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حجز 102.667 قر�صا مهلو�صا و90 كلغ من �لكيف �ملعالج بالو�دي

متويل �لقت�صاد باأكرث 
من 11 �ألف مليار دينار 

من �لقرو�ش

و�صع مناطق 
�لن�صاطات حتت 
و�صاية �لأميار

نحو ا�ستحداث اآلية ملراقبة مدى 
تنفيذ قرارات احلكومة

بنك اجلزائر يك�سف عن انهيار كبري
 يف ال�سيولة الإجمالية بنهاية 2020

0303

فيما متت الإطاحة بجماعة اإجرامية وحجز 02 كلغ 400 غرام الكيف بالرباح

�خلمي�ش �لقادم �آخر 
�أجل لغلق باب �لرت�صيحات 

بوز�رة �لرتبية

�لتحقيق مع �لإرهابي 
حمكمة  �لدحد�ح” يف  “�أبو 

�صيدي �حممد

�صد  ق�صائية  متابعات  “ل 
�ل�صركات �ملتعرثة”
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03 تبون يدعو إلى توسيع التحقيقات الوبائية بخصوص المصابين بالفيروس

-  أطباء يحذرون: المصابون بـ«كوفيد 19« غير محميين من العدوى الجديدة

�لإبقاء على �حلدود مغلقة 
ملو�جهة �ل�صاللة �لربيطانية 

ديو�ن تطوير �لزر�عات �ل�صحر�وية 
يـب�صـر �لـنور تـ�صجيعـا لال�صـتـثـمـار

04 عقد أول اجتماع له بعد أن صادق أعضاؤه على قانونه
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- )رئي�ش حمكمة زيغود يو�صف: نقل �مل�صروبات �لكحولية دون رخ�صة يعد تهربا �صريبيا( 
- )مطالب بتعديل �ملادة 303 من قانون �ل�صر�ئب(

فتح �صوقي تيجالبني و�لقليعة موؤجل

�لوليات �لو�صطى دون �أ�صو�ق لل�صيار�ت �مل�صتعملة
ما تزال الواليات الو�سطى دون اأ�سواق 
ترخي�ص  رغم  امل�ستعملة،  لل�سيارات 
مغلقة  كانت  بعدما  بفتحها  احلكومة 
بهدف  ال��وط��ن��ي،  ال���راب  كامل  يف 
فريو�ص  تف�سي  من  واحلماية  الوقاية 
»كورونا«، قبل اأ�سبوعني، ومل ي�ستقبل 
يف  املتمثلني  املنطقة،  يف  �سوقني  اأكرب 
يف  والقليعة  ببومردا�ص  تيجالبني 

تيبازة، زبائنهما حلد االآن.
ال�سيارات  اأ�سواق  فتح  عملية  ت�ستمر 
امل�ستعملة عرب خمتلف واليات الوطن، 
�سهر  منت�سف  احلكومة  ق��رار  عقب 
الن�ساط  با�ستئناف  املنق�سي،  فيفري 
االأخرية كل خم�سة  على م�ستوى هذه 

ع�رش يوًما، اإال اأن الواليات الو�سطى ما 
تزال دون اأ�سواق للمركبات امل�ستعملة 
�سوق  بعد  ت�ستاأنف  مل  حيث  االآن،  حلد 
تيجالبني ببومردا�ص ن�ساطها )كل يوم 
�سبت(، واأرجع رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
التاأخر  هذا  �سبب  لتيجالبني  البلدي 
جاهزية  لعدم  الزبائن  ا�ستقبال  يف 
بالن�سبة  االأم��ر  وكذلك  امل�ستاأجر، 
القليعة يف  لبلدية  االأ�سبوعية  لل�سوق 
بقيت  حيث  ثالثاء(،  يوم  )كل  تيبازة 
من  االأول  االأ���س��ب��وع  خ��الل  مغلقة 

ترخي�ص احلكومة با�ستئناف الن�ساط. 
ذكرهما،  ال�سالف  ال�سوقني  وعك�ص 
الواقعة  »الروفيقو«  �سوق  با�رشت 

حيث  ن�ساطها،  البليدة  والي��ة  باإقليم 
ا�ستقبلت زبائنها يوم اخلمي�ص املا�سي. 
فتح  عملية  تتوا�سل  االإط��ار،  هذا  يف 
عدة  يف  امل�ستعملة  ال�سيارات  اأ�سواق 
الواقعة  ال�سوق  غرار  على  والي��ات، 
من  تعد  وال��ت��ي  �سطيف،  والي��ة  يف 
باملنطقة،  املجال  االأ�سواق يف هذا  اأكرب 
اأن  اإال  وغريهما،  م�ستغامن  وكذلك 
الن�ساط متيز بالركود، خا�سة اأن الزبائن 
متخوفون من الو�سع احلايل الذي يتميز 
خمتلف  اأ�سعار  وارتفاع  العر�ص  بقلة 
امل��ارك��ات االأك���ر ت���داوال م��ن طرف 
ن�ساط  ا�ستئناف  انتظار  اجلزائريني، يف 
اجلزائر،  يف  اجلديدة  املركبات  ا�سترياد 

الراخي�ص  اأ�سحاب  ح�سول  بعد 
ملبا�رشة  االأخ�رش  ال�سوء  على  املوؤقتة 
يف  خ��رباء  وح�سب  ر�سميا.  الن�ساط 
مر�سحة  ال�سيارات  اأ�سعار  فاإن  املجال، 
االرتفاع،  اأو  امل�ستوى  نف�ص  يف  للبقاء 
لعدة عوامل، حتى بعد �رشوع الوكالء 
ارتفاع  غرار  على  فعليا،  الن�ساط  يف 
قيمة  وانهيار  البحري  النقل  تكاليف 
وكذا  االأجنبية،  العمالت  اأمام  الدينار 
التي  اجلديدة  لل�سيارات  املحدود  العدد 
�ستدخل اجلزائر، حيث �سقفت احلكومة 
ال�سوق  لتزويد  امل�سموحة  التكلفة 
 2 بنحو  اجلديدة  بال�سيارات  الوطنية 
عنه  ك�سف  ما  ح�سب  دوالر،  مليار 

اآيت  فرحات  ال�سابق،  ال�سناعة  وزير 
علي.

ال�سناعة  وزارة  تك�سف  اأن  وينتظر 
الوكالء  هوية  عن  العام  للراأي  قريبا 
املوؤقتة  الراخي�ص  من  امل�ستفيدين 

ال�سترياد ال�سيارات اجلديدة.
�سمحت،  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ي�سار 
بفتح  املنق�سي،  فيفري  �سهر  منت�سف 
كل  امل�ستعملة  ال�سيارات  بيع  اأ�سواق 
تخفيف  اإط��ار  يف  يوًما،  ع�رش  خم�سة 
اإجراءات احلجر اجلزئي املتخذة يف اإطار 

مكافحة انت�سار جائحة كورونا.
ق/و.

تغطية علجية عي�ش
------------ 

للظاهرة  امل�ستمر  االنت�سار  ظل  يف 
والتي  االقت�ساديني،  الفاعلني  مع 
ال�سميم،  يف  املجتمع  اأ�س�ص  �رشبت 
اأ�سيبت  �سلبية  اآثار  من  خلفته  وما 
خا�سة  وال��ه��وان  بال�سعف  الدولة 
�سلط  االقت�سادي،  امل�ستوى  على 
ال�سوء  ق��ان��ون  ورج��ال  خمت�سون 
ال�رشيبي"  "التهرب  ج��رائ��م  على 
والعملية  ال��ث��ان��وي��ة  االإ���س��ك��االت 
يف  الظاهرة  م��ع  التعامل  وكيفية 
جمل�ص  ن��ظ��م��ه  تخ�س�سي  ل��ق��اء 
اجل��زائ��ر(  )���رشق  ق�سنطينة  ق�ساء 
مما  ال�رشائب،  مديرية  مع  بالتن�سيق 
ع�رشي  جبائي  نظام  و�سع  تطلب 
الدولة  اأه��داف  يحقق  اأن  �ساأنه  من 
اللقاء  ال�رشيي،  للغ�ص  حد  لو�سع 
ملجل�ص  العام  النائب  اأكده  ما  ح�سب 
�سمن  ي��دخ��ل  ق�سنطينة  ق�����س��اء 
التخ�س�سية  ال��ل��ق��اءات  �سل�سلة 
جمل�ص  داأب  التي  الدرا�سية  واالأيام 
اإطار  يف  تنظيمها،  ق�سنطينة  ق�ساء 
ال�سنة  مدار  على  امل�ستمر  التكوين 
الوقت  يف  واأ���س��ح��ى  الق�سائية، 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  حاجة  يف  احلايل 
االقت�سادية،  اجلرائم  خمتلف  على 
ويهدد  كبري  فيها  ال�رشر  اأن  بحكم 
�سيما  ال  البالد،  وم�ستقبل  م�سري 
ع�رشات  اأن  ث��ب��ت��ت  اأ وال��درا���س��ات 
هي  بالدينار  املليارات  من  االآالف 
العمومية  اخلزينة  �سجلتها  خ�سائر 
بات  حيث  ال�رشيبي،  التهرب  ب�سبب 
ال�رشائب  نظام  ال�رشوري �سبط  من 
حماربة  اأ�ساليب  اإيجاد  يف  والتفكري 
اأداء  من  املتمل�سني  ومتابعة  الظاهرة 

الدولة. اأمام  واجبهم 
يف  خمت�سون  تطرق  اللقاء  هذا  يف   
من  قانون  ورجال  واملالية  ال�رشائب 
وروؤ���س��اء  جمهورية  وك��الء  ق�ساة 
الن�سو�ص  عن  احلديث  اإىل  حماكم 
امل�رشع  و�سعها  ال��ت��ي  القانونية 
بقانون  تعلق  ما  �سواء  اجل��زائ��ري، 

ال�����رشائ��ب وق���ان���ون االإج�����راءات 
من  القوانني  هذه  رافقت  وما  اجلبائية، 
التي  امل�سوؤوليات  هي  وما  تعديالت، 
اأكان  ال�سخ�ص  بها  يلتزم  اأن  ينبغي 
�سيما  ال  معنويا،  اأو  طبيعيا  �سخ�سا 
قانون  م��ن   104 امل���ادة  يف  ج��اء  م��ا 
ن�ست  ال��ت��ي  اجلبائية  االإج����راءات 
جرمية  ارتكب  �سخ�ص  كل  اأن  على 
لعقوبات  �ٌص  ُمَعرَّ بال�رشائب  تتعلق 
اجلزائري   امل�رشع  �سنف  كما  مالية، 
البداية  يف  ال�رشيبي  التهرب  جرمية 
األغى   2012 قانون  اأن  اإال  كجناية، 
واأنزلها  اجلرائم  لهذه  اجلناية  �سفة 
من  احلب�ص  مدة  حتديد  مع  جنحة  اإىل 
ارتفعت  اإذا  اأ�سهر   06 اإىل  �سهرين 
دج،  مليون  م��ن  اأك��ر  اإىل  القيمة 
 10 املبلغ  ف��اق  اإذا  جناية  وت��ك��ون 
 05 تكون  احلب�ص  ومدة  دينار  ماليني 
املنع من  �سنوات مع   10 اإىل  �سنوات 

املوؤ�س�سة. غلق  اأو  الن�ساط  مزاولة 
اجلبائية  بالعمليات  املكلف  املدير   
ال�رشائب  مديرية  م�ستوى  على 
وجب  باأنه  اأ�سار  ق�سنطينة  بوالية 
ال�رشيبي  ال��ت��ه��رب  ب��ني  امل��ق��ارن��ة 
امل�رشع  اأن  م�سريا  اجلبائي،  والغ�ص 
دقيقا  تعريفا  يعط  مل  اجل��زائ��ري 
مو�سحا  ال�رشيبي،  التهرب  ملفهوم 
به  يق�سد  ال�رشيبي  التهرب  اأن 
اأو  مبلغ  اإخ��ف��اء  حم��اول��ة  اأو  اإخ��ف��اء 
العمليات  م��ن  لال�ستفادة  �سلعة 
ل�سالح  اأو  ال�سخ�ص  ل�سالح  اجلبائية 
ح�سابات  تقدمي  اأو  اأخ��رى  اأط���راف 
على  يتوفر  ال  ن�ساط  كل  اأو  وهمية، 
ت�سمنته  ما  وفق  قانونية  حما�سبة 
اأما  ال�رشائب،  قانون  من   193 املادة 
الغ�ص  عن  حتدثت  ح�سبه   118 املادة 
ونقل  فوترة،  بدون  والبيع  اجلبائي 
من  وغريها  �سحيحة  غري  ح�سابات 
جرائم  �سمن  ت�سنف  التي  العمليات 
وجود  على  يوؤكد  ما  وهذا  التدلي�ص، 
والغ�ص  ال�رشيبي  التهرب  بني  فرق 
يف  االإ�سكاالت  هذه  واأمام  اجلبائي، 
جلنة  اجلزائري  امل�رشع  اأن�ساأ  املفاهيم 
النواحي  يف  بعمق  تنظر  خا�سة 

مو�سوع  يف  واملو�سوعية  ال�سكلية 
على  ال��ع��بء  لتخفيف  ال�سكوى، 
الق�سائية،  واجلهات  ال�رشائب  اإدارة 
ال�رشائب  لقاب�ص  امل�رشع  �سمح  كما 
وج��ود  حالة  يف  �سكوى  ي��ودع  اأن 
يعترب  االإخفاء  الأن  تدلي�ص،  عمليات 
القانون  يف  التدلي�سية  العمليات  من 

اجلزائري.

معظم �لأحكام �لق�صائية �صادرة 
بالتقادم

رئي�ص  احل��ك��ي��م  ع��ب��د  ج��ب��اري  اأم���ا 

اإىل  اأ���س��ار  يو�سف  زيغود  حمكمة 
ال�سلطة  يد  يف  اأداة  هي  ال�رشيبة  اأن 
اجتماعية  اأهداف  لتحقيق  ال�سيا�سية 
يف  ال�رشيبة  وقوانني  واقت�سادية، 
تعديالت،  لعدة  خ�سعت  اجل��زائ��ر 
 303 املادة  عدلت   2002 �سنة  ففي 
بحيث  املبا�رشة،  ال�رشائب  قانون  من 
�سنة  ويف  "جناية"،  اأنها  على  �سنفت 
نف�ص  من  املادة  نف�ص  عدلت   2011
جرائم  امل�رشع  حول  بحيث  القانون، 
اإىل  جناية  من  ال�رشيبي  التهرب 
التي  املالية  للبحبوحة  نظرا  جنحة، 
م�سريا  اجل��زائ��ر،  بها  تتمتع  كانت 
تتعلق  ال�سلوكات  بع�ص  اإن  بالقول 
بحيث  االقت�سادية  باملمار�سات 
اجلبائي  االإعفاء  اأ�سحابها  ي�ستغل 
ال�رشيبة،  م��ن  التمل�ص  اأج��ل  م��ن 

القوانني  اإن  احلكيم  عبد  جباري  وقال 
يف  من�سجمة  غ��ري  كلها  اجلبائية 
باإثبات  املخولني  االأ�سخا�ص  حتديد 
من   21 املادة  وفق  ال�رشيبية  اجلرمية 
اإىل  منه  اإ�سارة  يف  الطابع،  قانون 
الق�سائية  ال�سبطية  �سالحية  مدى 
باملخالفات،  تتعلق  ملفات  اإجناز  يف 
يف  مانع  يوجد  ال  هو،  ي��ه  راأ ح�سب 
املكلفة  اجلهة  حترم  اأن  �رشيطة  ذلك 
قدم  وكعينة  القانونية،  االإج��راءات 
بع�ص  يو�سف  زيغود  حمكمة  رئي�ص 
ال�رشيبي،  بالتهرب  املرتبطة  الق�سايا 
رخ�سة  دون  اخلمور  نقل  اأن  مو�سحا 
ذلك  �رشيبيا،  تهربا  تعد  )كعينة( 
ال�رشائب،  قانون  من   193 املادة  وفق 
من   303 امل���ادة  بتعديل  وط��ال��ب 
عديدة  العتبارات  ال�رشائب  قانون 
اجلديدة  والتوجهات  التق�سف  منها 
واالقت�سادي.        ال�سيا�سي  للنظامني 
الدولة  و�سعت  املواطن  ولتح�سي�ص 
وقدمت  ال�رشيبي،  للتح�سيل  طرقا 
الت�سديد  طريق  عن  ت�سهيالت  له 
التاأخري،  يف  زيادات  دون  بالتق�سيط 
اأو  امل��واط��ن  ال��ت��زام  ع��دم  حالة  ويف 
به  ملزم  هو  مبا  املعنوي  ال�سخ�ص 
ال�رشائب  قاب�ص  ح��ق  م��ن  قانونا، 
�سالحياته  وا�ستعمال  اإجراءاته  اتخاذ 
بتهمة  ���س��ك��وى  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن 
ما  ذلك  ممتلكاته،  حجز  اأو  التدلي�ص 
بوالية  ال�رشائب  مديرية  ممثل  اأكده 

االإجراء  تنفيذ  قبل  اأنه  اإال  ق�سنطينة، 
املعنوي  اأو  الطبيعي  لل�سخ�ص  مينح 
و�سعيته،  لت�سوية  يوما   15 مهلة 
اتخاذ  قبل  ج��دي��د  م��ن  ت��ذك��ريه  ث��م 
املتدخل  وك�سف  �سده،  اإج��راء  اأي 
�سجالتهم  ي��وؤج��رون  اأ�سخا�ص  عن 
يكون  قد  اآخرين  الأ�سخا�ص  التجارية 
الذي  االإ�سكال  فيهم،  موثوق  غري 
هو  ال�رشائب  مديرية  ممثل  طرحه 
حيث  ال�رشائب،  يف  "التقادم"  م�ساألة 
يحالون  ال  ال�رشائب  متهربي  معظم 
تطبيق  ذلك  يف  مقرحا  العدالة،  على 
املعني  �سطب  مع  اجلبائي،  النظام 
ما  حالة  يف  التجاري  ال�سجل  من 
ومنعه  باالإدانة  حكم  �سده  �سدر  اإذا 
ي�سدد  حتى  ن�ساط  اأي  ممار�سة  من 
للخزينة  م�ستحقات  من  عليه  ما 
هي  الثانية  االإ�سكالية  العمومية، 
باجلانب  ملمني  غري  اخلرباء  معظم  اأن 
بوالية  ال�رشائب  مديرية  اجلبائي، 
ن�ساطاتها  ح�سيلة  يف  ق�سنطينة 
ارتفاعا كبريا   2020 �سنة  �سجلت يف 
ال�رشيبي  التهرب  جرائم  ع��دد  يف 
يف  قدمت  حيث  ال�سكاوى،  وع��دد  
�سكوى   173 من  اأزيد   2018 �سنة 
ويف  بالتقادم،  حكما   96 �سدور  مع 
و�سدور  �سكوى   101 قدمت   2019
كما  بالتقادم،  منه  اثنان  حكما،   60
اأزيد   )2020 ( املا�سية  ال�سنة  قدمت 

�سكوى.  191 من 

ذلك ما خل�ش �إليه لقاء �ل�صلطة �لق�صائية �لتي �صلطت �ل�صوء على جر�ئم �لتهرب �ل�صريبي يف �جلز�ئر، حيث طرح خمت�صون ورجال قانون م�صاألة "�لتقادم" يف �ملجال �ل�صريبي، حيث 
معظم متهربي �ل�صر�ئب ل يحاكمون �أمام �لعد�لة، وهذ� ر�جع �إىل �ختالف �آجال �لتقادم بني �لدعويني، كما �أن معظم �خلرب�ء غري ملمني باجلانب �جلبائي، حيث �أ�صقط �مل�صرع �صفة 
�جلنائي على جرمية �لتهرب �ل�صريبي وحولها �إىل جنحة بالتقادم،  ومن بني �ملقرتحات �لتي طرحها �للقاء تطبيق �لنظام �جلبائي، مع �صطب �ملعني من �ل�صجل �لتجاري يف حالة ما �إذ� 
و�لتوجهات  �لتق�صف  منها  عديدة  لعتبار�ت  �ل�صر�ئب  قانون  من   303 �ملادة  وتعديل  �لعمومية،  للخزينة  عليه  ما  ي�صدد  حتى  ن�صاط  �أي  ممار�صة  من  ومنعه  بالإد�نة  حكم  �صده  �صدر 

�ل�صيا�صي و�لقت�صادي. للنظامني  �جلديدة 

قانون �ل�صريبة يف �جلز�ئر يف حاجة �ىل مر�جعة
�ل�صلطة �لق�صائية ت�صلط �ل�صوء على جر�ئم �لتهرب �ل�صريبي يف �جلز�ئر وخمت�صون يوؤكدون:



�لإبقاء على �حلدود مغلقة ملو�جهة �ل�صاللة 
�لربيطانية 

تبون يدعو �إىل تو�صيع �لتحقيقات �لوبائية بخ�صو�ش �مل�صابني بالفريو�ش
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لوؤي ي
------------------

عبد  اجلمهورية  رئي�ص  و�سدد 
اال�ستمرار  على  تبون  املجيد 
خا�سة  الوقائية،  االإج��راءات  يف 
ال  اجل��وي،  واملجال  احل��دود  غلق 
ال�سحية  الظروف  �سيما يف ظل 
انت�سار  بعد  احلالية  ال��دول��ي��ة 

فريو�ص كورونا املتحور.
اأن  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  واأفاد 
االأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�ص 
الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات 
اأمر  تبون  املجيد  عبد  الوطني 
ملجل�ص  الدوري  االجتماع  عقب 
الوزراء بالت�سديد على "ا�ستمرار 
االإجراءات الوقائية املتخذة خا�سة 
ال  اجل��وي،  واملجال  احل��دود  غلق 
ال�سحية  الظروف  �سيما يف ظل 
انت�سار  بعد  احلالية  ال��دول��ي��ة 
داعيا  املتحور"،  كورونا  فريو�ص 
التحقيقات  وتعزيز  "تو�سيع  اإىل 
يتعلق  فيما  خا�سة  الوبائية 
بالفريو�ص  امل�سابة  ب��احل��االت 
اأكرب  �سمان  اأج��ل  من  املتحور 

درجات الوقاية".
-ح�سب  تبون  الرئي�ص  اأكد  كما 
برنامج  "موا�سلة  على  البيان- 
كورونا  فريو�ص  �سد  التلقيح 
)كوفيد19-( مع مراعاة تو�سيات 
يتعلق  فيما  واملخت�سني  اخل��رباء 
ب��اخ��ت��ي��ار ال��ل��ق��اح��ات وم��دى 

املتحورة  االأ�سكال  �سد  فعاليتها 
للفريو�ص، مع اال�ستغالل االأمثل 

لكميات اللقاح املتوفرة".
با�ستور  ملعهد  العام  املدير  وكان 
عن  حت���دث  ق��د  درار،  ف���وزي 
م�ستبه  اأ�سخا�ص  خم�سة  و�سع 
اجلديدة  بال�ساللة  باإ�سابتهم 
املتابعة  رهن  كورونا،  لفريو�ص 
نتائج  ظهور  انتظار  يف  الطبية 
املعهد، اخلمي�ص  التحاليل. واأعلن 
حالتي  ت�سجيل  ع��ن  املا�سي 
الربيطانية  بال�ساللة  اإ�سابة 

املتحورة.
با�ستور  معهد  اإع���الن  وب��ع��د 
ال�ساللة  من  حالتني  اكت�ساف 
لفريو�ص  اجل��دي��دة  الربيطانية 

اأن  اأطباء  اأكد  باجلزائر،  كورونا 
هذا االأخري �سديد العدوى مقارنة 
االلتزام  وباأن  ال�سابقة  بالن�سخة 
بكبح  كفيل  ال��وق��اي��ة  بتدابري 

انت�سارها.
يف  اخلبري  قال  ال�سدد  هذا  ويف 
عبد  يحيى  الفريو�سات  علم 
له،  ت�رشيح  يف  مكي  امل��وؤم��ن 
مت  التي  الربيطانية  الن�سخة  اإن 
اكت�سافها من الفريو�ص هي نف�ص 
19 مع  الن�سخة لفريو�ص كوفيد 
يف  طراأت  التي  التغريات  بع�ص 
املكونات اجلينية التي تتحكم يف 

الربوتني الغاليف للفريو�ص.
مكي  يحيي  ال��دك��ت��ور  واأب���رز 
ن�سبة  يف  تكمن  خطورته  اأن 

ت�سل  التي  ال�سديدة  انت�ساره 
الن�سخة  من  اأكر  باملئة   70 اإىل 
احلماية  جانب  من  اأما  ال�سابقة، 
الذين  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة 
اأ���س��ي��ب��وا  ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا 
حمميني  غري  فهم   19- -كوفيد 

من العدوى اجلديدة.
م�سلحة  رئي�ص  اأكد  جانبه  من 
مب�ست�سفى  املعدية  االأم��را���ص 
البا�سط  عبد  الدكتور  رويبة 
ب��االإج��راءات  االلتزام  اأن  كتفي 
التباعد  غ��رار  على  الوقائية 
القناع  وا�ستخدام  االجتماعي 
الواقي وغريها من التدابري كفيلة 

مبواجهة الوباء.

قررت �ل�صلطات �لإبقاء على حدود �جلز�ئر �لربية و�جلوية مغلقة ب�صبب �نت�صار فريو�ش "كورونا" �ملتحور، بعد 
ت�صجيلها حالتني موؤكدتني بال�صاللة �لربيطانية �جلديدة.

  و�صع مناطق �لن�صاطات حتت 
و�صاية �لأميار

نحو ��صتحد�ث �آلية ملر�قبة مدى تنفيذ قر�ر�ت �حلكومة

اأمر رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد 
اج��ت��م��اع جمل�ص  خ��الل  ت��ب��ون، 
و�سيلة  با�ستحداث  ال����وزراء 
ق���رارات  تنفيذ  م��دى  مل��راق��ب��ة 
كل  يف  امل��ي��دان  على  احلكومة 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  املجاالت، 

لرئا�سة اجلمهورية.
تبون  الرئي�ص  اأن  البيان  وجاء يف 
ملراقبة  "و�سيلة  با�ستحداث  اأمر 
مدى تنفيذ قرارات احلكومة على 
لو�سع  املجاالت،  كل  يف  امليدان 
ان�سغاالت  مع  والتجاوب  احللول 
�رشورة  على  موؤكدا  املواطنني"، 
العمراين  التو�سع  بني  "التمييز 
للمدن وبني مناطق الظل املنت�رشة 
ال��ف��ق��رية وال��ق��رى  يف امل��ن��اط��ق 

واملدا�رش".
اجلمهورية  رئي�ص  اأم���ر  كما 
ال�سناعية  العقارات  با�سرداد 

وهو  ا�ستغاللها  يتم  مل  التي 
جمموعة  �سمن  من  ياأتي  اإجراء 
برقية  املتعلقة  ال��ق��رارات  من 
اال�ستثمار ومناق�ستها يف جمل�ص 

الوزراء.
ال��وزراء  جمل�ص  بيان  يف  وج��اء 
وغري  املمنوحة  ال��ع��ق��ارات  اأن 
امل�ستغلة مقدرة باآالف التجزئات 
خارج  وه��ي  ا�ستعمالها  يتم  مل 
لزاما  اأ�سبح  اال�ستثمار  اإط��ار 
ا�ستخدامها  واإع��ادة  ا�سرجاعها 

يف االجتاه املخ�س�ص لها.
الرئي�ص  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���س��اف 
الن�ساطات  مناطق  بو�سع  اأم��ر 
روؤ�ساء  وت�رشف  و�ساية  حتت 
كل  حاجيات  لتحديد  البلديات 
االأن�سطة،  خمتلف  من  منطقة 

وفتح املجال اأمام املوؤ�س�سات
 النا�سئة.                           لوؤي/ي

متويل �لقت�صاد باأكرث من 11 �ألف مليار دينار من �لقرو�ش
بنك �جلز�ئر يك�صف عن �نهيار كبري يف �ل�صيولة �لإجمالية بنهاية 2020

انخفا�ص  عن  اجلزائر  لبنك  بيان  اأم�ص  ك�سف 
يف  دج  مليار   632،3 اإىل  البنكية  ال�سيولة 
الثالثي  خالل  حت�سن  مع   2020 �سنة  نهاية 
االأ�سهر  خ��الل  اأك��رب  انخفا�ص  بعد  االأخ��ري 

الت�سعة االأوىل من ال�سنة املا�سية.
االإجمالية  "ال�سيولة  اأن  اجلزائر  بنك  واأو�سح 
نهاية  دج  مليار   1.100،8 من  انتقلت  للبنوك 
نهاية  دج  مليار   461،8 اإىل   2019 �سنة 
يف  والعجز  ت��وازي��ا   2020 �سنة  �سبتمرب 
جلائحة  االقت�سادية  واالآثار  املدفوعات  ميزان 

كوفيد19-".
واأ�سار ذات امل�سدر اأن حت�سن ال�سيولة امل�سجل 

ال�سيا�سة  "اإجراءات  اإىل  يرجع  ال�سنة  نهاية 
جمال  يف  اجلزائر  بنك  اأقرها  التي  النقدية 
ورفع  االإلزامية"  االحتياطات  ن�سبة  خف�ص 
العمومية  ال�سندات  متويل  الإعادة  االأدنى  احلد 
املتفاو�سة ومتديد مدة اإعادة التمويل من 7 اأيام 
اإىل �سهر واحد والتلبية الكاملة لطلبات اإعادة 

متويل البنوك".
النظام  و�سعية  حتليل  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
ح�سب   2020 �سبتمرب   30 غاية  اإىل  البنكي 
املعطيات املوؤقتة لبنك اجلزائر تك�سف معامل 
ومعامل  املئة  يف  ب�18  يقدر  اإجمايل  ائتمان 

راأ�ص مال االأ�سا�سي فيقدر ب�14 يف املئة.

وح�سب ذات امل�سدر فهذه امل�ستويات املحددة 
بكثري  اأعلى  املالية  ال�سالمة  ملوؤ�رشات  بالنظر 
املطلوبة"  التنظيمية  امل�ستويات  اأدن��ى  من 
واملقدرة ب�7 يف املئة ملعامل راأ�ص مال اأ�سا�سي 
على  املح�سوب  ائتمان  ملعامل  املئة  يف  و5،9 

اأ�سا�ص راأ�ص املال التنظيمي.
ال�سيولة  معامل  اأن  اجل��زائ��ر  بنك  وك�سف 
�سبتمرب   30 غاية  اإىل  �سهر  يف  االإجمالية 
م�ستوى  يف  املئة  يف  ب�94،03  يقدر   2020
يف  ب�60  املقدر  االأدن��ى  امل�ستوى  من  اأعلى 
05- التعليمة  مبوجب  عليها  املن�سو�ص  املئة 
املتعلقة   2020 اأفريل   03 يف  املوؤرخة   2020
بع�ص  لتخفيف  اال�ستثنائية  ب��االإج��راءات 
البنوك  على  املطبقة  االحتياطية  التدابري 

واملوؤ�س�سات املالية.
لتمويل  املوجهة  القرو�ص  �سجلت  املقابل  يف 
 2020 خالل  باملئة  ب�3  قدر  منوا  االقت�ساد 
مقابل 8 �سنة 2019، ح�سب بيان لبنك اجلزائر.
وقدرت الزيادة فيما يخ�ص القرو�ص املوجهة 
مقابل  باملئة  ب�2.57  العمومية  للموؤ�س�سات 
للموؤ�س�سات  بالن�سبة  باملئة  ب�3.45  زي��ادة 

اخلا�سة و4.15 باملئة بالن�سبة لالأ�رش.
العمومي  القطاع  فاإن  امل�سدر،  ذات  وح�سب 
حت�سل على 51.67 باملئة من جممل القرو�ص 
باملئة   48.32 مقابل   2020 �سنة  املمنوحة 

للقطاع اخلا�ص منها 8.20 باملئة موجهة
 لالأ�رش.                                                 لوؤي/ي

�أطباء يحذرون: �مل�صابون بـ"كوفيد 19" غري حمميني من �لعدوى �جلديدة

�خلمي�ش �لقادم �آخر �أجل لغلق باب 
�لرت�صيحات بوز�رة �لرتبية

�لت�صجيل يتم عن بعد عرب نظام "ترقية"

يوم  الوطنية،  الربية  وزارة  حددت 
باب  لغلق  اأجل  اآخر  القادم  اخلمي�ص 
املر�سحني  املوظفني  ت�سجيالت 
املمركزة  غ��ري  العليا  للمنا�سب 
ا�ستمارة  داعية ال�ستخراج  للوزارة، 
من  التاأكد  "بغر�ص  معلوماتهم 
�سحتها ومراجعتها" يف حالة وجود 

اأي خطاأ.
اأبدوا  الذين  املوظفني  اأن  واأو�سحت 
املنا�سب  اإىل  الر�سح  يف  رغبتهم 
املمركزة  غ��ري  للم�سالح  العليا 
خالل  من  الوطنية،  الربية  لوزارة 
النظام  على  بعد  ع��ن  الت�سجيل 
الرقمي املو�سوم ب�"ترقية"، مدعوون 
اخلا�ص  الف�ساء  اإىل  جمددا  للدخول 

ال�ستخراج  النظام  هذا  �سمن  بهم 
التاأكد  بغر�ص  معلوماتهم  ا�ستمارة 
من �سحة معلوماتهم املدونة عليها.

