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املركزية النقابية تطالب بتوجيه 
الدعم مل�ستحقيه مبا�سرة يف الأجرة

04 تتمسك بإعادة فتحها ملف التقاعد النسبي
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ر�سالة  يف  تبون  الرئي�س  واأو�سح 
لتاأ�سي�س   65 الذكرى  مبنا�سبة  له 
اجلزائريني  للعمال  ال��ع��ام  االحت���اد 
امل��ح��روق��ات،  تاأميم  وخمي�سينية 

معاين  ي�ستح�رضان  احل��دث��ني  اأن 
الدولة  �سبيل  يف  والوفاء  الت�سحية 

امل�ستقلة. الوطنية 
بالعمال  تدريجيا  بالتكفل  ووع��د 
كورونا،  تداعيات  من  املت�رضرين 
تنفيذ  على  الدائم  ال�سهر  موؤكدا 

املتخذة. للقرارات  ال�سلطات 

اإن  ف��ق��ال  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  اأم���ا 
البحث  وترية  بت�رضيع  تفخر  اجلزائر 
الطاقة،  قطاع  يف  واال�ستك�ساف 
التحوالت  مبواكبة  االأولوية  حمددا 

الطاقوي. االنتقال  باجتاه 
احل��دث��ني  اأن  ال��ر���س��ال��ة  يف  ب����رز  واأ
ال��وق��وف  ي�ستدعيان  ال��وط��ن��ي��ني 

ا�ستح�سارا  و�سموخ  بعزة  اأمامها 
وتعبريا  والوفاء،  الت�سحية  ملعنى 
للحرية  وامتثاال  باملبادئ  التعلق  عن 

والكرامة.
من  فيفري   24 موعد  اأن  واأ�ساف 
بعقولنا  نعي�سه  اأن  يجب  �سنة  كل 

ووف��اء  عرفان  كلحظة  وم�ساعرنا 
اأنف�سهم  ن���ذروا  ال��ذي��ن  الأول��ئ��ك 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات اجل��زائ��ري��ني 
واالنعتاق  التحرر  لقيم  واجلزائريات 
وب��ن��اء ����رضح ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة 

وال�سيدة. امل�ستقلة 

اأكد رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون التزامه ببناء جمهورية بال ف�ساد ول كراهية، موؤكدا العزم على ت�سريع 
وترية معاجلة الآثار الجتماعية للظرف ال�ستثنائي.

اأجـدد عهـدي ببنـاء جمهـورية بال ف�سـاد 
ول كراهية

تبون:  الرئي�ض 

 3000 فل�سطيني يقيمون يف اجلزائر اإىل اليوم 

 من�سور املغربي ي�ستح�سر جذور العالقات الفل�سطينية اجلزائرية

جذور  املغربي  من�سور  ا�ستح�رض 
فل�سطني  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ة 
اأ�ساد فيها بحب اجلزائريني  واجلزائر، 
ت�سليط  خ���ال  م��ن  لفل�سطني، 
الفل�سطيني  املوروث  على  ال�سوء 
التي  الثقافية  التظاهرات  كل  يف  
منتوري  جامعة  حتت�سنها  كانت 
االأ�سبوع  �سيما  ال  بق�سنطينة، 
ق�سنطينة  احت�سنته  الذي  الثقايف 
�سنة  العربية  للثقافة  كعا�سمة 
الدول  من  اأنها  فيه  اأكدت   ،2015

الداعمة للق�سية الفل�سطينية.
مندوب  املغربي  من�سور  وحت��دث 
عن  ق�سنطينة  يف  فل�سطني  �سفارة 
الق�سية  يف  التاريخي  اجلزائر  دور 
اختتام  خ��ال  وه��ذا  الفل�سطينية، 
ر�سا  االأدي����ب  ال��وط��ن��ي  امللتقى 
اأحمد  ق�رض  احت�سنه  الذي  حوحو 
اجلزائر  بني  العاقة  اأن  م�سريا  باي، 
وفل�سطني قدمية ومتجذرة، تعود اإىل 
 ،1948 عام  فل�سطني  احتال  اأي��ام 
وقد زادتها قوة و�سابة عندما رفع 
الرئي�س هواري بومدين �سعار: "نحن 
مع فل�سطني ظاملة اأم مظلومة" اإميانا 
الفل�سطينية،  الق�سية  بعدالة  منه 
وهذا ما يوؤكد اأن فل�سطني منقو�سة 
ذلك  ومنذ  اجلزائرية،  الذهنية  يف 
دعمها  يف  اجلزائر  تتوان  مل  احل��ني 
وتطرق  الفل�سطيني،  ال�سعب 
عن  احلديث  اإىل  املغربي  من�سور 
يف  ال�سام  باد  اإىل  الهجرة  مراحل 
عندما  و1917،   1847 بني  الفرتة 
بط�س  من  جزائرية  عائات  هربت 
نحو  واجتهت  الفرن�سي،  اال�ستعمار 
فقامت  فل�سطينية،  وم��دن  ق��رى 
باإن�ساء القرى املغاربية يف فل�سطني 
اأج��داده��م  اأ�سماء  عليها  واإط���اق 
البي�ساء،  عني  معذر،  )املن�سورة، 

قرية  العلمة،  ق�سنطينة،  عنابة، 
الدي�سوم وغريها( .

 تقع هذه القرى على احلدود اللبنانية 
ال�سورية وت�ساهروا فيما بينهم  يف 
الفل�سطيني،  التزاوج اجلزائري  اإطار 
جذور  تعود  املغربي  االأ�ستاذ  ح�سب 
املياد،  1540 قبل  اإىل  العاقة  هذه 
امل��وؤرخ  العاقة   لهذه  اأرخ  وق��د 
املهدي  ب��ن  حممد  الفل�سطيني 
العهد  يف  اإن  يقول  اإذ  �سغيب،  بن 
مدينة  ت�سكلت  الكنعاين  الفينيقي 
ق�سنطينة واأطلق عليها ا�سم قرطن، 
املغربي  يقول من�سور  وقرطن كما 
"القلعة"،  تعني  وهي  كنعاين  لفظ 
ترجح الروايات التاريخية اأن املغاربة 
كانوا يق�سدون القد�س بوفود كبرية 
احل��ج،  موا�سم  يف  دائ��م  وب�سكل 
الأ�سباب من بينها ال�ساة يف اأوىل 
ال�رضيفني،  احلرمني  وثالث  القبلتني 
اجلهاد  اأج��ل  من  اأو  للعلم  طلبًا  اأو 
املغربي  ي�سيف  املدينة،  ون�رضة 
االأمري  قام  العثماين  العهد  اأيام  اأنه 
القادر  عبد  االأم���ري  حفيد  �سعيد 
على  وقف  وملا  القرى،  هذه  بزيارة 
الو�سع الذي هي عليه، جاب البلدان 
التربعات،  جمع  اأج��ل  من  العربية 
ومن خالها متكن من �رضاء االأر�س 
من الن�سارى ال�سوريني واللبنانيني 
وما  جديد،  من  اإعمارها  الإع���ادة 
اأ�سل  من  فل�سطينية  عائات  تزال 

جزائري موجودة اإىل االآن.
حارة  �سموها  ح��ارة  اأن�ساأوا  كما   
املغاربة، وقد حافظ املغاربة واأغلبهم 
احتلت  اأن  اإىل  اأوقافهم  على  اأمازيغ 
القد�س  االإ�رضائيلي  االحتال  قوات 
امل�ساكن  دم��رت  اإذ   ،1967 ع��ام 
الذي  الرباق  حائط  �ساحة  لتو�سيع 
االإ�رضائيلية  لل�سيطرة  اليوم  يخ�سع 

وح��ارة  لليهود،  مقد�س  كمكان 
املدن  ما  حد  اإىل  ت�سبه  املغاربة 
)ال�سويقة(  اجل��زائ��ر  يف  القدمية 
يقول  ال�سيقة،  اأزقتها  خال  من 
بحارة  توجد  اإنه  املغربي  من�سور 
اأق��ام  وق��د  بناية،   165 املغاربة 
حيث  االأيوبي،  الدين  �ساح  فيها 
اجلالية  م��ن  االأخ���ري  ه��ذا  ط��ال��ب 
املغاربية العودة اإىل ديارهم ما عدا 
باأنهم  و�سفهم  بعدما  اجلزائريني 
خري رجال الله يف االأر�س، ما جعل 
الفل�سطيني  ال�سعبني  بني  العاقة 
واجلزائري اأكرث متيزا، بعد م�ساركة 
اأهلها يف حرب 1967 عندما دخلت 
على  وعملت  القد�س  اإ�رضائيل 
ت�ستت  يف  وت�سببت  احلارة،  تدمري 
العائات وتفرقها يف اأحياء ومناطق 

جماورة.
 بعد موت �سليمان جاء ابنه يربعان 
الفل�سطينيني  الكنعانيني  وخ��ريرّ 
النفي،  ��ا  واإمرّ كعبيد،  العي�س  بني 
عن  ق�سنطينة  مدينة  اإىل  فهاجروا 
حوايل  حاليا  ويوجد  جيجل،  طريق 
3000 فل�سطيني يقيمون يف اجلزائر 
ذكره  الذي  الرقم  وهو  اليوم،  اإىل 
بحب  اأ�ساد  الذي  املغربي  من�سور 
واهتمامهم  لفل�سطني،  اجلزارئيني 
اإن  وق��ال  الفل�سطينية،  بالق�سية 
يف  خا�سة  مكانة  لها  فل�سطني 
حر�سهم  بدليل  اجلزائريني،  قلوب 
على ت�سليط ال�سوء على املوروث 
التظاهرات  كل  يف  الفل�سطيني 
بهو  يحت�سنها  كان  التي  الثقافية 
جامعة منتوري بق�سنطينة، وتعاي�س 
الطلبة  مع  الفل�سطينيني  الطلبة 
الثقايف  االأ���س��ب��وع  ث��م  اجل��زائ��ي��ني، 
الذي احت�سنته ق�سنطينة كعا�سمة 
�سارك  التي   2015 العربية  للثقافة 
بينهم  من  فل�سطينيون  فنانون  فيها 
الفنان الت�سكيلي الفل�سطيني زكي 
بني  يفرق  اأحد  ال  اأنه  لدرجة  م،  �سارّ
اجلزائري والفل�سطيني اإال بال�سوت. 
من  املغربي  من�سور  فاإن  لاإ�سارة 
واإن  �سمت،  يف  ينا�سلون  الذين 
نظرت اإليه ترى فل�سطني يف عينيه 
رائحة  ت�سم  اأنفا�سه  ويف  الرباقتني 
املغربي  من�سور  ويحر�س  القد�س، 
الف�سطينية  باجلالية  االهتمام  على 
يت�رضبوا  اأن  اأجل  من  ق�سنطينة  يف 
هويتهم  على  ويحافظوا  ق�سيتهم 

من االندثار.

علجية عي�س

حروب اجليل اجلديد ت�ستهدف املجتمعات 
للتاأثري على الإدراك اجلماعي

�سنقريحة  ال�سعيد  الفريق  اأك��د 
الوطني  اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س 
اجلديد  اجليل  ح��روب  اأن  ال�سعبي 
واأو�سح  املجتمعات.  ت�ستهدف 
اأ�سغال  افتتاح  خ��ال  كلمته  يف 
“حرب  ح��ول  ال��وط��ن��ي  امللتقى 
واأ�ساليب  التحديات  اجلديد  اجليل 
باملدر�سة  عقد  ال��ذي  املواجهة” 
اجليل  ح��روب  اأن  للحربية،  العليا 
ت�ستهدف  ح���روب   ه��ي  اجل��دي��د 
الدعاية  على  وتقوم  املجتمعات 
تبني  خال  من  امل�سادة  والدعاية 
االإدارك  على  التاأثري  ا�سرتاتيجية 
�سنقريحة  الفريق  واأ�سار  اجلماعي. 

على  املحتملة  التداعيات  اأن  اإىل 
اأو�ساع بادنا جراء  اأمن وا�ستقرار 
تدهور االأو�ساع االأمنية يف املحيط 
املتكررة  وامل��ح��اوالت  االإقليمي 
االجتماعي  االن�سجام  ل�رضب 
اأوا�رض  تعزيز  اجلميع  على  تفر�س 
رئي�س  وذك��ر  الوطنية.  ال��وح��دة 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأرك��ان 
مقد�س  واجب  الوطني  الدفاع  اأن 
حتملها  يجب  جماعية  وم�سوؤولية 
من  وموؤ�س�سات،  وجماعات  اأفرادا 
للوطن  العليا  امل�سالح  جعل  خال 

اأهم الغايات.
ق/و

 �سددت على حل م�ساألة ال�سرعية واإجراء النتخابات املقررة 

ال�سلطة  اأع�ساء  ُيجري  اأن  يرتقب 
زيارة  ليبيا،  يف  اجلديدة  التنفيذية 
اأكدت  الذي  الوقت  اإىل اجلزائر، يف 
فيه هذه االأخرية منذ البداية �رضورة 
حل م�سكلة �رضعية القيادة يف هذا 

البلد واإجراء انتخابات عامة.
اخلارجية،  ال�سوؤون  وزي��ر  ك�سف 
�سربي بوقادوم، عن زيارة مرتقبة 
اجلديدة  التنفيذية  ال�سلطة  الأع�ساء 
يف ليبيا، وقال يف حوار مع فران�س 
ات�ساال  تلقى  اإن��ه  الفرن�سية   24
الوحدة  حكومة  رئي�س  من  هاتفيا 
الوطنية الليبية، عبد احلميد الدبيبة، 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ك��وين  ومو�سى 
املنفي،  وحممد  الرئا�سي،  املجل�س 
اجلزائر،  اإىل  مرتقبة  زيارة  الإج��راء 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  مو�سحا 
املجيد تبون اأكد منذ البداية �رضورة 
حل م�سكلة �رضعية القيادة يف ليبيا، 
اإىل  واأ�سار  عامة،  انتخابات  واإجراء 
بالفعل  اإل��ي��ه  تو�سل  م��ا  ه��ذا  اأن 
ال�سيا�سي  احل��وار  ملتقى  اأع�ساء 
بجنيف،  املا�سي  نوفمرب  الليبي يف 
انتخابات  اإجراء  على  توافقوا  حيث 
العام  من  دي�سمرب   24 يف  عامة 
اجلاري. وح�سب رئي�س الدبلوما�سية 
التي  التوجيهات  ف��اإن  اجلزائرية، 
قدمها الرئي�س تبون لاأطراف الليبية 
�سابقا هي التي متت امل�سادقة عليها 
االأط��راف  اأن  ومعلوم  النهاية،  يف 

الليبية متكنت مطلع فيفري اجلاري، 
ال�سيا�سي  احلوار  ملتقى  اإطار  يف 
اختيار  من  اأممية،  برعاية  جنيف،  يف 
قيادة  تتوىل  جديدة  تنفيذية  �سلطة 
املقبلة. ويف  الباد نحو االنتخابات 
اخلارجية  وزير  اأكد  امل��ايل،  ال�ساأن 
خطوات  بعدة  قامت  اجل��زائ��ر  اأن 
تطبيق  يف  امل��ايل  ال�سعب  ملرافقة 
اتفاق ال�سلم وامل�ساحلة يف هذا البلد 
املنبثق عن م�سار اجلزائر، واأ�سار اإىل 
اأنه بعد �سنوات من توقيع االأطراف 
نظمت  الوثيقة،  هذه  على  املالية 
اجتماعا،  تنفيذ االتفاق  جلنة متابعة 
�سمال  كيدال  مدينة  يف  م��وؤخ��را، 
املالية،  ال�سلطات  برعاية  م��ايل، 
والذي ميثل خطوة جديدة ذات اأهمية 
كبرية من �ساأنها اأن تدفع قدما نحو 
تطبيق بنود االتفاق، ح�سبه، م�سددا 
كثب  عن  تتابع  اجل��زائ��ر  اأن  على 
دورها،  واأن  مايل،  يف  التطورات 
اجلمهورية،  رئي�س  تعليمات  حتت 
االأطراف  بني  الثقة  بناء  يف  يكمن 
اأن  واعترب  االتفاق،  على  املوقعة 
الأمن  بالن�سبة  مهم  اأمر  االأخري  هذا 
ال�سياق  ه��ذا  يف  م�سريا  اجل��زائ��ر، 
طال  الذي  االإرهابي  االعتداء  اإىل 
وراح  م��ايل  �سمال  غ��او  قن�سلية 

�سحيته القن�سل العام ونائبه.

ق/و

الفريق �سنقريحة يوؤكد: 

 زيارة مرتقبة لأع�ساء ال�سلطة التنفيذية 
اجلديدة يف ليبيا اإىل اجلزائر 



اأمر بالقب�ض الدويل �سد املت�سبب يف ق�سية "م�سفاة 
اوغت�سا"

جراد اأعلن عن فتح حتقيق ملتابعة امل�سوؤولني املتورطني
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2199

لوؤي ي
------------------

خال  االأول  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 
زي��ارت��ه اإىل والي��ة االأغ���واط ، 
اإىل اأن العدالة �ستوا�سل متابعة 
يف  ت�سببوا  الذين  امل�سوؤولني 

الف�ساد اأينما وجدوا.
�سنة   50 م��رور  وبخ�سو�س 
جراد  قال  املحروقات  تاأميم  عن 
نحو  التوجه  اختارت  اجلزائر  اإن 

تطوير الطاقات املتجددة.
جعلت  اجلزائر  اإن  الوزير،  وقال 
اأولوية  الطاقوية  �سيا�ستها  من 
االنتقال  من  يجعل  مبا  ق�سوى، 
تقوم  اأ�سا�سيا  عاما  الطاقوي 
عليها جممل �سيا�ساتها التنموية.
قاعدة  على  اجلزائر  واعتمدت 
باال�ستعانة  مائمة  �سناعية 
والطاقات  الطبيعية  ب��امل��وارد 
ت�سبح  اأن  ت�سمح  التي  الب�رضية 
يف  ال�سم�سية  الطاقة  يف  رائ��دا 

ال�سنوات القادمة.
احلكومة  اأن  ال��وزي��ر،  واأو���س��ح 
وقواعد  اأ�س�س  باإر�ساء  تلتزم 
مع  املتكيفة  الطاقوي  االنتقال 
اإىل  باالإ�سافة  الوطنية.  مميزاتها 
اعتمادها على كل قدرات الباد 

التي متكنها من التج�سيد الفعلي 
اإغفال  دون  امل�سطرة  لاأهداف 
واملتابعة  الدقيق  التقييم  اآليات 

امل�ستمرة.
الطاقات  اأن  ال��وزي��ر،  واأ���س��اف 
احلركات  من  �ست�سبح  املتجددة 
االقت�سادي  للنمو  االأ�سا�سية 
ال�سناعة  املناجم،  جانب  اإىل 
واملوؤ�س�سات  ال�سيدالنية، 

النا�سئىة.
قدرات  زيادة  اأن  جراد،  وك�سف 
تر�سيد  ع��ن  ف�سا  االإن��ت��اج 
الداخلي  اال�ستهاك  وعقلنة 
للطاقة ي�سمح بفتح اآفاق جديدة، 
الفعلي  التو�سيع  خ��ال  م��ن 

للن�ساطات البيرتوكيمائية.
احلكومة  اأن  االأول،  الوزير  واأفاد 
اع��ت��م��دت ب��رن��ام��ج ال��ع��م��ل 
اإج���راءات  وع��دة  االقت�سادي، 
الن�ساطات  ت�سجيع  اإىل  تهدف 
بقطاع  املرتبطة  ال�سناعية 
منا�سب  با�ستحداث  الطاقة 

ال�سغل وخلق ثروات حملية.
اأن  ال�سياق،  ذات  يف  واأو�سح 
القيام  �سهدت   2020 �سنة 
امليدان  يف  فعلية  اإجن��ازات  بعدة 
واإط�����اق ع���دة ور����س���ات يف 

�سمن  تدخل  التي  امل��ج��االت 
بتب�سيط  تتعلق  التي  االأولويات 
لفائدة  االإداري����ة  االإج�����راءات 

املتعاملني االقت�ساديني.
اإن��ه  ج���راد،  العزيز  عبد  وق��ال 
والن�ساء  الرجال  جتند  بف�سل 
حققت اجلزائر اإجنازات مهمة يف 

ظل كورونا.
اأن  االأول،  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
حجم  على  اأثر  كورونا  فريو�س 
للمحروقات،  العاملي  الطلب 
ال�سديد  التدهور  اأن  اإىل  م�سريا 

باأ�سعار النفط.
�ساهمت  اجلزائر  اأن  جراد،  واأكد 
�سنة  الأوب��ك  رئي�سا  ب�سفتها 
الدول   جهود  تن�سيق  يف   ،2020
تاريخي خلف�س  اتفاق  من خال 

االإنتاج.
اجلزائر  اأن  اإىل  الوزير،  واأ�سار 
االكتفاء  حتقيق  نحو  توجهت 
مل  اإنها  قائا  الوقود،  من  الذاتي 
ت�سجل اأي عملية ا�سترياد للوقود 

منذ جويلية 2020.
واأ�ساف امل�سوؤول ذاته، اأن اجلزائر 
يف  باملئة   34 حتويل  �سجلت 
اإطار التحول نحو ا�ستهاك غاز 

.”GPL“ البرتول املميع

ال��وزي��ر  ت�رضيحات  وح�سب 
حظرية  تخ�س  الن�سبة  هذه  فاإن 
واملوؤ�س�سات  االإدارات  �سيارات 
العمومية التي  ت�ستهلك البنزين. 
واأ�سار جراد، اإىل اأن اجلزائر تتجه 
نحو حتويل 200 األف �سيارة اإىل 

.GPL ا�ستهاك
الوطنية  ال�رضكة  اأم�س  واأحيت 
للمحروقات �سوناطراك الذكرى 
اخلم�سني لتاأميم املحروقات الذي 
ي�سادف 24 فرباير من كل �سنة، 
اأنها فر�ست  موؤكدة يف بيان لها 
التاريخي  القرار  هذا  خال  من 
االقت�سادي  امل�سهد  يف  وجودها 

الداخلي واخلارجي.
عرب  للمجمع  من�سور  يف  وجاء 
التوا�سل  موقع  على  �سفحته 
بعنوان  في�سبوك  االجتماعي 
�سنة،  خم�سون  ���س��ون��اط��راك: 
ق��رار  اإن  وحت��دي��ات،  مكا�سب 
التاأميم التاريخي ال�سادر يف 24 
فرباير 1971 عن الرئي�س الراحل 
با�ستعادة  �سمح  بومدين  هواري 
الباطنية  ثرواته  لكامل  البلد 
على  التامة  �سيادته  وب�سط 
نفطية  �سناعة  ومياد  خرياته 

وغازية اأ�سيلة.
واأ�ساف اأن هذه ال�سناعة ت�رضف 
عليها اأياد جزائرية خال�سة وحتت 
فتية  وطنية  موؤ�س�سة  رعاية 
فر�ست  ���س��ون��اط��راك،  ت�سمى 
االقت�سادي  امل�سهد  يف  وجودها 
وبالتايل  واخل��ارج��ي،  الداخلي 
خمتلف  وتقدير  باحرتام  حظيت 

الفاعلني يف قطاع املحروقات.
ال�رضكة  اأن  البيان  اأ�ساف  كما 
اأ�سحت  للمحروقات  الوطنية 
به  يحتذى  حقيقيا  منوذجا  بهذا 

ومبعث فخر لاأمة اجلزائرية.

ك�سف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأم�ض عن فتح حتقيق يف ق�سية م�سفاة “اوغ�ستا”، مو�سحا اأن قا�سي التحقيق اأمر 
بالقب�ض الدويل �سد املت�سبب الرئي�سي يف الوقائع.

دور جمل�ض الأمة خالل هذه املرحلة 
م�ساندة رئي�ض اجلمهورية

قوجيل بعد تن�سيبه رئي�سا لـ "ال�سينا"

املطلقة  باالأغلبية  اأم�����س  زك��ي 
�سالح قوجيل رئي�سا ملجل�س االأمة 
تراأ�سها  عامة  علنية  جل�سة  خال 
عبد املجيد ماحي باهي، وبح�سور 

ثلثي اأع�ساء الهيئة.
وف�سح ان�سحاب كل من الع�سوين 
املرت�سحني لذات املن�سب ق�ساري 
قبل  م�سطفى  جغدايل  و  حممود 
الطريق  الت�سويت  جل�سة  ب��دء 
قوجيل  وك��ان  قوجيل،  لتزكية 
العليا  ال��غ��رف��ة  رئ��ا���س��ة  ي��ت��وىل 

بالنيابة.
وبعد تن�سيبه على راأ�س "ال�سينا"، 
من  ك��ل  قوجيل،  �سالح  �سكر 
الرت�سح.  يف  رغبة  لديهم  كانت 
وقال "هذه رغبة من طرف رئي�س 
من  رغبتي،  واأي�سا  اجلمهورية، 

ملبداأ  جت�سيدا  املجل�س،  اإن�ساء  يوم 
الدميقراطية".

الدميقراطية  اأن  قوجيل  واأك���د 
وه��ي  ف��اك��رث،  اأك���رث  �ستتعمق 
الأن  واخل��ارج،  الداخل  يف  ر�سالة 
اأهمية كبرية،  لديها  املوؤ�س�سة  هذه 
اإىل  �سنذهب  قريبا  اأن��ه  واأ���س��ار 
�سنم�سي  ثم  ت�رضيعية  انتخابات 

اإىل االنتخابات املحلية والوالئية.
هذه  يف  املجل�س  دور  اأن  واأك��د 
رئي�س  م�����س��ان��دة  ه��و  امل��رح��ل��ة 
اجلمهورية، خا�سة يف هذه املرحلة 

اخلطرية.
وتابع " رغم امل�ساكل وال�سعوبات، 
تبقى اجلزائر دائما مرفوعة الراأ�س، 

والدولة تبقى دائما واقفة"
لوؤي/ي

الفريو�ض تغري والوقاية اأف�سل طريقة للق�ساء على الوباء
و�سول كميات معتربة من لقاحات "كورونا" بن بوزيد:

ك�سف اأم�س وزير ال�سحة عبد الرحمن 
اأخ��رى  حمولة  و���س��ول  ب��وزي��د،  ب��ن 
كورونا  لفريو�س  امل�ساد  اللقاح  من 
م�سيفا اأن طائرة اأخرى �ستحل باجلزائر 
من  االآالف  مبئات  حمملة  ال�سهر  نهاية 

اللقاحات.
خال  احلكومي  امل�سوؤول  ذات  واأك��د 
كلمته على هام�س ت�سلم هبة من جمعية 
العلماء امل�سلمني، اأن الو�سعية املتحكم 
فيها اليوم جاءت بف�سل جهود الطواقم 
اجلزائريني  ك��ل  وم�ساهمة  الطبية 

واملجتمع املدين.
 132 توزيع  مت  اأن��ه  بوزيد  بن  واأك��د 
العلمي  املجل�س  خ��ال  م��ن  تعليمة 
واللجنة على كافة الطواقم الطبية ومت 
التقيد بها، وهو ما �ساهم يف حت�سن كبري 

للو�سعية الوبائية.
الذين  االأ�سخا�س  اأن  الوزير،  واأ�ساف 
يخ�سعون لتنف�س ا�سطناعي تناق�سوا، 
�ساالت  وظ��ه��رت  تغري  ال��ف��ريو���س 

جديدة.
هي  الوقائية  االجراءات  اأن  اإىل  م�سريا 

اأف�سل طريقة للق�ساء على الوباء.
اجلزائر،  لدى  ال�سني  �سفارة  وك�سفت 
اأم�س اأن اللقاحات التي تربعت بها اإىل 
�ساعات.  غ�سون  يف  �ست�سل  اجلزائر، 
التربع  ال�سينية  احلكومة  قررت  وقد 
ب�200 األف جرعة كهبة من اللقاح الذي 

تنتجه �رضكة �سينوفارم ال�سينية.
�ساعدت  الوباء  تف�سي  منذ  لاإ�سارة، 
البع�س  بع�سهما  واجل��زائ��ر  ال�سني 
وت�سامنتا يف مواجهة ال�سعوبات. وقد 
والتعاون  للتوحد  منوذًجا  البلدان  اأ�سبح 

ملكافحة الوباء يف املجتمع الدويل.
التي  ال��دول  اأوائ��ل  من  اجلزائر  وكانت 
قدمت امل�ساعدة الطبية الطارئة لل�سني.
كما وجه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
ب�ساأن  وتعزية  ت�سامن  ر�سالة  تبون 
جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  اإىل  الوباء 

بينغ.

احلكومة  ت��ربع��ت  للجميل،  وك���رد 
وال�����رضك��ات  وال�����س��ف��ارة  ال�سينية 
بكمية  اجلزائر  يف  ال�سينية  واجلاليات 
والكوا�سف  الواقية  االأقنعة  من  كبرية 
واأجهزة التنف�س اال�سطناعية. واأر�سلت 
احلكومة ال�سينية فريق اخلرباء الطبيني 
قدم  مما  اجل��زائ��ر  اإىل  ال��وب��اء  ملكافحة 
امل�ساهمة ال�سينية يف حرب اجلزائر �سد 

الوباء.
مملوكة  اأدوي��ة  �رضكة  و"�ساينوفارم" 
خم�سة  بني  من  لقاحني  اأنتجت  لل�سني 
كورونا.  فريو�س  �سد  �سينية  لقاحات 
اخلم�سة  ال�سينية  اللقاحات  وو�سلت 
التجارب  من  النهائية  امل��راح��ل  اإىل 
اللقاحات  ���س��اأن  �ساأنها  ال�رضيرية، 
االأخرى حول العامل. و�ساينوفارم واحدة 
يف  الرئي�سيتني  االأدوي��ة  �رضكتي  من 
�رضكة  هي  االأك��رب  واالأخ��رى  ال�سني، 

�ساينوفاك.
م�ساداً  لقاحًا  منهما  ك��ل  واأنتجت 

الو�سيلة  على  يقوم  كورونا  لفريو�س 
ويعد  االأم�سال.  اإنتاج  يف  التقليدية 
م�سادا  معطا  لقاحا  �ساينوفارم  لقاح 
يتطلب  ال  اأنه  يعني  كورونا،  لفريو�س 
�سديدة  ح����رارة  درج���ة  يف  احل��ف��ظ 

االنخفا�س.
ويعمل لقاح �ساينوفارم عن طريق دفع 
اأج�سام  ل�سنع  لاإن�سان  املناعي  اجلهاز 
ومبجرد  ك��ورون��ا،  لفريو�س  م�سادة 
التطعيم بلقاح �ساينوفارم، تنتج اخلايا 
ت�ستهدف  م�سادة  اأج�ساما  املناعية 
“بروتني �سبايك”، مما مينع الفريو�س من 

دخول اخلايا.
االأج�سام  من  اأخ��رى  اأن��واع  متنع  وق��د 
اأخ��رى،  بو�سائل  الفريو�س  امل�سادة 
ل�رضكة  ال�رضيرية  التجارب  واأظهرت 
يحمي  اأن  ميكن  لقاحها  اأن  �سينوفارم 

النا�س من االإ�سابة بفريو�س كورونا.

