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ال�سعب  بني  والتالحم  •االأخوة 
وجي�سه "اإرث نوفمربي" ومنهج 
بناء اقت�ساد اجلزائر اجلديدة: 

اإن الأخوة والتالحم بني ال�شعب وجي�شه: 
طويل  تاريخ  ر�شمها  جزائرية،  �شمة 
ور�شختها  امل�شتعمر،  �شد  الكفاح  من 
الثورة التحريرية املجيدة 1954 كاإرث 
وزادت  وطني،  وم��وروث  نوفمربي 
التي  ال�شعبة  الظروف  �شالبتها  من 
اأبناء  تها  وَثبَّ امل�شتقلة،  باجلزائر  ع�شفت 

جزائر اليوم  كمنهج لبناء جزائر الغد.
الثورة  اإبان  ال�شعب  �شكل  ناحية،  فمن 
متويل  م�شدر  امل��ج��ي��دة  التحريرية 
الوطني  التحرير  جلي�ش  ا�شرتاتيجي 
املايل  والتمويل  الب�رشي  بالعن�رش 
القاهرة  الظروف  برغم  واللوج�شتي، 
من ح�شاٍر، فقٍر، بطالٍة وحجز الأموال...
بيوتهم  امل��واط��ن��ون  �شخر  كما  اإل���خ؛ 
ومعاجلتهم،  اجلنود  لإي��واء  واأمالكهم 
اخلطابات  وكتابة  الجتماعات  عقد 
والر�شائل...اإلخ. ويف الوقت نف�شه، ويف 
التحرير  جي�ش  �شكل  املقابلة،  ال�شفة 
�شنًدا لل�شعب، فخ�ش�ش منحًا لعائالت 
للعائالت  وم�شاعدات  املجاهدين، 
الأرام��ل  ال�شهداء  وعائالت  املعوزة 
القراآنية  للمدار�ش  واإعانات  والأيتام، 

ولطلبة العلم...اإلخ.
ال�شعب  بني  والتالحم  الأخ��وة  اإنهما 
اأ�شخم  اجلزائر  منحا  اللذين  وجي�شه، 
ال�شتقالل  التاريخية:  انت�شاراتها 
بعد  ما  جيل  اإىل  مورثًا   ،1962 العام 
وفل�شفة  نوفمربية"  "تركة  ال�شتقالل 
والتالحم  "الأخوة  اأن  اأ�شا�شها  تنموية، 
بناء  همااأ�شا�ش  وجي�شه"  ال�شعب  بني 
اقت�شادها  وت�شييد  امل�شتقلة  الدولة 

القوي.
الآباء  خطى  وعلى  ال�شتقالل،  وبعيد 
اجلزائري  ال�شعب  تالحم  والأج����داد، 
واجلي�ش الوطني ال�شعبي لبناء الوطن، 
اجلندي يف  واأخ���وه  امل��واط��ن  وت��ع��اون 
التي  القت�شادية  امل�شاريع  اإجناز كربى 
كطريق  للدولة،  التحتية  البنية  عززت 
النموذجية،  القرى  الإفريقية،  الوحدة 
بناء  احل��دي��دي��ة،  ال�شكك  خ��ط��وط 
ال�شدود... واإ�شالح  واملوانئ  املطارات 
اإلخ؛ كما و�شعوا اليد يف اليد يف اأ�شخم 
ال�شد  م�رشوع  مثل:  البيئية  املبادرات 
واحد  قلب رجل  الأخ�رش؛ وكانوا على 
يف ت�شييد املرافق ال�شحية والتعليمية، 
واأ�شالك  املياه  اأنابيب  ومد  الآبار،  حفر 

الكهرباء والهاتف...اإلخ.
تلك  خمرجات  تزال  ما  وبقدر  واليوم، 

اأ�ش�ش  تعزز  التنموية  امل�رشوعات 
تلك  تزال  ما  اجلزائرية،  الدولة  اقت�شاد 
ال�شعب  بني  التالحم  وذل��ك  الأخ���وة 
وجي�شه يوؤديان مهامهما كمنهج تنموي 
يف  وبقوة  وي�شهمان  وجه،  اأكمل  على 
القت�شادي  الإمن���اء  م�����ش��ارات  دع��م 
لالأمة  واحل�شاري  الجتماعي  والتقدم 

اجلزائرية.

مهام  االأمني" �سنم  • "اال�ستتباب 
اجلي�س الوطني ال�سعبي والبنية 

التحتية للتنمية االقت�سادية-
االجتماعية: 

لقد حافظ اجلي�ش الوطني ال�شعبي على 
مهمته الرئي�شية يف حفظ اأمن املواطن 
والوطن، فهو درع "ال�شتقرار الأمني" 
ي�شكل  ال��ذي  ال�شتقرار  هذا  للبالد؛ 
القت�شادية- للتنمية  التحتية  البنية 
الجتماعية، فال ميكن الكالم عن جناح 
اأي اإجناز تنموي مع انفالت اأمني؛ كما 
جًدا،  عالية  الأمنية  الفو�شى  تكلفة  اأن 
ما  بقدر  الأمنية(  الفو�شى  )اأي  فهي 
م�رشوع  مد  تجُ القائمة،  املنجزات  تجُدمر 
وتجُقرب  والجتماعي،  القت�شادي  البناء 

التنمية الوطنية لعقود اآتية من الزمن.
فالدرا�شات اأكدت اأن كل حادث اختالل 
اأمني عابر للحدود لكل مليون �شخ�ش 
يخف�ش معدل النمو القت�شادي للدولة 
بحوايل %1.4؛ كما اأن زيادة طفيفة يف 
املحلي  امل�شتوى  على  الأمنية  احلوادث 
يف  �شخ�ش  األف   100 لكل  ما  بلد  يف 
يف  حاد  خف�ش  يف  يت�شبب  املتو�شط 
�شايف ال�شتثمارات الأجنبية املبا�رشة، 
كامل  يف  هيكلية  اختاللت  واإح��داث 
مفا�شل القت�شاد احليوية؛ فمثاًل، اأ�شار 
الناجمة  التكاليف  اأن  ال��دويل  البنك 
م�رش  يف  الأمني  الو�شع  انفالت  عن 
35 مليار  بلغت  واليمن وليبيا  وتون�ش 
وزارة  قدرت  فيما  تقدير؛  كاأقل  دولر 
كلفة  اللبنانية  الجتماعية  ال�شوؤون 
ال�شورية  الأمنية  الأزم��ة  انعكا�شات 
20 مليار دولر. كما  بنحو  لبنان  على 
واأكدت م�شادر اأخرى اأن اخل�شائر التي 
التجاري يف  الن�شاط  تراجع  جنمت عن 
2014 ل  عام  والعراق  �شوريا  كل من 
التوايل.  على  و28%   23% عن  تقل 
التي  الإرهابية  الهجمات  واأدت  كما 
وع��دم  الأم��ن��ي  الن��ف��الت  �شاحبت 
اإىل زيادة  اليمن،  ال�شتقرار الأمني يف 
ب�شكل  القت�شادية  املعامالت  تكاليف 
الأمنية  التدابري  تعزيز  ب�شبب  كبري 
التاأمني  اأق�شاط  ارتفاع  اأو  زيادتها  اأو 

بحوايل 300%.
اجلي�ش  يكفي  قد  �شبق،  ما  على  وبناًء 
)وما  حقق  اأنه  فخراً  ال�شعبي  الوطني 

اأ�شا�ش  اجلزائري  لل�شعب  يحر�ش(  يزال 
هذا  الأمني"؛  "ال�شتقرار  اأي  نه�شته، 
عنق  يف  اأمانة  ي�شكل  الذي  ال�شتقرار 
املواطن وجب عليه �شونها، بقدر ما قد 

�شاهم يف حتقيقها.

االقت�سادي- "التنموي  • الفعل 
االجتماعي" للجي�س الوطني 

ال�سعبي واجب من عمق مهامه 
الد�ستورية:

الوطني  للجي�ش  التنموي  الفعل  اإن 
مهامه  م��ع  يتعار�ش  ل  ال�شعبي 
عمق  يف  يدخل  بل  والأمنية،  الدفاعية 
اإياه  منحها  التي  الد�شتورية  مهامه 
ال�شعب على مدار ال�شتة عقود املا�شية. 
منح  يف  �رشيحًا  كان   1963 فد�شتور 
�شالحيات  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
فاملادة  واجتماعية،  اقت�شادية  تنموية 
ال�شعب،  باأنه يف خدمة  منه عرفته   08
ويتوىل الدفاع عن اأرا�شي اجلمهورية، 
ال�شيا�شي  الن�شاط  مناحي  يف  وي�شهم 

والقت�شادي والجتماعي للبالد. 
كما اأن د�شتور 1976، يف املادة 86 منه 
هو  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  اأن  اأ�شار 
اأداة الثورة يف تنمية البالد؛ وعزز كال 
24( ود�شتور  )املادة   1989 من د�شتور 
 2016 ود�شتور   )25 )امل���ادة   1996
 )30 )املادة   2020 ود�شتور   )28 )املادة 
للجي�ش  التنموي  للدور  الت�شور  هذا 
ذلك  �شموليًا،  بعداً  واأعطاه  الوطني 
)من  اجل��زائ��ري  ال�شعب  منحه  عندما 
مهمًة  للد�شتور(  بنعم  ال�شتفتاء  خالل 
ال�شتقالل  على  لل�محافظة  دائم���ًة 
الوطنية؛  ال�شيادة  والدفاع عن  الوطني 
التنمية  تجُعترب  ال��ت��ي  املهمة  وه��ي 
واأهم  اأوىل  القت�شادية-الجتماعية 
ال�شتقالل  على  فاملحافظة  مقوماتها، 
امل�شاهمة  بال�رشورة  تعني  الوطني 
القت�شادي  الأداء  تطوير  يف  وبعمق 
الجتماعي  الو�شع  وحت�شني  للدولة 
لل�شعب، كما اأن �شون ال�شيادة الوطنية 
الفعل  ذلك  عن  مبعزل  يتم  اأن  ميكن  ل 
التنموية  الفل�شفة  هي  وهذه  التنموي. 
الد�شتورية التي منحها ال�شعب جلي�شه، 
قدما  وامل�شي  ب�شونها  اجلي�ش  وتعهد 

فيها.

والفعل  االجتماعية  •العدالة 
االإن�ساين: ركيزة التنمية 

امل�ستدامة وجوهر مهام اجلي�س 
الوطني ال�سعبي: 

عدالة  دون  التنمية  ت�شور  ميكن  ل 
الواحد،  ال�شعب  فئات  بني  اجتماعية 
مدار  وعلى  ال�شعبي  الوطني  واجلي�ش 

يف  كثرياً  �شاهم  املا�شية  عقود  ال�شتة 
يف  الجتماعية  العدالة  تلك  حتقيق 
كان  فقد  اجل��زائ��ري.  التنمية  م�رشوع 
وعلى  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  اأف��رد 
الدوام يف ال�شفوف الأوىل يف حمالت 
الكوارث  خالل  والإ�شعاف  الإغاثة 
الطبيعية وغريها؛ على غرار م�شاركته 
)ال�شلف(  الأ�شنام  زلزال  اآثار  حمو  يف 
 ،1999 متو�شنت  عني  وزل��زال   ،1980
في�شانات   ،2003 بومردا�ش  زل��زال 
باب الوادي 2001، وفي�شانات غرداية 
الأليمة  واحلوادث  احلرائق  من  وغريها 

التي �شهدتها البالد.
كما اأن جنود اجلي�ش الوطني ال�شعبي مل 
البنى  م�شاريع  اإجناز  يف  جهداً  يدخروا 
املتعلقة  منها  خا�شة  للبالد،  التحتية 
الكرمي  العي�ش  وحتقيق  العزلة  بفك 
و�شكك  ال��ربي��ة  فالطرق  للمواطن، 
احلديد واملطارات الداخلية التي �شيدها 
ماليني  على  العزلة  فكت  اجلي�ش  اأفراد 
والهاتف  الكهرباء  واأعمدة  اجلزائريني؛ 
اآلف  �شكان  مكنت  جنوده  مدها  التي 
اأن  كما  ال��ك��رمي؛  العي�ش  م��ن  ال��ق��رى 
والرتبوية  ال�شحية  واملرافق  املياه  اآبار 
اأ�ش�شت  اجلي�ش  بناها  التي  وغريها 
بعمق لعدالة اجتماعية وا�شعة بني اأفراد 
ال�شعب الواحد. ناهيك عن دوره الفاعل 
حمالت  عرب  البيئة  على  احلفاظ  يف 
اأ�شهرها  من  والتي  النظافة،  الت�شجري، 
الذي  الأخ�رش"  "ال�شد  زراعة  م�رشوع 
 160 بطول  هكتار  مليون   3 على  ميتد 
كم وعر�ش 20 كم الذي ي�شكل ع�شب 
اجلزائر  يف  اليوم  الإيكولوجي  التوازن 

واأبرز املعامل الطبيعية فيها.
تطهري  مت  جبار  جمهود  وبعد  اأنه  كما 
 9 والغربية من حوايل  ال�رشقية  احلدود 
وموري�ش  �شال  خطي  من  لغم  ماليني 
اللذين خلفهما ال�شتعمار، تلك الألغام 
�شحية  اآلف   5 ح��وايل  خلفت  التي 

 2500 وقرابة  الثورة  خالل  جزائري 
�شحية بعد ال�شتقالل.

واليوم، ويف ظل جائحة كوفيد19- لبى 
الواجب  نداء  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
الب�رشية  طاقاته  كل  جمنًدا  كعادته 
اخلطرية  اجلائحة  هذه  ملواجهة  واملادية 
بال�شهر  املواطن منها. والبداية  وحماية 
على تطبيق الربوتوكول ال�شحي بكل 
العمداء  ال�شباط  بتربع  ثم  احرتافية، 
الوطني  للجي�ش  ال�شامني  وال�شباط 
و�شخها  رواتبهم  من  ب�شهر  ال�شعبي 
ح�شابات الت�شامن كوفيد19- املفتوحة 

من قبل الدولة. 
ط��ائ��رات  بت�شخري  اجلي�ش  ق��ام  كما 
املعدات  جللب  الع�شكرية  ال�شحن 
يف  ونقلها  اخلارج،  من  واللقاح  الطبية 
تعبئة  الوطن؛ ومتت  الداخل بني مناطق 
الع�شكرية  ال�شحية  الهياكل  كافة 
اإىل  بالفريو�ش،  بامل�شابني  للتكفل 
جانب تخ�شي�ش مراكز الراحة العائلية 
الع�شكرية  والفنادق  اجلهوية  والنوادي 

لإيواء امل�شابني.
على  التاأكيد  يجدر  االأخــر:  يف   •
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  مرافقة  اأن 
والتنمية  القت�شادي  الإمناء  مل�شارات 
تعترب  فيهما  وم�شاهمته  الجتماعية 
واأن  تاريخيًا،  واإرث��ا  وطنيًا  مك�شبًا 
وجي�شه  ال�شعب  بني  والتالحم  الأخوة 
املنجزات  تلك  ���ش��ون  �شمان  ه��و 
اأنه يجب على  التنموية وتعزيزها. كما 
التي  امل��وؤام��رات  حجم  اإدراك  املواطن 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  �شد  حتاكى 
خا�ش،  ب�شكل  التنموي  دوره  لتعطيل 
للوطن  التنمية  م�����رشوع  وتعطيل 
ب�شكل عام، وهو ما يتطلب بال�رشورة 
اأكرث  والتالحم  واللتفاف حوله  اليقظة 
القت�شادي  امل�رشوع  �شند  لأنه  معه، 
لنا  الجتماعية  التنمية  ورافد  للدولة، 

القادمة. ولالأجيال 

على مدار ال�ستة عقود املا�سية، و�سنوًا مع حفظ اأمن البالد، كان للجي�س الوطني ال�سعبي دور فعال يف مرافقة م�سروع االإمناء االقت�سادي للدولة، وكان ح�سوره �سندا قويًا 
مل�سرة التقدم االجتماعي بال�سعب اجلزائري.وبرغم تعدد اأ�سباب تلك الفعالية يف مرافقة "التنمية االقت�سادية-االجتماعية" للوطن، تبقى اأهم دعائمها، هو تلك االأخوة 

وذلك التالحم بينه وبني ال�سعب دون اأي اعتبارات لالنتماءات اجلهوية اأو االعتقادات الدينية اأو القناعات الثقافية...اإلخ. هذا التالحم وتلكم االأخوة اللذين حققا 
للجزائر اأكرب انت�ساراتها التاريخية، و�سانا اإجنازاتها التنموية، وهما اليوم ميثل رهان بناء اجلزائر اجلديدة.

التنمية  ورافد  للدولة  االقت�سادي  امل�سروع  ال�سعبي" �سند  الوطني  "اجلي�س 
االجتماعية لل�سعب اجلزائري

نور الدين جوادي لـ"التحرير":



وزارة الدفاع تكذب اأبواق الفتنة
نفت اإر�سال وحداتها الع�سكرية خارج احلدود

اإلثنين  22 فيفري 2021 م الموافق لـ 10  رجب 1442هـ 03
العدد
2196

لوؤي ي
------------------

الدفاع  ل��وزارة  بيان  وح�شب   
الر�شمي  موقعها  ع��رب  ن�رش 
واأب��واق  الأط���راف  بع�ش  ف��اإن 
�شفحاتها  عرب  تداولت  الفتنة 
اأخبارا  الإلكرتونية التحري�شية 
اأن  مفادها  ال�شحة  من  عارية 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية ت�شتند يف 
الداخلية  وعملياتها  ن�شاطاتها 
واأوامر  اأجندات  اإىل  واخلارجية 
ت�شدر عن جهات اأجنبية، وباأن 
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ب�شدد 
يف  للم�شاركة  ق��وات  اإر�شال 
عمليات ع�شكرية خارج احلدود 
ق��وات  مظلة  حت��ت  الوطنية 
اإطار جمموعة دول  اأجنبية، يف 
 ،)G-5 Sahel( ال�شاحل اخلم�ش
م�شيفة اأنه "اأمر غري وارد وغري 
مقبول. كما اأنها دعاية ل ميكن 
اأن ت�شدر اإل من جهلة يعملون 
باأوامر من م�شالح نظام املخزن 

املغربي وال�شهيونية".
فندت  ال�����ش��دد،  ه��ذا       يف 
وب�شفة  الوطني  الدفاع  وزارة 

التاأويالت  ه��ذه  ك��ل  قطعية 
اخلبيثة،  النوايا  ذات  املغلوطة 
اإث��ارة  مروجوها  يتوهم  التي 
ا�شتقرار  وزعزعة  الفو�شى 
العام  ال��راأي  وتجُطمئن  البالد، 
الوطني  اجلي�ش  ب��اأن  الوطني 
التحرير  جي�ش  �شليل  ال�شعبي، 
يف  يخ�شع  ول��ن  مل  الوطني 
ل�شلطة  اإل  وحتركاته  ن�شاطاته 
القائد  اجل��م��ه��وري��ة،  رئي�ش 
امل�شلحة، وزير  للقوات  الأعلى 

مهامه  ووفق  الوطني  الدفاع 
وقوانني  الوا�شحة  الد�شتورية 
ال�شيادة  عن  دفاعا  اجلمهورية، 

الوطنية ووحدة واأمن البالد.
ال��دف��اع  وزارة  اأك���دت  كما 
م�شاركة  اأن  على  الوطني 
خارج  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
اإرادة  تقررها  ال��ب��الد  ح���دود 
عليه  ين�ش  ما  وف��ق  ال�شعب 

د�شتور اجلمهورية.
ال��راأي  واإدراك  بوعي  ونوهت 

�شد  يحاكى  مبا  الوطني  العام 
ود�شائ�ش  موؤامرات  من  اجلزائر 
اجلميع،  لدى  معروفة  اأ�شحت 
العليا  للم�شلحة  وم��راع��اة 
ل��ل��وط��ن، ف��اإن��ه��ا ت��دع��وه اإىل 
واليقظة  احليطة  م�شاعفة 
بخ�شو�ش املعلومات والأخبار 
ت�شعى  التي  املتداولة  املغلوطة 
ا�شتقرار  ���رشب  اإىل  يائ�شة 

البالد.

كذبت اأم�س وزارة الدفاع الوطني اإر�سال جنود لها اإىل اخلارج للم�ساركة يف عمليات ع�سكرية، موؤكدة اأنها جمرد 
دعاية ال ميكن اأن ت�سدر �سوى من جهلة يعملون باأوامر املخزن املغربي وال�سهيونية.

 تن�سيب قوجيل رئي�سا ملجل�س 
االأمة ر�سميا االأربعاء املقبل

بعد دعم من االأفالن واالأرندي والثلث الرئا�سي

 يعقد جمل�ش الأمة، يوم الأربعاء 
عامة،  علنية  جل�شة  املقبل، 
رئي�شا  قوجيل،  �شالح  لرت�شيم  

ملجل�ش الأمة.
رئي�ش  قوجيل،  �شالح  وتراأ�ش 
اجتماعًا  بالنيابة،  الأمة  جمل�ش 
لروؤ�شاء  مو�شعًا  املجل�ش،  ملكتب 
واملراقب  الربملانية  املجموعات 
لتدار�ش  �ش  �شّ وخجُ ال��ربمل��اين. 
املرحلة  بهذه  الأمة  جمل�ش  دور 
اجلمهورية  عهد  يف  الدقيقة، 
اجلديدة التي يجُر�شي معاملها عبد 
اجلمهورية،  رئي�ش  تبون،  املجيد 
مبا من �شاأنه تفعيل تكامل العمل 
يتواءم  ومبا  للدولة،  املوؤ�ش�شاتي 
اجلمهورية  رئي�ش  توجيهات  مع 
ال�شتقرار  على  احل��ف��اظ  يف 

املوؤ�ش�شاتي.
عقد  الجتماع،  خالل  تقّرر  وقد 
جل�شة علنية عامة، يوم الأربعاء 
اأجل  من  لالنتخاب  �ش  تجُخ�شّ
رئي�شًا  قوجيل،  �شالح  تر�شيم 

ملجل�ش الأمة.
الرغبات  على  بناًء  ه��ذا  وج��اء 
املعرّب عنها من طرف املجموعات 

الربملانية املمثلة باملجل�ش.
حزب  من  بكل  الأم��ر  ويتعلق 
الثلث  الوطني،  التحرير  جبهة 
الوطني  والتجمع  الرئا�شي، 

الدميقراطي.
يف  الأم��ة،  جمل�ش  مكتب  واأكد 
خطاب  اأن  اأم�ش  اأول  له  بيان 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 
عن  اأخ���رى  م��رة  "اأبان  ت��ب��ون 
الرئي�ش  بني  العالقة  �شدقية 
مف�شلية  حلظة  يف  وال�شعب 
التقييم والتقومي" م�شيدا  تتطلب 
التي  التاريخية"  ب�"القرارات 

اأعلن عنها باملنا�شبة.
املكتب  اأن  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
�شالح  بالنيابة  رئي�شه  برئا�شة 
خطاب  يف  جاء  ما  يثمن  قوجيل 
وجهه  الذي  اجلمهورية  رئي�ش 

اأخرى  مرة  "اأبان  الذي  لل�شعب 
ع���ن ���ش��دق��ي��ة ال��ع��الق��ة بني 
حلظة  يف  وال�شعب،  الرئي�ش 
مف�شلية تتطلب التقييم والتقومي 
ذات  يف  م�شيدا  والت�شحيح" 
التاريخية  بالقرارات  ال�شياق 

التي اأعلن عنها باملنا�شبة.
"امل�شارحة  بخطاب  وو�شفه 
للجزائر  ي�شمح  الذي  واملكا�شفة 
املراحل  من  هي  مرحلة  بولوج 
�شتف�شي  تاريخها،  يف  الهامة 
اإىل  بالفعل  الكلمة  اإع��ادة  اإىل 
كل  م�شدر  باعتباره  ال�شعب، 
ال�رشعية  اإع��ادة  ثم  ومن  �شلطة 
للموؤ�ش�شات"، م�شيفا اأن "حلظة 
اأي  عن  املرتفعة  الوطنية  الروح 
مغامن كانت، قد حانت، كما حانت  
من  الوطني  الهم  حاملي  حلظة 
�شيا�شية،  اأحزاب  مدين،  جمتمع 
الهيئات  و�شائر  مثقفة  نخب 
يف  ي�شاهموا  لكي  الوطنية، 
املرحلة  ا�شرتاتيجيات  تركيب 

اجلديدة، ويف احلراك التنموي".
كما اعترب اخلطاب "جرد ملا حتقق 
من منطلقات ومرتكزات خالل 
ال�شنة املنق�شية، على الرغم من 
جائحة فريو�ش كورونا  تاأثريات 
واجلزائر،  العامل  اجتاحت  التي 
ال��دللت  عديد  من  حمله  ومبا 
لتاأ�شي�ش  الوطنية  والتوجهات 

معامل اجلمهورية اجلديدة".
بيانه  املجل�ش  مكتب  وخ��ت��م 
مبنا�شبة  امل��واط��ن��ني  ب��دع��وت��ه 
الوطني لالأخوة  باليوم  الحتفال 
وجي�شه  ال�شعب  بني  والتالحم 
ل�شتلهام  الدميقراطية،  اأجل  من 
من  النوفمربية  وامل��ث��ل  القيم 
الت�شدي  يف  ال�شهداء  اأ�شالفهم 
اجلديدة،  اجلمهورية  �رشح  لبناء 
املوؤ�ش�شاتية  املناعة  وتعزيز 
تهدد  حم���اولت  اأي  ملواجهة 
والن�شيج  ال��وط��ن  ا���ش��ت��ق��رار 
املجتمعي".                     لوؤي/ي

حمامو العا�سمة ي�سربون عن العمل 
الق�سائي

بداية من الغد

ق���رر اأم�����ش حم��ام��و اجل��زائ��ر 
العمل  مقاطعة  العا�شمة، 
مبجل�ش ق�شاء اجلزائر ت�شامنا مع 
زمالئهم يف املهنة بولية البليدة 

بداية من يوم غد الثالثاء.
مم�شى  للمنظمة،  بيان  وح�شب 
عبد  املحامني  نقيب  ط��رف  من 
"جمل�ش  اأن  �شيليني  املجيد 
املنعقد  اجلزائر  حمامي  منظمة 
بتاريخ  ط���ارئ  اج��ت��م��اع  يف 
املحامني  مبكتب   20/02/2021
يوؤكد  اجل��زائ��ر،  ق�شاء  مبجل�ش 
دعمه وم�شاندته لكافة القرارات 
حمامي  منظمة  اتخذتها  التي 
البليدة، على خلفية الكيفية التي 
املنت�شب  الزميل  بها ملف  عولج 

الإج��راءات، والتي  لها من حيث 
مل تكن ت�شتدعي حتت اأي ظرف 
من الظروف اإيداعه رهن احلب�ش 
اأعلن عنها  التي كان قد  املوؤقت، 
با�شتمرار مقاطعة  �شابقا، وذلك 
م�شتوى  على  الق�شائي  العمل 
قرار  �شملها  التي  اجلهات  كل 
بيانه  يف  البليدة  منظمة  جمل�ش 
 18/02/2021 ي��وم  ال�شادر 
خمالف  ق��رار  �شدور  حني  اإىل 
جمل�ش  اأن  البيان  واأ�شاف  منه". 
قرر  املجل�ش  اإن  ق��ال  املنظمة 
مفتوحا  اجتماعه  على  الإبقاء 
تبعا  املنا�شبة  اخلطوات  لتخاذ 

لتطورات امللف.
 لوؤي/ي

اإ�سراب املحامني يوؤجل النظر يف حماكمة "البو�سي"
يتابع بجنح منح مزية غر م�ستحقة واأخذ فوائد غر قانونية

تيبازة  حمكمة  اأم�����ش  ق��ررت 
كمال  حماكمة  يف  النظر  تاأجيل 
املتهم  "البو�شي"  املدعو  �شيخي 
يف ق�شية ف�شاد ليوم 14 مار�ش 

القادم.
على  ال��ث��ال��ث  التاأجيل  وج���اء 
جل�شة  اأول  من  ب��دءا  ال��ت��وايل 
بتاريخ  مربجمة  كانت  حماكمة 
ب�شبب  امل��ا���ش��ي،  ي��ن��اي��ر   17
تخو�شه  الذي  الدفاع  اإ���رشاب 
نقابة املحامني بناحية البليدة منذ 
يوم اخلمي�ش املا�شي على خلفية 
واإيداعه  املحامني  اأح��د  متابعة 

ال�شجن املوؤقت.
منظمة  جمل�ش  قرر  لالإ�شارة، 
لالحتاد  التابع  للبليدة  املحامني 

الوطني ملنظمات املحامني خالل 
املا�شي،  الأربعاء  ليلة  اجتماع 
على  الق�شائي  العمل  مقاطعة 
م�شتوى جميع اجلهات الق�شائية 
للمنظمة،  تابعة  وليات  لأربع 
اأي جمال�ش ق�شاء كل من البليدة 
وال�شلف،  الدفلى  وعني  وتيبازة 
املحاكم  جميع  اإىل  بالإ�شافة 
الع�شكرية  واملحكمة  الإداري��ة 

ابتداء من يوم اخلمي�ش.
ويتابع كمال �شيخي رفقة ثالثة 
متهمني اآخرين )موثق وموظفني 
اثنني( الذي اأ�شدر بحقة قا�شي 
تيبازة  حمكمة  ل��دى  التحقيق 
كتوبر   15 بتاريخ  بالإيداع  اأمرا 
غري  مزية  "منح  بجنح   ،2020

و"تخف�شيات  م�شتحقة" 
دون  والر�شوم  ال�رشائب  يف 
وظيفة"  و"ا�شتغالل  ترخي�ش" 
غري  ب�شفة  ف��وائ��د  و"اأخذ 

قانونية".
نيابة  اأمام  الأطراف  تقدمي  ولدى 
 15 ب��ت��اري��خ  ت��ي��ب��ازة  حمكمة 
اأكتوبر 2020، واأحيل امللف على 
اأمر هذا الأخري  قا�شي التحقيق، 
املوؤقت  احلب�ش  ره��ن  بو�شعه 
لنظام  املتهمني  بقية  واإخ�شاع 

الرقابة الق�شائية.
�شنة  اإىل  الق�شية  وقائع  وتعود 
كمال  املتهم  ق��ام  مل��ا   ،2016
�شيخي باإبرام عقد حتويل ملكية 
البنيان  بعني  واق��ع��ة  عقارية 

اإىل  له(  )ملك  العا�شمة  باحلزائر 
حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �رشكة 
�شفة  )ل��ه  للرتقية"  "ليك�ش 
�رشيك وم�شري فيها( لدى موثق 
وا�شتفاد  تيبازة،  مبدينة  معتمد 
ومل  ال�رشائب  يف  تخفي�ش  من 
بواحد  تقدر  ن�شبة  �شوى  يدفع 

باملئة بدل من 5 باملئة.
المتيازات خمالفة  تلك  وتعترب 
واأدت  بها،  املعمول  للتنظيمات 
�شنة  ق�شائي  حتقيق  فتح  اإىل 
اإج����راءات  وم��ب��ا���رشة   2018
الف�شاد،  لقانون  وفقا  املتابعة 
عن  التحقيقات  اأ�شفرت  حيث 
دينار  مليون  ب�15  تقدر  خ�شارة 

لوؤي/يللخزينة العمومية.