ويتم التاأكد من معلومات املر�سحني 
النظام  على  وتعديلها  ومراجعتها 
-ي�سيف البيان-، يف حال ت�سجيلهم 
هذه  "�سحة  اأن  علما  خطاأ،  الأي 
ونزاهة  �سدق  تعك�ص  املعلومات 
املعني"، حيث تعترب هذه االأخرية من 
اأهم العنا�رش امل�سكلة ملعيار النزاهة، 

ح�سب ذات امل�سدر.
لهذه  الر�سح  ب��اب  غلق  و�سيتم 
مار�ص،   4 اخلمي�ص  يوم  املنا�سب 
زواال،  ع�رش  الثانية  ال�ساعة  على 

 لوؤي/يي�سيف البيان.

�إطالق خدمة "�ل�صريفة �لنقالة" 
لأول مرة يف غ�صون 15 يوما

�لقر�ش �ل�صعبي �لوطني قال �إنها تتيح ت�صيري �لن�صاطات و�لأعمال مبرونة

العام  املدير  الرئي�ص  اأم�ص  اأعلن 
للبنك العمومي، حممد دحماين عن 
اجلزائري  ال�سعبي  القر�ص  اإطالق 
يف "غ�سون اأ�سبوع اأو خم�سة ع�رش 
تقدير"  اأق�سى  على  القادمة"  يوما 
"ال�سريفة  االإل��ك��روين  التطبيق 
للزبائن  �سي�سمح  ال��ذي  النقالة" 
انطالقا  البنكية  بالعمليات  بالقيام 
لتحقيق  وهذا  املحمول،  هاتفهم  من 
يف  وال�رشعة  الفعالية  من  مزيد 

ت�سيري ن�ساطاتهم واأعمالهم.
اأن  له  ت�رشيح  دحماين يف  واأو�سح 
يعتزم  اجلزائري  ال�سعبي  "القر�ص 
يوما  ع�رش  اخلم�سة  غ�سون  يف 
اإلكروين،  تطبيق  اإط��الق  القادمة 
لُي�ساف  النقالة"،  "ال�سريفة  ُي�سمى 
كالدفع  االأخ����رى  اخل��دم��ات  اإىل 
ال�سريفة  ومن�سة  االإل��ك��روين 
وهو   ،)E-banking( االإلكرونية 
من  جملة  �سيوفر  ال��ذي  التطبيق 
�سيما  ال  باحلركية،  املرتبطة  املزايا 
باإجراء عمليات  للزبائن  ي�سمح  واأنه 

مالية بطريقة ب�سيطة ومرنة.

العام  امل��دي��ر  الرئي�ص  ج��دد  كما 
"بتطوير  العمومي  البنك  التزام 
لتطلعات  اأف�سل  ال�ستجابة  خدماته 
القر�ص  اأن  اإىل  م�سريا  املواطنني"، 
من  ي�سعى  اجل��زائ��ري  ال�سعبي 
ومعايري  تتكيف  ا�سراتيجية  خالل 
خدمات  لعر�ص  والرقمنة  الع�رشنة 
وتناف�سية.  ومبتكرة  معا�رشة 
ال�سريفة  خدمة  بخ�سو�ص  اأم��ا 
اأن  دحماين  اأو�سح  فقد  االإ�سالمية، 
�ستكون  ال�سريفة  هذه  منتوجات 
متوفرة يف 100 وكالة بنكية تابعة 
امل�ستوى  على  ال�سعبي  للقر�ص 
الوطني مع نهاية جوان 2021، وهذا 
الذي  طبقا لربنامج توزيع اخلدمات 

اأقره البنك يف هذا ال�ساأن".
"التهافت  امل�سوؤول  اأكد  اخلتام،  ويف 
من  ال�سيغة  ه��ذه  على  الكبري" 
اأنه  م�سيفا  االإ�سالمي،  التمويل 
اجلهود  لتعزيز  "حتفيزا  ي�سكل 
ودعمها  ال�سدد  ه��ذا  يف  املبذولة 
اأكر من اأجل الو�سول اإىل اأكرب عدد 

لوؤي/يممكن من املواطنني.



عقد �أول �جتماع له بعد �أن �صادق �أع�صاوؤه على قانونه

04 الثالثاء 02 مارس 2021 م الموافق لـ 18 رجب 1442هـ
العدد
2202

وز�رة �لطاقة تك�صف عن ��صرت�تيجية جتديد �حتياطات �لبالد 
من �ملحروقات

لوؤي/ي
------------------

مع  له  اجتماع  خالل  عرقاب  واأك��د   
على  ل��ل��وزارة،  املركزية  االإط���ارات 
االأمن  �سمان  على  العمل  "موا�سلة 
لتجديد  اجل��ه��ود  وب���ذل  ال��ط��اق��وي 
احتياطات البالد من املحروقات ورفع 

االإنتاج"، ح�سب البيان.
كما اأعطى عرقاب التوجيهات الالزمة 
جبيالت  غ��ار  م�����رشوع  بخ�سو�ص 
ب�رشق  الفو�سفات  وم�رشوع  للحديد 
ق�سوى  "اأولوية  اعتربها  التي  البالد 
وفعالية  ب�رشعة  فيها  امل�سي  وجب 

كبرية"، ي�سيف نف�ص امل�سدر.
اإطارات  الوزير  وجه  اأخرى،  جهة  من 

مع  العمل  ����رشورة  نحو  ال����وزارة 
"حت�سني  ق�سد  القطاع  موؤ�س�سات 

اأح�سنها  وت��وف��ري  اخل��دم��ات  ج���ودة 
ل��ل��م��واط��ن وخم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

االإنتاجية للبالد من حيث توفري الطاقة 
و�سمانها".

االجتماع  هذا  خالل  التطرق  مت  كما 
اإىل عملية دمج قطاع املناجم والطاقة، 
اإىل  عرقاب  دعا  اخل�سو�ص  هذا  ويف 
ب�سكل  االإدم��اج  عملية  من  "االنتهاء 
الكامل  الركيز  ق�سد  وفعال  �رشيع 
الكربى  والور�سات  امل�ساريع  على 

للقطاع".
اأن  على  عرقاب  �سدد  االأخ��ري،  ويف 
قطاع  خالل  ومن  اجلزائرية  "الدولة 
ب�سكل  ملتزمة  وامل��ن��اج��م  ال��ط��اق��ة 
وك�سب  التحديات  كل  برفع  كامل 
احلا�رش  يف  املطروحة  الرهانات  كل 

وامل�ستقبل".

�ملحروقات  من  �لبالد  �حتياطات  لتجديد  �جلهود  بذل  مو��صلة  �صرورة  �إىل  عرقاب  حممد  و�ملناجم،  �لطاقة  وزير  دعا 
�لإنتاج. ورفع 

عرقاب يو�صي ببذل �جلهود لرفع �لإنتاج

�لرئي�ش ياأمر بنقل ملكية 
م�صنع �لإخوة كونيناف

ديو�ن تطوير �لزر�عات �ل�صحر�وية يب�صر �لنور ت�صجيعا لال�صتثمار
الزراعات  تطوير  ديوان  ن�ساط  خرج 
�سادق  اأن  بعد  النور  اإىل  ال�سحراوية 
قانونه  على  اإدارت��ه  جمل�ص  اأع�ساء 
ونظامه الداخليني وكذا برنامج ن�ساطه.
الفالحة  وزارة  اأم�����ص  واأو���س��ح��ت 
ن�رش  الذي  البيان  يف  الريفية  والتنمية 
على  ل��ل��وزارة  الر�سمية  بال�سفحة 
اجتماع  اأول  انعقاد  مت  اأنه  الفاي�سبوك 
ال�سحراوية  الزراعات  تطوير  لديوان 
وذلك مبقر الوزارة برئا�سة االأمني العام 

بالنيابة للوزارة، كرمي بوغامل.
االجتماع  هذا  اأعمال  ج��دول  وتناول 
القانون  على  وامل�����س��ادق��ة  درا���س��ة 
الداخلي،  والنظام  للمجل�ص  الداخلي 
ح�سب  الديوان،  ن�ساط  برنامج  وكذا 

نف�ص امل�سدر.
يذكر اأن الديوان قد اأن�سئ مبوجب القرار 
22 �سبتمرب  265-20 املوؤرخ يف   رقم 
و�سناعية  جتارية  كموؤ�س�سة   2020

عمومية والذي حدد مقره باملنيعة.

حتت  تعمل  كهيئة  ال��دي��وان  ويعترب 
و�ساية وزير الفالحة والتنمية الريفية 
بغر�ص تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية لرقية 
ال�سناعية  الزراعة  حما�سيل  وتطوير 
للتحويل  امل��وج��ه��ة  اال�سراتيجية 
الوطنية وتقلي�ص  ولتلبية االحتياجات 
ال��دي��وان  مهمة  ال��واردات.وت��ت��م��ث��ل 
الفالحية  اال�ستثمارات  ترقية  يف 
خالل  م��ن  ال��زراع��ي��ة  وال�سناعات 
ا�ست�سالح االأرا�سي ال�سحراوية كما 

ي�سمن اأي�سا الت�سيري العقالين للوعاء 
العقاري الذي متنحه الدولة.

مت  اال�ستثمار،  ت�سجيع  اإىل  باالإ�سافة 
البريوقراطية  ملحاربة  الديوان  اإن�ساء 
تواجه  التي  االإداري���ة  والتعقيدات 
الديوان  �سيكون  بحيث  امل�ستثمرين 
مبثابة �سباك موحد يتوجه اإليه امل�ستثمر 
ال�����رشوري  ال��دع��م  م��ن  لال�ستفادة 

لتج�سيد م�رشوعه.
لوؤي/ي

نقابة �لأئمة ترد على 
دعو�ت تعليق �صالة 

�لرت�ويح
وموظفي  لالأئمة  الوطنية  للتن�سيقية  العام  االأمني  اأعرب 
يتكرر  ال  اأن  اأمله  عن  حجيمي،  جلول  الدينية،  ال�سوؤون 
�سهر  يف  امل�ساجد  يف  الراويح  �سالة  تعليق  �سيناريو 
وباء  تف�سي  من  امل��خ��اوف  خلفية  على  املقبل  رم�سان 
زال  ما  ال�سحي  الربوتوكول  باأن  حجيمي  و�سدد  كورونا. 
اأكر  ’’اجلامع‘‘  معتربا  اليوم،  غاية  اإىل  امل�ساجد  يف  مطبقا 
احلياة  يف  ال�سحي  بالربوتوكول  التزاما  الر�سمية  اجلهات 
مي�سها  اأن  ميكن  التي  االأماكن  اآخر  يجعله  ما  وهو  اليومية، 
�ُسّنة  غياب  ب�سبب  متاأثرة  “النا�ص  املتحدث:  وتابع  الغلق. 
الّراويح يف ليايل العام املنفرط، ملا كان لها من تاأثري �سلبي 
نف�سيا واإميانيا وروحيا، كما اأن غيابها يبعث اإح�سا�سا ناق�سا 
الوطنية  للتن�سيقية  العام  االأمني  يرى  املجتمع”.باملقابل  يف 
لالأئمة وموظفي ال�سوؤون الدينية اأنه اإذا تدهورت الو�سعية 
كورونا  من  املتحورة  ال�ساللة  انت�سار  ظل  يف  الوبائية 
�سيكون خيار احلفاظ على االأرواح مقدما على اأداء العبادة 
يف امل�ساجد. ومن جهة اأخرى، رف�ص حجيمي الرويج ملطلب 
اإقامة �سالة الراويح يف الظروف احلالية من باب االحتياط، 
على  العلمية  واحلجج  املو�سوعية  عن  االبتعاد  من  حمذرا 
التي  ال�سيام على زيادة خطورة كورونا  تاأثري  غرار حجج 
اآخر،  �سياق  ويف  املا�سي.  العام  وا�سع  ب�سكل  تداولها  مت 
وزارة  تاأخذ  اأن  املفرو�ص  من  اإنه  االأئمة،  نقابة  رئي�ص  قال 
باعتبارهم  التلقيح،  يف  كاأولوية  االأئمة،  ال�سادة  ال�سحة، 
من اأكر النا�ص توا�سال مع املجتمع، كما اأبدى تاأ�سفه بعدم 
الكوفيد19-،  امل�ستفيدين من منحة  االأئمة يف خانة  و�سع 
مع  اليومي  توا�سلهم  ب�سبب  الوبائي  للخطر  لتعر�سهم 

املجتمع، من خالل التح�سي�ص واخلطاب والعمل اخلريي.
ق/و

ت�صوية ملفات م�صتحقات �لفالحني منتجي �لطماطم �ل�صناعية
للخ�رش  الوطني  ال��دي��وان  اأم�ص  اأف��اد 
الفالحني  منح  دفع  عملية  اأن  والفواكه، 
حتويل  م�سانع  مع  املتعاقدين  املنتجني 

الطماطم ال�سناعية م�ستمرة.
دفع  عملية  فاإن  للديوان،  بيان  وح�سب 
املنح العالقة م�ستمرة وقد �سارفت على 
 90 م�ستحقات  ت�سوية  بعد  االنتهاء 
م�سالح  الفالحني.وا�ستقبلت  من  باملئة 
اأ�سل  من  فالحا   2934 ملفات  الديوان 

اإىل  البيان،  منتجا.واأ�سار  فالحا   3151
من  ا�ستفادوا  الذين  الفالحني  عدد  اأن 
فالحا.   2360 بلغ  املالية  م�ستحقاتهم 
م�سيفا اأنه من اأ�سل 3151 فالحا منتجا 
ا�ستفاد  التحويل،  م�سانع  مع  متعاقدا 
املالية. م�ستحقاته  من  منهم  باملئة   98
مل  فالحا،   67 املتبقية  الن�سبة  متثل  فيما 
حتول ملفاتهم االإدارية بعد اإىل امل�سلحة 
معاجلتها  ا�ستكمال  ق�سد  املخت�سة، 

املالية  امل�ستحقات  باقي  دف��ع  واإمت���ام 
التحويل  مل�سانع  وبالن�سبة  العالقة. 
وحدة   18 م�ستحقات  ت�سوية  مت  فقد 
م�سنعا.واأ�سار   21 اأ�سل  من  حتويل 
دفع  من  االنتهاء  �سيتم  اأنه  اإىل  البيان، 
اإمتام  فور  الثالث  الوحدات  باقي  منح 
االأخري،  االإداري���ة.ويف  ملفاتهم  معاجلة 
واملهنيني  ال�رشكاء  كافة  الديوان  ذكر 
الفالحني  ا�ستفادة  على  حري�ص  باأنه 

املخ�س�سة  الدعم  منح  من  املتعاقدين 
لهم.وياأتي ذلك، بهدف ت�سجيع الفالحني 
من  والرفع  اال�ستثمار  موا�سلة  على 
التي  ال�سناعية  الطماطم  مادة  اإنتاجية 
الذاتي.  االكتفاء  اجلزائر  فيها  حققت 
يف  اال�ستمرار  جتنب  من  مكن  ما  وهو 
ا�سترياد مركز الطماطم مع التفكري يف 
الت�سدير م�ستقبال، ي�سيف البيان.               
                                                لوؤي/ي

التجارة  وزير  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  كلف 
جيجل  م�سنع  ملكية  نقل  لل�رشوع يف  فوري  حل  ب�اإيجاد 
الق�سائية  االأحكام  �سدور  بعد  الغذائي  الزيت  الإنتاج 
الوزراء  بيان ملجل�ص  ال�سابقني. وذكر  النهائية �سد مالكيه 
الإدخاله  ق�سوى  ب�رشعة  العمل  طلب  تبون  الرئي�ص  اأن 
املناف�سة  قانون  الإجراءات  حقيقي  وتفعيل  االإنتاج،  مرحلة 

املانع لالحتكار والندرة.
االأعالف  دعم  اآليات  مبراجعة  اجلمهورية  رئي�ص  اأمر  كما 
تعزيز  نحو  ر�سيد  ب�سكل  توجيهها  بهدف  االأنعام  وتغذية 
ي�سمن  مبا  ال��واردات  فاتورة  وتقلي�ص  الوطني،  االإنتاج 
الت�سديد  مع  الوطنية،  ال�سوق  يف  اللحوم  اأ�سعار  ا�ستقرار 
على �رشورة حماربة ظاهرة امل�ساربة واإ�رشاك املوالني يف 
زيادة اإنتاج اللحوم، وتقلي�ص كلفة اال�سترياد، بالتزام الدولة 
بدعم االأعالف وت�سجيعهم. جتدر االإ�سارة اأن م�سنع الزيت 
اأ�سدر  وقد  كونيناف،  لالإخوة  مملوك  جيجل  يف  الغذائي 
15 �سنة  اإىل  اأحكاما بعقوبات ت�سل  جمل�ص ق�ساء اجلزائر 
اأمر الق�ساء  حب�سا نافذا �سد ر�سا كونيناف واأ�سقائه، كما 

مب�سادرة ممتلكاتهم.
ق/و

�حلماية �ملدنية ت�صجل 
�إ�صابة  و2234  وفاة   22

بفريو�ش "كورونا"
اأن  بوعالم،  بوغالف  املدنية،  للحماية  العام  املدير  اأف��اد 
اأفراد القطاع حتلوا بال�سجاعة والعزمية يف مواجهة جائحة 
كانوا  املدينة  احلماية  اأفراد  اأن  بوغالف،  واأو�سح  كورونا. 
�سمن ال�سفوف االأوىل للتكفل باملواطنني من خالل تقدمي 
التطهري. وبخ�سو�ص  االإ�سعافات وامل�ساركة يف حمالت 
باليوم  االحتفال  خالل  امل�سوؤول  اأ�سار  الوباء،  خلفه  ما 
العاملي للحماية املدنية، اأن القطاع �سجل وفاة 22 �سخ�سا، 

وحوايل 2234 اإ�سابة ب�سفوف املوظفني.
ق/و

�لديو�ن �لوطني للخ�صر و�لفو�كه يطمئن:

ن�صبو �إىل رفع جاهزية �لقو�ت �مل�صلحة حت�صبا لأي طارئ
الوطني  اجلي�ص  اأرك��ان  رئي�ص  اأ���رشف 
�سنقريحة،  ال�سعيد  الفريق  ال�سعبي، 
للعتاد  العليا  باملدر�سة  االإثنني،  اأم�ص 
بالناحية الع�سكرية االأوىل على مرا�سم 
حتت  الوطني  امللتقى  اأ�سغال  افتتاح 

التقنو  اجلاهزية  على  “احلفاظ  عنوان: 
عملياتية للعتاد والتجهيزات يف اجلي�ص 

الوطني ال�سعبي تقييم واآفاق”.
األقاها  كلمة  �سنقريحة يف  الفريق  واأكد 
خالل امللتقى على االأهمية الفائقة التي 

الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة  ُتوليها 
ال�سعبي للمديرية املركزية للعتاد.

الوطني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  واأ�ساف 
اإىل  ذلك  وراء  من  “وت�سبو  ال�سعبي: 
املنا�سبة والعوامل  توفري كافة الظروف 

املواتية وو�سع الركائز االأ�سا�سية للرفع 
من جاهزية قواتنا امل�سلحة واحلفاظ على 
طارئ،  اأي  ملواجهة  الدائم  ا�ستعدادها 
وذلك اعتمادا على �سواعد االإطارات”.                         
                                                    ق/و

�لفريق �صنقريحة يوؤكد: 

�ملتعرثة” �ل�صركات  �صد  ق�صائية  متابعات  “ل 
وتنمية  دع��م  وك��ال��ة  م��دي��ر  ك�سف 
بوزيان عن  ال�رشيف  املقاوالتية حممد 
اإىل  األف موؤ�س�سة متعرة   38 ت�سجيل 
بوزيان”،  واأو�سح   .2020 نهاية  غاية 
امل�ساهمة  ن�سبة  خف�ست  الوكالة  اأن 

امل�ساريع  حاملي  للطلبة  ال�سخ�سية 
من  بدال   %  5 اإىل  البطال  وال�سباب 
على  الر�سم  اإلغاء  جانب  اإىل   ،%  15
جهة  من  العتاد.  على  امل�سافة  القيمة 
اإحياء  اإع��ادة  الوكالة  عزم  اأك��د  ثانية 

اإع��ادة  اأج��ل  من  املتعرة  املوؤ�س�سات 
األف   38 اإح�ساء  بعد  للن�ساط  بعثها 
وجود  عدم  موؤكدا  متعرة،  موؤ�س�سة 
ال�رشكات  �سد  ق�سائية  متابعات  اأي 
اإم�ساء  عن  بوزيان  .وك�سف  املتعرة 

 100 لت�سغيل  عدل  وكالة  مع  اتفاقية 
فتح  عن  ناهيك  لل�سباب،  مقاولة  األف 
جممع  مع  املناول  لل�سباب  م�ساريع 

�سوناطراك و�سونلغاز .
ق/و
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مديرية  اأم�ص،  ي��وم  نّظمت، 
احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة ل��والي��ة 
متنوعة  ن�سطات  ال���وادي، 
اح��ت��ف��اال ب��ي��وم��ه��م ال��ع��امل��ي 
امل�����س��ادف ل��ل��ف��احت م��ار���ص 
يف  و���س��ارك  �سنة،  ك��ل  م��ن 
على  املنا�سبة  ه��ذه  اإح��ي��اء 
القطاع  يف  العاملني  غ��رار 
واملدنية  الوالئية  ال�سلطات 
وال��ع�����س��ك��ري��ة وخم��ت��ل��ف 
ال��ن�����س��ط��اء ال��ف��اع��ل��ني يف 

املدين. املجتمع 
االحتفالية  برنامج  وت�سمن 
ال��ت��ي ج����اءت حت���ت ���س��ع��ار 
للحفاظ  قوية  مدنية  "حماية 

الوطني"،  االقت�ساد  على 
ا���س��ت��ع��را���ص ع��ت��اد وف���رق 
ال��ت��دخ��ل امل��خ�����س�����س��ة يف 
باالإ�سافة  االأخ��ط��ار  خمتلف 
تطبيقية  مناورات  اإجراء  اإىل 

الرئي�سية. الوحدة  مبقر 
ن�سطة،  االأ هذه  �سمن  مت  كما 
دور  ت��ربز  معار�ص  تنظيم 
احل���م���اي���ة امل���دن���ي���ة وم���دى 
ج���اه���زي���ت���ه���ا ع����ن ط��ري��ق 
واإعطاء  تطبيقية  م��ن��اورات 
وتكرمي  ال�سنوية  احل�سيلة 
ومتقاعدي  االأع���وان  بع�ص 

الرتب. وتقليد  اجلهاز 
ي�سني حممد 

مديرية  اأم�ص،  اأول  نّظمت، 
لوالية  الفالحية  امل�سالح 
الفالحية  والغرفة  ال���وادي 
املجل�ص  م��ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
يوما  احلبوب  ل�سعبة  املهني 
منتجي  ل��ف��ائ��دة  درا���س��ي��ا 
"ال�سقي  ح����ول  احل���ب���وب 
من  ت��اأط��ريه  مت  والت�سميد"، 
للمعهد  العام  املدير  ط��رف 

وال�سقي  لالأرا�سي  الوطني 
 )INSID ( املياه  وت�رشيف 
ب��ب��ل��دي��ة ب��ن ق�����س��ة ب��دائ��رة 
بح�سور  العربي،  الطالب 

املنطقة. فالحي 
�ساتذة  واأ اأخ�سائيون  وتوىل 
مف�سال  ���رشح��ا  ب��امل��ع��ه��د 
ال�سقي  ل��ط��رق  وم��ب�����س��ط��ا 
حرث  مواقيت  وكذا  احلديثة 

من  مما  وهذا  والت�سميد  الربة 
نتاج  االإ ن�سبة  زي��ادة  نه  �ساأ
ا�ستغل  كما  باملائة،   20 ب� 
لطرح  اللقاء  هذا  الفالحون 
خا�سة  الت�ساوؤالت  بع�ص 
التعامل  بطرق  املتعلقة  تلك 
وكذا  احلديثة  التقنيات  مع 
واالأوق��ات  االأ�سمدة  مقادير 

لها. املنا�سبة 

�سمن  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  ت��ي  وي��اأ
م�����س��اع��ي ال��دول��ة ال��رام��ي��ة 
الفالحي  ال��ق��ط��اع  لتطوير 
وخ��ا���س��ة ���س��ع��ب��ة احل��ب��وب 
ن���ت���اج امل��ح��ل��ي  ل���زي���ادة االإ
اال�سترياد،  فاتورة  وتقلي�ص 
امل�سالح  من  ا�ستفيد  ح�سبما 

. ملعنية ا
ي�سني حممد 

االجتار  جرمية  مكافحة  اإطار  يف 
غ��ري ال�����رشع��ي ب��امل��خ��درات ، 
دائرة  اأمن  عنا�رش  عنا�رش  متكن 
االإطاحة  من  بالوادي  الرباح  
تتكون  اإج��رام��ي��ة  مب��ج��م��وع��ة 
العقد  يف  اأ�سخا�ص   03 م��ن 
ينحدرون  العمر  من  الثالث 

حجز  و  ال��والي��ة  عا�سمة  من 
املخدرات. من  معتربة  كميات 

ا�ستغالل  عقب  جاءت  العملية 
ن�ساط  بر�سد  تفيد  معلومات 
و����رشاء  ب��ي��ع  �سفقة  ب����رام  الإ
عنا�رش  ،ليبا�رش  امل��واد  لهذه 
ال��ر���س��د،  عملية  امل�سلحة 

ف��راد  اأ بتوقيف  كللت  التي  و 
تلب�ص  ح��ال��ة  يف  امل��ج��م��وع��ة 
 02 ب   ق��درت  كمية  بحيازة 
الكيف  من  غرام  و400  كلغ  

. للبيع   معدة  املعالج 
االإج���راءات  ك��اف��ة  مت���ام  اإ بعد   
اإعداد ملف  الالزمة مت  القانونية 

وتقدميهم  للمتورطني  جزائي 
الق�سائية.عن  اجل��ه��ات  م��ام  اأ
املخدرات  حيازة  جناية  ج��رم 
اجل  من  م�رشوعة  غري  بطريقة 
اإجرامية  جماعة  اإطار  يف  البيع 

. منظمة
ق.و

ع��اجل��ت م�����س��ال��ح ال�����رشط��ة 
قليم  اإ كامل  عرب  الق�سائية  
الوادي  والية  اأمن  اخت�سا�ص 
ال�سنة  من  جانفي  �سهر  خالل 
الق�سايا  من  العديد  اجلارية  
اجل��رمي��ة  مكافحة  جم��ال  يف 

العام. النظام  وحفظ 
االجتار  مكافحة  جمال  ففي 
ث��رات  غ��ري ال�����رشع��ي ل��ل��م��وؤ
م�سالح  ع��اجل��ت  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
فيها  مت  ق�سية   23 ال�رشطة 

حجز  و  متورطا   30 توقيف 
االأقرا�ص  من  معتربة  كميات 
ب��  قدرت  العقلية  ثرات  واملوؤ
مهلو�ص  قر�ص   102.667  :
فقد  املخدرات  جمال  يف  اما 
 33 امل�����س��ال��ح  ذات  ع��اجل��ت 
�سخ�سا   44 توقيف  مت  ق�سية 
م��ادة  م��ن  ك��ل��غ   90 ح��ج��ز  و 
وبخ�سو�ص   املعالج  الكيف 
فتم  املحظورة  االأ�سلحة  حمل 
و  بي�ص  اأ �سالحا   27 حجز 

عن  اأما  متورط،   137 توقيف 
باملمتلكات  املتعلقة  اجلرائم 
ق�سية   37 ت�سجيل  ف��ت��م 
و  م�����رشوق��ات  ا���س��رج��اع  و 

. متورط   52 توقيف 
���س��خ��ا���ص امل��ن��ف��ذ  وع���ن االأ
ق�سائية  اأوام��ر  حمل  عليهم 
�سخ�ص   61 ت��وق��ي��ف  ف��ت��م 
اجلهات  م��ام  اأ تقدميهم  مت  اين 

. الق�سائية 
فتم  التهريب  ق�سايا  وع��ن 

حجز  و  ق�سايا   04 ت�سجيل 
 2972 و  �سجائر  علبة   900

. مفرقعات  وحدة 
ال�رشطة  م�سالح  وتبقى  هذا 
الوادي  والية  باأمن  الق�سائية 
بتوفري  وهذا  جاهزيتها  على 
ك��ل االإم��ك��ان��ي��ات ل�����رشب 
االإجرامية  اجلماعات  معاقل 
واالأم��ن  ال�سكينة  وف��ر���ص 

ال�ساكنة. لدى 
ق.م

و  املرافقة  دار  نظمت 
اأم�ص  املهني  االإدماج 
اإعالميا  يوما  االثنني 
ل��ف��ائ��دة م��رب�����س��ي 
م��رب�����س��ات م��رك��ز 
ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي 
ال�سهيد  والتمهني، 
ق������دري ال��ت��ج��اين 
علم  بقمار،ح�سبما 

الفاي�سبوكية  ال�سفحة  يف 
الهيئة. لذات 

ن��ه  امل�����س��در،اأ ذات  وح�سب 
االجتماع  ملخرجات  جت�سيدا 
ل��دار  ال��ث��ال��ث  التن�سيقي 
املهني  دم���اج  االإ و  املرافقة 
وق�سد  ال�����وادي،  ل��والي��ة 
و  امل��راف��ق��ة  ب���دار  التعريف 
والهيئات  املهني  دم���اج  االإ

لها. الداعمة 
ال����ي����وم االإع�����الم�����ي م��ن 
دار  م��ن�����س��ق  ت��ن�����س��ي��ط  
املهني،  دم���اج  واالإ املرافقة 
برفقة   ، ح��رة  الطيب  حممد 
االت�سال  باالإعالم  املكلفني 
لكل  االجتماعي  واالإ�سغاء 
لدعم  الوطنية  الوكالة  من 
حممد  امل��ق��اوالت��ي��ة  وتنمية 
وال��وك��ال��ة  �سبل،  ال�سالح 
القر�ص  لت�سيري  الوطنية 
امل�����س��غ��ر ه�����س��ام م��ن��اين، 
للتاأمني  الوطني  وال�سندوق 
الفتاح  عبد  البطالة  على 
الطاقم  بح�سور  الله،  فتح 
وال��ب��ي��داغ��وج��ي  داري  االإ

امل�سدر. ي�سيف   ، للمركز 
لل�سيد  ت�����رشي��ح  وح�����س��ب 
املكلف  �سبل  ال�سالح  حممد 
ب��االت�����س��ال واالإ����س���غ���اء 
الوطنية  بالوكالة  االجتماعي 
املقاوالتية|،  وتنمية  لدعم 
ف���رع والي���ة ال�����وادي ،ان��ه 
���س��رات��ي��ج��ي��ة  ومت��ا���س��ي��ا االإ
دارة  االإ قبل  م��ن  املنتهجة 
ال��و���س��ي��ة وم����ن خ��الل��ه��ا 
املنتدبة  ال����وزارة  م�سالح 
اليوم  ه��ذا  يف  قّدمنا  ،ف��ق��د 
مرب�سي  و  مرب�سات  مع 
التي  ال�رشوحات  ،كل  املركز 
اجلديدة  ب��االإج��راءات  تتعّلق 
االإع��ف��اءات  عن  و  املنتهجة 
�رشيبية  ال�سبه  و  ال�رشيبية 
نواعها،  اأ و  التمويل  طرق  و 
امل�سوؤول. ذات  قول  حد  على 

ه��ذا  تنظيم  م��ن  وي��ت��وخ��ى 
من  دارة  االإ تقريب  اللقاء، 
خريجي  خ��ا���س��ة  ال�����س��ب��اب 
والتكفل  املهني  التكوين 
واالإج�����اب�����ة ع���ن خم��ت��ل��ف 

والت�ساوؤالت. االن�سغاالت 
الله عبد  بن  عماره 

حتت �صعار "حماية مدنية قوية للحفاظ على �لقت�صاد �لوطني"

�حلماية �ملدنية بالو�دي حتتفي بيومها 
�لعاملي

ياأتي �للقاء �صمن م�صاعي �لدولة �لر�مية لتطوير �لقطاع �لفالحي

يوم تكويني �إر�صادي حـول �ل�صقي و�لت�صميد لفائدة منتجي �حلبوب

من قبل �أمن د�ئرة �لرباح 

�لإطاحة بجماعة �إجر�مية منظمة وحجز 02 كلغ 400 غر�م من �لكيف �ملعالج

ح�صيلة ن�صاطات م�صالح �ل�صرطة �لق�صائية باأمن ولية �لو�دي خالل �صهر جانفي 2021

حجز 102.667 قر�صا مهلو�صا و90 كلغ من �لكيف �ملعالج

د�ر �ملر�فقة و�لإدماج �ملهني بالو�دي 

يوم �إعالمي لفائدة مرتب�صي مركز 
�لتكوين �ملهني و�لتمهني بقمار

مر�قبون يقولون �أنها دليل على �لعناية �لتي يوليها رئي�ش �جلمهورية ملناطق �لظل

�يفاد جلنة تفتي�ش وز�رية ملعاينة م�صاريع مناطق 
�لظل بالولية

حممد ي�صني
----------------

و���س��ت�����س��ه��ر ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة 
هذه  معاينة  على  ال��وزاري��ة 
امل�����س��اري��ع ودرا����س���ة م��دى 
الواقع  اأر���ص  على  تطبيقها 
االإيجابية  تاأثرياتها  وقيا�ص 