 لوؤي/ي

نفي رفع التعوي�ض ال�سامل لبطاقة 
ال�سفاء اإىل 100 %

وزارة العمل تفند الإ�ساعة

العمل  وزارة  اأم�����س  ف��ن��دت 
والت�سغيل وال�سمان االجتماعي، 
نظام  على  تعديل  اأي  اإدخ���ال 
بطاقة ال�سفاء، اأو رفع التعوي�س 
لفائدة  باملئة   100 اإىل  ال�سامل 

�ستة قطاعات وزارية.
بيان  يف  ال���وزارة  واأو���س��ح��ت 
الر�سمي  ح�سابها  عرب  ن�رض  لها 
"بع�س  اأن  "فاي�سبوك"،  على 
و�سفحات  االإلكرتونية  املواقع 
تداولت  االجتماعي  التوا�سل 
اأ�سا�س  وال  مغلوطة  اأخ��ب��ارا 
رفع  مفادها  ال�سحة  من  لها 
لبطاقة  ال�سامل  التعوي�س 
�ستة  لفائدة   100% اإىل  ال�سفاء 

قطاعات وزارية.
العمل، كافة هذه  وفندت وزارة 
تنفي  كما  املتداولة،  املعلومات 
نظام  على  تعديات  اأي  اإدخ��ال 
مبوجبها  تلزم  ال�سفاء  بطاقة 
جمانيا  الدواء  مبنح  ال�سيدليات 
وفق  ال�سفاء،  بطاقة  حلاملي 

البيان.
و�سائل  كافة  ال���وزارة  ودع��ت 
ا�ستيفاء  اإىل  الوطنية  االإع��ام 
املتعلقة  واملعلومات  االأخ��ب��ار 
بالقطاع من م�سدرها عرب املوقع 
االإلكرتوين ومن�سات التوا�سل 

االجتماعي للوزارة.
لوؤي/ي

تاأجيل حماكمة املتهمني يف ق�سية 
تفجريات ق�سر احلكومة ومقر 

ال�سرطة

ب�سبب غياب دفاع املتهمني

مبجل�س  اجلنايات  حمكمة  قررت 
حماكمة  تاأجيل  اجلزائر  ق�ساء 
تفجريات  ق�سية  يف  املتهمني 
ال�رضطة  ومقر  احلكومة  ق�رض 
العا�سمة(،  )اجلزائر  الزوار  بباب 
اللتني نفذتا يف اأفريل 2007 اإىل 
ب�سبب  القادمة،  اجلنائية  الدورة 

غياب دفاع املتهمني.
ويتابع يف هذه الق�سية 6 متهمني 
متهما،   16 اأ�سل  من  موقوفني 
الطعن  العليا  املحكمة  قبلت 

ال�سادرة  االأحكام  يف  بالنق�س 
يف حقهم، والتي ق�ست باإدانتهم 
بعقوبة االإعدام. وتتعلق تهم هذه 
يف  االنخراط  بجناية  الق�سية 
ن�رض  غر�سها  اإرهابية  جماعة 
بني  االأم��ن  انعدام  وجو  الرعب 
حياة  تعري�س  وكذا  املواطنني، 
للخطر،  وممتلكاتهم  مواطنني 
العمدي  القتل  اإىل  باالإ�سافة 

با�ستعمال املتفجرات.
لوؤي/ي
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املركزية النقابية تطالب بتوجيه الدعم مل�ستحقيه مبا�سرة 
يف الأجرة

لوؤي/ي
------------------

وثمن �سابخ فرحات دور االحتاد يف 
كقوة  العمومية  ال�سلطات  مرافقة 
االقت�ساد  اإنعا�س  الإع��ادة  اق��رتاح 
املركزية  ال��ت��زام  جم��ددا  الوطني، 
العمال  م�سالح  بحماية  النقابية 
اإىل  حقوقهم  برفع  وم�ساندتهم 

�سانحة. كل  يف  ال�سلطات 
اإذاعية  مقابلة  يف  �سابخ  واأو�سح   
"التحدي هو التوجه اإىل اقت�ساد  اأن 
املوؤ�س�سات  دعم  على  يرتكز  بديل، 
وت�سجيع  ال���ك���ربى،  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�سباب  �سيما  اجلدد،  امل�ستثمرين 
ديناميكية  خلق  اأج��ل  م��ن  منهم 
االكتفاء  حتقيق  اإىل  تهدف  جديدة،  
ل�سوق  التبعية  من  وحترر  الذاتي 

املحروقات".
اخل�سو�س  يف  �سابخ  فرحات  وقال 
فر�سة  ال�سابق  يف  فوتنا  "لقد 
املتجددة،  الطاقات  يف  اال�ستثمار 
بالنظر  االأم��ر،  ت��دارك  ميكننا  لكن 
فيما  �سيما  احلالية،  االإمكانات  اإىل 

. ال�سم�سية"  بالطاقة  يتعلق 
العمال  حقوق  حماية  عن  وباحلديث 
�سابخ  اقرتح  الوطني،  واالقت�ساد 

يف  مبا�رضة  مل�ستحقيه  الدعم  اإعطاء 
"من  قائا  االأ�سعار،  وفتح  االأجرة 
من  اجلميع  ي�ستفيد  اأن  املنطقي  غري 
حتديد  يجب  لذلك  الدعم،  �سيا�سة 
ا�ستنادا  بالدعم،  املعنية  الفئات 
اأجر  الأب�سط  اجلديد  الت�سور  اإىل 
مع  دي��ن��ار  األ��ف   75 يف  واملتمثل 
للمواد  احلقيقية  لاأ�سعار  حترير 
الغذائية،  واملواد  كالبنزين  املدعمة 
 20 ال�سنوية  فاتورتها  تناهز  التي 
على  وزعناها  ل��و  دوالر،  مليار 
�سي�سل  الدعم  اأن  اأظ��ن  العمال 
ذلك  على  زيادة  حقا،  له  املحتاجني 

لن نخ�سى تهريب املواد عرب احلدود 
. عاملية"  �ستكون  االأ�سعار  الأن 

تعول  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ات  ب��ني  وم���ن 
فتحها  اإعادة  على  النقابية  املركزية 
وقال  الن�سبي  التقاعد  ملف  هي 
املعقول  غري  "من  اخل�سو�س  يف 
موا�سلة  العامل   على  يفر�س  اأن 
الأنه  خدمة،  �سنة   32 بعد  الن�ساط 
اأنه  كما  �سنة،   60 �سن  ي�سل  مل 
خريجي  جنعل  اأن  املعقول  غري  من 
ينتظرون،  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات 
املتقاعدين  مع  اتفاقيات  ومن�سي 
وا�سحة  فالقوانني  اأخرى،  جهة  من 
الذي  العامل  اأن  على  تن�س  وهي 
اإىل ن�سبة  32 �سنة و�سل  عمل ملدة 

باملئة".  80
العام  االحت��اد  يف  القيادي  واأك��د 
االأخري  هذا  اأن  اجلزائريني  للعمال 
�ست�سمح  حقيقية،  تغريات  عرف 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  مب�سايرة  له 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  ومرافقتها 
العمل  وو�سائل  ال�سغل  منا�سب 

اال�ستثمارات. ت�سجيع  وكذا 
�سمان  ورق��ة  اإع��ط��اء  اإىل  ودع��ا   
من  ال�سباب،  للم�ستثمرين  اإ�سافية 
الت�سيريي،  الفعل  جترمي  عدم  خال 
اإن�ساء  وت��رية  من  الرفع  اأج��ل  من 
جديد،  من  اال�ستثمارية  املوؤ�س�سات 
وديناميكية  �سغل  منا�سب  وخلق 
وي�سجع  املوؤ�س�سات،  يف  جديدة 
يتعلق  فيما  �سيما  ال��ت�����س��دي��ر، 

الفاحية. باملنتجات 

�سدد الع�سو القيادي يف الحتاد العام للعمال اجلزائريني �سابخ فرحات، اأم�ض على اأنه من بني امللفات التي تعول املركزية النقابية على 
اإعادة فتحها هي ملف التقاعد الن�سبي.

تتم�سك باإعادة فتحها ملف التقاعد الن�سبي

الطاقة قطاع  يف  جديدة  اأجنبية  ا�ستثمارات  حتفيزية" جلذب  "تدابري 
التنظيم  م��دي��ر  اأم�����س  ك�����س��ف 
ب��وزارة  القانونية  وال��درا���س��ات 
قانون  اأن  اأم��ريايل  اأم��ري  الطاقة 
عليه  امل�سادق  اجلديد،  املحروقات 
االنتهاء  ينتظر  والذي   2019 يف 
لي�سبح  التطبيقية  ن�سو�سه  من 
�سيمكن  للتنفيذ،  كليا  ج��اه��زا 
اال�ستك�ساف  ج��ه��ود  بتكثيف 

جديدة. اكت�سافات  حتقيق  ق�سد 
مقابلة  يف  امل�����س��وؤول  واأو���س��ح 
اأن  اجلزائرية  ن��ب��اء  االأ وكالة  مع 
التطور  �سيدعم  اجلديد  القانون 
وامل�ستدام  االآم��ن  واال�ستغال 
يف  مبا  املحروقات  ملوارد  واالأمثل 
وموارد  التقليدية  املوارد غري  ذلك 
احتياجات  وتلبية  ال"اأوف�سور"، 
و�سمان  الوطنية  للجماعة  الطاقة 
الطويل  املدى  على  اإمداداتها  اأمن 
�سمان  مع  البيئة  حماية  وتعزيز 

واملن�ساآت. االأ�سخا�س  �سامة 
اللجوء  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ح��دد  كما 
�ساأنها  من  كو�سيلة  ال�رضاكة  اإىل 
ن�ساط  اإطاق  اإعادة  م�سار  ت�رضيع 
اأجل  من  واالإنتاج،  اال�ستك�ساف 
تنفذ  التي  االحتياطيات  جتديد 
ا�سرتداد  معدل  وحت�سني  ب�رضعة 

املكت�سفة. احلقول 

الطاقة،  بوزارة  امل�سوؤول  واأ�ساف 
حالة  حتليل  اأن  ال�سياق،  هذا  يف 
االح��ت��ي��اط��ي��ات م��ن امل��ح��روق��ات 
الع�رض  ال�����س��ن��وات  م���دى  ع��ل��ى 
بل  "ا�ستقرارا  يظهر  االأخ���رية 
م�سريا  م�ستوياتها"،  يف  هبوطا 
ب��راز  اإ يف  املتمثل  التحدي  اإىل 
من  وتطويرها  جديدة  اكت�سافات 
مت  التي  الكميات  تعوي�س  اأج��ل 

. جها �ستخرا ا
التحدي  "هذا  اأن  اأمريايل  والحظ 
ال��رغ��م من  ي��ب��ق��ى م��ل��ح��ا ع��ل��ى 
لقطاع  امل��ع��ت��ربة  االإم���ك���ان���ات 
ا�ستغالها  يبقى  الذي  املحروقات 

ن�سبيا". امل�ستوى  دون 
حجم  فاإن  الوزارة،  اأرقام  وح�سب 
ت�سمل  التي  اجلزائرية  االحتياطات 
)النفط  جمتمعة  املنتجات  جميع 
البرتول  وغاز  واملكثفات  والغاز 
 4300 من  باأكرث  تقدر  امل�سال( 
 55 منها  نفط  مكافئ  طن  مليون 
غاية  اإىل  الطبيعي  الغاز  من  باملئة 

.2020 يناير   1
طفيفا  انخفا�سا  احلجم  هذا  ويظهر 
بعام  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة(   1 )بنحو 
بالنفط  اأ�سا�سا  مدفوعة   ،2019

اخلام.

حققت   ،2020 ���س��ن��ة  وخ����ال 
للمحروقات،  اكت�سافا   18 اجلزائر 
اخلا�سة  ب��اجل��ه��ود  جميعها  مت��ت 
اكت�سافا   19 مقابل  ل�سوناطراك 

.2019 �سنة 
"ميكن  ن��ه  ف��اإ اأم����ريايل  وح�����س��ب 
خال  م��ن  ال��و���س��ع  ه��ذا  تف�سري 
نق�س  �سيما  ال  ع��وام��ل،  ع��دة 
واجلبائي  القانوين  االإطار  جاذبية 
الرغم  على  باملحروقات،  املتعلق 
مت  التي  العديدة  التعديات  من 
املا�سيني،  العقدين  خال  اإجراوؤها 
�سوناطراك هي وحدها  اأن  يعني  مما 
اال�ستك�ساف  بجهود  قامت  التي 

والتطوير".
فاإنه  امل�سوؤول،  ي�سيف  وبالتايل، 
اأجنبية  ا�ستثمارات  جذب  وق�سد 
امل��ح��روق��ات،  ق��ط��اع  ج��دي��دة يف 
يف  حتفيزية"  "تدابري  اإدخ���ال  مت 
تب�سيط  اإىل  تهدف  اجلديد  القانون 
والعملية  االإداري���ة  االإج����راءات 
النفطية  ن�����س��ط��ة  ب��االأ ل��ل��ق��ي��ام 
التي  واالآجال  التكاليف  وتقلي�س 
هذه  �سري  ح�سن  تعيق  اأن  ميكن 
مقبوال  عائدا  وت�سمن  االأن�سطة 
االأجنبي  لل�رضيك  اال�ستثمار  على 
ال��دول  تقدمه  مم��ا  قريبا  ي��ك��ون 

. ف�سة ملنا ا
اجلديد  القانون  و�سع  مت  لذلك 
القطاع  جاذبية"  "ا�ستعادة  ملحاولة 
يت�سم  �سياق  يف  الوطني،  املنجمي 
وزيادة  النفط  اأ�سعار  بانخفا�س 
جلذب  املنتجة  الدول  بني  املناف�سة 

جدد. م�ستثمرين 
وعليه فانه مت اإعداد "اإ�ساح �سامل 
ال  للمحروقات،  القانوين  للنظام 
ال�رضيبي  امل�ستويني  على  �سيما 
القانون  ي�سع  اإذ  والتعاقدي"، 
يعتمد  ج��دي��دا  �رضيبيا  ن��ظ��ام��ا 
اأربع �رضائب ور�سوم  اأ�سا�ًسا على 
على  ت��اوة  االإ امل�ساحي،  )الر�سم  
اأو  الدخل  على  الر�سم  املحروقات، 
على  وال�رضيبة  املحروقات  عائد 

الناجت(.
الت�رضيع  ب��اأن  اأم��ريايل  ذك��ر  كما 
تعاقدية  مناذج  ثاثة  تبنى  اجلديد 
يف  واملتمثلة  ال�رضاكة  مل�ساريع 
تقا�سم  وع��ق��د  امل�����س��ارك��ة  ع��ق��د 
ذات  اخل��دم��ات  وع��ق��د  ن��ت��اج  االإ
اأن�سطة  اإخ�ساع  جانب  اإىل  خماطر، 
وتوزيع  وتخزين  ومعاجلة  تكرير 
العام،  للقانون  البرتولية  املنتجات 
اخلا�سة. االأحكام  بع�س  با�ستثناء 
لوؤي/ي

اجلزائر تتوىل رئا�سة اللجنة 
املغاربية للكهرباء على مدار 

ثالث �سنوات
اللجنة  تتوىل اجلزائر، ممثرّلة يف جممع �سونلغاز، رئا�سة 
ثاث  مدار  على  هذا  )كومياك(،  للكهرباء  املغاربية 
ملجمع  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب   ،)2021-2023( �سنوات 

�سونلغاز.
املغاربية  اللجنة  اجتماع  خال  القرار  هذا  اتخاذ  ومت 
عن  املرئي  التحا�رض  تقنية  عرب  مت  ال��ذي  للكهرباء، 
الكهرباء  �رضكات  من  اللجنة  اأع�ساء  مب�ساركة  بعد، 
ي�سيف  وموريتانيا،  وتون�س  واملغرب  وليبيا  اجلزائر  يف 
املدير  الرئي�س  م�ساركة  اإىل  م�سريا  امل�سدر،  نف�س 
اأ�سغال  يف  بوخلرا�س،  �ساهر  �سونلغاز،  ملجمع  العام 

االجتماع.
ا�ستعر�س  حيث  للجنة،  العام  االأمني  االجتماع  واأدار 
الطريق  ورق��ة  قدم  كما   ،2020 �سنة  ن�ساط  تقرير 
تطرقه  بعد  اأنه  م�سيفا  البيان،  يقول   ،2021 ل�سنة 
التنظيمية  املحاور  وعديد  املالية  امل�ساهمات  ملف  اإىل 
بوخلرا�س  املهند�س  ت��ويل  عن  االإع��ان  مت  االأخ��رى، 
ال�سيد  "اأبدى  وباملنا�سبة،  ال��ك��وم��ي��اك.  رئا�سة 
البناءة  واملاحظات  االقرتاحات  من  جملة  بوخلرا�س 
اجلزائر  اإرادة  ترجمة  اإطار  يف  جمملها  يف  ت�سب  التي 
وتقوية  التعاون  تعزيز  يف  �سونلغاز،  جممع  يف  ممثرّلة 
م�ستوى  على  الكهربائية  الطاقة  جمال  يف  التبادالت 
للجنة  اجلديد  الرئي�س  �سدد  كما  املغاربية".  ال�سوق 
"�رضورة  على  مداخلته  بداية  يف  للكهرباء،  املغاربية 
لتحقيق  الازمة  الرتتيبات  جميع  و�سع  يف  االإ�رضاع 
يعترب  وال��ذي  مغاربي،  كهرباء  �سوق  بناء  م�رضوع 
اللجنة  ه��ذه  واإن�����س��اء  ت�سكيل  "اأ�سا�س   � ح�سبه   �
بوخلرا�س،  ال�سيد  اأبدى  ال�سياق،  ذات  ويف  االإقليمية". 
جمال  يف  الكومياك  دول  تعاون  بخ�سو�س  "ارتياحه 
املتعلق  واملرت�سخ  املبهر  "التقدم  اإىل  م�سريا  الكهرباء"، 
امل�سوؤول  وقال  املغاربية".  بلداننا  بني  التعاون  مبجال 
ل�رضكاتنا  الكهربائية  "ال�سبكات  اإن  ال�سدد  هذا  يف 
تتيح  قوية  حتتية  بنية  على  وحتوز  مرتابطة  املغاربية 
م�ساألة  اأن  على  م�سددا  الكهرباء"،  تبادل  زيادة  فر�سة 
اأ�سا�سي  ب�سكل  "تتبلور  العربي  املغرب  يف  الكهرباء 
اعتماد  مع  مغاربي،  كهرباء  �سوق  بناء  م�رضوع  حول 
�سلة  ذي  �سياق  ويف  املجال".  هذا  يف  التقنيات  اأحدث 
الكتل  "ت�سكيل  ���رضورة  على  املتحدث  ذات  اأك��د 
الطاقة  قطاع  اأن  مو�سحا  االإقليمية"،  االقت�سادية 
الذي  القطاعي  التكامل  لتحقيق  كبرية  فر�سة  "يعطي 
االقت�ساد  للتكامل  اأ�سا�سي  حمورا  ميثرّل  اأن  �ساأنه  من 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأكد  كما  برمته".  املغاربي 
"اأف�سل و�سيلة  اأن االندماج املغاربي هو  �سونلغاز على 
بطالة  �سيما  ال  املنطقة،  منها  تعاين  التي  امل�ساكل  حلل 

االأمنية". وامل�ساكل  ال�سباب 
العربي  للمغرب  الوقت  حان  "لقد  ال�ساأن  هذا  يف  وقال 
تهدف  وم�سوؤولة  م�سرتكة  �سيا�سة  يف  للتفكري  الكبري 
املتعلقة  املع�سات  جلميع  اإقليمية  حلول  اإيجاد  اإىل 
"اأن  العربي  للمغرب   � ح�سبه   � يتيح  ما  وهو  بالطاقة"، 
ي�سبح فاعا رائدا يف املنطقة االأورو- متو�سطية، واأن 
بالطاقة  اأوروبا  لتزويد  اجلغرايف  موقعه  من  ي�ستفيد 

لنظيفة". ا
العام  املدير  تعهد  للكومياك،  جديدا  رئي�سا  وب�سفته 
بناء  موا�سلة  يف  جهدا  يدخر  "ال  باأن  �سونلغاز،  ملجمع 
م�ستوى  على  اإليها  الو�سول  مت  التي  املكت�سبات  كل 
يف  املبادرات  كل  ي�سجع  واأن  االإقليمية،  اللجنة  هذه 
اللجنة  اأع�ساء  بني  للثقة  وا�سع  جمال  خلق  �سبيل 

للكهرباء". املغاربية 
وباملنا�سبة، اقرتحت اجلزائر اأن حتت�سن فعاليات اجتماع 
�سهر  للكومياك  العامة  الثامنة  للندوة  املديرية  اللجنة 
وذلك  الكهربائية  الطاقة  تنظيم معر�س  مع  املقبل  ماي 
كوفيد19-. جائحة  اأزمة  ب�سبب  �سابقا  تاأجيله  مت  بعدما 

عام  للكهرباء  املغاربية  اللجنة  تاأ�سي�س  مت  اأنه  يذكر 
يف  العمومية  الكهرباء  �رضكات  من  بقرار   1974
فيما  لتلتحق  تون�س،املغرب(،  )اجلزائر،  الثاثة  البلدان 
.)1989( الليبية  )1975( وكذا  املوريتانية  ال�رضكة  بعد 
ق/و
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اأن  املتحدث،  نف�س  واأو�سح 
للبلدية  تابعة  م�ساريع  هناك 
التعمري  مل��دي��ري��ة  واأخ�����رى 
اإجن��از  مت  حيث  والهند�سة، 
كل  يف  لعب  ���س��اح��ات   03
الذكار  بالزقم،  الرقوبة  من 
جانب  اإىل  املعمورة،  ال�سمايل، 
م3   7 �سهريج  �ساحنة  اقتناء 
تو�سيع  وكذا  باملياه  للتموين 
لل�رضب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة 

ال��دراج��ي  اأر����س  م��ن  بكل 
كذلك  و  ب��ال��زق��م  ال��ري��ان  و 
تهيئة  اإىل  باالإ�سافة  العبايدية 
بحي  اللعب  �ساحة  تك�سية  و 
�ساحة  واإجن��از  بالزقم  الريان 
مطعم  واإجن��از  بالزميلة  لعب 
الب�سري  باإبتدائية  مدر�سي 
ناهيك  بالزقم،  االبراهيمي 
درا�سية  اأق�سام   03 اإجناز  عن 
و�سور وجممع �سحي ومطعم 

بالزميلة.
كما برجمت ال�سلطات املحلية 
يجرى  تنموية  م�ساريع  ة  عدرّ

حت�سني  �ساأنها  من  تنفيذها 
ل�سكانها،  املعي�سي  االإط���ار 
يتعلق االأمر باأر�س الدراجي و 
اإجناز  خال  من  بالزقم،  الريان 
�سبكة  واإجن��از  عمومية  اإن��ارة 
لفك  م�سلك  وفتح  التطهري 
العزلة على م�سافة 800 م/ط.

اأما باملعمورة �سيتم اإجناز اإنارة 
لفك  م�سلك  وفتح  عمومية 
كلم،   1،4 م�سافة  على  العزلة 
اإجناز  اأي�سا  �سيتم  وبالزميلة  
وبالعبايدية  عمومية  اإن���ارة 
عمومية  اإن���ارة  اإجن��از  �سيتم 

وفتح م�سلك لفك العزلة على 
بحي  اأما  / ط،  م   800 م�سافة 
اجلنوبي  االأم��ل  دي�سمرب   11
عمومية  اإن��ارة  باإجناز  تدعم 
العزلة  لفك  م�سلك  وف��ت��ح 
وكذا  كلم   1،5 م�سافة  على 
اجناز �سبكة التطهري وتو�سيع 

�سبكة املياه ال�ساحلة لل�رضب.
اأما بقرية الذكار ال�سمايل فقد 
باإجناز  االأخ���ري  ه��ذه  تدعمت 
م�سلك  وفتح  عمومية  اإن��ارة 
 3،4 م�سافة  على  العزلة  لفك 
املياه  �سبكة  تو�سيع  كلم وكذا 
اإنارة  واإجناز  لل�رضب  ال�ساحلة 
بالزقم،  بالرقوبة  اأما  عمومية، 
عمومية  اإن��ارة  اإجن��از  ف�سيتم 
وفتح م�سلك لفك العزلة على 
م�سافة 800 م/ط وكذا واإجناز 
باالإ�سافة  التطهري  �سبكة 
درا�سية  اأق�سام   03 اإجناز  اإىل 
و�سور وجممع �سحي ومطعم 

بحي القد�س بالزقم ال�سمالية.
يف  اأخ���رى  م�ساريع  لتبقى 
طور االإجناز لت�سلم بعد اأ�سهر 
ذات  اأو�سحه  ما  قليلة، ح�سب 

املتحدث.

ك�سف رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية ح�ساين عبد الكرمي، نور الدين مقرود، ا�ستفادة اأحياء مناطق الظل بالبلدية، 
من عّدة عمليات تتعلق بالتهيئة احل�سرية والهياكل اخلدماتية.

خ�سائر فادحة يف قطـاع الفالحـة 
بالوادي 

ب�سبب التقلبات اجلوية

االأخ��رية  اجلوية  التقلبات  اأدرّت 
ال���وادي  والي���ة  �سهدتها  ال��ت��ي 
الوطن  واليات  باقي  غرار  على 
تكبدها  ف��ادح��ة  خ�سائر  اإىل 
�سجل  اإذ  الفاحة،  قطاع  ممتهنو 
خ�سو�س  معتربة  خ�سائر  هوؤالء 
البا�ستيكية  للبيوت  بالن�سبة 

وللمزروعات احلقلية.
اجلوية  التقلبات  ت�سببت  كما 
مناطق خمتلفة من  �سهدتها  التي 
انقطاع  حدوث  يف  الوادي  والية 
و�سقوط  الكهربائي  للتيار 
العاتية،  الرياح  نتيجة  للكوابل 
منها  والقرى  البلديات  من  بعدد 

ال�سفراء،  اخلبنة  هرويلة،  بوقفة، 
الكتف،  ال�سمرييني،  �سحبان، 
االأع�سا�س،  اميه  موالهم،  اميه 
اميه  ببلدية  ال��ت��وام،  ال��رتك،  واد 
كهربائية  كوابل  و�سقوط  ون�سة، 
للتيار  وانقطاع  امل��رارة  ببلدية 
والن�سيم،  احلرية  بحي  الكهربائي 
الوادي، و18 فيفري وحي  ببلدية 
اإىل  باالإ�سافة  بالبيا�سة  االزدهار 
ال�سحني  وقرية  الرقيبة  بلدية 
الرياح  ت�سببت  كما  بالطريفاوي. 
يف دف���ن ال��ع��دي��د م��ن حم��اور 

الطرقات بالوادي.
منل�ي .ع

اإحياء الذكرى املزدوجة لتاأميم املحروقات وتاأ�سي�ض الحتاد العام للعمال 
اجلزائريني 

الوالئي  االحت��اد  اأم�س،  م،  نظرّ
الثقافة  بدار  اجلزائريني  للعمال 
العمودي"  االأم����ني  "حممد 
الذكرى  مبنا�سبة  والئيا  حفا 
االحت��اد  لتاأ�سي�س  امل��زدوج��ة 
وتاأميم  اجلزائريني  للعمال  العام 
وايل  ب��اإ���رضاف  امل��ح��روق��ات، 
رئي�س  وح�سور  الوادي  والية 
ال��والئ��ي  ال�سعبي  املجل�س 
وجميع  للوالية  العام  واالأمني 
والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات 

العمالية. والفروع 
�سنة  املنا�سبة ككل  هذه  وتاأتي 
التي  الكبرية  املكا�سب  لتثمني 
حتققت للجزائر بعد اال�ستقال، 
ال�سغيلة  العاملة  للطبقة  وكان 
فيها دور كبري واإ�سهام حموري 
القرار  من  بداية   ، له  نظري  ال 
اأعاد  الذي  ال�سجاع  ال�سيا�سي 
�سيادتهما  وال�سعب  للدولة 
الوطنية،  النفطية  الرثوة  على 

الفعالة  امل�ساركة  اإىل  و�سوال 
والتحول  البناء  معركة  يف 
االقت�سادي، وامل�ساهمة الفعالة 
االجتماعية  والتنمية  ال�سلم  يف 
وامل�������س���احل���ة م����ن خ���ال 
الوطني  العقد  على  التوقيع 
واالجتماعي  واالق��ت�����س��ادي 
ملختلف  مرجعا  اأ�سبح  ال��ذي 
االإقليمية  والتكتات  ال��دول 
املتطلعة اإىل ال�سلم االجتماعي، 

ح�سبما ورد يف خلية االإعام.
وتاأتي الذكرى املزدوجة لتجدد 
للفعاليات  اأخرى  مرة  عرفانها 
واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة 
النقابي  الن�سال  باعتبارها رمز 
�سد  بالكفاح  اق���رتن  ال���ذي 
ت��وج مبياد  االح��ت��ال وال��ذي 
اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد 

.
الوالية  وايل  ثمن  وباملنا�سبة 
كلمته  خال  راقع  القادر  عبد 

اجلمهورية  رئي�س  ق���رارات 
باإلغاء  تبون"  املجيد  "عبد 
ال�����رضي��ب��ة ع��ل��ى اأ���س��ح��اب 
على  واحلفاظ  املحدود  الدخل 
االج��ت��م��اع��ي��ة،  املكت�سبات 
يف  لاإ�رضاع  تعليمات  واإعطاء 
ت�سوية و�سعية اأ�سحاب عقود 
واحلفاظ  الت�سغيل،  قبل  م��ا 
وال�سهر  ال�سغل  منا�سب  على 
متطلبات  بني  التوافق  على 
و���رضورات  ال�سحي  االأم��ن 
مو�سحا  االقت�سادي  االإنعا�س 
اليوم  جميعا  م�سوؤوليتنا  ان 
هي  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث 
وعلى  وطننا  على  املحافظة 
لكل  جمابهة  واأمنه  ا�ستقراره 
بعزمية  املختلفة،  التحديات 
مهما  تقهر  ال  �سادقة  واإرادة 

كانت الظروف.
االأمني  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
للعمال  العام  لاإحتاد  الوالئي 

يف  ال��وادي  بوالية  اجلزائريني 
اأك��رث  ق��دم  االإحت���اد  ان  كلمته 
خال  نقابي  اإط��ار   665 من 
يزال يف  وال  ال�سوداء  الع�رضية 
اجلمهورية  على  احلفاظ  �سبيل 
الوطنية  ال�سيادة  ولتثبيت 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى االق��ت�����س��اد 
الوطني كما ثمن جهود رئي�س 
تبون"  املجيد  "عبد  اجلمهورية 
ال��ب��اد  ا���س��ت��ق��رار وام���ن  يف 
دعا  كما  اقت�سادها  وازده��ار 
اإىل  النقابية  ف��روع��ه  جميع 
للحفاظ على جميع املكت�سبات 
حماوالت  كل  �سد  والوقوف 
الباد  وا�ستقرار  باأمن  امل�سا�س 
التي  باجلهود  تذكريه  جم��ددا 
الوطني  اجلي�س  اأف��راد  يبذلها 
التحرير  جي�س  �سليل  ال�سعبي 
رب��وع  ج��م��ي��ع  ال��وط��ن��ي يف 

ومناطق الوطن .
حممد ي�سني

 حجز 15 األف قر�ض مهلو�ض من 
نوع بريغابالني 

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باحلمراية 

الوطني  ال��درك  م�سالح  حجزت 
من  معتربة  كمية  الوادي،  بوالية 
 15000 "بريغابالني" تقارب  دواء 

كب�سولة، واأوقفت �سائق املركبة.
امل�سالح  ذات  به  اأفادت  وح�سبما 
مكافحة  اإط��ار  "يف  اأن��ه  االأمنية 
املهلو�سة  االأقرا�س  تهريب  جرمية 
امل��وج��ه��ة ل��غ��ر���س االإدم�����ان 
اإلينا  واردة  املعلومات  وا�ستغاال 
من  معتربة  كمية  نقل  مفادها 
والية  من  املهلو�سة  االأق��را���س 
ال��والي��ات  اإح���دى  اإىل  ال����وادي 

ال�سمالية، مت و�سع خطة حمكمة 
لاإيقاع بالفاعلني، اأين متكن اأفراد 
الوطني  للدرك  االقليمية  الفرقة 
مركبة  توقيف  م��ن  باحلمراية 
التفتي�س  عملية  وبعد  و�سائقها 
قر�س   14677 على  العثور  مت 
مهلو�س نوع بريغابالني 300 ملغ، 
اإجرامية،  عائدات  اإىل  باالإ�سافة 
�سيتم  التحقيق  من  االنتهاء  فور 
تقدمي املتورطني اأمام ال�سيد وكيل 

اجلمهورية املخت�س اإقليمًيا ."
منل�ي .ع

 الإطاحة ب�سبكة خمت�سة يف الجتار 
بالأقرا�ض املهلو�سة وحجز قرابة 

مهلو�سا  قر�سا   3420
الوادي  اأمن والية  متكنت م�سالح 
خمت�سة  ل�سبكة  حد  و�سع  من 
باملخدرات  واالجت��ار  الرتويج  يف 
 3420 وحجز  العقلية  واملوؤثرات 
اأكدته  ح�سبما  مهلو�س،  قر�س 

ذات امل�سالح.
واأفاد نف�س امل�سدر، اأنه "يف اإطار 
اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية  مكافحة 
احل�رضي  االأم���ن  عنا�رض  متكن 
توقيف  م��ن  ب��ال��وادي  ال��ث��ال��ث 
املهلو�سة  للحبوب  م��روج��ني 
وحجز كمية معتربة من املوؤثرات 

العقلية".
"العملية  اأن  امل�سدر،  واأو�سح 
معلومات  ا�ستغال  عقب  جاءت 

يف  �سابني  ت��ورط  ح��ول  موؤكدة 
ينحدران  العمر  من  الثالث  العقد 
كمية  ح��ي��ازة  يف  املنطقة  م��ن 
العقلية  امل��وؤث��رات  م��ن  معتربة 
للرتويج  معدة  ال�سنع  اأجنبية 
عنا�رض  لي�سع  املدينة  باأحياء 
اأف�ست  حمكمة  خطة  امل�سلحة 
اإىل توقيفهما وحجز كمية قدرت 

ب� 3420 قر�س مهلو�س".
واأ�ساف امل�سدر، اأنه "بعد ا�ستيفاء 
كافة االإجراءات القانونية مت تقدمي 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  املتورطني 
مواد  تهريب  جنحة  عن  املخت�سة 
مكوناتها  يف  تدخل  �سيدالنية 

منل�ي .عمواد خمدرة".