نقابة ال�سيادلة ت�سن اإ�سرابا
احتجاجا على ندرة اأكرث من 335 دواء وممار�سات بع�س املوزعني

الوطنية  النقابة  اأم�ش  عربت 
لل�شيادلة اخلوا�ش "�شنابو" عن 
ب�شوق  تتميز  التي  الو�شعية 
من  العديد  وت�شجيل  ال��دواء 
القطيعة  و�شعية  يف  الأدوي��ة 
دفعها  ما  اأ�شهر، وهو  منذ عدة 
الأبي�ش  الإ���رشاب  تديد  اإىل 
الوطن  وليات  م�شتوى  على 
من  اأ�شبوع  منذ  انطلق  والذي 

ق�شنطينة.
 21 الأح��د  اإن  النقابة  وقالت 
الثاين  الأح��د  هو  اأم�ش  فرباير 
"بدون طلبات".  والذي يتمثل 
يف النقطاع عن تقدمي طلبيات 
وهي  للموزعني  ال�شيادلة 
اأ�شبوعيا كل  تتم  التي  العملية 

يوم اأحد.

احلركة  ه��ذه  النقابة  وب���ّررت 
الح��ت��ج��اج��ي��ة امل��و���ش��ع��ة 
املقبولة  املهنية غري  بالأو�شاع 
التي  الأدوي���ة  ن��درة  وتنامي 
دواء   335 بكثري  ت���اوزت 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  حم�����ش��ى، 
وغري  املجحفة  امل��م��ار���ش��ات 
الأخالقية للموزعني، خا�شة ما 
تعلق بالبيع امل�رشوط والتمييز 
التي  وامل�شاكل  ال�شيادلة  بني 

تعرت�شهم يف التموين.
"مهّمة  اأّن  النقابة  واأ�شافت 
�شمان  هي  الأوىل  ال�شيديل 
اأمر  للدواء،  املواطن  و�شول 
وفرة  عدم  نتيجة  ممكنا  يعد  مل 
عديدة،  اأ�شهر  منذ  الأدوي���ة 
ورغم كامل اجلهود التي تبذلها 

النقابة، اإل اأّن الو�شع مل يتغري، 
النقابة  ت�شّجل  بالعك�ش  بل 
عن  تغيب  جديدة  اأدوية  يوميا 

رفوف ال�شيدليات".
انتهاج  ب��اأّن  النقابة  وطماأنت 
كطريقة  الأبي�ش  الإ����رشاب 
باملر�شى،  ي�رش  لن  احتجاجية 
ت�شتطيع  �شيدلياتها  لأن 
اعتمادا  العمل  يف  ال�شتمرار 
على خمزونها، م�شرية اإىل اأّنها 
اأرادت من خالله اإر�شال اإ�شارة 
اأخذ  اأجل  املعنية من  لل�شلطات 
يف  اجلد،  حممل  على  امل�شكل 
الدواء  مثل  ا�شرتاتيجي  قطاع 
غري  �شحيا  �شمانا  ميثل  الذي 

مكفول يف الوقت الراهن.
املفتعلة  اأو  احلقيقية  الندرة  اأما 

غري  مم��ار���ش��ات  عنها  تنجر 
الدوائية  ال�شوق  يف  مقبولة 
ما  ال�شيادلة،  �شحيتها  يذهب 

يعقد الو�شع اأكرث.
اح��رتام  اإىل  النقابة  ودع���ت 
جمال  يف  املهنة  اأخ��الق��ي��ات 
جميع  على  الأدوي���ة  ت��وزي��ع 
"اإعداد  اأّن  كما  امل�شتويات، 
اأن  يجب  القانونية  الن�شو�ش 
يخ�شع اإىل نقا�ش مفتوح على 
جميع الفاعلني يف جمال الدواء، 
ال�شعوبات  اأّن  ت��رى  حيث 
احلا�شلة اليوم هي ثمرة ونتائج 
اأحادي  ب�شكل  اتخذت  قرارات 
م�شاورات  ك��ل  ع��ن  وبعيدا 

حقيقية."
لوؤي/ي



التوجه اإىل ت�سقيف �سعرها بـ1800 دج  

04 اإلثنين 22 فيفري 2021 م الموافق لـ 10 رجب 1442هـ
العدد
2196

  زيت الزيتون واالإ�سمنت يف طليعة 15 منتجا قابال للت�سدير

لوؤي/ي
------------------

الغرفة  مل��ق��ر  تد�شينه  وخ���الل 
وال�شناعة  للتجارة  اجل��زائ��ري��ة 
بالعا�شمة بعد ترميمه، قال بكاي، 
 15 من  اأكرث  اأح�شت  ال��وزارة  اإن 
بينها  من  للت�شدير  قابال  منتجا 
مذكرا  والإ�شمنت،  الزيتون  زيت 
اأ�شغت  قد  ال��وزارة  م�شالح  اأن 
�شعب  ع��دة  وممثلي  للمنتجني 
طرحوا م�شاكلهم وان�شغالتهم من 
اأجل حلها. ويف هذا ال�شياق، اأ�شار 
الوزير املنتدب اإىل م�شاكل تتعلق 
باأنظمة  القت�شادية،  باملعلومة 
وكذلك  والتعليب  والرزم  اجلودة 
م�شاكل تتعلق بالنقل. كما ك�شف 
عدة  ات��خ��اذ  ع��ن  املتحدث،  ذات 
دائرته  م�شتوى  على  اإج���راءات 

باملوازاة  الت�شدير  لدعم  الوزارية 
بعملية  معنية  اأخرى  قطاعات  مع 
امل�شالح  غ��رار  على  الت�شدير، 
الأعمال  وجمال�ش  الدبلوما�شية 

امل�شرتكة.
املخابر  اإعادة فتح  ينتظر  وباملوازاة 
معابر  عرب  اجلودة  ملراقبة  املتنقلة 
بجنوب  ولي��ات  بثالث  حدودية 
التجارة  مديرية  ح�شب  ال��ب��الد، 

على م�شتوى ولية ورقلة. وتري 
حاليا اإعادة هيكلة تلك املخابر التي 
املنتجات  ج��ودة  مراقبة  ت�شمن 
على  اخلارج  من  ال��واردة  وال�شلع 
الطالب  احلدودية  املعابر  م�شتوى 
ال��ع��رب��ي )ال�����وادي( وال��دب��داب 
)مترنا�شت(،  قزام  وعني  )اإيليزي( 
التجارة،  مدير  اأو�شح  ما  ح�شب 
هام�ش  على  ع��م��روين،  عيا�شي 

املنظومة  ح��ول  وط��ن��ي  ملتقى 
التنظيمية املوؤطرة للجودة وحماية 
طريق  عن  عقد  الذي  امل�شتهلك، 
وت�شمل  بعد.  عن  التحا�رش  تقنية 
املوجهة  ال�شلع  ج���ودة  مراقبة 
لال�شتهالك املواد الغذائية باأنواعها 
ومواد التجميل والنظافة اجل�شمية، 
وكذا املنتجات ال�شناعية، حيث يتم 
اإخ�شاعها للمراقبة التحليلية التي 
للمعايري  حتقق يف مدى مطابقتها 
ويتمثل  التنظيمية.  اأو  القانونية 
بعث  اإعادة  من  الأ�شا�شي  الهدف 
ملراقبة  املتنقلة  التقنية  املخابر  تلك 
اجلودة عرب املعابر احلدودية الثالثة، 
يف حماية امل�شتهلك ومراقبة جودة 
املنتجات وفق املعايري الدولية التي 
الأوىل،  بالدرجة  امل�شتهلك  حتمي 

و�شمان ب�شائع نظيفة واآمنة.

ك�سف الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية عي�سى بكاي، اأن الوزارة اأح�ست اأكرث من 15 منتوجا قابال للت�سدير، مربزا اأن 
عدة اإجراءات مت اتخاذها ملرافقة املتعاملني االقت�ساديني من اأجل رفع حجم ال�سادرات.

و�سط م�ساكل اجلودة والتعليب والنقل التي تعرت�س امل�سدرين  

اال�ستعانة بالفروع الفالحية ل�سبط اأ�سعار مادة النخالة
والتنمية  الفالحة  وزارة  ك�شفت 
الإج����راءات  م��ن  جملة  الريفية 
ت�شهيل  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��دي��دة 
 959 رقم  الوزاري  املن�شور  تنفيذ 
ال�شادر يف 30 نوفمرب عام 2020، 
املوا�شي  مربي  بتموين  املتعلق 
وحدات  من  الناتة  النخالة،  مبادة 
موؤرخة  مذكرة  يف  وذلك  الطحن، 

يف 15 فيفري احلايل.

اإجراء  وبعد  اأنه  املذكرة  يف  وجاء 
خمتلف  مع  مو�شعة  م�شاورات 
ممثلي  املعنيني، على غرار  الفاعلني 
واخلا�شة،  العمومية  املطاحن 
اجلمعية والفيدرالية الوطنية ملربي 
املوا�شي، مت التو�شل اإىل اقرتاحات 
خمتلف  تنفيذ  ت�شهيل  �شاأنها  من 
يف  عليها  املن�شو�ش  الأح��ك��ام 
بني  ومن  الذكر.  �شابق  املن�شور 

عليها  التفاق  مت  التي  القرتاحات 
وخمتلف  الو�شية  ال���وزارة  ب��ني 
الولئية  للجنة  ميكن  اأنه  الفاعلني، 
ال���وزاري  املن�شور  يف  امل��ح��ددة 
ال�شابق، ال�شتعانة مبختلف املجال�ش 
املهنية امل�شرتكة للفروع الفالحية، 
اخلالة.  مبادة  التموين  بنظام  املعنية 
يتم  اأن  يجُ�شتبعد  ل  ذلك،  جانب  اإىل 
غري  النخالة  بيع  �شعر  ت�شقيف 

بدل  دج  ال�1800  حدود  يف  املعباأة 
معمول  كان  كما  دج   1500 من 
من  الوجهة  كانت  مهما  �شابقا،  به 
�شناعة  وحدات  اأو  املطاحن  طرف 
ب�شفة  امل��رب��ني  لفائدة  ال�شميد 
اأغذية  و�شانعي  واملهيكلني  فردية 

الأنعام، كما جاء يف املذكرة.
لوؤي/ي

الوكالة الوطنية للنفايات تربم 
نا�سطة جمعيات  مع  اتفاقية   14

 يف جمال البيئة 
اتفاقيات  العا�شمة  باجلزائر  للنفايات،  الوطنية  الوكالة  اأبرمت 
البيئة  جمال  يف  نا�شطة  وحملية  وطنية  جمعية   14 مع  �رشاكة 
خمتلف  يف  اجلمعيات  مرافقة  بهدف  وذلك  النفايات،  وت�شيري 
عقالين  ت�شيري  اإىل  اأ�شا�شا  ت�شبو  التي  البيئية  م�شاريعها 

. ت يا للنفا
للعمل  الوطنية  "اجلمعية  من  كل  مع  التفاقيات  توقيع  مت  وقد 
و"موؤ�ش�شة  واملواطنة"  للبيئة  اجلزائرية  و"املنظمة  التطوعي" 
اميدول  و"موؤ�ش�شة  امل�شتدامة"  والتنمية  للبيئة  المتياز 
املبادرة  روح  لتنمية  ال�شباب  و"جمعية  لغرداية"  اخلريية 
خماطر  من  البيئة  حلماية  الولئية  و"اجلمعية  الأعمال"  وريادة 
البيئة  اأ�شدقاء  ال�شباب  و"جمعية  البليدة"  لولية  التكنولوجيا 

تلم�شان". بولية  الرم�شي  ملدينة 
"جمعية  �شباب متطوع لولية  التوقيع كذلك مع كل من  كما مت 
ولية  مكتب  اخل�رشاء  املوجة  اأ�شدقاء  و"جمعية  بلعبا�ش"  �شيدي 
والتنمية  املتجددة  الطاقات  لرتقية   21 بريق  و"جمعية  ال�شلف" 
يف  والت�شال  الإعالم  و"جمعية  �شكيكدة"  لولية  امل�شتدامة 
وتثمني  للبيئة  ب�شمتك  و"جمعية  قاملة"  لولية  ال�شباب  اأو�شاط 
�شالح"  عني  املنتدبة  للولية  امل�شتدامة  والتنمية  الواحات 
للبيئة  الأرز  و"جمعية  النعامة"  لولية  البيئة  ترقية  و"جمعية 

خن�شلة". لولية  امل�شتدامة  والتنمية 
للنفايات، كرمي ومان يف كلمة  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  وقال 
املبادرة  هذه  اإن  التفاقيات،  هذه  على  التوقيع  مرا�شيم  مبنا�شبة  له 
الت�شاركي  العمل  لتكري�ش  نوعها  من  الأوىل  "اخلطوة  تعد 
النفايات،  ت�شيري  جمال  يف  املدين  واملجتمع  الوكالة  بني  الفعلي 
العقالين  الت�شيري  وهو  اأ�شمى  هدف  اإىل  الو�شول  اأجل  من  وذلك 

الوطني". امل�شتوى  على  للنفايات 
التفاقيات  هذه  خالل  من  تلتزم  الوكالة  اأن  امل�شوؤول  واأ�شاف 
ت�شيري  ترقية  جمال  يف  املدين  املجتمع  واإ���رشاك  "مرافقة  على 
قطاع  وتطوير  �شليمة  بيئية  ثقافة  تر�شيخ  بهدف  النفايات 

اجلزائر". يف  النفايات  ت�شيري 
وم�شاريع  ن�شاطات  بعدة  �شيتوج  الت�شاركي  العمل  هذا  اأن  واأكد 
عملي  دليل  "اإن�شاء  كذلك  �شيتم  اأنه  م�شيفا  الواقع،  اأر�ش  على 
من�شة  "ا�شتحداث  مع  النفايات"  ت�شيري  يف  اجلمعيات  دور  حول 

النفايات". ت�شيري  جمال  يف  النا�شطة  للجمعيات  وطنية  رقمية 
باع  لها  التي  اجلمعيات  اأبرز  من  هي  املختارة   14 ال� اجلمعيات   

البيئي  املجال  يف  كبري 
جمعية   14 على  الوكالة  اختيار  وقع  فقد  ومان  ال�شيد  وح�شب 
والتي  النفايات،  البيئي وت�شيري  املجال  نا�شطة يف  وطنية وحملية 
على  العاملي،  امل�شتوى  �شيتها  بلغ  كبرية  م�شاريع  ميدانيا  حققت 
التي  بلعبا�ش"  �شيدي  لولية  متطوع  �شباب  "جمعية   غرار 
الإفريقي  امل�شتوى  على  م�شاريع  ثالثة  اأح�شن  بجائزة   فازت 
جرت  التي  املناخية  التغريات  حول   23 كوب  تظاهرة  اإطار  يف 

.2017 �شنة  باأملانيا 
اخلريية  اميدول  "موؤ�ش�شة  اجلمعيات  بني  من  كذلك  ويوجد 
 1050 ي�شم  باأكمله  حيا  ت�شيد  اأن  ا�شتطاعت  التي  لغرداية" 
عقد  مبقت�شى  �شاكن  كل  يتعهد  حيث  �شاكن(  )نحو6000  م�شكنا 
النفايات،  بفرز  ويلتزم  حميطه  نظافة  على  يحافظ  اأن  مكتوب 
للتزيني  و�شجرة  مثمرة  و�شجرة  نخلة  بغر�ش  التزامه  عن  ناهيك 
يقطن  التي  بالعمارة  يحيط  الذي  العمومي  الأخ�رش  املحيط  يف 

. فيها
التكنولوجيا  خماطر  من  البيئة  حلماية  الولئية  اجلمعية  واأكدت 
عمليات  يف  ترتكز  اأنها  اجلمعيات  باقي  وكذا  البليدة،  لولية 
الأطفال  فئة  على  للنفايات  العقالين  الت�شيري  حول  التح�شي�ش 
لتلقني  املثاليني"  "ال�شفراء  -ح�شبها-  يعدون  الذين  املتمدر�شني 
بيئة  اإىل  الو�شول  اأجل  من  تبنيها  من  بد  ل  التي  ال�شلوكيات 

للنفايات. العقالين  الت�شيري  خالل  من  نظيفة 
وال�شباب،  الأطفال  نفو�ش  يف  البيئية  املواطنة  روح  ولغر�ش 
بالبيئة  متعلقة  خمتلفة  م�شابقات  باإجراء  اجلمعيات  هذه  تقوم 
مدينة"  "اأنظف  اأو  مدر�شة"  "اأنظف  اأو  حي"  "اأنظف  غرار  على 

للفائزين. حتفيزية  جوائز  منح  مع 
على  حاليا  تعمل  اأنها  الإط��ار  هذا  يف  اجلمعيات  هذه  ب��رزت  واأ
اأجل  من  اخل�رشاء،  املقاولتية  غمار  خلو�ش  ال�شباب  مرافقة 
والذي  التدويري،  القت�شاد  اإطار  يف  النفايات  ور�شلكة  تثمني 
بالقت�شاد  النهو�ش  يف  فعالة  ب�شفة  ي�شارك  اأن  �شاأنه  من 

الوطني.
ق/و

تخ�س املقبلني على االمتحانات املدر�سية الوطنية

املر�سحون مطالبون بتقدمي ت�سحيحات ملعلوماتهم ال�سخ�سية قبل 18 مار�س
الوطنية  الرتبية  وزارة  ك�شفت 
مراجعة  عملية  يف  النطالق  عن 
من  ال��ت��اأك��د  ق�شد  امل��ع��ل��وم��ات 
املعلومات  �شحة  ومن  الت�شجيل 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ل��ل��م��رت���ش��ح��ني 
الوطنية  املدر�شية  لالمتحانات 
 01 م��ن  اب��ت��داء   ،2021 دورة 
  2021 15 مار�ش  اإىل غاية  مار�ش 

لالأطوار التعليمية الثالثة، بالن�شبة 
املتمدر�شني من طرف  للمرت�شحني 

مديري املوؤ�ش�شات التعليمية.
وعن طريق مواقع الديوان الوطني 
لالمتحانات وامل�شابقات من طرف 
با�شتخدام  اأوليائهم  اأو  املرت�شحني 
ال�رشي  وال��رق��م  امل�شتخدم  ا�شم 
و�شل  يف  املدونان  مرت�شح،  لكل 

بحيث  الت�شجيل،  ملف  ا�شتالم 
تبليغ  املرت�شحني  على  يتوجب 
يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��دراء 
تكون  كما  م��ا،  خط�  وج��ود  حالة 
املراجعة عرب الف�شاء اخلا�ش باأولياء 
الأر�شية  م�شتوى  على  التالميذ 
للمرت�شحني  بالن�شبة  اأما  الرقمية. 
الأحرار، فيكون عن طريق موقعي 

لالمتحانات  الوطني  ال��دي��وان 
بامتحاين  اخلا�شني  وامل�شابقات 
التعليم  و�شهادة  البكالوريا  �شهادة 
تبليغ  املرت�شحني  وعلى  املتو�شط، 
بالت�شحيحات  الرتبية  مديريات 
 18 ت��اري��خ  قبل  كتابيا  ال��الزم��ة 

مار�ش املقبل.
لوؤي/ي

مالحقون يف ق�سية "جي.بي.فارما" والتمويل اخلفي للرئا�سيات

تاأييد االأحكام ال�سادرة يف حق �سالل واأويحيى وزعالن
اأيد جمل�ش ق�شاء اجلزائر العا�شمة، 
البتدائية  الأح��ك��ام  الأح��د  اأم�ش 
ال�شادرة يف حق املتابعني يف ق�شية 
اخلفي  والتمويل  "جي.بي.فارما" 
امللغاة   2019 اأف��ري��ل  لرئا�شيات 
وعبد  اأويحيى  اأحمد  فيها  واملتابع 
عبد  ال�شابق  والوزير  �شالل  املالك 

الغني زعالن.

ب�شيدي  البتدائية  املحكمة  وكانت 
اأحممد اأ�شدرت يف نوفمرب الفارط 
�شجنا  �شنوات  بخم�ش  اأحكاما 
و�شالل،  اأويحيى  ح��ق  يف  ن��اف��ذا 
للنقل  الأ�شبق  الوزير  ا�شتفاد  بينما 
حملة  ومدير  العمومية  والأ�شغال 
الغني زعالن  عبد  ال�شابق  الرئي�ش 
اأويحيى و�شالل  من الرباءة. وتوبع 

يف هذه الق�شية بتهم منح امتيازات 
غري مربرة ملجمع كوندور وفروعه، 
م�شنع  لإجن���از  ت�شهيالت  منها 
ومنحه  فارما”  بي  “جي  لالأدوية 
قانونية  غري  اعتربت  ت�شهيالت 
يف  النفوذ  ا�شتغالل  اإىل  اإ�شافة، 
الهاتف  متعامل  مع  �شفقات  اإبرام 
"موبيلي�ش".  العمومي  النقال 

حمادي  ب��ن  الإخ����وة  ت��وب��ع  كما 
احلملة  متويل  يف  امل�شاهمة  بتهمة 
عبد  ال�شابق  للرئي�ش  النتخابية 
العزيز بوتفليقة عرب ح�شاب بنكي 
مت فتحه خ�شي�شا لتلقي م�شاهمات 
لها  عالقة  ل  جهات  م��ن  مالية 

باحلملة النتخابية.
لوؤي/ي

اإعادة جدولة ملف عا�سور عبد الرحمان و25 متهما اليوم

  ق�سية تبديد اأكرث من 2100 مليار �سنتيم تعود اإىل املحكمة
على  اليوم  اجلنايات  حمكمة  تفتح 
العا�شمة،  ق�شاء  جمل�ش  م�شتوى 
و25  الرحمان  عبد  عا�شور  ملف 
اأموال  تبديد  ق�شية  يف  اآخر  متهما 

بقيمة تفوق 2100 مليار �شنتيم.
الوطني  بالبنك  اأ����رش  م��ا  وه��و 
جناية  لهم  وجهت  حيث  اجلزائري، 
وجنحة  اأ�����رشار،  جمعية  ق��ي��ادة 
امل�شاركة يف اختال�ش اأموال عمومية 
والن�شب والحتيال، واإ�شدار �شيك 

بدون ر�شيد، وتنظيم جمعية اأ�رشار 
م�رشفية.  حم��ررات  يف  والتزوير 
ولالإ�شارة فاإن املحكمة العليا قبلت 
طعنا بالنق�ش تقدم به عبد الرحمان 
منذ  جدولة  دون  وبقيت  عا�شور 
لتعود  �شنوات،  خم�ش  من  اأك��رث 
ق�شاء  بعد  جديد  من  للمحاكمة 
املتهم ل�15 �شنة من جممل العقوبة 
�شنة  ب�18  واملقدرة  �شده  ال�شادرة 
وقائع  اإىل  وبالرجوع  نافذا.  �شجنا 

الرحمان  عبد  عا�شور  فاإن  الق�شية، 
وهمية،  �رشكات  ع�رش  باإن�شاء  قام 
جارية  بنكية  ح�شابات  بفتح  وقام 
بوزريعة  وك��الت  م�شتوى  على 
خاللها  ومتكن  والقليعة،  و�رش�شال 
كان  �شكوك  على  احل�شول  من 
و�شول  قبل  بتخلي�شها  ي��ق��وم 
ه��ذه  خمتلف  اإىل  الإ���ش��ع��ارات 
الوكالت، بالتواطوؤ مع مديري هذه 
منهم  الإطارات،  وبع�ش  الوكالت 

م�شوؤولو �شبكات ال�شتغالل الذين 
املتهم  ر�شيد  على  بالتغطية  قاموا 
الذي كان مدينا، والتماطل يف الرد 
العائق  وهو  بالدفع،  الإ�شعار  على 
الذي وقف يف وجه حمافظي البنك 
لكت�شاف الثغرة املالية، فيما تتكفل 
بنقل  الرحمان  عبد  عا�شور  كاتبة 
والت�شال  الوكالت  من  الأم��وال 

بينهما.
لوؤي/ي
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بولية  اأم�ش،  يوم  انطلقت، 
لت�شدير  �شحنة  اأول  الوادي، 
م���ن���ت���وج ال���ب���ط���اط���ا ن��ح��و 
ال�شحنة  ���ش��ب��ان��ي��ا،.وت��ق��در  اإ
اأن  على  ط��ن،   26 ب�  الأوىل 
بت�شدير  العملية  تتوا�شل 
اأخ���رى  ���ش��ح��ن��ات   6 اإىل   4
نهاية  غاية  اإىل  اأ�شبوع  كل 
مدير  واأو�شح  مار�ش.  �شهر 
للتربيد  املتو�شطية  موؤ�ش�شة 
�شحراوي،  فريد  والتو�شيب، 

يف  تعد  ال�شحنات  ه��ذه  اأن 
الأوروب��ي��ة  الطلبيات  اإط��ار 
اإىل  اجل��زائ��ري��ة،  ل��ل��ب��ط��اط��ا 
الفائ�ش  امت�شا�ش  جانب 
العملة  وجلب  ن��ت��اج  الإ م��ن 

. ل�شعبة ا
ولي��ة  اأن  ���ش��ارة  الإ وت��در 
مو�شم  بداية  تعرف  ال��وادي 
والذي  البطاطا،  منتوج  جني 

قنطار. مليون   11 يفوق 
ي�شني حممد 

يف ق���ام���ت م�����ش��ال��ح دائ����رة  ال���وادي  ب��ولي��ة  الرقيبة 

لعمليات  م��وا���ش��ل��ة  اإط���ار 
للوقاية  والتوعية  التح�شي�ش 
كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة  م��ن 
الكمامات  توزيع  بعملية   19
مبختلف  امل���واط���ن���ني  ع��ل��ى 
واملراكز  وال�شوارع  الأحياء 
املوؤ�ش�شات  وك��ذا  التجارية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة.  
اإىل  العملية  ه��ذه  وت��ه��دف 
الوقائية  الإج���راءات  تفعيل 
فريو�ش  انت�شار  م��ن  للحد 
املواطنني  وحت�شي�ش  كورونا، 
لتزام  الإ موا�شلة  ب�رشورة 
ال�شحية  ب��ال��ربوت��وك��ولت 

الظرف  هذا  تاوز  غاية  اإىل 
ال�شتثنائي. ال�شحي 

امل�شالح  ذات  ب���ادرت  كما 
مع  ت�شامنية  عملية  باإطالق 
املوجودة  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
بلديتي  تراب  م�شتوى  على 
ت�شمنت  واحلمراية  الرقيبة 
من  عدد  توزيع  العملية  هذه 
على  واملعقمات  الكمامات 
قليم  باإ تعليمية  موؤ�ش�شة   43
والعملية  ال��رق��ي��ب��ة  دائ����رة 
ح�شب  وم�شتمرة،  متوا�شلة 

امل�شدر. نف�ش 
.ع منل�ي 

اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة  اإط����ار  يف 
متكنت  ن���واع���ه���ا  اأ ب�����ش��ت��ى 
لل�رشطة  الولئية  امل�شلحة 
الوادي  ولية  باأمن  الق�شائية 
من  معتربة  كمية  حجز  م��ن 
ق��درت  العقلية  ث���رات  امل���وؤ
وتوقيف  قر�ش   4800  : ب�� 
اإحدى  من  ينحدران  �شخ�شني 
منت  على  ال�شمالية  الوليات 

. نفعية  مركبة 
ر�شد  بعد  ج���اءت  العملية 
ليتم  امل�����ش��ب��وه��ني  حت��رك��ات 
اأف�شت  حمكمة  خطة  و�شع 
الكميات  وحجز  توقيفهم   اإىل 

املذكورة.
الإجراءات  كافة  ا�شتيفاء  بعد 
م��ام  اأ تقدميهم  مت  القانونية 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
ع���ن ج����رم ح���ي���ازة ون��ق��ل 
يف  ت��دخ��ل  �شيدلنية  مل���واد 
ذات  خم��درة  م��واد  مكوناتها 

اأجنبي.  من�شاأ 

والدرك يحجز 3375 قـر�سا 
مهلو�سا من نوع "بريغابالني"

وح���دات  ج��ه��ود  اإط����ار  ويف 
للدرك  قليمية  الإ املجموعة 
مكافحة  يف  بالوادي  الوطني 
���ش��ك��ال��ه��ا،  اأ ب�شتى  اجل��رمي��ة 
الإجرامية  ال�شبكات  خا�شة 
ترويج  جم��ال  يف  النا�شطة 
متكنت  العقلية،  ث���رات  امل���وؤ
ق�����وات ال������درك ال��وط��ن��ي 
كمية  ح��ج��ز  م��ن  ب���ال���وادي، 
"بريغابالني"  دواء  من  معتربة 
ترويجه  يتم  الذي  ملغ،   300
عقلي،  ثر  موؤ نه  اأ �شا�ش  اأ على 
توقيف  اأي�شا  خاللها  مت  ي��ن  اأ
الق�شية. يف  لتورطه  امل�شتبه 

ثر  اإ تعود  الق�شية،  حيثيات 
اإىل  ه��ات��ف��ي��ة  م��ك��امل��ة  ورود 
للمجموعة  العمليات  قاعة 
الوطني  ل��ل��درك  قليمية  الإ
�شيارة  وجود  مفادها  بالوادي، 

مدينة  من  متوجهة  �شياحية 
الوليات  اإحدى  باتاه  الوادي 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ع���رب ال��ط��ري��ق 
اأدوية  تنقل   48 رقم  الوطني 
غري  ب��ط��ري��ق��ة  ���ش��ي��دلن��ي��ة 
املركبة  تفتي�ش  بعد  �رشعية، 
املراقبة،  حاجز  م�شتوى  على 
من  كب�شولة   3375 حجز  مت 

ملغ   300 "بريغابالني"  دواء 
وتوقيف  باإحكام  ة  خمباأ كانت 
اقتياده  مت  الذي  املركبة  �شائق 
الوطني  الدرك  فرقة  مقر  اإىل 
التحقيق،  اإجراءات  ل�شتكمال 
الق�شائية  لل�شلطات  وتقدميه 

. ملخت�شة ا
.ع منل�ي 

ال�شكان  م��ن  ع���دد  ث����ار،  اأ
يف  الأول  ال�����ش��ح��ن  ب��ح��ي 
من  اأك��رث  ال�����وادي،  بلدية 
بخ�شو�ش  ا�شتفهام  عالمة 
وراء  تقف  التي  الأ�شباب 
مغلقة  ال��ع��الج  ق��اع��ة  ب��ق��اء 
���ش��ن��وات،   10 م��ن  لأك���رث 
بالتحرير  املت�شلني  وبح�شب 
ليها،  اإ امل�شار  القاعة  ف��اإن 
�شكان  ان�شغالت  اأحد  تعد 
اعتبار  املذكور،على  احل��ي 
ليها  اإ احلاجة  اأم�ش  يف  اأنهم 
قلقهم  ذل��ك  م��ن  والأك����رث 
ع��دم  بخ�شو�ش  امل��ت��زاي��د 
كونها  القاعة  تلك  تهيز 
من  لأزي��د  خدمات  �شتقدم 

باجلهة. حي 
اأو���ش��ح��وا  ب��ن��ا  املت�شلون 
حتول  ذل��ك  كل  وف��وق  نه  باأ
اإىل  ال��ع��ي��ادة  م��ن  تهيزات 
ي�شيف  اجلدير  وكان  اأخرى، 
القاعة  هذه  تفتح  اأن  هوؤلء 
امل��غ��ل��ق��ة م��ن��ذ ���ش��ن��وات، 
اأن  يعني  ل  بح�شبهم  وهذا 
لكن  باأخرى،  عيادة  ت�شتعني 
�شكان  ح�شاب  على  لي�ش 
حاجة  يف  هي  التي  املنطقة 
�شحية  خدمات  اإىل  ما�شة 
ال�شيف  ف�شل  يف  خا�شة 
ي��ن  م��ع��ي��ن��ة،اأ ح���الت  ويف 
بوا�شطة  التنقل  يتطلب 
لبعد  اخل��ا���ش��ة  امل��رك��ب��ات 

. فة مل�شا ا
تركت  ال��ظ��روف  ه��ذه  ك��ل 
وايل  ي��ن��ا���ش��دون  ال�شكان 
قاعة  لفتح  التدخل  الولية 