املناطق. هذه  �سكان  على 
تقدمي  ال��والي��ة  مب��ق��ر  مت  وق��د 
الربامج  حول  مف�سل  عر�ص 
االأ�سغال  تقدم  ومدى  امل�سطرة 
وذلك  فيها،  االنطالق  مت  التي 
اأولية  نظرة  للجنة  تكون  حتى 
واأي�سا  الربامج،  هذه  كل  عن 
كل  متابعة  لها  يت�سنى  حتى 
التقدم  ومدى  بدقة  امل�ساريع 
على  واإجن��ازه��ا  تنفيذها  يف 

الواقع. اأر�ص 
تنقلت  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
اإىل  اأم�ص،  الوزارية،  اللجنة 
مبمثلي  مرفوقة  الرقيبة،  دائرة 
ورئي�ص  الوادي  والية  م�سالح 

البلدية،  رئي�ص  وكذا  الدائرة 
بالدائرة  قرى  عّدة  عاينت  اأين 
والناظور  الذهبية  قرية  منها 
ببلدية  الفولية  وقرية  وهبة 
قرية  معاينة  متت  كما  الرقيبة، 
بو�سياف  حممد  وحي  املقيربة 
ب��ب��ل��دي��ة احل��م��راي��ة. ك��م��ا مت 
لدرا�سة  عمل  جل�سة  عقد 
امل�سجلة  امل��ادي��ة  الو�سعية 
خمتلف  يف  املناطق  ه��ذه  يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات 

مناق�سة  ومت  الرقيبة،  دائ��رة 
واالن�سغاالت  امل�ساكل  بع�ص 
املتعلقة  لالقراحات  والتطرق 

ملو�سوع. با
وزارية،  جلنة  يفاد  اإ لقي  وقد 
وزارة  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ت�����س��م 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
اأو���س��اط  ك��ب��ريا يف  ارت��ي��اح��ا 
تناقلوا  وال��ذي��ن  ال�����س��ك��ان، 
بعد  اللجنة،  ه��ذه  ي��ف��اد  اإ خرب 
مناطق  م��ن  ل��ع��دد  معاينتها 

ال���ظ���ل، ح��ي��ث اع��ت��رب ع��دد 
هذه  ي��ف��اد  اإ اأن  املواطنني  من 
العناية  على  دل��ي��ل  اللجنة 
رئي�ص  يوليها  التي  الكبرية 
اجل��م��ه��وري��ة مل��ن��اط��ق ال��ظ��ل، 
املواطنني  اأو���س��اع  وحت�سني 
ل��وزارة  تابعة  جل��ان  ���رشاف  ب��اإ
املحلية  واجلماعات  الداخلية 

امل�ساريع. هذه  �سري  على 
به  ت��ق��وم  م��ا  ه��م��ي��ة  اأ ورغ���م 
ثر  واالأ الوزارية  اللجنة  هذه 
يف  تركته  ال���ذي  ي��ج��اب��ي  االإ
اأن  اإال  امل��واط��ن��ني،  اأو���س��اط 
الوادي  والية  م�سالح  اعتماد 
التعامل  يف  ال�����رشي��ة  ع��ل��ى 
بيان  اأي  ت�سدر  مل  اإذ  معها، 
الأ�رشة  دعوة  وجهت  حتى  اأو 
اإعطاء  بهدف  املحلية،  االإعالم 
عمل  ع��ن  املعلومات  بع�ص 
من  اأك��ر  يطرح  اللجنة  ه��ذه 

ل؟؟ وؤ ت�سا

حّلت، جلنة وز�رية تفتي�صية تابعة لوز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية، �إىل ولية �لو�دي، وذلك من �أجل متابعة مدى 
جت�صيد �مل�صاريع يف مناطق �لظل، �لتي �أمر بها رئي�ش �جلمهورية.
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حممد علي 
------------ 

�سليمان  االأ�ستاذ  يرى  ال�سدد  هذا  ويف 
ن��ا���رش م��ن ج��ام��ع��ة ق��ا���س��دي م��رب��اح 
رئي�ص  اتخذه  الذي  القرار  اأن  )ورقلة( 
القا�سي  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
تيميمون  االإداري��ة  املقاطعات  برقية 
وبني  جالل  واأوالد  خمتار  باجي  وبرج 
وتقرت  قزام  وعني  �سالح  وعني  عبا�ص 
والي��ات  اإىل  واملنيعة  واملغري  وجانت 
التنظيم  لقانون  وفقا  كاملة  ب�سالحيات 
تقريب  مبداأ  يكر�ص  اجلديد  االإقليمي 
التي  اجلنوب  مبناطق  املواطن  من  االإدارة 
ومب�سافات  �سا�سعة  مب�ساحات  تتميز 

. متباعدة
مركزية  لال  تعزيزا  اأي�سا  اعتربه  كما 
روح  ت�سجيع  يف  �سي�ساهم  االإدارة 
امل�ستوى  على  امل�سوؤولني  لدى  املبادرة 
عن  خا�سة  العزلة  و�سيفك  املحلي، 

تنمويا. تطويرها  ويعزز  الظل،  مناطق 
اأن  مثال  املعقول  غري  من  "اإنه  وق��ال: 
�سالح  عني  مدينة  من  مواطن  يتنقل 
مقر  اإىل  كلم   700 من  باأكر  مل�سافة 
ا�ستخراج  اأج��ل  م��ن  مترنا�ست  والي��ة 
موؤكدا يف  اإداري"،  اإيداع ملف  اأو  وثيقة 
يندرج  الذي  القرار  هذا  اأن  ذاته  ال�سياق 
العمومية  االإدارة  اإ���س��الح  اإط��ار  يف 

البريوقراطية''. االأعباء  من  ''�سيخفف 
فاإن  نا�رش،  �سليمان  االأ�ستاذ  وب��راأي 
تواجه  اأن  ميكن  التي  التحديات  ب��رز  اأ
يف  تتمثل  اجل��دي��دة  ال���والي���ات  ه���ذه 
الو�سعية   اإىل  بالنظر  التمويل  عائق 
جراء  البالد  بها  متر  التي  االقت�سادية 
وتداعيات  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص 

كورونا. جائحة 
اأن  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  اجلامعي  واأ���س��ار 
نوعني  اإىل  االآن  حتتاج  اجلديدة  الواليات 
للتجهيز  موازنة  وهما  املوازنات،  من 
لتغطية  واأخرى  االإدارية  املقرات  لبناء 
املوظفني  )اأج���ور  الت�سيري  متطلبات 

النفقات(. من  وغريها 
ال�سيخ  بن  ع�سام  اأو�سح  جهته،  من 
اأن  اجل��ام��ع��ة  بنف�ص  حم��ا���رش  اأ���س��ت��اذ 
�سمن  يندرج  الواليات  هذه  ا�ستحداث 

اإ�سالح  اإىل  الرامية  الدولة  م�ساعي 
وتكري�ص  البالد،  يف  واإداري  �سيا�سي 
يف  هذا  و  ميدانيا،  االإدارية  مركزية  الال 
عن  االأعباء  تخفيف  يف  "�سي�ساهم  راأيه، 

الدولة".
ترقية  اأن  املحا�رش  االأ�ستاذ  وي�رشح 
والي���ات  اإىل  امل��ن��ت��دب��ة  امل��ق��اط��ع��ات 
ب�سكل  �ستوؤثر  كاملة  ب�سالحيات 
حت�سيل  يف  ���س��ي��م��ا  ي���ج���اب���ي''  ''اإ
�سمان  يف  وك��ذا  وال�رشائب،  اجلباية 
اال���س��ت��ق��الل��ي��ة االإداري������ة وامل��ال��ي��ة 
بها  التنمية  عجلة  لدفع  ال�رشورية 

ال�ساكنة. احتياجات  وتلبية 
ت�سبيب  اأهمية  ال�ساأن  ه��ذا  يف  ب��رز  واأ
ووالئ��ي��ة(  )بلدية  املنتخبة  املجال�ص 
املحلية  اجل��م��اع��ات  ب��ني  والتن�سيق 
يخدم  مبا  وبلديات  ودوائ��ر  والي��ة  من 
الوقت  ذات  يف  موؤكدا  العامة،  امل�سلحة 
ال�سيا�سات  ترتكز  اأن  ���رشورة  على 
املحلية  اجلماعات  اإدارة  يف  العمومية 

الت�ساركية. على 
امل���وارد  ا�ستغالل  تر�سيد  ����رشورة   

اجلديدة  الواليات  بهذه  املتاحة 
جامعة  من  جدو  اد  ف��وؤ االأك��ادمي��ي  ب��رز  اأ
تر�سيد  اأهمية  )ب�سكرة(  خي�رش  حممد 
بالواليات  املتاحة  امل���وارد  ا�ستغالل 
يعزز  ال��ذي  بال�سكل  اجلديدة،  الع�رش 

االأ�سعدة. خمتلف  على  قدراتها 
عقلنة  اأهمية  على  ال�سدد  هذا  يف  واأكد 
واالقت�سادية  الب�رشية  املوارد  ا�ستغالل 
املناطق،  هذه  بها  تزخر  التي  والطبيعية 
اإىل  يحتاج  امل�ستقبل  اأن  اعتبار  على 
وترقية  العمومية  النفقات  تر�سيد 
االقت�سادي  االأداء  ال��وق��ت  نف�ص  يف 
لتطلعات  لال�ستجابة  وال��ت��ن��م��وي 

الظل. مناطق  يف  �سيما  ال�ساكنة 
االنعكا�سات  اجلامعي  نف�ص  وا�ستعر�ص 
خريطة  ت�سكيل  اإعادة  لقرار  االإيجابية 
حت�سني  على  ي�ساعد  مبا  اجلنوب  واليات 
وتخفيف  لل�ساكنة  املعي�سي  امل�ستوى 
احلالية،  املحلية  اجلماعات  عن  ال�سغط 
التوجه  اأن  اإىل  الوقت  ذات  يف  الفتا 
بتعزيز  اأي�سا  يكتمل  مركزية  الال  نحو 

نطاقها. وتو�سيع  الرقمية  االإدارة 
القرار  ه��ذا  اأهمية  اأن  اأي�سا  واأو���س��ح 

مبا  املحلية،  التنمية  ترقية  يف  تكمن 
كل  وخ�سو�سية  متطلبات  مع  يتما�سى 
التنمية  عجلة  دفع  اأن  م�سريا  منطقة، 
خالل  من  يكون  اجلماعات  بهذه  املحلية 
يف  م�ساريع  واإطالق  االإمكانيات  جتنيد 
اال�سراتيجية  �سيما  القطاعات،  خمتلف 
الطاقة  غ��رار  على  وتطويرها  منها 
التي  وال�سياحة  وال�سناعة  والفالحة 
ومنا�سب  ال��روة  توفر  اأن  �ساأنها  من 
يف  اال�ستثمار  اإغ��ف��ال  دون  ال�سغل، 
حتد  اأكرب  يعد  الذي  الب�رشي  مال  الراأ�ص 

اجلديدة. للواليات 
كما تطرق ذات االأكادميي اإىل التحديات 
اأغلبها  التي  ال��والي��ات  لهذه  االأمنية 
االأمنية  "التهديدات  اأن  معتربا  حدودية، 
االإفريقي  ال�ساحل  دول  م��ن  خا�سة 
حتديدا  ال��والي��ات  وه��ذه  اجلزائر  جتعل 
االإرهاب  ملواجهة  كاأولوية  االأمن  ت�سع 
اأ�سكال  و�ستى  ال�رشعية  غري  والهجرة 

اجلرمية".
�سامل  االأ�ستاذ  ثمن  مت�سل  �سياق  ويف 
اأق  مو�سى  احل��اج  جامعة  م��ن  اأق���اري 
الذي  القرار  ه��ذا  )مترنا�ست(  اأخ��ام��وك 
جنوب  اأق�سى  �ساكنة  انتظرته"  "طاملا 

الوالية.

واأ�سار اأن هذا القرار الذي جاء يف وقته، 
الواليات  هذه  هيكلة  باإعادة  �سي�سمح 
ال�سعبي  املجل�ص  يف  لها  ممثلني  وي�سمن 
مركزية  بالال  تنعم  و�سيجعلها  الوطني، 
منطلق  من  املحلية  ال�سوؤون  ت�سيري  يف 

املواطن. من  االإدارة  تقريب 
�سبيل  على  اأق���اري  االأ���س��ت��اذ  وذك���ر 
االإداري���ة  املقاطعة  ترقية  اأن  امل��ث��ال 
اإىل  مترنا�ست(  من  كم   420 ( قزام  عني 
�سي�سمح  كاملة  ب�سالحيات  والي��ة 
وا���س��ت��ح��داث  ال��ب��ط��ال��ة  بامت�سا�ص 
معاناة  ال�ساكنة  وجتنيب  �سغل  منا�سب 
الوالية. وعا�سمة  قزام  عني  بني  التنقل 

�ستواجه  التي  للتحديات  وبالن�سبة 
فتتمثل  ق���زام،  ع��ني  اجل��دي��دة  ال��والي��ة 
االقت�سادي،  اجلانب  يف  باخل�سو�ص 
لالأن�سطة  حاليا  تفتقد  املنطقة  الأن 
ب�سبب  للمداخيل  امل��درة  االقت�سادية 
وا�سحة  اقت�سادية  هيكلة  ان��ع��دام 
اأن�سطة  قلة  اإىل  باالإ�سافة  ومنظمة، 
التجاري  بالن�ساط  مقارنة  اال�ستثمار 

اجلامعي. اأو�سح  كما  املوازي، 
خ�سو�سية  ذات  املنطقة  اأن  اإىل  واأ�سار 
رغم  االهتمام  فيها  يقل  بامتياز،  رعوية 
تتوفر  اأنها  مع  الفالحي  الن�ساط  ذلك 

ا�ست�سالحها،  ميكن  �سا�سعة  اأرا�ص  على 
رغم  كبرية  اإمكانيات  على  تتوفر  كما 
لهذه  ال�سعبة  الطبيعية  ال��ظ��روف 
اأي�سا  وميكن  ال�سحراوية،  املنطقة 
اأن�سطة  بعث  االأ���س��ت��اذ  نف�ص  ح�سب 
املوؤ�س�سات  وت�سجيع  بها  اقت�سادية 
التجارة  وتفعيل  واملتو�سطة  ال�سغرية 

اجلوار. دول  مع  اخلارجية 
املنتظر  ال��دور  ال�سدد  ه��ذا  يف  ب��رز  واأ
يف  اجلديدة  الوالية  هذه  م�سوؤويل  من 
اإىل  ال�سعي  حيث  من  �سيما  اعتقاده، 
والتجارية  االقت�سادية  االأن�سطة  ترقية 
خلزينة  ع��ائ��دات  ي�سمن  مبا  وتقنينها 
ال��ت��ب��ادل  اإط���ار  خ��ا���س��ة يف  ال���دول���ة، 
دول  مع  املقاي�سة  بوا�سطة  التجاري 

اجلوار.
اجلامعي  يرى  االجتماعية،  الناحية  ومن 
اإىل  حتتاج  ق��زام  عني  والي��ة  اأن  اأق��اري 
خا�سة  االجتماعية  هياكلها  تعزيز 
والثقافة،  وال�سحة  الربية  بقطاعات 
املحلية  االإط��ارات  ت�سجيع  عن  ف�سال 
يف  للم�ساهمة  اأمامهم  الفر�ص  واإتاحة 
التوظيف  اأبواب  وفتح  التنموية  احلركية 
االإدارات  احتياجات  ح�سب  ال�سباب  اأمام 

ا�ستحداثها. ينتظر  التي 

يكت�صي قر�ر ترقية ع�صر مقاطعات �إد�رية بجنوب �لوطن �إىل وليات ب�صالحيات كاملة، �أهمية بالغة �صيما من حيث تقريب �لإد�رة من �ملو�طن وتعزيز �لال مركزية مبا ي�صتجيب ملتطلبات 
�لتنمية �لجتماعية و�لقت�صادية باملنطقة.

تعزيز لال مركزية و��صتجابة ملتطلبات �لتنمية
ترقية 10 مقاطعات باجلنوب �إىل وليات 

مدر�صة عبد �حلميد بن بادي�ش بالأغو�ط حتيي �ليوم �لإفريقي 
للتغذية �ملدر�صية

احت�سنت مدر�سة عبداحلميد بن بادي�ص يف 
باليوم  الر�سمي  االحتفال  باالأغواط،  اأفلو 
االإفريقي للتغذية املدر�سية امل�سادف ليوم 
01 مار�ص من كل �سنة، حتت �سعار"�سحتي 
من  وقايتي"  يف  و�سالمتي  غذائي  يف 
االأغ��واط،  لوالية  الربية  مديرية  تنظيم 
املدر�سية،  التغذية  مفت�سية  ومب�ساركة 
الربية،  مدير  اإ�رشاف  وحتت  اأفلو،  وبلدية 
واالأمنية  املحلية  ال�سلطات  وبح�سور 

واإطارات من قطاع الربية، وبع�ص ممثلي 
بكلمة  احلفل  ب��داأ  حيث  امل��دين.  املجتمع 
االأغواط،"عبدالقادر  لوالية  الربية  ملدير 
الكبرية  االأهمية  عن  خاللها  حتدث  رباح" 
للوجبات التي يتناولها الطفل يف املدر�سة، 
من  العديد  يف  عليه  االإيجابي  وتاأثريها 
اجلوانب البدنية والنف�سية والعقلية، ف�سال 
عن تاأثريها يف م�ستوى حت�سيله الدرا�سي، 
القواعد  التالميذ  تعليم  اإىل  باالإ�سافة 

اأن  م�سيفا  ال�سليمة،  للتغذية  االأ�سا�سية 
تلميذ على م�ستوى  األف  اأكر من �سبعني 
الوجبة  من  ي�ستفيدون  االأغ��واط  والي��ة 
الطور  يف  اآالف  �ستة  منهم  املدر�سية، 
مطعما   194 على  يتوزعون  التح�سريي، 
والية  م�ستوى  على  متواجدا  منوذجيا 
اأخرى  حمالت  اإىل  باالإ�سافة  االأغ��واط، 
التحويل  طريق  عن  الوجبات  فيها  تقدم 
الوجبة  وتوفري  املدر�سية  التغذية  ل�سمان 
باملجهودات  م�سيدا  للتالميذ،  ال�ساخنة 
يف  اجلزائرية  الدولة  تبذلها  التي  الكبرية 
باالأهداف  ذكر  كما  الأهميته،  املجال  هذا 
االإفريقي  باليوم  االحتفال  من  املرجوة 
عدة  باملنا�سبة  واأقيمت  املدر�سية.  للتغذية 
واإن�سادية  م�رشحية  عرو�ص  منها  اأن�سطة 
املدر�سة،  تالميذ  اأداء  من  احل��دث،  حول 
اإقامة معر�ص لل�سور حول  اإىل  باالإ�سافة 
الو�سط  يف  اال�ستهالك  ثقافة  تكري�ص 
التقليدية،  لالأكالت  ومعر�سا  املدر�سي، 
�رشف  على  وجبة  بتقدمي  احلفل  ليختتم 

التالميذ.        
عبدالقادر بو�رشيط

�أكرث من 9 �آلف تدخل للحماية �ملدنية 
خالل 2020 بورقلة 

لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  �سّجلت 
 9345 املن�رشمة،  ال�سنة  خالل  ورقلة 
االإج��الء  عملية  �سهدت  وقد  تدخال، 
عنه  ك�سف  ما  ح�سب  ال�سحايا  ونقل 
املكلف باالإعالم مبديرية احلماية املدنية 

حمي الدين ماموين.
ال�سنة  خ��الل  ال��والي��ة  �سّجلت  كما 
االأخرية 516 حريقا خلفت اإتالف قرابة 
الوالية  اأنحاء  عربخمتلف  نخلة   4226

وكذا اإتالف 11200 حاجز.  
التدخل  عمليات  خمتلف  �سهدت  كما 
االأخرى التي قامت بها وحدات احلماية 
املدنية خالل �سنة 2020 ت�سجيل 676 
�سخ�سا   35 وفاة  خلف  مرور  حادث 

و817 جريحا.
للحماية  العاملي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
كل  من  مار�ص  ل�01  امل�سادف  املدنية 
للحماية  الرئي�سية  الوحدة  مبقر  �سنة 
حممد"  �سامل  "بن  ال�سهيد  املدنية 
باليوم  الر�سمية  االحتفاالت  نظمت 
�سعار  حتت  املدنية  للحماية  العاملي 

على  للحفاظ  قوية  مدنية  "حماية 
اأ���رشف  والتي  الوطني"،  االقت�ساد 
عن  ممثال  للوالية  العام  االأم��ني  عليها 
ال�سادة  من  كل  وبح�سور  ال���وايل، 
ممثلو  الوالئي،  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
ال�سلطات املدنية واالأمنية، اأين مت تقدمي 
املدنية،  احلماية  ل�سلك  التابعة  للفرق 
وكذا العتاد امل�ستعمل اأثناء التدخالت، 
احلماية  اأف��راد  تدخل  مناورة  متابعة 
ن�سوب  اأثناء  �سحية  الإج��الء  املدنية 
حريق يف عمارة، تقليد الرتب لعدد من 
ال�سباط واأعوان �سلك احلماية املدنية، 
وك��ذا  املتقاعدين  م��ن  ع��دد  وت��ك��رمي 
�ساهموا  الذين  املدنية  احلماية  اأف��راد 
جائحة  انت�سار  خ��الل  بتدخالتهم 
بتوزيع  االحتفاليات  لتختتم  كورونا. 
امل�سابقات  يف  الفائزين  على  جوائز 
الكرة  احلديدية،  الكرة  الريا�سية، 

ال�سباعية وال�سطرجن.
 يو�سف بن فا�سل
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حممد علي
------------  

�سكان  عا�سها  ع�سيبة  �سنة  مرور  فبعد 
اإ�سابة  حالة  اأول  ت�سجيل  اإثر  الوالية  هذه 
ال�سحي  احلجر  وفر�ص  كورونا  بفريو�ص 
من  ابتداء  كامل  �سهر  ملدة  عليها  ال�سامل 
ترتب  وما  املا�سي،  مار�ص  �سهر  نهاية 
للحياة  ت��ام  �سبه  توقف  م��ن  ذل��ك  ع��ن 
االأن�سطة  جميع  تعليق  ج��راء  اليومية 
اإال  والتنقل  التجوال  ومنع  التجارية 
حركيتها  الوالية  ا�ستعادت  برخ�سة، 
عقب  االأخريين  ال�سهرين  خالل  العادية 
التي  الوباء  مواجهة  اإج��راءات  تخفيف 

القطاعات. خمتلف  م�ست 
يف  ا�ستقرارا  الوالية  ت�سجيل  اإثر  وعلى 
حاالت  تراجع  جراء  ال�سحية  الو�سعية 
الوالئية  ال�سلطات  ق��ررت  االإ���س��اب��ة، 
ت��ع��دي��ل م��واق��ي��ت احل��ج��ر اجل��زئ��ي )م��ن 
�سباحا(  اخلام�سة  اإىل  م�ساء  العا�رشة 
ما  �سيما  ال  الوقاية،  تدابري  وتخفيف 
اأغلبية  ال�ستئناف  بالرخي�ص  منها  تعلق 
فتح  اإع��ادة  وك��ذا  التجارية،  االأن�سطة 
العمومية  واحلدائق  الريا�سية  القاعات 

ال�سنة. قاربت  ملدة  مغلقة  ظلت  التي 
التجارية  االأن�سطة  جل  ا�ستئناف  وبعد 
التجارية،  واملحالت  املطاعم  فتح  واإعادة 
عادت  اجلزئي،  احلجر  فرة  تقلي�ص  وكذا 
ال�سوارع  كل  عرب  جديد  من  لتدب  احلياة 
�سارع  غرار  على  منها،  الرئي�سية  خا�سة 
 20 ب�سارع  امل��ع��روف  بو�سياف  حممد 
الواقع  تب�سي  العربي  و���س��ارع  م��را، 

���س��وارع  وك��ذا  البليدة  مدينة  و���س��ط 
بانت�سار  ت�ستهر  التي  يعي�ص  اأوالد  بلدية 
املطاعم. وكذا  واالأحذية  االألب�سة  حمالت 
جميع  عرب  طبيعية  املرور  حركة  وتبدو 
احلدائق  ت�سهد  كما  ال��والي��ة،  ���س��وارع 
موؤخرا،  فتحها  اأعيد  التي  العمومية، 
للخروج  املتلهفني  للمواطنني  ملفتا  اإقباال 
حرموا  التي  العادية  حياتهم  وا�ستعادة 
هذا  تف�سي  عقب  مفاجئ  ب�سكل  منها 
الوالئية  ال�سلطات  واإع��الن  الفريو�ص 

انت�ساره. ملنع  ق�سوى  ا�ستنفار  حالة 

�لتلقيح  حملة  �نطالق   
�لوبائية �لو�صعية  و��صتقر�ر 

باالأمان  ي�سعرون  الوالية  �سكان  ب��داأ   
ال�سحية  الو�سعية  ا���س��ت��ق��رار  ب��ع��د 
تزامنا  وهذا  امل�سجلة،  احل��االت  وتراجع 
فريو�ص  �سد  التلقيح  عملية  انطالق  مع 
البليدة  بوالية  �سهر  نحو  منذ  كورونا 
ت�سهد  اإذ  منوذجية،  كوالية  اختريت  التي 
املواطنني  طرف  من  كبريا  جتاوبا  احلملة 
به  اأفاد  ملا  وفقا  اللقاح،  تلقي  يف  الراغبني 

جمعي. حممد  ال�سحة،  مدير 
اأن  ال�سحة  مدير  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف 
بحي  اخلدمات  متعددة  العيادة  من  كال 
املوؤ�س�سة  وك��ذا  املدينة  و���س��ط  امل��وز 
زراع��ة  يف  املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 
بامل�ست�سفى  ن�����س��ج��ة  واالأ االأع�����س��اء 
منذ  ت�سهدان  فانون  فران�ص  اجلامعي 
من  "كبريا"  اإقباال  التلقيح  حملة  بداية 
امللقحني  عدد  بلغ  بحيث  املواطنني،  طرف 
 550 �سخ�سا،   1250 االأوىل  باجلرعة 

ال�سحة،  لقطاع  تابعني  موظفني  منهم 
الثانية  اجلرعة  تلقوا  الذين  عدد  قدر  فيما 
اأول  تلقي  من  اأ�سابيع  ثالثة  مرور  بعد 

�سخ�سا.  1217 جرعة 
الراغبني  عدد  اأن  جمعي  ال�سيد  واأ�ساف 
لهم  ح��ددت  مم��ن  اللقاح  ه��ذا  تلقي  يف 
�سخ�ص   2000 يناهز  م�سبقة  مواعيد 
املقبلة  االأ�سابيع  خالل  ا�ستدعاوؤهم  �سيتم 
جديدة  ح�سة  على  الوالية  حت�سل  مبجرد 

اللقاح. من 
اكت�سفت  التي  البليدة  والية  و�سجلت 
كورونا  بفريو�ص  اإ�سابة  حالة  اأول  بها 
اأكر   2020 مار�ص  �سهر  من  الفاحت  منذ 
اإ�سابة،   4400 من  واأزيد  وفاة   130 من 
ومتابعة  ر�سد  جلنة  اإح�سائيات  ح�سب 

كورونا. فريو�ص 
وال�سكان  ال�سحة  مدير  اأكد  جهته   ومن 
اإىل  ال��واف��دة  احل��االت  ت��راج��ع  بالوالية 
خالل  اإ�سابتها  تاأكدت  من  اأو  امل�ست�سفى 
املر�سى  اأن عدد  اإىل  االأخرية، الفتا  الفرة 
م�ستوى  على  ع��الج��ا  يتلقون  ال��ذي��ن 
التكفل  يف  املتخ�س�سة  امل�����س��ال��ح 
حاليا  يتعدى  ال  الفريو�ص  بهذا  بامل�سابني 

مري�ص.  200 ال�
على  باالإعالم  املكلف  ك�سف  وب��دوره، 
للحماية  ال��والئ��ي��ة  امل��دي��ري��ة  م�ستوى 
الزغيمي،  ع��ادل  االأول  امل��الزم  املدنية، 
ع���ن ت���راج���ع احل�����االت امل�����س��ت��ب��ه يف 
تتكفل  ممن  كورونا  بفريو�ص  اإ�سابتها 
امل�سالح  نحو  باإجالئها  احلماية  م�سالح 
االأمر  ونف�ص  املتخ�س�سة،  اال�ست�سفائية 
ال��واردة  لالت�ساالت  بالن�سبة  �سجل 

حاالت  عن  للتبليغ  العمليات  مركز  على 
التوجيه. اأو  لال�ستف�سار  اأو  اإ�سابة 

قاعة  تلقي  عن  ك�سف  ال�سدد  هذا  ويف 
 280 ل� الوباء،  بداية ظهور  منذ  العمليات 
م�ستبه  الإجالء  التدخل  لطلب  مكاملة  األف 
هذا  اأعرا�ص  حول  اال�ستف�سار  اأو  فيهم 
ظهورها،  عند  الت�رشف  وكيفية  املر�ص 
اليوم  يف  املكاملات  عدد  اأن  اإىل  م�سريا 
انت�سار  ذروة  ف��رة  خ��الل  بلغ  ال��واح��د 

يوميا. مكاملة   350 ال� املر�ص 
واإ�سعاف  ب��اإج��الء  تكفلها  جانب  واإىل 
م�سالح  خ�س�ست  اإ�سابتهم  يف  امل�ستبه 
خمطط  من  هاما  حيزا  املدنية  احلماية 
للجانب  الوباء  انت�سار  فرة  خالل  عملها 
على  ركز  الذي  التوعوي  التح�سي�سي 
باإجراءات  االلتزام  اأهمية  على  التاأكيد 
ظهور  ب��داي��ة  ع��ن��د  خ��ا���س��ة  ال��وق��اي��ة، 
باأعرا�سه  بالتعريف  وه��ذا  الفريو�ص 
املتحدث-   -ي�سيف  منه  الوقاية  و�سبل 
حت�سي�سية  حملة   47 تنظيم  اإىل  م�سريا 
انخرطت  كما  املا�سية.  ال�سنة  ك��ربى 
يف  االأخ��رى  هي  ال��والي��ة  اأم��ن  م�سالح 
خالل  من  التح�سي�سي  التوعوي  العمل 
ال�سياق،  هذا  يف  ت�سب  حمالت  تنظيم 
املتمثلة  الوقاية  و�سائل  توزيع  وك��ذا 
بلغ  والتي  الواقية،  االأقنعة  يف  خا�سة 
املواطنني  على  توزيعها  مت  التي  ع��دد 
خلية  من  علم  ملا  وفقا  كمامة،   11300

على  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات  االت�����س��ال 
االأمنية. الهيئة  هذه  م�ستوى 

للتغلب  بذلها  مت  التي  اجلهود  اإطار  ويف 
االأمني  اجلهاز  نظم  اجلائحة  ه��ذه  على 
ال�ساحات  وتطهري  لتعقيم  عملية   19
للجمهور،  امل�ستقبلة  واالأماكن  العمومية 
بتنجيد  وهذا  الربوية  املوؤ�س�سات  وكذا 
عنا�رشها،  وم�ساركة  اخلا�ص  عتادها 
اإىل  وباالإ�سافة  امل�سدر.  ل��ذات  وفقا 
ذات  ح��ر���س��ت  التح�سي�سي  دوره����ا 
الردعية  االإجراءات  اتخاذ  على  امل�سالح 
احلجر  الإج�����راءات  امل��خ��ال��ف��ني  ح��ق  يف 
االأ�سخا�ص  ع��دد  بلغ  بحيث  ال�سحي، 
منذ  �سدهم  خمالفات  حترير  مت  الذين 
املن�رشم  العام  من  مار�ص  �سهر  نهاية 
العام،  هذا  من  فرباير  �سهر  نهاية  واإىل 
 4006 و�سع  مت  فيما  خمالفا   52358
باملح�رش  نارية  دراجات  و2309  مركبات 
املخالفة.  ل��ذات  اأ�سحابها  الرت��ك��اب 
ال�سحية  الو�سعية  ا�ستقرار  ورغ��م 
اإال  الطبيعية،  احلياة  وع��ودة  بالوالية 
من  يحذرون  يزالون  ما  املخت�سني  اأن 
االلتزام  يف  واال�ستهتار  التهاون  خطورة 
اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  الوقائية  بالتدابري 
ال  اأخ��رى،  مرة  الفريو�ص  انت�سار  ع��ودة 
تخلى  الذي  الواقي  القناع  ارتداء  �سيما 
الفرة  خالل  املواطنني  من  العديد  عنه 

منهم. ال�سباب  خا�سة  االأخرية 

بفريو�ش  �إ�صابة  حالة  �أول  �كت�صاف  من  كاملة  �صنة  مرور  بعد  �لطبيعي  روتينها  �إىل  �لبليدة  بولية  �حلياة  عادت 
2020، فيما تز�ل �حليطة و�حلذر م�صيطرين على �صكانها تخوفا من عودة  كوفيد19- بها يف مطلع �صهر مار�ش 

�نت�صار �لوباء مرة �أخرى.