اإخماد حريق مهول بالبيا�سة
االإعام  خلية  اأم�س،  اأفادت، 
املدنية،  للحماية  واالت�سال 
للحماية  الثانوية  الوحدة  اأن 
تدخلت  ب��ال��رب��اح  امل��دن��ي��ة 
اأجل  من  املا�سي،  الثاثاء 
اإخ��م��اد ح��ري��ق م��ه��ول على 
الغيطان  اأح����د  م�����س��ت��وى 
املنطقة  والقريبة من  الكبرية 
البيا�سة،  ببلدية  العمرانية 
اإخ��م��اد احل��ري��ق، كان  اأي��ن مت 
الوالئي  املدير  بح�سور  ذلك 
للحماية املدنية وقائد الوحدة 

الوحدة  من  وبدعم  الرئي�سية 
املتقدم  وامل��رك��ز  الرئي�سية 
دامت  حيث  خل�رض،  قمودي 
بعتاد  �ساعات  العملية5  
�ساحنات   5 يف  متثل  متدخل 
وخزان  م�سخة  ذات  اإطفاء 
وبتعداد  اإ�سعاف  �سيارة  و3 
و3  نقيب  يف  متثل  ب�����رضي 
مازمني اأول و2 م�ساعد و2 
لذات  وفقا  و30عونا،  رقيب 

امل�سدر.
حممد ي�سني

 خالل 16 حادث 

 قتيل و41 جريحا يف ظرف اأ�سبوع 
املدنية  احلماية  م�سالح  اأح�ست 
االأ�سبوع  خال  ال��وادي  لوالية 
خلفت  مرور  حادث   16 املا�سي 
يف  توفيا  اأح��ده��م  ج��ري��ح   41
الذي وقع  احلادث  اإثر  امل�ست�سفى 
على م�ستوى طريق اكفادو بلدية 

جريح   11 خلف  وال��ذي  الدبيلة 
على  وقع  الذي  االآخ��ر  واحل��ادث 
 10 خلف  ط.و.ر402  م�ستوى 
جرحى واحلادث الذي وقع ببلدية 
ميه ون�سة خلف 5 جرحى وبع�س 
على  االأخ��رى  املختلفة  احل��وادث 

ورجح  ال��وادي  والي��ة  م�ستوى 
يف  معتاد  الغري  االرتفاع  �سبب 
لهذا  ال�سحايا  ن�سبة  ارت��ف��اع 
احلوادث  طبيعة  ح�سب  االأ�سبوع 
الغري  النقل  ب�سبب  املت�سل�سلة 
اأمن للعمال الذين ي�ستغلون على 

م�ستوى املزارع، حيث يتم نقلهم 
باأعداد كبرية تفوق 10 اأ�سخا�س 
على م�ستوى �سيارات من ديفام 
ح�سبما  وت��وي��وت��ا،  ول��ن��دروف��ر 

اأ�سارت اإليه ذات امل�سالح.
حممد ي�سني
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 يو�سف بن فا�سل
------------ 

ال��ران��ب  اأم  ق��ري��ة  ���س��ك��ان  ن��ظ��م 
احتجاجية  وق��ف��ة  ورق��ل��ة  ب��والي��ة 
اأ�سبحت  التي  العاج  قاعة  اأم��ام 
العديد  حاملني  ع��اج��ا،  تقدم  ال 
بتدخل  املطالبة  ال�سعارات  م��ن 
اخلدمات  نوع  لتح�سني  امل�سوؤولني 
كاهلهم  اأره��ق��ت  التي  ال�سحية 
عن  البحث  رح��ل��ة  يف  وجعلتهم 

العاج.
را�سلوا  اأنهم  املحتجون  واأ�ساف 
حياة  لكن ال  مرات،  امل�سوؤولني عدة 
ال�سكان  مطالب  واأه��م  تنادي  ملن 
يف  الكائنة  العاج  وح��دة  اأن  هو 
�سيارة  على  تتوفر  ال  القرية  و�سط 
واحل��االت  املر�سى  لنقل  اإ�سعاف 
مدينة  م�ست�سفى  اإىل  اال�ستعجالية 
ال��ع��دي��د من  ورق��ل��ة، ح��ي��ث ع��رب 

جريدة  بهم  التقت  الذين  املواطنني 
وا�ستيائهم  غ�سبهم  عن  التحرير 
االأو�ساع  ا�ستمرار  جراء  ال�سديدين 
للمر�سى. اليومية  واملعاناة  املزرية 
القرية  �سكان  نفو�س  يف  حز  وما 
اأبواب  فتح  يف  امل�سوؤولني  متاطل  هو 
تدعمت  التي  اجلديدة  العاج  قاعة 
مو�سدة  ظلت  لكنها  املنطقة،  بها 
يجهلونها،  الأ���س��ب��اب  ب����واب  االأ
ل�سكان  االأ�سا�سي  املطلب  ويبقى 
ال�سحة  واق���ع  حت�����س��ني  ال��ق��ري��ة 
ح�سبهم،  مري�سا  زال  م��ا  ال��ذي 
واإجراءات  خا�سا  اهتماما  وينتظر 
املعاناة  من  لتخلي�سهم  ا�ستعجالية 
اال�ستقال. فجر  منذ  رافقتهم  التي 
اجلوارية  ال�سحة  مدير  جهته  ومن 
على  رده  يف  بلباي  �سوقي  اأحمد 
اأك��د  ال��ق��ري��ة  �سكان  ان�����س��غ��االت 
برناجما  ���س��ط��رت  م�����س��احل��ه  اأن 
ي���ن مت  ل��ع��اج ���س��ك��ان ال��ق��ري��ة، اأ

لتقدمي  اأ�سبوع  كل  طبيب  ت�سخري 
عن  ناهيك  للمر�سى،  الفحو�سات 
االأيام  مدار  على  ممر�سات  توفري 

العاج. بقاعة 
قاعة  ف��ت��ح  ت��اأخ��ر  يخ�س  وف��ي��م��ا 
م�سالح  ح��م��ل  اجل��دي��دة  ال��ع��اج 

اأن  اإىل  م�سريا  امل�سوؤولية،  البلدية 
هذا  بعد  ت�ستلم  مل  ال�سحة  م�سالح 

امل�رضوع.

ي�سكو �سكان قرية اأم الرانب الواقعة على بعد 20 كم من عا�سمة اجلنوب ال�سرقي من تدين اخلدمات ال�سحية املقدمة من طرف قاعة العالج الوحيدة املوجودة بالقرية، املرفق ال�سحي ل 
يحمل من معنى وحدة العالج �سوى ال�سم، ما جعل �سكان اجلهة يتنقلون اإىل املناطق املجاورة للعالج. 

�سكان قرية "اأم الرانب" بورقلة ناقمون عن تدين اخلدمات ال�سحية املقدمة
تاأخر فتح قاعة العالج اجلديدة ي�ساعف ا�ستياءهم وتذمرهم

بلديتا ال�سارف والقديد تكت�سيان حلة بي�ساء اإثر ت�ساقط الثلوج باجللفة 
والقديد  ال�����س��ارف  بلديتا  �سهدت 
لوالية  الغربية  )باجلهة  الواقعتني 
جعل  للثلوج  كثيفا  ت�ساقطا  اجللفة( 
تكت�سي  مرتفعاتها  وخا�سة  املنطقة 

حلة بي�ساء. 
الفاحون  ا�ستب�رض  ال�سدد  هذا  يف  و 
للثلوج  املعترب  الت�ساقط  هذا  بعد  خريا 
الوالية على  بلديات  لباقي  امتد  الذي 
عرفت  اأن  بعد  للمطر،  زخات  �سكل 
الوالية �سحا يف االأمطار خال ف�سلي 
اخلريف وال�ستاء، يف و�سعية مل تعرف 
قلة  ب�سبب  �سنوات  منذ  مثيل  لها 
االأمطار، ح�سب ما اأجمع عليه عدد من 
الت�ساقط  هذا  ور�سم  واملربني.  املوالني 
االأخ�رض  اللون  امتزج من خاله  الذي 
للثلوج  النا�سع  بالبيا�س  لاأ�سجار 
ال�سارف وبن  خا�سة مبرتفعات بلديتي 

يعقوب �سورة رائعة جلمال الطبيعة.
الفاحني  على  الفرحة  تقت�رض  ومل 
االأط��ف��ال  معهم  تقا�سمها  م��ا  بقدر 
الت�ساقط  بهذا  بدورهم  �سعدوا  الذين 
الباردة  االأجواء  من  بالرغم  جعلهم  مما 
ي�سارعون  والقديد،  ال�سارف  ببلديتي 
للعب والرتا�سق بكرات الثلج التي يتم 
بهذه  م�ستمتعني  وهناك  هنا  جتميعها 

اللحظات.
اأخطار  من  املواطنني  حماية  وبهدف   
ال�سلطات  كثفت  التقلبات  ه��ذه 
بت�سخري  جهودها  من  للوالية  املحلية 
والب�رضية  املادية  االإمكانيات  كافة 
املدنية  كاحلماية  امل�سالح  ملختلف 
م�سالح  وتواجد  العمومية  واالأ�سغال 
دون  للحيلولة  الوطني  والدرك  االأمن 
اأمن  و�سمان  الطرق  حماور  انقطاع 

م�ستعمليها.
مديرية  لدى  باالإعام  املكلف  وح�سب 
احلماية املدنية املازم اأول عبد الرحمان 
الوحدة  م�سالح  �سجلت  فقد  خا�رض، 
واحدا  تدخا  ال�سارف  لبلدية  الثانوية 
 11 رقم  البلدي  الطريق  حمور  على 
الرابط بني ال�سارف والقديد، اإثر وقوع 
حادث مرور متثل يف انحراف �سيارة مل 
يخلف حل�سن احلظ �سحايا، عدا خ�سائر 

مادية.
كما عرف الطريق بطئا يف حركة املرور 
ب�سبب الت�ساقط يف املنطقة، حيث متت 
مراقبة  نقطة  و�سع  يف  امل�سارعة 
الذي  الوقت  يف  التدخات،  ل�سمان 
العمومية  االأ�سغال  م�سالح  �سخرت 

كا�سحة للثلوج وفقا لذات امل�سدر.
ق/ج

ا�ستكمال اأ�سغال ع�سرنة 201 كم جنوب املنيعة بغرداية

تاأهيل  اإعادة  اأ�سغال  ا�ستكمال  �سيتم 
رقم  الوطني  الطريق  �سطر  وع�رضنة 
بجنوب  كم   201 م�سافة  على   ،)1(
لوالية  االإقليمية  واحل���دود  املنيعة 
ح�سب  املقبل،  م��اي  �سهر  مترنا�ست، 
االأ�سغال  قطاع  م�سوؤويل  من  علم  ما 

العمومية بغرداية.

ت�سجل االأ�سغال التي وزعت على عدة 
باملئة،   90 بلغت  تقدم  ن�سبة  مراحل، 
ومل يتبق منها حاليا �سوى تعبيد نحو 
مدير  اأو�سح  مثلما  ع�رضين كيلومرتا، 
القطاع، علي تغار، الذي �رضح اأن هذه 
ال�سامة  �سمان  �ساأنها  من  العملية 
بني  التنقل  �رضوط  وحت�سني  املرورية، 

اأطلق  الباد.  جنوب  واأق�سى  �سمال 
هذا امل�رضوع املهيكل، الذي خ�س�ست 
دينار،  مليارات   3 تفوق  ميزانية  له 
التي  املتقدمة  التدهور  حالة  بعد 
الوطني  الطريق  من  اجلزء  هذا  يعرفها 
وجنوب  �سمال  بني  الرابط   ،)1( رقم 
الوطن، بفعل العوامل املناخية وحركة 

املركبات ذات الوزن الثقيل، كما جرى 
�رضحه. يتوخى من تلك االأ�سغال اإعادة 
تاأهيل هذا املحور، مبا يتطابق مع معايري 
على  والق�ساء  الوطنية  الطرقات 
بهذا  ال�سوداء"  "النقاط  من  العديد 
املقطع الذي كان م�رضحا حلوادث مرور 
متكررة ومميتة، ي�سيف مدير االأ�سغال 
جتديد  عملية  اأطلقت  العمومية. 
الرئي�سية  االإ�سارات  وع�رضنة لوحات 
)ل��وح��ات امل��ن��ع��رج��ات وال��ع��ام��ات 
املرور  اإ�سارات  ولوحات  الكيلومرتية 
تقاطع  تهيئة  جانب  اإىل  املختلفة(، 
ا�ستام االأجزاء  باملوازاة مع  الطرقات، 
ا�ستنادا  اأفقية،  اإ�سارات  مع  املنجزة 

للمتحدث.
الواقع  الطريق  من  مقطع  ا�ستفاد  كما 
على  املنيعة،  ملدينة  اجلنوبي  باملدخل 
ازدواجية  اأ�سغال  من  كم   15 م�سافة 
حمور  واإجناز  تاأهيل  واإع��ادة  الطريق، 
اجلنوبي  امل��دخ��ل  ح��ول  مم��ا  دوراين، 
ومهياأ  حديث  �سارع  اإىل  للمنيعة 
املقطع  هذا  و�سع  العمومية،  باالإنارة 
�رضيع  طريق  �سكل  على  الطرقي 

م����زدوج ح��ي��ز اخل���دم���ة، م��ن ط��رف 
للوالية  العمومية  االأ�سغال  م�سوؤويل 
عملية  من  ويتوخى  املنيعة،  املنتدبة 
الطرقي،  املحور  هذا  وع�رضنة  تدعيم 
وتاأمني  املرورية  احلركة  من  التخفيف 
الطرقات، ال �سيما على م�ستوى بع�س 
م�سافات  وتقلي�س  ال�سوداء،  النقاط 
الوطني  الطريق  حمور  على  التنقل 
بني  كبري  ب�سكل  امل�ستعمل   )1( رقم 
والية غرداية وواليات اأق�سى اجلنوب، 
احلركية  تن�سيط  يف  �سي�ساهم  كما 
للواليات  واالجتماعية  االقت�سادية 
املجاورة باأق�سى جنوب الوطن. يجري 
الطريق  من  �سطر  وتدعيم  ع�رضنة 
املنيعة  بني  الرابط   51 رقم  الوطني 
على  اأدرار،  لوالية  االإداري��ة  واحل��دود 
تلك  حققت  حيث  ك��م،   136 م�سافة 
االأ�سغال ن�سبة تقدم معتربة، اإىل جانب 
ع�رضنة وجتديد اإ�سارات املرور االأفقية 
ال��دوران  حماور  وتهيئة  والعمودية، 
�سطر  كل  ت�سليم  مع  باملوازاة  الهامة، 

منجز.
ق/ج

حجز 45 كغ من املخدرات بب�سار  
ب�ستى  اجلرائم  مكافحة  اإط��ار  يف 
اأنواعها متكن اأفراد ف�سيلة االأبحات 
توقيف  من  بب�سار  الوطني  للدرك 
من  اآخرين   3 متكن  فيما  �سخ�سني، 
الفرار بتهمة احليازة ونقل املخدرات 

بطريقة غري م�رضوعة. 
ال�سادر  ال�سحفي  البيان  ذك��ر 
التابعة  العامة  االت�سال  خلية  عن 
ل��ل��درك  االإق��ل��ي��م��ي��ة  للمجموعة 
حت�سلت  وال��ذي  بب�سار  الوطني 
جريدة "التحرير" على ن�سخة منه اأن 
العملية متت بناء على على معلومات 
وردت اإىل ف�سيلة االأبحات مفادها 
وجود �سبكة لها امتداد وطني تقوم 
م�ستوى  على  املخدرات  بتهريب 
مت  اإثرها  وعلى  ب�سار،  والية  اإقليم 
مع  بالتن�سيق  حمكمة  خطة  و�سع 

احلدود  حلرا�س   283 ال�رضية  اأف��راد 
للمجموعة  التابعة  البي�س  ب��واد 
لتوقيف  بب�سار  احلدود  حلرا�س   28
امل�ستبه فيهم، اأين مت ر�سد حتركاتهم 
ليتم توقيفهم وحجز كمية من مادة 
كغ،  ب�45  واملقدرة  املعالج  الكيف 
كانت  واح��دة  مركبة  حجز  مت  كما 
ت�ستعمل كو�سيلة لنقل هذه ال�سموم 
يف  م�ستعملة  نقالة  ه��وات��ف  و2 
قدره  مايل  ومبلغ  االت�سال  عملية 
30.000 دج، ولوحتي ترقيم اأجنبية. 
امل�ستبه  تقدمي  مت  التحقيق  وبعد 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهما 
باإيداعهم  اأمر  الذي  ب�سار  حمكمة 

احلب�س املوؤقت باملوؤ�س�سة العقابية. 

اأحمد / د
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حممد الزين �سو�سه
------------ 

قاعة  ا�ستلم  ال��ق��ط��اع  اأن  واأ���س��اف 
قنتي�س  �سطح  ببلدية  متخ�س�سة 
ريا�سية  ماعب  و5  العقلة،  ب��دائ��رة 
يف  اال�سطناعي  بالع�سب  ج��واري��ة 
وملعبني  نقرين،  املزرعة،  بجن،  بلديات 
ميدان  تزويد  مت  كما  الوالية،  بعا�سمة 
والطاقة  باالإنارة  الونزة  ببلدية  التن�س 
باملن�ساآت  يتعلق  ما  ويف  ال�سم�سية. 
قال  االجن���از،  ط��ور  يف  ت��زال  م��ا  التي 
ا�ستام  ينتظر  القطاع  اإن  امل�سوؤول  ذات 
ببلدية  جواري  ريا�سي  مركب  م�رضوع 
مرتا    25 وم�سبح  الو�رضى،  �سف�ساف 
اإع��ادة  م�رضوع  على  ف�سا  بالونزة، 
مار�س   4 ملركب  والتجهيز  الرتميم 
بالع�سب  التغطية  واإجناز  تب�سة،  مبدينة 

الكويف،  البلدي  للملعب  اال�سطناعي 
وجتديد  والتجهيز  ال��رتم��ي��م  واإع����ادة 
البلدي  امل�سبح  مياه  ت�سفية  جتهيزات 
الرتميم  اإع����ادة  وك��ذل��ك  ب��ال��ك��وي��ف، 
جتديد  مع  فيفري   18 مللعب  والتجهيز 
بالونزة،  مللعب  اال�سطناعي  الع�سب 
اإع����ادة ال��رتم��ي��م وال��ت��ج��ه��ي��ز وجت��دي��د 
البلدي  م�سبح  مياه  ت�سفية  جتهيزات 
ماعب   5 ل� العملية  ونف�س  بال�رضيعة، 
واأم  وب��وخ�����رضة،  ف��رك��ان،  ببلديات  
ومر�سط.  الو�رضى،  و�سف�ساف  علي، 
ملعبا   16 اإجناز  يتم  اأنه  اأ�ساف  امل�سوؤول، 
بوخ�رضة،  بلديات  عرب  جواريا  ريا�سيا 
قريقر،  ثليجان،  بجن،  املزرعة،  فركان، 
العقلة  االأبي�س،  املاء  قنطي�س،  �سطح 
بكارية،  احلمامات،  العوينات،  املاحلة، 
الإع��ادة  االأ�سغال  جت��ري  كما  وتب�سة، 
الريا�سي  امل��رك��ب  مل�سبح  االع��ت��ب��ار 

واإع��ادة  تب�سة،  مبدينة  عنابة  بطريق 
بالونزة  التن�س  ميدان  من  كل  جتهيز 
واإع��ادة  بالعوينات،  البلدية  وامللعب 
الريا�سات،  م��ت��ع��ددة  ال��ق��اع��ة  جتهيز 
تب�سة.  مبدينة  مار�س   4 م�سبح  وجتهيز 
يف  تتمثل  االن��ط��اق،  قيد  م�ساريع 
الريا�سي  للمركب  بيداغوجي  جتهيز 
ال�سباب  ودار  مقدم  بئر  ببلدية  اجلواري 
االإم�ساكية  واإجن��از  الكويف،  ببلدية 
ملعب  وتزويد  بال�رضيعة،  ال�سباب  لدار 
مديرية  ن��ارة.  ب��االإ بتب�سة  م��ار���س   4
ت�رضف  تب�سة  بوالية  والريا�سة  ال�سباب 
الذي  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديوان  على 
واح��دة  منها  لل�سباب  دارا   21 ي�سري 
لو�سعيتها  نظرا  مر�سط  ببلدية  مغلقة 
و10  لل�سباب،  وبيتني   الفيزيائية، 
مركبا  و11  الريا�سات،  متعددة  قاعات 
دي��وان  ج��ان��ب  اإىل  ج��واري��ا،  ريا�سيا 

ي�سري  الذي  الريا�سات  متعدد  املركب 
متعددة  قاعات  و6  ريا�سية  وحدات   10
القدم  لكرة  ماعب  و4  الريا�سات 
كمال  وقاعة  اأوملبي،  ن�سف  وم�سبح 
باالإ�سافة  مار�س،   4 مبلعب  االأج�سام 
لل�سباب  الوحيد  الرتفيهي  الف�ساء  اإىل 

اأن  حمدثنا  واأك��د  ال��والي��ة،  بعا�سمة 
منذ  املجمدة  امل�ساريع  من  العديد  هناك 
التجميد  لرفع  القطاع  ي�سعى  �سنوات، 
ال�سنة  خال  اإجنازها  يف  لانطاق  عنها 

القادمة.

ك�سف م�سدر م�سوؤول مبديرية ال�سباب والريا�سة بولية تب�سة اأن قطاع ال�سباب والريا�سة ا�ستفاد خالل �سنتي 2019 و2020، من العديد من امل�ساريع املختلفة، ت�ساف اإىل حظرية املن�ساآت 
الريا�سية وال�سبانية بالولية، منها 16 ملعبا جواريا جتري بها الأ�سغال وعمليات تهيئة وجتهيز ملرافق اأخرى. م�سدرنا اأو�سح اأن امل�ساريع التي ا�ستفادت منها الولية، متثلت يف قاعة متخ�س�سة 

ومركب ريا�سي جواري ومالعب ريا�سية جوارية،   لت�ساف اإىل حظرية املن�ساآت ال�سبانية والريا�سية للولية.

ا�ستالم 16 ملعبا جواريـا وترميم وجتهيز عدة مرافق ببلديات تب�سة
خالل �سنتي 2019 و2020

بدءا من الأ�سبوع املقبل للمطالبة ب�سب ال�سطر الثالث والرابع من منحة كورونا 

التكتل النقابي مل�ست�سفى علي بو�سحابة بخن�سلة ينظم وقفات 
احتجاجية �سلمية

النقابي  التكتل  ينظم  اأن  يرتقب 
بو�سحابة  علي  ال�سهيد  مل�ست�سفى 
الوطنية  النقابة  يف  املمثلة  بخن�سلة 
النقابة  العمومية،  ال�سحة  ملمار�سي 
ال�سحة  لبيولوجي  امل�ستقلة  الوطنية 
امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  العمومية، 
والنقابة  العمومية  االإدارة  مل�ستخدمي 

حركة  الطبيني  ل�سبه  اجل��زائ��ري��ة 
كل  دورية  وب�سفة  �سلمية  احتجاجية 
اأ�سبوع بداية من االأ�سبوع املقبل يومي 
ال�سنة  من  مار�س  و01  فيفري   28
اجلارية 2021، وهذا جراء التاأخر الكبري 
يف �سب منحة كوفيد ل�سطرها الثالث 
اجلمهورية  رئي�س  اأقرها  التي  والرابع 

ومل�ستخدمي  االأبي�س  اجلي�س  لفائدة 
املر�سوم  على  بناء  ال�سحة  قطاع 
بتاريخ  املوؤرخ   20-79 رقم  الرئا�سي 
تاأ�سي�س  املت�سمن   2020 مار�س   31
م�ستخدمي  لفائدة  ا�ستثنائية  عاوة 

قطاع ال�سحة ح�سب بيان التكتل.  
  ونا�س لزهاري

هزة اأر�سية ب�سدة 4.8 ب�سطيف
 4،8 ب�سدة  االأر�سية  الهزة  خلفت 
التي  ري�سرت،  �سلم  على  درج���ات 
كم   54( الر�سفة  ببلدية  �سجلت 
الهلع  م��ن  ح��ال��ة  �سطيف(  ج��ن��وب 
يف  املنطقة،  �سكان  و�سط  واخل��وف 
مادية  خ�سائر  اأي  يف  تت�سبب  مل  حني 
اأو ب�رضية، ح�سب ما علم من م�سالح 

احلماية املدنية.
واالت�سال  ب��االإع��ام  املكلف  واأك��د 
اأحمد  النقيب  املدنية  احلماية  مبديرية 
التي  االأر�سية  الهزة  باأن  لعمامرة، 
الثانية و51  ال�ساعة  وقعت يف حدود 
"مل  االأربعاء،  يوم  �سباح  من  دقيقة 
االأرواح  يف  اأ���رضار  اأي  يف  تت�سبب 
باأن  مردفا  واملنازل"،  البنايات  اأو 
النظامي  ال�سلك  لذات  تابعة  "فرقة 
ملعاينة  الهزة  وق��وع  منذ  متواجدة 
يف  باملواطنني  والتكفل  الو�سعية 

حالة ال�رضورة".
و�سخرت يف هذا االإطار فرق احلماية 
املدنية التابعة للجهة اجلنوبية للوالية 
اللوجي�ستيكية  اإمكانياتها  بجميع 
يف  الو�سعية  ملواجهة  والب�رضية 
ذات  ح�سب  ط��ارئ،  اأي  حدوث  حال 

امل�سدر.
وقد اأح�س بالهزة االأر�سية التي وقعت 
غرب  جنوب  كم   9 بعد  على  حتديدا 
بلدية الر�سفة �سكان املنطقة وبع�س 
عني  غ��رار  على  املجاورة  البلديات 

ومقرة  )�سطيف(  باي  و�سالح  اآزال 
كبري  فزع  حالة  خلف  مما  )امل�سيلة(، 
لدى ال�سكان اأدت بغالبيتهم ال �سيما 
الر�سفة(  )جنوب  را�سي�سلي  بحي 
انهيار  من  خوفا  منازلهم  مغادرة  اإىل 

البنايات اأو ت�سجيل اأي اإ�سابات.
املجل�س  رئي�س  نائب  جهته  من  وذكر 
احلليم  عبد  للر�سفة،  البلدي  ال�سعبي 
بن حاح "عدم وجود اأي ت�سققات يف 
اأخرى  خ�سائر  اأو  البنايات  اأو  املنازل 
با�ستثناء ت�ساقط بع�س احلجارة على 
 28 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
الرابط بني واليتي �سطيف وامل�سيلة".
ت�سكيل  مت  قد  اأنه  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
خلية اأزمة بالوالية ت�سم عدة قطاعات 
على غرار االأ�سغال العمومية واحلماية 
كما  الو�سعية،  ملراقبة  وذلك  املدنية، 

علم من م�سالح الوالية.
البحث  مركز  عن  �سادر  بيان  وكان 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف 
اأر�سية  هزة  باأن  اأفاد  قد  واجليوفيزياء 
�سلم  على  درجة   4،8 �سدتها  بلغت 
ري�سرت قد مت ت�سجيلها اأم�س يف حدود 
بوالية  دقيقة  و51  الثانية  ال�ساعة 

�سطيف.
وقد حدد مركز الهزة على بعد 9 كم 
)جنوب  الر�سفة  بلدية  غرب  جنوب 

�سطيف(، ح�سب ذات البيان.
ق/و

 حجز اأكرث من 1800 قر�ض مهلو�ض يف خمي�ض مليانة بعني الدفلى 
)يجي عنوان واحد يف �سطر واحد مكان�ض عنوان فرعي( 

اخلام�س  احل�رضي  االأم��ن  م�سالح  متكنت 
بعني  والية  يف  مليانة  خمي�س  دائرة  باأمن 
الدفلى، من توقيف �سخ�س يبلغ من العمر 
41 �سنة، ين�سط يف املجال املذكور، وحجز 
37 قارورة حتتوي  1822 قر�سا مهلو�سا، 
من  ماليا  مبلغا  وك��ذا  مهلو�سا،  �سائا 
�سمن  وذلك   االإجرامي،  ن�ساطه  عائدات 
مبا  اأ�سكالها،  ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار 
غري  بطريقة  واملتاجرة  احليازة  ذل��ك  يف 
امل�سنفة  ال�سيدالنية  امل��واد  يف  قانونية 

تعترب  العملية  العقلية.  املوؤثرات  �سمن 
الثانية من نوعها يف ظرف اأ�سبوع، جاءت 
بن�ساطه  تتعلق  معلومات  ا�ستغال  بعد 
العقلية  امل��وؤث��رات  ترويج  يف  االإج��رام��ي 
بخمي�س  معمر  �سيدي  حي  م�ستوى  على 
بنف�س  الواقع  م�سكنه  م�ستغا  مليانة، 
كللت  حيث  والبيع،  التخزين  يف  احل��ي 
اخلطة االأمنية املحكمة التي اأتبعت بعملية 
تفتي�س امل�سكن امل�سبوه بعد احل�سول على 
بتوقيف  املخت�سة،  النيابة  اإذن ق�سائي من 

حجز  مع  اجل��اري  فيفري   16 يوم  املعني 
قارورة   37 وكذا  مهلو�سا  قر�سا   1822
حتتوي حملوال مهلو�سا من اأنواع خمتلفة، 
اإىل جانب �سبط هاتفني نقالني ومبلغ مايل 
ميثل عائدات ن�ساطه االإجرامي. امل�ستبه فيه، 
بعد ا�ستكمال اإجراءات التحقيق الازمة، مت 
تقدميه اأم�س اأمام اجلهة الق�سائية املخت�سة 
بخمي�س مليانة، اأين �سدر ب�ساأنه اأمر اإيداع.
خمتار برادع

قاطنو البنايات اجلاهزة يف العطاف بعني الدفلى يطالبون 
الوايل بالتدخل

بالقرية  اجل��اه��زة  البنايات  قاطنو  نا�سد 
الدفلى،  العطاف وايل والية عني  الفاحية 
املعنية  امل�سالح  لدى  للتدخل  مبارك  البار 
ملفات  ع��ن  ال��غ��ب��ار  ونف�س  لتحريك 
على  للح�سول  ال��ع��ال��ق��ة   التعوي�س 
بغية  بهم،  اخلا�سة  املالية  م�ستحقاتهم 
ال�سطر  ت�سديد  حترير  عملية  يف  ال�رضوع 
املالية  االإعانة  من  اأمده،  طال  الذي  الثاين 
اأي  االإعانة،  مبلغ  من  باملئة  ب�60  واملتمثل 
امل�ستفيدون  تلقى  بحيث  دج،   720.000
ب�40  واملتمثل  االإعانة  من  االأول  ال�سطر 
بعد  دج  االإعانة،480.000  مبلغ  من  باملئة 
للتعليمة  وهذا طبقا  البناء،  لرخ�سة  تقدمي  

يف  املوؤرخة   05 رقم  امل�سرتكة  الوزارية 
واملتعلقة   بحوزتنا،  التي   14/11/2012
ال�ساليهات  ا�ستبدال  اأجل  من  االإعانة  مبنح 
امل�سيدة على م�ستوى واليتي ال�سلف وعني 
الدفلى بعد زلزال 1980. بعدما حظيت هذه 
مبوجب  االأول،  الوزير  مبوافقة  الت�سهيات 
يف  املوؤرخة  128/م.د/و.اأ  رقم  املرا�سات 
املوؤرخة  599/م.د/و.اأ  ورقم   03/02/2014
يف 17/06/2014. وحلد كتابة هذه ال�سطور 
اإجراءات   ال�سكان ينتظرون تخفيف  ما زال 
حترير ال�سطر الثاين بح�سب قولهم، ال�سطر 
اأمدها  طال  التي  املالية  االإعانة  من  الثاين 
القانونية  ال�رضوط  كل  ا�ستوفت  بعدما 