بحي  امل���ت���واج���د  ال���ع���الج 
ببلدية  الأول  ال�����ش��ح��ن 
الكثري  اأن  ويذكر  ال��وادي. 
حتول  املر�شية  احل��الت  من 
ال�شتعجالت  م�شلحة  اإىل 
ب�����ش��ب��ب  م�����اي   8 ب���ح���ي 
الطبية  الإم��ك��ان��ي��ات  ق��ل��ة 
ب��ع��ي��ادة ال�����ش��ه��داء، وع��دم 
الالزمة  التجهيزات  توفر 
احل��الت  يف  وال�����رشوري��ة 

احلرجة.
بالقا�شم"  "خالدي  وي�شيف 
ال�شحن  ح��ي  �شكان  اأح��د 
مقابلة  طلب  ال��ذي  الأول، 
م��رات  ع���ّدة  ال��ولي��ة  وايل 
اأجل  من  ج��دوى،  دون  لكن 
�شّدد  حيث  الن�شغال،  طرح 
املواطن  يجد  اأن  اأهمية  على 
على  ت�شاهم  التي  املطلوبة 
فتح  يف    � قال  كما   � ق��ل  الأ
منذ  املغلقة  ال��ع��الج  قاعة 
اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  ���ش��ن��وات، 
ال��دول��ة ���رشف��ت م��ن اأج��ل 
و�شعية  امل��الي��ني،  اجن��ازه��ا 
يف  املعنيون  ي�شري  ك��ه��ذه 
ك��اف��ة  ت��دخ��ل  اإىل  ح��اج��ة 
اخللل  لتحديد  ال�شلطات 
وامل���ع���وق���ات، ال��ت��ي حت��ول 
اأمام  بوابها  اأ تفتح  اأن  دون 
يجدوا  مل  ال��ذي��ن  ال�شكان 
ال�شكاوى  �شوى  �شبيل  من 
مبا�رشة  املعنية  اجلهات  اإىل 
م�شوؤولني  ���ش��ه��ا  راأ وع��ل��ى 
ع���ل���ى ق���ط���اع ال�����ش��ح��ة 

جميب!؟ من  فهل  بالولية.. 
.ف نزار 

بعد انطالق مو�سم جني املنتوج

ال�سروع يف ت�سدير بطاطا الوادي نحو 
اإ�سبانيا

حي ال�سحن االأول بعا�سمة الوالية

ال�سكـان ُيطالبـون بفتح قاعـة عـالج 
مغلقة منذ 10 �سنـوات

للتح�سي�س باأهمية الوقاية ملكافحة كورونا

م�سالح دائرة الرقيبة تطلق حملة لتوزيع املعقم والكمامات

من قبل امل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية 

حجز 4800 قر�س مهلو�س وتوقيف �سخ�سيني

من خالل تنظيم اأن�سطة ثقافية تعك�س رمزية هذا اليوم الفا�سل

دار الثقافة بالوادي حتتفي باليوم الوطني 
للتالحم بني ال�سعب وجي�سه

عماره بن عبد اهلل
----------------

تنظيم  امل�شدر،  ذات  وح�شب 
الأم��ني  حم��م��د  ال��ث��ق��اف��ة  دار 
ال��ع��م��ودي ل��ولي��ة ال���وادي، 
تعك�ش  ث��ق��اف��ي��ة  ن�����ش��ط��ة  اأ
الفا�شل  ال��ي��وم  ه��ذا  رم��زي��ة 
و  الأخ����وة  اأوا�����رش  ت��ع��زز  و 
وتر�شخ  ال��وط��ن��ي��ة  اللحمة 
ال�شعب  بني  الت�شامن  روح 
الدميقراطية. اأجل  من  وجي�شه 

الثنني،  اليوم  حتل  �شارة  لالإ
ال���ذك���رى ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ح��راك 
ما�شية  واجل��زائ��ر  ال�شعبي، 
التغيري  مطالب  ت�شيد  يف 
امل�شريات  خالل  رفعت  التي 
وذل��ك  ال�شلمية  ال�شعبية 

“اجلزائر  م�����رشوع  اإط���ار  يف 
بت�شييدها  التزم  التي  اجلديدة” 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 

تبون.
م�شبوقة،  غري  فعل  ردة  ففي 
التي  ال�شعبية  الهبة  �شجلت 

 ،2019 فرباير   22 يف  انطلقت 
ال���ي���وم ال����ذي ق���رر رئ��ي�����ش 
املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية 
وطنيا  يوما  برت�شيمه  تبون 
ال�شعب  بني  والتالحم  لالأخوة 
الدميقراطية  اجل  من  وجي�شه 
البالد  تاريخ  فارقة يف  ،للحظة 
ممار�شات  مع  القطيعة  اأحدثت 
ما  مرحلة  يف  تذرت  �شابقة 
“احلراك”،  قبل  ما  جزائر  من 
اأر�شية  مطالبها  �شكلت  حيث 
املتوا�شلة  التغيريات  لكافة 
وال��ت��ي  ال�����ش��اع��ة  غ��اي��ة  اإىل 
بتحقيقها  تبون  الرئي�ش  تعهد 
اأن  على  مرارا  اأكد  الذي  وهو 
البالد  حمى  املبارك  “احلراك 

الكلي”. النهيار  من 

تعتزم دار الثقافة حممد االأمني العمودي بوالية الوادي، تنظيم عدة تظاهرات واأن�سطة ثقافية ، احتفاء باليوم الوطني 
لالأخوة والتالحم بني ال�سعب وجي�سه من اأجل الدميقراطية، ح�سبما علم لدى الهيئة الثقافية. 
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ا�ستالم ثالثة ج�سور يف جانت باإيليزي 

حممد علي 
----------------

املن�شاآت  تلك  اإجن��از  ويجري 
اأطلقت  قد  كانت  التي  الفنية 
واملدرجة   2019 يف  ور�شاتها 
مدينة  حماية  خمطط  �شمن 
الفي�شانات،  اأخطار  من  جانت 
متفرقة  نقاط  م�شتوى  على 
الرئي�شي  امل��دخ��ل  م��ن  بكل 
مل��دي��ن��ة ج���ان���ت وق��ري��ت��ي 
''اأجاهيل'' و''اإن اأبربر''، حيث 

غ�شون  يف  ا�شتالمها  يرتقب 
كاأق�شى  املقبلني  ال�شهرين 

تقدير.
ويراعى يف اإجناز تلك الهياكل 
الفنية التي ر�شد لها اأكرث من 
2.3 مليار دج معايري هند�شية 
م�شادة  عالية  ج���ودة  ذات 
لل�شيول اجلارفة والفي�شانات، 
كبرية  اأهمية  تكت�شي  وه��ي 
وجها  �شتعطي  اأي�شا  لكونها 
وت�شمن  للمدينة  جماليا 

م�شتوى  على  فرعية  مداخل 
الطريق الوطني رقم )3(، مثلما 

�رشح ال�شيد نعمان �شومعة.
كافة  على  تتوفر  اأنها  كما 
التي  الهند�شية  املوا�شفات 
املركبات  جميع  عبور  ت�شمن 
يبلغ  حيث  اأحجامها،  مبختلف 
مرت   900 الواحد  اجل�رش  طول 
مما  عر�شا،  م��رتا  و11  ط��ويل 
حركة  �شيولة  يف  �شت�شاهم 
اأثناء الفي�شانات  املرور، �شيما 

تت�شبب  كانت  ما  عادة  والتي 
وت�شل  ال��ط��رق��ات  غلق  يف 
ح�شب  املركبات،  مرور  حركة 

ذات املتحدث.
و�شت�شمح تلك امل�شاريع الفنية 
بعد دخولها حيز اخلدمة يف فك 
العزلة عن التجمعات ال�شكنية 
و''اإن  ''اإيفري''  و  ''اأجاهيل'' 
امل�شافات  وتخت�رش  اأبربر''، 
مدينة  وو�شط  الأح��ي��اء  بني 

جانت، وفقا لذات امل�شوؤول.

يرتقب ا�ستالم م�ساريع ثالثة ج�سور باملقاطعة االإدارية جانت بوالية اإيليزي خالل الثالثي الثاين من ال�سنة احلالية بعدما 
فاقت ن�سبة االأ�سغال بها 97 باملئة، ح�سب ما ا�ستفيد لدى م�سوؤويل قطاع االأ�سغال العمومية.

خالل الثالثي الثاين من 2021

بلدية  الأ�شبوع  نهاية  نظمت 
املقاطعة  م�شتوى  على  املقارين 
مع  بالتن�شيق  تقرت  الإداري���ة 
قافلة  امل��دين  املجتمع  فعاليات 
"الطبيب  ب���  مو�شومة  طبية 
لفائدة  �شلطاين"  م�شعود 
م��واط��ن��ي ب��ل��دي��ة امل��ق��اري��ن، 
احت�شنتها ابتدائية ال�شهيد حممد 
القافلة  وت�شم  باملقارين،  �شافو 
متعدد  طبي  و�شبه  طبيا  طاقما 
الأوجه بتعداد 10 اخت�شا�شات، 
حيث مت تقدمي فحو�شات جمانية 
اإىل  اإ�شافة  مواطنني،    903 ل� 
ب�رشوط  والتوعية  التح�شي�ش 
�شحية  ظ���روف  يف  العي�ش 
الفحو�شات  وتوزعت  جيدة، 
ال�شكري  يف  فح�شا   190 على 
فح�شا   183 والقلب،  وال�شغط 
فيما  واملفا�شل،  العظام  يف 
والأذن  الأن��ف  يف  الك�شف  بلغ 

يف   85 فح�شا،   182 واحلنجرة 
الأطفال  طب  الأ�شنان،  جراحة 
يف   60 فح�شا،   60 ب��ت��ع��داد 
العام  الطب  ال��داخ��ل��ي،  الطب 
وامل�شالك  الكلى  فح�شا،   45
 43 امل�شتفيدين  بلغ عدد  البولية 
 ،24 العامة  اجلراحة  م�شتفيدا، 
القلب  تخطيط  يخ�ش  فيما  اأما 
الفحو�شات  فح�ش.   31 فبلغ 
ميدانية  متابعة  بعملية  �شتتبع 
توجيه  خ��الل  م��ن  متوا�شلة 
خمتلف  اإىل  املحتملني  املر�شى 
املوؤ�ش�شات ال�شت�شفائية القريبة، 
ا�شت�شفائهم،  موا�شلة  و�شمان 
بدورهم  املقارين  بلدية  �شكان 
وثمنوا  املبادرة  هاته  ا�شتح�شنوا 
الطاقم  بها  قام  التي  املجهودات 
توافد  اأين  النهار،  طيلة  الطبي 
خمتلف  م��ن  املواطنني  جموع 

 ن-ق- التجاينمناطق البلدية.

ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
احل�رشية،  املناطق  يف  اأنواعها 
املبذولة  للمجهودات  وموا�شلة 
ولي��ة  اأم��ن  م�شالح  قبل  م��ن 
ال�رشطة  عنا�رش  متكنت  غرداية، 
ثالثة  توقيف  من  الق�شائية، 
�شنة(  و36   25( اأ���ش��خ��ا���ش 
امل��خ��درات  ح��ي��ازة  ق�شية  يف 
تقدميهم  مع   العقلية،  واملوؤثرات 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة. 
بحر  اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات 
دوريات  اإثر  املن�رشم،  الأ�شبوع 
الق�شائية  ال�رشطة  لعنا�رش 
مبدينة غرداية  اأين لفت انتباههم  
وعند  �شبهة،  حمل  �شخ�شني 
الفرار  ح��اول  منهما  الق��رتاب 
بعد  توقيفهما،  مت  اأن���ه  اإل 
بحوزتهما  العثور  مت  مراقبتهما 
احلجم  متو�شطة  قطع   04 على 
معالج(  كيف   ( امل��خ��درات  من 
 01.61 ب�  الإجمايل  وزنها  يقدر 
مبلغ  على  العثور  مت  كما  غرام، 
دج، وعليه مت   9100 قدره  مايل 
وحتويل  �شبطه  مت  ما  كل  حجز 
ق�شد  للم�شلحة  فيهما  امل�شتبه 
اإمتام  بعد  التحقيقات.  موا�شلة 
يف  القانونية  الإج���راءات  كافة 
تقدميهما  مت  فيهما  امل�شتبه  حق 
عن  الق�شائية  اجل��ه��ات  اأم���ام 
امل��خ��درات  ح��ي��ازة  جنحة  فعل 
غري  بطريقة  العقلية  واملوؤثرات 

م�رشوعة لغر�ش التار.

وحجز كمية من 
املوؤثرات العقلية

 يف ق�سية منف�سلة 
متكنت  منف�شلة  ق�شية  يف 
باأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة 
من  الفرتة،  بنف�ش  غرداية  ولية 
)36 �شنة( يف  الإطاحة ب�شخ�ش 
عقلية  م��وؤث��رات  حيازة  ق�شية 
�شالح  حيازة  املتاجرة/  لغر�ش 
اأبي�ش دون مربر �رشعي، وذلك 
واردة  معلومات  على  ب��ن��اء 
بقيام  تفيد  امل�شلحة  ذات  اإىل 
و�شط  ال�شموم  هذه  ببيع  املعني 
البحث  عمليات  غرداية،  مدينة 
حتديد  م��ن  مكنت  وال��ت��ح��ري 
ليتم  فيه،  امل�شتبه  ومكان  هوية 
توقيفه وحتويله للم�شلحة بغية 
القانونية،  الإج��راءات   موا�شلة 
حجز  عن  العملية  اأ�شفرت  حيث 
العقلية،  املوؤثرات  15 قر�شا من 
دج    13000 ق��دره  م��ايل  مبلغ 
ا�شتيفاء  بعد  اأبي�ش.  و�شالح 
�شد  القانونية  الإج��راءات  كافة 
اأم��ام  تقدميه  مت  ف��ي��ه،  امل�شتبه 
فعل   ع��ن  الق�شائية،  اجل��ه��ات 
لغر�ش  عقلية  موؤثرات  حيازة 
اأبي�ش  �شالح  وحيازة  املتاجرة 

دون مربر �رشعي.  
ق/ج

يف مبادرة تعد الأوىل من نوعها 
ال�شبابي  الفكر  منتدى  اأطلق 
للقراء  موقف  اأول  متا�شني  بدائرة 
وذلك بتحويل موقف للحافالت 
اإىل مكتبة مزودة مبا يفوق 700 

كتاب.
���ش��اح��ب ال��ف��ك��رة ال��دك��ت��ور 
مبادرة  اأن  اأكد  قادير  اإ�شماعيل 
اإن�شاء موقف القراء جاءت بهدف 
من  والرفع  املطالعة  قيمة  ن�رش 
خمتلف  يف  املقروئية  م��وؤ���رش 
اأن  اإىل  م�شريا  املجتمع،  اأو�شاط 
اإثر  على  لديه،  تبلورت  الفكرة 
املتحدة  لالأمم  تقرير  اآخر  �شدور 

حول واقع الدميقراطية يف العامل، 
والذي و�شع من خالله حمرروا 
التقرير، جمموعة من املوؤ�رشات، 
ال�شعوب  ق��درة  م��دى  لقيا�ش 
وقابليتها على تقبل الدميقراطية، 
وم��ن بني اأه��م ه��ذه امل��وؤ���رشات، 
مما  املجتمع،  يف  القراءة  موؤ�رش 
اأ�شحت  املتحدة،  الأمم  باأن  يعني 
اأ�شا�شيا  �رشطا  ال��ق��راءة  تعترب 

لتطور الدميقراطية يف الدول.
ج��اءت  ال��ف��ك��رة  اأن  واأ���ش��اف 
للحافالت  موقف  من  انطالقا 
احلايل  بال�شكل  تاأهيله  اإعادة  مت 
للقراء ل يخ�شع  لي�شبح موقفا 

كما  للرقابة،  فيه  املطالعة  منط 
كتاب  اأي  اأخذ  قارئ  لأي  ميكن 
يحتاجه، �رشط و�شع كتاب اآخر 
الدميومة  اأجل  من  وهذا  مكانه، 

وتبادل اخلربات.
موقف  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  ت��در 
فيه  النظام  ي�رشي  ه��ذا،  القراء 
من  ينطلق  داخلي،  قانون  وفق 
دفع  يف  املتمثل  امل��ب��ادرة  ه��دف 
لدى  واملطالعة  ال��ق��راءة  عجلة 
باأهمية  الوعي  وتنمية  ال�شباب، 
الدرا�شي،  م�شارهم  يف  الكتاب 
اأخذ  اإمكانية  للقراء  ي�شمن  كما 
اأي كتاب يتوافق مع احتياجاتهم 

املعرفية، �رشط و�شع كتاب اآخر 
مكانه.

الداخلي  القانون  م��واد  وتنوه 
لنظام  تخ�شع  ل  املكتبة  اأن  اإىل 
لرقابة  واإمن��ا  التقليدي،  الرقابة 
اللذين  والأخ����الق  ال�شمري 
وحب  العلم  ح��ب  يرف�شهما 

الوطن.
ا�شتحدث  الف�شاء  ه��ذا  ولأن 
امل�شافرين،  ت�رشف  حتت  ليكون 
لنتظار  عموميا  موقفا  باعتباره 
احلافالت فيو�شى باحلفاظ عليه 

وعلى نظافته. 
يو�شف بن فا�شل

 اأزيد من 900 مواطن ي�ستفيدون 
من فح�س طبي باملقارين يف تقرت 

توقيف 3 اأ�سخا�س وحجز كمية من 
املخدرات واملوؤثرات العقلية بغرداية  منتدى الفكر ال�سبابي بتما�سني يحول موقف احلافالت اإىل مكتبة

اأزمة �شيولة  ت�شهد ولية اجللفة 
اأ�شهر  �شبعة  من  اأكرث  منذ  حادة 
انفراجا  الو�شعية  اأن تعرف  دون 
غري  ك��ارث��ي  و�شع  يف  قريبا 
املراكز  اأغلب  وتعرف  مفهوم، 
اأو  الولية  بعا�شمة  الربيدية 
الأخ���رى،  ال��ب��ل��دي��ات  مبختلف 
تدافعا  ال��ك��ربى  امل��دن  خا�شة 
من  تنتهي  ل  وط��واب��ري  كبريا 
الظفر  اأجل  من  الباكر،  ال�شباح 
ففي  ال��روات��ب،  ل�شحب  مبكان 
املكتب الولئي الرئي�شي الوحيد 
مدار  على  ال�شيولة  يوفر  الذي 
الأ�شبوع، لكن الطوابري اأمامه ل 

تنتهي يف م�شهد موؤ�شف خا�شة 
والن�شاء  ال�شن  لكبار  بالن�شبة 
املزمنة،  الأم��را���ش  واأ�شحاب 
من  اجلميع  عليه  يتوافد  حيث 

كافة بلديات ولية اجللفة.
اأما باقي مراكز البلديات الأخرى 
وجود  عدم  هو  البارزة  فال�شمة 
يجد  اإليها  فالداخل  ال�شيولة، 
"مكان�ش  ال�شهرية  العبارة  اأمامه 
اإل  اجلميع  على  وم��ا  دراهم"، 
باكرا  النهو�ش  اأو  النتظار 
الأمامية  اجلهة  يف  مكان  حلجز 
يظفر  عله  الرئي�شي،  للباب 
وجدت  حال  يف  راتبه  با�شتالم 

تبقى  ما  غالبا  التي  ال�شيولة 
تتجاوز  ل  حم��دودة  زمنية  ملدة 
اأما  تنتهي،  ثم  ال�شاعة والن�شف 
املوزعات الآلية فهي تكاد تكون 
ل  عدمه  من  ووجودها  منعدمة 

ينق�ش من الأزمة �شيئا.
ولية  �شاكنة  من  العديد  وعرب 
اجللفة عن غ�شبهم من الو�شعية 
التي اآلت اإليها مكاتب الربيد عرب 
الولية التي ت�شهد توافد املئات 
من املواطنني طلبا لرواتبهم دون 
وجود  لعدم  ا�شتالمها  يتم  اأن 
الأمر  م�شتغربني  كافية،  �شيولة 
كاملة،  اأ�شهر  ناهزال�7  ال��ذي 

ونية  حقيقية  اإرادة  غياب  يف 
امل�شكل  ه��ذا  حللحلة  �شادقة 
لئقة  ب�شورة  وتوفريال�شيولة 

حتفظ كرامة املوظفني.
التنقل  على  اآخ��رون  عزم  فيما 
جم��اورة  ولي��ات  اإىل  امل�شتمر 
هاته  تعرف  ل  اإنها  عنها  قالوا 
ال�شاأن  هو  كما  البتة،  الأزم��ة 
املجاورة  امل�شيلة  بالن�شبة لولية 
اأغلب مكاتبها وفرة  تعرف  التي 
احل��ال  ه��و  كما  ال�شيولة،  يف 
وبو�شعادة  اجم���دل  ببلديات 

و�شيدي عامر وغريها.  
�شالح حممد

اأزمة �سيولة حادة باجللفة وطوابر ال تنتهي على مدار اأيام االأ�سبوع
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مل��اذا  ال��ذه��ن:  اإىل  ي��ت��ب��ادر  ���ش��وؤال 
امليداين  التج�شيد  يف  الدولة  تف�شل 
 pdeau( :�للمخططات التي ت�شعها ال
راجع  ال�شبب  هل  وغ��ريه��ا؟،   )،pos
خل�شو�شية  �شاملة  روؤي��ة  غياب  اإىل 
فيها  يقيم  التي  واملنطقة  املجتمع 
اأ�شباب  هناك  اأم  وال��ري��ف(؟  )احل�رش 
التي  بالعهود  الوفاء  كانعدام  اأخ��رى؟ 
ومن  للمواطن؟  امل�شوؤولون  يقطعها 
الف�شاد  اأن  كما  بينهما،  الثقة  تغيب  ثم 
وعدم  واملايل  )البريوقراطية(  الإداري 
للمواطن  الأ�شا�شية  اخلدمات  تاأمني 
املواطن  بني  الهوة  ات�شاع  يف  �شاهم 
وامل�شوؤول، فمو�شوع الثقة من امل�شائل 
اجلدية التي ل ينبغي على امل�شوؤول اأن 
م�شوؤولياته،  درجة  كانت  مهما  يهملها 
الجتماعي  ال�شتقرار  حتقيق  اأجل  من 
يف  وامل�شاهمة  للدولة  وال�شيا�شي 
ابن  امل�شوؤول  اأن يكون  اأي يجب  البناء، 
كبرية  كل  على  مطلعا  ويكون  ميدان، 
وما  حميطه  يف  ي��دور  وم��ا   و�شغرية 
اليومية،  حياته  يف  املواطن  يحتاجه 
حتى ميكنه من حماربة املظاهر ال�شلبية 
التي تعيق التنمية كالو�شاطة والر�شوة 
وفقا  الأع��م��ال  واإجن���از  واملح�شوبية 

للقانون دون حماباة.
للمواطن  تكون  الأحيان  غالب  ففي   
لذلك  حوله،  يجري  ملا  وا�شحة  روؤية 
فاإن اإ�رشاكه يف القرار عن طريق احلوار 
وم�شوؤولية  بوعي  اإليه  وال�شتماع 

قادرا  �رشيكا  باعتباره  جدا،  �رشوري 
ل  احللول،  وو�شع  الأمور  تقييم  على 
لالإعالم  واللقاءات  احلوارات  تكون  اأن 
املنطقة  ابن  لي�ش  امل�شوؤول  لأن  فقط، 
طريق  ع��ن  بت�شيريها  ك��ل��ف  ال��ت��ي 
اأحيانا  املواطن  يكون  ولذا  "التعيني"، 
و�شع  على  اطالعا  امل�شوؤول  من  اأكرث 
املنطقة التي ولد ويقيم فيها وم�شاكلها، 
وما حتتاجه من تنمية، اجلدير باملالحظة 
اأن انعدام التنمية املحلية �شاهم يف خلق 
املناطق  "الظل" وهي  ما ي�شمى مبناطق 
امل�شوؤول،  ي�شلها  ل  التي  املهم�شة 
اأمام  بالذات،  املرحلة  هذه  يف  خا�شة 
يتعذر  وبالتايل   ،19 كوفيد  انت�شار 
اأو  ان�شغالته  اإي�شال  املواطن  على 
ما  فنادرا  امل�شوؤولني،  عيوب  ك�شف 
منطقة  على  يقف  حمليا  م�شوؤول  جند 
ي�رشح  من  وغالبا  املناطق،  هذه  من 
منذ  الفالين  امل�شوؤول  اأن  مواطنون 
يبادر ول  الولية مل  راأ�ش  تعيينه على 
اإىل  ال�شتماع  و  منطقتهم  بزيارة  مرة 

ان�شغالتهم.
يقوم   التي  الحتجاجية  احلركات  فلول 
نف�شه  امل�شوؤول  كلف  ملا  املواطنون  بها 
الزحف  ولعل  النزاع،  لفك  بالتحرك 
راجع  املدينة  اإىل  الريف  من  ال�شكاين 
الظل  مناطق  ك��ون  الأ�شباب،  لهذه 
و�شائل  لغياب  تهمي�شا،  املناطق  اأكرث 
البنى التحتية  العي�ش احل�رشي وغياب 
وربط  وامل�شالك  الطرق  �شبكات  من 
والغاز  الكهرباء  ب�شبكات  ال�شكنات 
لل�رشب،  ال�شاحلة  واملياه  الطبيعي، 

اأخرى  ومرافق  مدار�ش  غياب  كذلك 
�شحية كانت اأو ثقافية، لدرجة اأن غياب 
غ�شب  اأث��ارت  الظل  مبناطق  التنمية 
رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون بعد 
وخالل  العالجية،  رحلته  من  عودته 
حيث  احلكومة،  عمل  ح�شيلة  عر�ش 
اأبدى عدم ر�شاه عن ت�شيري امل�شوؤولني 
املحليني مللف مناطق الظل، وعدم تذليل 
العوائق اأمام املواطن اجلزائري لالإ�شهام 

يف بناء القت�شاد الوطني.
مناطق الظل بوالية ق�سنطينة 

حتتاج اإىل تدخل 
اأزيد  ت�شم  كنموذج  ق�شنطينة  فولية 
ٍالأرق��ام  ح�شب  ظل  منطقة   200 من 
ا�شرتاتيجية  اإىل  وحتتاج  عنها  املعلن 
وا�شحة املعامل لفك العزل عن �شكانها، 
وجعلت �شكانها يتخبطون يف م�شاكل 
بن  بلدية  املناطق  هذه  ومن  ل حت�شى، 
حيث  "الروفاك"،  با�شم  املعروفة  زياد 
تقع على حدود ولية ميلة، وتبعد عن 
ق�شنطينة ب�: 20 كم، يبلغ عدد �شكانها 
حاليا ما يزيد عن 22 األف ن�شمة، اإل اأنها 
اأيام ال�شتعمار، تعي�ش  تاأ�شي�شها  ومنذ 
التنمية، ل �شيما  تاأخرا كبريا يف جمال 
م�شها  البلدية  هذه  مناطق  من  والعديد 
امل�شوؤولني  متاطل  عن  ف�شال  النزلق، 
املحليني يف اإجناز امل�شاريع، خا�شة فيما 
تكت�شي  كونها  الريفي،  بال�شكن  تعلق 
باأرا�ش  ومتتاز  بامتياز،  فالحيا  طابعا 
م�شتغلة  غري  لكنها  خ�شبة،  فالحية 
البلدية  �شكان  فمعظم  لئقة،  بطريقة 
اجلامعة،  خريجي  من  بع�شهم  �شباب 

جعلت  البطالة،  يف  يغرقون  لكنهم 
البع�ش منهم ينخرط يف علم املخدرات 
هروبا من واقعهم املزري، ح�شب �شهادة 
اأحد املواطنني، ذلك يف غياب ف�شاءات 

ريا�شية ومرافق للت�شلية.
ل  املثال  �شبيل  فعلى  ال�شكن،  اأم��ا    
400 �شكن اجتماعي  احل�رش فم�رشوع 
الذي مّر عليه 04 �شنوات من اإجنازه، مل 
يوزع اإىل الآن ب�شبب التهيئة اخلارجية، 
التي  للمناطق  العتبار  اإع��ادة  كذلك 
حي  غ����رار   ع��ل��ى  ال���زل���زال،  م�شها 
من  لفتة  ينتظر  زال  ما  الذي  الفّروج 
العتبار،  له  ليعاد  املحليني،  امل�شوؤولني 
بن  بلدية  �شكان  يوؤرق  الذي  امل�شكل 
ب�شبب  حاليا  الواقع  الركود  هو  زي��اد 
هذه  زي��اد،  بابن  اخلزف  موؤ�ش�شة  غلق 
رقم  الوطن  بالطريق  الواقعة  املوؤ�ش�شة 
 1958 اإىل  تاأ�شي�شها  تاريخ  يعود   ،79
كما  غاري  الفرن�شي  املعمر  طرف  من 
ذكرت بع�ش امل�شادر، لكنها تعر�شت 
لالإفال�ش والغلق يف 2007 ومت ت�رشيح 
اأزيد من 300 عامل، بعدما قام م�شوؤول 
ال�شيد  يقول  عتادها،  ببيع  املوؤ�ش�شة 
م�شلم اأنه مّر على الولية ولة و�شلمت 
لهم تقارير عن و�شعية املوؤ�ش�شة ولكن 
ل اأحد منهم حترك وقام مببادرة لتح�شني 
اإىل  الأم��ور  و�شول  ورغ��م  و�شعها، 
الق�شاء، لكن امللف مت حفظه ولأ�شباب 
جمهولة، ونف�ش ال�شيء بالن�شبة ملناطق 
زيغود  بلدية  غرار  على  الأخرى  الظل 
حيث  ظل،  بلدية  تعترب  التي  يو�شف، 
الكرمي،  العي�ش  و�شائل  كل  فيها  تفتقر 

على  امل�شاتي،  م�شتوى  على  خا�شة 
بها  توجد  التي  الدغرة،  م�شتة  غ��رار 
20 عائلة ل ي�شلها  املاء ال�رشوب ول 
تتوفر على الكهرباء والإنارة العمومية، 
ال�����رشف  �شبكات  ان��ع��دام  ك��ذل��ك 

ال�شحي، وما �شابه ذلك.
 اأما بحي علوك عبد الله مبدينة اخلروب 
ويبعد  اأي�شا،  الظل  مناطق  فهو �شمن 
بحوايل  اخل��روب  مدينة  عن  احلي  هذا 
02 كم، وهو قريب من اأعني امل�شوؤولني 
اأنه  اإل  املتتخبني،  وكذلك  املحليني 
 132 تعاين  بحيث  مزرية،  حالة  يعي�ش 
كذلك  "الأميونت"،  م��ادة  من  عائلة 
التي  الدراجي،  �شالح  لقرية  بالن�شبة 
الراحل  الرئي�ش  طرف  من  تد�شينها  مت 
هواري بومدين، اإل اأنها ما تزال تعي�ش 
الظلمة  يف  �شكانها  ويعي�ش  التهمي�ش 
احلديث  دون  والغاز،  الكهرباء  لغياب 
باملقاطعة  الأخ��رى  الظل  مناطق  عن 
قطار  وخا�شة  منجلي،  علي  الإداري��ة 
40 جممعا �شكنيا  التي ت�شم   العي�ش، 
 35 يوجد  حيث  ق��رى،  على  م��وزع��ا 
م�شكنا   45 ملعاطيل،  ب���دوار  عائلة 
مبزرعة  عائلة  و60  ال�شعايدية،  مب�شتى 
تعي�ش  العائالت  هذه  جل  بول�شفار، 
اأزمة خانقة يف ما يخ�ش الكهرباء واملاء 
ل  بالتهيئة،  يتعلق  ما  وكل  ال�رشوب، 
عددهم  البالغ  الكومينال  �شكان  �شيما 
165 عائلة. اإعادة العتبار لهذه املناطق 
ح�شب ما هو مربمج يتم على 03 مراحل 
ال�شدا�شي الأول من  يتم تهيئتها خالل 

ال�شنة اجلارية 2021.