�لبليدة ت�صتعيد حركيتها بحذر 
بعد �صنة من �كت�صاف �أول حالة �إ�صابة بكوفيد19-

تخرج دفعة جديدة من �أعو�ن �لرقابة للجمارك �جلز�ئرية بباتنة
نور  اجلزائرية  للجمارك  العام  املدير  اأ�رشف 
ال  الدفعة  تخرج  حفل  على  خالدي  الدين 
16 من اأعوان الرقابة لهذا ال�سلك النظامي 
من مدر�سة اجلمارك بباتنة ال�سهيد العقيد 

حممد عموري.
املتخرجة  الدفعة  اأن  امل�سوؤول  ذات  اأكد  و 
"�ستدعم  رقابة   ع��ون   255 ت�سم  التي 
فرق  خا�سة  و  اجلزائرية  اجلمارك  �سفوف 

اجلنوب".
خا�ص  طابع  "لها  الدفعة  ذات  اأن  و�رشح 
وتلقت تكوينا قاعديا نظريا وتطبيقيا وكذا 
تكوينا �سبه ع�سكري حتى يت�سنى لهوؤالء 
ال�سباب الت�سدي لكل حماوالت التهريب 
كل  ومكافحة  الوطني  برابنا  امل�سا�ص  اأو 
اجلرائم التي تهدد االقت�ساد الوطني بغ�ص 
مبا  املناطق  وجودها عرب خمتلف  النظر عن 

يف ذلك الن�ساط البحري".
عنا�رشها  تلقى  التي  الدفعة  هذه  وحملت 
ترب�ص  جانب  اإىل  �سهرا   12 دام  تكوينا 
ملدة 3 اأ�سهر عرب خمتلف امل�سالح اخلارجية 
الوطني  الواجب  �سهيد  ا�سم  للجمارك 
بباتنة  نقاو�ص  من  املنحدر  بودهان  حممد 
الذي تويف وعمره 29 �سنة رفقة ثالثة من 

زمالئه يف حادث �سري اأثناء اأدائهم ملهامهم 
يوم 15 اأغ�سط�ص 2017 جنوب دائرة عني 

اأمقل بوالية مترنا�ست.
وت�سمن برنامج حفل التخرج الذي ح�رشه 
وايل باتنة توفيق مزهود واأفراد من عائالت 
الزهور  من  اإكليل  و�سع  بعد  املتخرجني 
ال�سهيد  روح  على  الكتاب  فاحتة  وق��راءة 
بطاقة  وت��ق��دمي  ع��م��وري  حممد  العقيد 
ا�ستهلت  فقرات  عدة  املدر�سة  عن  فنية 
وتفتي�ص  الوطني  للن�سيد  باال�ستماع 

الدفعة.
الدفعة  وت�سمية  الق�سم  تاأدية  بعدها  ومتت 
الواجب  �سهيد  حياة  عن  نبذة  تقدمي  مع 
ا�سمه وتكرمي عائلته  الذي حملت  الوطني 
املتخرجني  على  ال�سهادات  عقبها  لت�سلم 
وا�ستالم  وت�سليم  الرتب  وتقليد  االأوائ��ل 
ا�ستعرا�سات  تقدمي  وكذا  الوطني  العلم 
يف فك وتركيب االأ�سلحة والرمي بالذخرية 
وكذا  وبرييطا"  "كال�سينكوف  البي�ساء 

فرقة الدراجات النارية.
اأو�سح �سعبان زروال مدير هذه  من جهته 
بالقطب احل�رشي حملة  تقع  التي  املدر�سة 
تكييف  اإعادة   ( اأن  ال�سعبة  وادي  ببلدية   3

الب�رشية  املوارد  بت�سيري  املتعلقة  االأدوات 
االأ�سا�سية  املحاور  اأح��د  متثل  والتكوين 
الإدارة  االإ�سراتيجية  ال��روؤي��ة  لربنامج 
�رشورة  على  للتاأكيد  اجلزائرية  اجلمارك 

تثمني العن�رش الب�رشي وترقية اأدائه".
توجيهات  ال�سياق  ه��ذا  يف  وكر�ست 
املديرية العامة للجمارك -ي�سيف امل�سدر- 
منظومة  وتكييف  مراجعة  "�رشورة 
مواكبة  من  لتمكينها  اجلمركي  التكوين 
مقت�سيات ال�سيا�سة العامة الإدارة اجلمارك 
يف اإطار التوجه اجلديد للدولة" ، الفتا اىل 
اأن ذلك قد جت�سد من خالل انتهاج مقاربة 
تثمني  على  قائمة  الب�رشية  املوارد  لت�سيري 
الكفاءات و عمادها منظومة تكوين حديثة.
بعني  قدمت  التي  ال�رشوحات  وح�سب 
اجلمارك  مدر�سة  من  تخرج  فقد  املكان 
منذ  عموري  حممد  العقيد  ال�سهيد  بباتنة 
اإن�سائها يف �سنة 1994 اإىل حد االآن 3352 

عون رقابة.
للجمارك  العام  املدير  اأ�رشف  فقد  لالإ�سارة 
بذات  للرمي  حفل  تد�سني  على  اجلزائرية 

املدر�سة.
ق/�ص

�لتكفل ب�صكان مناطق �لظل بولية �صعيدة

يف اإطار تطبيق الربنامج املخ�س�ص ملناطق 
ما  .وح�سب  �سعيدة  والي��ة  باإقليم  الظل 
للوالية  العامة  االأمانة  م�سالح  من  علم 
بدائرة  تر�سني  ببلدية  دوار   19 فان حوايل 
اأوالد اإبراهيم قد ا�ستفاد قاطنوه من برنامج 
اإي�سال الكهرباء. وح�سب  معترب يف جمال 
من  ا�ستفادوا  الدواوير  فان  امل�سدر  ذات 
55.80 كلم من الكهرباء مت توزيعها على 
دواوير الطواق ب 4 كلم واأوالد قادة بنف�ص 
ب4.2  احلاج  اأوالد  اإىل  باالإ�سافة  امل�سافة 
ب3.6  زي��اين  واأوالد  مزايطة  .م��ع  كلم 

واأوالد  الزواتنية   دوار  ا�ستفاد  .كما  كلم 
الكهرباء  من  كلم   4.5 ال�سويل من ح�سة 
دواوير  به  العناية حظية  و  االهتمام  .نف�ص 
اوالد  و  والربايكية  املهانني  و  الدغام�سة 
لريبي  و  رحماين  و  الهربي  و  �رشيفي 
مبنطقة القبة باأوالد بخالد بحوايل 14 كلم 
و  العوي�سات  �سكان  ا�ستفادة  انتظار  يف 
الهبب ببلدية تر�سني وهي العملية التي مت 
ت�سجيلها على م�ستوى االمانة للوالية يف 

انتظار جت�سيدها الحقا
يو�سف تامي

�إعادة ��صكان 128 عائلة من قاطني 
�ل�صكنات �له�صة بالعا�صمة 

عملية  اإط��ار  يف  العا�سمة  باجلزائر  مت 
ترحيل   ،27 ال�  االإ�سكان  واإعادة  الرحيل 
اله�سة  ال�سكنات  قاطني  من  128عائلة 
ح�سبما   ، براقي  و  ال��زوار  باب  ببلدتي 
اجل��زائ��ر. والي��ة  مل�سالح  بيان  يف  ورد 
عملية  اإط��ار  يف  اأن��ه   البيان،  واأو���س��ح 
"مت   ،27 ال�  االإ�سكان  اإع��ادة  و  الرحيل 
الق�سديري  احلي  م�ستوى  على  اليوم 
ببلدية  "�سكومربي"  املعروف  حممودي 
براقي، واحلي الق�سديري الدوزي ببلدية 
حيث   ، عائلة"   128 ترحيل  ال��زوار  باب 
�سكنات  من  العائالت  هذه  ا�ستفادت 

العمومية  ال�سكنات  برنامج  اإط��ار  يف 
االإيجارية باحلي ال�سكني املتواجد بحو�ص 
عملية  �سمحت  براقي.و  بلدية  ميهوب، 
وعاء  باإ�سرجاع  اليها   امل�سار  الرحيل 
يف  اإ�ستغالله  ميكن  وال��ذي  هام  عقاري 
من  كل  اأ���رشف  عمومية.و  مرافق  اإجن��از 
"الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية لرباقي 
و الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية للدار 
و  املحلية  ال�سلطات  بح�سور  البي�ساء 
يف  الرحيل  عملية  امت��ام  على  االأمنية 

ظروف منا�سبة"، ي�سيف البيان.
ق/و

 �جناز 55.80 كلم من �صبكة �لكهرباء

توقيف 5 �صبان بحوزتهم 2.28 كلغ خمدر�ت بالعوينات بتب�صة
ك�سف بيان خلية اأالإعالم للمجموعة الوالئية 
 ، اأن م�ساحلها متكنت  بتب�سة  الوطني  للدرك 
نهاية االأ�سبوع، من حجز كمية من املخدرات 
توقيف  و  املخدرات  من  كلغ   2.28 ب�  تقدر 
على  بناء  ذلك  و  العملية  يف  اأ�سخا�ص   5
وتعود  الفرقة.  عليها  حت�سلت  معلومات 
اإىل  معلومات  ورود  اإىل  الق�سية  تفا�سيل 
ف�سيلة االأبحاث بتب�سة، مفادها قيام جمموعة 
من  املخدرات  من  هامة  كمية  بنقل  اإجرامية 
والية قاملة نحو والية تب�سة، على منت مركبة 
اإثرها  على  قاملة،  والية  ترقيم  �سياحية حتمل 
مت ت�سكيل دورية مدعمة بوحدات املجموعة 
مراقبة  نقاط  ن�سب  مت  حيث  االإقليمية، 
على  العوينات  لبلدية  ال�سمايل  باملدخل 

بني  الرابط   16 رقم  الوطني  الطريق  طول 
واليتي �سوق اأهرا�ص وتب�سة، اأين مت اعرا�ص 
ال�سيارة القادمة من بلدية مداورو�ص )�سوق 
وبال�سبط  العوينات  بلدية  باجتاه  اأهرا�ص( 
حيث  العوينات،  لبلدية  ال�سمايل  املدخل  يف 
اأن  غري  النظامية،  باالإ�سارة  توقيفه  حاولوا 
تطلب  مما  الفرار،  وح��اول  ميتثل  مل  �سائقها 
و  ال�سيارة  اأ�سابت  التي  امل�سلفة  ا�ستعمال 
اأدت اإىل انفجار 3 عجالت، ليوا�سل ال�سري 
 20 اإىل حي  اجتاهه  كلم مغريا   2 بها حوايل 
اأوت  1955 بالعوينات لت�سليل اأفراد ال�سد 
وبعد تتبعها مت توقيف 5 اأ�سخا�ص، ليتم بعدها 
مت�سيط املكان والعثور على قرابة  2.28 كلغ 
مكان  عن  بعيدة  غري  املعالج  الكيف  من 

توقيف املركبة ومت تقدمي املتهمني 5 للجهات 
باإيداعهم  التحقيق  اأمر قا�سي  اأين  الق�سائية 

احلب�ص املوؤقت بتهمة املتاجرة باملخدرات .
حممد الزين �سو�سة 

��صطد�م �صيارتني بجر�ر يخلف قتيال و خم�صة جرحى بعني متو�صنت 
تدخلت ليلة اجلمعة وحدة القطاع للحماية املدنية حلا�سي الغلة مدعمة بالوحدة الثانوية حلمام بوحجر من اجل حادث مرور خطري بالطريق 
الوالئي 18 الرابط بني بلدية حا�سي الغلة و قرية عني البي�ساء بوالية عني متو�سنت يتمثل يف ا�سطدام بني �سيارتني �سياحيتني R21 و 
406 وجرار بعربة جمرورة خلف خم�سة جرحى و حالة وفاة و هو �سخ�ص يبلغ من العمر 27 �سنة جتدر اال�سارة انه ثم نقل ثالثة جرحى 
قبل و�سول االإ�سعافات و اإثنان ثم اإخراجهم من طرف م�سالح احلماية املدنية حيث كانوا حم�سورين داخل ال�سيارة مت حتريرهما و هم يف 

حالة جد حرجة حيث قدمت لهم اال�سعافات يف عني املكان ثم نقلوا اىل مركز اال�ستعجاالت مب�ست�سفى حا�سي الغلة .
ح�سني بونة



اجلــزائــري  الوطني  املنتخب  قــام 
�سنة،   17 من  ــل  لأق الــقــدم،  لكرة 
املغرب  ايل  تنقله  موعد  بتقدمي 
حت�سبا  ــاري،  اجل مار�ص   6 يوم  اىل 
اأمم  كا�ص  نهائيات  يف  مل�ساركته 
يف  املــقــررة  الفئة،  لهذه  اإفريقيا 
الفرتة املمتدة من 13 اإىل 31 مار�ص 
ال�ستفادة  بغية  ــك  وذل اجلـــاري، 
مقابلتني  خلو�ص  اكــر  وقــت  مــن 
وديتني قبل دخول غمار املناف�سة 
الثنني  القارية، ح�سبما علم هذا 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  لدى 

القدم.
وكان يفرت�ص، ان ي�ستكمل ا�سبال 
ــــدرب الــوطــنــي حمــمــد ل�ــســات  امل
حت�سرياتهم باجلزائر قبل التنقل 
كان  الرنامج  اأّن  علما  املغرب،  اإىل 
وّديتني  مقابلتني  اإجــراء  يت�سمن 

و   4 يومي  الإيــفــواري  املنتخب  مع 
جويلية   5 مبلعب  اجلاري  مار�ص   7

الأوملبي.
العمومية  ال�سلطات  ــرار  ق وبعد 
اجلزائر،  اإىل  الرحالت  كل  باإلغاء 
ــواري  ــف الي املنتخب  على  تــعــذر 
الذي  ــر  الأم اجلــزائــر  اإىل  التنقل 
اأدى بطبيعة احلال اإىل اإلغاء هاتني 

املواجهتني الوّديتني.
املــ�ــســتــجــدات  هــــذه  تـــخـــدم  ومل 
وجد  الــذي  ل�سات،  املــدرب  كثريا 
هاتني  تعوي�ص  على  عاجزا  نف�سه 
عليهما  يعّول  كان  اللتان  املقابلتني 
وت�سحيح  الــتــ�ــســكــيــلــة  لــ�ــســبــط 
ــل خــو�ــص غــمــار  ــب الــنــقــائــ�ــص ق

املناف�سة القارية .
املكتب  اأع�ساء  مع  الت�ساور  وبعد 
حل  اإىل  التو�سل  مّت  ــدرايل،  ــف ال

ــني  ــت ــه ــواج بـــديـــل لــتــعــويــ�ــص امل
الفيلة،  منتخب  ـــام  اأم الــوديــتــني 
حيث تقّرر تنقل املنتخب الوطني 
يوم  وحتــديــدا  املــغــرب  اإىل  مبكرا 
لعب  مــن  للتمكن  املقبل،  ال�سبت 

مقابلتني ودّيتني بعني املكان.
من  لأقــل  الوطني  املنتخب  ودعــّم 
الإعــداد  يف  �سرع  الــذي  �سنة،   17

املناف�سة بالالعبني املحليني،  لهذه 
ين�سطون  لعــبــا   13 ب  �سفوفه 

باخلارج.
ــي  ــن ــوط ــب ال ــخ ــت ــن ويـــخـــو�ـــص امل
اإفــريــقــيــا  اأمم  ــص  ــا� ك مــنــافــ�ــســات 
رفقة  )ب(  املجموعة  يف   ،2021
منتخبات كل من نيجرييا وتنزانيا 

والكونغو.

ــرة  ــام ــغ ــر امل ــس ــ� و�ــســيــ�ــســتــهــل اخل
 14 يوم  الكونغو  منتخب  مبواجهة 
من  كل  مقابلة  قبل  اجلاري  مار�ص 
ونيجرييا  مار�ص   17 يوم  تنزانيا 

يوم 20 من نف�ص ال�سهر.
الأول  املركزين  �ساحبا  و�سيتاأهل 
من  ــة  ــوع ــم جم ـــل  ك يف  والـــثـــاين 
بالإ�سافة  الثالثة،  املجموعات 
اإىل �ساحبي اأح�سن مركز ثالث اإىل 

الدور الربع النهائي.
وتعود امل�ساركة الوحيدة للمنتخب 
من  اقــل  لفئة  اجلــزائــري  الوطني 
17 �سنة اىل �سنة 2009 ، يف الدورة 
وعرفت  بــاجلــزائــر  اقيمت  الــتــي 
بقيادة  الوطنية  الت�سكيلة  بلوغ 
املقابلة  اإبــريــر  عــثــمــان  املــــدرب 
الكلمة  فيها  عــادت  التي  النهائية 

ملنتخب غامبيا.

 كـــرة الــ�ــســلــة / الــقــ�ــســم املــمــتــاز: 
الحتــــاديــــة تــقــرتح تـــاريـــخ 17 
الأندية  و  املو�سم  لنطالق  اأبريل 

منق�سمة
ــة  ــادي ــت الحت ــرتح اجلـــزائـــر- اق
اجلزائرية لكرة ال�سلة على روؤ�ساء 
املجتمعني  املمتاز،  الق�سم  اأندية 
انطالق  بــاجلــزائــر،  الأحـــد  يــوم 
اأبــريــل   17 ــد يـــوم  ــدي املــو�ــســم اجل
تتمثل  مناف�سة  �سيغة  مع  املقبل 
على  الع�سرين  الأندية  تق�سيم  يف 
خم�ص جمموعات ت�سم كل واحدة 

خم�سة فرق.
فعقب الجتماع الثالث بني الهيئة 

الحتادية و الأندية، مل يتم اتخاذ 
اأي قرار نهائي بخ�سو�ص ا�ستئناف 

جمموعة  ترغب  حيث  املناف�سة 
من الأندية العودة للميادين، فيما 

تواجه  اأخـــرى،  جمموعة  تف�سل 
لعبيها،  غ�سب  و  مالية  �سعوبات 

اقرار مو�سم اأبي�ص جديد.
رئي�ص  او�سح  الو�سعية،  هذه  اأمام 
الحتادية اجلزائرية لكرة ال�سلة، 
رابح بوعريفي، ل/واج باأن هيئته 
لالأندية  ر�سمية  بر�سالة  "�ستبعث 
يف  م�ساركتها  بتاأكيد  للمطالبة 
ب�سيغتها  اجلديد  املو�سم  مناف�سة 
تق�سيم  يف  املتمثلة  اجلـــديـــدة، 
املمتاز  للق�سم  الع�سرين  الأندية 
�سي�سمح  مما  جمموعات  اأربع  على 
15 مباراة  لالأندية بخو�ص حوايل 

هذا املو�سم".

 و يــ�ــســيــف بــوعــريــفــي مـــا يــلــي: 
بطولة  املناف�سة  هذه  تكون  "لن 
الالعبني  �ستمكن  بل  كال�سيكية، 
الريا�سي،  الن�ساط  ا�ستئناف  من 
على  عقوبات  ت�سلط  لن  ــه  اأن كما 

الأندية التي تعلن عن غيابها".
الأندية  بجانب  الوقوف  اأجل  ومن 
اأ�سار  مالية،  م�ساكل  تعاين  التي 
�سيرت�سح  الذي  الحتادية،  رئي�ص 
ــة جـــديـــدة، بــاأنــه  ــي ــب لــعــهــدة اأومل
والريا�سة  ال�سباب  بــوزارة  ات�سل 
و  مبليون  تقدر  م�ساعدة  لتقدمي 
من  لتمكينها  ناد  لكل  دينار  ن�سف 

ا�ستئناف املو�سم.

عر الفرن�سي بافيتيمبي جوميز، 
ــالل الــ�ــســعــودي، عن  ــه مــهــاجــم ال
مع  بال�ستمرار  البالغة  �سعادته 
حظي  ــه  اأن مــوؤكــدا  ــايل،  احل ناديه 
بدعم واهتمام وا�سع، خالل فرتة 

تواجده يف ال�سعودية. 
مع  مقابلة  خــالل  جوميز،  ــال  وق
الفرن�سية،   "So Foot" �سحيفة 
الناجحة  "امل�سرية  الثنني  يــوم 
العديد  على  تعمتد  ــب،  لع لأي 
عر�ص  تلقيت  وعندما  الأمور،  من 

الهالل كان عمري 33 �سنة".
ي�سبح  الــعــمــر،  هــذا  "يف  ــع:  ــاب وت
ـــــادي مــهــمــا يف حــيــاة  امل اجلـــانـــب 
ــب،  ــالع الـــالعـــب.. بــالــنــ�ــســبــة ل
وبعد  القدم،  لكرة  هي  الأولــويــة 
ذلك الأ�سرة، ومن ثم ياأتي اجلانب 
املادي، والهالل وفر يل جميع هذه 

العوامل املهمة".
كبري  فــريــق  "الهالل  ـــاف:  ـــس واأ�

اأوروبا،  يف  ُيتخيل  ما  بعك�ص  جدا، 
جريمان  �سان  باري�ص  مثل  نحن 
الأندية  كل  اأن  مبعنى  فرن�سا،  يف 

يتوجب عليها التغلب علينا".
بــفــرتة  مـــر  "الفريق  واأردف: 
دوري  لقب  فيها  يحقق  مل  طويلة، 
اأبطال اآ�سيا، ومتكنا من التتويج به 
من  �سنوات   3 بعد  والآن،  موؤخرا.. 
ان�سمامي للهالل، اأعتقد اأن قراري 

كان �سائبا". 
جميل،  بلد  "ال�سعودية  ووا�سل: 
عك�ص  على  رائعة،  فيه  واحلياة 
ــة، هــنــاك  ــق ــاب ــس ــ� ــورات ال ــس ــ� ــت ال
عريق،  وتــاريــخ  جميلة،  مناظر 
اأن  اأعتقد  للغاية..  كرمي  وال�سعب 
يف  مهما،  بلدا  �ستكون  ال�سعودية 

امل�ستقبل القريب". 
الأخرية" "اللحظات 

"اأ�سعر  جوميز:  قال  م�ستواه،  وعن 
كاأنني اأحت�سن مع تقدمي يف العمر، 

الدوري  يف  األعب  لن  بالتاأكيد  لكن 
كبري،  دوري  يف  اأو  الــفــرنــ�ــســي، 
اأف�سل  بطريقة  اأتـــدرب  لكنني 
امل�ستوى  يف  للبقاء  ال�سابق،  مــن 

املطلوب".
عالج  اأخ�سائي  "لدي  وا�ستكمل: 
ــاه،  وط بـــدين،  ـــدرب  وم طبيعي، 
هــذا  يــومــيــا..  ــي  ب يهتمون  وهـــم 

اأمتنى  كنت  بالتفا�سيل،  الهتمام 
كنت  لو  قبل،  من  عليه  عملت  لو 
اأ�سغر،  �سن  يف  الن�سج  هــذا  بلغت 

لكان م�ستواي اأف�سل حينها".
وحول قوة املناف�سة يف ال�سعودية، 
ي�سبه  ال�سعودي  "الدوري  ــاب:  اأج
الرتكي،  ـــدوري  ال كبري  حــد  اإىل 
جاهز  ــب  ــالع ال يــكــون  اأن  يــجــب 

من  الــعــديــد  هــنــاك  لأن  بــدنــيــا، 
ــة، واملــ�ــســتــوى  ــوي ــق املـــبـــاريـــات ال
اأن  اأعتقد  لكن  مــرتــفــع..  الفني 
بحاجة  زالت  ل  ال�سعودية  الكرة 
على  للتاألق  خــرة،  اكت�ساب  اإىل 

ال�سعيد العاملي".
ت�سجيل  املو�سم  هذا  "هديف  وتابع: 
اأ�ساعد  واأن  الأقل،  على  هدًفا،   20
زمــــالئــــي، واأ�ـــســـتـــغـــل حلــظــاتــي 
اأعتقد  القدم..  كرة  يف  الأخــرية 
للعب،  ثــالث  اأو  �سنتني  اأمــامــي  اأن 
قدر  باأكر  ال�ستمتاع  هو  والأهم 

ممكن".
من  مكاملات  "اأتلقى  جوميز:  واأمت 
وخا�سة  الأوروبـــيـــة،  الأنـــديـــة 
ـــرتة  ف كــــل  يف  ـــيـــة،  ـــفـــرنـــ�ـــس ال
انتقالت.. واإذا كان هناك م�سروع 
وما  ـــام،  الأي من  يــوم  يف  يغريني، 
زلت اأملك الرغبة، ف�ساأوافق عليه 

بكل �سرور".

اإدارة  اجلزائر- فجر رئي�ص جمل�ص 
النا�سر  عبد  اجلــزائــر،  مولودية 
على  غ�سبه  الأحــــد،  ــوم  ي ــص  ــا� اأم
امل�سجلة  الهزمية  غداة  الالعبني، 
القبائل  �سبيبة  اأمام  الديار  داخل 
اخلام�سة  اجلولة  حل�ساب   )1-2(
املحرتفة  الرابطة  لبطولة  ع�سرة 

الأوىل لكرة القدم.
للعميد   الأول  الــرجــل  ــح  ــس اأو� و 
الالعبون  مر  لقد  قائل:"  --لــواج- 
للفوز  �سيء  اأي  يفعلوا  مل  جانبا، 
�سبيبة  ت�سكيلة  اأمــــام  ــاراة  ــب ــامل ب
ـــرت رغــبــة  ـــه ــل الــتــي اأظ ــائ ــب ــق ال
الالعبني  اأن  رغم  الفوز،  يف  كبرية 

كما  الظروف  اأح�سن  يف  يتدربون 
م�ستحقاتهم  مــوؤخــرا  تلقوا  اأنــهــم 
علي  ي�سعب  ــة  ــراح ــس � ــة.  ــي ــال امل

تف�سري هذه الهزمية".
بفرتة  ــر  ــزائ اجل مــولــوديــة  متــر  و 
موفقة  مو�سم  بداية  رغــم  �سيئة 
انت�سار  اأي  حتقيق  يف  ف�سلت  حيث 

خالل مبارياتها ال�سبع الأخرية يف 
كل املناف�سات )وطنيا و اإفريقيا(.

قــدوم  بــاأن  املتتبعون،  يالحظ  و 
ــادر  ــق ـــد، عــبــد ال ـــدي املـــــدرب اجل
ياأت  مل  نغيز  لنبيل  خلفا  عمراين، 
واأن  طاملا  جديد،  بــاأي  الآن  حتى 
ل�سباب  ال�سابق  املـــدرب  ح�سيلة 

و  تعادلني  يف  تتمثل  ق�سنطينة 
هزمية.

اأملا�ص قائال:" ل يتحمل    و ي�سيف 
عمراين اأي م�سوؤولية لهذه النتائج، 
اأظن  موؤخرا.  بالفريق  تكفل  كونه 
اأنه بحاجة اإىل بع�ص الوقت لو�سع 

ا�سرتاتيجيته و طريقة لعبه.

�سباب  اإعــفــاء  الرابطة:  كاأ�ص   
بــلــوزداد، مــولــوديــة اجلــزائــر، 
القبائل  و�سبيبة  �سطيف  وفاق 

من الدور التمهيدي
ــة  ــادي ـــررت الحت ــر - ق ــزائ اجل
اجلزائرية لكرة القدم )الفاف( 
اإعفاء الأندية الأربعة امل�ساركة 
يف خمتلف املناف�سات الفريقية 
لكاأ�ص  التمهيدي  الــــدور  ــن  م
تنطلق  التي  املحرتفة  الرابطة 
ذهاب  مرحلة  نهاية  فعالياتها 
عنه  اأعلنت  ما  ح�سب  البطولة، 

يوم الأحد الهيئة الفدرالية.
لها  بيان  يف  الحتادية  ذكرت  و 
امل�ساركة  الربعة  "الندية  اأن 
يف خمتلف املناف�سات الفريقية 

يف  الوىل  ــب  ــرات امل و�ــســاحــبــة 
2019- ملو�سم  البطولة  ترتيب 
ــوزداد،  ــل ب �ــســبــاب  وهـــي   2020
مولودية اجلزائر، وفاق �سطيف 
و �سبيبة القبائل، �ستكون معفاة 

لكاأ�ص  التمهيدي  الــــدور  ــن  م
خا�سة  ــة  ــرتف ــح امل ــة  ــط ــراب ال
لقاءاتها  عــدد  تــزايــد  ظــل  يف 

املتاأخرة".
وخـــــالل الجـــتـــمـــاع الـــعـــادي 

يوم  املنعقد  الفيدرايل  للمكتب 
الحتادية  الهيئة  مبقر  الأحــد 
الدين  خري  برئا�سة  باجلزائر، 
الرابطة  رئي�ص  قــدم  زط�سي، 
ــدم عبد  ــق ال لــكــرة  املــحــرتفــة 
الكرمي مدوار عر�سا حول نظام 
الرابطة حيث مت اقرتاح  كاأ�ص 
خاللها  مــن  وافــــق  �ــســيــغــتــني، 
على  ــن  ــري ــس ــا� احل الأعـــ�ـــســـاء 
 20 م�ساركة  املتمثلة يف  ال�سيغة 
املناف�سة  هذه  يف  حمرتفا  ناديا 
مرحلة  نهاية  يف  تنطلق  التي 
الذهاب و بعد فرتة النتقالت 
تاريخ  يف  تنتهي  التي  ال�ستوية 
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بني  �سباب   ، تــعــداد  اأ�ستاأنف 
اجلولة  للقاء  حت�سرياته  ثور، 
الق�سم  بــطــولــة  ــن  م الــرابــعــة 
الثاين هواة من املركب  الوطني 
ملدينة  فــرايــر   24 الريا�سي 
ورقلة بروح معنوية منخف�سة 
التي  ال�سلبية  النتيجة  ب�سبب 
تنقله  ــن  م الــفــريــق  بــهــا  عـــاد 
التي  واخل�سارة  الأربــعــاء  اإىل 
املحلي  ــــل  الأم ــــام  اأم تــكــبــدهــا 
جعلت   ، �سفر  مقابل  بثنائية 
ويوؤجل  مكانه  يــراوح  الفريق 
بعدما  النطالقة  ــرى  اأخ مــّرة 
كان ياأمل يف العودة بالزاد كامال 
وفك �سفرة عدم الفوز بالنقاط 
املحطات  يف  لمته  التي  الثالث 

الثالث الأوىل من البطولة.
�لطاقم �لفّني عاد لأ�صباب 

�خل�صارة 
بني  ل�سباب  الفّني  الطاقم  عاد 
�سليمان  بن  املدرب  بقيادة  ثور 
ــبــاب  الأ�ــس اإىل  احلــكــيــم  عــبــد 
الفريق  جعلت  التي  الرئي�سية 
�سفريته  ــن  م زاد  دون  يــعــود 
الثانية خارج الديار ، خ�سو�سا 
التي  الكارثية   الأخطاء  منها 
ــت عــلــى مــ�ــســتــوى اخلــط  ــع وق
اخللفي وا�ستغلها لعبو الفريق 
ــل اجلـــوانـــب ،  ــن ك املــنــافــ�ــص م
ت�سييع  وراء  كانت  واأنها  �سيما 
بعدما  املــبــاراة  لنقاط  الفريق 
فــرتات  اأغــلــب  يف  مر�سحا  ــان  ك

املواجهة اإىل الفوز بها.