املعمول بها.
من  اأكرث  العطاف  ببلدية  يوجد  لاإ�سارة، 
�سايل  جمموع3.233  من  جاهز  بناء   700
بوالية عني الدفلى  و19.000 �سايل بوالية 
فاإنهم  ال�سكان،  بع�س  وح�سب  ال�سلف، 
حوايل  منذ  اجلاهزة  البنايات  هذه  يقطنون 
41 �سنة عانوا فيها الويات مبعنى الكلمة 
والتي مل تعد �ساحلة  للعي�س، بل اأ�سبحت 
حياتهم  على  خطرا  وت�سكل  للزوال  اآيلة 
ال�سلبية  االنعكا�سات  مربزين  و�سحتهم، 
ومتاطل  االنتظار  نظري  بهم  اأ���رضت  التي 
امل�سكل  وحل  ت�سوية  يف  املعنية  اجلهات 

ب�سفة نهائية.
خمتار برادع

حمافظة الغابات بخن�سلة تنظم حملة 
تطوعية لغر�ض 5000 �سجرة

للت�سجري  الوطنية  اإطاراحلملة  يف 
ارت��اأت  فيفري   22 ال���  ومبنا�سبة 
خن�سلة  لوالية  الغابات  حمافظة 
يف  يتمثل  طموح  برنامج  ت�سطري 
مبنطقة  �سجرة   5000 نحو  غر�س 
عرفت  وقد  بالوالية،  املن�سار  جبل 

التظاهرة واحلملة التطوعية م�ساركة 
وا�سعة من قبل املواطنني، ف�سا عن 
م�ساركة االأ�ساك االأمنية والك�سافة 
على  امل��دين  واملجتمع  االإ�سامية 
غرار بع�س اجلمعيات الفاعلة.                                                  
  ونا�س لزهاري

اإحباط حماولة تهريب اأزيد من قنطار خمدرات بتلم�سان 
متكنت م�سالح ال�رضطة الأمن والية تلم�سان من اإحباط حماولة الإدخال كمية من املخدرات قادمة من املغرب، والتي كانت 
بو�سعيد وتكللت  بني  بزاوية  العملية جرت  امل�ستورد بطريقة غري �رضعية.  املخدر  اإىل جودة  ترمز  التي  بال�سور  معلبة 
بحجز اأزيد من قنطار من الكيف املعالج اإىل جانب ا�سرتجاع مركبة، وما تزال التحقيقات متوا�سلة لاإيقاع باأفراد ال�سبكة 

االإجرامية.
ع بوتليتا�س



ــراين،  ــم ــــرب عــبــد الـــقـــادر ع اأع
ــر، عن  ــزائ مـــدرب مــولــوديــة اجل
تعادل  بعد  ال�سديد،  ح�سرته 
الــرتجــي  �سيفه  ــــام  اأم فــريــقــه 
اجلــولــة  يف   ،)1-1( الــتــونــ�ــســي 
املــجــمــوعــات  دور  مـــن  الــثــانــيــة 

بدوري اأبطال اأفريقيا.
ــراين خـــال الــنــدوة  ــم وقـــال ع
نن�سى  اأن  يجب  "ل  ال�سحفية 
خربة  ميتلك  فريقا  واجهنا  اأننا 
كبرية يف املناف�سة، ولديه جتربة 
لعبني  اإىل  اإ�سافة  منا،  اأح�سن 
خو�ص  على  ــودوا  ــع ت ممــيــزيــن، 

البطولة القارية".
واأعتقد  �سيئني،  نكن  "مل  واأ�ساف 
ما  قـــدمـــوا  فــريــقــي  ــي  ــب لع اأن 
ـــل مـــا لــديــهــم فــوق  عــلــيــهــم، وك
نتلقى  اأن  قبل  املــيــدان،  اأر�سية 

هدًفا كنا قادرين على تفاديه".
عانى  فريقنا   " عمراين  ووا�سل 
كثريا من الناحية البدنية، حيث 
على  جمــربيــن  اأنف�سنا  ــا  وجــدن
ا�سطرارية،  بتغيريات  القيام 
ـــروج  ــعــدو، وخ ــة �ــس ــاب ــس بــعــد اإ�
م�ساكل  من  معاناته  ب�سبب  حراق 
ع�سلية، وبالتايل مل نكن قادرين 

على تقدمي اأف�سل من هذا".
وتابع " لقد در�سنا اخل�سم جيدا، 
 ،4-3-2-1 بخطة  املباراة  ودخلنا 
يف  كبرية  �سعوبات  جند  اأن  قبل 
 ،4-4-1-1 اإىل  لنتحول  التمركز، 
�ساحة،  بن  على  اعتمدنا  حيث 
الهجومي،  التن�سيط  يف  وفريوي 
ـــــاولت بــــاءت  ـــــح لـــكـــن كــــل امل

بالف�سل".
الأمل  اأن  "اأعتقد  عمراين  وختم 
يف  جناحنا  بــ�ــســاأن  قائما  لزال 
العبور  تاأ�سريتي  اإحــدى  خطف 

اإىل الدوري الثاين".

بعد غيابة عن اللقاءين الأخريين 
ب�سبب الإ�سابة من املنتظر اأن يعود 
اأمل  اأمــام  ب�سري  طرمون  الاعب 
رفقاوؤه  م�ساركته  بعد   ، الأربعاء 
 ، التدريبية  احل�س�ص  جميع  يف 
ب�سري  يقول  الأمل  ولقاء  هذا  عن 

ليومية التحرير اجلزائري :ــ

ــ كيف اأحوال ب�سري ؟
رفقائي  �ساركت  اأنني  هلل  احلمد 
التدريبية  احل�س�ص  جميع  يف 
ـــاء دون  ـــع لــلــقــاء الأرب ــة  ــربجم امل
الإ�سابة  مــن  �سفائي   ، عــنــاء  اأي 
�ــســيــحــفــزين عــلــى الـــعـــودة بــقــّوة 
كل  ومـــن  الأ�ــســا�ــســيــة  للت�سكيلة 
الــتــاأقــلــم  ـــب ، هـــديف هـــو  ـــوان اجل
حتى  املناف�سة  اأجــواء  مع  ب�سرعة 

ي�ستفيد فريقي .

ــ تبدو متفائل بعودة قّوية 
؟وامل�ساهمة يف النتائج الإيجابية 

مب�ساكل  اأ�سعر  مل  اأنني  هلل  احلمد 
كنت  التي  الإ�سابة  م�ستوى  على 
م�ساركة  وبعد  وعليه   ، منها  اأعاين 

الأمل  للقاء  التح�سري  يف  رفقائي 
لهذه  جاهز  اأنني  القول  اأ�ستطيع 
اجلوانب  كل  ومن  اجلديدة  املباراة 

بعد تخل�سي من الإ�سابة .

ــ يت�سح من كالمك اأنك م�ستعد 
للم�ساركة يف اللقاء ؟

ــود  ــع ـــة مــــن دونــــهــــا ي ـــارك ـــس ـــ� امل
لختيارات املدرب الذي �ستعود له 
الكلمة يف ر�سم الت�سكيلة الأ�سا�سية 
املوعد  هذا  يف  النادي  �ستمثل  التي 
للم�ساركة  ، بدوري جاهز  اجلديد 
واللعب اأ�سا�سي يف �سفوف الت�سكيلة 
يف  لرفقائي  الدعم  اأعطي  حتى 

امليدان. 

ــ وماذا عن املباراة وحظوظ 
فريقهم ؟

يف  متتاليتني  ــني  ــارات ــب م لعبنا 
الأول  تعادلني  اأحــرزنــا  البطولة 
ــل الــديــار ،  خــارجــه والــثــاين داخ

اأعترب النطاقة موفقة خ�سو�سا 
اأبهر اجلميع  من حيث الأداء الذي 
والفوز  العقدة  فك  الآن  هدفنا   ،
حتى  املمكنة  الآجــــال  ـــرب  اأق يف 
اللقاء  اأن  �سحيح   ، اأن�سارنا  ن�سعد 
، لكن هذا  �سعب ومن كل اجلوانب 
اأبدا  لن يقلل من �ساأننا ول يخيفنا 
واإرادة  عــزميــة  بكل  و�سنتنقل 
امل�ستوى  يف  ــاراة  ــب م اأداء  ـــل  لأج
بالنقاط  ــوز  ــف ال حــتــى  املــطــلــوب 

الثاث .

ــ وماذا عن املناف�ض ؟
وميلك  اخلــــربة  مــن  لــه  ـــرتم  حم
وهو  املطلوب  امل�ستوى  يف  لعبني 
املواجهة  اأن  يــوؤكــد  ــذي  ال العامل 
والغلبة  امليدان  يف  قّوية  �ستكون 
التي  للت�سكيلة  �ــســتــكــون  طبعا 
يف  الــهــجــومــيــة  فــر�ــســهــا  ت�ستغل 

امليدان وترتجمها لأهداف .
حاوره / اأحمد اأمني 

بعد اأخذ ورد مت الف�سل يف �سيغة 
الق�سم  بــطــولــة  مناف�سة  لــعــب 
الوطني الثالث جمموعة اجلنوب 
بعدما وقع على الختيار الثاين ، 
حيث تلعب مبجموعتني ت�سم كل 
منهما ثمانية فرق على اأن جترى 
ويحدد  واإيــابــا  ذهابا  مبارياتها 
الق�سم  اإىل  والــ�ــســاعــد  الــبــطــل 
جمموعة  مبــن  الــثــاين  الــوطــنــي 
مباراة  بوا�سطة  ال�سرقي  اجلنوب 
فا�سلة جتمع بني بطل الفريقني 
يف ملعب حمايد وفق ما هو مربمج 

من قبل الرابطة الو�سية . 

املجموعة الأوىل �سمت الفرق 
التالية 

اإذ �سين�سط يف هذه املجموعة كل 
 ، اإحتـــاد بلدية ورقــلــة  مــن فــرق 
اإحتاد حا�سي الرمل ، اإحتاد بلدية 
اإحتاد   ، الروي�سات  ، م�ستقبل  اأفلو 
النزلة ، وفاق ورقلة ، اأمل متليلي 
، م�سعل حا�سي م�سعود ، مما يوؤكد 
وامل�سرفني  الو�سية  الرابطة  اأن 
يف  اعتمدوا  قد  ت�سيريها  على 

تق�سيمهم هذا بعد امل�سافات التي 
اإليها  املنتمية  الــوليــات  تف�سل 
الفرق التي تن�سط يف هذا الق�سم.

... واملجموعة الثانية جاءت 
على النحو الأتي 

 " ال�سويف  الإحتـــاد   ، تقرت  ــادي  ن
الأع�سا�ص " ، م�ستقبل احلمادين ، 
اأوملبيك   ، اإحتاد الزاوية العابدية 
 ، بوعزيز  �سيدي  �سباب   ، املقرن 
 ، الرباح  واإحتاد  ال�سويف  الت�سامن 
وهي فرق قوية وطموحة تبحث 

الوطني  للق�سم  الــ�ــســعــود  ــن  ع
عديدة  موا�سم  منذ  هواة  الثاين 
�ستكون  املعركة  اأن  يوؤكد  مما   ،
منذ  املجموعة  فــرق  بــني  قوية 

النطاقة . 

كل الفرق ن�سرت مبارياتها 
ملرحلة الّذهاب 

موقع  على  النا�سطون  تـــداول 
خ�سو�سا   ، الجتماعي  التوا�سل 
لبطولة  فرقهم  املنتمية  منهم 
ــواة  ه الــثــالــث  الــوطــنــي  الق�سم 

�ستجريها  التي  املباريات  رزنامة 
 ، الّذهاب  مرحلة  خال  فرقهم 
الكبرية  رغبتهم  يوؤكد  ما  وهــو 
املناف�سة  لأجـــــواء  الـــعـــودة  يف 
تف�سي  ب�سبب  طويل  غياب  بعد 
بداية  انتظار  يف   ، كورنا  جائحة 
اأن  املنتظر  والتناف�ص  املناف�سة 
اأن�سار  مــن  هائلة  اأعـــداد  يجلب 
لتحقيق  فرقهم  ملـــوؤازرة  الفرق 
هــذا  خـــال  امل�سطر  الأهـــــّداف 

املو�سم . 
ع . ج اأحمد 

اجلزائر  مولودية  فريق  تعرث 
ــا فــر�ــص  ــدم ــن ـــه ع ـــس ــى اأر� ــل ع
"الداربي"  يف  الــتــعــادل،  عليه 
املغاربي، اأمام الرتجي الريا�سي 
 )1-1( بــنــتــيــجــة  ــي  ــس ــ� ــون ــت ال
 5 مبلعب  الثاثاء  اليوم  �سهرة 
حل�ساب  بالعا�سمة،  جويلية 
املجموعة  عن  الثانية  اجلولة 
رابطة  مناف�سة  مــن  الــرابــعــة 
القدم،  لكرة  افريقيا  ابــطــال 
النفراد  فر�سة  بذلك  م�سيعا 

بال�سدارة.
ــــاراة مــتــكــافــئــة  ــــب ـــت امل ـــان وك
التعب  اأن  اإل  الــطــرفــني،  بــني 
لعبي  ــن  م نـــال  والإ�ـــســـابـــات 
ال�سيوف  عك�ص  على  املولودية، 
ل  تركيزا  اأكـــرث  كــانــوا  الــذيــن 

�سيما يف ال�سوط الثاين.
وجاءت اأول فر�سة من ال�سيوف 
ــاين،  ــغ ــق املــهــاجــم ال ــري ــن ط ع
ــاث  ــد ث ــع ـــي، ب ـــوغ ويــلــيــام ت
ــة، واأمـــام  ــداي ــب ــن ال ــق ع ــائ دق
و�سع  يف  اأخفق  فارغة  �سباك 
يكن  املــرمــى.ومل  ــل  داخ الكرة 
ظل  يف  �سيما  قويا  املولودية  رد 
طغى  الــذي  التكتيكي  ال�سراع 

على املجريات.
اأول  يف  اأفلح،  "العميد"  اأن  غري 
افتتاح  يف  لــه،  اأتيحت  فر�سة 
باب التهديف، عن طريق بال 
 ،)27( الدقيقة  يف  �ساحة  بــن 
م�سددا  بلخري،  من  متريرة  بعد 
احلار�ص  اإيقافها  يف  اأخطاأ  كرة 

فاروق بن م�سطفى.
اأي  ت�سجيل  يتم  مل  ــك  ذل بعد 
الطرفني،  من  خطرية  فر�سة 
اللعب.وكاد  وتــرية  وتراجعت 
اأن ي�سيف  عبد الرحمن ح�سود 
يف  قــويــة  خمالفة  اإثـــر  الــثــاين 
ــص  ــار� احل لــكــن   42 الــدقــيــقــة 
ب�سعوبة. اأخرجها  التون�سي 
اللقاء  من  الأول  اجلزء  لينتهي 
بهدف  اجلــزائــر  ممثل  بتقدم 

دون مقابل.
عرفت  فقد  الثانية  املرحلة  اأما 
حمــاولــة الــرتجــي الـــعـــودة يف 
 ،48 الدقيقة  ففي  النتيجة، 
عبد  خــلــيــد  الـــغـــاين  راأ�ـــســـيـــة 
ــبــا�ــســط مـــرت فـــوق الطـــار  ال

بقليل.
"باب  ت�سكيلة  هجمات  وكللت 
الــتــعــادل،  ــدف  ــه ب ال�سويقة" 
ـــري عبد  ـــزائ ــق اجل ــري عـــن ط
الدقيقة  يف  غيث  بن  الـــروؤوف 
وهي  جماعي،  عمل  اإثــر   )59(
اللقطة التي احتج عليها لعبو 
مبخالفة  مطالبني  املــولــوديــة 
نبيل  زمــيــلــهــم  عــلــى  ارتــكــبــت 
ار�سية  ــادر  غ والـــذي  لعمارة، 

امليدان م�سابا ب�سببها.
اجلزائري  الفريق  رمى  بعدها 
ل�ساحله  الكفة  لرتجيح  بثقله 
دفاعيا  منظما  كان  مناف�ص  اأمام 
اأن  اإل  املــرتــدات،  على  وارتــكــز 
اجلانب  من  انتق�ست  الفعالية 
ــــاق  ـــري بــ�ــســبــب الره ـــزائ اجل

وال�سابات.
ـــا الــفــريــقــني  ـــدرب واأجـــــــرى م
الرهان،  تغيريات، بهدف ك�سب 
من  كــا  عــمــراين  اأقــحــم  حيث 
ــل  ـــــدادي وبــــــوردمي مـــن اج ع
اللعب،  يف  جديد  نف�ص  تقدمي 

اإل اأن ذلك مل ياأت بثماره.
املــغــاربــي  "الداربي"  وانــتــهــى 
النتيجة  اأن  اإل  ملثله،  بــهــدف 
اأكرث،  التون�سي  ال�سيف  تخدم 
ــراد  ــف ــالإن ب ــه  ل ت�سمح  كــونــهــا 
الرابعة،  املجموعة  بــ�ــســدارة 

رافعا ر�سيده اىل اربع نقاط.
باملقابل، حتتل املولودية املرتبة 
مع  منا�سفة  بنقطتني،  الثانية 
يتذيل  بينما  امل�سري،  الزمالك 
املجموعة  ال�سينغايل  تونغيث 

بنقطة وحيدة.
املــبــاراة الأخـــرى عــن ذات  ويف 
الثانية،  للجولة  املــجــمــوعــة 
م�سيفه  اأمـــام  الزمالك  تــعــادل 
دون  ــايل  ــغ ــن ــي ــس ــ� ال ــث  ــي ــغ ــون ت

اأهداف.
يتنقل  الــثــالــثــة،  ــة  ــول اجل ويف 
ــر  ــس ــ� الـــنـــادي الأحـــمـــر والأخ

نــادي  ملــواجــهــة  ال�سينغال  اىل 
تونغيث، فيما ي�ستقبل الرتجي 
 5 الزمالك، وهذا يومي  ت�سكيلة 

و 6 مار�ص املقبل.
عاد  قــد  ــر  ــزائ اجل ممثل  وكـــان 
من  الوىل  اجلولة  يف  بالتعادل 
يف   ،)0-0( الزمالك  ــام  اأم م�سر 
تونغيث  على  الرتجي  فاز  حني 

بواقع )2-1(.
مولودية  الفريقني:  ت�سكيلة 
اجلــــزائــــر: �ــســاحلــي-حــداد-
ح�سود  �سعدو)مرواين81(- 
)براهيمي  )القائد(-لعمارة 
)بوردمي81(- 64(-حراق 
ربـــــيـــــعـــــي-ايـــــ�ـــــســـــا-بـــــن 
بلخري-   -)75 �ــســاحــة)عــدادي 
الــقــادر  عبد  املــــدرب:  فــريــوي 
بن  التون�سي:  الرتجي  عمراين 
�ستي-بدران- م�سطفى-النقاز- 
كوليبايل)القائد(-  يعقوبي- 
توغي  غيث-  رم�سان-بن  بــن 
عبد  -خليد   )86 خليفة  )بــن 
بدري   -  )73 )خلني�سي  البا�سط 
معني  املـــــدرب:   )73 )الـــهـــوين 

ال�سعباين.

�سباب   ، املقبل  ال�سبت  يلعب 
الثالثة  اجلولة  لقاء   ، ثور  بني 
مــن بــطــولــة الــقــ�ــســم الــوطــنــي 
الأربعاء  اأمــل  اأمــام  هــواة  الثاين 
ــل  ــدان الأخــــري ، وكــلــه اأم ــي مب
بعد   ، بنتيجة  العودة  يف  لأجل 
ال�سلبي  التعادل  بنقطة  العودة 
تاأكيد  لأجــل   ، الأخ�سرية  من 
اللتني  الإيجابيتني  النتيجتني 
ال�سابقتني  املباراتني  يف  �سجلهما 
، باملقابل جند اأن املناف�ص يرغب 
ــن اأطـــوار  يف اخلــــروج غــامنــا م
املباراة لتفادي الوقوع يف اخلطاأ 
نقاط  اأربع  �سيع  بعدما   ، الثالث 
من  يقلل  لن  هذا  اأن  اإل   ، كاملة 
�سليمان  بن  املــدرب  اأ�سبال  �ساأن 
تعبد  اإيجابية  بنتيجة  للعودة 
يف  التاألق  ملوا�سلة  اأكرث  ال�سبيل 

البطولة .
اللقاء التطبيقي اأكد جاهزية 

الت�سكيلة  
ــاء  ــق ــل ـــــال الـــــعـــــودة ل ــــن خ م
اأنهى به املدرب  الذي  التطبيقي 
بن �سليمان واأ�سباله حت�سرياتهم 

التي  ـــــواء  والأج الأمــــل  لــلــقــاء 
الاعبني  جاهزية  تبني  �سادته 
املوعد  لهذا  اجلوانب  الكل  ومن 
تاأكيد  الفريق  فيه  املجرب  الهام 
ناهيك   ، الإيجابية  انطاقته 
الظفر  يف  ال�سبان  رغبة  على 
ما  وهو   ، البطولة  يف  فوز  بــاأول 
�سيزيد يف اإ�سرارهم فوق امليدان 

لإ�سعاد الأن�سار. 
املباراة فر�سة للتاأكيد بالن�سبة 

لالعبني 
فر�سة  ـــل  الأم مــبــاراة  �ستكون 
لتاأكيد بالن�سبة جلميع الاعبني 
املــبــاراتــني  يف  ــم  ــروزه ب بــعــد   ،
وهذا   ، البطولة  من  ال�سابقتني 
الطاقمني  اإقناع  موا�سلة  لأجل 
امل�سري والفّني بقيادة املدرب بن 
عن  يبحث  زال  ل  الذي  �سليمان 
بعدما   ، بعد  املثالية  الت�سكيلة 
الت�سكيلة  ر�سم  يف  احل�سم  تاأجل 
ب�سبب العدد القليل من املباريات 
الــفــريــق  لعبها  ــي  ــت ال الـــوديـــة 
الذي  العامل  وهــو   ، الآن  حتى 
خال  الفريق  منه  �سي�ستفيد 

هذه املباراة . 
عالوة الفوز �ستكون م�ساعفة 

هذه املّرة 
بلغنا من قبل م�سادرنا املوثوقة 
م�ساعفة  ــد  ــري ت الإدارة  اأن 
الأربعاء  بلقاء  اخلا�سة  العاوة 
الاعبني  حتفيز  ــل  لأج ــك  وذل
الــعــودة  ومنها  �سبق  ممــا  اأكـــرث 
التنقل  ــذا  ه مــن  كــامــا  ــزاد  ــال ب
الفريق  �سيجني  الــذي  الطويل 
ــتــفــادة  ال�ــس ــة  ــال ثـــمـــاره يف ح
العودة  قبل   ، كاملة  بالنقاط 
على  جمددا  والّدفاع  الديار  اإىل 
من  والأول  الثاين  الفوز  اإحــراز 
نوعه داخل الديار يف البطولة . 

كل العنا�سر الأ�سا�سية �ستكون 
حا�سرة 

ــر  ــع الــعــنــا�ــس ــي ــم ـــاركـــت ج �ـــس
احل�س�ص  جميع  يف  الأ�سا�سية 
اأمــل  للقاء  تــاأهــبــا  التدريبية 
الأربعاء دون م�ساكل تذكر، وهو 
الطاقم  على  �سهل  الذي  العامل 
الربنامج  كل  تنفيذ  يف  الفّني 
املوعد  لهذا  امل�سطر  التح�سريي 
جميع  اأن  يــوؤكــد  ممــا   ، اجلــديــد 
الــعــنــا�ــســر �ــســتــكــون حــا�ــســرة 
وامل�ساهمة  اللقاء  يف  للم�ساركة 
اإيجابية  بنتيجة  ــودة  ــع ال يف 

اأخرى .
اأحمد اأمني 

 �سبيبة القبائل تفوز على امللعب 
دور  اإىل  وتتاأهل   )1-0( املــايل 

املجموعات
اجلزائر - تاأهلت �سبيبة القبائل 
كاأ�ص  مــن  املجموعات  دور  اإىل 
لكرة  الإفريقية  الكونفدرالية 
فوزها  بف�سل  "الكاف"،  القدم 
 1-0 بنتيجة  املــايل  امللعب  على 

اليوم   ،)1-0  : الأول  )ال�سوط 
الأحد مبلعب اأول نوفمرب 1954 
بتيزي وزو، حل�ساب اإياب الدور 
ال�ساد�ص ع�سر "مكرر" للمناف�سة 

القارية.
و�سجل املدافع بدر الدين �سوياد 
الهدف الوحيد يف هذه املواجهة 
بداية  مــع  "الكناري"  لفائدة 

اللقاء براأ�سية جميلة )د 5(.
الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  انهزم  و 
الذهاب  لقاء  يف  لفان  دوني�ص 
امللعب  فريق  اأمــام   1-2 بنتيجة 

املايل بباماكو.
النتيجة،  هـــذه  ــوء  ــس � ــى  ــل وع
دور  اإىل  القبائل  �سبيبة  ت�سعد 
مناف�سة  ثــاين  مــن  املجموعات 

قارية لاأندية.
على  "ال�سبيبة"  ــرف  ــع ــت وت
ــة  ــل ــرح م يف  ــا  ــم ــه ــي ــس ــ� ــاف ــن م
عملية  اإجــراء  بعد  املجموعات 
يــوم  املـــقـــررة  الــقــرعــة  �سحب 
الثنني مبقر "الكاف" بالقاهرة 
ال�ساعة  ــن  م ــداء  ــت اب )مــ�ــســر( 

اجلزائر. بتوقيت  00ر14 

 "العميد" يتعرث وي�سيع ال�سدارة اأمام  الرتجي التون�سي بهدف 
ملثله

اأمل الأربعاء ــ �سباب بني ثور 

الغزلن جاهزون للعودة بنتيجة اإيجابية من الأربعاء 

 �سبيبة القبائل تفوز على امللعب املايل )0-1( وتتاأهل اإىل دور املجموعات 

مدرب مولودية اجلزائر

خربة الرتجي مكنته من العودة
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ــــال  ــــم ــــــع ج ــــــس و�
مـــو�ـــســـيـــال، لعــب 
و�سط بايرن ميونخ، 
�سفحات  يف  ا�ــســمــه 
تـــــاريـــــخ بــطــولــة 
اأوروبا  اأبطال  دوري 
ـــال مــ�ــســاركــتــه،  خ
اأمــ�ــص الــثــاثــاء، يف 
على  ــه  ــق ــري ف فــــوز 
لت�سيو )1-4( �سمن 
دور  ذهاب  مناف�سات 

الـ16.
مولر  توما�ص  الثنائي  غياب  ا  معو�سً اأ�سا�سًيا،  املباراة  بداأ  عاًما  الـ17  �ساحب   
فريقه  هدف  بت�سجيله  فليك  هانز  مدربه  ليكافئ  جنابري،  و�سريجي 

الثاين من ت�سديدة اأر�سية زاحفة.
دوري  يف  ال�سباك  يهز  اإجنليزي  لعب  اأ�سغر  الهدف  بهذا  مو�سيال  واأ�سبح   
الأبطال على مدار التاريخ، حمطًما الرقم ال�سابق ملواطنه األيك�ص اأوك�سليد 

ت�سامربلني مع اآر�سنال.
 اإذن فمن هو مو�سيال؟

الفتى ال�ساب من مواليد مدينة �ستوجتارت الأملانية، وذلك يوم 26 فرباير/
�سباط 2003، اأي اأنه �سيكمل عامه الـ18 اجلمعة القادم.

 ُولد مو�سيال لأب نيجريي واأم اأملانية، حيث عا�ص يف باد والدته حتى �سن 
ال�سابعة قبل ال�سفر معها �سوب اإجنلرتا.

فر�سة  له  اأتاح  مما  اإجنلرتا،  داخل  ل�سنوات  اأ�سرته  رفقة  مو�سيال  عا�ص   
الن�سمام اإىل اأكادميية ت�سيل�سي عام 2011، لي�ستمر هناك طيلة 8 �سنوات.
اإىل  مو�سيال  عاد  عاًما،   16 عمره  كان  حينما  اأي   ،2019 يوليو/متوز  ويف   
الفريق الأول  اإىل بايرن ميونخ، لي�سجل ظهوره مع  اأملانيا وقرر الن�سمام 

يف يونيو/حزيران 2020.
مع  ي�سارك  لعب  اأ�سغر  فرايبورج،  اأمام  الأول  بظهوره  مو�سيال  واأ�سبح   
الفريق البافاري يف البوند�سليجا على الإطاق، وذلك بعمر 17 عاًما و115 

يوًما.
اأهدافه خال فوز بايرن الكا�سح على �سالكه  اأول   �سجل الفتى الإجنليزي 
)0-8( يف بداية املو�سم احلايل، لي�سبح اأ�سغر لعب يهز ال�سباك يف تاريخ 

النادي، وذلك بعمر 17 عاًما و205 اأيام.
 وبعدما �سجل اأول اأهدافه الأوروبية بالأم�ص، اأ�سبح مو�سيال اأ�سغر لعب 

يهز ال�سباك يف البطولة بقمي�ص فريق اأملاين.
مباراة   26 ال�ساب  الاعب  خا�ص  البافاري،  الفريق  مع  له  ظهور  اأول  ومنذ   

بكافة البطولت، �سجل خالها 4 اأهداف.
 ملن �سيلعب دولًيا؟

والدته  بينما  والإجنليزية،  النيجريية  اجلن�سيتني  ميلك  مو�سيال  والد 
اأملانية، لذا فاإنه يحق له متثيل اأي من البلدين )اأملانيا اأو اإجنلرتا(.

طيلة  ال�سنية  الفئات  خمتلف  يف  اإجنلرتا  نا�سئي  منتخبات  مو�سيال  ومّثل   
مباراتني  يف  عاًما   16 حتت  اأملانيا  منتخب  مع  ظهر  فيما  املا�سية،  ال�سنوات 

فقط قبل 3 �سنوات.
املنتخب  قمي�ص  بارتداء  مو�سيال  اإقناع  على  اإجنلرتا  مع  اأملانيا  وتتناف�ص   
املان�سافت،  بتمثيل  بالفعل  قراره  اتخذ  الاعب  لكن  منهما،  لكل  الوطني 

ح�سبما اأعلن بنف�سه �سباح اليوم الأربعاء.

زيـــدان،  الــديــن  زيــن  ا�ستقر 
مدريد،  لريال  الفني  املدير 
الــذي  الت�سكيل  مامح  على 
مواجهته  ــال  خ بــه  �سيدفع 

اأمام اأتالنتا.
ويحل ريال مدريد �سيًفا على 
اليوم  بريجامو،  يف  اأتالنتا، 
الـ16  دور  ذهاب  يف  الأربعاء، 

لدوري اأبطال اأوروبا.
"موندو  �سحيفة  وبــحــ�ــســب 
اجلاهزة  عنا�سره  بكامل  �سيدفع  ــدان  زي فــاإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو" 
واأ�سحاب اخلربات من البداية، على اأمل حتقيق نتيجة اإيجابية يف اإيطاليا، 

قبل لقاء العودة بعد اأ�سبوعني يف اإ�سبانيا.
الأ�سا�سي،  القوام  من  لعبني   9 بدون  املباراة  تلك  مدريد  ريال  ويدخل 
اأودروزول،  األفارو  ميليتاو،  اإيدر  كارفاخال،  داين  رامو�ص،  �سريجيو  وهم 

مار�سيلو، فيدي فالفريدي، كرمي بنزميا، اإيدين هازارد ورودريجو.
ومن املتوقع اأن يكون ت�سكيل الريال كالتايل:

حرا�سة املرمى: كورتوا.
الدفاع: ميندي - فاران - نات�سو - فا�سكيز.
الو�سط: كرو�ص - كا�سيمريو - مودريت�ص.

الهجوم: فيني�سيو�ص - ماريانو - اأ�سين�سيو.

على  �سليمان  بــن  ـــدرب  امل ك�سف 
مباراة  نقاط  وك�سب  الفوز  رغبة 
من  هــذا  جت�سد   ، الأربـــعـــاء  ـــل  اأم
مينحها  كان  التي  الن�سائح  خال 
احل�س�ص  يف  خ�سو�سا   ، لاعبيه 
الفريق  حت�سريات  من  الأخـــرية 
اأنه  يدرك  لأنه   ، الأربعاء  ملباراة 
�سيمكنه  الــذي  الوحيد  ال�سبيل 
من  كاما  بالزاد  للعودة  واأ�سباله 

�سفرية الأربعاء .
... يراهن على ورقة الهجوم 

على  �سليمان  بــن  املـــدرب  يــراهــن 
 ، الأربعاء  اأمام  الهجوم  ورقة  لعب 
رغبة منه يف فك عقدة الت�سجيل 

ال�سبيل  وهو   ، املناف�سني  �سباك  يف 
من  الفريق  �سيمكن  الذي  الوحيد 
العودة بالنقاط الثاث حتى ي�سع 
داخل  الأمــامــي  اخلــط  خ�سو�سا   ،
�سيجعل  ـــذي  ال ال�سحيح  املــ�ــســار 
الفريق يت�سلق �سلم الرتتيب العام 

للبطولة . 