كثرا ما تعرت�س امل�ساريع التنموية عقبات تنتهي غالبا بالف�سل وتقع �سدامات بني املواطن وامل�سوؤول فتغيب الثقة بينهما، ذلك النعدام االإرادة ال�سيا�سية يف حل امل�ساكل، وعدم االلتزام 
بالوعود التي يطلقها امل�سوؤول بتح�سني الرفاهية والعي�س الكرمي للمواطن، خا�سة اإذا تعلق االأمر باالأولويات، كال�سكن وما يرافقه من بنى حتتية وتوفر و�سائل العالج والنقل وتاأمني 

الغذاء، كل هذه االأ�سياء تعترب من االأولويات التي يجب على الدولة توفرها، خا�سة مبناطق "الظل"، من خالل و�سع خمططات للتنمية املحلية امل�ستدامة، لتقوية اجلبهة الداخلية، وقد 
اأثار غياب التنمية مبناطق الظل غ�سب رئي�س اجلمهورية، حيث اأبدى عبد املجيد تبون عدم ر�ساه عن ت�سير امل�سوؤولني املحليني مللف مناطق الظل، خا�سة واجلزائر تعي�س و�سعا اإقليميا، 

بحيث جتد �سعوبة يف مواجهة التحديات والرهانات.

انعدام التنمية مبناطق "الظل" يثر غ�سب رئي�س اجلمهورية
مواطنون: اأزمة الثقة بني املواطن وامل�سوؤول �سببها عدم الوفاء بالوعود

 )مناطق الظل بوالية ق�سنطينة واقع واآفاق(

كو�شيدار  �شكنات  من  امل�شتفيدون  طالب 
وحدة  ب�2000  الأول  ال�شطر  بغاي  طريق 
�شكنية اجتماعية، وايل ولية خن�شلة باإيفاد 
خمت�شني  من  تتكون  ولئية  حتقيق  جلنة 
معمارين  مهند�شني  ال�شكن،  جم��ال  يف 
وتقنيني والقطاعات الأخرى املختلفة، التي 
بال�شكن  لتق�شي احلقائق حول  لها عالقة 
النتهاء  ناحية  من  وخا�شة  امل�رشوع،  هذا 
والأمل  والفردو�ش  كتاج  اإقامات  عدة  من 
اإىل  ت�شليمها  ومت  والكوثر،  والزده���ار 
مغ�شو�شة  هوؤلء  يراها  والتي  امل�شتفيدين 
ومل حترتم دفرت ال�رشوط املربم بني ال�رشكة 
التابعة  واملراقبة  واملقاولني  كو�شيدار  الأم 
لديوان الرتقية والت�شيري العقاري، �شاحب 
f- باإنهاء اأجنزوا   ململ�رشوع واملقاولني الذين 
والنوافذ  التبليط  ناحية  �شواء من   nition
والربط  منها،  املياه  ت�رشب  التي  واجلدران 
ال�شاحلة  واملياه  ال�شحي  ال�رشف  بقنوات 
هذه  داخ��ل  الكهربائي  والربط  لل�رشب 
 07 دام  انتظار  بعد  الجتماعية،  ال�شكنات 
التي  الفيديوهات  بع�ش  وح�شب  �شنوات، 
كو�شيدار  �شكنات  �شفحة  على  ن�رشت 
وا�شتيائهم  بتذمرهم  اأدى  مما  بغاي،  طريق 
ال�شكنات،  هذه  اإليها  اآلت  التي  للو�شعية 

باإعادة  امل�شتفيدين  بع�ش  انطلق  حيث 
ت�شليم  انتظار  يف  ج��دي��د،  م��ن  الرتميم 
املتاأخرة يف  للم�شتفيدين  الأخرى  الإقامات 
لأ�شباب  املقاولني  بع�ش  من طرف  الإجناز 
اأو  العاملة،  اليد  لنق�ش  �شواء  جمهولة، 
لالأموال املخ�ش�شة للم�رشوع، اإل اأن بع�ش 
رغم  متوفرة  الأم��وال  باأن  ت�شري  امل�شادر 
الزيارات العديدة للجهاز التنفيذي يف اإطار 
تراب  عرب  ال�شكنية  امل�شاريع  هذه  متابعة 
2021/01/14قام  بتاريخ  حيث  الولية، 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  خن�شلة  ولي��ة  وايل 
مب�رشوع  مبا�رشة  �شلة  لها  التي  وخا�شة 
بنف�ش  والثاين  الأول  �شكنية  وحدة   2000
�شجل  والذي   02 رقم  كو�شيدار  املنطقة 
وتعرث  ال��ع��م��ارات،  بع�ش  يف  نقائ�ش 
ما  بتنفيذ  اللتزام  وعدم  الور�شات  بع�ش 
�شد  قانونية  اإجراءات  اتخاذ  اأو  اإليها  اأ�شند 
وكذا  تداركه  ميكن  ما  وتتدارك  ه��وؤلء، 
 2 كو�شيدار  �شكنية  وحدة   2000 معاينة 
الكوثر  اإقامة  من  امل�شتفيدين  واملواطنني 
والتاج، اأين انطلقت عملية الإ�شكان بها يف 
بع�ش العمارات هذه الأيام من طرف ديوان 

الرتقية والت�شيري العقاري.
ر�شيد ب    

امل�ستفيدون من �سكنات كو�سيدار يطالبون 
وايل خن�سلة باإيفاد جلنة حتقيق والئية 

يف مبادرة هي االأوىل من نوعها

دو�شن  ال�شباب  دار  اأم�ش  �شباح  ب��ادرت 
امل�شيلة  ب��ولي��ة  احل��ج��ل  ع��ني  يف  الطيب 
ال�شباب،  ن�شاطات  جمعية  مع  بالتعاون 
الراحل  املنا�شل  املجاهد  لروح  تكرمي  بحفل 
تكرمي  مت  حيث  الن�رشي،  بن  الطيب  دو�شن 
بو�شاح   – ح��ّدة  احلاجة  اأرملته   – عائلته 
�شور  مع  و�شورتها  الوطنية  الراية  يحمل 
وتقديرا  اعتزازا  فخرية  و�شهادة  املجاهد، 
به  املحتفى  قدمها  الذي  اجل�شام  للت�شحيات 
و�شط ح�شور اأبنائه: نبيل، العربي والأ�شتاذة 
اليوم  مبنا�شبة  وذلك  اأحالم  وابنتها  �شليحة 
فيفري   18 ليوم  امل�شادف  لل�شهيد  الوطني 
ال�شباب  مدير  ح�رشه  احلفل  �شنة،  كل  من 
النائب  املديرية،  اإطارات  وبع�ش  والريا�شة 

بورزق واإطارات ال�شباب والريا�شة للمدينة 
واأع�شاء عن تن�شيقية املجتمع املدين، ال�شاعر 
املدين  املجتمع  عن  وممثلني  دبو�شي،  العيد 

وممثل عن احلماية املدنية. 
وياأتي هذا التكرمي الذي تبادر به دار ال�شباب 
دو�شن الطيب لأول مرة مبثابة تقدير وعرفان 
م�شاره  خ��الل  للجزائر  ال��راح��ل  قدمه  مل��ا 
الن�شايل ال�شيا�شي والع�شكري، هذا العرفان 
باإطالق  املعنية  اجلهات  قامت  عندما  حتقق 

ا�شم الدار على املجاهد الراحل.
بن  بوبكر  ال�شباب  ن�شاطات  جمعية  رئي�ش 
يطو "اجلزائر ل تن�شى اأبناءها املخل�شني الذي 
ينعم  اأن  اأجل  من  اجل�شام  الت�شحيات  قدموا 

الوطن باحلرية وال�شتقالل".

اأرملة املجاهد "تعر�ش للكثري من امل�شايقات 
نحن  اجلزائر  دائما  يرّدد  وكان  والتهديدات، 
من حّررها وحملنالكم الأمانة، فهي اأمانة يف 

اأعناقكم فحافظوا عليها". 
وتاريخ  �شعب  ذاكرة  "هو  املجاهد  جنل  نبيل 

اأمة ا�شرتدت ال�شتقالل بدمائها". 
يفتخر،  كان  "والدي  املجاهد  جنلة  �شليحة 
بالفخر  ي�شعر  جويلية   5 تاريخ  ياأتي  وكلما 
والعتزاز وبالنجاح والنت�شار، فهذا �شعوره 

كلما تاأتي منا�شبة 5 جويلية".  
ال�شايح بن حامد "دماء اجلزائريني امل�شقية به 
اأر�ش اجلزائر هي دماء لن تندثر ولن ين�شاها 

اجلزائري طاملا هي جزء من ذاكرته".
اأرملة  قامت  التكرميي  احلفل  هام�ش  وعلى 
املرحوم،  با�شم  �شميت  �شجرة  بغر�ش  الراحل 
التاريخية  بامل�شابقة  الفائزين  تكرمي  مت  كما 
من  �شحبهم  مت  فائزين   5 عددهم  والبالغ 
يف  فائزين  وثالثة  م�شاركا،   370 اأ�شل 
فيما مت تكرمي   ،38 اأ�شل  الر�شم من  م�شابقة 
الفائزين يف مناف�شة تن�ش الطاولة من طرف 
مديرية ال�شباب والريا�شة، ويف لفتة اإن�شانية 
ذوي  م��ن  ال���دار  يف  منخرطتني  تكرمي  مت 

بقلم / اأ . خل�رش . بن يو�شف الحتياجات اخلا�شة.  

تكرمي عائلة املجاهد الراحل دو�سن الطيب وا�ستح�سار ن�ساله 
ال�سيا�سي والع�سكري



وا�ـــســـل لــيــونــيــل مــيــ�ــســي، قــائــد 
بــر�ــســلــونــة، �ــســيــد �ــســبــاك فــرق 
الدوري الإ�سباين، وذلك بت�سجيله 
هــــدف جــديــد خــــال مــواجــهــة 
مناف�سات  �سمن  اجلارية  قاد�ص، 

اجلولة الـ24.
ركلة  من  الــرغــوث  هــدف  ــاء  وج
من   32 الدقيقة  يف  نفذها  جــزاء 

زمن ال�سوط الأول.
"�سكواكا"  ــة  ــك ــب ــس � ـــــــــادت  واأف
�سجل  مي�سي  ــاأن  ب لاإح�سائيات 

هذا  جــزاء  ركــات  من  ــداف  اأه  7
ودوري  الليجا  بطولتي  يف  املو�سم 

اأبطال اأوروبا.
لعب  اأي  تفوق  عدم  اإىل  واأ�سارت 
يف  ــزاء  اجل ركــات  يف  مي�سي  على 
ودوري  الــكــرى  الـ5  الــدوريــات 
برونو  الرتغايل  �سوى  الأبطال، 
مان�س�سرت  لعـــب  فــرنــانــديــز، 
ــداف  اأه  8 اأحـــرز  ــذي  ال يونايتد، 

بهذه الطريقة.
"اأوبتا"  �سبكة  ذكرت  جانبها،  من 

يف  ال�سباك  هز  وا�سل  مي�سي  اأن 
على  ال�ساد�سة  للمباراة  الليجا 
التوايل هذا املو�سم، وهو ما يحدث 
لأول مرة معه منذ فراير/�سباط 

.2019
اأن  عاًما  الـ33  �ساحب  وا�ستطاع 
6 جولت  9 اأهداف يف اآخر  ي�سجل 
الإجمايل  ر�سيده  لرفع  بالليجا، 
هذا املو�سم اإىل 16 هدًفا و�سعته يف 
�سدارة قائمة الهدافني بالت�ساوي 

مع لوي�ص �سواريز.

�سفوف  يف  الأول  احلار�ص  وا�سل   
فار�ص  ثليب  ثـــور،  بني  �سباب   ،
تاألقه مع فريقه بوا�سطة ت�سديه 
يف  للت�سجيل  �ساخنة  كرات  لعّدة 
معنويات  بها  رفع   ، ال�سوطني  كا 
اللقاء  يف  ب�سرعة  للتاأقلم  رفقاوؤه 
التي  الــّدفــاع  عنا�سر  خ�سو�سا   ،
امل�ستوى  يف  لقاء  الأخرى  هي  اأدت 
الدفع  �ستعطيه  كما   ، املــطــلــوب 
ــروز  ال ملوا�سلة  الـــازم  املعنوي 
والتاألق يف البطولة ومنها امل�ساهمة 
التي  الفريق  انطاقة  جنــاح  يف 

يبحث عنها الآن اجلميع .
يف  �سباكه  نظافة  على  حافظ   ...

املباراتني الأوليني  
هو  الإيجابية  النقاط  بــني  ومــن 
ــوغ احلـــار�ـــص ثــلــيــب اأهــدافــه  ــل ب
امل�سطرة مبكرا تتمثل يف املحافظة 
على �سباكه خال اللقاءين الأولني 

وبن  الأخ�سرية  اأمام  البطولة  من 
على  عجز  خطوة  وهــي   ، عكنون 

املرمى  حرا�ص  من  الكثر  بلوغها 
الرابطة  اأو  امل�ستوى  هذا  يف  �سواء 

ــة  ــداي ب ـــع  م الأوىل  املــحــرتفــة 
ارتكابهم  بعد  املناف�سات  خمتلف 
عنا�سر  اأ�ستغلها  فادحة  لأخطاء 

هجوم املناف�سني . 
قبل  ــن  م ـــادة  اإ�ـــس ــل  حم كـــان   ...

الطاقم الفّني 
للفريق  الــفــّنــي  الــطــاقــم  حتـــدث 
عبد  �سليمان  بن  املــدرب  بقيادة 
ــام  الإع و�سائل  ملختلف  احلاكم 
فار�ص  ثليب  احلــار�ــص  تاألق  على 
الذي  البارز  والــدور  اللقاء  خال 
�سباكه  على  املحافظة  يف  لعبه 
ودفع رفقاوؤه لأداء مباراة وفق ما 
اإليها اجلميع قبل لعب  كان يطمح 

املباراة .
... وكذا الأن�سار اأي�سا 

با�سم  العريق  النادي  اأن�سار  هتف 
نهاية  وبعد  اأثناء  ثليب  احلار�ص 
الفوز  اإحــــراز  ــدم  ــم ع الــلــقــاء رغ

ر�سائل  وهي   ، البطولة  يف  الأول 
جاءت لتوؤكد مّرة اأخرى اأن التيار 
الأنــ�ــســار  ــن  م جــيــد  ب�سكل  ــر  مي
تاألقه  بعد   ، املف�سل  وحار�سهم 
وم�ساهمته يف بلوغ الق�سم الوطني 

الثاين .  
الفرق  رغبة  يف  �سيزيد  تاألقه   ...

اإىل �سمه 
احلار�ص  ــروز  ب �سك  دون  �سيزيد 
املذكور خال املباراتني ال�سابقتني 
على  امل�سرفني  اإعجاب  ن�سبة  من 
خ�سو�سا   ، الفرق  �سوؤون  ت�سير 
منها التي �سعت من اأجل ال�ستفادة 
 ، البطولة  بداية  مع  خدماته  من 
املذكور  ال�ساب  رغبة  على  ناهيك 
كبر  فــريــق  اإىل  النــ�ــســمــام  يف 
وعريق خال ما تبقى من م�سواره 

الكروي . 
اأبو زياد 

ُيعاين الفرن�سي كرمي بنزميا، من 
ال�ساق  يف  ب�سيطة  ع�سلية  اإ�سابة 
�سفره  فر�ص  وتت�ساءل  الي�سرى، 
خلو�ص  اإيطاليا  اإىل  الــريــال  مــع 
اأتالنتا  ـــام  اأم املرتقبة  ــاراة  ــب امل
ذهاب  مناف�سات  �سمن  الأربعاء، 

ثمن نهائي دوري الأبطال.
يف  بنزميا  م�ساركة  قرار  و�سيعود 
املباراة، اإىل اجلهاز الطبي للملكي 
بناء  زيــدان  الدين  زين  ــدرب  وامل

على املخاطر املرتتبة على ذلك.

التي  الطبية  الفحو�سات  واأكــدت 
اأنه  الفرن�سي  املهاجم  لها  خ�سع 
بال�ساق  ع�سلية  اإ�سابة  من  يعاين 

الي�سرى.

متزق  مــن  معاناته  ــدم  ع ورغـــم 
الفرن�سي،  اأن  اإل  كبر،  ع�سلي 
الهجوم  ــط  خ جنـــوم  اأبــــرز  ـــد  اأح
من  يتمكن  مل  "املرينجي"  لدى 
الوليد  بلد  مواجهة  يف  امل�ساركة 
املحلي،  ــدوري  ال مناف�سات  �سمن 
احتمالية  حول  ال�سكوك  وتــدور 
الأوروبــيــة  للمباراة  ا�ستدعائه 

اأمام اأتالنتا.
واأو�سح زيدان بعد الفوز على بلد 
نظيف  بهدف  بو�سيا  يف  الوليد 
املخاطرة  يف  ـــدا  اأب يفكر  ل  اأنـــه 

ببنزميا.
"اإذا  زيــزو  قــال  ال�سدد،  هــذا  ويف 
كان �سارت الأمور على نحو اأف�سل 
اإذا  اإيطاليا ولكن  اإىل  �سوف ي�سافر 

لأن  نخاطر،  لــن  كذلك  يكن  مل 
املو�سم ل يزال ممتدا".

الفحو�سات،  نتائج  معرفة  وبعد 
الــقــرار  اتــخــاذ  الإثــنــني  �سيجري 

النهائي ب�ساأن بنزميا.
بنزميا  مع  امللكي  مدرب  و�سيلتقي 
ريال  مدينة  يف  الــنــادي  واأطــبــاء 
مدريد الريا�سية لتقييم املخاطر 
املباراة  يف  م�ساركة  متثلها  التي 
و�سيتم  ليج،  بالت�سامبيونز  املهمة 
بهذا  النهائي  القرار  عن  الإعان 
ـــدى الــكــ�ــســف عن  اخلــ�ــســو�ــص ل
املواجهة  خلو�ص  زيـــدان  قائمة 

م�ساء الإثنني.
ا�ستبعاد  حال  يف  اأنه  النادي  ويثق 
�سفر الاعب الفرن�سي اإىل اإيطاليا، 

للم�ساركة  جاهزا  �سيكون  فاإنه 
املحلي  بالدوري  املقبلة  املباراة  يف 

اأمام ريال �سو�سييداد مطلع مار�ص/
اآذار املقبل.

املدير  بــيــويل،  �ستيفانو  اأعــلــن 
تبديل  �سبب  ــان،  ــي مل الــفــنــي 
مهاجم  اإبراهيموفيت�ص  زلتان 
وهـــداف الــرو�ــســونــري، خال 

مباراة الديربي اأمام الإنرت.
ــداف  اأه بثاثة  ميان  وخ�سر 
الــيــوم  ــه،  ــرمي غ اأمــــام  نظيفة 
 23 اجلولة  مبناف�سات  ــد،  الأح

من الدوري الإيطايل.
ت�سريحاته  يف  بــيــويل  ـــال  وق
الأول  "الهدف   :"DAZN" لقناة 
�سكل عبئا بالن�سبة لنا، افتقرنا 
وكــان  الأول  ال�سوط  يف  للقوة 
كنا  لكننا  املزيد  نفعل  ان  علينا 

ال�سوط  يف  الت�سجيل  ن�ستحق 
الثاين".

بــ�ــســاأن  اأمــــل  "خيبة  ـــاف  واأ�ـــس
اأداء  على  يعتمد  املهاجم  اإبــرا؟ 
ال�سوط  يف  عــانــيــنــا  ــق،  ــري ــف ال
الأول من اأجل تقريب الاعبني 
طلب  لقد  اجلــزاء،  منطقة  من 
زلتان التغير لأنه كان يعاين 
يكن  ومل  ع�سلي،  تقل�ص  مــن 

قادًرا على اللعب".
مــن  ـــد  ـــزي مب "قمنا  وتــــابــــع 
الـــتـــ�ـــســـديـــدات عــلــى املــرمــى 
لــكــن  الـــــثـــــاين،  ـــوط  ـــس ـــ� ال يف 
بت�سديات  قام  هاندانوفيت�ص 

حا�سمة، لقد كان اأ�سبوًعا �سعًبا، 
لكن �ستكون لدينا ردة فعل".

واأردف املدرب "مل نبذل ق�سارى 
جهدنا يف اآخر 3 مباريات ونعلم 
اأكر،  ب�سيء  القيام  ميكننا  اأنه 
الــيــوم،  لهزمية  اآ�ــســفــون  نحن 
اأمام  كانت  ال�سيئة  مباراتنا  لكن 

�سبيزيا ولي�ست هذه املواجهة".
الوحيد  الــفــريــق  "نحن  واأمت 
الفا�سلة  الأدوار  لعب  الـــذي 
وتعر�سنا  الأوروبــي،  بالدوري 
ــر  اأم ـــه  اإن الإ�ـــســـابـــات،  لبع�ص 
طبيعي، كنا نعلم اأن هذا املو�سم 
اإىل �سيكون �سعًبا ولهذا ال�سبب يجب  فعلناه  مبا  �سعداء  نكون  هذا احلد".اأن 

التنزانية  ــة  ــادي الحت وافــقــت 
لكرة القدم على احت�سان مباراة 
�سباب بلوزداد امام ماملودي �سن 
بتاريخ  افريقي،  اجلنوب  داونز 
28 فيفري والتي تدخل يف اإطار 
املجموعة  عن  الثانية  اجلولة 
الثانية ملناف�سة رابطة الأبطال 
ما  القدم، وفق  الإفريقية لكرة 
اإىل  املنتمي  النادي  عنه  ك�سف 

الرابطة الأوىل هذا الأحد.
على  له  بيان  يف  النادي  واأورد 
اأن  "فاي�سبوك"  على  �سفحته 
قليل  منذ  تلقت  ال�سباب  "اإدارة 
ــلــة ر�ــســمــيــة مـــن طــرف  مــرا�ــس
القدم،  لكرة  التنزاين  ــاد  الإحت
على  موافقتها  خالها  من  توؤكد 
 28 بتاريخ  املواجهة  احت�سان 
الرئي�سي  امللعب  على  فيفري 
ــار  ــظ ــت ان يف  ـــام،  ـــ�ـــس ال ـــــدار  ب
�ستتخذه  الــذي  النهائي  القرار 

لكرة  الفريقية  الكنفيدرالية 
الــ�ــســاعــات  الــقــدم )كــــاف( يف 

القادمة.
را�سلت  قد  الفريق  ادارة  وكانت 
اجلزائري  الحتــاد  طريق  عن 
لكرة القدم ال�سلطات التنزانية 
املباراة  اإجراء  اإمكانية  اجل  من 
ــد عــــدم اإمــكــانــيــة  ــع هـــنـــاك ب

تنظيمها يف ال�سودان".
ــادي  ــن ال طــلــب  خلفية  ــى  ــل وع
ــة  ــادي الــعــا�ــســمــي، كــانــت الحت
ــدم قد  ــق ــة لــكــرة ال ــري ــزائ اجل
منها  طــالــبــة  الـــكـــاف  ــت  ــل ــس را�
�سالفا  املــقــررة  املــبــاراة  تاأجيل 
خطر  خ�سية  الــثــاثــاء،  ليوم 
املتحورة  ال�سالة  عدوى  تنقل 
يف  املنت�سرة  كــورونــا  لفرو�ص 

جنوب اإفريقيا.
ـــرار الــتــاأجــيــل خــال  ـــاء ق وج
اجتماع الربعاء املن�سرم، مبقر 

وزارة ال�سحة وال�سكان وا�ساح 
امل�ست�سفيات، بح�سور ممثل عن 
ور�سد  ملتابعة  العلمي  املجل�ص 
وممثلني  كورونا  فرو�ص  تطور 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  عن 
القطب  مــديــر  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

ــوزداد،  ــل ب ل�سباب  التناف�سي 
القرار  ــو  وه قري�سي.  توفيق 
طــرف  ــن  م قــبــول  تلقى  ـــذي  ال
امهلت  الــتــي  الــقــاريــة،  الهيئة 
ممثل اجلزائر 48 �ساعة لإيجاد 

بلد حمايد يحت�سن هذا اللقاء.

الأحد  اأم�ص  يوم  �سبيحة  عاد 
عنا�سر �سباب بني ثور لأجواء 
الــتــدريــبــات مـــن مـــيـــدان 24 
ــر بــورقــلــة ، لــكــن هــذه  ــراي ف
التعادل  ــرات  ــاأث ت حتــت  املـــّرة 
من  عليها  فر�ص  الــذي  ال�سلبي 
 ، عكنون  بن  جنم  عنا�سر  قبل 
الأقرب  كان  الفريق  واأن  �سيما 
عن  الــثــاث  الــنــقــاط  لك�سب 
اأغلب  يف  اكتفى  الذي  مناف�سه 
منطقته   بتاأمني  اللقاء   فرتات 

وحماية �سباكه من الأهداف . 
الــفــّنــي على  تــركــيــز الــطــاقــم 

اجلانب املعنوي 
ــــــدرب بـــن �ــســلــيــمــان  ركــــز امل
وم�ساعديه على اجلانب املعنوي 
جملة  بــوا�ــســطــة   ، لــاعــبــني 
النقاط  ذكــر  مع  الن�سائح  من 
الإيجابية  نذكر منها التن�سيق 
والنطاق  ال�سريع  والتبادل 

ــع طلب  ــّوة نــحــو الــهــجــوم م ــق ب
الرتكيز اأثناء القيام باحلمات 
املناف�ص  الهجومية نحو منطقة 
الوحيد  ال�سبيل  يعد  لأنـــه   ،
الفوز  من  الفريق  ميكن  الــذي 
الت�سجيل يف  وطرد عقدة عدم 

املحطات القادمة من البطولة .

... وعن العمل الهجومي 
لغزلن  الفّني  الطاقم  ف�سل 
على  الـــرتكـــيـــز  الـــ�ـــســـحـــراء 
ح�سة  منذ  الهجومي  العمل 
اأن  تبني  بعدما   ، ال�ستئناف 
ال�سق  ـــذا  ه يف  يــكــمــن  ــل  ــل اخل
الــفــوز  عـــدم  وراء  كـــان  ـــذي  ال

الثمينتني  النقطتني  وت�سييع 
القادمة  املباريات  اأن  ، خ�سو�سا 
مطالب  والفريق  ــّدا  ج �سعبة 
يواكب  حتى  بنقاطها  الظفر 
م�سطر  هو  ما  وفق  النطاقة 

لها .
ح�سور الأن�سار رفع املعنويات 

اأبرز النقاط الإيجابية  من بني 
ح�سة  ــار  ــس ــ� الأن حــ�ــســور  ــو  ه
ــل  ــــاءوا لأج ال�ــســتــئــنــاف ، ج
املعنويات  رفــع  يف  امل�ساهمة 
الأول  التعرث  تاأثرات  ون�سيان 
داخــل  البطولة  يف  نــوعــه  مــن 
العاقة  يوؤكد  ما  وهو   ، الديار 
الذين  الاعبني  بني  الوطيدة 
ــوان  الأل على  ب�سّدة  يدافعون 
لهم  كان  الذين  الأن�سار  وكــذا 
عودة  يف  ــارزا  ب دورا  اأي�سا  هم 

فريقهم للواجهة.  
ع . ج اأحمد 

حت�سراته  ي�ستاأنف  ال�سباب 
يف  اأمل  وكله  االأربعاء  للقاء 
تعوي�س ما فاته يف لقاء    اأمام 

بن عكنون  
ــي ثـــور كل  ــن ــاب ب ــب ــس ــب � جــان
ــاءه الأخـــر  ــق الــتــوقــعــات يف ل
والأول  البطولة  مــن  والــثــاين 
للق�سم  املناف�سة  يف  نوعه  مــن 
الوطني الثاين جمموعة الو�سط 
ــم بن  ــــام جن داخــــل الـــديـــار اأم
تعرث  ن�سف  و�سجل   ، عكنون 
 24 الّريا�سي  املركب  مبيدانه 
فراير مبدينة ورقلة ، يتمثل 
من  ال�سلبي  التعادل  نتيجة  يف 
ليوؤجل   ، النجم  �سيفه  قبل 
ــة  ــاق ــط ــق الن ــري ــف بــذلــك ال
الفعلية يف البطولة اإىل حمطات 
كثرا  يعّول  كان  بعدما   ، اأخرى 
فوز  اأول  لت�سجيل  املواجهة  عن 

له يف البطولة .
املباراة كانت ينق�سها الأهّداف 

من ح�سر املباراة يكون قد وقف 
العالية  القتالية  الـــروح  على 
، لأجــل  الــفــريــقــني  لــعــنــا�ــســر 

املناف�ص  �سباك  اإىل  الــو�ــســول 
ومنها  الــثــاث  النقاط  وك�سب 
الفتتاحي  اللقاء  نتيجة  تاأكيد 
الرتكيز  وعــدم  الت�سرع  لكن   ،
حرم الطرفني من بلوغ ال�سباك 
حتى �سافرة النهاية للقاء على 
وهي   ، ال�سلبي  الــتــعــادل  ــع  وق
النتيجة التي اأر�ست الزوار ومل 

تر�سي اأ�سحاب الأر�ص .     
امل�ستوى  يف  كــان  الــعــام  املـــردود 

بالن�سبة للغزلن 
ــزلن  غ ت�سكيلة  مــــردود  كـــان 
املطلوب  امل�ستوى  يف  ال�سحراء 
حيث   ، الــلــقــاء  اأطـــــوار  طيلة 
كانت الروح القتالية واملبادرات 
بني  التن�سيق  وكــذا  الهجومية 
ـــوط اأيــ�ــســا  ـــط ــني واخل ــب ــاع ال
ــو  وه  ، املـــيـــدان  يف  حــا�ــســرة 
ــذي نــال اإعــجــاب من  اجلــانــب ال
هذا  يحدث   ، بالألوان  �سيلة  له 
نقطتني  وخ�سارة  التعرث  رغم 
داخل  ظهور  اأّول  يف  ثمينتني 

القواعد خال املناف�سة . 
 ... اللم�سة الأخرة غابت مّرة 

اأخرى 

ـــان عــلــيــه يف  عــلــى غــــرار مـــا ك
للبطولة  الفتتاحية  املــبــاراة 
والتي   ، الأخ�سرية  اإحتــاد  اأمــام 
عّدة  الفريق  فيها  �سيع  قد  كان 
فقد   ، للت�سجيل  �سانحة  فر�ص 
لدى  ـــرة  الأخ اللم�سة  غابت 
بعد   ، ثــور  بني  هجوم  عنا�سر 
�سانحة  فــر�ــص  ـــّدة  ع ت�سييع 
املواجهة  هذه  خال  للت�سجيل 
اأي�سا ، جاءت لتوؤكد مّرة اأخرى 
القاطرة  يف  يكمن  اخلــلــل  اأن 
عنا�سر  وجــود  رغــم  الأمامية  
املوازين  قلب  على  قادرة  قوية 

يف اأي حلظة من اأطوار اللقاء . 
لها  كان  الودية  املباريات  نق�ص 

تاأثرها 

اأن  الــتــقــنــيــني  بــعــ�ــص  اأرجـــــع   
لغزلن  الودية  املباريات  نق�ص 
حت�سراتهم  خــال  ال�سحراء 
 ، تاأثرها  لها  كــان  للمناف�سة 
القاطرة  م�ستوى  على  خ�سو�سا 
الفر�ص  ترجمة  يف  الأمــامــيــة 
اأهداف  اإىل  للت�سجيل  ال�سانحة 
اللقاء ، وهو العامل الذي  خال 
اإىل  الفّني  الطاقم  على  يحتم 
ال�سق  هذا  على  جيدا  الرتكيز 
يف املواعيد التدريبية  اإىل غاية 
ومنها  النق�ص  هذا  من  التخل�ص 
الهجومي  العمل  من  ال�ستفادة 

يف املباريات الر�سمية. 
اأحمد اأمني   

رابطة ابطال افريقيا
 تنزانيا توافق على احت�سان مباراة �سباب بلوزداد - 

ماملودي �سن داونز 

التعداد اأ�ستاأنف حت�سراته حتت تاأثرات التعادل ال�سلبي بن عكنون 

�سباب بني ثور 

االأداء كان يف امل�ستوى املطلوب 

مي�سي يدخل يف �سراع خا�س مع خليفة كري�ستيانو

بعدما وا�سل تاألقه احلار�س ثليب يك�سب نقاطا اإ�سافية خالل لقاء بن عكنون 

م�ساركة بنزميا اأمام اأتاالنتا تتوقف على اأمر واحد

بيويل ي�سدم جماهر ميالن ب�ساأن اإبراهيموفيت�س
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اأرتيتا،  ميكيل  اأملــح 
ـــي  ـــن ـــف ــــــر ال ــــــدي امل
برغبة  لآر�ـــســـنـــال، 
اأحد  �سراء  يف  ناديه 
مدريد  ريـــال  جنــوم 
النتقالت  فــرتة  يف 

املقبلة.
وانــ�ــســم الــرويــجــي 
ـــارد،  ـــج ــن اأودي ــارت م
ـــال مــدريــد،  ــم ري جن
اإىل اآر�سنال يف يناير/
املا�سي،  الثاين  كانون 
على �سبيل الإعارة، بحًثا عن فر�سة حقيقية للم�ساركة، يف ظل ا�ستبعاده 

من ح�سابات زين الدين زيدان، املدير الفني للمرجني. 
"مارتن  "مرور" الريطانية":  اأرتيتا، يف ت�سريحات نقلتها �سحيفة  وقال 
ان�سم لنا لأ�سهر قليلة من ريال مدريد، وقبل كل �سيء وعلينا ال�ستفادة 

منى باأق�سى �سكل ممكن خال تلك املدة القليلة".
الوقت  يف  م�سره،  ونقرر  مًعا،  �سنجل�ص  املو�سم  نهاية  يف  "ولكن  واأ�ساف: 

احلايل ل يعتمد الأمر علينا فقط".
مدريد  ريال  مع  حماولته  كل  �سيبذل  اآر�سنال  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 

لاحتفاظ باأوديجارد، وح�سم ال�سفقة ب�سكل نهائي يف ال�سيف املقبل.