عرج �أي�صا على �لنقاط �لإيجابية 
ــوب  ــن اجل ــل  ــث مم اأن  �ــســحــيــح 
 ، الو�سط  جمموعة  يف  ال�سرقي 
الآمــال  خيب   ، ثور  بني  �سباب 
من  الثالثة  اجلــولــة  مبنا�سبة 
الفّني  الطاقم  اأن  اإل  الــّذهــاب 
ــى بــعــ�ــص الــنــقــاط  ــل عـــــّرج ع
يف  عليها  وقف  التي  الإيجابية 
خ�سو�سا   ، الأربــعــاء  اأمــل  لقاء 
لأن  الفريق  توؤهل  كانت  اأنها 
هذا  من  اإيجابية  بنتيجة  يعود 
التنقل على غرار الفر�ص التي 
ومل  املرمى  اأمــام  للفريق  اأتيت 
عك�ص   ، املطلوب  ب�سكل  ت�ستغل 
الذين  الأر�ــص  لأ�سحاب  متاما 
ك�سبوا النقاط كاملة وفق ما هو 

م�سطر لها.
  ... �أكد يف حديثه مع �لالعبني 

على عدم �لت�صامح 
اأكد  التي  النقاط  اأبــرز  بني  من 
وقفته  يف  الفّني  الطاقم  عليها 
مــع الــالعــبــني هــو اإ�ـــســـراره يف 
 ، الت�سامح  ــدم  ع على  كلمته 
الكارثية  لالأخطاء  خ�سو�سا 
ــراز  اإح عــدم  وراء  كانت  التي 
لعبت  التي  املباريات  يف  الفوز 
من  الفريق  وحرمت  الآن  حتى 
العام  الرتتيب  �سلم  يف  التقدم 
جولت  ثالثة  بعد   ، للبطولة 
ــاءات  ــق ــب ل ــع ــاري ول ــب ــت مــن ال

البطولة اجلديدة.
قرر مو��صلة �لرتكيز على �لعمل 

�لهجومي 

لغزلن  الفّني  الطاقم  وا�سل 
على  وتركيزه  عمله  ال�سحراء 
تبني  بعدما   ، الهجومي  ال�سق 
هــذا  يف  يــكــمــن  ــل  ــل اخل اأن  لــه 
عدم  ذلــك  على  دليل  اجلانب 
املناف�سني  ل�سباك  الفريق  بلوغ 
من  لعبت  مباريات  ثالثة  يف 
ــك  وف الآن  ــى  ــت ح ــة  ــول ــط ــب ال
اأقرب  يف  �سروري  العودة  هذه 
ت�سرب  قبل  املمكنة  ـــال  الآج
على  القدرة  عدم  حول  ال�سك 
الت�سجيل يف انطالقا من املباراة 

القادمة .
�لفر�صة مو�تية �أمام �لبدلء 

البدلء  ي�ستغل  اأن  املنتظر  من 
التي  العك�سية  النتائج  فر�سة 
املــبــاريــات  يف  الــفــريــق  �سجلها 
البطولة  مــن  الأوىل  الثالثة 
الفوز  ـــراز  اإح ــدم  ع يف  متثلت 
�سيما   ، الــبــطــولــة  يف  الأول 
الفّني  الطاقم  ك�سف  بعدما 
على رغبته ال�سديد يف اإحداث 
الت�سكيلة  ــى  ــل ع تــغــيــريات 

املباريات  لعبت  التي  الأ�سا�سية 
ــاراة  ــب ــن امل ــالث انــطــالقــا م ــث ال
حيث   ، البطولة  مــن  القادمة 
مبيدانه  للتباري  ال�سباب  يعود 

.
... �ن�صباطهم �صي�صهل مهمتهم 

بـــات   ، ذاتــــــه  ـــيـــاق  الـــ�ـــس يف 
العنا�سر  اأمــام  معبد  الطريق 
املــيــدان  لــنــزول  الحتياطية 
والك�سف على قدراتها البدنية 
الر�سمية  املباريات  يف  والفنية 
القادمة   ــاراة  ــب امل مــن  انــطــالق 
التي �سيجريها الفريق مبيدانه 
مبثابة  تعد  والتي  جديد  من 
بعدما  ثــاين  اختبار  املباريات 
نقاط  ك�سب  يف  العنا�سر  ف�سلت 
التي  الأوىل  الر�سمية  املباراة 
بن  جنم  ــام  اأم مبيدانها  لعبتها 
ــري  الأخ ك�سب  حيث  عكنون 
نقطة عاد بها اإىل ديارها ، بعد 
نهاية املباراة على وقع التعادل 

ال�سلبي .  
زريق اأحمد اأمني 

اأعلن نادي احتاد العا�سمة، اأم�ص 
مازير  الالعب  عــودة  الثنني، 
�ساولة للم�ساركة يف التدريبات 
من  تعافيه  بــعــد  اجلــمــاعــيــة، 

الإ�سابة التي كان يعاين منها.
احتاد  مباراة  عن  �ساولة  وغاب 
جنم  اأمـــام  املا�سية،  العا�سمة 
اخلام�ص  ــوع  ــب ــس الأ� يف  ــرة،  ــق م
اجلــزائــري  الــــدوري  مــن  ع�سر 
ــدم  ــني، بــ�ــســبــب ع ــرتف ــح ــم ــل ل
كان  التي  الإ�سابة  من  تعافيه 

يعاين منها.
بيان  يف  العا�سمي  النادي  وقال 

على  الر�سمية  �سفحته  عــر 
التي  الإ�سابة  "بعد  في�سبوك: 
املا�سية،  الفرتة  يف  لها  تعر�ص 
�سد  امل�ساركة  من  منعته  والتي 
ــرة، تـــدرب الــالعــب  ــق نـــادي م
قاعة  يف  اأمــ�ــص  �سولة  مــازيــر 
تقوية الع�سالت، والتحق اليوم 

الإثنني باملجموعة".
عودة  الحتاد  اإدارة  اأعلنت  كما 
زواري،  الــكــرمي  عبد  الثنائي 
التدريبات،  اإىل  عا�سور،  وفاحت 
ــث خــ�ــســعــا لــعــمــل خــا�ــص  ــي ح
انتظار  يف  البدين،  املعد  املجموعة، رفقة  رفقة  الأ�سبوع املقبل.اندماجهما 

كاأ�ش �لر�بطة:

�إعفاء �صباب بلوزد�د، مولودية �جلز�ئر، وفاق �صطيف و�صبيبة 
�لقبائل من �لدور �لتمهيدي 

�صباب بني ثور 

�لرتكيز على �لعمل �لهجومي و�لأخطاء غري م�صموح بها يف �ملباريات 
�لقادمة 

ثالثي �حتاد �لعا�صمة يعود �إىل �لتدريبات

كا�ش �إفريقيا لالأمم لقل من 17 �صنة: 

�ملنتخب �لوطني يتنقل �إىل �ملغرب يوم 6 مار�ش 

100809
الثالثاء 02 مار�ص 2021 م املوافق  لـ 18 رجب 1442 هـ - العــدد 2202 الثالثاء 02 مار�ص 2021 م املوافق  لـ 18 رجب 1442 هـ - العــدد 2202

اأ�سدر بر�سلونة، يوم الإثنني، 
ق�سية  يت�سمن  ر�سمًيا،  بياًنا 
"بار�سا  اأزمــة  يف  التحقيقات 
رئي�ص  فيها  واملتهم  جيت"، 
النادي ال�سابق، جو�سيب ماريا 

بارتوميو.
الإ�سبانية،  ال�سرطة  واألقت 
بارتوميو  على  الــيــوم  �سباح 

للتحقيق معه، رفقة م�سوؤولني اآخرين، بجانب التفتي�ص يف املكتب الرئي�سي 
للنادي، والبحث عن ملفات تتعلق بالتحقيقات.

ال�سرطة  قبل  من  البحث  من  يتعلق  ملا  "بالنظر  البيان  يف  بر�سلونة  وقال 
الق�سية  عن  وامل�سوؤولة  املحكمة،  من  باأمر  النادي،  مكاتب  يف  الكتالونية 
املتعلقة بو�سائل التوا�سل الجتماعي، فاإن بر�سلونة عر�ص زيادة التعاون 
مع ال�سلطات القانونية وال�سرطة، للم�ساعدة يف تو�سيح احلقائق التي يتم 

التحقيق فيها".
الق�سائية،  ال�سرطة  طلبتها  التي  والوثائق  "املعلومات  البيان  واأ�ــســاف 
بر�سلونة  نادي  ويعرب  بالق�سية،  املرتبطة  بالوقائع  �سارم  ب�سكل  تتعلق 
الــراءة  بفر�سية  الحتفاظ  مع  الق�سائية،  لــالإجــراءات  احرتامه  عن 

لالأ�سخا�ص الذين ت�سرروا من اإجراءات التحقيق".
وكان بارتوميو قد تعاقد مع �سركة تعمل عر و�سائل التوا�سل الجتماعي 
كانت  حيث  له،  املناف�سني  وحتطيم  م�ساندته  اأجل  من  يورو،  مليون  مقابل 
اأ�ساطري  �سد  وعملت  وهمي،  ح�ساب   100 من  اأكــر  عر  تعمل  ال�سركة 
جوارديول  بيب  بيكيه،  جــريارد  مي�سي،  ليونيل  �سمنهم  ومن  النادي، 

وخوان لبورتا.

جاربينيي  الإ�سبانية  ت  ق�سَ
مبارياتها  �سريط  موجوروزا 
املفتوحة  الدوحة  بطولة  يف 
بانت�سار  ال�سيدات،  لتن�ص 
ال�سابة  الرو�سية  على  �سعب 
فــريونــيــكــا كــوديــرمــيــتــوفــا 

مبجموعتني دون رد.
الـ16  امل�سنفة  واحــتــاجــت 
من  دقيقة  و46  ل�ساعة  عامليا 

اأجل ح�سم املباراة ل�ساحلها بنتيجة 2-6 و7-6 )7-4(.
اأرينا  البيالرو�سية  مع  الثاين  الــدور  يف  عاما  الـ27  �ساحبة  و�ستلتقي 
�سابالينكا، املر�سحة الثالثة للقب، التي جنبتها القرعة خو�ص الدور الأول.
الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  البطولة  من  الأول  اليوم  مواجهات  �سهدت  كما 
بخروج الأمريكية جينيفر برادي، امل�سنفة الـ13 عامليا واملر�سحة ال�سابعة 
اأن تخ�سر اللقب  اأ�سرتاليا املفتوحة قبل  للقب والتي تاأهلت لنهائي بطولة 
على يد اليابانية ناعومي اأو�ساكا، اأمام الإ�ستونية اأنيت كونتافيت، امل�سنفة 

الـ24 عامليا، مبجموعتني دون رد بواقع 1-6 و2-6 خالل 56 دقيقة فقط.
و�ستنتظر الالعبة الإ�ستونية يف الدور الثاين املتاأهلة من مواجهة الأملانية 

اأجنيليكه كريبر والرتكية كاجال بويوكاجاي.

يحيى،  ولد  اأحمد  القدم،  لكرة  الإفريقي  الحتاد  لرئا�سة  املر�سحون  اتفق 
ال�سنغايل،  الحتاد  رئي�ص  �سنجور،  واأوج�ستني  املوريتاين،  الحتاد  رئي�ص 
باتري�ص  اإفريقي،  اجلنوب  املر�سح  دعــم  على  اأنــومــا،  جــاك  والإيــفــواري 

موت�سيبي، ملن�سب رئي�ص الكاف.
رئي�ص  نائب  من�سب  و�سنجور  يحيى  ولد  من  كل  �سينال  علم،  وح�سبما 
الفيفا،  يف  مهما  من�سبا  �سيتوىل  املوريتاين  الحتاد  رئي�ص  اأن  كما  الكاف، 
بينما �سيحظى موت�سيبي، مالك نادي �سن داونز اجلنوب اإفريقي، برئا�سة 

الحتاد القاري.
و�سُيوقع اتفاق ر�سمي على هذه الأمور بني املر�سحني للرئا�سة، يف نواك�سوط، 

وفقا مل�سدر رفيع امل�ستوى.
املوريتانية، وكذلك  اأن ولد يحيى، يحظى بدعم قوي من احلكومة  ُيذكر 

بع�ص الحتادات الإفريقية.

خوان  فيه  يفكر  خيار  اأبرز  الثنني،  يوم  كتالوين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الهولندي  رحيل  تقرر  حال  يف  بر�سلونة،  نادي  لرئا�سة  املر�سح  لبورتا، 

رونالد كومان، املدير الفني للفريق.
ميكيل  تعيني  يف  يفكر  لبورتا  اأن  ديبورتيفو"،  "موندو  �سحيفة  وذكرت 
اأرتيتا، املدير الفني لآر�سنال، مدربا لر�سلونة اإذا غادر كومان ملعب كامب 

نو.
بداأ  بعدما  اجلانرز،  مع  اأرتيتا  لتطور  جــًدا  منتبه  لبورتا  اأن  واأ�سافت 

م�سريته التدريبية كم�ساعد لبيب جوارديول، يف مان�س�سرت �سيتي.
وت�سلم الإ�سباين اأرتيتا قيادة اآر�سنال، يف دي�سمر/كانون اأول 2019، ووقع 

بعد ذلك عقًدا ملدة 3 موا�سم ون�سف، حتى �سيف 2023.
لبورتا،  خوان  وهم  بر�سلونة،  رئي�ص  مقعد  على  مر�سحني   3 ويتناف�ص 

وفيكتور فونت، وتوين فري�سكا.

حكم  جتاه  نارية  ت�سريحات  يونايتد،  مان�س�سرت  ظهري  �ساو  لوك  اأطلق 
يف  ال�سلبي  بالتعادل  انتهت  والتي  الأحــد،  ت�سيل�سي،  اأمــام  فريقه  مباراة 

مناف�سات الدوري الإجنليزي املمتاز.
�ساو اتهم حكم اللقاء بعدم احت�ساب ركلة جزاء ل�سالح مان�س�سرت يونايتد، 

لكي ل يت�سبب ذلك يف احلديث عليه بعد املباراة.
اأتويل  "�ستيوارت  اإجنلرتا  يف  وا�سًعا  جدًل  اأثارت  ت�سريحات  يف  �ساو  وقال 
على  جــزاء  ركلة  منح  ميكنه  ل  اأنــه  ماجواير،  هــاري  اأخــر  اللقاء،  حكم 
احلديث  من  الكثري  يف  �سيت�سبب  ذلك  لأن  يد،  مل�سة  ب�سبب  اأودي  هود�سون 

عن ذلك".
م�سئويل  اأخــر  ماجواير  هــاري  فــاإن  �سبورت�ص"،  "�سكاي  �سبكة  وبح�سب 
يونايتد، اإن لوك �ساو اأخطاأ يف فهم احلديث ومل ي�ستمع جيًدا ملا قاله حول 

املحادثة التي اأجراها مع احلكم �ستيوارت اأتويل.
يف  نقطة   50 اإىل  ر�سيده  يونايتد  مان�س�سرت  رفع  ت�سيل�سي،  اأمام  وبتعادله 

و�سافة الرميريليج، بينما و�سل البلوز اإىل 44 نقطة يف املركز اخلام�ص.

"اأبناء  مع  مو�سمه  نهاية  العا�سمة،  احتــاد  مهاجم  حميو�ص،  اأميــن  اأعلن 
�سو�سطارة"، ب�سبب تعر�سه لإ�سابة خطرية يف الركبة.

الأمامي،  ال�سليبي  الرباط  يف  لتمزق  حميو�ص  تعر�ص  الفحو�سات  واأثبتت 
والغ�سروف املف�سلي الداخلي، خالل م�ساركته اأمام جنم مقرة، يف الأ�سبوع 

الـ15 من دوري املحرتفني اجلزائري.
على  العا�سمة  لحتــاد  الر�سمي  للح�ساب  ت�سريحات  يف  حميو�ص  وقــال 
"في�سبوك": "احلمد هلل على كل حال، الإ�سابة �سيء مقدر يف كرة القدم، 

وتبقى م�ساألة ق�ساء وقدر، لدى يجب اأن نتقبلها مهما كانت الظروف".
حتى  للراحة  �ساأركن  وبعدها  اجلراحية،  للعملية  الآن  "�ساأخ�سع  واأ�ساف 

اأعود بقوة، واأكون جاهزا لتقدمي الإ�سافة لالحتاد من جديد".
اأنها نهاية املو�سم بالن�سبة يل، لكنها لن تكون نهاية املو�سم  "�سحيح  وختم 
بالن�سبة لحتاد العا�سمة، الذي يطمح للعودة بقوة، والظهور ب�سكل اأف�سل 

خا�سة يف مرحلة الإياب".

بيان ر�صمي من بر�صلونة بعد �عتقال 
بارتوميو

�نت�صار �صعب ملوجوروز� يف �لدوحة

�جلنوب �إفريقي موت�صيبي يقرتب 
من رئا�صة �لكاف

لبورتا يحدد مدرًبا �إ�صبانًيا خلالفة 
كومان

ماجو�ير ين�صف حكم موقعة يونايتد 
وت�صيل�صي

حميو�ش يعلن نهاية مو�صمه

 كرة �ل�صلة / �لق�صم �ملمتاز:

 �لحتادية تقرتح تاريخ 17 �أبريل لنطالق �ملو�صم و �لأندية منق�صمة 

جوميز:

 �لهالل مثل باري�ش.. و�لدوري �ل�صعودي ي�صبه �لرتكي

 مولودية �جلز�ئر:

ب�صرعة"  و  �مكانياتهم  ��صتعادة  �لالعبني  " على 
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�أ�صرى  فل�صطينيون

بقلم  :  �صري �لقدوة
-------------------------

الفل�سطينية  اجلماهري  �سكلت  دوما 
ال��وط��ن��ي  للعمل  م��ه��م��ا  حم���ورا 
يف  اجلماهريية  احل��رك��ة  وام��ت��دت 
املناطق �سواء يف قطاع غزة  خمتلف 
ال�سعب  لريفع  الغربية  ال�سفة  او 
»ال�سعب  �سعار  ويتبنى  الفل�سطيني 
عربت  حيث  االنق�سام«،  اإنهاء  يريد 
عرب  الوا�سعة  ال�سعبية  القطاعات 
�سيا�سية  ح�سا�سية  عن  حتركاتها 
ع��ال��ي��ة وم��ت��ق��دم��ة ح���ني رف��ع��ت 
هذا  اأن  منها  اإدراك���ًا  ال�سعار  ه��ذا 
احلركة  اأثقل  ال��ذي  هو  االنق�سام 
واأ�سابها  الفل�سطينية  ال�سيا�سية 
واقع  على  التاأثري  �سديد  اأماكن  يف 
. وال�سعب  الق�سية  وم�ستقبل  احلال 
اإن���ه���اء االن��ق�����س��ام ه���و امل��دخ��ل 
املوؤ�س�سات  اإحياء  الإعادة  ال�رشوري 
واإ�سالح  حيويتها  وجتديد  امل�سلولة 
عملها،  واآليات  الداخلية  اأو�ساعها 
لقانون  طبقًا  العامة  االنتخابات  عرب 
جمل�ص  الكامل  الن�سبي  التمثيل 
بلديات،  رئا�سية،  ت�رشيعي،  وطني، 
موؤ�س�سات  �سعبية،  احت����ادات 
بالعالقات  ي��دف��ع  ومب��ا  جمتمعية 
خطوات  الداخلية  الفل�سطينية 
اأ�س�ص  على  تقوم  حني  االأم��ام،  اإىل 

مع  و�سفافة  وا�سحة  دميقراطية 
هذه  �سمان  اأن  امل�سبق  االإدراك 
االأ�س�ص  عدالة  و�سمان  الدميقراطية 
داخل  القوى  مبوازين  رهنا  �سيبقى 
خا�ص  وب�سكل  الفل�سطينية  احلالة 
الف�سائل  ملختلف  التوجهات  طبيعة 
�سفوف  يف  والوطنية  اال�سالمية 
ال�سعبي  امل�ستوى  وعلى  اجلماهري 
يف  التاأثري  على  وقدرتها  والر�سمي 

. قرارها 
عاما  ع�رشه  ثالثة  م��ن  اك��ر  بعد 
ان  املهم  من  ب��ات  االنق�سام  علي 
علي  الفل�سطينية  الف�سائل  تكون 
الت�سدي  يف  امل�سوؤولية  حتمل  قدر 
عن  نتج  ال���ذي  الفا�سد  ل��ل��واق��ع 
اجلهود  توحيد  اجل  من  االنق�سام 
الفعاليات  يف  واال�ستمرار  الوطنية 
االن��ق�����س��ام  ان��ه��اء  ايل  ال��ه��ادف��ة 
اجنازات  وحماية  للحفاظ  وم�سبباته 
تعزيز  اجل  ومن  ال�رشقة  من  الثورة 
املقاومة  ودع��م  الوطنية  ال��وح��دة 
للت�سدي  الفل�سطينية  ال�سعبية 
حد  وو�سع  االر�ص  على  للعدوان 

. العامل  احتالل عرفه  الأطول 
الف�سائل  كل  من  املطلوب  ب��ات 
الفل�سطينية  واالإ�سالمية  الوطنية 
ال�سيا�سية  براجمها  عن  االع��الن 
�سعار  حتمل  والتي  وا�سح  وب�سكل 

وعدم  االنق�سام  انهاء  يريد  ال�سعب 
ان  امل�ستفيدين  لبع�ص  ال�سماح 
واال�ستمرار  اخلا�سة  اجندتهم  ميرروا 
يف  ينه�ص  والذي  القائم  الو�سع  يف 
على  والعمل  الفل�سطيني  اجل�سد 
اجل  م��ن  ال�سعبية  اجل��ه��ود  ح�سد 
ال�سوداء  احلقبة  لهذا  ح��د  و�سع 
اهمية  مع  الفل�سطيني  التاريخ  يف 
اجلهود  على  واحلفاظ  اال�ستمرار 
والت�سدي  للمقاومة  الوطنية 

. لالحتالل 
ال�سف  عن  اخلارجني  هوؤالء  زال  ما 
عمر  الإط��ال��ة  ي�سعون  ال��وط��ن��ي 
ال�سوداء  للحقبة  ودعمهم  االنق�سام 
ال�سيا�سة  ن��ف�����ص  ومم��ار���س��ات��ه��م 
احلائط  بعر�ص  �ساربني  العقيمة 
تعيد  م�ساحلة  لتحقيق  الفر�ص  كل 
حقوقه  وحتفظ  كرامته  للمواطن 
وطنه  تراب  فوق  بحرية  العي�ص  يف 
حقيقية  وحدة  حتقيق  ايل  وال�سعي 
مل��واج��ه��ة االح���ت���الل وم�����س��ادرة 
الدولة  قيام  علي  والعمل  االرا�سي 
والقد�ص  ال�سيادة  ذات  الفل�سطينية 

. عا�سمتها 
الفل�سطينية  الوطنية  اال�سوات  ان 
ال��ع��دال��ة  بتحقيق  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي 
باتت  وال�سيا�سية  االجتماعية 
ال�سعب  يرف�ص  حيث  اليوم  تعلو 

بالو�سع  اال�ستمرار  الفل�سطيني 
على  حر�سه  اك��د  واجلميع  القائم 
اج��راء  و����رشورة  املطلوب  التغري 
ال�ساملة  الفل�سطينية  االنتخابات 
ال�سفحات  تلك  طى  على  والعمل 
الفل�سطيني  التاريخ  يف  ال�سوداء 
حقيقية  �رشاكة  نحو  واالن��ط��الق 
وتطلق  ك��رام��ت��ه  ل��ل��وط��ن  ت��ع��ي��د 
عن  التعبري  يف  فر�سته  للمواطن 
ال�سيا�سية  حقوقه  وممار�سة  خياراته 
بانتخابات  يريد  م��ن  اختيار  يف 
حيث  متاما  وم�ستقلة  نزيهة  ح��رة 
الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س��ت 
التي  العقبات  ك��ل  جت���اوز  على 
مت  وبالفعل  امل�ساحلة  تواجه  كانت 
الذي  الرئا�سي  املر�سوم  ا���س��دار 
مبراحلها  االنتخابية  العملية  ي�سري 
اجلميع  وعرب  املتزامنة  وتواريخها 
اهمية  على  وتاأكيده  حر�سه  عن 
عليه  االتفاق  مت  ما  وتنفيذ  تطبيق 
لتحقيق  ال��ق��اه��رة  اجتماعات  يف 
ال��ت��ف��اه��م ال��وط��ن��ي ع��ل��ى اج���راء 
عن  بعيدا  الفل�سطينية  االنتخابات 
ال�سيا�سي  التوتر  من  �سكل  اي 
البو�سلة  حلرف  البع�ص  وحماوالت 
جبهة  الإنتاج  ال�سحيح  اجتاهها  عن 
االحتالل  ملواجهة  واإ�سالمية  وطنية 
اال�رشائيلي. اال�ستيطان  وخمططات 

�ل�صعب يريد �إنهاء �لنق�صام

مدير  "فتح"،  يف  ال��ق��ي��ادي  اأع��ل��ن 
ن��ادي االأ���س��ري، ق��دورة ف��ار���ص، عدم 
الت�رشيعية  لالنتخابات  تر�ّسحه 
اإىل  له  تو�سّ اإىل  ذلك  مرجعًا  املقبلة، 
ا�ستنتاجات �سادمة وموؤملة باأّن العملية 
با�سراطات  مثقلة  الدميوقراطية 
وا�ستحقاقات واأجندات حملية وحزبية 
الوطنية.  امل�سلحة  تفوق  �سخ�سية، 
جاء  القرار  هذا  اأّن  اإىل  فار�ص  واأ�سار 
ح��وارات  يف  م�ساركته  اأع��ق��اب  يف 
عديدة،  ل�سنوات  امتّدت  ونقا�سات 
املا�سيني،  ال�سهرين  خالل  واحتدمت 

بعد �سدور املرا�سيم الرئا�سية.
ل�سحيفة  الفتحاوية  امل�سادر  ك�سفت 
"االخبار اللبنانية" عن ورود معلومات 
للجنة املركزية للحركة، عن اأّن القيادي 
اإىل ت�سكيل  نبيل عمرو، ي�سعى حاليًا 
قائمة  عن  بعيداً  ب��ه،  ة  خا�سّ قائمة 
رف�ص  بعد  وذل��ك  املركزية،  اللجنة 
من  متقّدم  موقع  يف  و�سعه  االأخ��رية 
الوقت  يف  واأ���س��ارت  احلركة.  قائمة 
ال�سابق  ال��وزراء  رئي�ص  اأّن  اإىل  ذاته 
االآخر  هو  ي�ستعّد  الذي  فيا�ص،  �سالم 
�سيجري  به،  ة  خا�سّ قائمة  لت�سكيل 
اإىل  ل�سّمه  عمرو  نبيل  مع  مباحثات 
الثاين  الرجل  يكون  اأن  على  قائمته، 
ع��دداً  عبا�ص  ُي�سدر  القائمة.مل  يف 
لعملية  اال�ستكمالية  املرا�سيم  من 

االنتخابات الفل�سطينية
اأّن اللجنة املركزية تدر�ص خطوات  اإاّل 
من  ملنعهما  وف��ي��ا���ص  ع��م��رو  ���س��ّد 
تابعة  قانونية  ت�ستعد جلنة  اإذ  الر�ّسح، 
وق�سائية  قانونية  ملّفات  لتجهيز  لها 
خالل  االنتخابات،  دخول  من  متنعهما 
وذلك  املر�سحني،  على  الطعون  فرة 
وفيا�ص  عمرو  قوائم  اأن  اإىل  نظراً 
القاعدة االنتخابية  �ست�سحب جزءاً من 
حلركة »فتح«.ويف حال ا�ستمرار االأمور 
حركة  تدخل  فقد  امل��ن��وال،  ه��ذا  على 
»فتح« باأربع قوائم منف�سلة ومتناف�سة: 
والثانية  املركزية،  اللجنة  تتبع  االأوىل 
عمرو،  لنبيل  والثالثة  الربغوثي،  تتبع 
من  املف�سول  القيادي  تتبع  والثالثة 
هذا  وي��دف��ع  دح���الن.  حممد  احل��رك��ة 
التفكري يف  اإىل  الرئي�ص عبا�ص  الواقع 
اإلغاء االنتخابات اأو تاأجيلها، حتت عدد 
االأمني  الو�سع  اأبرزها  الذرائع،  من 

واحلريات يف قطاع غزة.
تاأجيلها،  اأو  االنتخابات،  اإلغاء  ق�سية 
دول  قّدمتها  ن�سائح  بعد  اأي�سًا  برزت 
الفل�سطينية،  لل�سلطة  واإقليمية  عربية 
الفرة  يف  ج��رت  مباحثات  خ��الل 
عدم  على  عبا�ص  وحّثت  املا�سية، 
والراجع  االأمر جيداً  التعّجل، ودرا�سة 
يف  ت�سب  ال  االأمور  اأّن  وجد  حال  يف 
من  وتعّزز  »فتح«،  حركة  م�سلحة 

مكانة حركة »حما�ص«.
ع��دداً  عبا�ص  ي�سدر  مل  ول��ل��ي��وم، 
لعملية  اال�ستكمالية  املرا�سيم  من 
اأب��رزه��ا  الفل�سطينية،  االنتخابات 
االنتخابات  حمكمة  ت�سكيل  مر�سوم 
ال�سفة  من  ق�ساة  ثالثة  �ست�سّم  التي 
مدينة  من  وواح���داً  غ��زة  من  وثالثة 
عليه  التوافق  جرى  ما  وفق  القد�ص، 
تزال  وال  املا�سي.  ال�سهر  القاهرة  يف 
غزة  قطاع  من  الق�ساة  اختيار  ق�سية 
تعرف  ال  وقت  يف  حقيقية،  مع�سلة 
بالق�ساء  الله  رام  يف  ال�سلطة  فيه 
طرحت  بينما  القطاع،  يف  والق�ساة 
غزة،  ممثلو  يكون  اأن  فتحاوية  قيادات 
العمل  عن  تنّحوا  الذين  الق�ساة  من 

اإبان �سيطرة »حما�ص« على القطاع.

ويف خطوة متهيدية، اأعلن ع�سو اللجنة 
االأحمد،  عزام  »فتح«،  حلركة  املركزية 
يف  للمحاكم  �رشعية  هناك  لي�ص  اأّن��ه 
تعمل  ال  اأّنها  اإىل  ذلك  مرجعًا  غ��ّزة، 
الفل�سطيني. والقانون  الد�ستور  وفق 
طريق  ت��زال  ال  ذل��ك،  ك��ّل  خ�سّم  يف 
ظّل  يف  باالأ�سواك،  مليئة  االنتخابات 
مع�سلة عدم ا�ستجابة عبا�ص ملخرجات 
لقاء القاهرة بتغيري قانون الر�سح الذي 
املر�ّسحني  ا�ستقالة  ب�رشورة  يق�سي 
العام  القطاع  يف  �سواء  اأعمالهم،  من 
بورقة  ذلك  واإثبات  اخلا�ص  القطاع  اأو 
وهو  الر�سح،  قبل  اال�ستقالة  قبول 
االأمر الذي �سيحرم الكثري من املنتمني 
لالنتخابات  الر�ّسح  من  »فتح«  اإىل 

خارج اإطار احلركة.

�صحيفة :فتح قد تدخل باأربع قو�ئم متناف�صة..فار�ش لن يرت�صح وعمرو 
وفيا�ش يتحد�ن

��صتقالة �ملر�ّصحني من �أعمالهم �أحد مع�صالت �لنتخابات �أخبار فل�صطني

�لأ�صري فو�ز بعارة.. 

اإنهم  االحتالل،  ب�سجون  املوت  انتظار  قوائم  على  اأحياء 
الزنازين  عفن  بني  موزعة  معاناة  املر�سى،  االأ�رشى 
واالإهمال الطبي، فواز فايز �سبع بعارة )50 عاما( واحد 
املزمنة  االأمرا�ص  يعانون  الذين  االأ�رشى  مئات  من 
واالإهمال الطبي املتعمد يف �سجون االحتالل، اعتقل يف 
�سهر ت�رشين االأول/اكتوبر من عام 2004، خالل اقتحام 
البلدة القدمية يف نابل�ص، وحكم عليه بال�سجن 3 موؤبدات 
)املوؤبد مكرر 3 مرات( و35 �سنة، تنقل يف عدة �سجون 

ويقبع حاليا يف �سجن جلبوع.
يف  حادة  اآالم  من  بعارة  ا�ستكى  ب�سنوات،  اعتقاله  بعد 
منطقة الرقبة، وبالفحو�سات تبني وجود اأورام �رشطانية 
بداأت  الي�رشى،  اجلهة  من  والرقبة  الراأ�ص  منطقة  يف 
تنخر ج�سده �سيئًا ف�سيئًا يف ظل �سيا�سة اإدارات �سجون 
املوت  ومنهج  الطبي  االإهمال  تتعّمد  التي  االحتالل 

البطيء لالأ�رشى.
اجلديدة"  ل�"احلياة  تقول  االأ�سري  �سقيقة  كو�سا  �سمري  اأم 
بعد ا�ستفحال املر�ص بج�سد اأخي خ�سع لعملية جراحية 
ال�ستئ�سال الغدة اللمفاوية، اأ�سيب على اإثرها بخلل يف 
باأذنه  ي�سمع  يعد  فلم  والتذّوق،  وال�سمع  الب�رش  حوا�ص 
اأي�سًا،  الي�رشى  العني  الي�رشى، وفقد جزءاً من نظره يف 

وق�سور يف قدمه الي�رشى، كما حرم من نعمة التذوق.
وتتابع بعد ذلك بفرة ق�سرية دخل يف غيبوبة ونقل على 
اإثرها من معتقل عوفر اإىل معتقل الرملة ليخ�سع لعملية 
ق�سطرة عاجلة لوجود كتل �رشطانية على القلب والرئة، 
يف الزيارة االأخرية مل اأمتالك نف�سي اأمامه كما يف كل مرة 

فالدموع كانت �سيدة املوقف.
عند  به  تقف  مل  �سقيقها  اآالم  اأن  اإىل  �سمري  اأم  ولفتت 
تبني  الق�سطرة  لعملية  خ�سوعه  فبعد  ال�رشطان  مر�ص 
اأنه بحاجة ما�سة اإىل اإجراء عملية قلب مفتوح، وخلطورة 
و�سعه ال�سحي مت تركيب بطارية للقلب من اأجل احلفاظ 
العملية  �ستكون  املفتوح  القلب  وعملية  اأدائه،  على 
اكت�ساف  بعد  بعارة  لها  يخ�سع  التي  الرابعة  اجلراحية 

اإ�سابته مبر�ص ال�رشطان.
توفيت  بعارة  اعتقال  من  �سنوات   3 حرمان:وبعد 
والدته، بعد حرمان طويل لها من زيارته ل�سوء و�سعها 
ال�سحي، مل يحرم بعارة من والدته فقط، فاملر�ص الذي 
يزيد على  ما  منذ  اللقاء  الوالد حرمهما من  اأنهك ج�سد 

10 �سنوات.
ولالأ�سري بعارة زوجة وثالثة اأبناء، جعفر )27 عامًا( نا�رش 
يتنف�ص  اأن  اأمل  )20 عامًا( يعي�سون على  )26عامًا( واآية 
والدهم يومًا ن�سائم احلرية علهم يعّو�سون حرمانهم من 

وجود االأب وحنانه.
�سمري  االأ�سري  والدة  و  بعارة  االأ�سري   �سقيقة  منا�سدة: 
املوؤبد مدى احلياة مرتني،  بال�سجن  زهري كو�سا املحكوم 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  كافة  اجلديدة  احلياة  عرب  تنا�سد 
واحلقوقية التدخل ال�رشيع لدى اإدارة ال�سجن الإنقاذ حياة 
باالطالع  فل�سطيني خمت�ص  لطبيب  وال�سماح  �سقيقها 
تراجع  يف  ال�سحي  و�سعه  اإن  حيث  الطبي،  ملفه  على 
م�ستمر. ويف ذات ال�سياق اأكد مظفر ذوقان من�سق اللجنة 
اأن  اجلديدة"  "احلياة  ل�  نابل�ص  االأ�رشى يف  لدعم  الوطنية 
االإ�رشائيلي  االحتالل  �سجون  املر�سى يف  االأ�رشى  عدد 
من  خمتلفة،  اأمرا�ص  من  ي�ستكون  اأ�سرياً   750 قرابة 
بينهم 200 اأ�سري يعانون من اأمرا�ص حرجة وبحاجة اإىل 
عمليات جراحية، 34 منهم يعانون من اأمرا�ص ال�رشطان، 
و 70 اأ�سرياً يعانون من اإعاقات ج�سدية ونف�سية وح�سية، 
باالإ�سافة اإىل وجود الع�رشات من اجلرحى وامل�سابني بعد 

اإطالق الر�سا�ص احلي عليهم خالل عمليات االعتقال.