... طلب من املهاجمني الرتكيز 
اأكرث   

ن�سائح  ـــاإن  ف  ، ـــه  ذات الــ�ــســيــاق  يف 
املدرب بن �سليمان ركزت اأكرث على 
ذلك  على  دليل   ، الهجومي  ال�سق 
مطالبة �سبانه بالرتكيز اأكرث اأمام 

منطقة عمليات املناف�ص بداية من 
اأمل  املناف�ص  اأمام  ال�سبت  مواجهة 
�سحية  يكون  اأن  املنتظر  الأربعاء 
يف  ورقلة  مدينة  �سبان  انتفا�سة 

هذا اللقاء .

... يثق يف الالعب فرياز لهز 
ال�سباك هذه املّرة 

�ستحفز  الــتــي  الــعــوامــل  ــني  ب ــن  م
الأربعاء  لقاء  خال  ورقلة  �سبان 
ـــــدرب لــاعــبــني  هـــو مــطــالــبــة امل
�سباك  يف  بالت�سجيل  اإنفراد  وعلى 
فرياز  الاعب  �سورة  يف   ، املناف�ص 
الاعبني  اأبــرز  بني  من  كان  الــذي 

لكن   ، عكنون  بن  جنم  مــبــاراة  يف 
�سباك  بلوغ  يف  جانبه  التوفيق 
املناف�ص رغم الفر�ص العديد التي 

اأتيحت له مبرور اأطوار اللقاء اأمام 
املرمى. 

  اأبو زياد 

ب�سبب  اجلديدة  �سفقاته  قيد  باإيقاف  مهدداً  امل�سري  الزمالك  نادي  اأ�سبح 
اأزمة عقوبة الاعب ال�سابق الغاين بنيامني اأ�سيمبوجن.

وبح�سب تقرير ن�سرته هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �سي( فاإن جلنة 
اخلمي�ص  غــداً  �ستجتمع  "فيفا"  القدم  لكرة  الــدويل  بالحتاد  الن�سباط 
الزمالك ب�سرف ما  باإلزام  اأ�سيمبوجن الذي ح�سل على حكم  اأزمة  ملناق�سة 

تبقى من م�ستحقاته وحتديدا 1.1 مليون دولر.
واأ�سار التقرير اإىل اأن الزمالك مهدد بتوقيع عقوبات اإ�سافية نتيجة عدم 
التزامه ب�سداد املبلغ كما اأن الت�سوية التي ترددت بح�سول الاعب على ربع 
مليون دولر بوا�سطة وكيله ال�سابق نادر ال�سيد لن توؤخذ يف العتبار لأن 

الاعب اأكد انتهاء عاقته بنادر ال�سيد.
يح�سر  مل  الزمالك  اأن  فريمري  روي  الهولندي  الاعب  حمامي  واأو�سح 
جل�سات املحكمة الريا�سية بداعي اأن اأحد الأ�سخا�ص ا�ستحوذ على الربيد 

الإلكرتوين للنادي.

ــن  ــربه مــــرة اأخـــــرى ُي
على  ـــواورة  ـــن ال اأبـــنـــاء 
لتقاليدهم  اأوفياء  اأنهم 
الــراقــيــة واأفــكــارهــم 
وم�ساريعهم  الــهــادفــة 
كل  يف  واأنــهــم   ، النبيلة 
ـــروف والأحــــــوال  ـــظ ال
نهجهم  على  يحافظون 
تراخي  دون  وقيمتهم 
فــهــم   ، تـــــخـــــاذل  اأو 
يـــريـــدون ال�ــســتــمــتــاع 
بـــاإيـــجـــابـــيـــات احلــقــل 
ــق  ــن وف ــك ــي ل ــس ــا� ــري ال
وفل�سفتهم  قناعتهم 
حي  عا�ص   ، ومبادئهم 
م�سعد  مبدينة  النواورة 
املا�سي  الأحـــد  اأم�سية 
متميزة  ريا�سية  اأجواء 
مبنا�سبة تكرمي الاعب 

الإن�ساين  الريا�سي  العر�ص  هذا  ح�سر  وقد   " قا�سم  ك�سيفة  �سامل   " املثايل 
اأ�سدقاء  وكذا   ، املحلي  امل�ستوى  على  املعروفة  الوجوه  من  العديد  اخلال�ص 
اأن ي�ساركوه فرحته يف هذا املوعد التكرميي ، وقد  اإل  اأبوا  الاعب الذين 
�سّرح امل�سوؤول الأول عن هذه املبادرة التي ت�ستحق لأكرث من وقفة " خل�سر 
اأبناء املنطقة الذين برزوا باأخاقهم  " اأن الاعب ك�سيفة هو اأحد  م�سري 
الحتفالية  هــذه  مثل  واأن   ، الن�سالية  م�سريتهم  ــوال  ط وت�سحياتهم 
 " حمفوظة  مكانتك   .. ك�سيفة  �سامل  �سكرا   " �سعار  حملت  التي  التكرميية 
عري�ص  اأّما   ، والوفاء  والت�سامن  املحبة  روابط  وتعزيز  ال�سمل  بلم  ت�سمح 
غمرته  التي  النواورة  نادي  اإدارة  اإىل  خا�ص  ب�سكر  توّجه  فقد  املنا�سبة 
اأنها مل تبخل يوما يف م�ساندته وت�سجعيه  ، بل  بتقدير واحرتام كبريين 
النجاحات  مــن  املــزيــد  ُيحققوا  اأن  راجــيــا   ، احلــيــاة  اأمـــور  كــل  يف  ودعــمــه 

والت�سريفات واأن يكون لهم دور فاعل يف الرتقاء بالواقع املحلي 
/عمر ذيب 

هرينان  الأرجنتيني  اأكد 
ــرت  كــريــ�ــســبــو، مــهــاجــم اإن
وميان  وت�سيل�سي  ميان 
ال�سابق، اأنه ن�سح مواطنه 
مهاجم  مارتينيز،  لوتارو 
ــــزوري، بــعــدم  ــــريات ــــن ال
يف  بر�سلونة  اإىل  النتقال 

ال�سيف.
ــان لوتـــارو على راأ�ــص  وك
اأزمة  لول  �سواريز،  لوي�ص  خلافة  املا�سي  ال�سيف  يف  بر�سلونة  اأمنيات 

فريو�ص كورونا، التي ت�سببت يف م�ساكل مالية كبرية لاأندية.
وقال كري�سبو، يف ت�سريحات ل�سحيفة "ل جازيتا ديلو �سبورت" الإيطالية: 
بر�سلونة  برف�ص  ال�سيف  يف  ن�سحته  طويلة،  فرتة  منذ  لوتارو  "اأعرف 

وعدم مغادرة اإنرت، ويف النهاية كنت على حق".
ت�سكل  ما  دائًما  حتركاته  اجلــزاء،  منطقة  داخل  قاتل  "لوتارو  واأ�ساف: 
اإزعاجا للخ�سوم، ويلعب با�ستمرار على املرمى، كما ميلك ارتقاءات مرتفعة 

مع املدافعني اأ�سحاب الطول".
2023، وهناك اجتاه  اإنرت حتى  اأن عقد لوتارو م�ستمر مع  جدير بالذكر 

قوي لتمديده مو�سًما اآخر، مع حت�سني راتبه.

جمال مو�سيال.. موهبة �سقلها بايرن 
ميونخ لكتابة التاريخ

ماريانو على راأ�ض الت�سكيلة املتوقعة 
للريال اأمام اأتالنتا

كري�سبو:

 ن�سحت لوتارو برف�ض بر�سلونة

اإحتاد النواورة 

�سكرا �سامل ُك�ّسيفة ..  مكانتك يف القلب                             

املدرب بن �سليمان يريد حماربني اأمام الأربعاء 

طرمون :" جاهز للم�ساركة يف اللقاء وهدفنا الفوز بالنقاط " 

مناف�سة الق�سم الوطني الثالث جنوب �سرق �سيلعب مبجموعتني ذهابا واإيابا  
الزمالك مهدد بعقوبة من "ان�سباط 

الفيفا"
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  :  اأ�سامة العي�سة
---------------------------  

احلميمة،  اأماكنه  اإىل  اخلطيب،  داود  ال�سهيد  عاد 
طويا  حلم  كما  ولي�س  الغياب،  من  عاما   18 بعد 
يف ليايل ال�سجون الطويلة وال�سعبة، واإمنا �سهيدا 
احتجز جثمانه يف ثاجات االحتال خم�سة اأ�سهر. 
اأم�سى  حيث  احلكومي،  جاال  بيت  م�ست�سفى  يف 
�سلطات  من  جثمانه  ت�سلم  بعد  ليلته،  اخلطيب 
ومعارفه،  اأ�سقاوؤه  اجلثمان  حول  حتلق  االحتال، 
االأخ��رية،  رحلته  يف  يرافقوه  اأن  اأرادوا  واآخ��رون 
رفاق  تقدمها  له،  ع�سكرية  جنازة  انطلقت  ثم 
مبيدان  مرت  االأق�سى،  �سهداء  كتائب  من  ال�سهيد 
منطقة  يف  منزله  حتى  املدب�سة،  و�سارع  ال�سينما، 
ال�سهيد  القدمية يف بيت حلم، و�سعد رفاق  ال�سوق 
ليكون  و�سوله،  انتظار  يف  املنزل،  اإىل  امللثمون 
حارته  واأهل  ال�سقيقات  وداع  من  اآخر  موعد  على 
قبل  ا�ست�سهد  ولكنه  عن  االإفراج  انتظروا  الذين 
رحلة  لتبداأ  حمكوميته،  اإنهاء  من  قليلة  اأ�سهر 
�سقاء اأخرى يف انتظار االإفراج عن جثمانه. متالكت 
اأمام  زغ��رودة  واأطلقت  نف�سها  ال�سقيقات  اإحدى 
بينما  بالدموع،  اختنقت  ولكنها  ال�سهيد،  جثمان 
النارية  العيارات  يطلقون  ال�سهيد  رف��اق  اأخ��ذ 
بدا  احلزينة.  الزغاريد  اأخريات  واأطلقت  له.  حتية 
بينما  موؤثرا،  له  ال�سهيد  واأ�سقاء  �سقيقات  وداع 
اإن  وما  املنزل،  خارج  تنتظر  غفرية  جماهري  كانت 
اإىل  اجلنازة  ا�ستمرت  حتى  ال�سهيد،  جثمان  اأطل 

عمر  م�سجد  عليه يف  ال�ساة  الإقامة  املهد،  �ساحة 
التي  املهد،  �ساحة  ابن  هو  ال�سهيد  اخلطاب.  بن 
يف  االحتال  جنود  �سد  املبكرة  ن�ساالته  �سهدت 
بن�ساطها  والدته  عرفت  بينما  االأوىل،  االنتفا�سة 
االحتال.  جنود  قب�سات  من  االأوالد  تخلي�س  يف 
رفيق لل�سهيد زامله عامني يف املعتقل، قال اإنه كان 
ا�ستقباله عندما يتحرر،  لل�سهيد ت�سور يف كيفية 
اال�ستقبال  يبداأ  اأن  يف�سل  وكان  املهد،  �ساحة  يف 
االإهمال  �سيا�سة  ولكن  الغربية،  ال�ساحة  جهة  من 
ال�سهيد يف  �سجي  اأمنيته.  ليحقق  متهله  مل  الطبي، 
فيه  يحط  الذي  االأخري  املكان  لتكون  املهد،  �ساحة 
وقال  ال��رتاب.  مواراته  وقبل  عليه  ال�ساة  قبل 
يف  اإنهم  حلم،  بيت  يف  فتح  حركة  با�سم  متحدث 
يف  ي�ستقبلوه  باأن  ال�سهيد،  بو�سية  عملوا  احلركة 
االآن  يفعلونه  ما  وهو  يتحرر،  عندما  املهد  �ساحة 
حركة  �رض  اأمني  امل�رضي  حممد  وقال  �سهيد.  وهو 
فتح يف اإقليم بيت حلم: "ها قد عاد داود اخلطيب اإىل 
كتائب  من  واملنا�سلني  ال�سهداء،  اأر�س  حلم،  بيت 
م�سطفى،  علي  اأب��و  وكتائب  االأق�سى،  �سهداء 
ونودعه،  حلم،  بيت  ليودع  وال�سقاقي،  والق�سام، 
التحرير".  حتى  امل�سرية  ا�ستمرار  على  موؤكدين 
حلم  بيت  وت�ستقبله  اليوم  داود  "يعود  واأ�ساف: 
الوعد  لك  له  ولنقول  وكهولها،  و�سبابها  بفتيانها 
�سائرون". ال�سهداء  ودرب  دربك  وعلى  والعهد، 
ت�سييع  ملنا�سبة  االأ�سرية  احلركة  من  باغا  وتلى 
م�سرية  امل�سرية،  ا�ستمرار  على  توؤكد  ال�سهيد، 
اأبو  منقذ  ال�سهيد  واأب��ن  التحرير.  حتى  الن�سال 

يف  واملحررين  االأ���رضى  هيئة  م�سوؤول  عطوان 
التي  الطبي  االإهمال  ب�سيا�سة  منددا  حلم،  بيت 
موؤكدا،  االأ�رضى  بحق  االحتال  �سلطات  متار�سها 
م�ستوى  اأعلى  من  وت�رضيعي  �سيا�سي  قرار  باأنها 
مذكرا  االأ�رضى،  من  لانتقام  االحتال،  دولة  يف 
اأني�س  واأولهم  املحتجزة  االأ���رضى  جثامني  باأعداد 
دولة، الذي ا�ست�سهد يف �سجن نفحة قبل اأكرث من 
حتتجز  االحتال  �سلطات  زالت  وما  عاما،  اأربعني 
االأ�سري،  نادي  من  الزغاري  عبد  واتهم  جثمانه. 
بحق  املنظم  االإرهاب  مبمار�سة  االحتال،  �سلطات 
الن�سال حتى  االأ�رضى، موؤكدا على اال�ستمرار يف 
نيل احلرية وحتقيق اأماين �سعبنا. وتليت ر�سالة من 
جلبوع،  �سجن  يف  ورفاقه  العمور  ريا�س  االأ�سري 
ال�سهيد  واملعاناة  ال�ساح  رفيق  العمور  فيها  اأبن 
بن  عمر  م�سجد  اإىل  ال�سهيد  جثمان  نقل  داود. 
اإىل  انطلقت اجلنازة  اخلطاب، حيث �سلي عليه، ثم 
الرثى.  وري  حيث  عبيات،  ح�سني  ال�سهيد  مقربة 
عمارنة  املجيد  عبد  ال�سيخ  الدفن،  خال  واأبنه 
مفتي بيت حلم، متحدثا عن مناقب ال�سهداء، م�سريا 
اإىل ان االأ�رضى ي�ست�رضخون امل�سوؤولني، موؤكدا اأنه 
يعانون.  الذين  االأ�رضى  ر�سالة  �سماع  اجلميع  على 
االأق�سى، وحكم  انتفا�سة  داود يف  ال�سهيد  اعتقل 
انتهاء  قبل  وا�ست�سهد  عاما،   18 بال�سجن  عليه 
�سلطات  واحتجزت  اأ�سهر،  بثاثة  حمكوميته 
اأفرجت  حتى  اأ�سهر  خم�سة  مدة  جثمانه  االحتال 

عنها يوم اأم�س االول.

بيت حلم تودع ابنها ال�سهيد داود اخلطيب

مي  د.  ال�سحة  وزي���رة  اأع��ل��ن��ت 
 24/2021 االرب��ع��اء  ام�س  كيلة 
لرفع  �ستجتمع  ال�����وزارة  ان   ،
للحكومة  موقف  تقدير  تو�سيات 
االج���راءات  ب�ساأن  الفل�سطينية 
ال�سامل  لاإغاق  ت�سل  قد  والتي 
اأعداد  يف  الكبري  االرتفاع  نتيجة 

. كورونا  بفريو�س  االإ�سابات 
ت�رضيحات  خال  كيلة  د.  وقالت 
وكالة  وتابعتها  فل�سطني  ل�سوت 
االرا���س��ي  ان  اليوم"  "فل�سطني 
الثالثة  املوجة  دخلت  الفل�سطينية 
ككل  "كورونا"  ف��ريو���س  م��ن 
اال�سابات  اعداد  ان  حيث   ، العامل 
يف   ، ح��اد  ت�ساعدي  ارت��ف��اع  يف 

يف  اال���س��اب��ات  اع��داد  بلغت  ح��ني 
حالة   1233 بينهم   1996 فل�سطني 

. القد�س  ال�سفة و175 يف  يف 
اال���رضة  ا���س��غ��ال  ع��دد  ان  وبينت 
بداية  منذ  االأعلى  هو  امل�سايف  يف 
ن�سبة  ان  حيث  "كورونا"،  فريو�س 
املحافظات  يف  االيجابي  الفح�س 
ان  مو�سحًا   ، كبري  ارتفاع  ت�سهد 
التنف�س  اجهزة  حتت  املواطنني  ن�سبة 
% ، وهو االعلى منذ   48 ال�سناعي 

. الفريو�س  بداية 
االإ�سغال  ن�سبة  اأن  الكيلة  اأ�سافت 
�سمال  م�ست�سفيات  اأ����رضة  يف 
بينما   ،%  67 اإىل  و�سلت  ال�سفة 
واأريحا و�سواحي  الله  رام  مدن  يف 

ال�سفة  %105، ويف جنوب  القد�س 
."% 83

اأع��داد  ارت��ف��اع  ان  اىل  واأ���س��ارت 

الربيطانية  بالطفرة  اال���س��اب��ات 
حالة   200 هناك  ان  حيث   ، املتحورة 

. ايجابية  منها   130 فح�سها  مت 

 وزير ال�سحة: اجتماع اليوم لرفع تو�سيات للحكومة قد ي�سل لإغالق �سامل
 يف ال�سفة 

بعد ارتفاع كبري لأعداد الإ�سابات بكورونااأخبار فل�سطني

ا���س��ت��ه��دف��ت ق����وات االح���ت���ال 
االأربعاء  ام�س  �سباح  "االإ�رضائيلي" 
ال�سيادين  مراكب   ،24/2/2021
واأرا�سي  غ��زة،  مدينة  بحر  قبالة 
خانيون�س،  مدينة  �رضق  املزارعني 
ب��واب��ل من  ق��ط��اع غ���زة  ج��ن��وب 

ال�سوت. وقنابل  الر�سا�س 
املتمركزة  االحتال  قوات  وهاجمت 

ل���ي���ات  واالآ امل��راق��ب��ة  ب�����راج  اأ يف 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ����رضق خ��ان��ي��ون�����س، 
الزراعية  واأرا�سيهم  امل��زارع��ني 
ورع����اة االأغ���ن���ام ����رضق امل��دي��ن��ة 
�سوتية،  وق��ن��اب��ل  ب��ال��ر���س��ا���س 
االأرا���س��ي  ت��رك  على  واأرغمتهم 
يبلغ  اأن  دون  بيوتهم،  اإىل  والعودة 

اإ�سابات. وقوع  عن 

زوارق  باأن  حملية   م�سادر  وقالت 
ب��ح��ري��ة االح��ت��ال اأط��ل��ق��ت ال��ن��ار 
مراكب  على  املياه  خراطيم  وفتحت 
اأميال   6 بعد  على  وهي  ال�سيادين 
بحرية قبالة بحر مدينة غزة، ما اأدى 
االأقل  على  �سيد  مركب  ت�رضر  اإىل 
دون اأن يبلغ عن وقوع اإ�سابات يف 
ا�سطروا  الذين  ال�سيادين  �سفوف 

البحر. �ساطئ  اإىل  للمغادرة 
االح��ت��ال  ق��وات  ان  اىل  وي�����س��ار 
غزة  بحر  يف  ال�سيادين  ت�ستهدف 
الزراعية  املناطق  يف  وامل��زارع��ني 
القطاع  و���رضق  �سمال  احل��دودي��ة 
مهنتهم  مم��ار���س��ة  م��ن  ومت��ن��ع��ه��م 

عليهم. والتنغي�س 

الحتالل ي�ستهدف ارا�سي املواطنني �سرق خانيون�ض وال�سيادين ببحر غزة

الأ�سري داوود اخلطيب 

اال�سري داوود طلعت اخلطيب هو ال�سهيد الرابع الذي 
2020 جراء االهمال الطبي املتعمد  يرتقى يف العام 
يف �سجون االحتال ، وذلك بعد ان ام�سى "18 عاما" 
من حترره  ا�سهر  ثاثة  قبل  وارتقى  الق�سبان  خلف 
وذلك يف الثاين من ايلول املا�سي، ولكنه ي�سيع يف 
 ، ا�سهر  ا�ست�سهاده قبل خم�سة  . ورغم   2021 العام 
اال ان ت�سييع جثمانه جرى ظهر ام�س، بعد ان �سلمته 
الفل�سطيني  اجلانب  اىل  اال�رضائيلي  االحتال  قوات 
بعد احتجاز موؤمل ا�ستمر نحو خم�سة ا�سهر. و�سيعته 
وم�ساهد  مرا�سم  يف  املواطنني  من  غفرية  جماهري 
ا�ست�سهد  انه  بينها  من  ا�سباب  لعدة  للغاية  غا�سبة 
ان  بعد  ا�سهر  بثاثة  يتحرر  ان  قبل  اال���رض  داخ��ل 
كتائب  يف  ن�ساله  بتهمة  عاما  ع�رض  ثمانية  ام�سى 
"فتح"  حلركة  الع�سكري  اجلناح  االق�سى  �سهداء 
الطبي  االهمال  �سيا�سة  من  عاناه  ما  جراء  وكذلك 
املتعمد التي يتلظى بنريانها مئات اال�رضى املر�سى ، 
ا�سافة اىل ان كل احامه واحام عائلته التي كانت 
تنتظره على اأحر من اجلمر ذهبت ادراج الرياح ، علما 
�سقيقه،  وكذلك  اال�رض  داخل  وهو  توفيا  والديه  ان 
احتجاز  على  االحتال  قوات  تقدم  هذا  كل  وفوق 
جثمانه طيلة هذه املدة ال ل�سبب اال انها دائما تبحث 
الفل�سطينيني . وتقول �سقيقته  عن م�ساعفة معاناة 
هديل :"كنا ننتظر فرحة االفراج عنه بعد ثاثة اأ�سهر 
على اأحر من اجلمر حتى يكون ال�سند احلقيقي لنا بعد 
وفاة والديرّ و�سقيقي، لكن االإهمال الطبي بحقه من 
قبل �سلطات االحتال اأدى اإىل ا�ست�سهاده"، موؤكدة 
اأنه خال انتفا�سة احلجارة التي اندلعت احداثها عام 
1987، اأ�سيب ال�سهيد بر�سا�س االحتال يف قدمه 

ما اأدى اإىل برت اإ�سبعني منها.
حت�سريات �سبقها القدر

اأنه  كيف  تروي  وهي  البكاء  عن  هديل  تتوقف  ومل 
التجهيزات  حول  للنقا�س  العائلة  اجتمعت  فرتة  منذ 
زفاف  "اأجلنا  م�سيفة  ال�ستقباله،  بها  �ستقوم  التي 
اأيلول  يف  مقررا  كان  الذي  روان  ال�سغرى  اأختنا 
حتى  عنه  االإف���راج  تاريخ  بعد  ما  اىل   ، املا�سي 
حنونا  كان  داوود  اأفراحنا".وت�سيف:"اخي  ي�ساركنا 
كان  اأنه  اإال  ق�رضا  عنا  بعده  ورغم  �سغره  منذ  جدا 
ي�سعر بحالنا، خا�سة بعد وفاة والديرّ و�سقيقي، يف 
كل مرة كان يو�سيني بان نهتم بحالنا حتى االإفراج 
عنه، و�سيكون لنا مبثابة االأخ واالأب واالم ويعو�سنا 

عن �سنوات الفراق".
كانت  التي  روان  العرو�س  �سقيقته  امل�سهد:  تغري 
تنتظر زفافها اىل عري�سها بح�سور �سقيقها داوود، 
ت�سع يديها على راأ�سها وتبكي وتقول:"بدل من اأن 
تزفني يا اأخي لعري�سي، انا اقوم بزفافك �سهيدا"، ثم 

اأخذت بال�رضاخ والبكاء.
ال  طفلة  روان  كانت  داوود  �سقيقها  اعتقال  عند 
رغم  اأنه  اإىل  وت�سري  اأع��وام،  �سبعة  عمرها  يتعدى 
تواجده خلف الق�سبان اال اأنه دائما كان ي�سعرنا باأنه 
يوجهنا  بيننا،  وكاأنه  بنا  ومهتم  علينا  ويقلق  معنا 
بالقوة والعزمية، وهو من �سجعني  وين�سحنا، وميدنا 
على موا�سلة الدرا�سة وانهاء تعليمي اجلامعي، على 

نفقته اخلا�سة. االأق�����س��ى  امل�سجد  م��دي��ر  اأع��ل��ن 
االأرب��ع��اء  اأم�س  الك�سواين،  عمر 

فتح  ع���ن   ،24/2/2021
االأق�سى  امل�سجد  ب���واب  اأ
�ساة  الأداء  امل�سلني  اأم��ام 

كاملة. ة  خطرّ وفق  الرتاويح 
تف�سي  منذ  ن��ه  اأ اإىل  ي�سار 
ف���ريو����س ك���ورون���ا اأغ��ل��ق 
امل�����س��ج��د االأق�����س��ى اأم���ام 
اأداء  من  منعهم  ومت  امل�سلني، 

فيه.  ال�سوات 

هناك  اأن  ال��ك�����س��واين،  واأو���س��ح 
يف  امل�سلني  على  وا�سح  ت�سييق 
االحتال  قبل  من  االأق�سى  امل�سجد 
االقتحامات  اأوق���ات  يف  خا�سة 
كل  الك�سواين:"رغم  وقال  اليومية 
من  هناك  ف��اإن  االحتال  اإج��راءات 
رغم  حلمايته  االأق�سى  يف  يتواجد 
العدوانية  و�سيا�ساته  االحتال  اأنف 
و�سع  مت  ن��ه  اأ الك�سواين،  "واأكد 

االأق�سى  امل�سجد  يف  للرباط  خطة 
االإج����راءات  بكافة  االل��ت��زام  م��ع 

. الوقائية 
�ساة  اإق��ام��ة  ق���رار  ع��ن  واأع��ل��ن 
امل�سجد  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��رتاوي��ح 
و�سمن  كاملة  ة  خطرّ وفق  االأق�سى 
الك�سواين،  .ودع��ا  معينة  ���رضوط 
بالكمامة  لالتزام  املواطنني  كافة 

االجتماعي. والتباعد 

الك�سواين: فتح امل�سجد الأق�سى اأمام امل�سلني يف �سهر رم�سان
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اإ�سرائيل تبتز العامل بلقاحات “كورونا” 

تقرر منح اجلرعات لدول تعتزم فتح �سفاراتها 
يف مدينة القد�ض 

قراءة / حممد علي
---------------- 

االإ�رضائيلية  “كان”  ق��ن��اة  وق��ال��ت 
اإن  ال��ث��اث��اء  م�����س��اء  ال��ر���س��م��ي��ة 
الحق  وقت  يف  �ستتلقى  هندورا�س 
اللقاحات  خمزون  من  لقاح  اآالف   5
مطلع  م�سدر  واأ�ساف  اإ�رضائيل،  يف 
للقناة-  هويته  عن  الك�سف  -رف�س 
هندورا�س  من  �ست�سل  طائرة  اأن 

اللقاحات. لتلقي 
من  كا  فاإن  نف�سه،  امل�سدر  وح�سب 
�ستح�سان  والت�سيك  غواتيماال 
اللقاح. من  مماثلة  كميات  على  الحقا 
العام  غواتيماال  افتتحت  اأن  و�سبق 
املحتلة،  القد�س  يف  �سفارة  املا�سي 
الواليات  بعد  دول��ة  ث��اين  لت�سبح 
هندورا�س  تعهدت  حني  يف  املتحدة، 
مماثلة،  خطوات  باتخاذ  والت�سيك 
الت�سيك  وقالت  ذاته.  امل�سدر  ح�سب 
املا�سي  االأول  دي�سمرب/كانون  يف 
دبلوما�سيا  متثيا  �ست�سيف  ن��ه��ا  اإ
خطوة  وه��ي  ال��ق��د���س،  يف  ملكتبها 
يف  كاملة  �سفارة  ق��ام��ة  اإ من  دن��ى  اأ

املحتلة. املدينة 

املحتلة  القد�س  اأن  اإ�رضائيل  وت��رى 
بدية،  واالأ املوحدة  عا�سمتها  باأكملها 
تعرتف  ال  العامل  دول  معظم  اأن  رغم 
على  الفل�سطينيون  ي�رض  كما  بذلك، 
-التي  ال�رضقية  القد�س  تكون  اأن 
ع��ام  ح��رب  يف  ���رضائ��ي��ل  اإ احتلتها 

امل�ستقلة. لدولتهم  عا�سمة   1967-
نتنياهو  قرار  قوبل  اآخر،  جانب  من 
ذ  اإ حكومته؛  داخ��ل  من  بانتقادات 
االإ�رضائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  و�سف 
رئي�س  من  اخلطوة  هذه  غانت�س  بيني 
“جتارة”،  عملية  ن��ه��ا  ب��اأ ال����وزراء 

على  ح�سابه  يف  غانت�س  وك��ت��ب 
من  يتاجر  نتنياهو  اأن  “حقيقة  تويرت 
دفع  التي  اللقاحات  يف  ح�ساب  دون 
اأموال  من  ثمنها  اإ�رضائيل  مواطنو 
يدير  ن��ه  اأ يظهر  وه��ذا  ال�����رضائ��ب، 

دولة”. ولي�ست  مملكة 
تتطلب  ه��ذه  مثل  خطوة  اأن  واأك��د 
)من  عليها  وامل�سادقة  مناق�ستها 
احلاجة  اأن  معتربا  احل��ك��وم��ة(،  قبل 
الطبية  اأو  ال�سيا�سية  و  اأ االأمنية 
هذا  مثل  تربر  اأن  ميكن  فقط  املا�سة 

لقرار. ا

اجلي�س  رادي����و  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
���رضائ��ي��ل��ي، ق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة  االإ
حزب  ع�سو  -وهو  كات�س  اإ�رضائيل 
نه  اإ نتنياهو-  يتزعمه  الذي  الليكود 
اخلا�سة  بالتربعات  علم  على  يكن  مل 

كورونا. بلقاحات 
نتنياهو  مكتب  اأو�سح  املقابل،  يف 
ن��ه  اأ ال��ث��اث��اء-  م�����س  اأ ب��ي��ان  -يف 
تراكمت  امل��ا���س��ي  ال�سهر  “خال 
يتم  مل  اللقاحات  من  حمدودة  كمية 
“بالتايل  واأ���س��اف  ا�ستخدامها”، 
يف  الطبية  الفرق  تزويد  تقرر  فقد 
من  عدد  ويف  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

رمزية”. بكميات  الدول 
بلقاح  �سكانها  ���رضائ��ي��ل  اإ وُتطعم 
االأمريكية   )Pfizer ( فايزر  �رضكتي 
ملانية،  االأ  )BioNTech ( وبيونتك 
االإخ��ب��اري  “واال”  م��وق��ع  ول��ك��ن 
ال�سحة  وزارة  اأن  ذكر  االإ�رضائيلي 
�رضكة  من  لقاح  األف   100 نحو  متتلك 
االأمريكية،   )Moderna ( م��ودرن��ا 
اإن  م�����س  اأ ال�سحة  وزارة  وق��ال��ت 
اجلرعة  تلقوا  اإ�رضائيلي  مايني   4.4
مايني   3 واإن  اللقاح،  من  االأوىل 

الثانية.  اجلرعة  تلقوا 

تعتزم اإ�سرائيل تزويد دول بكميات حمدودة من اللقاحات امل�سادة لفريو�ض كورونا، وهي دول فتحت اأو �ستفتح �سفارات يف 
القد�ض املحتلة، وقوبل قرار رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو مبنح اللقاحات بانتقادات من داخل حكومته.