كرة  جنــم  والـــدة  توفيت 
ال�سابق  الرازيلي  القدم 
جاوت�سو  رونــالــديــنــيــو 
عاما،   71 ناهز  عمر  عن 
التي  للم�ساعفات  نتيجة 
اإ�سابتها  عقب  لها  حدثت 
بفرو�ص كورونا امل�ستجد 

)كوفيد19-(.
ــدة  ــن وال ــن املــقــرر دف وم

وذلك  الأقارب،  على  فقط  �ستقت�سر  مرا�سم  يف  الأحد،  اليوم  رونالدينيو، 
ح�سبما اأفادت م�سادر من الأ�سرة.

اأحد  يف  املركزة  بالعناية  �سانتو�ص  دو�ص  اأ�سي�ص  اإيلوي  ميجيلينا  واأودعــت 
م�ست�سفيات مدينة بورتو األيجري، منذ دي�سمر/كانون اأول املا�سي، عقب 

اإ�سابتها بالوباء وتوفيت م�ساء ال�سبت.
و�سرح جنل �سقيق الراحلة �سباح الأحد، باأن مرا�سم الدفن �ستقام يف اأحد 

مقابر املدينة و�ستقت�سر فقط على ح�سور الأ�سرة.
ومل يعلن رونالدينيو بنف�سه عن اخلر حتى هذه اللحظة، ولكن 

تــلــقــى تــوتــنــهــام 
ــادة مــدربــه  ــي ــق ب
ــــــرتــــــغــــــايل  ال
مورينيو،  جوزيه 
ــة جــديــدة  ــزمي ه
ــــــــــــدوري  ال يف 
الإجنــــــلــــــيــــــزي 
عندما  ــاز،  ــت ــم امل
�سقط اأمام م�سيفه 
و�ست هام يونايتد 

)2-1( م�ساء الأحد، �سمن اجلولة الـ25.
ميكاييل  هام  و�ست  مهاجم  ــرزه  اأح بهدف  مبكًرا  توتنهام  وتاأخر   
لأ�سحاب  الثاين  الهدف  لينجارد  جي�سي  ي�سيف  اأن  قبل  اأنطونيو، 
الأر�ص مع بداية ال�سوط الثاين، وقل�ص لوكا�ص مورا الفارق لتوتنهام 

يف الدقيقة )64(.
 81 ح�سد  مورينيو  فاإن  "اأوبتا"،  اإح�سائيات  �سبكة  ذكرته  ملا  ووفقا   
خال  تدريبه  ا�ستلم  الذي  توتنهام،  مع  له  مباراة   50 اأول  يف  نقطة 

املو�سم املا�سي، خلفا لاأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو.
 وتعد هذه اأدنى ح�سيلة ملورينيو يف اأول 50 مبارا له خال م�سرته 

كمدرب مع الفرق التي توىل الإ�سراف عليها يف م�سابقات الدوري.
و126  بورتو،  مع  له  مباراة   50 اأول  يف  نقطة   124 مورينيو  وجنى   
نقطة يف فرتته الأوىل مع ت�سيل�سي، و113 مع اإنرت ميان، و123 مع 
ريال مدريد و114 يف فرتته الثانية مع ت�سيل�سي، و95 مع مان�س�سرت 

يونايتد.

والفني  الإداري  الطاقمني  اأ�ستغل 
والاعبني وكذا اأن�سار النادي منا�سبة 
لقاء اجلولة الثانية من بطولة الق�سم 
بفريق  جمعهم  الذي  الثاين  الوطني 
كاملة  الفر�سة   ، عكنون  ــن  ب ــم  جن
ماموين  الــاعــب  زميلهم  ليتذكروا 
كان  ــذي  ال املنية  وافــتــه  ــذي  ال اأيـــوب 
من  لعــب  اأخــر  كــان  اأنــه  ال�سدف  من 

بطولة  خال  عكنون  بن  جنم  املناف�ص  �سباك  يف  �سجل  ال�سحراء  غزلن 
الذي عرف ب�سرته  الاعب  للجميع مكانة هذا  ، مما يوؤكد  املا�سي  املو�سم 
يف  الأخر  وم�ساهمة  الكبر  الدور  على  ناهيك   ، اأخاقه  وح�سن  الطيبة 
دورا  له  كان  اأنه  له  يدين  واجلميع   ، الثاين  الوطني  للق�سم  الفريق  �سعود 
بارزا يف عودة الفريق اإىل م�ساف الأندية يف الدرجة الثانية وهو ما جعل 

كل الأن�سار يتذكرونه ويرتحمون عليه .
اأبو زياد 

اأمام  البطولة  من  الثالثة  اجلولة  لقاء  �سليمان  بن  املــدرب  اأ�سبال  �سيلعب 
مناف�سهم اأمل الأربعاء مبيدان الأخر ، وياأمل رفقاء احلار�ص املتاألق ثليب 
اأمام  البطولة  من  الأول  التنقل  لتاأكيد  التعادل  بنقطة  الأقل  على  العودة 
الأخ�سرية ، اأين عاد الفريق بنقطة ثمينة ، ناهيك على تدارك اخلطاء 

والتعرث الأول من نوعه داخل الديار اأمام جنم بن عكنون . 
�سجل تعادلني مع بداية البطولة 

مل يتمكن اأمل الأربعاء من الظفر بنقاط املباراتني اللتني لعبهما مع بداية 
البطولة ، حيث �سجل تعادلني كان اأخرهما مبيدانه اأمام اإحتاد الأخ�سرية 
، وهو ما يوؤكد اأن الفريق ل زال مل يتاأقلم بعد مع بداية البطولة وبالتايل 
التنقل  هذا  من  اإيجابية  بنتيجة  للعودة  النادي  اأمــام  مواتية  فالفر�سة 

اجلديد . 
ال�سباب لديه املعلومات الكافية على املناف�ص 

على  الكافية  املعلومات  الاعبني  وبع�ص  الفّني  والطاقم  الإدارة  متلك 
عّدة  يف  مناف�سه  نــازل  واإن  للنادي  �سبق  حيث   ، الأربــعــاء  اأمــل  املناف�ص 
يف  ال�سرقي  اجلنوب  ممثل  رغبة  من  �سيزيد  الذي  العامل  وهو   ، مناف�سات 
اإيجابية من هذا التنقل اجلديد ومنها مواكبة  هذا الق�سم للعودة بنتيجة 

املناف�سة بال�سكل املطلوب .
ع . ج اأحمد 

ـــداع  الــريــا�ــســة اإب
ذهــنــي وُمـــرونـــة 
بدنية ، والريا�سي 
ّمن  هــو  احلقيقي 
بــاأخــاقــه  ي�سمو 
ثم يتاألق بفنياته 
ثقته   ، واإجنازاته 
ورغبته  بنف�سه 

ُيوؤّثر  اأن  اأي كان  العراقيل واملُثّبطات ول ي�ستطيع  اأقوى من كل  النجاح  يف 
�سبيبة  فريق  عنا�سر  لــدى  القناعة  هــذه   ، وطموحاته  خطواته  على 
فر�ص  بغية  الــدوام  على  يجتهدون  الذين  م�سعد  مبدينة  حممد  الراي�ص 
وجودهم واإبراز قدراتهم وفق ما ميلكون من و�سائل ب�سيطة ، هم يدركون  
متاما نوعية وكرثة احلواجز التي تعرت�سهم من اأن اأجل مام�سة غاياتهم 
املن�سودة ، لكّنهم يعرفون كذلك اأنهم قادرون على تخّطيها باأناقة و�سهولة 
، اأ�سبال املدرب والرئي�ص " اإبراهيم رويبح " تعاهدوا منذ انطاقتهم نحو 
التي  الواقع  رداءة  قهر  على   والراقية  الهامة  الأ�سياء  من  الكثر  حتقيق 
وال�ست�سام  والتهاون  للرتاخي  ل  ُمنطلق  من   ، جهة  كل  من  حُتا�سرهم 
والن�سجام  والحتــاد  للت�سحية  نعم   ، والف�سل  اخليبة  م�سدر  هم  الذين 
ال�سحيح  الجتــاه  فهذا   ، والت�سريفات  ــازات  الإجن درب  ير�سمون  لكونهم 
، بل جعلهم  تاألقهم  ا�ستمرار  " ي�ساهم بكل قوة يف  اأ�سامة  " نويجم  لرفقاء 
يظفرون بتقدير واحرتام املتتبعني لل�ساأن الريا�سي املحلي الذين اأ�سبحوا 
ل يتاأخرون عن م�ساهدة مبارياتهم ، ولعل ما اأظهره اأحفاد الراي�ص حممد 
جدارتهم  على  دليل  خلر  ال�سابقة  املناف�سات  كل  يف  التجاين  وال�سايب 
ومتيزهم ، فلماذا هوؤلء ل يحظون بالت�سجيع والرعاية من طرف اجلهات 
تهمي�ص  عن  عندنا  امل�سوؤولني  معظم  يتوقف  اأّل  املوؤ�سف  من  ؟!  الو�سية 
تويل  التي  املُتح�سرة  املجتمعات  يف  يحدث  ما  عك�ص   ، ال�ساطعة  املواهب 
باملبدعني  العناية  على  �سيا�ستها   منظومة  ترتكز  بل   ، بها  بالغا  اهتماما 

النا�سئني الذين ُي�سّكلون حمور ال�سمو احلياتي احلقيقي / 
عمر ذيب

حمليات اأرتيتا يلمح برغبة اآر�سنال يف �سراء جنم 
ريال مدريد

املوت يفجع رونالدينيو ب�سبب كورونا

مورينيو ي�سجل مع توتنهام رقًما هو 
االأ�سواأ يف م�سرته

                             �سبيبة الّراي�س حممد مب�سعد " اجللفة "                             

االإبداع والطموح ..  لقهر الرداءة 
والتهمي�س !                          

غزالن ال�سحراء يرتحمون 
على الالعب ماموين   

اأمل االأربعاء مناف�س الغزالن 
يف اجلولة القادمة 
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  :  ح�سن اليف
-------------------------  

املنعطفات التي متر بها الق�شية الفل�شطينية وحالة 
امل�شتويني  على  ال�شيا�شية  املواقف  يف  الت�شظي 
على  املق�شودة  والتعمية  والفل�شطيني،  العربي 
م�شارحة  تتطلب  كانت  القرارات،  من  الكثري 
ومكا�شفة ميكن ان تزيل ال�شبابية عن الكثري من 
وقد  الفل�شطينية،  ال�شاحة  ت�شهدها  التي  املواقف 
العام حلركة اجلهاد  الذي اجراه المني  جاء احلوار 
يف  النخالة  زياد  القائد  فل�شطني  يف  ال�شالمي 
ليطرح  اليوم،  فل�شطني  قناة  على  املدار  برنامج 
تلك  و�شفافية،  بواقعية  احلقائق  �شعبنا  ام��ام 
الت�شاوؤلت،  من  الكثري  التي تيب على  احلقائق 
لتظهر  الت�رشيحات  بريق  عن  الرتو�ش  وتزيل 
بوجهها احلقيقي وت�شع الفل�شطيني امام خياراته 

لي�شلك الطريق الذي ي�شاء بعني متفتحة.
القائد  الإ�شالمي،  اجلهاد  حلركة  العام  الأم��ني 
على  ج��اء  القاهرة  لقاء  اإن  ق��ال،  النخالة  زي��اد 
اإل  الفل�شطينيني  اأمام  خيار  وجود  عدم  خلفية 
بالعتبار  الأخ��ذ  مع  موحد  مبوقف  يخرجوا  اأن 
الوليات  اأن  موؤكدا  اجلديدة،  الأمريكية  الإدارة 
ال�شهيوين  للعدو  الأ�شا�ش  الراعي  هي  املتحدة 
واأ�شبحت راعية لكل النظام العربي يف املنطقة 
يعنى  وهذا  »ا�رشائيل«،  مع  للتعاي�ش  وتوجهه 
مرير  واقع  ظل  يف  حدث  الفل�شطيني  احلوار  ان 
تعي�شها  التي  املرحلة  طبيعة  فر�شته  و�شعب، 
املهرتئ  العربي  والواقع  الفل�شطينية  ال�شلطة 
التي  والهوان  ال�شعف  حالة  على  يدل  وال��ذي 
عبئًا  الفل�شطينية  الق�شية  وباتت  المة  انتابت 
وهذا  منه،  للتخل�ش  ي�شعون  العرب  على  ثقيال 

ما دفع الفل�شطينيني للتحاور.
رف�ش  اجلهاد  اأن  على  �شدد  النخالة  القائد 
املرتقبة،  الفل�شطينية  النتخابات  يف  امل�شاركة 
ولكن  اأو�شلو،  اتفاق  مرجعيتها  لأن  فقط  لي�ش 

مو�شحا  عليها،  �شترتتب  التي  املخاطر  ب�شبب 
الأر�ش  على  جديدة  وقائع  لفر�ش  �شبيل  ل  اأنه 
او  فتح  النتخابات  افرزت  فلو  املقاومة،  بدون 
امامها  اخليارات  فان  اخرى،  قائمة  اأي  او  حما�ش 
ي�شمح  لن  والحتالل  �شعب،  والواقع  حمدودة، 
وفق  ال  باأريحية  يعمل  ان  بالنتخابات  للفائز 
الرغبات ال�رشائيلية، وتغيري هذا الواقع ال�شعب 
اخليارات  املقاومة، وتعدد  واملرير يحتاج اىل قوة 
يف مواجهة الحتالل، خا�شة ان البيئة يف املنطقة 
دفعت  وا�شنطن  وم�شايرة  التطبيع  اإىل  املتجهة 
بالفل�شطينيني اإىل عقد لقاء القاهرة ب�شقف متدٍن.
بحلبة  القاهرة  حوارات  �شبه  النخالة  زياد  القائد 
امل�شارعة  ميدان  اإىل  ذهبنا   « وقال:  امل�شارعة 
وهو النتخابات، ومن يك�شب يفر�ش ال�رشوط، 
واملخاطرة  كبرية«  خماطر  على  ينطوي  وه��ذا 
م�شاران  فهناك  ا�شتحقاق،  اأي  تنفيذ  عند  تظهر 
ال�شلطة  تتبناه  الذي  الت�شوية  م�شار  يلتقيان  ل 
جل  تتبناه  الذي  املقاومة  وم�شار  الفل�شطينية، 
ابو  العام  المني  ا�شار  الفل�شطينية،  الف�شائل 
للمفاو�شات  التي حت�رشّ  ال�شلطة  اأن  اإىل  طارق 
الإ�رشائيلي  واأن  الإ�رشائيلية،  ال�شيطرة  حتت  هي 
قرارات  اتخاذ  ت�شتطيع  لن  ال�شلطة  باأن  مقتنع 
مع  الت��ف��اق��ات  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ  ب���دون 
الحتالل، بينما حما�ش تبقى يدها مغلولة خا�شة 
دائرة  تدخل  المور  وبالتايل  املحتلة،  ال�شفة  يف 

املجهول. 
ال�شالمي  اجلهاد  حركة  ان  او�شح  العام  المني 
على  منفتحني  وقلب  بعقل  للقاهرة  ذهبت 
وجدنا  وعندما  م�شبقة،  قرارات  اأي  بدون  احلوار 
احلركة  ع��ادت  الفل�شطيني  للو�شع  مراوحة 
باإ�رشائيل  العرتاف  بعدم  باللتزام  ثوابتها  اإىل 
احلوار  يف  الرئي�شية  فاملع�شلة  اأو�شلو«  وباتفاق 
باأو�شلو ورف�ش  التم�شك  الفل�شطيني تكمن يف 
م�شار  م��ن  التخل�ش  الفل�شطينية  ال�شلطة 

فما  تعقيدا  اكرث  المور  يجعل  وهذا  الت�شوية، 
تكون  لن  اأو�شلو  اتفاق  من  ال�شلطة  تن�شحب  مل 
هذه  من  جزء  اأي  يف  ال�شالمي   اجلهاد  حركة 
طموحات  عن  واقعي  غري  تعبري  لأنها  ال�شلطة، 
حركة  فان  ذلك  ورغ��م  الفل�شطيني«  ال�شعب 
اجلهاد ال�شالمي لن تعرقل ولن تكون �شد حالة 

الإجماع الفل�شطيني.
حركة  ان  يعتربون  من  على  رد  النخالة  القائد 
بالقول:  ال�شيا�شة  تتعاطى  ل  ال�شالمي  اجلهاد 
لفهم  وي�شتند  ال�شيا�شة  قلب  يف  هو  »موقفنا 
ملناق�شة  ذاهبني  وكنا  وا�شحة  �شيا�شية  وقراءة 
اأ�شا�شه  من  انطالقا  الوطني  املجل�ش  ملف 
القوانني  م�شدر  نعتربه  اأننا  خا�شة  وقواعده 
الفل�شطينية«،  املوؤ�ش�شات  لكل  والت�رشيعات 
اىل  يدفع  ما  ال�شجاعة  من  فيه  اجلهاد  فموقف 
واخ�شاعها  القاهرة  ح��وار  خمرجات  مراجعة 
ملقيا�ش امل�شلحة الفل�شطينية العامة، �شحيح انه 
من املمكن ان يوؤدي اىل �شدمة لدى البع�ش ممن 
القاهرة،  حوار  على  وطموحات  امال  يبني  كان 
للحقيقة دون مواربة،  يو�شلك  النهاية  لكنه يف 
كل  من  حم�شنا  ب��ات  الفل�شطيني  و�شعبنا 

ال�شدمات.
مقاومة  يف  �شعبنا  حق  ليوؤكد  عاد  العام  المني 
الحتالل، ورف�ش التطبيع مع الكيان ال�شهيوين 
ال�شتيطان،  وجمابهة  الت�شوية،  م�شار  ورف�ش 
وقال: »لالأ�شف اأو�شلوا ال�شعب الفل�شطيني اإىل 
التاأمل باأن تخرجه النتخابات من م�شكالته« نحن 
ذاهبون للمجهول ول اأحد يعلم ماذا �شيحدث يف 
اليوم التايل لالنتخابات. وعلى كل الف�شائل ان 
تكون وا�شحة يف مواقفها، وان تو�شح لل�شعب 
النتخابات،  بعد  �شتاأخذه  اأي��ن  الفل�شطيني 
ال�شعب  باأن  وامل�شارحة  املكا�شفة  جاءت  لذلك 
واإرادته  خياراته  يحدد  اأن  ي�شتطيع  الفل�شطيني 

باأن ل تنازل عن حقه يف فل�شطني.

حوار االأمني العام عنوانه املكا�سفة

الأ����رشى  ����ش���وؤون  هيئة  اأع���رب���ت 
واملحررين، اأم�ش الأحد 21/2/2021، 
وت��رية  ت�����ش��اع��د  م��ن  قلقها  ع��ن 
تنتهجها  التي  الطبية  النتهاكات 
الأ�رشى  بحق  الحتالل  �شجون  اإدارة 

املر�شى واجلرحى.
�شجون  اإدارة  اأن   ، الهيئة  واأك��دت 
الأ�رشى  ا�شتهداف  تتعمد  الحتالل 
وعدم  ال�شحية  اأو�شاعهم  باإهمال 
اأنها  ب�شكل جدي، كما  التعامل معها 
تكتفي باإعطاء الأدوية امل�شكنة لالآلم 

دون تقدمي عالج حقيقي حلالتهم.
ع��ددا  الأ�����رشى،  هيئة  ور���ش��دت 
يف  ال�شعبة  املر�شية  احل��الت  من 
حالة  بينها  ومن  الحتالل،  معتقالت 
من  عاما(   49( عمر  جمال  الأ�شري 
ورم  من  يعاين  الذي  اخلليل،  مدينة 
ومن  والكلى،  الكبد  يف  �رشطاين 
وموؤخرا  والأمعاء،  املعدة  يف  م�شاكل 
يعاين  كما  الأع�شاب،  يف  م�شاكل 
وهو  الأ�شنان،  يف  م�شاكل  من  اأي�شا 

حلالته،  حثيثة  ومراقبة  ملتابعة  بحاجة 
حلاله  تكرتث  ل  نفحة  اإدارة  لكن 
اأن  اإىل  ع��الج��ه.واأ���ش��ارت  وتهمل 
عاما(   45( ب�شارت  معزوز  الأ�شري 
من قرية طمون يف حمافظة طوبا�ش، 
الظهر ول  اآلم حادة يف  ي�شتكي من 
دقائق   5 من  لأكرث  امل�شي  ي�شتطيع 
لل�رشب  لتعر�شه  نتيجة  متوا�شلة، 
بحاجة  وهو  ا�شتجوابه،  اأثناء  املربح 
كما  جراحية،  عملية  لإج��راء  ما�شة 
�شداع  من  طويلة  فرتة  منذ  يعاين 
الأذن  يف  ال��ت��ه��اب��ات  وم��ن  م��زم��ن 
الو�شطى ت�شبب له الإغماء يف كثري 
من الأحيان، وهو بحاجة لعر�شه على 
طبيب خمت�ش لت�شخي�ش حالته، لكن 
بتحويله  متاطل  "رميون"  معتقل  اإدارة 
لالآلم  م�شكنات  باإعطائه  وتكتفي 
الأ�شري  اأن  عالجه.وبينت  دون  من 
بلدة  من  عاما(   42( غنيمات  اإبراهيم 
من  ي�شتكي  اخلليل،  يف  �شوريف 
ان�شداد يف ال�رشايني و�شعف بع�شلة 

له  عملية  اإج��راء  املقرر  ومن  القلب، 
لكن  القلب،  يف  "بطارية"  لزراعة 
لإجراء  بتحويله  متاطل  "رميون"  اإدارة 
حوايل  منذ  العالج  وتلقي  العملية 
باأن حالته ال�شحية  �شنة تقريبا، علما 
وقت  باأ�رشع  العملية  اإجراء  ت�شتدعي 
اأن  اإىل  الأ���رشى،  هيئة  ممكن.ولفتت 
عاما(   30( ح�شني  اأبو  ح�شام  الأ�شري 
مبعتقل  ويقبع  اخلليل،  مدينة  م��ن 

م�شاكل  ع��دة  من  يعاين  "عوفر"، 
بالثال�شيميا  م�شاب  فهو  �شحية، 
وقبل اعتقاله اأجرى عدة عمليات ومت 
واملرارة،  والطحال  الكلى  ا�شتئ�شال 
بالكبد،  ت�شخم  من  اأي�شا  وي�شتكي 
وهو بحاجة ما�شة ملتابعة طبية خا�شة، 
واإىل تلقي وحدات من الدم بني فرتة 

واأخرى ب�شبب و�شعه ال�شحي.

هيئة االأ�سرى: ت�ساعد االنتهاكات الطبية بحق 
االأ�سرى املر�سى يف معتقالت االحتالل

االأ�سرة املقد�سية "فدوى 
حمادة"

تنتظر الطفلة مرمي ) اأربعة �شنوات( كما اأ�شقائها الأربعة اليوم 
نتائج اجتماع حمامي والدتهم الأ�شرية " فدوى حمادة" مع اإدارة 

ال�شجون للتباحث حول عزلها املتوا�شل منذ 104 يومًا.
الكورونا  ب�شبب  حرموا  �شنوات(  )�شت  اأحمد  و�شقيقها  مريح 
بفارغ  وينتظروا  ويزيد،  عام  منذ  والدتهم  روؤية  من  والعزل 
ال�شرب حتى تخرج والدتهم من العزل لزيارتها وروؤيتها بعد هذا 

الغياب.
اإخراج  ترف�ش  ال�شجون  اإدارة  اأن  اإل  املتكررة  الوعود  ورغم 
واأطفالها  لزوجها  ال�شماح  حتى  اأو  عزلها  من  حمادة  الأ�شرية 
الأ�شريات  ملمثلة  �شمح  حينما  الفائت  الأ�شبوع  حتى  بزيارتها، 

بزيارتها لالطمئنان على و�شعها داخل العزل.
تزال  ل  فاأنها  حمادة  لعائلة  الأ�شريات  ممثلة  نقلت  ما  وبح�شب 
داخل  القار�شة  الربودة  حيث  للغاية  �شيئة  ظروف  يف  تعي�ش 
ال�شيئة  واملعاملة  والأغطية  التدفئة  م�شادر  وانعدام  الزنزانة 

التي تتعمد اإدارة ال�شجون تعاملها بها.
القد�ش  مبدينة  باهر  �شور  بلدة  من  عاًما   33" فدوى  والأ�شرية 
املحتلة، اعتقلت يف اأغ�شط�ش/ اأب 2016 وحكم عليها بال�شجن 
الأ�شرية  تعر�شت   2020 الفائت  العام  وخالل  �شنوات،  لع�رش 
الأ�شريات  م�شايقة  تتعمد  التي  ال�شجون  اإدارة  من  لتنكيل 
عر�شها  ما  وهو  منهم،  الأمهات  وخا�شة  عليهن،  وال�شغط 
للعزل مرتني الثانية ل تزال م�شتمر حتى الأن، كنوع من اأنواع 
العقوبة. ففي حزيران/يوليو حولت لعزل اجلملة وبقيت يف العزل  
ل�73 يوما متوا�شلة دون ال�شماح لها بزيارة العائلة اأو املحامني، 
الأ�شريات  اأق�شام  اإىل  العزل وحتويلها  بقليل من  وبعد خروجها 
يف الدامون عادت اإدارة ال�شجون لتحويلها للعزل من جديد يف 

9 نوفمرب/ ت�رشين ثاين الفائت.
فرتة  اأطول  بالعزل  حمادة  الأ�شرية  ق�شتها  التي  الفرتة  وتعد 
العزل  فرتات  فكانت  الأ�شرية،  احلركة  تاريخ  يف  لأ�شرية  عزل 
تخ�شى  عائلتها  يجعل  ما  وهو  ال�شهر،  تتعدى  ل  لالأ�شريات 
على حياتها و�شحتها اجل�شدية و النف�شية ملا ي�شكله هذا العزل 
اأطفالها  التي حترم من روؤية  من �شغط ج�شدي ونف�شي وهي 

اخلم�شة بالكامل خالل فرتة العزل.
وبح�شب حمامي هيئة �شوؤون الأ�رشى و املحررين فاإن الأ�شرية 
احلياة  مقومات  لأدنى  تفتقر  �شيقة  زنزانة  يف  حتتجز  حمادة 
الآدمية، بدون اأدوات كهربائية ومقطوعات عن العامل اخلارجي، 
وفيها كامريات مراقبة على مدار ال�شاعة حترمهما اأي نوع من 
ال�شاحة  اإىل  اخلروج  من  ال�شجون  اإدارة  وحترمها  اخل�شو�شية، 

اخلارجية لل�شجن " الفورة".
العزل عقوبة  اإن  اليوم"  فل�شطني  منذر حمادة ل"  يقول زوجها 
اإ�شافية لزوجته، فهي تق�شي هذه الفرتة يف زنازين باردة وبدون 
اأدنى مقومات احلياة، ومتنع من التوا�شل مع باقي الأ�شريات اأو 

املحامي املتابع لق�شيتها.
لروؤية  ال�شوق  اأ�شد  يف  اخلم�شة  اأطفاله  فاإن  الزوج  وبح�شب 
اأحمد مل يتمكنوا من زيارتها  والدتهم، فالطفلة مرمي و�شقيقها 
منذ انت�شار فايرو�ش كورونا العام الفائت، حيث توقف الزيارات 
اأن  يف البداية، ثم حدد امل�شموح لهم بالزيارة باثنني فقط وقبل 
يكون دورهم بالزيارة مت حتويلها اإىل العزل، فلم يتمكن اأي منهم 
من زيارتها. ونا�شد الزوج جميع املوؤ�ش�شات احلقوقية و الدولية 
التدخل لإخراج زوجته من العزل، م�شريا اإىل اأن اإدارة ال�شجون 
وعدت اأكرث من مرة اإخراجها من العزل وكانت ترتاجع عن ذلك 

يف اأخر حلظة ومتدد فرتة العزل من جديد.
خالله  زوجته  لق�شية  املتابع  حمامي  يتمكن  اأن  الزوج  وياأمل 
لإخراج  لتفاق  التو�شل  من  ال�شجون  اإدارة  مع  اليوم  اجتماعه 
زوجته من العزل لتتمكن العائلة من الطمئنان عليها وزيارتها 
واأن تتمكن من روؤية اأطفالها اخلم�شة من جديد بعد ثالثة اأ�شهر 

ون�شف من النقطاع التام.

اأخبار فل�سطني

م�ستوطنون يقتحمون باحات االق�سى
�شباح  امل�شتوطنني،  ع�رشات  اقتحم 
باحات   ،21/2/2021 الأح��د  ام�ش 
حتت  امل��ب��ارك،  الأق�����ش��ى  امل�شجد 
حماية قوات الحتالل، واأدوا طقو�شا 
امل�شلني  اإخ��الء  و�شط  ا�شتفزازية 

واملرابطني يف امل�شجد.
 28 اأن  مقد�شية  م�شادر  واأف���ادت 
يف  وت��ول��وا  اقتحموا  م�شتوطنا 
بحماية  الأق�شى  امل�شجد  باحات 
جمموعات  ع��رب  الح��ت��الل  �رشطة 

م��رورا  املغاربة  ب��اب  من  انطلقت 
و�شول  للم�شجد  ال�رشقية  باملنطقة 
جولت  ونفذوا  ال�شل�شلة،  باب  اإىل 
اإىل  امل�شادر  ا�شتفزازية.واأو�شحت 
اأجربت جمموعة  الحتالل  قوات  اأن 
من امل�شنات على البتعاد من مكان 
جلو�شهن يف باحات الأق�شى، وذلك 
باجللو�ش  مل�شتوطن  املجال  لإتاحة 
على  الت�شييقات  �شمن  منفرًدا، 

املرابطني يف امل�شجد.