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون االأ�����رشى 
ه�سارون  �سجن  اإدارة  اأن  واملحررين، 
االأ�سري  عزل  توا�سل  االإ�رشائيلي، 
من  عاما(   49( خ��رواط  فهمي  عمر 
اعتقالية  باأو�ساع  اخلليل،  حمافظة 

�سيئة.  ومعاملة  و�سعبة  قا�سية 
االأ�سري خرواط  اأن  الهيئة،  واأو�سحت 

 ،2020 مار�ص  اآذار/  منذ  عزله  مت  قد 
واالت�سال  االأهل  زيارات  من  وحرم 
الهاتفي، وكثري من زيارات املحامني، 
"الفورة"  اإىل  باخلروج  له  ي�سمح  وال 
اإىل  باالإ�سافة  يوميًا،  واحدة  �ساعة 
وبينت  ل��ه.  املقدمة  الطعام  �سوء 
عزل  خرواط  االأ�سري  اأن  اإىل  الهيئة، 

قبل  االحتالل  خمابرات  من  بقرار 
ثم  ومن  "رميون"،  معتقل  داخل  عام 
"جلبوع"،  معتقل  عزل  اإىل  نقله  مت 
وبعدها اإىل زنازين "اأيالون- الرملة"، 
"جمدو"، وبعدها  اإىل زنازين  ومن ثم 
ا�ستمر  عزله، حيث  باإنهاء  قرار  �سدر 
نقل  ذلك  بعد  اأ�سهر،  ثمانية  عزله 

"�سطة"،  مبعتقل  االأ�رشى  اأق�سام  اإىل 
يوميا   20 ب�  بعدها  االحتالل  ليعاود 
�سجن  زنازين  داخل  اأخرى  مرة  عزله 
اأن  اإىل  االإ���س��ارة  "ه�سارون".جتدر 
عام  منذ  معتقل  خ���رواط  االأ���س��ري 
املوؤبد  بال�سجن  وحمكوم   ،2002

اأربع مرات.

هيئة �لأ�صرى: عام على عزل �لأ�صري عمر خرو�ط بظروف قا�صية
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على م�صتوى �ملندوبني �لد�ئمني 

�نطالق �جتماع جمل�ش �جلامعة �لعربية لبحث 
�لق�صية �لفل�صطينية 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

اأعمال  خ��الل  يتم  اأن  املقرر  وم��ن 
م�����رشوع  مناق�سة  اجل��ل�����س��ة  ه���ذه 
م�ساريع  واإع��داد  االأع��م��ال  ج��دول 
اإىل  ل��رف��ع��ه��ا  مت��ه��ي��دا  ال���ق���رارات 
امل�ستوى  على  املجل�ص  اجتماعات 
ال����وزاري امل��ق��رر ان��ع��ق��اده��ا غ��دا 
م�����رشوع  ويت�سمن   . االأرب���ع���اء 
البنود  م��ن  ع��ددا  االأع��م��ال  ج��دول 
الفل�سطينية  الق�سية  اأهمها  من 
�سورية  يف  ال��و���س��ع  وت��ط��ورات 
اليمن  يف  ال��و���س��ع  وت���ط���ورات 
ال�ساحة  على  امل�ستجدات  واآخ��ر 
اجلمهورية  مع  والت�سامن  الليبية 

م��دادات  واإ املالحة  واأم��ن  اللبنانية 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  الطاقة 
ج��دول  م�����رشوع  يت�سمن  ك��م��ا   .

ال�سالم  بدعم  تتعلق  بنودا  االأعمال 
ال�سودان  جمهورية  يف  والتنمية 
ال�سومالية  اجلمهورية  ودع��م   ،

ال��ف��ي��درال��ي��ة ودع����م ج��م��ه��وري��ة 
التعاون  وم�سرية  املتحدة  القمر 
العربي  واحل��وار  االإفريقي  العربي 
اأي�سا  البنود  بني  ومن   . االأوروب��ي 
التجمعات  مع  العربية  العالقات 
بني  والتعاون  قليمية  واالإ الدولية 
املتحدة  واالأمم  العربية  الدول  جامعة 
وم��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة اأخ���رى ودع��م 
العربية  الدول  يف  داخليا  النازحني 
خا�ص  ب�سكل  العراقيني  والنازحني 
ال�سبكة  ا�سراتيجية  وم�����رشوع 
ال�سالم   و�سيطات  للن�ساء  العربية 
القومي  االأم��ن  �سيانة  جانب  اإىل 
ال��ع��رب��ي وم��ك��اف��ح��ة االإره�����اب، 
مكافحته. و�سبل  الدويل  واالإرهاب 

-�لتطرق للتطور�ت يف �صورية و�ليمن و�آخر ليبيا و�خلليج و�لت�صامن مع لبنان 
�نطلقت �أم�ش �لثنني مبقر �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية �أعمال �لدورة �لعادية )155( ملجل�ش �جلامعة على م�صتوى 

�ملندوبني �لد�ئمني برئا�صة قطر خلفا مل�صر .

اأعلن الرئي�ص االأمريكي ال�سابق، دونالد 
ترامب، يوم االإثنني، اأن خالل اإدارة جو 
بايدن، فقدت الواليات املتحدة مكانتها 
على  تعتمد  و�سوف  الطاقة  جمال  يف 
خالل  ترامب  وق��ال  النفط.  واردات 
يف  املحافظ  ال�سيا�سي  العمل  موؤمتر 
الدميقراطيني  حكم  "خالل  اأورالن��دو: 
الراديكاليني، �سعر البنزين ارتفع مبقدار 
ثلث". م�سيفا "�سوف نعتمد االآن على 
واردات  يف  االأو�سط  وال�رشق  رو�سيا 
املوؤمتر،  يف  خطابه  وخ��الل  النفط". 
اتفاق  اإىل  العودة  ق��رار  ترامب  اأدان 
االنبعاثات  يتيح  الذي  للمناخ،  باري�ص 
مثل  املنخف�سة  املعايري  ذات  للدول 

وي�سعبها  وال�سني  الهند  رو�سيا، 
على الواليات املتحدة. وانتقد الرئي�ص 
جو  احلايل  الرئي�ص  اإدارة  اأداء  ال�سابق 
بايدن، م�سريا اإىل اأنها االأ�سواأ يف تاريخ 
االأكر  لبايدن  االأول  فال�سهر  اأمريكا، 
كارثية يف تاريخ الروؤ�ساء االأمريكيني.

بتبديد  ب��اي��دن  خلفه  ت��رام��ب  وات��ه��م 
املكا�سب التي حققتها االإدارة ال�سابقة، 
اأمن  حماية  يف  اأخفق  "بايدن  م�سيفًا: 
�سيا�سة  هاجم  كما  املتحدة".  الواليات 
وطالب  الهجرة  ب�ساأن  الدميقراطيني 
قوانني  بتطبيق  لهم  ال�سماح  بعدم 

الهجرة.
ق/د

بنيامني  االإ�رشائيلي  االحتالل  ال��وزراء  رئي�ص  اأك��د 
االعتداء  وراء  تقف  ي��ران  اإ اأن  االثنني  ي��وم  نتنياهو 
خليج  يف  اإ�رشائيلية  �سحن  �سفينة  ا�ستهدف  ال��ذي 
لهيئة  حديث  يف  واأك���د  امل��ا���س��ي.  ���س��ب��وع  االأ عمان 
التواجد  �ست�رشب  “اإ�رشائيل  اأن  االإ�رشائيلي  البث 
وزي��ر  وك��ان  املنطقة”.  يف  مكان  ك��ل  يف  ي���راين  االإ
االأ�سبوع  مطلع  قال  جانت�ص  بيني  االإ�رشائيلي  احلرب 
االعتداء(  )منفذي  نهم  اأ اإىل  ت�سري  “التقديرات  اإن 
وقع  قد  وكان  الفح�ص”.  يتعني  يزال  ال  لكن  يرانيون،  اإ
�سيارات  �سحن  ب�سفينة  املا�سي  اخلمي�ص  م�ساء  انفجار 
جزيرة  يف  امل�سجلة  االإ�رشائيلية  هيليو�ص  ل�رشكة  تابعة 
وزارة  با�سم  متحدث  ذك��ر  ب��دوره  الربيطانية.  م��ان 
التلفزيون  بثه  �سحفي  موؤمتر  يف  يرانية  االإ اخلارجية 
اإ�رشائيل  مزاعم  ب�سدة  ترف�ص  طهران  اأن  االثنني  اليوم 
يف  الإ�رشائيل  مملوكة  �سفينة  انفجار  يف  ب�سلوعها 
خطيب  �سعيد  وقال  املا�سي.  االأ�سبوع  ُعمان  خليج 
الفار�سي  اخلليج  اأمن   .. االتهام  هذا  ب�سدة  “نرف�ص  زاده 

يران”. الإ بالن�سبة  جدا  مهم 
ق/د

ق���ال���ت رئ��ي�����س��ة امل��ف��و���س��ي��ة 
دير  فون  اأور���س��وال  االأوروب��ي��ة 
املفو�سية  اإن  االثنني،  يوم  الين 
ب�ساأن  مار�ص  يف  اقراحا  �ستقدم 
على  تطعيم  �سفر  جواز  ن�ساء  اإ

االأوروبي. االحتاد  م�ستوى 
الفيديو  عرب  موؤمتر  يف  وذكرت 

حمافظني:  مل���ان  اأ م�رشعني  م��ع 
عن  ال  ب��ال�����س��وؤ يتعلق  "فيما 
يبدو  اأن  ميكن  ال��ذي  ال�سكل 
الرقمي  ال�سفر  ج���واز  عليه 
االأخ�������رش: ���س��ن��ق��دم اق��راح��ا 

مار�ص". يف  ت�رشيعيا 
ق/د

الواليات  و�سوريا  رو�سيا  اتهمت 
على  �سغط  مب��م��ار���س��ة  امل��ت��ح��دة 
امل�ساعدات  الإي�سال  املتحدة،  االأمم 
الركبان  خميم  اإىل  االأممية  االإن�سانية 
امل�سلحني  متوين  يف  وا�ستغاللها 
م�سرك  بيان  يف  وجاء  لها.  املوالني 
الرو�سي  التن�سيق  مقري  عن  �سدر 
تاأمل  نف�سه  الوقت  “ويف  وال�سوري: 
هذا  با�ستخدام  املتحدة  ال��والي��ات 
ال�سحن لتزويد املقاتلني العاملني حتت 
�سيطرتها يف هذه املنطقة، مثلما كان 
وو�سف  مرة”.  من  اأكر  �سابقا  عليه 
م�سنع  باأنه  الركبان  خميم  البيان 
م�سيفا  املتطرفني،  لتدريب  اأمريكي 
اإلغاء  تعرقل  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
ا�ستعادة  مينع  الذي  االأمر  املخيم،  هذا 
�سوريا.  يف  ال�سلمية  واحلياة  ال�سيادة 
و�سددت الوثيقة اأي�سا على ا�ستعداد 
كل  ال�ستقبال  ال�سورية  ال�سلطات 

اأمنهم  و�سمان  الركبان  املواطنني يف 
الكرمية  املعي�سية  الظروف  وتوفري 
اتهمت  ذل��ك  اإىل  واإ���س��اف��ة  ل��ه��م. 
بانتهاك  وا�سنطن  ودم�سق  مو�سكو 
الواليات  “ت�سن  الدولية:  القوانني 
الدولة  اأرا�سي  على  غارات  املتحدة 
وتوا�سل  ال�سيادة  ذات  ال�سورية 
احتالل اأرا�سيها ب�سكل غري قانوين. 
ال �سيما اأنه ال توجد ولو اإ�سارة واحدة 
على  عليها  ت�سيطر  التي  املناطق  يف 
الكرمية  ال�سلمية  احلياة  ا�ستئناف 
املتحدة  الواليات  و�سنت  واالآمنة”. 
جوية  غ��ارة  املا�سي  فرباير   26 يف 
على  الواقعة  املباين  من  عدد  على 
واأبلغت  العراقية.  ال�سورية  احل��دود 
وا�سنطن مو�سكو بهذه الغارة قبل 5 

دقائق من بدئها.
ق/د

رئي�ص  �سلطان  بن  بندر  االأمري  قال 
ال�سابق،  ال�سعودي  اال�ستخبارات 
االأمريكية  اال�ستخبارات  تقرير  اإن 
ب�����س��اأن م��ق��ت��ل ال�����س��ح��ايف ج��م��ال 
بل  دل���ة  اأ الئ��ح��ة  لي�ص  خا�سقجي، 
قاد  “التقييم  اأن  واأ���س��اف  تقييم. 
اال�ستنتاج،  اإىل  التقرير  وا�سعي 
اتخاذ  ليات  باآ معرفتهم  على  بناء 
اآخر  وتقييم  ال�سعودية،  يف  القرار 
اإىل  �سلمان،  بن  حممد  ل�سخ�سية 
اأن  بد  ال  االختطاف  اأو  القتل  اأمر  اأن 
حممد.  االأم��ري  عن  �سدر  قد  يكون 
القيمة  ي��ع��ري  اآخ���ر  �سعف  وه��ن��ا 
ذ  اإ  ،CIA ال���  لتقرير  املعلوماتية 
النية  بطبيعة  اجلزم  ي�ستطع  مل  نه  اأ
و  اأ اخل��ط��ف  ك��ان��ت  ذا  اإ م��ا  اجل��رم��ي��ة، 
“رو�سيا  نقلت  ما  ح�سب  القتل”، 
اإن  قائال  بندر  االأمري  وتابع  اليوم”. 
ال�سعودية  ق��رت  واأ وقعت  “اجلرمية 
ت�رشيحا  عنها  املعنوية  بامل�سوؤولية 
حماكمة  وجرت  �سلمان،  بن  بل�سان 
البع�ص  دانة  باإ اأحكام  عنها  نتجت 

ن��ه  اأ اإىل  ول��ف��ت  اآخرين”.  وت��ربئ��ة 
ثان  م�ستوى  هناك  ال�سعودية  “يف 
الق�سايا  هذه  مثل  مع  التعامل  من 
التي  ال�سحية،  عائلة  مبوقف  يت�سل 
تخفف  اأن  اإرادت��ه��ا  بكامل  طلبت 
ب��د،  امل��وؤ اإىل  االإع���دام  م��ن  االأح��ك��ام 
ذلك  يطلبوا  مل  ولو  ح�سل،  ما  وهذا 
بح�سب  نفذت  االإعدام  اأحكام  لكانت 

وال�رشع”. الق�ساء 
العام  ال�سياق  هو  “هذا  واأ���س��اف: 
وامل��و���س��وع��ي ل��ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل 
التي  اجل��رمي��ة  ه��ذه  م��ع  ال�سعودية 
ما  م���ا  اأ ال�����س��ع��ودي��ني،  ب��ك��ل  مل���ت  اأ
اإع��الم��ي  وك���الم  ت��ق��اري��ر  م��ن  بقي 
منطق  يف  دخ��ل  فكله  و�سيا�سي 
وبناء  واالفرا�ص  والتقييم  التحليل 
اأحكام  وفق  وغالبا  اال�ستنتاجات، 
ونف�سية  عقلية  وم��واق��ف  م�سبقة 
العربية  اململكة  م��ن  و�سيا�سية 
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ام��ًة، وه��ي م��واق��ف 
ورمبا  اجلرمية  قبل  ما  منذ  متبلورة 
للتعبري  فر�سة  اجلرمية  يف  وج��دت 

ال�سعودية،  اإن  وق��ال  نف�سها”.  عن 
وم�سوؤوليتها  ال�سيادي  حقها  “وفق 
املجتمع  يف  �رشعي  وكع�سو  كدولة 
دولة  اأي  به  تقوم  مبا  قامت  الدويل، 
ومن  واأحكام،  وحماكمة  حتقيق  من 
باتت  ال�سخ�سية،  ن��ظ��ري  وج��ه��ة 
دل��ة  اأ تظهر  مل  م��ا  مغلقة  الق�سية 

ال�سعودي”. الق�ساء  اأمام  جديدة 
واأ�ساف االأمري بندر قائال اإن “حوادث 
ارتكبها  جرائم  على  اإنطوت  كثرية 
اأمريكيون،  جنود  اأو  كبار  �سباط 
اأو  ع�سكرية  عمليات  �سياق  يف 
اأعلى  من  جواز  على  حا�سلة  اأمنية 
مل  ذلك  اأن  بيد  االأمريكية،  ال�سلطات 
هو  اجلرائم  هذه  عن  امل�سوؤول  اأن  يعن 
القائد  بو�سفه  االأمريكي  الرئي�ص 
مثاال  خذ  امل�سلحة..  للقوات  االأعلى 
غريب..  بو  اأ �سجن  حادثة  ذلك  على 
تغيري  اأو  ال�رشية  ال�سجون  فكرة 
االإره��اب��ي��ني  م��ع  التحقيق  ق��واع��د 
 ،2001 �سبتمرب   11 اأح���داث  بعد 
اأج��ازت��ه��ا  م��ري��ك��ي��ة  اأ �سيا�سة  ه��ي 

من  وول��دت  االأمريكية،  ال�سلطات 
ال�سيقة  ال��دائ��رة  يف  التفكري  رح��م 
يومها  بو�ص  دبليو  جورج  للرئي�ص 
رام�سفيلد  دون��ال��د  دف��اع��ه  ووزي��ر 
يف  الرفيعني  امل�ست�سارين  وبع�ص 
غريب  بو  اأ �سجن  ف�سيحة  دارة.  االإ
ال�سيا�سة،  ه��ذه  ع��ن  نتجت  ال��ت��ي 
�سذوذا  كانت  الرئي�ص،  من  املجازة 
وخلال  ال�سيا�سة،  هذه  مقا�سد  عن 
لن�ساأل،  ولكن  دارتها..  اإ يف  خطريا 
كيفية  عن  اليوم  نعرفه  ما  وفق  هل 
اتخاذ  لية  واآ ال�سيا�سة،  هذه  والدة 
متابعتها  ودق��ة  نها،  ب�ساأ ال��ق��رار 
جمتمعي  يف  امل�سوؤولني  اأرف��ع  من 
االأمريكيني،  والدفاع  اال�ستخبارات 
اأو  م��ري��ك��ي  االأ الرئي�ص  اأن  يعني 
عن  مبا�رشة  م�سوؤول  دفاعه،  وزير 
بالطبع  اجلنائي؟…  باملعنى  اجلرائم 
امل�سوؤولية  يتحملون  لكنهم  ال، 
الدولة  حتملتها  التي  نف�سها  املعنوية 

�سجاعة.” بكّل  ال�سعودية 
ق/د

تر�مب منتقد� �أد�ء جو بايدن: 
�لوليات �ملتحدة مل تعد قوة عظمى

يهدد با�صتهد�فها “يف كل مكان يف �ملنطقة”

نتنياهو يتهم �إير�ن بالعتد�ء على �صفينة �صحن قبالة 
�صو�حل ُعمان.. وطهر�ن تنفي

�لحتاد �لأوروبي �صيقرتح جو�ز �صفر 
تطعيم رقمي

توؤكد�ن: خميم �لركبان م�صنع �أمريكي لتدريب �ملتطرفني

رو�صيا و�صوريا تتهمان �أمريكا بنقل 
�مل�صاعد�ت �لإن�صانية مل�صلحني مو�لني لها 

ب�صاأن مقتل خا�صقجي ودور بن �صلمان

بندر بن �صلطان يف�صر تفا�صيل دقيقة يف تقرير �ل�صتخبار�ت �لأمريكية 

 Moulay فت�صبح �لألقاب كالآتي: خريرة خل�صر ي�صبح مولي خل�صر Moulay lakhdar تعلن عائلة "خريرة" عن تغيري لقبها �ىل عائلة مولي خل�صر
خل�صر  مولي   : ي�صبح  حمزة  خريرة   / و�أبناوؤه   Moulay lakhdar allal عالل  خل�صر  مولي  ي�صبح:  عالل  خريرة  و�أولده/   lakhdar lakhdar
حمزة Moulay lakhdar hamza / خريرة عبا�ش ي�صبح : مولي خل�صر عبا�ش Moulay lakhdar abas / خريرة �لزهرة ت�صبح: مولي خل�صر 
�لزهرة Moulay lakhdar zohra / خريرة خل�صر ي�صبح : مولي خل�صر خل�صر Moulay lakhdar lakhdar/ خريرة هاجر ت�صبح: مولي خل�صر 
هاجر Moulay lalhdar hadjer/ خريرة فاطمة ت�صبح: مولي خل�صر فاطمة Moulay lakhdar fatima / خريرة حممد �لأمني ي�صبح: مولي 
خل�صر حممد �لأمني Moulay lakhdar mohamed elamine / خريرة رقية ت�صبح: مولي خل�صر رقية Moulay lakhdar rekia / خريرة 
/ Moulay lakhdar ahmed �أحمد  �أحمد ي�صبح: مولي خل�صر  Moulay lakhdar khadidja خريرة  خديجة ت�صبح: مولي خل�صر خديجة 
Mo Moulay lakhdar halima saadia / خريرة �نفال ت�صبح : مولي خل�صر �نفال -  رريرة حليمة �ل�صعدية ت�صبح : مولي خل�صر حليمة �ل�صعدية
 Moulay خريرة قدور : ي�صبح مولي خل�صر قدور /Moulay lakhdar chaima خريرة �صيماء ت�صبح مولي خل�صر �صيماء / lay lakhdar anfel

.Moulay lakhdar merzaka مرز�قة  خل�صر  مولي  ت�صبح:  مرز�قة  خريرة   /lakhdar kaddour

�عـــــالن عن تغيري لقب عائلي

 حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوون �لأ�صرة علنيا �بتد�ئيا ح�صوريا - 
يف �ل�صكل - قبول دعوى �لرتجيع بعد �خلربة - يف �ملو�صوع: - �لأمر بافتتاح 
�خلبري  بتعيني  �لأمر  �حلكم  �فر�غ  ومبقت�صاه  �صدها  �ملرجع  حق  يف  �لتقدمي 
 708/20 رقم  فهر�ش   ،22/06/2020 بتاريخ  �حلال  حمكمة  عن  �ل�صادر 
ومبوجبه �عتماد �خلربة �ملنجزة من قبل �خلبري مومن بكو�ش بوبكر و�ملودع 
تقريره بامانة �ل�صبط بتاريخ 15/07/2020 ، حتت رقم 118/20 و بناء� 
عليه �حلجر على �ملرجع �صدها مهريه خلود �ملولودة بتاريخ: 14/01/2001 
بالو�دي �بن �صالح و حممد �جلموعي و تعيني �ملرجع و�لدها حممد �جلموعى 
مقدما عليها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها ومتثيلها �أمام خمتلف �لهيئات �لإد�رية 
و �لق�صائية مبا ي�صمح به �لقانون و�لأمر بن�صر هذ� �حلكم يف جريدة وطنية 
يوميا لالعالم مع �لأمر بالتاأ�صري بافتتاح �لتقدمي مع �حلجر على هام�ش عقد 
ذلك  يف  مبا  �لق�صائية  �مل�صاريف  �ملرجع  حتميل  لال�صهار-  �صده  �ملرجع  ميالد 
م�صاريف �خلربة- �إذ� �صدر �حلكم و�ف�صح به جهار� باجلل�صة �لعلنية �ملنعقدة 

بالتاريخ �ملذكور �أعاله ول�صحته �م�صاه �لرئي�ش و�أمني �ل�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 
ح�صوريا  علنيا  �لأ�صرة  �صوؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  �ملحكمة  حكمت 
�إفر�غ �حلكم  �ملو�صوع:  �ل�صكل: قبول دعوى �لرتجيع.يف  �بتد�ئيا :يف 
�ل�صادر قبل �لف�صل بتاريخ 23/02/2020 فهر�ش رقم 00389/20 
و معه �مل�صادقة على تقرير �خلربة �لعقلية �ملنجزة من طرف �لطبيب 
�صيخ �صالح قا�صم �ملحررة بتاريخ 09/09/2020 حتت رقم 48/20 و 
بالنتيجة �لق�صاء بتوقيع �حلجر على �مل�صمى بو�ل بكري �ملولود بتاريخ 
�صقبقب مليكة. وتعيني �ملرجع  20/10/2000 بغرد�ية، �بن عمر و 
بو�ل عمر مقدما عنها لرعايتها و ت�صيري �صوؤونها �لقانونية و �لإد�رية 
على  باحلجر  بالتاأ�صري  غرد�ية  لبلدية  �ملدنية  �حلالة  �صابط  �أمر  مع 
�صهادة ميالد �ملحجور عليه. حتميل �ملرجع �مل�صاريف �لق�صائية مبا فيها 
م�صاريف �خلربة . بذ� �أ�صدر �حلكم و �أف�صح به جهار� باجلل�صة �لعلنية 
�ملنعقدة باملكان و �لزمان �ملذكورين �أعاله ليوقع �أ�صله �لرئي�ش و �أمني 

�ل�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 
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�لكاتبة حليمة بوزيت يف حو�ر لـ"�لتحرير":

�جلز�ئر متتلك طاقات �صبابية هائلة ومبدعة يف خمتلف �ملجالت، وهذ� ما نلم�صه يف �لكثري من �ملنا�صبات. ومن خالل 
هذ� �حلو�ر نكت�صف موهبة �صابة مبدعة وجلت �لأدب �لعربي من �أو�صع �أبو�به هي �ل�صابة حليمة بوزيت، طالبة �صنة 

ثانية ما�صرت تخ�ص�ش علم �جتماع و�ت�صال، حا�صلة على �صهادة  فرن�صية b1 وديبلوم �إعالم �آيل، حاورنا �لكاتبة حول 
بد�ياتها، �إ�صد�رها و�أ�صياء �أخرى كا�صفة لنا عن طموحاتها ووجهة نظرها يف ق�صايا �أخرى.

�لد�خلية  �لعو�مل  من  تنطلق  �أمل" ر�صالة  "جرعة 
لالإن�صان لت�صل �إىل �لعامل �خلارجي 

حاورها / �أ . خل�صر . بن يو�صف 
--------------------

�لتحرير: حدثينا عن 
بد�ياتك وما هي �ملوؤثر�ت 

يف تكوين جتربتك 
�لإبد�عية؟

كنت  االأمر  بداية  ويف  ••اأوال 
اأي  قبل،  من  خواطري  اأكتب 
هذا  ينتابني  حديث  عن  لي�ص 
االأمر، ولكن مل يكن يجول يف 
حتت  كتابا  اأ�سدر  اأن  خاطري 
ما  بعد  اإال  اأم��ل،  جرعة  عنوان 
كري�ستي  اأغاثا  لق�سة  تعر�ست 
روائية �سهرية عندها خطرت يل 
فكرة تاأليفي للكتاب وكان ذلك 

بعد قراءتي لكثري من الكتب .
�لتحرير: من �أين ينطلق 
قلمك ومن �أين ت�صتوحي 

ن�صو�صك ولغتك؟ 
عليه  تعرفت  كاتب  ••اأول 
اأدهم  هو  مبا�رشة  غري  بطريقة 
اطلعت  كتبه  جل  ال�رشقاوي، 
اأ�سلوبه  ا�ستلهمني  عليها 
اأتعط�ص  جعلتني  وكلماته 
ن�سو�سي  كذلك  املزيد،  لقراءة 
واقعية  ق�س�ص  من  م�ستوحاة 
اخلا�سة،  جتاربي  ومن  عاي�ستها 
�سدفة،  عليها  تعرفت  واأخ��رى 
من  لتزيد  قراآنية  حجج  كذلك 

قوة االإقناع.
�لتحرير: ما هي �لق�صية 

�ملركزية �لتي توؤرقك 
وتدور حولها ن�صو�صك 

�لنرثية؟
يف  نعي�ص  نحن  ••لالأ�سف 
جمتمع يحاربك با�سم الظروف، 

اأحالمك  اأمام  حاجزا  لك  ويبني 
�سادفني  لقد  وط��م��وح��ات��ك، 
اأ�سخا�ص  النوع كثريا،  مثل هذا 
ال�سلبية  االأ�سياء  اإىل  ينظرون 
يف�سلون  االإيجابية،  من  بدال 
تنق�سهم  االأم��ل،  ب��دل  الياأ�ص 
من  واالأخ����ذ  بالنف�ص  الثقة 
نحو  االنطالق  نقطة  الظروف 
جل  متحورت  ولهذا  امل�ستقبل، 
هذه  حول  وخواطري  ق�س�سي 

النقطة.
�لتحرير: �صت�صدر لك 

جمموعة ن�صو�ش بـعنو�ن 
�أمل” حدثينا  ”جرعة 
�أكرث عن هذ� �ملنجز 

وما �صبب �ختيارك لهذ� 
�لعنو�ن لإ�صد�رك؟

اأدبي  مولود  اأول  هو  ••كتابي 
وقراءتي  جتاربي  نتاج  كان  يل، 
املتوا�سلة يف خمتلف املجاالت، 
العنوان  لهذا  اختياري  و�سبب 
ج��رع��ة اأم���ل الأول��ئ��ك ال��ذي��ن 
يبحثون عن الطريق ومل يجدوا 
ظلت  الذين  اإىل  تدلهم،  خريطة 
اأحالمهم تراودهم ليال فقط ومل 

تنتقل على ب�ساط الواقع نهارا، 
باخت�سار، جرعة اأمل مثل اجلهاز 

الذي يعيد لك نب�سات قلبك.
�لتحرير: ماهي �لر�صالة 

�لتي يحملها �أدبك؟
يف  اأحملها  التي  ••الر�سالة 
كتابي اأن احلياة مليئة باملفاجاآت، 
حتما  لكن  اليوم  تبكيك  فقط 
ياأ�ص  ال  غدا،  ت�سحكك  �سوف 
الياأ�ص،  مع  حياة  وال  احلياة  مع 
كما  ظروفك  تتقبل  اأن  يجب 
هي وتتخذ منها �سبيال وخمرجا 
خلقت  التي  املكانة  عن  للبحث 
مرتبطا  ا�سمك  ترك  ال  الأجلها، 
لك  ا�سنع  بل  فقط،  بوالديك 
خالدا خلفك،  يبقى  ا�سما خا�سا 
كانت  مهما  �سريك  ووا���س��ل 
اإن  بالعقبات،  مليئة  الطريق 
يزيده  القمر  اأن  اإال  مظلم  الليل 

جماال ونورا. 
�لتحرير: كيف مت ن�صر 

�لكتاب؟ وماهي �لتحديات 
�لتي و�جهتها للو�صول �إىل 

�لنا�صر؟
تواجهني  مل  احلقيقة  ••يف 

لقد  ع��ق��ب��ات،  اأو  �سعوبات 
اأر�سلت الكتاب اإىل النا�رش وهم 
األقوا نظرة عليه، وبعد  بدورهم 
طرفهم  من  ال��رد  ج��اءين  ذل��ك 
على  وامل��واف��ق��ة  العمل  بقول 
اجلانب  عائق  واجهني  طبعه، 
املادي فقط كوين ما زلت طالبة 
التحرير: ماهي ن�صيحتك 
لل�صباب �لذين يريدون 

تنمية موهبة �لكتابة 
لديهم؟

تبداأ  ميل  االألف  م�سافة  ••اإن 
ت�سلح  فقط  واح���دة،  بخطوة 
فمن خاللهما  والعزمية،  باالإرادة 
وطموحاتك،  اأه��داف��ك  حتقق 
من  جت��ع��ل  اأن  ح���اول  ك��ذل��ك 
فبالقراءة  دربك،  رفيق  الكتاب 
على  وتتعرف  عاملك  تو�ّسع 

اأ�سخا�ص بطريقة غري مبا�رشة .
�لتحرير: كلمة يف �لأخري

�سيء  كل  وقبل  االأخ��ري  ••يف 
من  ف�سله  على  لله  احل��م��د 
يقول  الذي  فهو  ال�سماء،  عايل 
ملا  فلواله  فيكون،  كن  لل�سيء 
حال،  وباأح�سن  الوجود  يف  كنا 
لوالداي  وكبري  خا�ص  �سكر  ثم 
اأنا عليه  ملا  الف�سل  لهما  اللذين 
لطاملا  ال��ذي  اأب��ي  خا�سة  االآن، 
على  ويحفزين  ي�سجعني  كان 
�سقف  وتنمية  اأحالمي  حتقيق 
كلمة  اأوج��ه  كذلك  طموحاتي، 
�سكر لدار املثقف التي كان لها 
الكتاب،  هذا  ن�رش  يف  الف�سل 
له  كان  من  كل  اأ�سكر  وكذلك 
االآن،  اإليه  و�سلت  ما  يف  دور 
�سكر  جنتي،  اإخوتي  وخا�سة 
على  الغراء  جلريدتكم  عميق 
بنا  للتعريف  املجال  لنا  ف�سحها 

وباإبداعاتنا. 