الرو�سية  اخلارجية  وزارة  و�سفت 
تو�سيع  االأوروب���ي  االحت��اد  ق��رار 
رو�سية  �سخ�سيات  �سد  العقوبات 
ليك�سي  اأ ق�سية  خلفية  ع��ل��ى 
اأن  معتربة  ب�"ال�سريك"،  نافالني، 

م�سبقا. له  خمطط  اأمر  يحدث  ما 
وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
اخل���ارج���ي���ة ال��رو���س��ي��ة، م��اري��ا 
ال��ي��وم  ت�����رضي��ح،  يف  زاخ���اروف���ا، 
االحت��اد  )ق��رار  ه��ذا  "اإن  االأرب��ع��اء: 
اأي  ح����دود  خ����ارج  االأوروب�������ي( 
فاإن  املنطق  يغيب  وعندما  منطق. 
ق�سة  مع  نتعامل  ننا  اأ يعني  ذلك 
م�سبقا  لها  التخطيط  مت  �سخيفة 

اإعامية". بحملة  مدعومة 
االأوروب��ي  االحت��اد  مفو�س  واأعلن 

ال�����س��ام��ي ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة 
م��ن��ي��ة، ج��وزي��ب  وال�����س��ي��ا���س��ة االأ
دول  اأن  االث��ن��ني،  ي���وم  ب��وري��ل، 
عقوبات  ف��ر���س  ق��ررت  التكتل 
باعتقال  مرتبطني  اأ�سخا�س  على 
تن�سيقها  يتم  اأن  متوقعا  نافالني، 

اأ�سبوع. غ�سون  يف  واإقرارها 
اخلارجية  وزارة  قالت  جانبها  من 
اأ���س��درت��ه  ب��ي��ان  يف  ال��رو���س��ي��ة، 
اخلا�س  القرار  "اإن  االثنني:  م�ساء 
اأحادية  تقييدية  اإج��راءات  باإعداد 
غ���ري ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق م��واط��ن��ني 
االحتاد  جمل�س  اتخذه  الذي  رو�س، 
حتت  ف��رباي��ر   22 ي��وم  االأوروب����ي 

اأمل". خيبة  يثري  مبتكرة،  ذريعة 
ق/د

جنيف  يف  ي���راين  االإ ال�سفري  ب��ل��غ  اأ
االأمم  ترعاه  الذي  ال�ساح  نزع  متر  موؤ
املتحدة  للواليات  بد  ال  نه  باأ املتحدة 
يف  االأوىل  اخل��ط��وة  تخطو  اأن  م��ن 
وقعته  الذي  النووي  االتفاق  نقاذ  اإ
القوى  مع  االإ�سامية  اجلمهورية 

الكربى.
بقائي  ا�سماعيل  ال�سفري  وق���ال 
الطرف  عاتق  على  “يقع  هامانه 

وا�ستئناف  العودة  ع��بء  املخالف 
عن  والتعوي�س  باالتفاق(  )العمل 
نه  اأ على  التاأكيد  وكذلك  االأ�رضار 

جمددا”. ين�سحب  لن 
قدما  للم�سي  م�سار  “ثمة  واأ�ساف 
اأو�سح  مثلما  منطقية  نتيجة  ذو 
حممد  ي���راين  االإ )اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 

االأخرية”. االآونة  يف  ظريف  جواد( 
ق/د

حول  النيابية  االأزم��ة  ا�ستمرار  مع 
الثقة  ملنح  ال��ربمل��ان  انعقاد  م��ك��ان 
ح  لورّ االنتقالية،  الليبية  للحكومة 
احلميد  عبد  اجلديدة  احلكومة  رئي�س 
ملتقى  اأع�ساء  اإىل  باللجوء  الدبيبة 
على  للح�سول  ال�سيا�سي  احل��وار 
الربملان  توافق  عدم  حال  يف  الثقة، 
جل�سة  حول  االنق�سام  يف  وا�ستمراره 

للحكومة. الثقة  منح 
على  ن�رضها  تدوينة  يف  الدبيبة  وقال 
متاأخر  وقت  يف  تويرت،  مبوقع  ح�سابه 
يف  خ��ي��اران  “لدينا  الثاثاء  م�����س  اأ
وعدم  احلكومة،  �سكل  اختيار  عملية 
اخليار  العتماد  يدفعنا  النواب  توافق 

الثاين”.
ن���ذار  وي��ع��درّ ه���ذا امل��وق��ف مب��ث��اب��ة اإ
الليبي،  الربملان  اإىل  اللهجة  �سديد 
الثقة  منح  �ساحية  ب�سحب  وتهديد 
اأع�ساء  اإىل  ونقلها  منه  للحكومة 

. احلوار  ملتقى 
ال��ربن��ام��ج  وث��ي��ق��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
للمرحلة  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
مت  التي  ال�سامل،  للحل  التمهيدية 
نوفمرب  يف  تون�س  يف  عليها  التوافق 
منح  ق��رار  متنح  املا�سي،  العام  من 
ملتقى  اإىل  اجلديدة  للحكومة  الثقة 
عدم  ح��ال  يف  ال�سيا�سي،  احل���وار 
يف  ال��ربمل��ان  م��ن  عليها  احل�����س��ول 

دة. املحدرّ االآجال 
م�ستبعد،  م��ر  االأ ه��ذا  اأن  يبدو  وال 
الربملان  انق�سام  ا�ستمرار  ظل  يف 
اأع�سائه،  بني  اخل��اف��ات  وتوا�سل 
التدخل  اجلدد  القادة  حماوالت  رغم 
املوؤ�س�سة  هذه  وتوحيد  ال�سمل  للمرّ 
بني  م�ساحلة  وحتقيق  الت�رضيعية 
قبل  والغرب،  ال�رضق  يف  اأع�سائها 

الثقة. ملنح  العامة  اجلل�سة  موعد 
الوطني  ال�سيا�سي  الربنامج  وثيقة 

ال�سامل،  للحل  التمهيدية  للمرحلة 
يف  تون�س  يف  عليها  التوافق  مت  التي 
قرار  متنح  املا�سي،  العام  من  نوفمرب 
اإىل  اجل��دي��دة  للحكومة  الثقة  منح 
حال  يف  ال�سيا�سي،  احل��وار  ملتقى 

الربملان. من  عليها  احل�سول  عدم 
بدء  املا�سي  ال��ث��اث��اء  هذا،و�سهد 
اأجل  من  توقيعات  جمع  يف  ن��واب 
ت�ستثني  ور�سمية  عامة  جل�سة  عقد 
وت�سند  �سالح  عقيلة  الربملان  رئي�س 
النويري  فوزي  نائبيه  اإىل  رئا�ستها 
التوافق  يتم  مدينة  يف  حومة،  واأحميد 
ملنح  �س  وتخ�سرّ ���رضت،  غري  عليها 
انتخاب  واإع���ادة  للحكومة  الثقة 

جديدة. رئا�سة 
��ة،  وق��ال��ت و���س��ائ��ل اإع����ام حم��ل��يرّ
يف  ع��ق��دت  ت�����س��اوري��ة  جل�سة  اإن 
�رضورة  ناق�ست  طرابل�س،  العا�سمة 
من  توقيعا   120 ع��ل��ى  احل�����س��ول 
جل�سة  عقد  على  باملوافقة  النواب 

. �سمية ر
اأم�س  الليبي،  الربملان  اأكد  املقابل،  يف 
الحت�سان  ���رضت  مدينة  ج��اه��زي��ة 
وقال  للحكومة،  الثقة  منح  جل�سة 
من  ر�سميا  ردا  تلقى  نه  اإ بيان،  يف 
جاهزية  حول   5+5 الع�سكرية  اللجنة 

اجلل�سة لهذه  اأمنيا  املدينة 
داخ��ل  االن��ق�����س��ام  ه���ذا  اأن  ي��ذك��ر 
ليبيا،  يف  الت�رضيعية  املوؤ�س�سة 
االأول  التحدي  على  ال�سوء  ي�سلط 
اجلديدة  احلكومة  �ستواجهه  ال��ذي 
 26 يوم  قبل  ت�سكيلها  يتوجب  التي 
برنامج  وتقدمي  اجل��اري،  ال�سهر  من 
عليها  للم�سادقة  الربملان  اإىل  عملها 
اأي  يوما،   21 خال  عامة  جل�سة  يف 
ر�سميا  البدء  قبل  مار�س،   19 بحلول 

مهامها. ممار�سة  يف 
ق/د

الثاثاء  ال��ي��وم  ال���دويل  البنك  ه��دد 
الدوالرات  مايني  البالغ  متويله  بتعليق 
مر�س  م��ن  للوقاية  التطعيم  حلملة 
التزام  عدم  ب�سبب  لبنان  يف  كوفيد19- 

بالنظام. ال�سيا�سيني 
حملية  اإع�����ام  و���س��ائ��ل  وذك�����رت 
ح�سلوا  النواب  بع�س  اأن  وم�سوؤولون 
ال��ي��وم  ال��ربمل��ان  يف  تطعيمات  ع��ل��ى 
يف  لبنانيون  ي��زال  ال  بينما  الثاثاء 
ينتظرون  االأول��وي��ة  ذات  املجموعات 
من  بانتقاد  قوبل  الذي  م��ر  االأ دوره��م، 
التطعيم  حملة  يقود  ال��ذي  الطبيب 
وح��ال��ة م��ن ال��غ�����س��ب ع��ل��ى م��واق��ع 

االجتماعي. التوا�سل 
الدويل  البنك  تخ�سي�س  اإعادة  نت  ومكرّ
تلقي  من  لبنان  دوالر  مليون   34 مبلغ 
جرعة  ل��ف  اأ  60 نحو  من  دفعتني  اأول 
ال�سهر.  هذا  فايزر-بيونتيك  �رضكة  من 
اللقاح  طرح  �سرياقب  نه  اإ البنك  وقال 
املجال  يف  العاملني  ح�سول  ل�سمان 
اجلرعات  على  ال�سن  وكبار  ال�سحي 
املح�سوبية  من  البنك  وح��ذر  االأوىل. 
الهدر  من  عقود  فيه  ت�سببت  بلد  يف 
مايل  انهيار  يف  والف�ساد  احلكومي 

. يد �سد
الدويل  للبنك  قليمي  االإ املدير  وكتب 
“يف  تويرت  على  جيها  كومار  �ساروج 
البنك  يعلق  قد  املخالفة،  من  التاأكد  حال 
الت�سدي  ودعم  اللقاحات  متويل  الدويل 
لبنان”  اأنحاء  جميع  يف  لكوفيد19- 
اخلطة  يخرق  اأن  نه  �ساأ من  ذلك  اإن  قائا 

العادل. للتطعيم  عليها  املتفق  الوطنية 
اجلميع،  اأعني  اجلميع،  نا�سد  “اأ واأ�ساف 
اأن  من�سبكم،  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����س 

دوركم”. وتنتظروا  اأ�سماءكم  ت�سجلوا 
ومل ترد وزارة ال�سحة بعد على طلب 

للتعقيب.
ن�رض  عدم  طلب  بالربملان،  ع�سو  وقال 
ال��ن��واب  بع�س  اإن  ل��روي��رتز  ا���س��م��ه، 
بع�س  اإىل  اإ�سافة  واملتقاعدين  احلاليني 
يف  التطعيم  تلقوا  داري��ني  االإ املوظفني 

الربملان. قاعة 
هم  ال�سجة؟  ه��ذه  ك��ل  “ما  واأ���س��اف 
على  من�سة  اإىل  م�سريا  م�سجلون”، 
جرعات  اأن  واأردف  للقاحات.  االنرتنت 
املا�سي  االأ�سبوع  اأُر�سلت  اللقاح  من 
الرئي�س  اأج��ل  من  بعبدا  لق�رض  اأي�سا 

اآخرين.  16 ونحو  عون  مي�سال 
عاما(   86 ( اأن عون  الرئي�س  واأكد مكتب 
زوجته  وك��ذل��ك  ج��رع��ة  على  ح�سل 
واأ�ساف  فريقه.  من  اأ�سخا�س  وع�رضة 
على  م�سجلون  هوؤالء  كل  اأن  بيان  يف 
دون  من  االإنرتنت  على  اللقاح  من�سة 
الفئات  �سمن  ك��ان��وا  اإن  يو�سح  اأن 

للخطر. املعر�سة 
الطبيب  ال��ب��زري،  الرحمن  عبد  وق��ال 
للقاح  الوطنية  اللجنة  ���س  ي��راأ ال��ذي 
يكن  مل  ن���ه  اإ لكوفيد19-(  )امل�����س��اد 
جرعات  اإر�سال  �سيتم  نه  باأ علم  على 
“ما  لل�سحفيني  واأ�ساف  الربملان.  اإىل 

مقبول”. غري  اليوم  ح�سل 
وهو  عاما(،   71 ( الفرزيل  يلي  اإ وكتب 
اللبناين  النواب  جمل�س  رئي�س  نائب 
لها  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة  �سمن  ول��ي�����س 
يف  التطعيم  على  احل�����س��ول  اأول��وي��ة 
مت  ن��ه  ب��اأ ت��وي��رت  على  االأوىل،  املرحلة 

. تطعيمه
و�ساد الغ�سب اأنحاء البالد.

“جدي  تويرت  على  احلموي  جاد  وكتب 
من  ويعاين  عاما   85 عمره  مهذب  رجل 

الدموية.  واالأوعية  القلب  يف  م�ساكل 
على  بعد  يح�سل  ومل  اأولوية  له  جدي 

ح. للقا ا
املنافقني،  من  حفنة  اأنتم؟  “من 

الأنانيني، املجرمني”.
في�سبوك  على  داغ��ر  ج��ون��اث��ان  وق��ال 
على  للح�سول  اأحبابنا  يلهث  “بينما 
مل  كوفيد19-،  اأجنحة  يف  االأك�سجني 
واأخ��ذوا  اليوم  بدورهم  النواب  يلتزم 

للقاح”. ا
“يا  تويرت  على  لي�سا  اإ املغنية  وكتبت 
وهيك  بلد  هيك  على  ال�����س��وم  عيب 
ال�  فوق  نواب  يعني  مني  م�سوؤولني… 

الب�رض؟??”??. من  اأهم  هني  �سو   75
نواب  عن  ن��ب��اء  االأ ت��رد  اأن  قبل  وحتى 
بو  اأ �رضف  االأطباء  نقيب  �سار  اأ الربملان، 
وقال  عديدة.  خمالفات  اإىل  اليوم  �رضف 
ولي�سوا  م�سجلني  لي�سوا  اأ�سخا�سا  اإن 
عر�سة  االأك���رث  امل��ج��م��وع��ات  �سمن 
بينما  التطعيم  على  ح�سلوا  للخطر 
وكبار  الطبيني  العاملني  بع�س  يزال  ال 

دورهم. ينتظرون  ال�سن 
ق/د

االإخ��ب��اري  اأك�سيو�س  م��وق��ع  ذك��ر 
بايدن  ج��و  الرئي�س  اأن  م��ري��ك��ي  االأ
ال�سعودي،  بالعاهل  هاتفيا  �سيت�سل 

العزيز. عبد  بن  �سلمان  امللك 
حال  يف   ، االت�سال  ذلك  و�سيكون   
مع  بايدن  يجريه  الذي  االأول  حدوثه، 

�سلمان. امللك 
مل  مطلع  م�سدر  عن  املوقع  ونقل   
�سيبحث  االت�سال  اأن  عنه  يك�سف 
االهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع��ددا 

مل�سرتك. ا
ف���راج  االإ املتوقع  م��ن  ن��ه  اأ واأ���س��اف 
ع��ن ت��ق��ري��ر امل��خ��اب��رات االأم��ريك��ي��ة 
مقتل  يف  �سلمان  بن  ت��ورط  ب�ساأن 

اخلمي�س. غداً  خا�سقجي، 
ت�رضيحاته  يف  بايدن  انتقد  اأن  و�سبق 
الريا�س  �سيا�سة  ب�سدة  االنتخابية 
ال�سعودي  ال�سحايف  اغ��ت��ي��ال  يف 
متعهداً  اخلا�سقجي،  جمال  املعار�س 
اأن  ينبغي  مارقة  “كدولة  مبعاملتها 
بع�س  ومبطالبة  ذلك”،  ثمن  تدفع 
تزويد  تعليق  الكونغر�س  اأع�ساء 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال�����س��اح وال��ذخ��رية 
على  حربها  يف  م��ن��ي  االأ وال��ت��ع��اون 

. ليمن ا
وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي 
مقتل  و���س��ف  ب��ل��ي��ن��ك��ن  ن���ت���وين  اأ

امل�سني”. ب�”العمل  خا�سقجي 

القومي  االأم��ن  م�ست�سار  اأك��د  كما 
التقرير  اأن  �سوليفان  جيك  االأمريكي 
اخل��ا���س مب��ق��ت��ل خ��ا���س��ق��ج��ي، ال��ذي 
الكونغر�س  اإىل  بايدن  دارة  اإ �سرت�سله 
وجود  �سمان  كيفية  على  ي�ستمل 

اجلرمية. تلك  عن  قانونية  م�ساءلة 
جمل�س  يف  اال�ستخبارات  جلنة  رئي�س 
كان  �سيف  اآدم  االأم��ريك��ي  ال��ن��واب 
م�سمى  حتت  ق��رار  م�رضوع  قدم  قد 
ملحا�سبة  خا�سقجي  جمال  “قانون 
ت�سديد  بهدف  ال�سحافة”،  حرية 
ال�سعودية  م��ن  ك��ل  على  ال�سغط 

القتلة. ملحا�سبة  االأمريكي  والرئي�س 
ب��اي��دن  ال��رئ��ي�����س  دارة  اإ ��دت  وت��ع��هرّ

ال�رضي  اال�ستخباري  التقرير  بتقدمي 
اإىل  خا�سقجي  قتل  ق�سيرّة  ح��ول 

االأمريكي. الكونغر�س 
دارة  اإ ��دت  ج��مرّ ���س��اب��ق،  وق��ت  ويف 
 )35 )اأف  طائرات  بيع  �سفقة  بايدن 
درا�ستها”،  ل�”اإعادة  م��ارات  االإ اإىل 
ال�سعودية  مع  اأخرى  �ساح  و�سفقة 
واأعلن  اليمن.  على  احل��رب  ب�سبب 
اجل��اري  �سباط/فرباير   4 يف  بايدن 
للحرب  م���ريك���ي  االأ ال��دع��م  وق���ف 
الدبلوما�سية  اأن  واأكد  اليمن،  على 
مييز  ما  ب��رز  اأ واأن  عائدة  االأمريكية 

حتالفاتها. هي  باده 
ق/د

على خلفية ق�سية نافالني..

اخلارجية الرو�سية ت�سف عقوبات 
الحتاد الوروبي بـ"ال�سريك"

اإيران توجه حتذيرا:

 ل بد للوليات املتحدة اأن تتحرك اأول 
لإنقاذ التفاق النووي

اإنذار �سديد اللهجة وتهديد ب�سحب ال�سالحيات 

اأزمة ليبيا تتفاقم حول منح الثقة 
للحكومة

ب�سبب عدم التزام ال�سيا�سيني بالنظام وجتاوزات و�سكاوى 

البنك الدويل يهدد بتعليق متويل برنامج التلقيح �سد “كورونا” يف لبنان 

لبحث الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك

الرئي�ض الأمريكي يجري اأول ات�سال هاتفي مع العاهل ال�سعودي اليوم 
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ُي�ْسِقُط فيها الأقنعة ويك�سف عن بع�ض احلقائق املت�سرت عنها

ما حدث داخل احتاد الكتاب اجلزائريني يعيد احلديث عن العالقة بني املثقف وال�سلطة، فال�سراع داخل 
الحتاد مل يكن �سراعا فكريا بقدر ما كان �سراعا �سيا�سيا من اأجل ال�ستيالء على املنا�سب ل�سالح حزب ما، 

ومل يعد للمثقف دور هام يف اجلزائر.

مذكرات ال�ساعر يو�سف �سقرة حول امل�سرية 
الن�سالية لحتاد الكتاب اجلزائريني ت�سدر قريبا

علجية عي�ض
--------------------

ت�سودها  املثقف  �سورة  تزال  ما  حيث   
اجلزائر  يف  املثقف  يزال  وما  ال�سبابية، 
منها  يخرج  ال  زجاجة،  داخل  حبي�سا 
ترخي�س،  اأو  اإذن  على  بح�سوله  اإال 
�سقرة  يو�سف  االأديب  هذا ك�سف  ويف 
عن عمله اجلديد الذي هو قيد االإجناز، 
حول  م��ذك��رات��ه  كتابة  يف  ويتمثل 
�ساعر  �سقرة  ويو�سف  االحتاد،  م�سرية 
جزائري من مواليد مدينة �سيدي خالد 
بب�سكرة، ان�سم لاحتاد يف  وقت مبكر 
ع�سو  من  منا�سب  عدة  فيه  و�سغل 
وهو  الرئي�س،  نائب  اإىل  وطني  مكتب 
اإ�سدارات  االآن يرتاأ�س االحتاد، له عدة 

�سعرية وخمطوطات.
عن  �سقرة  يو�سف  االأدي���ب  ك�سف   
�رضوعه يف كتابة مذكراته حول امل�سرية 
الن�سالية الحتاد الكتاب اجلزائريني منذ 
التاأ�سي�س اإىل غاية املرحلة احلالية، وما 
و�رضاعات  نزاعات  من  االحت��اد  على 
املثقفة من كتاب، موؤرخني  النخبة  بني 
فخ  يف  املثقفون  وقع  وكيف  واأدب��اء، 
اأحزاب  يف  انخرطوا  عندما  ال�سيا�سة 
ال�سلطة  اأح�سان  بني  وارمتوا  �سيا�سية 
فاعلني  يكونوا  فلم  بو�سلتهم،  ففقدوا 
يو�سف  االأدي��ب  و�سي�سلط  حقيقيني، 
�سقرة ال�سوء على ما هو املثقف واأنواع 
يو�سف  االأدي��ب  و�سيتحدث  املثقفني، 
الحتاد  احلايل  الرئي�س  ب�سفته  �سقرة 

االحتاد  ن�ساأة  عن  اجلزائريني  الكتاب 
يف عهد احلزب الواحد، ومن خال هذه 
املراحل  عن  النقاب  يك�سف  املذكرات 
التي مرت بها هذه املوؤ�س�سة االإبداعية، 
عن  يك�سف  عندما  االأقنعة  وي�سقط 
طال  وكيف  عنها،  مت�سرت  حقائق 
الف�ساد بيت االحتاد، و�سينطلق يو�سف 
�سقرة من بداية تاأ�سي�س االحتاد وكيف 

جاءت الفكرة.
اإن�ساء  تاريخ  ف��اإن  معلوم  هو  وكما   
�سهر  اإىل  يعود  االإبداعي  الف�ساء  هذا 
�سنة  بعد  اأي   1963 �سنة  من  اأكتوبر 
وك��ان  اجل��زائ��ر،  ا�ستقال  م��ن  فقط 
عبارة عن منظمة جماهريية من�سوية 
التحرير  احلاكم جبهة  احلزب  لواء  حتت 
فكرية  وجوها  �سم  حيث  الوطني، 
واأ�سماء بارزة يف ال�ساحة الثقافية على 
مالك  معمري،  مولود  الروائي  غرار 
�رضيط،  الله  عبد  يا�سني،  كاتب  حداد، 
و�سعراء من بينهم مفدي زكريا، حممد 
كمحمد  وموؤرخني  خليفة،  اآل  العيد 
طالب  كاأحمد  �سابقني  ووزراء  امليلي 
يف  االحت��اد  وا�ستطاع  االإبراهيمي، 
الثقافية،  ال�ساحة  يحرك  اأن  الفرتة  تلك 
لكنه مل يعمر طويا بعد تعر�سه حلالة 
انتكا�س، ب�سبب ال�رضاع حول الزعامة، 
اأعيد بعثه  دت ن�ساطاته، اإىل حني  فجمرّ
تداول  وقد  كالعنقاء،  فعاد  جديد،  من 
�سخ�سيات  عدة  االحتاد  رئا�سة  على 
عبد  ب��وج��درة،  ر�سيد  منهم  ثقافية، 

ميهوبي،  الدين  عز  غرمول  العزيز 
وو�سلت  ا�ستمرت  ال�رضاعات  اأن  اإال 
و�سول  حني  اإىل  املحاكم،  اأروق��ة  اإىل 

ال�ساعر يو�سف �سقرة ملرحلة انتقالية.
تظاهرات  يف  م�ساركة  لاحتاد  كان 
العربية  للثقافة  كعا�سمة  اجل��زائ��ر 
والثقافة االإ�سامية، وكان اأحد اأع�سائه 
قد ح�سل  ال�سيا�سي  النتمائه  وبالنظر 
له  �سلمت  حيث  وزاري��ة،  حقيبة  على 
عز  ال�ساعر  وهو  اأال  الثقافة،  وزارة 
الدين ميهوبي، املح�سوب على التجمع 
كان  االأخري  هذا  الدميقراطي،  الوطني 
مو�سع انتقادات من قبل االحتاد نف�سه، 
�سميت  عنيفة  كامية  حربا  فكان 
عن  عبارة  كانت  البيانات،  بحرب 
ت�سفية ح�سابات من اأجل الزعامة، رغم 
اأن هذا االأخري )اأي ميهوبي( كما تقول 
التقارير مل يتاأخر يوما  كوزير للثقافة 
يف دعم االحتاد، يف ظل ال�رضاع كانت 
هناك حمات لتطهري بيت االحتاد حيث 
اأجل  من  احتادنا"  "حملة  �سعار  رفعت 
واإع��ادة  الأ�سحابه  االحت��اد  ا�سرتجاع 
االأزم��ة  ع�سفت  بعدما  االعتبار،  له 
عن  عبارة  احلملة  هذه  كانت  باالحتاد، 
بريقه  اإىل  نداء لل�سمري الإعادة االحتاد 
التاريخي، ومنحه االإ�سعاع امل�ستقبلي، 
حتى  اجلديدة،  االأجيال  طموحات  يلبي 
فيه  مكان  ال  ل��اإب��داع  منارة  يكون 
للزعامات، ومن ثم االرتفاع باأع�سائه 
امل�سرية  لقيادة  "املثقف"  م�ستوى  اإىل 

هذه  جانب  واإىل  اجلزائر،  يف  الثقافية  
اأخرى  ت�سحيحة  حركة  احلملة ظهرت 
حركة  ا�سم:  لها  واأعطت  االحتاد  داخل 
يرتاأ�سها  ك��ان  التي  قوي"  "احتادنا 

الدكتور حممد بغداد.
�سديد  باهتمام  تتابع  ال�سحافة  كانت   
ب�سكل  لكن   ، االحتاد  داخل  يحدث  ما 
حيادي، وكانت يف كل ما ت�ستقبل بيان 
ومار�ست  اإال  عان،  اأو  بفان  تنديد 
ال�رضاع  ج��ذور  ملعرفة  النب�س  ثقافة 
االحتاد يف  واأع�ساء  �سيما  واأ�سبابه، ال 
كل مرة يطالبون بعقد موؤمتر ا�ستثنائي 
وها  جديدة،  �سفحة  وفتح  النزاع  لفك 
ارتفعت  عندما  تعود  ال�رضاعات  هي 
االأخ��ريت��ني  ال�سنتني  يف  االأ���س��وات 
خا�سة  االإ���س��اح،  بعملية  تطالب 
و�سمت  ال�سعبي  احلراك  انطاق  بعد 
وكان  ال�ساحة،  يف  يحدث  ملا  االحت��اد 
موقف يو�سف �سقرة اأنه ال ميكنه تقييد 
تيارات  ي�سم  االحت��اد  طاملا  احلريات، 
راأيه  له  واملثقف  والكاتب  خمتلفة، 
ولعل  املطروحة،  الق�سايا  من  وموقفه 
البع�س ال يفرقون بني جمعية ومنظمة 
وموؤ�س�سة ثقافية، لها قانونها ونظامها 
وزارة  طرف  من  ومعتمدة  الداخلي، 

الثقافة، وهناك قواعد تلتزم بها.
احتاد  داخل  اأن ما حدث   ال �سك طبعا 
عن  احلديث  يعيد  اجلزائريني  الكتاب 
العاقة بني املثقف وال�سلطة، فال�رضاع 
فكريا  �رضاعا  يكن  مل  االحت��اد  داخ��ل 

بقدر ما كان �رضاعا �سيا�سيا، من اأجل 
اال�ستياء على املنا�سب ل�سالح حزب 
ما، ومل يعد للمثقف دور هام يف اجلزائر 
التي متتلك وزارة للثقافة، حيث ما تزال 
وما  ال�سبابية،  ت�سودها  املثقف  �سورة 
داخل  حبي�سا  اجلزائر  يف  املثقف  يزال 
بح�سوله  اإال  منها  يخرج  ال  زجاجة، 
يركن  جعله  مما  ترخي�س،  اأو  اإذن  على 
الفكري،  الركود  ويعي�س  ال�سلبية  اإىل 
وكان على الكتاب واملثقفني املن�سوين 
يعملوا  اأن  اجلزائريني  الكتاب  احتاد  يف 
يف  والثقافة  بالفكر  النهو�س   على 
يف  االأم���ور  تتوقف  ال  واأن  اجل��زائ��ر، 
تنظيم امللتقيات واالأم�سيات ال�سعرية، 
الباب  فتح  واإمنا  االأدبية،  للمغازلة  اأو 
الوا�سع حول  والنقا�س  للن�رض،  الوا�سع 
الكثري من الق�سايا الفكرية والثقافية، 
فكرا  متلك  وا�سعة  �رضيحة  هناك  الأن 
االحتكار  لكن  الكتابة،  واإمكانيات 
اأ���س�����س دول��ت��ه وو���س��ع د���س��ت��وره، 
وبالتايل فالتغيري الذي ين�سده البع�س 
عليها  طغت  ج��زائ��ر  يف  يحدث  ل��ن 
املن�سوين  الأن  ال�سيا�سية،  املمار�سات 
اإىل  ينتمون  االحت���اد  ه��ذا  ل��واء  حت��ت 
ويتبنون  مت�سارعة،  �سيا�سية  تيارات 
اليمني  فهذا من  اإيديولوجيات خمتلفة 
التبعية  اأن  �سك  الي�سار، وال  وذاك من 
ثمة  ومن  املثقفني،  بع�س  تاحق  التي 
�سعب عليهم اأن يتحرروا فكريا، الأنهم 

مرهونون باإيديولوجيا احلزب.

معر�ض جماعي حول الفن الت�سكيلي 
اجلزائري مبر�سيليا الفرن�سية

الفن  حول  جماعي  معر�س  حاليا  ينظم 
مر�سيليا  مبدينة  اجلزائري  الت�سكيلي 
الفرن�سية، ي�سم اأعمال فنانني جزائريني 
الفن  هذا  تاريخ  متثل  اأجيال خمتلفة  من 
منذ ال�ستينيات من القرن املا�سي، وفقا 

للموقع االإلكرتوين للمعر�س.
وحتت عنوان "يف انتظار عمار قاتاتو" 
مرزاق  اجلزائري  املخرج  لفيلم  )ن�سبة 
اال�سم(  نف�س  يحمل  ال��ذي  علوا�س 
يحت�سنه  -ال��ذي  املعر�س  هذا  ي�سلط 
"تريونغل  امل��ع��ا���رض  ال��ف��ن  متحف 
الفن  على  ال�سوء  فرون�س-اأ�سترييد"- 
اأعمال  خال  من  اجلزائري  الت�سكيلي 

29 فنانا من اجلزائر واجلاليات.
نظرة  امل�����س��ارك��ة  االأع���م���ال  وت��ق��دم 
تعود  حيث  الفن،  هذا  حول  بانورامية 

اأقدم اللوحات امل�ساركة اإىل عام 1965 
متنوعة  وتيارات  مدار�س  متثل  وهي 
ال�ساذج  والفنني  والواقعي  كالتجريدي 
موا�سيع  تعك�س  كما  وامل��ع��ا���رض، 

جمتمعية و�سيا�سية وتاريخية خمتلفة.
ومن الفنانني الذين تعر�س اأعمالهم يف 
هذه التظاهرة قادر عطية وجمال طاطاح 
وباية، وكذا في�سل بغري�س وحممد خدة 
اإىل  باالإ�سافة  طاهاري،  تامزايل  وفلة 

حمجوب بن بلة وهال زوبري.
ينظم  -ال��ذي  املعر�س  ه��ذا  وي�ستمر 
الفرن�سي  الوطني  املركز  مع  بالتعاون 
مايو   16 غاية  اإىل  الت�سكيلية  للفنون 
للمهنيني  فقط  مفتوح  وه��و  املقبل 
ب�سبب  وه��ذا  العام  للجمهور  ولي�س 

ق/ثجائحة كورونا.