امل�شتوطنني �شمن  اقتحامات  وتاأتي 
تهدف  بها  يقومون  دوري��ة  جولت 
املقد�شة  املدينة  يف  الواقع  لتغيري 

وامل�شجد الأق�شى املبارك.
وتتوا�شل الدعوات لعموم امل�شلمني 
املحتل  الفل�شطيني  ال��داخ��ل  يف 
ي�شتطيع  وم��ن  ال��ق��د���ش  واأه����ايل 
�شكان  م��ن  لالأق�شى  ال��و���ش��ول 
�شد  تكثيف  اإىل  الغربية،  ال�شفة 
الرحال نحو امل�شجد الأق�شى املبارك 

واإعماره بامل�شلني واملرابطني، اإف�شال 
امل�شتوطنني.وا�شتهدفت  ملخططات 
املقد�شيني من خالل  قوات الحتالل 
والغرامات،  والإب��ع��اد  العتقالت 
بهدف اإبعادهم عن امل�شجد الأق�شى، 
الأطماع  اأم��ام  �شائغة  لقمة  وتركه 
الحتالل  ال�شتيطانية.وي�شتهدف 
موظفي وحرا�ش الأق�شى بالعتقال 
والإبعاد والت�شييق بهدف ثنيهم عن 

دورهم يف حماية امل�شجد وتاأمينه.
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احلكومة ال�سومالية توجه اتهاما مبا�سرا لدولة 
االإمارات بالتدخل يف �سوؤونها الداخلية 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ال�شومالية  نباء  الأ وكالة  ونقلت 
عثمان  الإع��الم  وزير  عن  )�شونا( 
مت��ر  م��وؤ ال��ق��ول يف  ب���ي  دجُ ب��وب��ك��ر  اأ
مبقر  الأح��د  اليوم  �شباح  �شحفي 
مقدي�شو  العا�شمة  يف  ال���وزارة 
بطرد  احلكومة  ق��ام��ت  اأن  :”منذ 
وجود  عدم  اأعلنت  التي  امليلي�شيات 
امل�شوؤولة  وهي  البالد  يف  حكومة 
ع���ن ال���دول���ة، ت��ل��ق��ت احل��ك��وم��ة 
ومنظمات  حكومات  من  ر�شائل 
لكن  معها،  طيبة  بعالقات  تتمتع 
مي�ش  ب��ي��ان��ا  اأ���ش��درت  م����ارات  الإ

الفيدرالية”. احلكومة 
اأن  اإىل  الإع����الم  وزي���ر  ����ش���ار  واأ
ال�شوؤون  يف  تتدخل  “الإمارات 
بع�ش  ع��رب  لل�شومال،  الداخلية 

����ش���اء ال���ولي���ات الأع�����ش��اء  روؤ
اإىل  ���ش��اف��روا  وال��ذي��ن  باحلكومة، 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د  م�����ارات  الإ
يلول/�شبتمرب،  اأ  17 يف  النتخابات 

املوقعة”. التفاقية  تنفيذ  راف�شني 
ال��ت��ي  “اخلطوات  اأن  واأ����ش���اف 
القانون  تنتهك  الإمارات  اتخذتها 

الدبلوما�شية  والأع���راف  ال��دويل 
البلدين  بني  الأخ��وي��ة  والعالقات 
على  طويلة  فرتة  منذ  تقوم  التي 

والتعاون”. املتبادل  الحرتام 
النتخابات،  بق�شايا  يتعلق  وفيما 
ملتزمة  احلكومة  اأن  الوزير  اأو�شح 
ليها،  اإ التو�شل  مت  التي  بالتفاقية 

اإ�شكالت  اأي  ملناق�شة  وم�شتعدة 
. فنية

:”النتخابات  ال�شدد  هذا  يف  وقال 
ال�����ش��وؤون  م��ن  خا�شا  ن��ا  ���ش��اأ تعد 
احلال  هو  كما  لل�شومال  الداخلية 
يوجد  ول  ب��ل��د،  ل��ك��ل  بالن�شبة 
عن  بالتحدث  لأح��د  ي�شمح  بلد 

.“ بلده  يف  النتخابات 
لقيا  ق��ل،  الأ على  �شخ�شان،  وكان 
تبادل  يف  اآخرون  واأ�شيب  حتفهما 
وقوات  م�شلحني  بني  النار  لإطالق 
ليلة  مقدي�شو  يف  ال�����رشط��ة  م��ن 
من  �شاعات  قبل  اخلمي�ش/اجلمعة 

للمعار�شة. مقررة  م�شرية  خروج 
الرئا�شية  النتخابات  تاأجيل  وجرى 
ال�شومال  يف  مقررة  كانت  التي 
بعد  اجلاري  ال�شهر  �شابق  وقت  يف 

�شيا�شية. حمادثات  ف�شل 

اأعربت احلكومة ال�سومالية عن اأ�سفها ال�سديد ب�ساأن البيان ال�سادر عن وزارة اخلارجية االإماراتية اأم�س والذي و�سفها 
باحلكومة “االنتقالية” وت�سمن اإعرابا عن القلق “من ا�ستخدام القوة املفرطة �سد املدنيني”.

ال�شيناتور  ينهوف،  اإ جيم�ش  اأعلن 
وال��ع�����رشات من  ن��ه  اإ م��ري��ك��ي،  الأ
قد  ال�شيوخ  جمل�ش  يف  زم��الئ��ه 
بي�ش  الأ البيت  اإىل  ر�شالة  وجهوا 
ترامب  قرار  عن  الرتاجع  على  حلثه 
عائدية  ب�����ش��اأن  ال�شائب"  "غري 

. ء ا ل�شحر ا
ي���ن���ه���وف، ال�����ش��ي��ن��ات��ور  وق����ال اإ
اأوكالهوما،  ولية  عن  اجلمهوري 
"تويرت"،:  موقع  على  تغريدة  يف 
ليهي  ال�شيناتور  ق��ام  "اليوم، 
يف  زمالئنا  م��ن   25 بقيادة  ن���ا  واأ
ر�شالة  بعث  يف  ال�شيوخ  جمل�ش 
حل��ث رئ��ي�����ش ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
القرار  عن  الرتاجع  على  الأمريكية 
واإع���ادة  ال�����ش��ائ��ب،  غ��ري  ال�شابق 
بال�شعي  املتحدة  الوليات  لتزام  اإ
امل�شري  تقرير  ا�شتفتاء  لإج���راء 
�شارة  اإ وو�شع  ال�شحراء".  ل�شعب 
على  بايدن  الرئي�ش  �شفحة  با�شم 

"بوتو�ش"  املخت�رشرِ  بالرمز  "تويرت"، 
بالتغريدة. لإخطاره   ،)POTUS (

رابطا  التغريدة  مع  ينهوف  اإ واأرفق 
لدى  مل�شعاه  مف�شال  �رشحا  يت�شمن 
الر�شالة،  وم�شمون  بي�ش  الأ البيت 
جمل�ش  مبوقع  �شفحته  يف  ن�رشه 
اإىل  بايدن  جو  فيه  يدعو  ال�شيوخ، 
دونالد  �شابقه  ق��رار  عن  التخلي 
ر�شميا  "العرتاف  ب�شاأن  ترامب 
للملكة  ال�رشعية  غ��ري  باملطالب 
ال�شحراء"،  على  بال�شيادة  املغربية 

الر�شالة. يف  ورد  ح�شبما 
تو�شيح  انتظار  يطول  األ  ويجُنتظر 
اجل��دي��دة  م��ري��ك��ي��ة  الأ دارة  الإ
النزاع  م��ن  موقفها  الدميقراطية 
جبهة  ب��ني  ال�����ش��ح��راء  يف  ال��ق��ائ��م 
ووادي  احل��م��راء  ال�شاقية  حت��ري��ر 
واململكة  )البولي�شاريو(  الذهب 

. بية ملغر ا
ق/د

ال��ربي��ط��اين،  ال�شحة  وزي���ر  ق��ال 
عالمات  "هناك  اإن  هانكوك،  مات 
حول  امل�شت�شفيات  اأرق��ام  اأن  على 
كورونا،  بفريو�ش  الإ�شابة  حالت 

الأوىل". املوجة  من  اأكرث  تنخف�ش 
"ح�شلوا  نهم  اأ اإىل  هانكوك  �شار  واأ
ع��ل��ى ب��ي��ان��ات م��ب��ك��رة اأظ��ه��رت 
خف�ش  اإىل  ت���وؤدي  اللقاحات  اأن 
موؤكدا  كورونا"،  بفريو�ش  العدوى 
جارية  ال�رشيرية  "التجارب  اأن 
يح�شل  اأن  يجب  كان  ذا  اإ ما  لتقرير 
فريو�ش  تطعيمات  على  الأطفال 

." كورونا
احلدودية  "الإجراءات  اأن  واأ�شاف 
يبدو  ما  على  حدت  قد  ال�شارمة 
فريو�ش  م��ت��ح��ورات  انت�شار  م��ن 
ك��ورون��ا م��ن ال��ربازي��ل وج��ن��وب 
"لي�شوا  نهم  اأ اإىل  م�شريا  اإفريقيا"، 
اللقاح  كان  ذا  اإ ما  الآن  متاأكدين حلد 

�شد  فعال  كورونا  لفريو�ش  امل�شاد 
املتحورات". هذه 

الطريق  "خارطة  اأن  واأو����ش���ح 
الثالث  الوطني  الإغ��الق  لتخفيف 
غد  ي��وم  ن�رشها  امل��ق��رر  لإجن��ل��رتا، 
الوقت  تاحة  اإ اإىل  �شتحتاج  الثنني، 
ل  احلكومة  لأن  البيانات،  لتحليل 
املتغريات  اأن  من  بالقلق  ت�شعر  تزال 
اللقاح"،  ط��رح  تقو�ش  اأن  ميكن 
الأولية  "الإ�شارات  اأن  اإىل  لفتا 

م�شجعة". كانت 
اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  "هناك  وت���اب���ع: 
�شواء  نتخذها،  التي  الإج���راءات 
والإجراءات  الت�شال،  تعقب  تعزيز 
تعمل  احلدود،  على  �رشامة  الأكرث 
جائحة  مواجهة  يف  وت�شاعد  جيدا 
اأقوى  يقظة  الآن  ولدينا  كورونا، 

. " بكثري
ق/د

اإن  عراقيون  اأم��ن  م�شوؤولو  قال 
بلد  قاعدة  �رشبت  �شواريخ  عدة 
بغداد  �شمايل  العراقية  اجل��وي��ة 
اإ�شابة  عن  اأ�شفر  مما  ال�شبت  اليوم 
اأي  بعد  تعلن  ومل  عراقي.  متعاقد 
الهجوم،  عن  م�شوؤوليتها  جهة 
اأقل  خالل  نوعه  من  الثاين  وهو 
قاعدة  ي�شتهدف  الذي  اأ�شبوع  من 
اأو  اأمريكية  ق��وات  ت�شت�شيف 

اأمريكيني. متعاقدين 
اأربعة  اأن  العراقي  اجلي�ش  وذكر 
وقال  القاعدة.  �رشبت  �شواريخ 
يف  العراقيون  الأم��ن  م�شوؤولو 
�شواريخ  ثالثة  اإن  م��ر  الأ ب��ادئ 
رويرتز  بلغوا  واأ القاعدة  �رشبت 
ل  بجروح  اأ�شيب  املتعاقد  ب��اأن 
امل�شوؤولون  وطلب  حياته.  تهدد 
���ش��م��ائ��ه��م. وك��ان��ت  ع��دم ن�����رش اأ
بع�ش  يقول  م�شلحة  جماعات 
مدعومة  نها  اإ العراقيني  امل�شوؤولني 

عن  م�شوؤوليتها  اأعلنت  يران  اإ من 
ومنها  ال�شابق  يف  مماثلة  هجمات 
على  املا�شي  الأ�شبوع  يف  هجوم 

الدويل. اأربيل  مطار  جممع 
مع  يعمل  متعاقدا  الهجوم  وقتل 
قاعدة  يف  م��ري��ك��ي��ة  الأ ال��ق��وات 
وت��ط��ال��ب  ب��امل��ج��م��ع.  ع�شكرية 
ي���ران  اإ م��ع  متحالفة  ج��م��اع��ات 
الأجنبية  ال��ق��وات  ك��ل  ب��رح��ي��ل 
م��ن ال��ع��راق مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��وات 
عددها  ي�شل  التي  الأمريكية، 
وا�شفة  ع�شكري،   2500 اإىل 
يزال  ول  احتالل.  نه  باأ وجودها 
الوليات  تقوده  ال��ذي  التحالف 
الدولة  تنظيم  ملحاربة  املتحدة 
العراق  يف  متمركزا  الإ�شالمية 
�شمال  حلف  بقيادة  مهمة  وكذلك 
الأمن  ق��وات  لتدريب  الأطل�شي 

. قية ا لعر ا
ق/د

اليوم  ونيوزيلندا،  اأ�شرتاليا  ب��داأت 
مواطنيهما  لتطعيم  حملتيهما  الأحد، 
غ��رار  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  �شد 
العامل،  يف  الغنية  الدول  من  العديد 
عن  اللقاحات  ه��ذه  تغيب  ح��ني  يف 

بر�ش". "فران�ش  بح�شب  فقرية،  دول 
مالي�شياك،  جني  الثمانينية،  وتلقت 
امل�شنني،  لرعاية  دار  يف  تعي�ش  التي 
كورونا  لفريو�ش  م�شاد  لقاح  اأول 
اأ�شرتاليا  د�شنت  حيث  اأ�شرتاليا،  يف 
فريو�ش  �شد  التطعيمية  حملتها 
احلكومة  يف  اأع�شاء  عرب  كورونا، 
رئي�ش  راأ�شهم  على  ���ش��رتال��ي��ة،  الأ
الذي  موري�شون،  �شكوت  الوزراء، 
"فايزر-  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة  تلقى 

. " نتيك بيو

حملة  ي�����ش��ا  اأ ن��ي��وزي��ل��ن��دا  وب����داأت 
اأول  ���ش��ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ع��ي��م 
عالية  ملخاطر  املعر�شني  املواطنني 
جانب  اإىل  اخل��ارج،  من  والعائدين 
ويف  احلدود  على  العاملني  املوظفني 

ال�شحي. احلجر 
 107 ك��ان��ت  م�����ش،  اأ �شباح  وح��ت��ى 
اأعطت  قد  العامل  يف  ومناطق  دول 
مليون   21 من   اأكرث  نحو  ل�شكانها 
ج��رع��ة م��ن ال��ل��ق��اح��ات امل�����ش��ادة 
ح�شيلة  ح�شب  ك��ورون��ا،  لفريو�ش 
بر�ش"  "فران�ش  وك��ال��ة  اأع��دت��ه��ا 

ر�شمية. م�شادر  اإىل  ا�شتنادا 
من   45% اأن  اإىل  ���ش��ارة  الإ ت��در 
بلدان  يف  مت��ت  التطعيم  عمليات 
ال�شبع  ال�شناعية  ال��دول  جمموعة 

املتحدة  )ال��ولي��ات  الغنية  الكربى 
واإيطاليا  وبريطانيا  وفرن�شا  ملانيا  واأ
 10% ت�شم  التي  وكندا(،  واليابان 
تعهدت  حيث  ال��ع��امل،  �شكان  م��ن 
ب�شكل  اجلرعات  بتقا�شم  الدول  هذه 
ذ  اإ فقرا،  الدول  اأكرث  مع  اإن�شافا  اأكرث 
وزع  بريطاين  قرار  م�رشوع  يدعوها 
تقدمي  اإىل  الدويل،  الأمن  جمل�ش  يف 
اإىل  ال��ف��ريو���ش،  ه��ذا  �شد  لقاحات 

املنخف�ش. الدخل  ذات  الدول 
بعملية  امل�شتهدفة  الفئات  وح��ول 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���ش  ���ش��د  التطعيم 
حوايل  تلقيح  على  رومانيا  اأقدمت 
اأوائل  من  واحدة  وهي  مت�رشد،   300
الفئة  ه��ذه  ت�شتهدف  التي  ال��دول 

بر�ش". ل�"فران�ش  وفقا  اله�شة، 

اأن  اإىل  الفرن�شية  الوكالة  ولفتت 
الفريو�ش  هذا  �شد  التلقيح  حمالت 
بني  تكافوؤ  غياب  يف  تري  التاجي 
توزيع  يف  والفقرية  الغنية  ال��دول 

له. امل�شادة  اللقاحات 
وزعته  الذي  القرار  م�رشوع  و�شدد 
ال�شناعية  ال��دول  على  بريطانيا 
الأخرى   14 ال� الدول  وعلى  ال�شبع، 
الدويل،  الأمن  جمل�ش  يف  الأع�شاء 
الت�شامن  اإىل  "احلاجة  على  �شدد 
البلدان  داعيا  والكفاءة"،  والإن�شاف 
من  بجرعات  "التربع  اإىل  املتقدمة 
كورونا،  لفريو�ش  امل�شادة  اللقاحات 
واملتو�شطة  املنخف�شة  ل��ل��ب��ل��دان 

املحتاجة". الأخرى  والدول  الدخل، 
ق/د

مقرتحا  تدر�ش  نها  اأ طهران  اأعلنت   
للم�شاركة  الأوروبي  الحتاد  قدمه 
حت�رشه  ر�شمي  غ��ري  اج��ت��م��اع  يف 
اأع�شاء  بقية  مع  املتحدة  الوليات 
اأك��د  ح��ني  ال���ن���ووي، يف  الت��ف��اق 
لأي  معنى  ل  ن��ه  اأ ي��راين  اإ م�شوؤول 
من  التحقق  دون  من  لالتفاق  عودة 

وا�شنطن. جدية 
الدولية  ال��وك��ال��ة  م��دي��ر  ويبحث 
غرو�شي  رافائيل  الذرية  للطاقة 
الطاقة  منظمة  رئي�ش  م��ع  ال��ي��وم 
�شاحلي  اأكرب  علي  يرانية  الإ الذرية 
والوكالة. يران  اإ بني  التعاون  لة  م�شاأ

انتهاء  قبيل  غرو�شي  زيارة  وتاأتي 
لوقف  اأعلنتها  التي  يرانية  الإ املهلة 
ال��ع��م��ل ب��ال��ربوت��وك��ول الإ���ش��ايف 
تعد  مل  ذا  اإ ال���ن���ووي،  ل��الت��ف��اق 
الغربية  وال��دول  املتحدة  الوليات 

بالتفاق. التزاماتها  اإىل 
وزير  م�شاعد  عراقجي  عبا�ش  وقال 
تدر�ش  بالده  اإن  ي��راين  الإ اخلارجية 
اجتماع  بعقد  الأوروب���ي  امل��ق��رتح 
وا�شنطن  مب�شاركة   )4+1 ( ملجموعة 

وطهران.
العمل  ي���ران  اإ وق��ف  اأن  واأ���ش��اف 
لي�ش  الإ����ش���ايف  ب��ال��ربوت��وك��ول 

منا  واإ النووي،  التفاق  من  ان�شحابا 
مو�شحا  للتزاماتها،  خف�ش  هو 
بالربوتوكول  العمل  وقف  بعد  نه  اأ
التفتي�ش  عمليات  ف��اإن  الإ���ش��ايف، 
بن�شبة  �شترتاجع  لكنها  تتوقف،  لن 
ذا  اإ ن���ه  اأ ع��راق��ج��ي  واأك���د   .30%
العقوبات  جميع  وا�شنطن  رفعت 
خطوات  جميع  عن  يران  اإ ف�شترتاجع 
الت��ف��اق،  يف  الل��ت��زام��ات  خف�ش 
لوا�شنطن  يحق  ل  ن��ه  اأ اإىل  م�شريا 
وقال   ،)5+1 ( جمموعة  عن  احلديث 
رفع  للمجموعة  عودتها  �رشط  اإن 
التفاق  اأن  اإىل  ي�شار  العقوبات. 

 2015 ع��ام  ب���رم  اأ ال���ذي  ال��ن��ووي 
رفع  اإىل  �شا�شي  اأ ب�شكل  يهدف 
املفرو�شة  العقوبات  من  العديد 
ن�شطتها  اأ خف�ش  مقابل  يران،  اإ على 
�شعيها  ع��دم  و���ش��م��ان  ال��ن��ووي��ة 
لكن  ن�����ووي.  ���ش��الح  ل��ت��ط��وي��ر 
دونالد  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ش 
واأعاد  التفاق،  من  ان�شحب  ترامب 
التي  طهران،  على  عقوبات  فر�ش 
بع�ش  من  بالتن�شل  بدورها  ردت 
التفاق  يرتبها  التي  الل��ت��زام��ات 

. عليها
ق.د

امل��ف��ت��ي،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور   ك�����ش��ف 
ال�شودان  وف��د  يف  ال�شابق  الع�شو 
الأر�ش  اأن  النه�شة،  �شد  ملفاو�شات 
ثيوبي  الإ ال�شد  عليها  ن�شئ  اأ التي 

لل�شودان. ملك 
الذي  الآخر”  “البعد  برنامج  واأجرى 
م�شاء  “العربية”،  قناة  على  ي��ذاع 
اأكد  املفتي،  مع  حوارا  ال�شبت،  اأم�ش 

ثيوبيا  اإ منحت  ال�شودان  اأن  خالله  من 
النه�شة  �شد  عليها  قيم  اأ التي  الأر�ش 
تد�شني  عدم  ب�رشط   ،1902 العام  يف 
على  مائية  من�شاآت  اأي  بابا  اأ دي�ش  اأ

اخلرطوم. موافقة  دون  النيل  نهر 
يطالب  ق��د  ال�����ش��ودان  اأن  واأو���ش��ح 
واأن  خا�شة  الأر���ش،  هذه  با�شتعادة 
قد  ثيوبي،  والإ ال�شوداين  الطرفني، 

ة  من�شاآ اأي  قامة  اإ بعدم  ذلك  ا�شرتطا 
موافقة  دون  النيل  نهر  على  مائية 

ل�شودان. ا
ال�����ش��وداين  ال��وف��د  ع�شو  ون��ا���ش��د 
النه�شة،  �شد  ملفاو�شات  ال�شابق 
ب�����رشورة  ال���دويل،  م���ن  الأ جمل�ش 
املالأ  بداأ  عن  ثيوبيا  اإ ثناء  لإ التدخل 
يوليو/متوز  يف  املقرر  لل�شد،  الثاين 

ب�شكل  الو�شع  �شيتفجر  واإل  املقبل، 
ال�شيطرة. عن  خارج 

ال�شابق  الع�شو  املفتي،  اأحمد  واأكد 
�شد  ملفاو�شات  ال�شودان  وف��د  يف 
مليون  ع�رشين  من  اأكرث  اأن  النه�شة، 
بخطر  م��ه��ددون  ���ش��وداين  م��واط��ن 

النه�شة. �شد  ب�شبب  عظيم 
ق/د

على  بايدن  يحثون  �سيناتورا   26
الرتاجع عن االعرتاف بـ "مغربية" 

ال�سحراء

وزير ال�سحة الربيطاين:

اأرقام كورونا يف امل�ست�سفيات تنخف�س 
اأكرث من املوجة االأوىل

يف ثاين هجوم خالل اأ�سبوع.. 

�سقوط �سواريخ كاتيو�سا على قاعدة 
عراقية ت�ست�سيف متعاقدين اأمريكيني 

واإ�سابة عراقي

بر�س":  "فران�س 

غياب تكافوؤ الفر�س يف حمالت التطعيم بني الدول الغنية والفقرة يف العامل

قبل انتهاء املهلة..

الوكالة الذرية ُتكثف حراكها واإيران تتم�سك برفع العقوبات

خبر �سوداين يفجر مفاجاأة:

االأر�س التي اأن�سئ عليها �سد النه�سة ملك لل�سودان وقد ُمنحت الإثيوبيا مقابل 
�سروط حمددة..
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مبنا�سبة اليوم الوطني لل�سهيد

توا�سلت الندوة التي نظمت يف امل�سرح الوطني اجلزائري حمي الدين ب�سطارزي حتت �سعار "الفنانون ال�سهداء.. 
جدلية احلرب والدم "، مبنا�سبة اليوم الوطني لل�سهيد، مبداخالت الكتاب وال�سحفيني واالأكادمييني حممد �ساري 

وعبد الكرمي تزاروت وليلى بن عائ�سة.

اأكادمييون وباحثون ي�ستح�سرون 
م�ساهمة "الفنانني ال�سهداء" يف الثورة

حممد علي 
--------------------

لإحياء  الندوة  خ�ش�شت  وقد 
ذاكرة ال�شهيد اأحمد ر�شا حوحو 
الفقيد  واملجاهد   )1910-1956(
 ،)1932-1973( بودية  حممد 
حيث ا�شت�شافت خالل ال�شبيحة 
والأ�شاتذة  الأكادمييني  مداخالت 
اأح�شن ثليالين واإدري�ش قرقوى 
وعبد الكرمي بن عي�شى وجميلة 
�شورة  حول  الزقاي  م�شطفى 
يف  املبا�رشة  وم�شاهمته  ال�شهيد 

الثورة.
فقد  الندوة  من  الثاين  اجلزء  اأما 
�شهد يف البداية مداخلة الكاتب 
الذي  �شاري  حممد  الأكادميي 
�رشد  يف  الوطني  باللتزام  اهتم 
الناطقني  اجلزائريني  الكتاب 
"اأيدوا  اأنهم  موؤكدا  بالفرن�شية، 
اأج��ل  م��ن  ال��ث��ورة  بالإجماع" 
رغم  اجلزائر،  بالدهم  ا�شتقالل 
حياتهم"  م�شار  "الختالفات يف 
الج��ت��م��اع��ي��ة- و"الظروف 

الأ�رشية" التي ن�شاأوا فيها.
وجد  ال��ذي  دي��ب،  حممد  مثل 
احلادية  �شن  يف  يتيما  نف�شه 
بحرف  القيام  على  جمرًبا  ع�رش، 

�شغرية من اأجل العي�ش، ومولود 
الذي عا�ش كل طفولته  فرعون 
يف فقر، وكاتب يا�شني، الذي قام 
املظاهرات  يف  ن�شاطه  باإن�شاج 
ال�شعبية وعرف ال�شجن والإبادة 
اجلماعية ل�8 ماي 1945، واآ�شيا 
عمل  ب��اأول  قامت  التي  جبار، 
ع�شكري لها يف عام 1956 من 
الإ���رشاب  يف  امل�شاركة  خالل 
اأن  املحا�رش  اأو�شح  الطالبي، 
وظ��روف  املختلفة  "امل�شارات 
روح  �شاغت  قد  اجلميع  عي�ش 
الحتجاج والن�شاط بني كتابنا".

اجلامعي  ال�شحفي  حتدث  بينما 
عبد الكرمي تزاروت عن "�شورة 
ال�شينما  يف  ال��ث��ورة  �شهيد 
عبان  اأن  م��ذك��را  اجلزائرية"، 
بفكرة  جاء  ال��ذي  هو  رم�شان 
اإدماج "خلية �شمعية ب�رشية" يف 
احلركة الوطنية مكلفة "بتدويل 
وال��رتوي��ج  اجلزائرية"  ال��ث��ورة 

ل�شورتها.
الأف��الم  واإن��ت��اج  ت�شميم  ومت 
قبل  م��ن  والأف���الم  الوثائقية 
�شباب"،  �شيناريوهات  "كتاب 
مثل رينيه فوتييه، وبيري كليمان، 
اأتاح  مما  �شندريل،  الدين  وجمال 

املتحدث،  اأ���ش��اف  م��ا  ح�شب 
�شد  امل�شلح  الكفاح  ا�شتمرار 
عاملًيا،  تاأثرًيا  الفرن�شي،  املحتل 
قبل منح التتابع لالأفالم الطويلة 
ما بعد ال�شتقالل مبحتوى يقد�ش 
�شعار: "بطل واحد، هو ال�شعب".
الكرمي  عبد  الأ���ش��ت��اذ  وذك���ر 
تازروت العديد من الأفالم التي 
التحريرية  الثورة  عن  اأنتجت 
حيث ل هم للفرد �شوى موا�شاة 
بني جلدته وتقوية عزمية ال�شعب 
معركة  غ��رار  على  اجل��زائ��ري 
وح�شان  الأورا�ش  وريح  اجلزائر 
طريو والأفيون والع�شا ودورية 

نحو ال�رشق واأبناء الق�شبة.
منذ  الوطنية  ال�شينما  وانتقلت 
اإىل الحتفاء برموز   2012 �شنة 
يف  ت�شدت  املجيدة  ال��ث��ورة 
بولعيد  وبن  زبانة  مثل  اأف��الم 
وكرمي بلقا�شم ولطفي، ملخرجني 
الإنتاج  يف  بدلوهم  اأدلوا  �شباب 

ال�شينمائي باإبداعهم.
وكانت الأ�شتاذة ليلى بن عي�شة 
املتدخلني  اآخر  �شطيف(  )جامعة 
عنوانها  مبداخلة  امللتقى  يف 
اخلفي  الوجه  الفني:  "الن�شال 
تناولت  والتي  اجلزائرية"  للثورة 

املقاومة  ت��ط��ور  خاللها  م��ن 
ل  ال�شهداء،  الفنانني  يد  على 
واملوا�شيع  معا�شي  علي  �شيما 
الإن�شانية والثورية التي تطرقوا 

اإليها.
بن  الأ�شتاذة  تابعت  جهتهم،  من 
م�شاحة  املطربني  منح  عي�شة، 
للعمل الن�شايل من اأجل التحرر 
بالأبطال  التغني  طريق  ع��ن 
تنبيه  اأجل  من  ر�شائل  واإي�شال 

واإعالم املحاربني يف اجلبال.
مداخلتها  الباحثة  ودع��م��ت 
ال�شوتية  الت�شجيالت  ببع�ش 
رائعة  يف  اجل��رم��وين  لعي�شى 
"احلاج خل�رش" والتي تهز الأفئدة 
وحتث على النخراط يف الثورة 
"اجلندي  اأغنية  يف  حدة  بقار  اأو 
الثوار  تنبه  كانت  التي  خويا" 
حتدق  التي  بالأخطار  اجلبال  يف 
احلميد  عبد  تن�شى  اأن  دون  بهم 
عباب�شة الذي كان يوؤلف اأنا�شيد 

للك�شافة الإ�شالمية اجلزائرية.
عي�شة  بن  الأ�شتاذة  وتاأ�شفت 
توفر  لعدم  مداخلتها  ختام  يف 
ال�شهيد  حياة  حول  الأر�شيف 

علي معا�شي.