ت�صجيل لهجة "كورجني" كمحور 
�أبحاث علمية و�أكادميية

 ك�سف االأمني العام للمحافظة 
�سي  لالأمازيغية  ال�سامية 
اأنه  بب�سار  ع�ساد  الها�سمي 
"كورجني"  ت�سجيل  �سيتم 
واح��ة  ���س��ك��ان  لهجة  وه���ي 
اأبحاث علمية  تبلبالة، كمحور 
تكفل  �سمان  بهدف  واأكادميية 
الفريدة  اللهجة  بهذه  حقيقي 
املنطوق بها يف اجلزائر من قبل 
كم   382( املنطقة  هذه  �سكان 

جنوب ب�سار(.
ت�رشيح  يف  ع�����س��اد  وق���ال 
زيارة  هام�ص  على  لل�سحافة 
العمل للمنطقة: "�سن�ساهم يف 
مب�ساهمة  اللهجة  هذه  ت�سجيل 
واأي�سا  واأدرار،  ب�سار  جامعتي 
ب��وا���س��ط��ة اإي��ف��اد ف��ري��ق من 
هذا  يف  الوطنيني  املخت�سني 

املجال لتثمني هذه اللهجة".
ال�سامية  املحافظة  اأن  واأ�ساف 
لالأمازيغية �ستجري ات�ساالت 
للبحث  العامة  املديرية  م��ع 
العلمي والتطوير التكنولوجي 
العايل  التعليم  لوزارة  التابعة 
لت�سجيلها  العلمي،  والبحث 
اإط���ار  ب��ح��ث��ي يف  ك��م��ح��ور 
لالأبحاث،  الوطنية  املخططات 
واأي�����س��ا ل���دى االأك��ادمي��ي��ة 
وتو�سح  للغات،  االإفريقية 
اال�ستمرارية  اللهجة  ه��ذه 
املدرو�سة  والزمانية  املكانية 
جنوب  ومناطق  اجل��زائ��ر  بني 
مدى  على  الكربى  ال�سحراء 

اآالف ال�سنني".
لهجة  اأن  ع�����س��اد  واأ����س���ار 
م��زي��ج  ه���ي  "كورجني" 
والعربية  ال�����س��ون��غ��اي  م��ن 
واالأمازيغية، واأن املحافظة التي 
"تثمينها  يراأ�سها �ستعمل على 
على  املحافظة  جهود  اإطار  يف 

املكونات الثقافية".
اللغة  تعليم  اإىل  تطرقه  ولدى 
ب�سار  ب��والي��ة  االأم��ازي��غ��ي��ة 
م�ستوى  على  يتم  وال���ذي 
فقط  ابتدائية  مدار�ص  ثماين 
يوؤطرهم  تلميذا   776 مبجموع 
معلمني  �سبعة  بيداغوجيا 
العام  االأم��ني  رافع  خمت�سني، 
للمحافظة ال�سامية لالأمازيغية 
هذه  تعليم  "تعميم  اأج��ل  من 
اللغة الوطنية ومراجعة القانون 
االإطار ملنظومة الربية الوطنية 
واإدماج تعليم االأمازيغية، وهي 
اللغة االأم للعديد من اجلزائريني 
يف ال�سيا�سة العامة للمنظومة 

املدر�سية".
ال�سدد  هذا  يف  ع�ساد  ويرى 
تدري�ص  املقبول  غري  من  "اأنه 

لغة اأجنبية الأبنائنا قبل تدري�ص 
اللغة الوطنية".

واأكد اأن هدف املحافظة ال�سامية 
"و�سع  هو  االأمازيغية  للغة 
تناغم  يف  اجلمهورية  قوانني 
ال�سو�سيولوجية  احلقيقة  مع 
الثوابت  مع  يتوافق  مبا  لبلدنا، 
ت�سمنها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
االأخ��ري،  الد�ستوري  التعديل 
اإعادة  من  نتمكن  حتى  وذلك 
مل�سار  جديدة  حركية  اإعطاء 
التعميم التدريجي لتعليم اللغة 
االأمازيغية عرب جمموع الراب 

الوطني".
لقاء  عن  اأعلن  وباملنا�سبة، 
ل�سانية  "خريطة  بخ�سو�ص 
لالأمازيغية" يف اجلزائر �سينظم 
كافة  مب�ساركة  ب���اأدرار  قريبا 
بهدف  املجال،  هذا  يف  املهنيني 
لتطوير  ا�سراتيجية  و�سع  
يف  االأمازيغية  اللغة  وتثمني 
اإعداد  اجلزائر" وذلك من خالل 
قاعدة لتج�سيد �سيا�سة ل�سانية 
ترتكز على خمططات وبرامج 
يف  جت�سيدها  ميكن  علمية 

امليدان.
اللغة  اأن  اأي�����س��ا  واأب�����رز 
تطورا  ت�سهد  االأم��ازي��غ��ي��ة 
مثمنا  الوطني،  امل�ستوى  على 
التي  القوية  واالإرادة  االأهمية 
يف  لتعميمها  الدولة  تبديها 

املوؤ�س�سات التعليمية.
ع�ساد  ذكر  االإط��ار،  هذا  ويف 
االأمازيغية  مدر�سي  عدد  اأن 
خالل املو�سم الدرا�سي -1995
الوطني  امل�ستوى  على   1996
ليقفز  معلما   233 يقارب  كان 
املو�سم  يف  معلم،   1902 اإىل 
 ،  2014-2015 ال��درا���س��ي 
مدر�ص   3700 من  اأكر  ويبلغ 
كما  يعك�ص  ما   ،2021 �سنة 
قال، "عناية الدولة لتعميم هذه 

اللغة الوطنية".
العام  االأم��ني  زار  ذلك،  وقبل 
للمحافظة ال�سامية لالأمازيغية 
ببلدية  ابتدائية  مدار�ص  ثالث 
على  بها  اطلع  التي  ب�سار 

تدري�ص اللغة االأمازيغية.
تدعيم  ال�سدد  هذا  يف  وق��رر 
ر���س��ي��د امل��ط��ال��ع��ة ب��ه��ذه 
مبختلف  التعليمية  املوؤ�س�سات 
باللغتني  االأدب���ي���ة  ال��ك��ت��ب 
هذه  يختتم  اأن  قبل  الوطنيتني، 
الزيارة لوالية ب�سار التي دامت 
عمل  جل�سة  بعقد  واحدا  يوما 
قطاع  واإطارات  م�سوؤويل  مع 

الربية.
ق/ث

�ملركز �جلز�ئري لل�صينما يحت�صن �صل�صلة من �لأفالم �لبولي�صية
�رشع املركز اجلزائري لل�سينما الذي ا�ستاأنف 
موؤخرا ن�ساطاته الثقافية، يف عر�ص �سل�سلة 
بالفيلم  اخلا�سة  ال��ع��رو���ص  م��ن  خم��ت��ارة 
لذات  بيان  اإليه  اأ�سار  ما  ح�سب  البولي�سي، 
اأن  البيان  واأو���س��ح  الثقافية.  املوؤ�س�سة 
الربنامج املقرح يت�سمن عر�ص اأربعة اأفالم 
هذه  ملتابعة  املدعوين  ال�سينما  حمبي  على 

الثالثاء.  اليوم  حتى  �ستدوم  التي  العرو�ص 
ُبرمج  التي  البولي�سية  االأفالم  هذه  وتتمثل 
كل  يف  اليوم،  يف  ح�ستني  مبعدل  عر�سها 
ملخرجه   )1974( املدينة"  يف  "ُمقت�ص  من: 
 )1969( �سقلية"  و"ع�سرية  ويرن،  ميكائيل 
ال�ساطئ"  على  و"بيت  ف��ارن��اي،  لهرني 
"قاتل  فيلم  واأخريا  بافني،  جلوزيف   )1955(

هذا  باكينباه.  ل�سام   )1975( النخبة"  من 
االأفالم  عر�ص  عمليات  علقت  قد  وكانت 
الثقافة  ل��وزارة  التابعة  ال�سينما  بقاعات 
والفنون يف مار�ص الفارط يف اإطار اإجراءات 
الوقاية املتعلقة مبكافحة تف�سي وباء كورونا 

يف اجلزائر.
ق/ث

 منح �جلو�ئز للفائزين يف م�صابقة فن �خلط و�ملنمنمات
اخلط  م�سابقة  يف  الفائزين  تكرمي  مت 
التي  االإ�سالمية  واملنمنمات  العربي 
العربي  للخط  اجلزائري  النادي  نظمها 
للفنون  اآف��اق  وموؤ�س�سة  والزخرفة 
زكريا  مفدي  الثقافة  بق�رش  واملعرفة 

)اجلزائر العا�سمة(.
وقد تقا�سم املرتبة االأوىل كل من �سعيد 

بن عبد الله وجمال الدين قارة برنو يف 
م�سطفى  ليليهم  العربي"،  "اخلط  ق�سم 
قوادري يف املرتبة الثانية، بينما حت�سل 
جاب  وريا�ص  رحماين  حمزة  من  كل 

اخلري على جوائز رمزية.
�سلمت  التي  التحكيم  جلنة  وت��راأ���ص 
�سفر  حممد  ال�سهري  اخلطاط  اجلوائز 

باتي حيث تلقت 28 اقراحا من خمتلف 
واليات الوطن.

كانت  االإ�سالمية  املنمنمات  فن  ويف 
ن�سيب  من  االأوىل  الثالث  امل��رات��ب 
اأنفيف  و�سلمى  مغوت  اأ�سماء  الفنانات 
جلنة  �سلمت  بينما  زينب،  بن  و�سليمة 
التحكيم جائزة ت�سجيعية الأمينة قا�سي 

اإح�سان.
اأ�سغر م�ساركة  كما مت باملنا�سبة تكرمي 
رئي�ص  ط��رف  من  حاجي  بابا  �سريين 
العربي  للخط  اجل���زائ���ري  ال��ن��ادي 
واملنمنمات االإ�سالمية، حممد بن غنيف.
الفائزة  ال�ست  اللوحات  وعر�ست 
عن  عبارة  وهي  للجمهور  بامل�سابقة 

ت�سليم  حفل  تخلل  حيث  قراآنية  اآي��ات 
برباعة  اأدتها  غنائية  فقرات  اجلوائز 
واالأ�سالة"  للفن  "الب�سمة  جمموعتي 
غراري  حممد  باأ�سوات  و"املن�سدين" 
اأب��ي  وحم��م��د  بولنعا�ص  واإب��راه��ي��م 

اإ�سماعيل وزهري بابكر.
ق/ث



�إىل �لأخ �ل�صحفي عمر ذيب عّظم �هلل �أجركم و�أح�صن عز�ءكم وغفر مليتكم  باإميان 
خال�ش ور�صا كامل بق�صاء �هلل وقدره تلّقى طاقم جريدة �لتحرير نباأ وفاة �ملغفور 
له باإذن �هلل �صقيقكم �لطاهر ذيب رحمه �هلل وطيب ثر�ه ، وعلى �إثر هذ� �مل�صاب 
�جللل يتقدم كل عّمال �لتحرير وعلى ر�أ�صهم �ملدير �لعربي بريك بخال�ش �لتعازي 
و�أ�صدق �ملو��صاة لكم ول�صائر �أفر�د �لعائلة �لكرمية ، ر�جني من �ملوىل عز وجل �أن 
�حلي  �صبحان   ، و�ل�صلو�ن  �ل�صرب  جميل  ويرزقكم  �لو��صعة  برحمته  �لفقيد  يتغمد 

�لذي ل ميوت .                 �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

 تعزيــــــــة   
مكتب �لتوثيق بحي �م �صلمى �لو�دي

�لأ�صتاذة رحماين فتيحة موثقة بالو�دي
�صركة جمموعة كرو�ش لال�صغال �ش ذ م م

مقرها: حي �ملنظر �جلميل ق�صم �مل�صاحي 36 جمموعة ملكية رقم:86بلدية لو�دي
ر��صمالها:000.000.00 20 دج �صجل جتاري حتت رقم:12 ب -0543482 - 39/00

حم�صر جمعية عامة غري عادية
مبوجب عقد حم�صر جمعية عامة غري عادية �ودع باملكتب بتاريخ 2020/12/02 وم�صجل بتاريخ 2020/12/03 قرر �ل�صركاء �ل�صادة:كرو�ش عبد �حلميد 
كرو�ش عثمان كرو�ش �صالح �لقر�ر�ت �لتايل: �لقر�ر �لأول: �لإنف�صل �جلزئي لالأ�صول �ملعينة �دناه طبقا لأحكام �ملادة 759 وما يليها من �لقانون �لتجاري، 
�لقر�ر� �لثاين �تفق �لأطر�ف لالنف�صال �جلزين ح�صب �لن�صب �لتالية 49 % من �لأ�صول �لإجمالية لل�صركة و�ململوكة من طرف �ل�صيد كرو�ش عبد �حلميد و 
�ملقدرة 490 ح�صة من جمموع 1000 ح�صة قيمة �حل�صة 20.000.00 دج تكون تقدميات �ل�صركة �جلديدة و�ملزمع تا�صي�صها �لقر�ر �لثالث : نتيجة �لنف�صال 
�جلزئي لال�صول فان ر�أ�صمال �ل�صركة �لم �صركة جمموعة كرو�ش ذ م م يتعر�ش لتخفي�ش بقيمة 9.800.000 دج لي�صبح ر�أ�صمال �صركة جمموعة كرو�ش ذ.م.م 
10.200.000 دج مقابل 510 ح�صة قيمة �ل�صهم 20.000 دج ح�صب ما يتم �عد�ده من طرف حمافظ �حل�صابات �لقر�ر �لر�بع :يكلف �ل�صيد حمافظ �ملحا�صبات 
ر يف  لالإعالنات  �لر�صمية  بالن�صرة  �ملح�صر  لهذ�  و�لن�صر  �لقانونية  تتم جمع �لعالنات  �لقر�ر �خلام�ش:  لل�صركة  �لأ�صول و�خل�صوم  باعد�د تقرير مايل حول 
جريدة يومية �صيتم �لإيد�ع �لقانوين باملركز �ل�صجل �لتجاري بولية �لو�دي.                                                                                                                                       لالإعالم �ملوثقة
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 Moulay فت�صبح �لألقاب كالآتي: خريرة خل�صر ي�صبح مولي خل�صر Moulay lakhdar تعلن عائلة "خريرة" عن تغيري لقبها �ىل عائلة مولي خل�صر
خل�صر  مولي   : ي�صبح  حمزة  خريرة   / و�أبناوؤه   Moulay lakhdar allal عالل  خل�صر  مولي  ي�صبح:  عالل  خريرة  و�أولده/   lakhdar lakhdar
حمزة Moulay lakhdar hamza / خريرة عبا�ش ي�صبح : مولي خل�صر عبا�ش Moulay lakhdar abas / خريرة �لزهرة ت�صبح: مولي خل�صر 
�لزهرة Moulay lakhdar zohra / خريرة خل�صر ي�صبح : مولي خل�صر خل�صر Moulay lakhdar lakhdar/ خريرة هاجر ت�صبح: مولي خل�صر 
هاجر Moulay lalhdar hadjer/ خريرة فاطمة ت�صبح: مولي خل�صر فاطمة Moulay lakhdar fatima / خريرة حممد �لأمني ي�صبح: مولي 
خل�صر حممد �لأمني Moulay lakhdar mohamed elamine / خريرة رقية ت�صبح: مولي خل�صر رقية Moulay lakhdar rekia / خريرة 
/ Moulay lakhdar ahmed �أحمد  �أحمد ي�صبح: مولي خل�صر  Moulay lakhdar khadidja خريرة  خديجة ت�صبح: مولي خل�صر خديجة 
Mo Moulay lakhdar halima saadia / خريرة �نفال ت�صبح : مولي خل�صر �نفال -  رريرة حليمة �ل�صعدية ت�صبح : مولي خل�صر حليمة �ل�صعدية
 Moulay خريرة قدور : ي�صبح مولي خل�صر قدور /Moulay lakhdar chaima خريرة �صيماء ت�صبح مولي خل�صر �صيماء / lay lakhdar anfel

.Moulay lakhdar merzaka مرز�قة  خل�صر  مولي  ت�صبح:  مرز�قة  خريرة   /lakhdar kaddour

�عـــــالن عن تغيري لقب عائلي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية

د�ئرة زلفانة
بلدية زلفانة

م�صلحة �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة
مكتب �جلمعيات

�لرقم: 05 /2021
و�صل �إ�صهار خا�ش / بتجديد جمعية

�مل�صماة: �للجنة �لدينية مل�صجد �أبي بكر �ل�صديق زلفانة
�ملودعة بتاريخ: 2020/12/07

رئي�ش �جلمعية: غ�صي حممد
�ملولود بتاريخ : 1966/01/20 بزلفانة

�لكائن مقرها : م�صجد �أبي بكر �ل�صديق بحي �لبناء �لذ�تي بزلفانة

 حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوون �لأ�صرة علنيا �بتد�ئيا ح�صوريا - 
يف �ل�صكل - قبول دعوى �لرتجيع بعد �خلربة - يف �ملو�صوع: - �لأمر بافتتاح 
�خلبري  بتعيني  �لأمر  �حلكم  �فر�غ  ومبقت�صاه  �صدها  �ملرجع  حق  يف  �لتقدمي 
 708/20 رقم  فهر�ش   ،22/06/2020 بتاريخ  �حلال  حمكمة  عن  �ل�صادر 
ومبوجبه �عتماد �خلربة �ملنجزة من قبل �خلبري مومن بكو�ش بوبكر و�ملودع 
تقريره بامانة �ل�صبط بتاريخ 15/07/2020 ، حتت رقم 118/20 و بناء� 
عليه �حلجر على �ملرجع �صدها مهريه خلود �ملولودة بتاريخ: 14/01/2001 
بالو�دي �بن �صالح و حممد �جلموعي و تعيني �ملرجع و�لدها حممد �جلموعى 
مقدما عليها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها ومتثيلها �أمام خمتلف �لهيئات �لإد�رية 
و �لق�صائية مبا ي�صمح به �لقانون و�لأمر بن�صر هذ� �حلكم يف جريدة وطنية 
يوميا لالعالم مع �لأمر بالتاأ�صري بافتتاح �لتقدمي مع �حلجر على هام�ش عقد 
ذلك  يف  مبا  �لق�صائية  �مل�صاريف  �ملرجع  حتميل  لال�صهار-  �صده  �ملرجع  ميالد 
م�صاريف �خلربة- �إذ� �صدر �حلكم و�ف�صح به جهار� باجلل�صة �لعلنية �ملنعقدة 

بالتاريخ �ملذكور �أعاله ول�صحته �م�صاه �لرئي�ش و�أمني �ل�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 

مكتب �لتوثيق بحي �م �صلمى �لو�دي �لأ�صتاذة رحماين فتيحة موثقة بالو�دي
بالنور �ل�صناعة و�خلدمات ذ.م.م

مقرها: منطقة �ل�صناعية كوينني �لو�دي
ر��صمالها 250.000.000.00 دج

�صجل جتاري حتت رقم: 01 - ب -0542380- 39/00
حم�صر جمعية عامة غري عادية

مبوجب عقد حم�صر جمعية عامة غري عادية �ودع باملكتب بتاريخ 2021/02/07 قرر �ل�صركاء �ل�صادة :بالنور ��صماعيل بالنور حممد �ل�صا�صي ،بالنور حممد 
�لطيب ، بالنور عبد �لنور : �للو�ئح �لتالية: �لالئحة �لأوىل: �لإنف�صل �جلزين لالأ�صول �لعقارية �ملعينة كالتي �لعقار �لأول : �ربع قطع �ر�صية و�قعة مبنطقة 
2500 م2  2500 م2 و60 م�صاحتها  59 م�صاحتها  15 ت�صكل جمموعات ملكية  �لن�صاطات �قليم بلدية كوينني د�ئرة �لو�دي ولية �لو�دي من �لق�صم �مل�صلحي 
 049 �مل�صاحي  بالق�صم  : عبارة عن �ر�ش فالحية تقع  �لثاين  �لعقار  10000م2   �إجمالية قدرها  2500 م2 مب�صاحة  م�صاحته  2500م2 و72  م�صاحتها  و71 
جمموعة ملكية 016 باملكان �مل�صمى بوبيا�صة تغزوت د�ئرة قمار ولية �لو�دي تقدر م�صاحتها 54551 م2 . �لالئحة �لثانية ينخف�ش ر�أ�صمال �ل�صركة نتيجة 
�لأ�صول  تقدمياتها  تكون  جديدة  �صركة  تاأ�صي�ش  �لثالثة:  �لالئحة  م�صتقبال  �صركة  لتا�صي�ش  تقدميات  حمل  �صتكون  و�لتي  �لعقارية  لال�صول  �جلزئي  �لنف�صال 
�لعقارية �ملذكورة �أعاله �لالئحة �لر�بعة : يكلف �ل�صيد حمافظ �ملحا�صبات باعد�د تقرير مايل حول �لأ�صول و�خل�صوم لل�صركة �لالئحة �خلام�صة: تتم جميع 
�لنور م�صري ثاين خلفا  بالنور عبد  �ل�صيد  �ل�صاد�صة: يعني  �لر�صمية لالإعالنات ويف جريدة يومية. �لالئحة  �لن�صرة  لهذ� �ملح�صر  �لقانونية و�لن�صر  �لإعالنات 
لل�صيد بالنور حممد �ل�صيا�صي. �صيتم �لإبد�ع �لقانوين باملركز �ل�صجل �لتجاري بولية �لو�دي.                                                                                          لإعالم �ملوثقة

مكتب �لتوثيق بحي �م �صلمى �لو�دي �لأ�صتاذة رحماين فتيحة موثقة بالو�دي
�ل�صركة �لتجارية �صركة كرو�ش ذم م

مقرها: �ملنطقة �ملتعددة �لن�صاطات �ل�صط ق�صم:03 جمموعة ملكية رقم:25 بلدية �لو�دي
ر�أ�صمالها:000.000.00 225 دج

�صجل جتاري حتت رقم:02 ب0542524 - 00 /39
�يد�ع حم�صر جمعية عامة غري عادية

مبوجب عقد �يد�ع حم�صر جمعية عامة باملكتب يف 2020/12/02 وم�صجل بتاريخ:2020/12/03، قرر �ل�صركاء وهم: �ل�صيد كرو�ش عبد �حلميد �ل�صيد 
كرو�ش عثمان �ل�صيد كرو�ش عبد �ملجيد �لقر�ر�ت �لتايل: �لقر�ر �لأول �لإنف�صل �جلزئي لالأ�صول �ملعينة �أدناه طبقا لأحكام �ملادة 759 وما يليها من �لقانون 
�لتجاري، �لقر�ر� �لثاين �تفق �لأطر�ف �حلا�صرة و�لقابلة �لإنف�صال �جلزئي ح�صب �لن�صب �لتالية: 49 % من �لأ�صول �لإجمالية لل�صركة و�ململوكة من طرف 
�ل�صيد: كرو�ش عثمان و�ملقدرة  11025 ح�صة من جمموع 22500 ح�صة قيمة �حل�صة 10.000 دج تكون تقدميات �ل�صركة �جلديدة و�ملزمع تاأ�صي�صها نتيجة

�لنف�صال �لقر�ر �لثالث: نتيجة �لنف�صال �جلزئي لالأ�صول و�لتي �صتكون حمل تقدميات لتا�صي�ش �صركة م�صتقبال فاإن ر�أ�صمال �ل�صركة �لم �صركة كرو�ش ذم م 
يتعر�ش لتخفي�ش بقيمة 110.250.000 دج لي�صبح ر�أ�صمال �صركة كرو�ش ذ.م.م 114.750.000 دج مقابل 11475 ح�صة قيمة  �حل�صة 10.000 دج 
ح�صب ما يتم �عد�دة من طرف حمافظ �حل�صابات �لقر�ر �لر�بع:يكلف �ل�صيد حمافظ �ملحا�صبات باعد�د تقرير مايل حول �لأ�صول و�خل�صوم لل�صركة �لقر�ر 

�خلام�ش: تتم جميع �لعالنات �لقانونية و�لن�صر لهذ� �ملح�صر  بالن�صرة �لر�صمية لالإعالنات و يف جريدة يومية.
   لالإعالم �ملوثقة

�لف�صل  �ل�صادر قبل  �إفر�غ �حلكم  �ل�صكل: قبول دعوى �لرتجيع.يف �ملو�صوع:  �بتد�ئيا :يف  �صوؤون �لأ�صرة علنيا ح�صوريا  حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا 
بتاريخ  �ملحررة  قا�صم  �صالح  �صيخ  �لطبيب  طرف  من  �ملنجزة  �لعقلية  �خلربة  تقرير  على  �مل�صادقة  معه  و   00389/20 رقم  فهر�ش   23/02/2020 بتاريخ 
�صقبقب  و  �بن عمر  بغرد�ية،   20/10/2000 بتاريخ  �ملولود  بو�ل بكري  �مل�صمى  بتوقيع �حلجر على  �لق�صاء  بالنتيجة  و   48/20 رقم  09/09/2020 حتت 
مليكة. وتعيني �ملرجع بو�ل عمر مقدما عنها لرعايتها و ت�صيري �صوؤونها �لقانونية و �لإد�رية مع �أمر �صابط �حلالة �ملدنية لبلدية غرد�ية بالتاأ�صري باحلجر على 
�صهادة ميالد �ملحجور عليه. حتميل �ملرجع �مل�صاريف �لق�صائية مبا فيها م�صاريف �خلربة . بذ� �أ�صدر �حلكم و �أف�صح به جهار� باجلل�صة �لعلنية �ملنعقدة باملكان و 

�لزمان �ملذكورين �أعاله ليوقع �أ�صله �لرئي�ش و �أمني �ل�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 
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بقلم/د.عالوي
 لفتة علو�ن

مني  ال��ذوائ��ب  �سابت 
واأعلن  الفجر ثورة يف مفقري

 و�سواد  الليل قد غابا
ف�ساركل �سيء اأمام عيني

منقبًا و اأ�سجاري غدت اأحطابا. 
 امل�سائب باأ�رشها

دعيت حلفل تهرمي 
وقد فتح الزمان مل�سائبي اأبوابا… 

فرايت اأحالمي تراك�ص
بع�سها نحو نهايتي اأ�رشابا
حتى وجدت جل حقائقي 

رمادا غدت و�رشابا
عيناي يف راأ�سي خانت مودتي

وكم كنت لها اأوابا. 
حتى  ركبتاي ماعادت تلبي مطالبي

وكاأننا مل نُك يوماآ اأ�سحابا .. 
يداي ترف�ص مااأقول لها

فتهز اأناملها  عا�سية
وحتر�ص االأع�سابا . 

كل �سيء مني
 بات لي�ص مني وكاأننا اأغرابا.. 

و اأ�سيائي عليَّ جتمعت
واأعلنت على اأوامري

مترداً وانقالبا.. 
اأمري اأنا وقد اأنزلُت  من عر�ص

اإمارتي و�رشت كالعبد  
غري   جُمابا

األوذ بذكريات االأم�ص اأحن لها 
وهي التي اأنكرت خلة االأ�سحابا.. 

فيالهفي على مافات
وان�رشم ما�سيا 

وقد طوي بكل تع�سٍف
ذاك الكتابا قد قيل يل من قبل 

ومل اأرعوي من اأويل االألبابا
والذكر  قد قالها علنًا

اإنا .. اأح�سينا كل �سيئ
يف كتابا.. 

فالحول  والقوة اإال بالله 
الذي اأ�سعف و اأقوى وعاد
م�سعفا وبعد اللتيا والتي

قيامة    وح�سابا.. 
بك األوذ  ربي من نزوة
اأو خطيئة بجهل اأتيتها
وقد كنت بها مرتابا. 

زمن �ل�صبا

بداأت زيارة املجموعة الكبرية من مرافقي 
رئي�ص احلكومة من وزراء وموظفني كبار 
اجلنوبية  املنطقة  مدار�ص  كانت  �سباحا. 
برنامج  راأ���ص  على  غزة  لقطاع  املحاذية 
الطالب  معنويات  رفع  بهدف  الزيارات 
الفل�سطيني.  االإرهاب  مبواجهة  واملعلمني 
رغم ان رئي�ص احلكومة �ساهد ان مدار�ص 
بع�سها  قدمية  املنطقة مهملة، مقاعد  تلك 
ال ي�سلح للجلو�ص، مكيفات هواء مل تعد 
احلوا�سيب  يف  خلل  لال�ستعمال،  ت�سلح 
ا�ستبدالها  او  الإ�سالحها  ميزانيات  وال 

بحوا�سيب جديدة، بع�ص الغرف باردة جدا 
روؤو�ص  ترطب  االأمطار  ومياه  ال�ستاء  يف 
من  واملعلمني  االإدارة  ا�ستكت  الطالب، 
وجتديد  لل�سيانة  ميزانيات  وجود  عدم 
اأثاث املدر�سة، قال املدير لرئي�ص احلكومة 
�سيكل  مليون   5 اىل  حتتاج  مدر�سته  ان 
لكي ت�سبح مدر�سة الئقة للتعليم .اعتذر 
عاجزة  امليزانية  ان  بقولة  احلكومة  رئي�ص 
مل  الدفاع  وزارة  الأن  طلباتهم،  تلبية  عن 

تبق اأي ر�سيد لتلبية طلبات املدار�ص.
ف��ورا  ينتقل  ان  احلكومة  رئي�ص  ق��رر 
اآخر  واق��ع  روؤي��ة  اأم��ل  على  للجامعات 
اجلامعات  و�سع  ان  تفاجاأ  ..لكنه  خمتلف 
�سفوف   ، اأ�سواأ  يكن  مل  ان  اأف�سل  لي�ص 
م��دراء  طالب  بالية،  مقاعد  مكتظة، 
اجلامعات ميزانية بقيمة 10 مليون �سيكل 
احلكومة  رئي�ص  اعتذر  الو�سع،  الإ�سالح 
وال�سلطة  عبا�ص  هو  املتهم  ان  وق��ال: 
امليزانيات  ن�رشف  بجعلنا  الفل�سطينية 
وال�سامرة  يهودا  يف  اإ�رشائيل  ار�ص  على 
لتعزيز اال�ستيطان يف االأر�ص التي وهبها 
الله لبني اإ�رشائيل،  وتخ�سي�ص ميزانيات 
وامل�ستوطنني،  اال�ستيطان  حلماية  كبرية  
ورف�ص  ال�سكاكني،  انتفا�سة  ومواجهة 

ابناء  ا�سكان  وعدم  لل�سالم  الفل�سطينيني 
واالأجداد.  االآباء  ار�ص  يف  املختارون  الله 
توجد  ال  جدا،  اآ�سف  قاطع:  ب�سكل  واأكد 

للحكومة اأموال!!
م�سار  تغيري  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  ق���رر 
يتوجه  ان  ل�سائقه  ف��اأوع��ز  ال��زي��ارات، 
ان  ثقة  على  ك��ان  حيث  �سجن،  الأق��رب 
وهكذا  اأف�سل  �سيكون  ال�سجون  و�سع 
هو  ما  هناك  ان  بالتفاوؤل  الزيارة  تنتهي 
الفل�سطينية  وال�سلطة  عبا�ص  الأن  جيد 
الكرا�سي  لتك�رش  ال�سجون  اىل  ت�سل  ال 
واالأثاث  واحلوا�سيب  املكيفات  وتخرب 
الكثري  ال��غ��رف.  يف  االكتظاظ  وت��زي��د 
مناطق  يف  خيام  لهم  الفل�سطينيني  من 
�سظف  على  معتادون  وهم  �سحراوية 

العي�ص.
وعليها  مرتفعة  ال�سجن  ا�سوار  كانت 
ر�سوم جميلة جتعل املواطن ي�سعر بالرغبة 
يف االإقامة الدائمة داخلها، الأن الل�سو�ص 
واملنحرفني جن�سيا عاجزون عن جتاوز هذه 

االأ�سوار املنيعة.
احلكومة  رئي�ص  ال�سجن  مدير  ا�ستقبل 
�ساأله  وغا�سب.  عاب�ص  وهو  وال��وزراء 
عبو�سه  �سبب  ع��ن  احل��ك��وم��ة  رئي�ص 

تعاين  كلها  ال�سجون  ان  قال  وغ�سبه، 
كانت  التي  الغرفة  كبري،  اكتظاظ  من 
ع�رشة  اليوم  تاأوي  ل�سجينان  خم�س�سة 
لنق�ص  احل�سي�ص  يف  النظافة  �سجناء، 
امل�ستوى  اقل كثريا من  اأالأكل  امليزانيات، 
املطلوب، واأراد ان يوا�سل عر�سه لو�سع 
ما  احلكومة:  رئي�ص  قاطعه  ال�سجون، 
الإ�سالح  توظيفها  يجب  التي  املبالغ  هي 
ال�سجون:  عام  مدير  رد  ال�سجون؟  و�سع 

500 مليون �ساقل!!
�سنخ�س�ص  ح�سنا  احلكومة:  رئي�ص  قال 
رفع  اجل  من  اآخر  مبلغ  واأي  املبلغ  هذا 

م�ستوى ال�سجون.
عند خروجهم من زيارة ال�سجن ا�ستغرب 
مع  الفائق  احلكومة  رئي�ص  كرم  الوزراء 
ال�سجون ورف�سه الأي مطلب من املدار�ص 
التي  بامليزانية  تقارن  ال  طلباتهم  ان  رغم 
لهم  ���رشح  ال�سجون.  على  بها  تكرم 
قال:  عنه،  غفلوا  ما  احلكومة  رئي�ص 
للدرا�سة  نعود  لن  نحن  الوزراء،  اأعزائي 
يف  للدرا�سة  نعود  ول��ن  امل��دار���ص،  يف 
امكانيات  فهناك  لل�سجون  اما  اجلامعات، 
واردة لنا جميعا ان ن�سل لنكون �سيوفا 

فيها!!