افتتاح �سالون ال�سياحة والثقافة بق�سر اأحمد باي بق�سنطينة 

والثقافة  ال�سياحة  �سالون  افتتح 
للفنون  ال��ع��م��وم��ي  ب��امل��ت��ح��ف 
التقليدية بق�رض  الثقافية  والتعابري 
اأحمد باي بق�سنطينة مبنا�سبة اإحياء 
يوم الرتاث الثقايف العربي واليوم 

العربي لل�سياحة.
ال�����س��ال��ون  ه���ذا  وي�����س��ارك يف 
ال��ذي  املح�س"  "الق�سنطيني 
للتعريف  "�سانحة  فر�سة  يعد 
بالقدرات ال�سياحية والثقافية لهذه 
عار�سا  ع�رضين  حوايل  الوالية" 
ميثلون وكاالت لل�سياحة واالأ�سفار 
ثقايف  ط��اب��ع  ذات  وج��م��ع��ي��ات 
املدير  به  اأفاد  ما  ح�سب  و�سياحي، 
عريبي  والفنون،  للثقافة  املحلي 

زيتوين.
وا�ستغال  ت�سيري  دي��وان  ويعد 
من�سطي  بني  من  الثقافية  االأماك 
اإىل  �ستدوم  التي  الفعالية  ه��ذه 
ح�سب  املقبل،  اخلمي�س  يوم  غاية 
اأبرز  الذي  امل�سوؤول  نف�س  اأكده  ما 
التي تعمل  ال�سياحة االأثرية  اأهمية 
هذه الهيئة على تثمينها من خال 
خمتلف  عرب  �سياحية  دائرة  برجمة 

املواقع االأثرية.
اإىل  الدخول  ب��اأن  زيتوين  واأف��اد 
طيلة  باملجان  �سيكون  الباي  ق�رض 
هذه التظاهرة، م�سريا اإىل اأن اختيار 
هذا املعلم التاريخي الحت�سان هذا 
ال�سدفة"  وليد  "مل يكن  ال�سالون 

الوجهات  اإحدى  دائما  يعترب  كونه 
املف�سلة لزوار الوالية.

ال�سحي  بالظرف  ذكر  اأن  وبعد 
ترقية  يف  "�ساهم"  ال��ذي  احل��ايل 
نف�س  اعترب  املحلية،  ال�سياحة 
من  النوع  هذا  تنظيم  اأن  امل�سوؤول 
التظاهرات "�سيعزز اأكرث" ال�سياحة 
على  ال�سوء  ت�سلط  الأنها  املحلية 
خمتلف اخلدمات املعرو�سة يف هذا 
املجال. وقد اأ�رضف على افتتاح هذه 
عبد  اأحمد  الوالية،  وايل  التظاهرة 
التزام  جدد  الذي  �سا�سي  احلفيظ 
يف  الفاعلني  كل  مبرافقة  اإدارت���ه 
اأجل  الثقايف وال�سياحي من  املجال 

ترقية الوجهة الق�سنطينية.
التظاهرة  هذه  افتتاح  تخلل  كما 
مقاطع  وع��زف  �سعرية  ق���راءات 
�سعراء  ط���رف  م��ن  مو�سيقية 
عديد  م��ن  ق��دم��وا  ومو�سيقيني 
تكرميهم  مت  والذين  الباد  واليات 

بهذه املنا�سبة.
وكان �سيف ال�رضف لل�سالون ممثل 
من�سور  باجلزائر،  فل�سطني  �سفارة 
األقاها  الذي ذكر يف كلمة  املغربي 
العميقة"  "العاقات  ب�  باملنا�سبة 

التي تربط بني البلدين.
ق/ث



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي

مديرية البينة

اإن وايل ولية الوادي
وباقرتاح من ال�سيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر

لالأنابيب  دليبة  �سركة  لفائدة  البال�ستيكية(  الأنابيب  )�سناعة  املعدات  و  املنهج  يف  تغيري  م�سروع  حول  العمومي  التحقيق  اإجراء  يف  ي�سرع  الأوىل:  املادة 
02: يعني ال�سيد منو�سة حممد ر�سيد مهند�ض دولة لالإدارة  البال�ستيكية ذ.م.م والكائن مقرها بهبة ال�سرقية ببلدية قمار، دائرة قمار ولية الوادي املادة 
املادة  قمار  ببلدية  الإقليمية  لالإدارة  دولة  مهند�ض  جهاد  مود  ال�سيدة:  له  مانع  ح�سول  عند  ويخلفه  املذكور  للم�سروع  حمققا  حمافظ  قمار  ببلدية  الإقليمية 
اأو �سفوية يبديها املواطنون والقطاعات املحلية املعنية،  اأراء ورغبات وتظلمات كتابية  03، يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �سجل خا�ض كل ما ي�سله من 
 :05 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية قمار ويف موقع امل�سروع املادة  حول حجم التاأثريات ال�سلبية والإيجابية التي تنجم عن ا�ستغالل هذا امل�سروع املادة 
يودع موجز التاأثري يف البيئة للم�سروع املذكور وال�سجل اخلا�ض بالتحقيق يف مقر بلدية قمار خالل )10( اأيام ابتداء من: 25 فيفري 2021 اإىل 06 مار�ض 
2021 ليتمكن كل �سخ�ض من الإطالع عليها كل يوم يف اأوقات العمل ماعدا اأيام العطل املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�سجل يف نهاية املدة املحددة لهذه 
ال�ست�سارة العمومية ويعر�سه على رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية قمار للتاأ�سري عليه، ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�سيا ير�سله اإىل الوايل مرفقا 
مبلف التحقيق خالل ثمان واأربعني )48( �ساعة املادة 07 ي�سهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية، ويف مقر بلدية قمار ويف الأماكن املجاورة ملوقع 
امل�سروع املزمع اإجنازه ويتم اإثبات اإجراءات الإ�سهار بوا�سطة �سهادة ي�سلمها رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية قمار، وي�سهر اي�سا عن طريق ن�سره على نفقة 
08 يكلف ال�سادة الأمني العام للولية مدير التنظيم وال�سوؤون العامة مدير البيئة، مدير  �ساحب امل�سروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل  املادة 
احلماية املدنية، مدير الطاقة ، مدير املوارد املائية، مدير التجارة، مدير الربجمة و متابعة امليزانية مدير امل�سالح الفالحية، مدير ال�سحة وال�سكان، مدير 
ال�سناعة واملناجم ، حمافظ الغابات، املفت�ض الولئي للعمل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�ض اأمن الولية رئي�ض دائرة قمار ، رئي�ض املجل�ض 

 التحرير 2021/02/25 ال�سعبي البلدي لبلدية قمار، واملحافظ املحقق، كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�سر يف مدونة العقود    الإدارية للولية.

قرار رقم: 40 املوؤرخ يف 10 جانفي 2021.. يت�سمن فتح حتقيق عمومي مل�سروع تغيري يف املنهج 
ذ.م.م  البال�ستيكية  لالأنابيب  دليبة  �سركة  لفائدة  البال�ستيكية(  الأنابيب  �سناعة   ( واملعدات 

والكائن مقرها بهبة ال�سرقية ببلدية قمار دائرة متار ولية الوادي.

اشهار العدد13
الخميس 25 فيفري 2021 م الموافق لـ 13 رجب 1442هـ2199

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية :ادرار

دائرة : اأولف
بلدية: اأولف

الرقم 2021/02
و�سل ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433هـ املوافق 12يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 27 جانفي 2021 
ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية املوؤرخة يف: 2020/10/29 والتي اأدخلت على مكتب اجلمعية امل�سماة: النادي الريا�سي للهواة قدماء الالعبني امل�سجلة 

حتت رقم 2018/05 ، بتاريخ 2018/05/28 املقيمة: بحي املجاهد حمدي بوغرارة، بلدية اأولف، بولية اأدرار يرتاأ�سها ال�سيد: حامد ملني حممد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي

مديرية البيئة
ان وايل ولية الوادي

وباقرتاح من ال�سيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر
ال�سادة الأوىل: ي�سرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�سروع اإن�ساء م�ستودع لتخزين الزيوت و املزلقات لفائدة �سركة قولدن هور�ض اأنف�ستمنت ببلدية الوادي. املادة 02: 
يعني ال�سيد غري�سي العيد رئي�ض م�سلحة ال�سوؤون القت�سادية ببلدية الوادي حمافظا حمققا للم�سروع املذكور، ويخلفه عند ح�سول مانع له اأحد ال�سادة: باي توفيق مت�سرف 
اإقليمي ببلدية الوادي اأو �سوفية �سالح الدين مت�سرف اإقليمي ببلدية الوادي اأو نقودي جابر مهند�ض رئي�سي لالإدارة الإقليمية يف الت�سيري التقني ببلدية الوادي. املادة 03: 
يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �سجل خا�ض كل ما ي�سله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية اأو �سفوية يبديها املواطنون و القطاعات املحلية املعنية، حول حجم التاأثريات ال�سلبية 
والإيجابية التي تنجم عن ا�ستغالل هذا امل�سروع. املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية الوادي ويف موقع امل�سروع املادة 05: يودع موجز التاأثري يف البيئة للم�سروع املذكور 
وال�سجل اخلا�ض بالتحقيق يف مقر بلدية الوادي خالل )10( ايام ابتداء من: 25 فيفري 2021 اىل 06 مار�ض 2021.ليتمكن كل �سخ�ض من الطالع عليهما كل يوم يف اأوقات 
العمل ماعدا اأيام العطل املادة 06 يقفل املحافظ املحقق ال�سجل يف نهاية املدة املحددة لهذه ال�ست�سارة العمومية ويعر�سه على رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية الوادي 
للتاأ�سري عليه، ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�سيا ير�سله اإىل الوايل مرفقا مبلف التحقيق خالل ثمان واأربعني )48( �ساعة. املادة 07: ي�سهرهذا القرار عن طريق التعليق 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  ي�سلمها  �سهادة  بوا�سطة  الإ�سهار  اإجراءات  اإثبات  اإجنازه ويتم  املزمع  امل�سروع  ملوقع  املجاورة  الأماكن  الوادي ويف  بلدية  الولية، ويف مقر  يف مقر 
لبلدية الوادي، وي�سهر اأي�سا عن طريق ن�سره على نفقة �ساحب امل�سروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل. املادة 08: يكلف ال�سادة الأمني العام للولية، مدير التنظيم 
وال�سوؤون العامة، مدير البيئة، مدير احلماية املدنية، مدير الطاقة ، مدير املوارد املائية، مدير التجارة، مدير الربجمة و متابعة امليزانية، مدير امل�سالح الفالحية، مدير ال�سحة 
وال�سكان، مدير ال�سناعة واملناجم، حمافظ الغابات، املفت�ض الولئي للعمل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�ض امن الولية، رئي�ض دائرة الوادي ، رئي�ض املجل�ض 

 التحرير 2021/02/25 ال�سعبي البلدي لبلدية الوادي، واملحافظ املحقق، كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�سر يف مدونة العقود الإدارية للولية.

قرار رقم: 185 املوؤرخ يف 14 فيفري 2021
الزيوت  لتخزين  م�ستودع  اإن�ساء  مل�سروع  يت�سمن فتح حتقيق عمومي 

و املزلقات لفائدة �سركة قولدن هور�ض اأنف�ستمنت ببلدية الوادي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة زلفانة
بلدية زلفانة

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم: 04 /2021
و�سل اإ�سهار خا�ض / بتجديد جمعية

 2020/11/24 بتاريخ:  املودعة  زلفانة  موايل  جمعية  امل�سماة: 
ــود بــتــاريــخ :  ــول ــن الــ�ــســب الــ�ــســديــق امل رئــيــ�ــض اجلــمــعــيــة: ب
التاج  بن  ل�سيد  منزل  مقرها:  الكائن  بزلفانة   1978/05/18

ابراهيم اخلليل بحي القويفلة بزلفانة

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

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم 2021/02

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
�سفر   18 يف:  املــوؤرخ   12-06 رقم  القانون  من   70 املادة  لأحكام  طبقا 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 ل:  املوافق   1433
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فالفرق بني اجلدل و احلوار هو اأن يقوم الطرفان 
و  ال�سواب،   بحًثا عن  لي�س  مبنازعة كامية، 
فيها،  املختلف  النظر  وجهات  على  الوقوف 
يتنازل  اأن  االآخر  الطرف  اإلزام  اأجل  ولكن من 
و  اأدل��ة  اإىل  يحتاج  ب�سيئ  ويقتنع  راأي��ه  عن 
على  َردَّ  قد  جزائريٌّ  �سوٌت  كان   ، براهني 

 ( للُمَراء  ا  َحدًّ و�سع  و  املختلفني  و  املجادلني  
و  العداوة  يخلق  و  ينفع  ال  الذي  اجلدل(  اأي 
الكاتب  �سوت   اإنه   ، امل�سلمني  بني  الكراهية 
العريفي عمر را�سم  الذي اعترب اجلدال العقيم 
ال طائل منه �سوى ق�سوة القلب، الأنه ال يجلب 
الذي  االإن�سان  و  ال�سخ�س،  لقيمة  النق�س  اإال 
و  داخله  نق�س  بعقدة  ي�سعر  اجلدال  من  يكرث 
كتب  فقد  الإبرازها،  فر�سة  اجل��دال  يف  يجد 
كيف  مايلي:  مقاماته  اإحدى  يف  را�سم  عمر 
م�ساجده  خلت  بلد  يف  م�سلما  امل�سلم  يكون 
من الراكعني ال�ساجدين؟، و امتاأت �سوارعه 
كيف  ريين؟.   ال�سكرّ و  الفجار  و  بالل�سو�س 
يكون امل�سلم م�سلما يف بلد ظهرت فيه االأثرة 
من  االإن�ساخ  و  املال  عبادة  و  النف�س  حب  و 
الدين، و التظاهر بالفح�ساء و تقليد الكافرين؟ 
فيه  انت�رض  بلد  امل�سلم م�سلما يف  كيف يكون 
النهب، و قويت فيه عوامل  ال�سلب و  الربا و 
اجلفاء و بات ُكلٌّ يرتقب اإفا�س اأخيه �ساعيا يف 
تنقي�س قدره و ف�سله، بل ااأان اليهودي عليه؟

اأن  �سك  ال  بالقول:  را�سم  عمر  ا�ساف  و 
مع  تبادلت  ة  اأمرّ يف  تنعدم  الب�رضية  ال�سلطة 
العهد  لوفاء  يكون  فا  االأخ��اق،  حيواناتها 
كابها،  اإال يف  مظهرا  العظيم-  اخُلْلُق  وهو   -
يف  اإال  النف�س  على  االإعتماد  يوجد  ال  و 
وحو�سها ال�سارية،  و ال التطوح و االإغرتاب 
و طيورها،  اإال يف جوارحها  القوت  يف طلب 
ة قا�سي لنوامي�س  اإذن فليق�س على هذه االأمرّ
الطبيعية اأن تكون حقرية حمكومة ماأ�سورة. ) 

انتهت ر�سالة عمر را�سم(
حقا لقد جتاهلت االأمة اأن االإ�سام دين ي�سوي 
االإن�سانية بني  احلقوق  الب�رضية و  الكرامة  يف 
العدل  االألوان، ديٌن يفر�س  االأجنا�س و  جميع 
يحرم  ديٌن  متييز،  اأدنى  با  النا�س  جميع  بني 
احلياة  بناء  اإىل  يدعو  و  العقل  ميجد  و  الظلم 
باحلجة  دعوته  ين�رض  دين  التفكري،  على  كلها 
يرتك  دين  االإك��راه،  و  بالعنف  ال  االإقناع،  و 
الأهل كل دين دينهم يفهمونه و يطبقونه كما 
االإ�ستعباد و اجلربوت، و  ديٌن يحرم  ي�ساءون، 

دين  ا�ستبداد،  فيه  لي�س  �سوَرى  احلكم  يجعل 
و  الكلمة  يفرق  تنا�سي كل خاف  اإىل  يدعو 
ي�سدع الوحدة و ُيوِجُد لل�رضرّ ثغرة، ديٌن يدعو 
اإىل  ويدعو  العنجهية  و  الغطر�سة  نبذ  اإىل 
الفتنة  و  العنف  اإىل  يدعو  ال  املعاملة،  ح�سن 
بل اإىل االأمن و ال�سام  والتعاي�س، و كما قال 
رحمه  بادي�س  ابن  احلميد  عبد  مة  العارّ اإمامنا 
و  الله  كلمة  من  كلمتنا  تكون  ال  ملاذا   " الله: 
اإرادتنا من اإرادة الله و قوتنا من قوة الله؟ هل 

هذا �سعب علينا؟.
اإىل مدينة  هذا هو عمر را�سم البجائي) ن�سبة 
ا�سمه  والده  الثائر  اجلزائري  امل�سلح  بجاية( 
و  ر�سام   البجائي  د  حممرّ بن  �سعيد  بن  علي 
مدر�سة  موؤ�س�س   ، و م�سلح  كاتب  و  خطاط 
الفنون الزخرفيرّة واملنمنمات االإ�سامية، ُعرف 
عمر را�سم منذ  طفولته باأفكاره االإ�ساحيرّة، 
د عبده  يخ حممرّ وكان من املتاأثرّرين باأفكار ال�سرّ
ا�سدر  و  ال�سحف،  من  العديد  يف  كتب   ،
يوقع  كان  و  الفقار   ذو  و  اجلزائر  جريدتي  

ال�سنهاجي"،  من�سور  ابن   " امل�ستعار  با�سمه 
، و كان عمر  االإ�سامية  االإ�سرتاكية  اإىل  دعا 
موا كلرّ  را�سم من الكترّاب اجلزائريني الذين قدرّ
ما بو�سعهم الي�سال �سوت اجلزائر، والترّعريف 
من  كان  كما  العربي،  العامل  اأمام  بق�سيرّتها 
الراف�سني  و  ال�سهيونية  احلركة  اأعداء  اأكرب 
االأمة  �سوت  كان   ، ال�سهيوين  للم�رضوع 
جلراأته يف اإبداء الراي فكان مو�سع ماحقات  
كان  و  ف�سحن  الفرن�سي،  االإ�ستعمار  خال 
حمكوما عليه بالنفي، و كان يردد بالقول:  " 
اأعداء  اأنهم  اأعتقد  اأنا�س  مع  اأكون  اأن  اأريد  ال 
منه  اإ�سارة  يف  والوطن"  واالإن�سانية  احل��قرّ 
بها  قوا  زورّ الرّتي  بالنيا�سني  يعتزون  الذين  اإىل 
كان  و  مواالتهم،  ل�سمان  بع�سهم  �سدور 
ق من �سيطرة الغرب  يقول: " ال خا�س لل�رضرّ
ق ب�سخ�سيرّته، واعتداده بنف�سه،  اإالرّ باإميان ال�رضرّ
من  ذلك  كلرّ  د  ي�ستمرّ ته،  قورّ على  واعتماده 

. هبيرّ تاريخه الذرّ

ِلُح  الثائر عمر را�سم على املجادلني املختلفني هكذا رّد املُ�سْ
ظلت اجلدالت العقيمة حول امل�سائل التي متثل طابو لدى بع�ض املعار�سني حلرية الفكر  بذريعة اأن تلك امل�سائل من املقد�سات و الثوابت، ل ميكن لأيٍّ كان امل�سا�ض بها  اأو جتاوزها مهما كان 
م�ستواه  العلمي، مّما اأدخلت البع�ض يف م�ساحنات عرب و�سائل الإعالم و مواقع التوا�سل الإجتماعي و مل يعمل هوؤلء املعار�سني على حماورة خمالفيهم باحلجة  و الإقناع يف مناظرة علمية مثال، 
لتكون الفا�سل بينهما، بع�ض امل�سائل املتجادل فيها  خرجت عن م�سارها العلمي بعدما م�ست احلياة ال�سخ�سية من اأنا�ض يطلقون �سرارة ت�ستعل بها العقو، يحاول كل طرف اإثبات اأنه على �سواب،  

فَيْحُرُم من يخالفه من اأن يعر�ض اأفكاره اأمام الآخرين،  و قد ت�سل الأمور اإىل حد القذف و تكفري الآخر و و�سفه بالزنديق و هذا ب�سبب الوعي الناق�ض ملعنى احلوار.

معطاءة،  اأُم��ة  واالإ�سامية  العربية،  االأُم��ة 
احل�سارة،  ِعنوان  باخلري، وهي  وزاخرة  وَواَلَدة، 
الذي  املتدفق،  العطاء  ومنَبع  وينبوع،  ونبع، 
االإ�سام  فجر  بزوغ  بعد  وَخا�سًة  َب،  َيَن�سَّ ال 
اأُن��وارُه،  اأَ�رضقت  وال��ذي  العربية،  اجلزيرة  يف 
َو�َساد  كلها،  الب�رضية  علي  وَبركتُه  ورحمتُه، 
ذِلَك  �َسالف  يف  االأمم  ُكل  على  املُ�سلمون  بِه 
الزَمان!؛ وَنعزُو ذلك االأمر الأنُهم كانوا موؤمنني 
ِبفعل  �سباقني  َدَي��دَن��ه��م  ال��ع��دُل  وك��ان  حقًا، 
اخلريات، ُمت�ساحمني، ومتما�سكني، ومتوحدين، 
وكانوا اإِخواًنا متحابني  ُيِنزلوا املُعلمني والنا�س 
والُعلماء،  العلم،  اأه��ل  ويقدرون  َمناِزَلُهم، 
وُيجلونهم، ويرفعون قدرهم، وُيحب االأخ الأخيِه 
ما يحبُه لنف�ِسِه، وال يتحا�سدوا، وال يتباغ�سوا، 
وال  وَيفعُلوا،  ويقُولوا،  يتعلمون،  ما  وُيَطبقون 
التي  يطبقوا  حتي  الأُخ��ري  اآي��ة  من  ينتقلون 
اإميانية  وَمنارة  ُن��وراً،  ف�ساروا  قبلها؛  كانت 
وعامليًا،  واإ�ساميًا،  عربيًا،  ثقافيًا  ورمزاً  دينية، 
و�رضح �سامخ عميق، واأنيق، حاِذق، �سابق ِل�سق 
الطريق، ُم�رضق، �ساهق، �سامق، �سابق، �سادق، 
واِلِطباق،  باالأُفاق،  خفاق  حُملق  باحلق،  ناطق 
لقد  باحِلق  وننطق  عريق؛؛  اأنيق،  اأُل��ق،  ولُهم 
دقيق، ورقيق،  ِبغري حريق،  اأجمل رحيٌق  تركوا 
وبريق، وبيارق، ومنارق، ولهم ِع�سٌق من با�سق، 
وع�ساق، وم�ستاق، واأ�سُواق، وا�ستياق، فكانوا 
ِديق، �ساِدق، �سدوق، وكان بينُهم  ك�سديق، �سِّ
وال  ِيق،  م�سَ با  راِئق،  ومذاق،  وِعناق،  وفاق، 
ِيَق، فلي�س بينهم ل�ٌس �سارق، وال �رضاِدق، اأو  �سِّ
بنادق اأو خنادق، اأو فنادق، فا نعيق، اأو زعيق!؛ 
وكان لهم رفاق، وم�ساق، والت�ساق، وات�ساق، 
َو�َساٍق، ووفَاَق، ِبغرِي ِفراق، اأو �ِسَقاق، اأو ِنفاق!؛؛  
ُكل  بني  عِليًا  عاليًا  خفاقًا  ُمرفرًفا  علمًا  َكانوا 
املعروف،  ي�سنُعون  وامِللل،  واالأمُم،  ال�ُسعوب، 
يوف،  ال�سُ وُيكِرمون  ال�سُفوف،  وَي�سُفون 
حُتُوْف،  ِلاأعداء  وُهم  اِل�سُيوف،  وَي�سنعون 
كانوا يكِدون، ويكدُحون، ويعملون، وَيتاأمُلون، 
يتعلمون،  حتي  يتكلمون  وال  وي��ت��اأمل��ون، 
ويجيدون  ويتقنون،  ويتقون،  وي��ع��دل��ون، 
مُم�سِكًا  م�سكًا  بل�سمًا،  كانوا  ي�سنعون،  ما 
اأبدعوا يف  ولذلك   ،،، لِلجراِح  َو�سكنًا  ُم�سِكنًا، 

والريا�سيات،  والطب،  واالخ��رتاع،  االبتكار، 
وال�سعر،  والنحو،  واالأدب،  واحل�ساب،  واَلَفَلَك، 
والعلوم،  واملنطق،  والباغة،  والفل�سفة، 
العلوم،  وكافة  والكيمياء،  والفيزياء،  واالأحياء، 
فاأبدع العلماء العرب املُ�سلمني، يف كافة العلوم، 
العرب،  ُعلماء  اأحد  بِذكر  فقط  هنا  ونكتفي 
فرنا�س"،  بن  "عبا�س  العامل  وهو  واملُ�سلمني، 
للقلم،  واملولود يف قرطبة، والذي اخرتع احلرب 
اليوم"،  "ال�ساعة  امليقاتة  الوقت  لقيا�س  واأداة 
جناحني  و�َسَكل  ال��ط��ريان،  ح��اول  من  واأول 
للطري، على �ساكلة اأجنحة الطيور يف ال�سماء، 
ن�سخة  الزجاج الخرتاع  ا�ستخدم  من  اأول  وهو 
النظر،  �سعف  ت�سحيح  عد�سات  من  بدائية 
وكان من املهتمني بدرا�سة علم الفلك فاخرتع 
ال�سم�س، والقمر والكواكب،  اآلة لر�سد حركة 
ُقبة  و�سنع  احللق"،  ذات  ا�سم:"  عليها  واأطلق 
احلربية،  االخ��رتاع��ات  بع�س  ول��ه  �سماوية، 
ما  فاخرتع  كيميائية،  مكونات  من  واملُركبة 
و�سنع  للدموع،  امل�سيلة  الُقنبلة  اليوم  ي�سبه 
اآلة قتالية ت�ساعد على ذلك احل�سون، واخرتع 
الكري�ستال  احلجارة  لتقطيع  وطريقة  الزجاج، 
الَذَهب، واملجوهرات، وكان  نع  ال�سخرية، و�سُ
يف  واأب��دع  والف�سة،  الذهب  لبيع  �سوق  له 
واأبدع  وزخرفتها،  املواد،  تلك  وتركيب  هر  �سَ
واحد  هو  وه��ذا  االأندل�س،  يف  العمارة،  بفن 
وامل�سلمني  العرب،  علماء  من  بحر  من  فقط 
اأعظم  للب�رضية  واكت�سفوا  اخرتعوا،  الذين 
الذي  الوقت  يف  واالخرتاعات  االكت�سافات 
يف  غ��ارق  ُكله  والغرب  اأوروب���ا،  فيِه  كانت 
َح�رضًة  َيا  اليوم  واأما  الُظلمات.  من  جُلي  بحٍر 
�سباب  اأغلب  ح��ال  وباالأخ�س  العباد،  على 
ال  اليوم  حالنا  فاإن  اليوم!؛  وامل�سلمني  العرب، 
ذيل  يف  اأ�سبحنا  لقد  �سديقًا،  وال  عدواً،  ي�رُض 
القافلة بني االأمم، وال�سعوب!!؛؛ ولي�س ذلك الأن 
عن  َعقيمة  �سارت  املُ�سلمات  االأُمهات  اأرحام 
اإنها  الُعلماء االأجاء واملبدعني،، َكَا بل  اإجناب 
لي�ست بعقيمة، بل يوجد اليوم ُعلماء، وجهابذة، 
َميامني،  م�سلمني  عرب  ومبدعني  خمرتعني 
اأ�سفاه علي حالهم!!؛؛ الأن  واأماِجد، ولكنهم ويا 
والتطفي�س،  للتهمي�س،  يتعر�سون  اإما  اأغلبهم 

والتنفي�س، والتطبي�س!؛ اأو القتل من االأعداء!!.
العربية،  العقول  هجرة  اليوم  نري  وكذلك   
الدكتور،  َح��ال  الأن  الغرب،  لباد  امل�سلمة 
واملُحا�رض،  االأجيال،  ُمربي  واملَُعِلم  والَعامل، 
حالُه  املتفرغ  غري  خا�سة  اجلامعي  واالأ�ستاذ 
وطننا  دول  اأغلب  يِف  واأن��ُه  حيُث  ل��ُه!!؛؛  ُيرثي 
راتب  مثل  املَُعِلم  َراِت��ْب  د  جَتِ الكبري-  العربي 
رغم  مليونري  املُغني،  جتد  بينما  الفجل!!؛  بائع 
وال  لون  وال  طعم،  با  جميل،  غري  �سوتُه  اأن 
مملوء  كليب  والفيديو  االأغنية  الأن  رائحة، 
العب  الكابنت  واأما  والراق�سات!!؛؛  بالرق�س 
وراتبه  مُلُ��وِزي��ن،  �سيارة  فريكب  القدم  ُك��رة 
ذ  باملايني، واأما املعلم، واال�ستاذ اجلامعي في�اأخرّ
!!؛؛ فيا اأمة �سحكت  املَاِليم، وحالُه �َسَكَن وَطنِيَ
من جهلها االأمم!!؛؛ َفريفع، ويعلو، ويبجل املُغني 
الغني املاِجْن اجلاهل الو�سيع، ويخف�س، وُيقهر 

العامل، وميُوت فقري!!..
 ولِنعرف �سبب واحد من اأ�سباب نه�سة الغرب، 
رد  وهو  حيًا،  مثااًل  ون�رضب  اليوم،  واأوروب��ا 
اأجنيا  امل�ست�سارة  ال�سابقة  اأملانيا  رئي�سة وزراء 
مِب�ُساواة  االأملَان  اة  الُق�سَ َطالب  حينما  مريكل، 
من  اأعلي  الأنها  املعلمني،  رواتب  مع  اأجورهم 
كيف  لهم:"  وقالت  ذلك،  فرف�ست  رواتبهم،، 
اليابان،  من  اآخر  وثااًل  َعلمكم"؛  مبن  اأُ�ساويكم 
احلرب  يف  مهزومة  اليابان  خرجت  ما  َفبعد 
العاملية الثانية ورفعت الرايات البي�ساء،، كيف 
املُعلم  اليابان؟؟ تطورت حينما منحوا  تطورت 
الأنهم  الوزير،  وراتب  الدبلوما�سي،  ح�سانة 
الب�رضية،  التنمية  هي  تنمية  اأعظم  اأن  عِلموا 
املواِطن  وتكرمي  االن�سان،  بناء  يف  واال�ستثمار 
املعلم،  ف�سحقنا  نحن  واأم��ا  االأوط���ان؛  لبناء 
وجعلناه  وحَمقناُه،  اجلامعي  واالأ�ستاذ  والعامل، 
الكرة  العب  مكانة  ورفعنا  الفقر،  خط  حتت 
راتب  فوق  راتبه  واأم��ا  وزي��ر،  كاأنُه  الكابنت 
فاملال  امل�سهور  املطرب  املغني  واأما  االأم��ري!!؛؛ 
غافلة  اأُُمة  من  املُنهِمر!!؛؛  كاملطر  عليه  ينهال 
حيارى  هائمني  اليوم  �سبابها  وبع�س  الهية، 
الرباين   االنذار  من  يتعظوا  َفلم  كاُل�سكارى!!؛ 
واملوت اجلارف للنا�س من "فريو�س كورونا"!!. 
وامل�سلم  العربي،  ال�سباب  من  كبري  عدد  اإن 