اإ�سدار جديد حول ''جتارة 
املقاي�سة احلدودية كاإحدى دعائم 
التنمية للمناطق احلدودية ''باأدرار 

اجل��زائ��ري��ة  املكتبة  ت��دع��م��ت 
بعنوان  جديد  اأكادميي  باإ�شدار 
احل��دودي��ة  املقاي�شة  ''ت���ارة 
ب��ني اجل��زائ��ر ودول��ت��ي م��ايل 
التنمية  دعائم  كاإحدى  والنيجر 
اجلزائرية''  احلدودية  للمناطق 
التكامل  ملخرب  علمية  مببادرة 
الإفريقي  اجلزائري  القت�شادي 

بجامعة اأدرار.
 160" ال��ك��ت��اب  وت�����ش��م��ن 
من  جم��م��وع��ة  �شفحة"، 
بتجارة  التعريف  حول  املقالت 
التجارة  اأوجه  كاأحد  املقاي�شة 
التاريخي  وتطورها  اخلارجية 
يف  ودوره��ا  ممار�شتها  ومناطق 
العملة  احتياطيات  احلفاظ على 
جانب  اإىل  ل��ل��دول،  ال�شعبة 
التحديات التي تواجهها يف ظل 
والتجارة  القت�شادية  العوملة 

الإلكرتونية.
الإ�شدار  هذا  فكرة  برزت  وقد 
بعد م�شاركة اأ�شاتذة من جامعة 
الور�شات  اأ�شغال  يف  اأدرار 
املناطق  وتنمية  بتهيئة  اخلا�شة 
نظمت  التي  اجلزائرية  احلدودية 
باإ�رشاف  باأدرار،  يف وقت �شابق 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
للتهيئة  الوطنية  وال��وك��ال��ة 
اأو�شح  مثلما  الإقليم،  وجاذبية 
بوجمعة  العلمي  املخرب  ع�شو 

بالل.
وتكت�شي تارة املقاي�شة اأهمية 
املحلية  القت�شاديات  يف  بالغة 
لكونها  العاملي،  والقت�شاد 
الإنتاجية  القدرة  على  موؤ�رشا 
الدولية  ال�شوق  يف  والتناف�شية 
للح�شول  اأ�شا�شيا  وم�شدرا 
للنهو�ش  م��ك��ا���ش��ب  ع��ل��ى 
خالل  م��ن  املحلية،  بالتنمية 
كما  احل��دودي��ة،  املناطق  تنمية 
اأ�شتاذ  وهو  املتحدث  ذات  يرى 

بكلية القت�شاد بذات اجلامعة.
خمرب  مدير  ذك��ر  جهته  وم��ن 
اجلزائري  القت�شادي  التكامل 
دحمان  بن  الأ�شتاذ  الإفريقي 
اأن  املوؤلف  هذا  يف  الفتاح  عبد 
اأبرز  من  تعد  املقاي�شة  ت��ارة 
بها  تقا�ش  ال��ت��ي  امل��وؤ���رشات 
قدميا  القت�شاديات  اأداء  ق��وة 
ارتباط  اأن  م�شريا  وح��دي��ث��ا، 
عرب  الإفريقية  بقارتها  اجلزائر 
الكبري  باجلنوب  ولي��ات  اأرب��ع 
و  وتندوف  ومترنا�شت  )اأدرار 
اإيليزي( مرتبط بعدة مظاهر من 
اأبرزها اقت�شاديا تارة املقاي�شة 
والنيجر  م���ايل  دول��ت��ي  م��ع 
ومترنا�شت  اأدرار  وليتي  عرب 

احلدوديتني.
الأ�شتاذ هاليل  ومن جهته يرى 
ن�شاط  اأن  م�شاهمته  يف  اأحمد 
منذ  معروف  اخلارجية  التجارة 
قائم  وه��و  القدمية،  الع�شور 
ال�شترياد  اأن�شطة  على  اأ�شا�شا 
اأو  حكومات  بني  والت�شدير 

موؤ�ش�شات اقت�شادية.

عياد  الأ�شتاذة  بدورها  واأبرزت 
لتطور  التاريخي  امل�شار  ليلى 
تارة املقاي�شة احلدودية، وكيف 
القوية  مكانتها  على  حافظت 
والتطورات  التحولت  رغ��م 
املبادلت  جم��ال  يف  احلا�شلة 

التجارية الدولية.
من  واحدة  اجلزائر  اأن  واأ�شارت 
تزال  وم��ا  كانت  التي  ال��دول 
ت�شتخدم هذا النوع من التبادل، 
الإفريقي  ال�شاحل  بلدان  مع 
والنيجر  م��ايل  دولتي  خا�شة 
عرب  امل��ا���ش��ي��ة،  ال��ق��رون  منذ 
قوافل تارية بني قبائل �شفتي 
م�شتعر�شة  الإفريقي،  ال�شاحل 
يف  التجارة  هذه  تارب  اأي�شا 
على  الأخ���رى  البلدان  بع�ش 

غرار اإندوني�شيا وم�رش.
كما تناول الكتاب حتليال لواقع 
بني  احلدودية  املقاي�شة  ت��ارة 
والنيجر  مايل  ودولتي  اجلزائر 
احل��دودي��ة  املناطق  تنمية  يف 
التطرق  خ��الل  من  اجلزائرية، 
املقاي�شة  ت����ارة  ل�����رشوط 
التنظيمي  واإط��اره��ا  احلدودية 
ال�����رشوط  �شيما  ب��اجل��زائ��ر، 
امل��درج��ة  بال�شلع  املتعلقة 
التجاري  الن�شاط  هذا  �شمن 
والنعكا�شات الإيجابية لتجارة 
تنمية  يف  احلدودية  املقاي�شة 

املناطق احلدودية.
الإ�شدار  قدم  ال�شياق  هذا  ويف 
ال�����ش��ادرات  ل��ت��ط��ور  حتليال 
اإطار  يف  اأدرار  لولية  ال�شلعية 
خالل  احلدودية  املقاي�شة  تارة 
 2000 الفرتة املمتدة بني �شنتي 

و2017.
اأن  ال�����ش��دد  ه��ذا  واأ���ش��ار يف 
اأزيد  �شجلت  التجارة  م�شالح 
قيمة  من  دج  مليون   55 من 
نحو  املقاي�شة  تارة  �شادرات 
 2000 �شنة  والنيجر  م��ايل 
�شنة  دج  مليون   180 لتتجاوز 
لها  قيمة  اأق�شى  لتبلغ   2003
من  اأزي��د  بتحقيق   2011 �شنة 

200 مليون دج.
وخ��ل�����ش خم���رب ال��ت��ك��ام��ل 
الإفريقي  اجلزائري  القت�شادي 
الأك��ادمي��ي  اإ���ش��داره  خامتة  يف 
لرتقية  التو�شيات،  من  جلملة 
احل��دودي��ة  املقاي�شة  ت���ارة 
الإفريقي  ال�شاحل  دول  م��ع 
ت�شيد  اإىل  الدعوة  بينها  من 
بني  ال��راب��ط  الطريق  م�رشوع 
"قاو"  و  اجلزائر(  )جنوب  اأدرار 
لتطوير  كاأولوية  مايل(  )�شمال 
املناطق  وتنمية  املقاي�شة  تارة 

احلدودية.
تخفي�ش  اأهمية  اأب���رزت  كما 
وتب�شيط  الإداري����ة  الأع��ب��اء 
الإجراءات التنظيمية لال�شترياد 
وال��ت�����ش��دي��ر ���ش��م��ن ت���ارة 
فتح  م��ع  احل��دودي��ة  املقاي�شة 
اآفاق تارية جديدة للموؤ�ش�شات 
باملناطق  الإنتاجية  والوحدات 

ق/ثاحلدودية.

م�ساركة جزائرية يف مهرجان "موبايل فيلم في�ستفل اآفريكا"
الق�شري  الفيلم  حاليا  يناف�ش 
اجلزائري  للمخرج  جني�ش"  "ما 
م�شطفى بن غرنوط يف الطبعة 
الفرن�شي  للمهرجان  الأوىل 
اآفريكا"  في�شتفل  فيلم  "موبايل 
التي تقام على الإنرتنت وت�شتمر 
مار�ش   17 غاية  اإىل  فعالياتها 
الإلكرتوين  للموقع  املقبل، وفقا 

للمهرجان.
العمل  ه���ذا  اأح����داث  وت����دور 
الروائي ومدته دقيقة و10 ثوان، 

"احلرقة" )الهجرة  حول مو�شوع 
على  م�شاهدته  وميكن  ال�رشية(، 
للمهرجان  الر�شمية  املن�شة 
و�شفحاته على مواقع التوا�شل 

الجتماعي.
 51 التظاهرة  هذه  يف  ويناف�ش 
فيلما من 23 بلدا اإفريقيا تتطرق 
ملوا�شيع خمتلفة كاملراأة وحقوق 
الن�شان والبيئة وجائحة كورونا، 
املواهب يف  حيث تهدف لك�شف 
على  وت�شجيعها  الإخراج  جمال 

اإجناز اأعمال باإمكانياتها اخلا�شة.
ويتعلق هذا املهرجان -الذي يقام 
حتت �شعار "موبايل واحد، دقيقة 
ب�شناعة  واحد"-  فيلم  واح��دة، 
اأفالم ق�شرية من خالل الهواتف 
بني  ما  مدتها  ت��رتاوح  الذكية 

دقيقة ودقيقتني.
و�شيتم توزيع اجلوائز املالية على 
مار�ش  �شهر  بتون�ش  الفائزين 

املقبل.
و�شارك بن غرنوط -وهو �شانع 

من  التكوين  ع�شامي  اأف��الم 
يف   1987- يف  م�شتغامن  مواليد 
ومهرجانات  م�شابقات  ع��دة 
من  ع��دد  على  وحت�شل  دولية 

اجلوائز.
فيلم  "موبايل  مهرجان  ويعترب 
تظاهرة  مبثابة  اآفريكا"  في�شتفل 
جديدة ملهرجان الأفالم الق�شرية 
في�شتفل"  فيلم  "موبايل  الدويل 
فرن�شي  منتج  اأ�ش�شه  ال���ذي 

بباري�ش يف 2005.
ق/ث

عدة اإ�سدارات مبنا�سبة الذكرى الثانية حلراك 22 فيفري 2019
لكتاب  م��وؤل��ف��ات  ع��دة  تطرقت   
الذكرى  اإحياء  ع�شية  و�شحافيني، 
الثانية حلراك 22 فيفري  2019 الذي 
يوما   2020 فرباير  يف  تر�شيمه  مت 
وطنيا لالأخوة والتالحم بني ال�شعب 
اإىل  الدميقراطية،  اأجل  من  وجي�شه 
هذه  �شبقت  التي  البارزة  الأح��داث 

النتفا�شة ال�شعبية.
الكاتب  اق���رتح  ال�����ش��دد  ه��ذا  يف 
حري�شان،  القادر  عبد  وال�شحفي 
ال�شحفي،  الأ���ش��ل��وب  باعتماد 
من  �شنة  ح��ول  �شجل  �شحيفة 
املظاهرات ال�شعبية توثق ل�شعارات 
واأحداث  مواقف  واتخاذ  وخطابات 
"�شحيفة  كتابه  يف  مميزة  اأخ��رى 
عن  �شدر  اجلزائرية"  الهبة  احلراك، 

دار الن�رش "�شايحي".
يف  بالتف�شيل  الكاتب  تطرق  وقد 
الأح��داث  تطور  اإىل  �شفحة   235
منذ التح�شري لالنتخابات الرئا�شية 

الرئي�ش  وتر�شح   2019 لأب��ري��ل 
املنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة 
و�شل�شلة  وا�شتقالته  خام�شة  لعهدة 
مدعما  ف�شاد  ق�شايا  يف  املحاكمات 
و�شائل  لأه��م  مبقتطفات  الأح��داث 

الإعالم اجلزائرية والدولية.
ال�شحفي  عاد  الأ�شلوب،  وبنف�ش 
"م�شرية  كتابه  يف  بوخالفة  مهدي 
تناول  الذي  الغ�شب"  بذور  �شعب، 
ال�شيا�شية  الأزم��ة  من  �شنتني  نحو 
التي  والجتماعية  والقت�شادية 
انفجار  يف  رئي�شيا  �شببا  كانت 
احلركة ال�شعبية ل� 22 فرباير 2019 .
وي��ت��ك��ون ه��ذا امل��وؤل��ف م��ن 143 
"الن�رش  دار  اأ�شدرته  الذي  �شفحة 
 ،Editions du net"الإلكرتوين
ن�رش  دار  قريبا  �شت�شدره  وال��ذي 
ال�شباق  للكتاب  امتدادا  جزائرية، 
فرباير،   22 "ثورة  بوخالفة  ملهدي 
من الحتجاج اإىل �شقوط بوتفليقة" 

الذي �شدر �شنة 2019 .
ن�رش  فقد  جعفر  جممد  الكاتب  اأما 
عنوان  حتت  املقالت  من  جمموعة 
"العي�ش واقفا" اأ�شدرتها دار الن�رش 
املفاهيم  بذلك  عالج  حيث  "القبية" 
خالل  من  وال�شيا�شية  الجتماعية 
وبعد  قبل  والواقع  الإدراك  مواجهة 
احلركة ال�شعبية ل� 22 فيفري 2019.
اأما كتاب "اجلي�ش اإىل جانب ال�شعب" 
ومن  حوماد  العزيز  عبد  لل�شحفي 
اإ�شدار دار الن�رش "اأمني بري�ش" فقد 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  دور  اأبرز 
مطالبه  يف  ال�شعب  "مرافقة  يف 

ال�شعبية".
"القبية"  الن�رش  دار  اأ�شدرت  كما 
باللغة  م��وؤل��ف��ات  املنا�شبة  بهذه 
لل�شحفي  احلراك"  "رياح  العربية 
الغ�شب"  و"ربيع  الدين   بن  خليل 
الدين  حمي  وال�شيا�شي  للكاتب 

عميمور.

ال�شحفي  ا�شرتجع  جهته،  وم��ن 
فرحات زايت �شري الأحداث منذ 22 
فرباير 2019 يف كتابه الذي يحمل 

عنوان "من قلب احلراك".
احلكمة"  "دار  اأ�شدرت  ومن جهتها 
"املقاربة  ب��ع��ن��وان  ج��دي��دا  كتابا 
الأزمة  واإدارة  اجلي�ش  الد�شتورية: 
والإعالمي  للدكتور  اجلزائر"  يف 
روؤية  مبثابة  هو  الذي  بغداد  حممد 
تناول  اإعالمية  �شيو�شيولوجية 
انطلقت  التي  الأزمة  تفا�شيل  فيها 
عنوان  اأخ��ذت  �شعبية  مبظاهرات 
رحيل  اإىل  اأدت  ال�شعبي"  "احلراك 

النظام ال�شابق .
ال�شرتاتيجية  على  الكاتب  وركز   
الوطني  اجلي�ش  اعتمدها  ال��ت��ي 
الأزم��ة  هذه  مواجهة  يف  ال�شعبي 
نف�ش  يف  ومتم�شكا  للحراك  مرافقا 

الوقت باحلل الد�شتوري.
ق/ث
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة                                                                                                                                                             

دائرة م�سعد
بلدية م�سعد                                                                                    

مكتب اجلمعيات                                                                               
الرقم :  11 / 2021

                                                                                                و�سل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية                                                                                            
مبقت�سى القانون رقم : 12 / 06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت يوم 11 فيفري 2021  ت�سليم  و�سل ت�سريح بتاأ�سي�س 
اجلمعية املحلية امل�سماة : اجلمعية الدينية مل�سجد االإمام مالك مب�سعد ، املوؤرخ يف : 21 / 12 / 2020 ، يراأ�سها ال�سيد : برمان عبد الكرمي 

، الكائن مقرها ب : م�سجد االإمام مالك مب�سعد

-ف�سال يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة ،حكمت املحكمة، علنيا، ابتدائيا، ح�سوريا: -يف ال�سكل: 
قبول الدعوى .- يف املو�سوع: -1 اإفراغ احلكم الق�سائي ال�سادر بتاريخ -2020-09
الطبية  اخلبرة  طرف  من  املنجزة  اخلربة  تقرير  واعتماد     300-20 فهر�س   ،  15
الدكتورة لكموتة ن�سرة املخت�سة يف االأمرا�س العقلية،  املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة 
التقدمي واحلجر  افتتاح  وبالنتيجة   ،  36-20 2020/10/04 حتت رقم  بتاريخ:  
على املرجع �سده بن مبارك حمزة بن ب�سر املولود يف 04-10-2001  بقمار، -2 
تعيني املرجع بن مبارك ب�سر بن العيد مقدما على املرجع �سدها لرعايته والتكفل 
به والقيام ب�سوؤونه املالية والقانونية واالإدارية، وفقا ملقت�سيات القانون وم�سلحة 
املحجور عليه .-3 اأمر �سابط احلالة املدنية لبلدية االخت�سا�س، ب�سعي من النيابة 
العامة، باأن يوؤ�سر على هام�س عقد ميالد املحجور عليه باإفتتاح التقدمي واحلجر 
امل�ساريف  املرجع  حتميل  املدنية.-4  احلالة  �سجالت  يف  �سده  املرجع  على 
الق�سائية مبا يف ذلك م�ساريف اخلربة. هكذا �سدر احلكم، ومت النطق به جهارا 
يف اجلل�سة العلنية املنعقدة يف اليوم وال�سهر وال�سنة املذكورين اأعاله مقر ق�سر 

العدالة ول�سحته اأم�سي اأ�سله من طرفنا نحن الرئي�س مع اأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

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

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون 
رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات.

يناير   12 يف  املــوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
2012 املتعلق باجلمعيات ال�سيما املادة 18 منه، لقد مت هذا اليوم جتديد 

الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية.
رقم:  حتت  امل�سجلة  بالوادي  الن�سوية  احلياة  م�سعل  جمعية  امل�سماة:   
بلدية  �سكن-   300 حي  بـ:  املقيمة   2001/09/23       62/2006
االزدياد:  ومكان  تاريخ  حممد  بنت  نورة  بحري  ال�سيد:  يرتاأ�سها  الوادي 

بقمار  1963/06/07

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة  علنيا ابتدائيا ح�سوريا: 
يف  الف�سل  قبل  ال�سادر  احلكم  اإفراغ  املو�سوع   يف  الرتجيع.   قبول  ال�سكل:  يف 
املو�سوع  بتاريخ 2019/12/23 حتت رقم 19/549 ال�سادر عن حمكمة الرباح 
ن�سرة  لكموتة  اخلبرة   قبل  من  املنجز  اخلربة  تقرير  على  امل�سادقة  وبح�سبه 
  20/04 رقم  حتت   2020/01/08 بتاريخ  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املــودع 
وبالنتيجة احلجر على املدعى عليها يف الرتجيع �سعود مربوكة بنت �سالح  املولود 
بتاريخ 1952/04/02 الرباح  وتعيني املدعي يف الرتجيع �سعود حممد بن �سالح  
مقدما عليها  لت�سير �سوؤونها ورعايته والقيام مكانه بالت�سرفات  املالية واالإدارية 
. مع اأمر �سابط احلالة املدنية بالتاأ�سر بهذا احلكم على هام�س عقد ميالد املحجور 
عليها يف �سجالت احلالة املدنية لبلدية الرباح ب�سعي من النيابة، مع ن�سر منطوق 
هذا احلكم لالإعالم ، وحتميل املدعي يف الرجوع امل�ساريف الق�سائية مبا فيها مبلغ 

الر�سم 450دج.
بذا �سدر احلكم واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله 

واأم�سيناه نحن الرئي�سة واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية  النعامة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات
رقم: 05/ 2021

و�سل ا�ستالم التبليغ بتجديد الهيئة القيادية
�سفر   18 يف  املــوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   07 املادة  الأحكام  طبقا 
1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم 21 
 2021 جانفي   28 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2021 فيفري 
املتعلقة بتجديد الهيئة القيادية النتهاء العهدة االأوملبية للرابطة الوالئية 

امل�سماة: الرابطة الوالئية للفرو�سية لوالية النعامة.
امل�سجلة حتت رقم: 04 بتاريخ 11 جوان 2019 

املقيمة بـ: مركب الفرو�سية ببلدية امل�سرية 
يرتاأ�سها ال�سيد: حجاج عا�سور 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 06 /2021
و�سل ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 
باجلمعيات املتعلق   2012 يناير   12 املوافق  1433هـ 

مت هذا اليوم17 فيفري 2021  ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 
املوؤرخة يف: 2021/10/10 والتي اأدخلت على مكتب اجلمعية امل�سماة: 

-النادي الريا�سي للهواة ال�سباب الريا�سي ق�سبة بالل.
-امل�سجلة حتت رقم : 69/2004   بتاريخ: 2004/04/17

-املقيمة: بحي ق�سبة بالل ، بلدية اأولف، والية اأدرار
-يرتاأ�سها ال�سيد: دباغ عبد البا�سط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 

دائرة متليلي ال�سعانبة
بلدية متليلي ال�سعانبة

رقم: 05/ 2021  
و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية 

امل�سماة: جمعية حي م�ستقبل البطحاء
املودعة بتاريخ: 2021/02/01

رئي�س اجلمعية: عمر اأحمد    املولود بتاريخ: 1974/04/02 
مبتليلي

الكائن مقرها: م�سكن ال�سيد �سويلم حممد بذات احلي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: ب�سكرة 

دائرة :�سيدي عقبة
بلدية:�سيدي عقبة 

رقم االعتماد :19 / م ج /2021
جتديد الهيئة القيادية جلمعيه ذات طابع حملي

الهيئة  جتديد  و�سل  ت�سليم   27/01/2021 اليوم  هــذا  مت   
التنفيذية القيادية 

اجلمعيـــة : النادي الريا�سي للهواة جمعية كهول ال�سباب الريا�سي 
 V.J.S.S.O سيدي عقبة�

*�سيدي  نوفمرب   1 الريا�سات  متعددة  القاعة   : االجتماعي  املقر 
عقبة*  

الرئـــــي�س:بونخل اقبــال 
تاريخ ومكان االزدياد :24/05/1979 زريبة الوادي  

العنــــــوان :حي املجاهدين  �سيدي عقبة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: ب�سكرة 

دائرة :�سيدي عقبة
بلدية:�سيدي عقبة 

رقم التجديد :13 / م ج /2020
جتديــــد الهيئـــة القياديــــة جلمعيــــة ذات طابع حملي

باجلمعيات  واملتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
  25/10/2020 بتاريخ  ال�سادرة  عامة  جمعية  بعقد  الرتخي�س  على  .بناءا 
النادي  جلمعية  القيادية  التنفيذية  الهيئة  جتديد  املت�سمن  املح�سر  على  وبناءا 
الريا�سي الهاوي لل�سم  �سيدي عقبة بناءا على حم�سر اجلمعية املم�سي من طرف 
املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي االأ�ستاذ بن ريالة �سالح بتاريخ 24/10/2020 
على ال�ساعة )15:30(مت هذا اليوم 31/12/2020 ت�سليم و�سل جتديد الهيئة 
عقبة  �سيدي  *ال�سم*   للهواة  الريا�سي  النادي   : اجلمعيـــة  القيادية  التنفيذية 
املقر االجتماعي : النادي الريا�سي الهاوي لل�سم  �سيدي عقبة الرئــــي�س: عادل 
بن �سامل  تاريخ ومكان االزدياد : 01/01/1970 �سيدي عقبة  العنـوان 

:حي 134 م�سكن �سيدي عقبة 
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منتدى جنان ال�ساباط يوا�سل ن�ساطه مبداخلة حتت عنوان: 

لالأ�سبوع ال�سابع من مطلع ال�سنة 2021 ت�ستمر جل�سات ال�ساي الثقافية ملنتدى جنان ال�ساباط ليوم ال�سبت: 2021/02/20 مبقر الفندق القدمي ترانزات و�سط املدينة 
)الوادي( وبالتن�سيق مع جمعية اجلماعة ال�سوفية والديوان املحلي لل�سياحة وال�سناعة التقليدية – �سوف- وكان موعد اللقاء مع �سيف املنتدى الدكتور: " علي قابو�سة" اأ�ستاذ 

االقت�ساد بجامعة ال�سهيد حمه خل�سر بالوادي وذلك مبداخلة حتمل عنوان دور الدبلوما�سية اجلزائرية يف االأزمة الليبية اأمام نخبة من االأ�ساتذة واملثقفني واالأدباء.

دور الدبلوما�سية اجلزائرية يف االأزمة الليبية 

جنيب بله با�سي
--------------------

فعاليات  تن�شيط  على  اأ���رشف  ولقد    
مرحبا  مو�شى  يحيى  الأ�شتاذ  املنتدى 
له  �شاكرا  قابو�شة  علي  بالأ�شتاذ 
احلثيث  ن�شاطه  ومثمنا  الدعوة  تلبية 
اإبراز  يف  واملميزة  الكبرية  وجمهوداته 
خا�شة  اجلزائرية  الدبلوما�شية  دور 
للدول  وحتديدا  الدولية  النزاعات  يف 
الليبية  الق�شية  راأ�شهم  املجاورة وعلى 
الأ�شاتذة  ال�شادة  اإىل  بال�شكر  ومتوجها 
الدائمة  مرافقتهم  على  الأف��ا���ش��ل 
الثقافية  ال�شاي  جلل�شات  وامل�شتمرة 
الوقت  نف�ش  يف  ومعرجا  للمنتدى 
اأهمية  له  والذي  املو�شوع   �شلب  اإىل 
واأمن  ال�شعوب  ا�شتقرار  يف  ق�شوى 
خا�ش  ب�شكل  العربي  املغرب  دول 
وطبقا   . ح�رشيا  اجل��وار  دول  وعلى 
اجلمهورية  رئي�ش  ال�شيد  اأك���ده  مل��ا 
باأن  وتكرارا  م��رارا  تبون  املجيد  عبد 
جاهدة   ت�شعى  اجلزائرية  الدبلوما�شية 
والدويل  الإقليمي  التناف�ش  اإط��ار  يف 
عرب  الليبي  للنزاع  ت�شوية  اإيجاد  اإىل 
فا�شتمرار   . الليبيني  الفرقاء  بني  احلوار 
لالأمن  تهديدا  ي�شكل  الليبية  الأزم��ة 
على اجلزائر وعلى املنطقة باأ�رشها بدون 
ا�شتثناء ومن اأجل ذلك ترف�ش احلكومة 
اجلزائرية التدخل اخلارجي والأجنبي يف 
غريب  لي�ش  وذلك  ال�شقيقة  ليبيا  دولة 
اخلارجية  ال�شيا�شة  وحنكة  تربة  عن 
للجزائر واحرتافية الدبلوما�شية ودورها 
الرائد على ال�شعيد املغاربي والإقليمي 
والدويل والتي اأثبتت جدارتها  بامتياز 
ثم بعد ذلك  مبا�رشة اأعطيت الكلمة اإىل 
فائق  عن  عرب  الذي  املحا�رش  الدكتور 
بهذه  وت�رشيفه  �شعادته  امتنانه وجميل 
جنان  منتدى  يف  الطيبة  ال�شت�شافة 
ملرتاديه  متمنيا  املميز  الثقايف  ال�شاباط 
والتوفيق  النجاح  عليه  والقائمني 
ون�رش  العام  ال��راأي  تنوير  يف  وال�شداد 
ال�شعيد  على  واملعرفة  والعلم  الثقافة 
املحلي والوطني حيث ا�شتهل الدكتور 

مداخلته مبايلي: 

العالقات  لتطور  تاريخية  •ملحة 
اجلزائرية الليبية: 

هذا املو�شوع ي�شتحق اأكرث من �شاعات 
حمطات  على  �شنمر  لأننا  الوقت  من 
كما  فقط   2011 �شنة  نكتفي  ل  ورمبا 
عليه  م�شتغل  الليبي  امللف  اأن  تعلمون 
هذا  واإن  هذا  يومنا  اإىل  1990م  منذ 
امللف يف احلقيقة لديا فيه درا�شة وافية 
بحكم وجودي يف ليبيا ملدة طويلة جدا 
وات�شالتي بال�شفارة هنالك وعليه فاإين 
الق�شم  ق�شمني  اإىل  هذا  تدخلي  اأق�شم 
الأول هو العالقات ال�شيا�شية اجلزائرية 
الليبية يف �شنة 1990 اإىل  غاية  2010 
الأزمة  هي  الثاين  املحور  ذلك  بعد  ثم 
هذا   يومنا  اإىل   2011 �شنة  من  الليبية 
وليبيا  اجلزائر  بني  العالقات  اإن  طبعا 
احلقيقة  يف  وجيدة  متميزة  عالقات 
كما  العالقات  كانت  الت�شعينات  ويف 
تعلمون الو�شع ال�شيا�شي يف ليبيا كان 
الأنظمة  من  كثري  على  يختلف  و�شعا 
املوجودة  ال�شيا�شية  والأو�شاع  العاملية 
جماهريي  ن��ظ��ام  و���ش��ع  يف  متمثل 
بقيادة العقيد القذايف رحمه الله كفكر 
خا�شة  ب�شفة  يرتكز  خا�ش  جماهريي 
ي�شمى  وم��ا  الأخ�����رش  الكتاب  على 
كانت  وعليه   . الثالثة  العاملية  بالنظرية 
بني  جيدة  الت�شعينات  يف  العالقات 
العقيد القذايف واجلزائر اإىل غاية 1992 
ال�شيا�شية  الأزمة  يف  اجلزائر  وقعت  ملا 
الأزم��ة  وه��ذه  ال�����ش��وداء  والع�رشية 
اأجل  من  الدول  بع�ش  تدخل  اإىل  اأدت 
معمر  راأ�شها  وعلى  اجلزائر  اأزمة  حل 
القذايف وبحكم عالقاتي بال�شخ�شيات 
النافذة يف ليبيا لحظت بداية توتر يف 
من  ابتداء  وليبيا  اجلزائر  بني  العالقات 
عام 1993 واأواخر 1994 م عندما �رشح 
معمر القذايف باأنه قادر على حل الأزمة 
اجلزائرية حيث ظهر معه بع�ش قيادات 
اجلبهة الإ�شالمية لالإنقاذ املح�شورة يف 
اجلزائر وهو ي�شلي بهم العقيد القذايف 
ويف اعتقاده اأنه با�شتطاعته حل الأزمة 
قيادات  بوا�شطة  الداخلية  اجلزائرية 
اجلبهة ال�شالمية لالنقاذ املحظورة واإن 

الدبلوما�شية  وخ�شائ�ش  مزايا  بني  من 
�شوؤون  يف  التدخل  عدم  هي  اجلزائرية 
دولة  اأي  تدخل  وعدم  اخلارجية  الدول 
لذلك  الداخلية  اجل��زائ��ر  ���ش��وؤون  يف 
ذلك  يف  اجلزائرية  اخلارجية  احتجت 
الليبي  ال�شفري  ا�شتدعاء  ومت  الوقت 
باأن  القذايف  العقيد  �رشح  ذلك  وبعد 
اجلزائر  اخراج  ق�شد  �شليمة  كانت  نيته 
اأي  هناك  ولي�ش  الداخلية  ازمتها  من 
لأنني  الطار  هذا  خارج  اأخرى  اأهداف 
قلق على م�شري اجلزائر ل اأكرث ول اأقل 
وخوفا من التدخالت الجنبية فيها ومن 
املربر  هذا  باأن  وجدت  ات�شالتي  خالل 
القذايف  العقيد  طرف  من  �شحيح  كان 
وبعد ذلك مت ال�شلح ورجعت العالقات 
اإىل م�شارها الطبيعي علما باأن ال�شعب 
الليبي كان يحب اجلزائر كثريا وب�شدق 
الليبية  القيادة  اأن  اأخ��رى  ناحية  ومن 
اجلزائر  اإىل  وتنظر  فاعلة  قيادة  كانت 
قد  املنطقة  يف  موجود  قوي  كمحور 
املوجود  الطرح  ا�شكالية  مع  يتنا�شب 
مثل النهج ال�شرتاكي الذي كان اآنذاك 
جيد  ب�شكل  العالقات  ا�شتمرت  وعليه 
اجلزائرية  ال�شفارة  مع  ت�شاهل  ووجود 
بها  قام  هناك خ�شلة  باأن  واأتذكر  بليبيا 
ورمى  افريقيا  اإىل  توجه  حني  القذايف 
املن�شفة اإىل العرب وير�شل بامل�شتثمرين 
ماليا  ويدعمهم  افريقيا  اإىل  الليبيني 
الليبيني  امل�شتثمرين  ه��وؤلئ��ي  لكن 
يف  وم�شاكل  �شعوبات  اإىل  تعر�شوا 
اإىل  نافذة  القذايف  فتح  عندها  افريقيا 
امل�رشيون  فاعتربه  لال�شتثمار  اجلزائر 
طرف  من  عنهم  ت��اوزا  والتون�شيون 
اجلزائر  اأن  رغم  تاهلهم  الذي  القذايف 
بادر  الذي  القذايف  من  ذلك  تطلب  مل 
ذلك  حدث  وبالفعل  ارادته  حم�ش  من 
ليبيا تاه  من  اأوىل  تعترب خ�شلة  وهذه 
مت  فاإنه حني  الثانية  اخل�شلة  اأما  اجلزائر، 
من  القذايف  طلب  ليبيا  على  احل�شار 
من  عليه  احل�شار  لفك  اعانته  اجلزائر 
باأن  باقرتاحه  واأمريكا  اأوروب��ا  طرف 
تن�شاأ اجلزائر مطارا يف منطقة الدبداب 
احلدودية مع اجلزائر تنزل فيه الطائرات 
اجلزائرية لكي ي�شهل فك احل�شار على 

ليبيا لكن هذا القرتاح باء بالف�شل ومل 
يتحقق نظرا لظروف خا�شة.

�سد   2011 ثورة  • اأحداث 
النظام الليبي:

)قيام  2011م  ل�شنة  بالن�شبة  اأم��ا 
كان  القذايف(  معمر  نظام  �شد  الثورة 
مهما  دورا  اجلزائرية  للدبلوما�شية 
بحيث كان موقفها على احلياد من هاته 
الثورة التي قامت �شد النظام وهذا بعلم 
القذايف والقيادة الليبية لكن الغريب يف 
اجلزائر  على  التهجمات  ب��داأت  الأم��ر 
اأ�شدرنا  وعليه  ج��دا  غريب  ب�شكل 
اإىل  بليبيا  اجلزائرية  ال�شفارة  يف  اعالنا 
اأو  التدخل  بعدم  هناك  اجلزائرية  اجلالية 
امل�شاركة يف ما يحدث داخل ليبيا لأنه 
ول  فقط  الليبيون  يخ�ش  داخلي  اأمر 
عالقة للجزائر بذلك ثم بعد ذلك خرجنا 
نحن من ال�شفارة اجلزائرية وغاردنا ليبيا 
نظرا لتاأزم الو�شاع والمور وغادرت 
طرابل�ش  من  اجلزائرية  الدبلوما�شية 
)العا�شمة( وكان ذلك يف اأواخر 2011م 
اأرادوا اقحام اجلزائر  لأن فرن�شا وغريها 
الكاذبة  التهم  لها  فوجهوا  ذل��ك  يف 
وامللفقة بحجة اأنها كانت تر�شل مرتزقة 
اإىل ليبيا لأنهم يعلمون مدى احلب الذي 
يكنه ال�شعب الليبي اإىل اجلزائر فهدفهم 
اجلزائري  ال�شعبني  بني  العداوة  خلق 
بداأت  املحاور  كل  فاإن  وعليه  والليبي 
الدبلوما�شية  �رشب  اأجل  من  ت�شتغل 
اجلزائر  بها  تقوم  مبادرة  فاأي  اجلزائرية 

يتم اف�شالها والق�شاء عليها.
ال�سلمية  اجلزائرية  • املبادرة 

يف حل النزاع الليبي:
بتقدمي  اجلزائرية  الدبلوما�شية  �شارعت 
الليبي  النزاع  ف�ش  اأجل  من  مبادرات 
الط��راف  كل  اإىل  كتابيا  تبليغها  ومت 
الليبيني املتخا�شمني ويف مبادئ اجلزائر 
باأنها ل تق�شي اأحدا من احلوار فتم جمع 
فيهم  مبا  ا�شتثناء  ب��دون  الط��راف  كل 

اجلناح القدمي املتمثل يف النظام ال�شابق 
وغريهم  امل�شلمني  الخ���وان  وكذلك 
ح�شور  على  اعرتا�ش  حدث  وعليه 
راأ�شهم  على  و  ال�شابق  النظام  وا�رشاك 
قذاف الدم فكان جوابنا باأن احلوار لبد 
نظام  من  يتكون  الطريقة  بهذه  يتم  اأن 
الط��راف  كل  مب�شاركة  وجديد  ق��دمي 
احلوار  لهذا  تكتب  حتى  ا�شتثناء  بدون 
النجاح ويف الخري فهم ليبيون ولي�شوا 
يف  وقع  ما  على  روؤي��ا  ولديهم  اأجانب 
الطريقة  اق�شاوؤهم بهذه  ليبيا ول ميكن 
وامتداد  قبائل  لديهم  لأن  احل��وار  من 
وجذور ولكنهم اأ�رشوا على اح�شائهم 
اأخرى راف�شة  اأطرافا  البداية وهناك  يف 
اطالقا  امل�شلمني  الخ���وان  مل�شاركة 
الخ  الرهاب  ميثلون  اأنهم  اأ�شا�ش  على 
والذرائع  امل�شائل  هاته  طرح  ولكن   ...
اأيادي خارجية وكانت  بايعاز من  كانت 
اجلزائر  يف  تكون  باأن  مقررة  مبادرتنا 
ال�شديد  ال�شف  مع  هناك  لكن  اأول 
معروفة  جم��اورة  اخرى  ودول  اأطرافا 
خارجية  دول  مع  الوتر  هذا  على  لعبت 
دور  لعب  من  اجلزائر  لبعاد  معروفة 
ولكن  واق�شائها  واحلوار  ال�شلح  هذا 
اخذ  بعد  املطاف  نهاية  ويف  وباخت�شار 
الفرقاء  الخ��وة  بني  و���رشاع��ات  ورد 
والتدخالت  وال��ت��ج��ادب��ات  الليبيني 
الر�شا�ش  �شوت  �شكت  اخلارجية 
الط���راف  ب��ني  احل���وار  لغة  وتغلبت 
�شبيل  يف  احلقيقة  وادرك���وا  الليبيبة 
التدخالت  ليبيا وتنيبها خماطر  وحدة 
الليبي  ال�شعب  تخدم  ل  التي  اخلارجية 
والتي  واأمنه  وكيانه  ا�شتقراره  وتهدد 
لها عواقب وخيمة على املنطقة برمتها 
وهذا ما دعت اليه الدبلوما�شية اجلزائرية 
من املهلة الوىل واحلمد لله  لقد حتقق 
احرتافية  على  بغريب  لي�ش  وهذا  ذلك 
التي  اجلزائرية  الدبلوما�شية  وتاريخ 
اثبتت جدارتها يف عديد املحافل الدولية 
وف�ش النزاعات القليمية والدولية عرب 

التاريخ.
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مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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

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

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

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري
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اآلة رافعة ت�سحب 
خم�سينيا من الطابق 
الرابع وترديه قتيال 

بجيجل
اهتز حي 40 هكتارا بأعايل مدينة جيجل 
على وقع حادث أليم متثل يف سقوط بناء 

من الطابق الرابع إلحدى البنايات السكنية، 
وهو ما أرداه قتيال على الفور. وحبسب 

مصادر حملية فإن الضحية وهو بناء يف 
العقد اخلامس وأب لعدة أطفال اعتلى آلة 

رافعة للقيام ببعض أشغال البناء على مستوى 
الطابق الرابع من البناية املذكورة، بيد أن 

هذه األخرية  تدحرجت وبشكل مفاجئ 
من مكاهنا وهتاوت حنو األرض، ما تسبب 

يف سقوط الضحية منها وارتطامه باألرض 
ليصاب جبروح خطرية سرعان ما عجلت 

بوفاته بعني املكان. وقد تدخلت وحدة من 
احلماية املدنية من أجل إجالء جثة الضحية 

ونقلها إىل مستشفى الصديق بن حيىي، يف 
الوقت الذي فتح فيه مصاحل األمن حتقيقا 
حول مالبسات احلادث الذي أرجعه البعض 

إىل اإلمهال، يف انتظار ما سيكشف عنه 
التحقيق املفتوح من حقائق. 

م�صروع �صيانة �أغطية 
�ل�صرف �ل�صحي، 

وترك �لمكان كما هو 
مو�صح في �ل�صورة 
في عدة نقاط بحي 

�لن�صر في ورقلة 

�صــورة وتعلــيـق
منتحل �صفة طبيب �أ�صنان 

بتيارت في قب�صة �لأمن
علمت التحرير من م�شادر موثوقة اأن امل�شالح الأمنية لأمن دائرة 

وادي ليلي بتيارت، قد اأوقفت �شخ�شا بتهمة انتحال �شفة طبيب 

اأ�شنان، وح�شب املعطيات املتوفرة يف هذا اجلانب فاإن ال�شلطات 

قامت باإيقاف املعني بالأمر بعد اأن ثبت يف حقه انتحال �شفة طبيب 

اأ�شنان مبجرد اأن قامت بالتحرك اإىل عيادة زوجته الطبيبة التي 
يزاول فيها عمله.

وجاء التوقيف، بناء على معلومات تلقتها م�شالح الأمن على اأن 

�شخ�ش يف الأربعينيات من العمر زوج طبيبة اأ�شنان يزاول مهنة 

طبيب الأ�شنان دون اأن يكون يف حوزته اأي �شند قانوين يخول له 

ممار�شة هذه املهنة، ليتم اقتياده اإىل مقر الأمن والتحقيق معه يف 
الق�شية.

�نفجار عجلة �صاحنة يخلف قتيال بباتنة
لقي �شخ�ش يف الأربعينيات من العمر حتفه، اإثر انفجار 

عجلة كبرية ل�شاحنة، وذلك بطريق الوزن الثقيل بحي 
ك�شيدة مبدينة باتنة، حيث اأدى انفجار العجلة اإىل 

اإ�شابة ال�شحية بجروح خطرية اأودت بحياته بعني 
املكان، عندما كان هذا الأخري ب�شدد نفخ العجلة قبل 
اأن تنفجر عليه وترديه قتيال. وقد تنقلت فرق احلماية 

املدينة اإىل عني املكان ومت حتويل جثة ال�شحية اإىل 
م�شلحة حفظ اجلثث مب�ش�شتفى باتنة اجلامعي، يف وقت 

فتحت فيه م�شالح الأمن حتقيقا يف النفجار املرعب، الذي يعد ثاين انفجار من 
نوعه، بعد ذلك الذي اأودى بحياة �شخ�ش اآخر ببلدية لزرو ال�شائفة املا�شية، 
ب�شبب انفجار عجلة، والثالث من نوعه يف �شل�شلة النفجارات التي �شهدتها 
مدينة باتنة يف اأقل من �شهر، اثنني منها تتعلق بانفجار قارورات غاز البوتان، 

التي ت�شببت يف اإ�شابة 08 اأ�شخا�ش وهالك ر�شيعة.

�صمكة غريبة ت�صبه �لتم�صاح باأ�صنان حادة تحّير �لخبر�ء! 
اأثارت �شمكة "ما قبل التاريخ'' وح�شية ت�شبه التم�شاح، لغزا بحريا بعد اكت�شاف بقاياها على �شفاف خزان ماكريت�شي يف �شنغافورة.
واكت�شفت كارين ليثجوي، عمرها 31 عاما وهي مواطنة ا�شكتلندية تعي�ش الآن يف اآ�شيا، املخلوق الغريب وقالت اإنه بدا من ع�شور 

ما قبل التاريخ. وات�شح اأنه �شمكة "مت�شاح غار"، موطنها جنوب الوليات املتحدة على بعد 10000 ميل، تاركة ال�شلطات تت�شاءل 
كيف و�شلت اإىل هناك. وينتج هذا النوع بي�شا �شاما وهو مفرت�ش رئي�شي، وميكن اأن يطلق الأنواع الغازية يف الربية دون اكرتاث 

بتاأثري كارثي على النظم البيئية. 
وقالت ليثجوي: "كنا نظن اأنه مت�شاح من هذا املو�شع، لكنه مل يكن �شحيحا متاما، لذلك خرجنا عن امل�شار لإلقاء نظرة فاح�شة، مل 

يكن مت�شاحا! كان مثل �شيء قد تراه يف حديقة حيوانات".
ويعتقد عمران قا�شم، 27 عاما، اأنه كان زاحفا مفرت�شا اآخر. وقال: "ب�رشاحة، بدا وكاأنه مت�شاح، خا�شة لأن جزءا من ج�شده اختفى، رمبا 

اأكلته �شحلية. كان غريبا جدا، لكنه بدا مثل ال�شحلية بفكيها املفتوحني على م�رشعيهما، لدرجة اأنني مل اأكن لأخمن اأبدا اأنها �شمكة".

التخ�سي�س يف مار�س 

اأكد طارق بلعريبي مدير عام وكالة “عدل” اأن اأواخر 
املكتتبني يف برنامج “عدل 2” �شي�شحبون �شهادات 

التخ�شي�ش �شهر مار�ش القادم، وذلك يف عملية 
وطنية ينتظرها مئات املكتتبني منذ اأ�شهر طويلة، فهل 

�شي�شدق وعد بلعريبي؟
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تعديل حكومي طفيف يثبت جراد وزيرا اأول
م�ص قطاعات ال�سناعة وال�سكن والرقمنة واملوارد املائية وال�سياحة والبيئة

جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تتوقع

النائب الريطاين األك�سندر �ستافورد: 

اأجرى رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون تعديا وزاريا، م�ّص عددا من الوزارات فقط،فيما قرر البقاء على الوزير الأول عبد العزيز 
والبيئة. وال�سياحة  املائية  واملوارد  والرقمنة  والطاقة  وال�سكن  ال�سناعة  قطاعات  كل  اجلمهورية  رئي�ص  اأجراها  التي  التعديات  جراد.وم�ست 

لوؤي.ي
----------------------

وزيــرا   : �سرحبيل  ح�سني  تعني  مت  و 
با�سا  وحممد  والإح�سائيات  للرقمنة 
وزيرا لل�سناعة وطارق بلعريبي وزيرا 
وم�سطفى  واملدينة  والعمران  لل�سكن 
املائية  للموارد  ــرا  وزي ميهوبي  كمال 
لل�سياحة  وزيرا  بوغازي  علي  وحممد 
العائلي  والعمل  التقليدية  وال�سناعة 
للبيئة.فيما  وزيــرة  بوجمعة  ودليلة 
مت حتــويــل كــمــال نــا�ــســري مــن وزيــر 
العمومية  لاأ�سغال  وزيــرا  اإىل  ال�سكن 
على  ــوزراء  ال قائمة  والنقل.وجاءت 
وزيرا  بوقدوم  التايل:�سري  النحو 
بلجود  ــال  ــم وك اخلــارجــيــة  لــلــ�ــســوؤون 
املحلية  واجلماعات  للداخلية  ــرا  وزي
زغماتي  وبلقا�سم  العمرانية  والتهيئة 
لاأختام.واأمين  حافظا  للعدل  وزيــرا 
للمالية  وزيــــرا  ــان  ــم ــرح ال عــبــد  ــن  ب
وحممد عرقاب وزيرا للطاقة واملناجم 
لانتقال  وزيرا  �سيتور  الدين  و�سم�ص 
والطيب  املتجددة  والطاقات  الطاقوي 
وذوي  للمجاهدين  وزيــــرا  ــوين  ــت زي
ــف بــلــمــهــدي وزيـــرا  ــس ــو� ــوق.وي ــق احل

وحممد  ـــاف  والأوق الدينية  لل�سوؤون 
الوطنية. للرتبية  وزيـــرا  اأوجــــاوت 
للتعليم  وزيــرا  زيان  بن  الباقي  وعبد 
تبون  العلمي.وقرر  والبحث  العايل 
وزيرة  فريحة  بن  هيام  على  الإبقاء 
بن  ومليكة  املهنيني  والتعليم  للتكوين 
و�سيد  والفنون  للثقافة  وزيــرة  دودة 
والريا�سة  لل�سباب  وزيرا  خالدي  علي 
للريد  ــــرا  وزي بـــومـــزار  واإبـــراهـــيـــم 
والا�سلكية  ال�سلكية  ــات  ــس ــوا� وامل
وكوثر كريكو وزيرة للت�سامن الوطني 
احلميد  املراأة.وعبد  وق�سايا  والأ�سرة 
والتنمية  للفاحة  وزيـــرا  حــمــداين 
للتجارة  وزيــرا  رزيق  وكمال  الريفية 
ناطقا  لات�سال  وزيرا  بلحيمر  وعمار 
الرئي�ص  اأبقى  للحكومة.كما  ر�سميا 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  على  تبون 
ــاح  ــس واإ� والــ�ــســكــان  لل�سحة  وزيــــرا 
وزيرا  جعبوب  امل�ست�سفيات.والها�سمي 
للعمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي 
مع  للعاقات  ـــرة  وزي اأزوار  وب�سمة 
الرملان ودليلة بوجمعة وزيرة للبيئة 
لل�سيد  وزيـــرا  فــروخــي  اأحــمــد  و�سيد 
وعبد  ال�سيدية  واملنتجات  البحري 

باحمد  بــن  جــمــال  لطفي  الــرحــمــان 
ون�سيم  ال�سيدلنية  لل�سناعة  وزيــرا 
الــوزيــر  ــدى  ل منتدبا  وزيـــرا  ديــافــات 
ال�سغرة  باملوؤ�س�سات  مكلفا  الأول 
منتدبا  وزيـــرا  وليد  املــهــدي  ويا�سني 
باقت�ساد  مكلفا  الأول  الــوزيــر  ــدى  ل
واإ�سماعيل  النا�سئة  واملوؤ�س�سات  املعرفة 
ــر  مــ�ــســبــاح كــاتــبــا لــلــدولــة لـــدى وزي
امل�ست�سفيات  واإ�ساح  وال�سكان  ال�سحة 
و�سليمة  امل�ست�سفيات  باإ�ساح  مكلفا 
وزيــر  ــدى  ل لــلــدولــة  كاتبة  �ــســواكــري 
بريا�سة  مكلفة  والريا�سة  ال�سباب 

ميهوبي   كــمــال  وم�سطفى  الــنــخــبــة 
علي  وحمــمــد  املائية  لــلــمــوارد  وزيـــرا 
وال�سناعة  لل�سياحة  ــرا  وزي بوغازي 
باملوازاة  العائلي.  والعمل  التقليدية 
وقع رئي�ص اجلمهورية، القائد الأعلى 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة  للقوات 
املجل�ص  بحل  املتعلق  الرئا�سي  املر�سوم 
اىل  الإ�سارة  وجتدر  الوطني.  ال�سعبي 
اأعلن،  قد  كان  اجلمهورية  رئي�ص  اأن 
عن  املا�سي،  اخلمي�ص  لاأمة  خطاب  يف 
احلايل  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  حل 

وتنظيم انتخابات ت�سريعية م�سبقة.

جونز  بــجــامــعــة  الــروفــيــ�ــســور  ــع  ــوق ت
مــكــاري،  مــارتــي  الأمــريــكــيــة،  هوبكنز 
امل�ستجد  كورونا  فرو�ص  ــة  اأزم انتهاء 
العامل  دول  اأكــرث  املتحدة،  الوليات  يف 

ت�سررا من الوباء، بعد اأقل من �سهرين.
وقال مكاري، اإنه يتوقع اأن يختفي الوباء 
�سهر  بحلول  الأغــلــب  على  اأمــريــكــا  مــن 
اأفريل القادم، م�سيفا اأن معدل الإ�سابات 

�سهر  منذ   77% بن�سبة  انخف�ص  اليومية 
تدعو  اأ�سباب  هناك  واأن  املا�سي،  جانفي 
اإىل العتقاد باأن اأمريكا تخطو قدما نحو 
واأ�ساف  الــعــدوى.  من  منخ�ص  م�ستوى 
يف  ن�سره  مقال  يف  مكاري  الروفي�سور 
"معظم  جورنال،  �سرتيت  وول  �سحيفة 
اأعرا�ص  عليهم  تظهر  اجلــدد  امل�سابني 
خفيفة اأو ل تظهر اأعرا�ص نهائيا، لذلك 

الغالب  يف   19 كوفيد-  يختفي  اأن  اأتوقع 
لاأمريكيني  ي�سمح  مما  اأفريل،  بحلول 

با�ستئناف حياتهم الطبيعية ".
عدد  اأن  اإىل  تقديره  يف  مكاري  وي�ستند 
والــذي  تطعميهم  مت  الذين  املواطنني 
جتاوز 28 مليونا، معترا اأن ذلك ميكن اأن 
ي�ساهم يف ت�سكيل مناعة القطيع بحلول 
جامعة  يف  الأكــادميــي  واأعــرب  الربيع. 

جونز هوبكنز اأن مناعة القطيع �ستحمي 
فرو�ص  من  جديدة  �سالت  انت�سار  من 

كورونا.
انتقال  �سل�سلة  ك�سر  يتم  "عندما  وقال: 
من  �سيكون  متعددة،  اأماكن  يف  الفرو�ص 
ال�سالت  ي�سمل  وهذا  انت�ساره،  ال�سعب 

اجلديدة".
لوؤي/ي

تيار  ــن  )ع الــريــطــاين  النائب  اعــتــر 
اأن  �ــســتــافــورد،  األك�سندر  املــحــافــظــني( 
يتوفر  بلد  اإىل  التحول  ب�سدد  اجلزائر 
للمملكة  بالن�سبة  كبرة  فر�ص  على 

يف  اأ�سا�سيا  فاعا  جعلها  ممــا  املتحدة، 
اإفريقيا،  �سمال  ويف  ــط  ــس الأو� ال�سرق 
مو�سحا اأن اجلزائر ميكن اأن تكون بوابة 
واأوردت  باأكملها.  الإفريقية  القارة  نحو 

النائب  اأن  اجلــزائــريــة،  الأنــبــاء  وكالة 
جملة  ن�سرته  مقال  يف  �سرح  الريطاين 
اجلزائر  اأن  متيقن  اإين  هاو�ص":"  "ذو 
يف  املتحدة  للمملكة  جديد  حيوي  اإقليم 

ــي  الأوروب الحتــاد  غادرنا  الــذي  الوقت 
متينة  جديدة  �سراكات  لبناء  ون�سعى 

وم�ست�سرفة يف العامل باأ�سره".
ق/و

قــال الــروفــيــ�ــســور اجلــزائــري الــذي 
نورالدين  “نا�سا”  وكــالــة  يف  ي�ستغل 
بع�ص  تطوير  يف  يرغب  اأنه  مليك�سي، 
م�سرا  م�ستقبا،  اجلزائر  يف  امل�ساريع 
�ساحلة  علمية  ــار  ــك اأف على  لــتــوفــره 
لاإجناز يف ال�سحراء الوطنية. واأو�سح 
فريق  ــاء  ــس ــ� اأع ـــد  اأح وهـــو  مليك�سي 
املريخ  نحو  اأطلق  الذي  املثابرة  م�سبار 

التلفزيون  لـ“موقع  ت�سريح  يف  موؤخرا 
بع�ص  تطوير  م�سعى  اأن  اجلزائري”، 
لي�ص  اجلــزائــر،  يف  العلمية  امل�ساريع 
حتبيذه  لــعــدم  م�سرا  ــوم،  ــي ال ولــيــد 
املتحدث  وحفز  ــي.  ــام الإع الظهور 
اإياهم  داعيا  اجلزائري،  ال�سباب  ذاته، 
التوحد  وكـــذا  بــقــدراتــهــم،  ــان  ــاإمي ل
والعمل امل�سرتك، موؤكدا اإمكانية القيام 

باأ�سياء جّيدة مثل التي نراها يف اأمركا 
واليابان اأو بلدان اأخرى، كما ك�سف اأنه 
يقوم بتقدمي حما�سرات علمية ل�سالح 
ال�سباب اجلزائري مّرة واحدة يف ال�سهر 

على الأقل عر تطبيق “زوم”.
فريق  �سمن  مبهمته  يتعلق  وفيما 
�سرح  “نا�سا”،  لوكالة  التابع  امل�سبار 
يف  ع�سو  اأنه  اجلزائري  الروفي�سيور 

 ،”supercam“ باآلة  املكلف  الطاقم 
يف  املــدجمــة  الــ�ــســبــع  الآلت  ــــدى  اإح
اجلوالة، مو�سحا اأن وظيفته هي القيام 
بتحليل البيانات ب�سفته فزيائًيا، علما 
البيانات  باإر�سال  منوطة  الآلة  هذه  اأن 
كوكب  على  احلــيــاة  وفــهــم  لتحليلها 

املريخ، على حد تعبره.
ق/و

عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�ص  قرر    
مقاطعات  الع�سر  ترقية  تبون،  املجيد 
كاملة  ــات  ولي اإىل  للجنوب  الإداريـــة 
واأمــنــاء  ولة  تعيني  مــع  ال�ساحيات 
به،  اأفــاد  ما  ح�سب  راأ�سها،  على  عامني 

يوم الأحد، بيان لرئا�سة اجلمهورية.
للقانون  "طبقا   : الــبــيــان  يف  وجـــاء 
للباد،  الإقليمي  بالتنظيم  املتعلق 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�ص  قرر 
مقاطعات  الع�سر  ترقية  تبون،  املجيد 
كاملة  ــات  ولي اإىل  للجنوب  الإداريـــة 

ال�ساحيات. ويتعلق الأمر بوليات:
بني  خمــتــار،  بــاجــي  ــرج  ب تيميمون، 

عبا�ص، اأولد جال،اإن �سالح، اإن قزام، 
تقرت، جانت، املغر، املنيعة.

رئي�ص  ال�سيد  عني  ـــار،  الإط هــذا  ويف 
اأ�سماوؤهم  الآتية  ال�سادة  اجلمهورية 
ب�سفتهم ولة على راأ�ص هذه الوليات 

:
يو�سف ب�ساوي، واليا لتيميمون

عثمان عبد العزيز، واليا لرج باجي 
خمتار

عي�سى عزيز بورا�ص، واليا لأولد 
جال

�ساعد �سنوف، واليا لبني عبا�ص
اإبراهيم غمرد، واليا لإن �سالح

مهدي بو�سارب، واليا لإن قزام
نا�سر �سبع، واليا لتقرت

بن عبد اهلل �سايب الدور، واليا جلانت
عي�سى عي�سات، واليا للمغر

بوبكر لن�ساري، واليا للمنيعة.
كما مت تعيني كل من ال�سادة املذكورة 
اأ�سماوؤهم اأدناه، ب�سفتهم اأمناء عامني 

بالوليات املذكورة �سالفا :
             عبد الكرمي لعموري، اأمينا عاما 

لولية تيميمون
            حممد لن�ساري، اأمينا عاما لولية 

برج باجي خمتار
            عبد الفتاح بن قرقورة، اأمينا 

عاما لولية اأولد جال
حممد �سلف، اأمينا عاما لولية بني 

عبا�ص
جيايل يحمي، اأمينا عاما لولية اإن 

�سالح
ربيع نقيب، اأمينا عاما لولية اإن قزام
قا�سي عمران، اأمينا عاما لولية تقرت
عبد العزيز جوادي، اأمينا عاما لولية 

جانت
كمال حاجي، اأمينا عاما لولية املغر
نور الدين رف�سة، اأمينا عاما لولية 

املنيعة.
ق.و

موعد نهاية وباء "كورونا" قد يكون بعد �سهرين

اجلزائر بلد يتوفر على فر�س كبرة بالن�سبة للمملكة

مليك�سي: اأطمح لتطوير بع�س امل�ساريع يف اجلزائر

رئي�س اجلمهورية يرقي الع�سر مقاطعات اإدارية للجنوب اإىل واليات كاملة ال�سالحيات

اأم�ص مدينة خن�سلة على وقع  اهتزت �سباح 
النتحار  حماولة  على  جامعي  طالب  اإقــدام 
بحروق  اأ�سيب  اأين  ج�سده،  يف  النار  باإ�سرام 
ا�ستدعى  مما  الثالثة،  الدرجة  من  خطرة 
احلادث  مكان  من  ال�سرعة  جناح  على  نقله 
العاج  لتقدمي  بلة  بن  اأحمد  م�ست�سفى  نحو 
الازم له. هذا وقد مت فتح حتقيق من قبل 
احلادثة  هذه  ماب�سات  يف  الأمنية  امل�سالح 
ما  انتظار  يف  جمهولة،  اأ�سبابها  تبقى  التي 

�ستك�سف عنه التحقيقات الأمنية.
ونا�ص لزهاري

ــة  ــوي ـــوط اجل ـــط ــة اخل ــرك ــس اأعــلــنــت �
يف  ا�سطرابات  ت�سجيل  عن  اجلزائرية 
الطق�ص  ــوال  اأح �سوء  ب�سبب  الرحات 
ــت  ــح ــس واأو� ــة.  ــي ــوب ــن اجل ــق  ــاط ــن امل يف 
اأن مطارات اجلنوب  ال�سركة يف بيان لها 
ب�سبب  الرحات  يف  ا�سطرابات  �ست�سهد 
منها  تعاين  التي  الطق�ص  ــوال  اأح �سوء 
وعدت  ثانية  جهة  من  املناطق.  هــذه 
فور  للرحات  العادي  ال�سر  با�ستئناف 

حت�سن الطق�ص.

ــوال  ــاأح ــب املــر�ــســد الــوطــنــي ل ــرتق ي
ت�سل  قــويــة  ريــــاح  هــبــوب  اجلـــويـــة 
مرفقة  تكون  �سا  كلم/   80 اإىل  �سرعتها  
يف  رداءة  مــع  لــلــرمــال  كثيف  بتطاير 
اخلا�سة  الن�سرية  هذه  وتخ�ص  الروؤية، 
غربية  واجلــنــوب  الغربية  ــات  ــولي ال
ب�سار،  تندوف،  وهي:  ال�سحراء  و�سمال 
اأدرار، غرداية، النعامة، البي�ص، �سيدي 
تــيــارت،  �سعيدة،  مع�سكر،  بلعبا�ص، 

الأغواط، اجللفة وامل�سيلة.
ق/و

الغابية  الرثوة  على  املحافظة  اإطار  يف 
حرائق  ظاهرة  حماربة  و  احليوانية  و 
الإقليمية  الفرقة  اأفراد  متكن  الغابات 
ع�سيبة  بــن  ببلدية  الوطني  لــلــدرك 
ل�سفيزف  الإقليمية  للكتيبة  التابعة 
من توقيف �سخ�ص بتهمة جناية احلرق 
الق�سية  وقائع  .تعود  للغابات  العمدي 
عر  بدورية  الفرقة  ــراد  اأف قيام  اإىل 
الغابية  بالأماكن  الإخت�سا�ص  اإقليم 
قرية  بغابة  حريق  ن�سوب  لوحظ  اأين 
م�ساحة  على  ع�سيبة  بن  بلدية  تنزارة 
على  ال�سنوبر  اأ�سجار  مــن  هكتار   02
مع  التن�سيق  و  املكان  تطويق  مت  الفور 
احلريق  لإخماد  املدنية  احلماية  اأفراد 
حتديد  مت  التحريات  تكثيف  بعد  و 
هوية امل�ستبه فيه راع غنم يرتدد على 
طرف  من  توقيفه  ليتم  احلريق  مكان 
املعمق  التحقيق  بعد  و  الفرقة  اأفــراد 
فيه  امل�ستبه  لقيام  ــع  ــداف ال اأن  تبني 
الأر�ــص  تو�سيع  هو  الإجــرامــي  بالفعل 
الفاحية.- مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام 

اجلهات الق�سائية.
زنازل.ن

حماولة انتحار طالب
 جامعي بخن�سلة

ا�سطراب يف الرحالت اجلوية 
مبطارات اجلنوب

ورياح قوية على الواليات 
الغربية واجلنوبية

م�سالح الدرك ببلعبا�س 
تطيح  ب�سخ�س بتهمة 

احلرق العمدي للغابات 



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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