واملغنني،  الفنانني،  اأ�سماء  كل  يعرف  اليوم 
والعبني الُكرة!!؛؛ ولكنه باملقابل ال يعرف يقراأ 
عز  الله  كتاب  من  �سحيح  ب�سكل  قراآنية  اآية 
ال�سباب  من  املئات  اليوم  وت�ساهدون  وجل!!؛؛ 
يجل�س على املقاهي مِلُ�ساهدة ُمباراة كرة القدم، 
�ساألتهم  ولو  وي�سيحون،  ي�رضخون،  وتراهم 
اأركان ال�ساة؟؛ فرتاهم ال يعرفون  عن ما هي 
فل�سطني،  عن  �ساألتهم  لو  وكذلك  �سيئًا!؛؛ 
فا  االأ�سري  املبارك  االأق�سى  امل�سجد  وعن 
العرب،  ونحن  الله!!؛؛  رحم  من  اإال  لهم،  علم 
ا�سترياد،  كثافة  يف  اليوم  تطورنا  وامل�سلمني 
وم�ساحيق  اأدوات،  وا�ستعمال  �رضاء،  ثم  ومن 
املايني،  عليها  واأ�سعنا  "التجميل"!؛  اِلدَهان 
مل  ولكننا  ال�سيب�س،  رقائق  نع  �سُ يف  واأبدعنا 
اإال  احلا�سوب،  �رضائح  رقائق  �سناعة  ُنح�سن 
نه�سة  ن�ساهد  اليوم  ونحن  رب��ي؛؛  رحم  من 
بف�سٍل  لي�س  وذلك  العجوز"،  "القارة  اأوروبا 
الأنهم  بل  املتحدة؛  الواليات  وكذلك  منهم، 
الفذة  الطاقات  كل  ي�ستوعبوا،  اأن  ا�ستطاعوا 
العقول  اأ�سحاب  العلماء  من  امل�سلمة  العربية 
الوقت  يف  واالب��داع!؛  واالخرتاعات،  اجلبارة، 
الذي ُقمنا نحن باإذاللهم وتهمي�سهم!!.  واليوم 
ترى  الذي  الوقت  ففي  تقراأ!!؛؛  فا  اقراأ  اأُمة  اإن 
الكتب  من  العديد  يقراأ  الغربي  ال�ساب  فيه 
احلا�سوب،  ويربمج  ويخرتع،  ويبتكر،  يوميًا، 
�سبابنا  اأغلب  فتجد  نحن  اأما  االألعاب،  وي�سنع 
عليها،  اللعب  يف  وقته  ي�سيع  امل�سلم  العربي 
خ�سي�سًا  االألعاب  تلك  �سنع  الغرب  وك��اأن 
 ،"PUBG "ببجي"  لعبة  مثل  �سبابنا  لتجهيل 
لت�سبح عقولهم م�ستاأجرة، ومغيبة، وم�سلولة 
عن التفكري! واأما لو تكلمنا عن البحث العلمي 
ومريرة،  ُمرة،  فاحلقيقة  واالإ�سامي،  العربي، 
الوقت  ففي  ُم�ستطريا!؛  و���رضاً  مريراً،  م��راراً 
واملليارات  املايني،  االأع��داء  فيه  ينفق  الذي 
علي البحث العلمي، ويبحثون حتي يف القراآن 
جيو�سهم  ويعلمون  النبوية،  وال�سنة  الكرمي، 
فنون القتال من خال انت�سارات امل�سلمني يف 
الوليد  بن  خالد  قيادة  وكيفية  املن�رضم،  الزمن 
احلروب،  يف  املُ�سلمني  جلي�س  عنه  الله  ر�سي 
والذي مل يهزم يف معركة َقط؛ وتراهم ينفقون 

وخا�سة  الطبي،  العلمي  البحث  على  املايني 
كورونا  لفايرو�س  ع��اج  الكت�ساف  اليوم 
ينتظر  من  بقوائم  نكون  نحن  واأما  امل�ستجد؛؛ 
ومليارات  املايني،  لندفع  العاج  ل�رضاء  دورُه 
يف  احل��ال  وكذلك   اللقاح!؛  ل�رضاء  ال��دوالر 
م�سغولني  ونحن  ال�ساح!!؛؛  ل�رضاء  االنفاق 
بفارغ  القدم  لكرة  ال�سوبر  مباراة  مبتابعة 
حربية، وخلطط  ملعركة  نح�رض  وكاأننا  ال�سرب، 
براثن  من  وفل�سطني  االأق�سى،  لتحرير  قتالية 
منتلك  الذي  الوقت  ويف  املحتلني!!؛؛  الغا�سبني 
كبري  خم��زون  وامل�سلمني  العرب  نحن  فيه 
واألوف موؤلفة من البحوث ور�سائل املاج�ستري، 
والدكتوراه القيمة، ولكنها تو�سع للزينة على 
والرُتاب  الغربة،  تعُلوها  حتي  املكتبات  رفوف 
وت�سبح يف طي التجاهل، والتغافل والن�سيان!!  
الغرب احلا�سوب املحمول، والهاتف  لقد �سنع 
الهواتف  بع�س  ثمن  واأ�سبح  املحمول،  اجلوال 
األف  باأكرث من  للعرب، وامل�سلمني  ُيباع  النقالة 
بينما  النفط،  براميل  من  اأغلي  و�سعره  دوالر، 
ونحن ال  دوالراً،  تكلفهم ع�رضين  �سناعته ال 
نزال يف غفلة، ون�ستخدم الهاتف امل�سنوع يف 
واال�ستمتاع  لا�ستماع،  وال�رضق  الغرب،  دول 
الهابطة،  االأفام  وم�ساهدة  االأغ��اين،  ب�سماع 
لن  ولذلك  والعامل!!؛؛  املعلم،  قدر  من  ون�سع 
املُعلم،  مقام  رفعنا  اإن  اإال  قائمة  لاأُمة  تقوم 
مثل  مِبقام  وجعلناه  وراتبُه،  االأجيال  ومربي 
وزاد  منازلهم،  واأنزلناهم  واالأم��ري،  الوزير، 
علي  واالإن��ف��اق  والعلماء،  بالعلم،  االهتمام 
امل�ستمر  بالتطوير  وقمنا  العلمي،  البحث 
مع  النظرية  مواءمة  مع  التعليمية،  للمناهج 
ذلك  كل  وفوق  امل�ستدامة  والتنمية  التطبيق 

اإكرام املعلمني..

..امَلَُغنِي اَلَغِنِي، واَلالعِب اَلغَاِلْب، وامَلَُعِلم املَغُلوب

قال اأن الإ�سالم  ديٌن ميجد العقل و يدعو اإىل بناء احلياة كلها على التفكري 
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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

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

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

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو 
مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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توقيف م�سعوذ وامراأة جته�ض الفتيات 
بحبوب م�سروقة من م�ست�سفى بتب�سة

كشف بيان خلية اإلعالم للمجموعة الوالئية للدرك الوطين بتبسة أن مصاحلها متكنت 
أول أمس ويف إطار مكافحة خمتلف أنواع اجلرائم من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 
6 أشخاص خمتصة يف الشعوذة واإلجهاض من بينهم شخص يستعمل الشعوذة وامرأة 
تستعمل أدوية مسروقة من مستشفى تعمل به يف عمليات اإلجهاض مببلغ 15000 دج 

للعملية الواحدة. وبعد استغالل معلومات وردت إىل مصاحل البحث والتحري للدرك 
بتبسة مت متابعة املتهمني بعد تنفيذ عملية إجهاض المرأة شابة وتوقيفهم متلبسني 

جبرمهم وتقدمي ملفاهتم للجهات القضائية للفصل.
... والعثور على جثة رضيع حديث الوالدة ملقاة جبانب ملعب 4 مارس!
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية املدنية الشهيد حشاين دوح بتبسة ألجل حتويل 

جثة رضيع حديث الوالدة، الرضيع من جنس أنثى وجدت جثة هامدة ملفوفة بقطعة 
قماش ملقاة على حافة الطريق جبانب ملعب 04 مارس بتبسة، اجلثة مت حتويلها 

على منت سيارة اإلسعاف إىل مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عاليا صاحل، فيما فتحت 
مصاحل األمن على الفور حتقيقا لتحديد مالبسات هذا اجلرم الشنيع.

تالميذ �بتد�ئية محمد �لعيد �آل خليفة 
بحا�سي م�سعود في خطر 

�صــورة وتعلــيـق
رجل يقتل زوجته باآلة حادة 

في خن�سلة 
حالة من احلزن خيمت على القطب العمراين 

اجلديد طريق العيزار بان�سيغة بخن�سلة بعدما 

لقيت زوجة حتفها على يد زوجها اهتز القطب 

العمراين اجلديد طريق العيزار بان�سيغة بوالية 

خن�سلة على وقع جرمية قتل ب�سعة بعدما لقيت 

زوجة يف �سن الثاثينات تنحدر من منطقة 

قنتي�س م�رضعها على يد زوجها البالغ من 

العمر حوايل 50 �سنة الذي اأقدم على قتل زوجته و 

الأ�سباب جمهولة  بوا�سطة اآلة حادة على م�ستوى الراأ�س 

لريديها قتيلة 
هالكة جراء اإ�سابتها البليغة التي تلقتها على م�ستوى الراأ�س ليتم نقل ال�سحية 

نحو امل�سفى و منه اىل م�سلحة حفظ اجلثث و قد مت فتح حتقيقا معمقا من قبل 

امل�سالح االمنية املعنية يف ماب�سات هذه احلادثة االليمة التي اهتز لها ال�سكان 

وانخرط حلزنها اجلرية و�ساكنة احلي.    

خم�سة �أعر��ض �سائعة 
لل�سرطان نتغا�سى عنها 

ي�سعب عادة ت�سخي�س االإ�سابة بال�رضطان مبكرا، الأن بع�س االأعرا�س 
ال�سائعة ال ت�سبب اأي م�سكلة اأو �سعف عام وما �سابه ذلك، ولذلك يتغا�سى 

عنها النا�س. وت�سري Express، اإىل اأن االأطباء الذين �ساركوا يف ا�ستطاع 
اأجرته املجلة، ك�سفوا خم�سة اأعرا�س غري متوقعة لنمو االأورام، ال يهتم بها 

الغالبية العظمى من النا�س. ومن بني هذه االأعرا�س اخلم�سة: �سعوبة بلع 
الطعام، التي قد ت�سري اإىل �رضطان املريء وتديل اجلفون، الذي ي�سري اإىل 
منو ورم يف الرئتني، وبحة يف ال�سوت، وتعني �رضطان احلنجرة. وين�سح 
االأطباء، ب�رضورة ا�ست�سارة الطبيب االأخ�سائي يف حال عدم زوال انتفاخ 
البطن، الأن هذا قد ي�سري اإىل �رضطان املبي�س. كما يجب االنتباه اإىل لون 

البول: فاللون البني الغامق، قد ي�سري اإىل �رضطان البنكريا�س، اأما لون البول 
املائل للحمرة، قد يكون �سببه �رضطان الكلى، اأو املثانة اأو الربو�ستات. 

ويذكر اأن الطبيب الرو�سي ال�سهري األك�سندر ميا�سنيكوف، �سبق اأن اأعلن اأن 
ن جلطات دموية، قد ي�سري اإىل االإ�سابة بال�رضطان. لذلك ن�سح يف حال  تكورّ

حدوث جلطة دموية، اخل�سوع اإىل فح�س �سامل لتحديد �سببها وا�ستبعاد 
االإ�سابة بال�رضطان.

ت�سجيل تركيز قيا�سي لثاني �أك�سيد �لكربون في �لغالف �لجوي لالأر�ض
اأعلن الباحث وال�سحفي الربيطاين ديفيد 

اأتينربور، اأن تركيز غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
يف الغاف اجلوي و�سل اإىل م�ستوى مل ن�سهده 

منذ مايني ال�سنني. وقد عر�ست ر�سالة 
الباحث بالفيديو قبيل انعقاد اجتماع جمل�س 

االأمن الدويل، املكر�س للمناخ واالأمن، ويقول 
الباحث يف ر�سالته، "لقد ارتفع متو�سط درجة 

احلرارة على االأر�س خال 150 �سنة، اأكرث 
بقليل من درجة مئوية واحدة، واالآن يحتوي 

الغاف اجلوي لاأر�س على تركيز لغاز ثاين 
اأك�سيد الكربون، مل يكن موجودا منذ مايني 

ال�سنني".وي�سيف، "من ف�سلكم ال ترتكبوا 

خطاأ، الأن تغري املناخ هو اأكرب تهديد اأمني 
يواجهه االإن�سان املعا�رض".ووفقا له، اإذا ما 

اعرتف العامل، واعترب التغري املناخي، تهديدا 
لاأمن العاملي "كما هو فعا"، ف�سوف تكون 

هناك فر�سة التخاذ االإجراءات الازمة يف 
الوقت املنا�سب. وي�سيف، "ي�سكل تغري املناخ 
تهديدا لاأمن العاملي، الذي ال ميكن مواجهته، 
اإال مب�ساعدة م�ستوى غري م�سبوق من التعاون 

الدويل". اأي وفقا له، يجب اأن يوحد هذا التهديد 
جميع الدول. ووفقا للعامل، يدور احلديث حول 

ارتفاع درجات احلرارة يف العامل، "تدمري 
املحيطات"، تغري االأحوال اجلوية يف العامل، 

التي قد حتول الغابات اإىل �سحار، 
وتغرق املدن، وتبيد اأعدادا هائلة 

من الكائنات احلية. ويقول، "مهما 
فعلنا االآن، فاإنه من دون �سك 

�ست�سبح بع�س هذه التهديدات، 
خال ال�سنوات القريبة املقبلة، 

حقيقة واقعة. والبقية �ستدمر خال 
حياة �سباب اليوم، مدنا وجمتمعات 

كاملة، بل و�ستزعزع اال�ستقرار 
العاملي".وي�سيف، "اإذا وا�سلنا 

م�سريتنا احلالية، �سوف ن�سهد انهيار كل �سيء 
ي�سمن اأمننا: اإنتاج الغذاء، احل�سول على املياه 

العذبة". وي�سري الباحث، اإىل اأن درجة حرارة 
الو�سط املحيط ال�ساحلة للحياة �ستتغري، 

وت�سطرب �سا�سل الغذاء يف املحيط.

وفاة لعب كرة قدم على 
اأر�سية امليدان بباتنة

لقي �ساب يبلغ من العمر 34 �سنة حتفه، مبلعب عبد 
اللطيف �ساوي، وذلك اأثناء مباراة لكرة القدم، كان 
ال�سحية اأحد العبي الفريق، قبل اأن ي�سقط اأر�سا 

ويفارق احلياة بعني املكان، اأين مت اإخطار م�سالح 
احلماية املدنية التي تنقلت اإىل عني املكان ومت حتويل 

جثة ال�سحية اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 
باتنة اجلامعي، يف الوقت الذي يرجح فيه اأن تكون 
الوفاة ب�سبب �سكتة قلبية تعر�س لها الاعب. يف 

انتظار ا�ستكمال التحقيقات التي با�رضتها م�سالح 
االأمن، وعر�س جثة ال�سحية على الطبيب ال�رضعي.
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اجلزائر تعلق الرحالت القادمة من اخلارج ملنع ت�سلل "كورونا املتحورة"
وزارة اخلارجية التون�سية اأكدت اإباغها بالقرار

اأنه تبعا ملا راج من معلومات حول غلق ال�سلطات  ال�سوؤون اخلارجية والهجرة والتون�سيني باخلارج يف بيان لها  اأم�ص وزارة  اأكدت 
تون�ص مع  حلدودها  اجلزائرية 

لوؤي.ي
----------------------

الدبلوما�سية  الت�سالت  اإثر  وعلى   ،
ال�سلطات  فاإن  اجلزائري،  اجلانب  مع 
ت�سديد  بــــاأن  ـــــادت  اأف اجلـــزائـــريـــة 
اإجراءات غلق حدودها اأملته �سيا�ستها 
انت�سار  ـــدوى  ع ملجابهة  الــوقــائــيــة 
ـــراء  اإج وهـــو   ،" " كــورونــا  ــص  ــريو� ف
وعلى  حدودها  خمتلف  على  ين�سحب 

كل الوافدين من خمتلف دول العامل.
اأّن  التون�سية  اخلــارجــيــة  ــــدت  واأك
الــتــوا�ــســل الــدبــلــومــا�ــســي يــبــقــى مع 
ـــالت  اجلـــزائـــر قــائــمــا ملــتــابــعــة احل

الإن�سانية وامل�ستعجلة.
الرتكية  ال�سفارة  اأعلنت  جانبها  من 
على  �ــســفــحــتــهــا  ـــرب  ع ـــر،  ـــزائ ـــاجل ب
الرحات  تعليق  عن  "فاي�سبوك"، 
ــر وتــركــيــا تبعا  ــزائ اجلــويــة بــني اجل

كل  اإلغاء  اجلزائرية  ال�سلطات  لقرار 
اخلارج  من  القادمة  اجلوية  الرحات 
نحو اجلزائر، خال الفرتة بني 1 و31 

مار�ص املقبل.
�سركات  باإباغ  اجلزائر  قرار  وياأتي 
الرحات  باإلغاء  العاملية  الــطــريان 
ــن اخلــــارج نحو  ــة م ــادم ــق ــة ال ــوي اجل
اجلزائر، يف اإطار الحتياطات املتخذة 
من  املــتــحــورة  الن�سخة  انــتــقــال  ملنع 
التي ظهرت يف بع�ص  فريو�ص كورونا 

الدول.
اإذاعــــة  ذكــــرت  ــاق،  ــي ــس ــ� ال ـــذا  ه ويف 
اأّن  اخلا�سة،  التون�سية  "موزاييك" 
كامل  اأغلقت  اجلــزائــريــة  ال�سلطات 
تون�ص  مع  احلدودية  واملعابر  النقاط 
التجارية  احلركة  اأنـــواع  كافة  اأمــام 
وال�سياحية وغريها وكافة الأ�سخا�ص 

والعربات. 

اجلزائرية  الفيدرالية  رئي�ص  ك�سف 
للم�ستهلكني، زكي اأحريز، تلقي م�ساحله 
بخ�سو�ص  اأ�سبوعيا  ال�سكاوى  ع�سرات 
املنتجات  اأ�سعار  يف  املربر  غري  الرتفاع 
الإلكرتونية.  الأجــهــزة  اأو  الغذائية 
املوؤ�س�سات  واأرباب  املنتجني  اأحريز  ودعا 
القت�سادية اإىل �سرورة اإباغ املواطنني 
باأي زيادات بدل اعتماد �سيا�سة التجاهل 
والا مبالة مع امل�ستهلك. واأ�سار املتحدث 

الأ�سابيع  خال  �سجلت  جمعيته  اأن  اإىل 
ال�سلع  يف  معقولة  غري  زيادات  الأخرية 
تدخا  يتطلب  ما  الفاحية،  واملنتجات 
الرقابة  لل�سلطات، وتفعيل عمل  �سريعا 
من  مربرة  غري  زيــادات  اأي  عن  للتبيلغ 
اأو�سح  ال�سياق  املنتجني. ويف  قبل بع�ص 
اأن م�ساحله �سجلت ع�سرات ال�سكاوى من 
بالغاء  و�سفوه  مما  تذمروا  مواطنني 
التي  الزيادات  لهذه  ال�سلطات  وجتاهل 

التي  الإلكرتونية  الأجهزة  حتى  م�ست 
30 باملئة،  اأكرث من  اإىل  ت�ساعف �سعرها 
امل�ستهلك.  على  بال�سلب  اأثـــر  مــا  ــو  وه
ذكر  الفاحية  باملنتجات  يتعلق  وفيما 
ملحوظا  ارتفاعا  �سجلت  باأنها  اأحــريــز 
للخ�سر  بالن�سبة  خا�سة  الأ�ــســعــار  يف 
اأن  يفرت�ص  التي  املو�سمية  والفواكه 

تكون م�ستقرة.
ق/و

للجي�ص  مــ�ــســرتكــة  ــارز  ــف م اأوقـــفـــت 
الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع خمتلف 
ــدرات،  خم تاجر   50 الأمـــن،  م�سالح 
 23 اإىل   17 من  املمتدة  الفرتة  خال 

عمليات  خـــال  ــزت  ــج وح فــيــفــري. 
مــتــفــرقــة عـــرب خمــتــلــف الــنــواحــي 
الكيف  من  كبرية  كميات  الع�سكرية، 

املعالج ُتقدر بـ 9 قناطري و60،5 كغ.

الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  وح�سب 
الإجرامية  املجموعات  حاولت  فقد 

اإدخالها عرب احلدود مع املغرب.
ق/و

ــاط  ــب ــل مــن اإح ــواح ــس ــ� متــكــن حــرا�ــص ال
حماولت هجرة غري �سرعية لـ212 �سخ�سا 
من بينهم 22 مغاربة كانوا على منت قوارب 

تقليدية ال�سنع بكل من وهران وم�ستغامن 
وعني تيمو�سنت وتلم�سان وال�سلف وعنابة 
 17 من  الفرتة  خال  و�سكيكدة،  والطارف 

ح�سيلة  ح�سب  اجلـــاري،  فيفري   23 اإىل 
لوزارة الدفاع الوطني.

ق/و

ده�ص  حادث  يف  م�سرعه  �سخ�ص  لقي 
حدود  يف  ــاء،  ــع الأرب اأم�ص  بالقطار، 
بعد  دقيقة،  و35  الثامنة  ال�ساعة 
ال�سكة  خــط  على  مــتــواجــدا  ــان  ك اأن 
مدينة  مــ�ــســتــوى  عــلــى  احلــديــديــة 
الت�سال  خللية  بيان  واأ�سار  بوفاريك. 

احلديدية،  بال�سكك  النقل  ل�سركة 
اأنــه  كما  حاليا،  متوقف  القطار  اأن 
خط  على  القطارات  حركة  �ست�سهد 
اجلزائر العا�سمة – العفرون ا�سطرابا 
ا�ستكمال  غاية  اإىل  �سريها،  حركة  يف 
ــن طــرف  الإجــــــراءات املــعــمــول بــهــا م

ال�سركة  ـــرت  وذك املعنية.  امل�سالح 
احلديدية،  بال�سكك  للنقل  الوطنية 
العبور  باتا  منعا  مينع  باأنه  املواطنني، 
ال�سكة احلديدية،  ال�سري على خط  اأو 
وذلك تفاديا لوقوع مثل هكذا حوادث.
ق/و

اأمن ولية �سطيف ممثلة  متكنت م�سالح 
جنوب  الواقعة  باي  �سالح  ــرة  دائ باأمن 
�سخ�سني  توقيف  مــن  الــوليــة  عا�سمة 
اللحوم  مــن  معتربة  جــد  كمية  وحجز 
ال�ساحلة  غــري  والــبــيــ�ــســاء  احلـــمـــراء 
ودجاج(  بقر  )حلم  الب�سري  لا�ستهاك 
اأطرها  العملية  قنطارا.   11 وزنها  ناهز 
وجاءت  بــاي،  �سالح  دائــرة  اأمــن  عنا�سر 
عقب و�سعية مراقبة مت ن�سبها باملدخل 
مت  اأيـــن  بـــاي،  �سالح  ملدينة  ال�سمايل 
اإخ�ساعها  مت  نفعيتني  مركبتني  توقيف 
للمراقبة الأمنية، ليتبني اأنهما حمملتان 

احلمراء  اللحوم  من  معتربة  جد  بكمية 
دجــاج(  اأح�ساء،  بقر،  )حلــم  والبي�ساء 
للوهلة  توحي  كريهة  روائح  منها  تنبعث 
لا�ستهاك،  �ساحلة  غري  باأنها  الأوىل 
حيث كانت تلك اللحوم تنقل دون مراعاة 
اأدنى �سروط ال�سحة والنظافة ف�سا عن 
اأو  وثيقة  اأي  يــحــوزان  ل  ناقاها  كــون 
م�سدرها  تثبت  بيطرية  طبية  �سهادة 
حجزها  ليتم  لا�ستهاك،  �سحتها  اأو 
للتحاليل  عينة  اإخ�ساع  مع  الفور  على 
البيطرية، التي اأكدت باأنها غري �ساحلة 
ا�ستكمال  وبعد  الب�سري.  لا�ستهاك 

خمتلف الإجراءات القانونية مبا يف ذلك 
حتدث  كــادت  التي  اللحوم  كمية  ــاف  اإت
و�سولها  حال  يف  حقيقية  �سحية  م�سكلة 
الق�سائية  ال�سبطية  اأعدت  للم�ستهلك، 
تهمة  عــن  املخالفني  �سد  جزائيا  ملفا 
�ساحلة  غري  وبي�ساء  حمراء  حلوم  نقل 
للجهات  اأر�سل  البيع،  ق�سد  لا�ستهاك 
هذا  فيها،  للبت  املخت�سة  الق�سائية 
اأمن ولية �سطيف تكثف  وتبقى م�سالح 
من  ما  كل  حماربة  لغر�ص  جهودها  من 

�ساأنه امل�سا�ص بال�سحة العامة.
ق/و

حذر الديوان الوطني لاأر�ساد اجلوية، 
خا�سة  جوية  ن�سرية  يف  الأربعاء  اأم�ص 
للرمال  تطاير  و  قوية  ريــاح  هبوب  من 
حمليا، مت�سببة يف تقلي�ص الروؤية بعدد 
منت�سف  غاية  اإىل  اجلنوب  وليــات  من 

اليوم اخلمي�ص.

�ساحيتها  متتد  التي  الن�سرية  واأ�سارت 
العا�سرة  ال�ساعة  على  الأربعاء  يوم  من 
يوم   نهار  منت�سف  غاية  اإىل  �سباحا 
هي:  املعنية  الوليات  اأن  اإىل  اخلمي�ص، 
جنوب  غرداية،  تقرت،  ورقلة،  الوادي، 
املنيعة،  الــبــيــ�ــص،  جــنــوب  ـــــواط،  الأغ

تيميمون، اأدرار، عني �سالح واإيليزي.
�سمالية  اإىل  �سرقية  الــريــاح  و�ستكون 
و70   60 بني  تــرتاوح  ب�سرعة  �سرقية 
80 كلم/  اإىل  اأحيانا  كلم/ �سا، وقد ت�سل 

�سا اأو تتجاوزها، ح�سب ذات الن�سرية.
ق/ج

حماية امل�ستهلك حتذر من الزيادات الع�سوائية يف الأ�سعار

حجز اأزيد من 9 قناطري "زطلة" حاولت جمموعات اإجرامية اإدخالها عرب املغرب

اإحباط حماولة هجرة 212 �سخ�سا عرب �سواحل الوطن

قطار يده�ض �سخ�سا يف بوفاريك بالبليدة 

حجز 11 قنطارا من اللحوم احلمراء والبي�ساء الفا�سدة ب�سطيف

 رياح قوية بعدد من وليات اجلنوب متتد اإىل غاية اليوم

للجي�ص  ـــارز  ـــف وم وحـــــدات  نــفــذت 
ـــال الــفــرتة  ــي الــ�ــســعــبــي، خ ــن ــوط ال
 ،2021 فيفري   23 اإىل   17 من  املمتدة 

العمليات. عديد 
للجي�ص  مفارز  ودمــرت  ك�سفت  حيث 
البويرة  مــن  بكل  ال�سعبي  الــوطــنــي 
خمباأ  وبــاتــنــة  و�سكيكدة  وامل�سيلة 
قنابل  و5   ــة  ــي ــاب الإره لــلــجــمــاعــات 

ال�سنع. تقليدية 
ق/و

اأوقفت قوات ال�سرطة الق�سائية )فرقة 
الولئية  بامل�سلحة  والتدخل(  البحث 
ـــة قــاملــة بــعــد و�ــســع خطة  ـــن ولي لأم
ا�ستغال  التن�سيق،  حمكمة  عملياتية 
 22( فيهما  م�ستبها  و�سلتهم،  ملعلومات 
كمية  وترويج  نقل  بتهمة  �سنة(،  و28 
معتربة من مادة الزئبق الف�سي ببلدية 
الإجــراءات  اتخاذ  وبعد  الزناتي.  وادي 
 1 القانونية الازمة ب�ساأنهما، مت �سبط 
كلغ و51 غراما من مادة الزئبق الأبي�ص 
الف�سي داخل قارورة با�ستيكية، حيث 
والت�سال  ــام  الإع خلية  بيان  اأو�سح 
فيهما  امل�ستبه  حتويل  الأمن،  مبديرية 
اإىل امل�سلحة، وحجز ما مت العثور عليه، 
اأمام  ثم فتح حتقيق يف الق�سية، وُقدما 
حمكمة وادي الزناتي، ف�سدر يف حقهما 
رقابة ق�سائية. وادي املالح... قتيل و3 
حادث  َت�سبب  مــرور  حــادث  يف  جرحى 
 102 رقم  الوطني  بالطريق  وقع   مرور 
البواقي  واأم  قاملة  وليتي  بني  الرابط 
مبنطقة وادي املالح، يف وفاة �سخ�ص )46 
3 اأ�سخا�ص  �سنة( يف عني املكان، واإ�سابة 
ــات  ــاب ــس واإ� ــروح  ــج ب �ــســنــة(  و36   24(
متفاوتة اخلطورة، حيث تدخلت وحدة 
لإ�سعافهم،  بتاملوكة  املدنية  احلماية 
ثم نقلهم اإىل املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة 

اجلوارية بتاملوكة.
ق/و

من  البواقي،  اأم  �سرطة  عنا�سر  متكن 
و�سع حد ل�سبكة اإجرامية خطرية.

�سخ�سني،  مــن  الأخـــرية  هــذه  وتتكون 
بــاملــوؤثــرات  املــتــاجــرة  ــال  جم يف  تن�سط 
منها  معتربة  كمية  حجز  مع  العقلية، 
العملية  �سياحية.  ومركبة  مايل  ومبلغ 
جاءت على اإثر معلومات ا�ستقتها عنا�سر 
بنقل  �سخ�سني  قيام  مفادها  الفرقة، 
با�ستعمال  العقلية  املوؤثرات  من  كمية 
ــور مت و�ــســع خطة  ــف ال مــركــبــة، عــلــى 
فيهما  للم�ستبه  للرت�سد  ميدانية  عمل 
وتوقيفهما على منت املركبة، ومت حجز 
بريغابالني  نوع  من  مهلو�سا  قر�سا   2643
150 ملغ، خمباأة باإحكام داخل ال�سندوق 
اخللفي للمركبة ومبلغ مايل من عائدات 
�سدهما  اأجنز  فيهما  .امل�ستبه  الرتويج 
ملواد  الــدويل  التهريب  ق�سية  عن  ملف 
كبرية  درجــة  على  فا�سدة  �سيدلنية 
ال�سحة  مهنة  وممار�سة  اخلطورة،  من 

دون رخ�سة.
ق/و

الدكتوراه  يف  التكوين  مديرية  اأعلنت 
العدد  �سبط  عــن  اجلامعي  والتاأهيل 
لجتياز  املقبولني  للمرت�سحني  النهائي 
 642031 بلغ  الــذي  الدكتوراه  م�سابقة 

مرت�سحا، اأي ما يعادل ن�سبة 92 باملئة.
وك�سف بيان للم�سالح ذاتها عن معاجلة 
50689 ملفا، باملقابل متت املوافقة على 
من  باملئة   64 يعادل  ما  اأي  منهم   32819

العدد الإجمايل للطعون املُودعة.
خال  امل�سابقة  ــخ  ــواري ت حـــددت  كما 
 10 اإىل  فيفري   27 بني  املمتدة  الفرتة 

اأفريل القادم.
ق/و

تدمري خمباأ للجماعات 
الإرهابية و5 قنابل تقليدية 

ال�سنع بـ4 وليات

حجز كيلوغرام
 من الزئبق الأبي�ض 

الف�سي بقاملة

توقيف �سبكة 
تن�سط يف التهريب الدويل 

باأم البواقي 

اأزيد من 600 األف مرت�سح 
مل�سابقة الدكتوراه

ّالتحرير ُتعّزي
ارجعي  املطمئنة  النف�ص  اأيتها  "يا 
فادخلي  مر�سية،  را�سية  ربك  اإىل 
بقلوب  جنتي"  وادخلي  عبادي  يف 
ــا احلـــزن  ــوؤه ــل ــا، وم ــس ــر� ــا ال ــوؤه ــل م
اأّنها  باهلل  الثقة  وملوؤها  والفراق، 
بها  اأرحم  هو  من  جوار  اإىل  انتقلت 
جممع  طاقم  جميع  يتقدم  منها. 
ال�سحافيون،  الإعامي،  التحرير 
عائلة  اإىل  والإداريـــون،  التقنّيون 
وعلى  بيه،  العزيز  عبد  الفقيد 
التحرير،  رئي�ص  ابنته  راأ�ــســهــم 
�سدام  الــعــام  واملــ�ــســرّي  بيه  وردة 
العربي  العام،  املدير  و�سهره  بيه 
واملوا�ساة  التعازي  بخال�ص  بريك، 
على  يــعــيــنــكــم  اأن  اهلل  ونـــ�ـــســـاأل 
من  والتعوي�ص  وال�سرب  ال�سلوان 
واأن  باخلري،  عليكم  وكرمه  ف�سله 
العفو  هو  اإنه  عنه  ويعفو  يرحمه 

القدير.
اإليه راجعون واإنا  اإنا هلل 



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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