�إلــى جميــع �لأقــــالم
طريق  عن  ...ر��صلونا  وم�صاهماتكم  مو��صيعكم   ل�صتقبال    ، �أرحب  ف�صاء�  لكم  تخلق  �لتحرير  جريدة  �لأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    لربيد �للكرتوين للجريدة�

�صجينة �حلرية
�صليحة حمودي / �لطارف

---------------------
كنا جنل�ص يف املنزل قبل اأن ن�سمع دقات 
يف  توقف  �سيء  كل   ، الباب  على  قوية 
تلك اللحظة اأردنا اأن نلملم كل دليلة اإدانة 

�سدنا و لكن عجزنا فقد ك�رش الباب و
اخلوذ  باأ�سحاب  املنزل  اإمتلىء  ثواين  يف 
�سيء  ال  ب�رشعة  تدق  قلوبنا   ، اخل�رشاء 
ي�سمع اإال قطرات العرق التي تتدفق من 
جبيننا ، فجاأة دخل �سخ�ص يلب�ص قمي�ص 
ال�سيلكي  جهاز  يده  يف  يحمل  و  اأبي�ص 
اإقرب مني ببطيء و رفع راأ�سي بقوة و 

هو ي�رشخ :
تخالفون القانون ، متمردون اأتظنون اأنكم 

�ستفلتون من العقاب
و قهقة بقوة و �رشخ خذوهم جميعهم و 
املوجودة  الوثائق  كل  اأريد  املنزل  فت�سوا 

هنا
رغم مقاومتنا ، قوتنا مل تكفي فقد اإنهالوا 
اأن  بعد   ، الع�سي  بتلك  بال�رشب  علينا 
جرونا بقوة اإىل تلك ال�سيارة رمونا فوق 
بع�سنا البع�ص كاحليونات ، كان الطريق 
طويال جدا حني و�سلنا اإىل الوجهة التي 
غطوا   ، اأفكارنا  بها  يعاقبوا  اأن  يريدون 
هذا  يف  يدور  عما  يخفوا  اأن  رمبا  اأعيينا 
منثل  الأننا  لهم  بالن�سبة  اأمانا  اأكر  املكان 
لو  فحتى  تهزم  ال  التي  العظمى  القوة 
يخرج  اأن  يجب  نراه  ما  عام  مئة  حب�سونا 

العامل يوما ما..
حني  لكن  و  اأ�سدقاء  اأرب��ع  و  اأن��ا  كنت 
باإ�سمي فقط  �رشخ احلار�ص هناك �رشخ 
لي�سحبني  االأوىل  خطوتي  خطوت  هنا 

لغرفة  يدخلني  اأن��ه  �سعرت   ، �سخ�ص 
�سيده  يعبد  �سمعته  و  بقوة  دفعني 

بكلماته :  
لقد  لكن  و  االإزعاج  على  �سيدي  اأ�سفة 

و�سلت املجموعة و هذه الفتاة املطلوبة
خوفا  يرجتف  �سمعته  ح��ني  اإبت�سمت 
 ، �سيدهم  ليقابلني  عيناي  فتحت   ، منه 
من  يطلب  اأن  قبل  مطوال  يل  ينظر  ظل 
كانت  التحقيق  لغرفة  ياأخذين  اأن  اخلادم 
مقب�ص  اأعالها  طاولة  فيها  فارغة  غرفة 
لي�سعوا فيه االأغالل التي تقيد امل�سجون 

و هكذا جل�ص و قابلني :
مر وقت طويل و نحن نبحث عنك :  

متمردة ، خمالفة للقانون و اأي�سا تقودين 
غريك ملخالفة القانون..

لي�ص  قانون  اأخ��ال��ف   ، فكريا  متمردة 
اأقود  ال  و  الب�رش  اعبد  ال  فاأنا  د�ستوريا 
معي  من  كل  يدرك  من  غريي   ، غريي 
الوعي هم فقط  و�سل للحد االأعلى من 
جمرد  اأنكم  و  كاذبون  اأنكم  يدركون 

كالب �سائبة ي�سريكم حيوان اأكرب منكم
لهم  ت�سمح  رجولة  اأتلقاها  �سفعة  اأول 

بتعنيف �سجني و �سجني اأنثى ؟
، خمطيء  اأن �سفعتك �ست�سمتني  تظن 

ما تلقيته من دولتكم اأعظم من هذا..
تقمعون كل �ساب يفكر بوعي و ي�سل 
راأيه  يطرح  و  يخرج  حني  و  احلقيقة  اىل 
لو   ، حتب�سونه   ، �سوته  تك�رشون   ، علنا 
�سبب  ما   ! جرمي  هو  ما  �سوؤال  طرحت 
و  العقاب  من  خائفة  ل�ست  هنا  وجودي 
اأعي�ص  اأن  هو  الوحيد  فخويف  اأخاف  لن 
�سامتة يف دولة حتكمها اأنت و اأمثالك ..

 جرمك ان تفكرين ب�سكل اأكر من الالزم 

، اإذا اأردت حريتك هنا يجب اأن ت�سمتي ، 
ال  غريك  يعي�ص  كما  تعي�سي  اأن  يجب 
ت�ساأيل و ال تطرحي اأفكارك ال تق�سمي و 
ال جتمعي ال تخو�سي يف �سيء تعجزين 
كل  هنا  ممنوع  �سيء  كل   ، جت��اوزه  عن 
�سيء دون اإ�ستثناء ، لكم العي�ص و فقط 
اأنتم لنا عبيد و نحن لكم   ، القانون بيدنا 
اأ�سياد ، حد ممنوع التجاوز اأال و هي كلمة 

حرية باحلرية تقمعون..
فكركم  الأن  القوة  ت�ستعملون  تقمعون 
اأنتم  عقولنا  حتمله  ما  مواجهة  عن  عجز 
هذه  اأن  تعلمون  لكن  و  االأن  حتب�سونني 
االأر�ص �ستنجب األف فتاة مثلي ، �سياأتي 
يوما و اأنتم من �ست�سبحون تهربون مثل 
الديكتاتورية  الفئران هذا اجليل �سيحطم 

التي متار�سونها
قهقهة و اأ�سابته نوبة �سحك بعدها ردد 

كلماته :
اإبني  يرثني  اأنا  اأنتهى  اليوم   ، ينتهي  من 
ال يوجد نهاية للف�ساد نحن القوة الوحيدة 
هنا ، اأنتم جمرد �سعب يف دولة اأنتم جمرد 

تغريكم  و   ، اخلطابات  حترككم  دم��ى 
يقال  التي  القوانني  ت�سدقون   ، االأحزاب 
نكرات  اأنتم   ، ال�سعب  م�سلحة  يف  اأنها 
باالإعالم   ، بال�سحافة  نتحكم  نحن  فقط 
املال  قائم على  الوطن  هذا  �سيء يف  كل 
قيل  رمبا   ، رمبا طموحك  بعده  �سيء  و ال 
من  فعلته  ما  كل  بعد  �ستنجني  اأنك  لك 
دخل  من  كل  الأن  خدعوك  رمبا  فو�سي 
هذه الغرفة مل يخرج منها لهذا تظنون اأن 
املنادات باحلرية اأمر �سهل ، الدولة ن�سريها 
 ، املنفى طريقهم  اأمثالك   ، اأمثالنا  و  نحن 
تليها وفاة يف  اأنتم جمرد �سهادات ميالد 
برنامج يف مركز البلدية ، نحتاجكم فقط 
يحمينا  الذي  فاأنتم جدارنا  الدولة  لتعبئة 
ت�سحون لي�ستمر الف�ساد و اأنت ال�سحية 

التالية اإبت�سمي اإنها النهاية..
راأ�سها  على  وجهته  و  م�سد�سا  حملت 
نارية  طلقات  اأربع   ، النار  اأطلق  اأن  قبل 
خرجت من غرف خمتلفة و اأخر ر�سا�سة 
حتلم  اأخ��رى  اأنثى  جمجمة  يف  اإ�ستقرت 

باحلرية...

جرت �لعادة �ن يقوم روؤ�صاء �حلكومات ووزر�ئهم  بزيار�ت دورية ملوؤ�ص�صات �لدولة �لهامة، يف �حدى �ل�صنو�ت، مع تز�يد �لقالقل و�لحتجاجات 
على نق�ش �مليز�نيات يف كافة موؤ�ص�صات �لتعليم، تقرر �ن يقوم رئي�ش �حلكومة ووزر�ئه بتفقد تلك �ملوؤ�ص�صات حتى ل يقال �ن �حلكومة تتجاهلها، 
فتخ�صر ب�صع �أ�صو�ت قد توؤثر على تركيب �حلكومة �لقادمة �و يف�صل �ليمني يف �حلفاظ على �صلطته طاهرة من �ملتخاذلني �ل�صعفاء �تباع �لي�صار 
باأن �لعرب تتدفق على �صناديق  �لند�ء  �ل�صكاكني، وعندها لن ينفع  �لفل�صطينيني و�نتفا�صة  و�لنتهازيني وحمبي �لعرب، وي�صت�صلمون مبو�جهة 
�لقرت�ع باأعد�د هائلة، �و �ن �لي�صار بات ي�صكل خطر� على �لحتالل و�مل�صتوطنات ويخطط لت�صليم م�صاحات و��صعة من �أر�ش �إ�صر�ئيل لالأغيار، �أي 

غري �ليهود،. فتف�صل �صيطرة �لليكود وزعيمه على �لدولة... و�هلل �أعلم عن م�صري �لدولة مع �أولئك �ملنهزمني �جلبناء.

العجوز  الرجل  اإىل  اجلنديان  يطالع  بعيد  من 
الذي يجر عربة من اخل�سار .

نقطة  نهاية  يف  يقف  ال��ذي  اجلندي  يقول 
فت�سه  هيا  الال�سلكي:  جهاز  عرب  التفتي�ص 

فنحن يف منطقة تفتي�ص مهمة .
يف  الذي  العجوز  الرجل  اإىل  �سديقه  يوؤ�رش 
بداية نقطة التفتي�ص بيده لكي يتقدم من دون 
تفتي�ص الأنه اأ�سفق عليه ،ف�رشخ باأعلى �سوته 

�سديقه: ال تتحرك اإىل االإمام .
العجوز  وجه  على  �سفراء  ابت�سامة  ارت�سمت 
وفجاأة تفجرت العربة وهو معها ، تقدم اجلندي 
نحو  التفتي�ص  نقطة  نهاية  يف  يقف  ال��ذي 
�سديقه الذي تاأثر كثريا ب�سبب �سدة االنفجار .

 : له  فقال  بدمائه  غارق  �سديقه  اجلندي  وجد 
لقد اأ�سفقت على من قتلك يا م�سكني.

نهاية �ل�صفقة

زيارة تفقدية
من �لأدب �ل�صاخر لالأديب نبيل عودة

ق�صة 
ق�صرية

ق�صة 
ق�صرية

بقلم : نبيل عودة

ح�صني علي غالب 

ق�صة 
ق�صرية
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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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زوج يذبح زوجته من �لوريد �إىل 
�لوريد ويرميها يف �ل�صارع بعنابة 

استفاق سكان املدينة القدمية بعنابة، على وقع جرمية قتل شنيعة ارتكبها زوج حبق 
زوجته اليت ذحبت من الوريد إىل الوريد بواسطة سكني. جرمية قتل.. كلمتان أصبح 

مساعهما أمرا عاديا بالنسبة لسكان والية عنابة خصوصا واجلزائر عموما، حيث 
مل مير أسبوع إال ومسعنا عن جرمية قتل شنيعة يف إحدى الواليات وهو ما حدث 

بعنابة اليت قام فيها ثالثيين بذبح زوجته الثالثينية ورميها أمام باب املزنل تاركا 
إياها تتخبط يف دمائها إىل أن فارقت احلياة، ويتعلق األمر بـ “م.ر” الذي يقطن يف 

املدينة القدمية )بالص دارم( رفقة زوجته “ب.إ” وأطفاهلما الثالثة، حيث أكد جريان 
الضحية أن اخلالفات الزوجية طغت على عالقة هذه األخرية بزوجها منذ سنوات، 

إىل درجة أن األمر وصل هبما يف بعض األحيان إىل حد الشجار يف أزقة املدينة 
القدمية، غري أن اخلالف األخري بينهما كانت هنايته مأساوية، حيث قام الزوج بذبح 
زوجته من الوريد إىل الوريد يف حدود الساعة السابعة صباحا قبل أن يرميها أمام 

باب املزنل بكل دم بارد يف تصرف أقل ما ميكن أن يقال بأنه وحشي.

درجة الحرارة 
العالية للمياه 

ت�سبب ت�سربات في 
حي الن�سر بورقلة 
وال�سكان يطالبون 
الجزائرية للمياه 

بالتدخل

�صــورة وتعلــيـق
 �سحراوؤنا كنز ال يقدر بثمن

ي�ستعد فالحون بوالية وادي �سوف، لتقدمي جتارب جديدة يف الزراعة ال�سحراوية، 

تعترب االأوىل من نوعها يف زراعة “النب “، حيث قال هوؤالء اإنهم �سريفعون التحدي 

جمددا لغر�ص هذه املادة بعدما جنحوا يف زراعة الكثري من املنتجات التي ال تزرع اإال يف 

مناطق معينة من العامل كفاكهة البابايا واالأنانا�ص واملوز والف�ستق وغريها، موؤكدين 

اأن ال �سيء يثنيهم عن التجربة هذه، ليثبتوا ملن و�سفوهم باأعداء النجاح اأن ال�سحراء 

اجلزائرية كنز ال يقدر بثمن، والفالحة فيها اأغلى من برولها بكثري، اأحدهم قال “ما زال 

اخلري يا اأعداء النجاح ع�ساق االأجنبي ت�سوفوا العجب “.

تاأجيل ق�سية والي 
مار�س  15 “الكوليرا” اإلى 

اأجلت حمكمة اجلنح بالقطب اجلزائي االقت�سادي واملايل ب�سيدي اأحممد يف اجلزائر 
العا�سمة جل�سة حماكمة وايل البليدة ال�سابق، م�سطفى العيا�سي اإىل 15 مار�ص 

اجلاري. وجاء قرار التاأجيل لالطالع على ملف الق�سية واإىل حني ح�سور كافة 
املتهمني غري املوقوفني. ويتابع العيا�سي رفقة اآخرين بتهم ذات �سلة بالف�ساد و�سوء 

ا�ستغالل الوظيفة. واأنهيت مهام العيا�سي يف 3 �سبتمر 2018 بعد اأن ر�سدته 
عد�سات الكامريات وهو يطلب من مرافقيه اإبعاد  م�سابة بداء الكولريا التي اأرادت 

احلديث معه عن الظروف املزرية يف امل�ست�سفى وغياب العنابة الطبية الالئقة.

العلماء الرو�س يدر�سون فيرو�سات 
مجّمدة عمرها 200 األف عام

يبداأ العلماء من معهد الطب التجريبي التابع 
لوزارة العلم الرو�سية يف مار�ص اجلاري درا�سة 
فريو�سيات قدمية �سيتم ا�ستخراجها من طبقات 
اجلليد االأزيل يف منطقة ياكوتيا باأق�سى �سمال 

�رشق رو�سيا. ويبلغ عمر تلك الكائنات املجهرية 
200 األف عام، وقال رئي�ص خمترب الطب الوراثي 

للكائنات املجهرية د. اأرتيمي غونت�ساروف، اإن 
العلماء ياأملون باأن ت�ساعدهم تلك الكائنات يف 

اإعداد م�سادات حيوية فعالة جديدة. واأو�سح قائال 
اإن منطقة )فريخويان�سك( يف جمهورية ياكوتيا 

الرو�سية �سهدت ن�سوء حفرة عميقة ظهرت 
نتيجة انحطاط اجلليد االأزيل، وتتميز تلك املنطقة 

بكونها اأبرد مكان يف الكرة االأر�سية مل حتدث 
فيه تغريات جيولوجية ملحوظة ومل تتعر�ص 

طبقاته للجليد االأزيل الأي تاأثريات على مدى 
200 األف عام، وقال:"�سنحاول اأن نكت�سف هناك 

بكترييا قدمية وفريو�سات قدمية اآكلة البكترييا".
وح�سب العامل الرو�سي ميكن احل�سول على تلك 

الكائنات املجهرية القدمية بعد انتهاء حفر طبقات 
اجلليد االأزيل الذي بداأ العام املا�سي و�سي�ستمر 

يف مار�ص اجلاري. وم�سى قائال:" �سن�ستخرج من 
طبقات اجلليد االأزيل عينات تربة حتتوي على 
فريو�سات قدمية ذات عمر خمتلف �ستنقل فيما 

بعد اإىل بطر�سبورغ حيث �سي�ستخدمها العلماء 
الإنتاج االأدوية املختلفة، مبا فيه امل�سادات احليوية 

احلديثة القادرة على الت�سدي لكل االأجيال من 
الفريو�سات، مع العلم اأن الفريو�سات التي حتيط 

باالإن�سان يف الوقت الراهن قد تكيفت على 
امل�سادات احليوية امل�ستخدمة يف الطب حاليا وال 

تتاأثر بها".

مقهى للقطط يف دبي 
ياأمل باإيجاد منازل 

جديدة لإيو�ئها

ياأمل اأ�سحاب مقهى "ايلورومنيا" اأو مقهى حمبي القطط يف 
دبي، الذي مت افتتاحه يف عام 2015، كماأوى موؤقت ل� 25 قطة، 

يف اإيجاد منازل دائمة توؤويها عند اأ�سخا�ص يتبنوها من بني رواد 
املقهى. واأ�س�ست املقهى، املحبتان للقطط، اآالء واإميان فريد، بعد 

اإمتام درا�ستهما اجلامعية وا�ستلهمتا الفكرة من مقاه مماثلة يف 
كوريا ولندن. وكان �سكان املقهى االأ�سليني من القطط ال�سالة 

التي جمعها موؤ�س�سوه على مر ال�سنني، لكن حاليا ي�ست�سيف 
املقهى اأي�سا القطط من ماأوى للحيوانات تديره احلكومة يف اإمارة 

راأ�ص اخليمة املجاورة على اأمل اأن تزيد عمليات التبني من جانب 
رواد املقهى. وللمقهى رواد منتظمون ممن ي�سعون لال�سرخاء من 

�سغوط احلياة ب�سحبة القطط اأو الأنه ال ميكنهم تربية قطط يف 
بيوتهم.

واأعيد فتح مقهى القطط و�سط قيود بخ�سو�ص القدرة 
اال�ستيعابية وا�ستخدام املطهرات منذ بداأت دبي رفع قيود فريو�ص 

كورونا ال�سيف املا�سي. ويف 2018 جعلت ال�سلطات االإماراتية 
التخلي عن احليوانات خمالفة للقانون، لكن ن�سطاء حقوق 

احليوانات يف دبي يدعون منذ �سنوات اإىل خطة وا�سعة النطاق 
لتعقيم هذه احليوانات وبرامج لتغذيتها من اأجل خف�ص عددها 

بطريقة فيها اإن�سانية.
واأ�سدرت بلدية دبي، يف اأغ�سط�ص، تعميما يق�سي بفر�ص غرامة 

على اأي �سخ�ص ي�سبط وهو يطعم احليوانات ال�سالة قائلة اإن 
ذلك يزيد من تف�سي االأمرا�ص.
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�خلروج من �لت�صيري �لتقليدي �صروري حلل م�صاكل �ملو�طنني
بلجود للوايل اجلديد جلانت:

اإ�سابات كورونا. التقليل من  اأن جهود احلماية املدنية �ساهمت يف  اأم�ص وزير الداخلية، كمال بلجود،  اأكد 

لوؤي.ي
----------------------

نيابة  األقاها  التي  الكلمة  يف  بلجود  وقال 
وزير  ممثل  اأجــريي،  احلليم  عبد  عنه 
احلماية  احــتــفــالت  ــالل  خ الداخلية، 
لفرق  “كانت  الــعــاملــي  بيومها  املــدنــيــة 

تدخالت  اجلــزائــريــة  املدنية  احلماية 
بني  ومن  الدولية”.  الكوارث  يف  عديدة 
ــالت احلــمــايــة املــدنــيــة الــدولــيــة،  ــدخ ت
تركيا،  الــ�ــســلــفــادور،  املك�سيك،  ـــزال  زل
وحرائق  النيبال  الهند،  املغرب،  ــران،  اإي
الغابات بفرن�سا. بالإ�سافة اإىل في�سانات 

ال�سودان وانفجار مرفاأ بريوت بلبنان، ما 
بني  مكانتها  وتعزز  احرتافيتها  من  تزيد 
الدول النظراء. واأ�ساف “�ساهمت جهودنا 
عر  بكورونا  الإ�سابات  من  التقليل  يف 
كما  التح�سي�سية”.  واحلمالت  التعقيم 
املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  دعا 
وايل جانت بن عبد اهلل �سايب، ل�سرورة 
بذل مزيد من املجهودات لرفع التحديات 
اجلديد،  للوايل  الوزير  ــد  واأك احلالية. 
التقليدي  الت�سيري  مــن  “اخلروج  على 
اأظهر حمدوديته، وزاد  الذي  والروتيني، 

من تعقيد احلياة اليومية للمواطن “.
للولية  ترقيته  مــرا�ــســم  خــالل  ـــح  واأل
�سرورة  على  اجلديد،  واليها  وتن�سيب 
التعجيل يف معاجلة امل�ساكل التي تتخبط 
اإىل  بلجود  واأ�ــســار  جــانــت.  مدينة  فيها 
بع�ص  ــدى  ل امل�سوؤولية  روح  غــيــاب  اأن 

مثل  تفاقم  اإىل  اأدت  التي  هي  امل�سوؤولني 
هذه الأو�ساع.  واأ�سدى امل�سوؤول، تعليمات 
�سارمة اإىل وايل جانت اجلديد ب�سرورة 
على  يومية  انعكا�سات  لها  قــرارات  اتخاذ 
حياة املواطن. ومن هذه القرارات، توفري 
تراب  كامل  عر  ال�سرورية  احلاجيات 
�سيما  ل  وال�سكينة  الأمن  �سمان  الولية، 
حديثا.  املن�ساأة  ال�سكنية  التجمعات  يف 
امل�ساريع  بع�ص  من  النتهاء  اإىل  اإ�سافة 
تنموية  ا�سرتاتيجية  ــاء  واإر�ــس الكرى 
حملية فعالة، تتوافق مع خارطة الطريق 

املت�سمنة برنامج رئي�ص اجلمهورية.
لالإ�سارة، اأ�سرف اأم�ص مبقر ولية جانت، 
املحلية  ــات  ــاع ــم واجل الــداخــلــيــة  ـــر  وزي
والتهيئة العمرانية على مرا�سيم تن�سيب 

الوايل اجلديد لولية جانت.

يوم  رزيــق،  كمال  التجارة  وزير  اأعلن 
اأ�ـــســـواق جملة  ـــول  ــن دخ ــني، ع ــن الث
اخلدمة  حيز  الغذائية  للمواد  جديدة 
وليات  بع�ص  يف  املقبلة  الأيــام  خالل 
للوزارة.  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  البالد، 
وجاء ذلك خالل تراأ�ص رزيق لجتماع 
مبقر الوكالة الوطنية لرتقية التجارة 

اخلارجية "اأجلاك�ص" مع م�سريي اأ�سواق 
امل�ستوى  على  والفواكه  للخ�سر  اجلملة 
اإىل  التطرق  فيه  مت  والــذي  الوطني، 
عمليات  ومتابعة  الأ�سواق  �سبط  اآليات 
وفيما  رم�سان.  �سهر  خــالل  التموين 
بالتخفي�ص  البيع  بعملية  �ستعلق 
�ستكون  الــتــي  الــرتويــجــي  ــع  ــي ــب وال

ا�ستثنائية هذه ال�سنة، اأكد الوزير انها 
�سهر  حلول  قبل  قليلة  اأياما  �ستنطلق 
وا�سعة  املنتجات  كافة  لت�سمل  رم�سان 
واملهنيني  ال�سركاء  داعيا  ال�ستهالك، 
من  الوزارة  مع  والت�ساور  التن�سيق  اإىل 

اأجل اجناح العملية، ي�سيف البيان.
ق.و

برنامج  ــن  م �سطيف  وليــــة   ا�ــســتــفــادت 
و  ـــالم  الإع تكنولوجيات  ــال  جم يف  ــري  ث
تدخر  مل  ولــهــذا   2020 ل�سنة  التــ�ــســال 
املديرية العملية لولية �سطيف اأي جمهود 
اإقليم  كامل  على  املجال  هذا  يف  لال�ستثمار 
لولية  العملية  املديرية  وقامت  الولية. 
من  اأكر  ربط  من   2020- �سنة  يف  �سطيف 
000 11 زبون جديد ب�سبكة الإنرتنات مما 
  85.41%  : بـ  التغطية  ن�سبة  رفع  اإىل  اأدى 

�سطيف  وليــة  اإخــتــيــار  مت  لــالإعــالم  و   .
التكنولوجيا  لتطبيق  منوذجية  كولية 
 2020 جانفي  ومن  بـ   املعروفة  اجلديدة 
احلديثة   بالتكنولوجيا  حي   20 ربط  مت 
اأكر  اإ�ستيعاب  بقدرة   IDOOM FIBRE
من  ــر  اأك ــط  رب مت  و   . خــط    23  500 مــن 
 .2020 �سنة  يف   3  500 منهم  زبون   3  900
خــط.     12  200 ــن  م ـــر  اأك حتــديــث  ومت 
الرابع  اجليل  تكنولوجية  يخ�ص  وفيما 

�سطيف  لولية  العملية  املديرية  قامت 
مبجهودات كبرية لفك العزلة عن املناطق 
الظل، وهذا بتثبيت 03 حمطات جيل رابع 
�سنة 2020  مما رفع ح�سيلة هذه الأخرية 
الولية بقدرة  يف  اإجمالية  85 حمطة  اإىل 
زبائن  لتمكني  خــط    63 اإ�ستيعاب500 
ــن مــ�ــســايــرة الــتــطــورات  هـــذه املــنــاطــق م

التكنولوجية .
ق/و

قرر الوزير، عبد العزيز جراد، متديد 
 15 ملدة  املنزيل  اجلزئي  احلجر  اإجراء 
ولية   19 م�ستوى  على  اإ�سافية  يوما 
ــذا يف  بــدايــة مــن الــيــوم الــثــالثــاء، وه
اإطار التدابري املتعلقة بت�سيري الأزمة 
كورونا  بجائحة  املرتبطة  ال�سحية 

يوم  به  ــاد  اأف ما  ح�سب  )كوفيد19-(، 
الثنني بيان مل�سالح الوزير الأول.

يف  دائــًمــا  التدابري  هــذه  تــنــدرج  واإذ 
املواطنني  �سحة  على  احلــفــاظ  اإطـــار 
لنت�سار  خــطــر  اأي  ــن  م وحمايتهم 
بامل�سعى  واملدعمة  كــورونــا،  فريو�ص 

والــتــدرج  ــذر  احل اأ�سا�ص  على  القائم 
واملرونة، فاإنها ترمي اإىل متديد العمل 
باجلهاز احلايل للحماية والوقاية وفقا 
لتطور الو�سع الوبائي مع مراعاة اإن�ساء 

الوليات اجلديدة.
 ق.و

 65 من  باأكر  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
اأقــر  اأن  بعد  ــني،  ــن الإث اأمــ�ــص  دولرا 
حزمة  ــي  ــك ــري الأم الـــنـــواب  جمل�ص 
اأن  من  الرغم  على  �سخمة،  حتفيزات 

ال�سني  يف  امل�سانع  ن�ساط  منو  تباطوؤ 
يف فــيــفــري قــد حــد مــن املــكــا�ــســب. 
برنت  خلام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
بـ1.24 دولر، لت�سل اإىل 65.66 دولرا 

 08:18 ال�ساعة  بحلول  للرميل، 
بتوقيت اجلزائر. 

ق/و

ق�سنطينة  ولية  اأمن  م�سالح  توا�سل 
مكافحتها للجرمية  مبختلف اأ�سكالها ، 
النا�سطة  الإجرامية  ال�سبكات  خا�سة 
و  العقلية  املــوؤثــرات  ترويج  جمال  يف 
اوقفت  حيث   ، ال�سيدلنية  الأدويــة 
الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة  الفرقة 
ـــن الـــوليـــة  ـــاأم ــدي مــــــروك  ب ــي ــس �
و26  العمر25  مــن  يبلغان  �سخ�سني 
املمار�سة  ق�سية  يف  متورطني   ، �سنة 
بغر�ص  ال�سحة  ملهنة  ال�سرعية  غري 

دون  �سيدلنية  ــة  اأدوي وبيع  عر�ص 
 ، �سيدلنية  ــواد  م وتهريب  رخ�سة 
وردت  معلومات  اإطار  يف  تاأتي  العملية 
للفرقة مفادها قيام �سخ�سني برتويج 
اأحد  م�ستوى  على  املهلو�سة  الأقرا�ص 
الأبحاث  مكنت  و  ال�سعبية،  الأحياء 
قادتها  التي  امليدانية  والتحريات 
هوية  حتــديــد  مــن  الــفــرقــة  عنا�سر 
مكان  حتــديــد  مت  و  فيهما  امل�ستبه 
بعد  توقيفهما  ليتم   ، تــواجــدهــمــا 

باإخ�ساعهما   ، للمكان  جيد  تطويق 
بال�ستيكي  كي�ص  �سبط   مت  للتفتي�ص 
دواء  مـــن  مــ�ــســط   68 عــلــى  يــحــتــوي 
مبجموع  ملغ"   300 "بريغابالني 
كب�سولة   1020  : بـــ  يــقــدر  ــايل  ــم اإج
اإىل  حتويلهما  ليتم  اأجنبي  �سنع  من 
الإجـــراءات  ل�ستكمال  الفرقة  مقر 
تقدميهما  قبل   ، الالزمة  القانونية 

اأمام النيابة املحلية.
علجية عي�ص

بفريو�ص  جــديــدة  اإ�ــســابــة   163 �سجلت 
خالل  وفــيــات  و4  )كوفيد19-(  كــورونــا 
فيما  اجلــزائــر،  يف  الأخــرية  �ساعة  ال24 
متاثل 136 مري�سا لل�سفاء، ح�سب ما ك�سف 
للجنة  الر�سمي  الناطق  الثنني  يوم  عنه 

الدكتور  كورونا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد 
اإجمايل احلالت  اأن  جمال فورار. واأو�سح 
بينها  من  �سخ�ص   113.255 بلغ   املــوؤكــدة 
163 حالة جديدة )اأي بن�سبة تقدر ب0،4 
بلغ  بينما  ن�سمة(،  األــف   100 لكل  حالة 

متاثلوا  الذين  للم�سابني  الإجمايل  العدد 
الإجمايل  والعدد  �سخ�ص   78.234 لل�سفاء  
 22 حاليا  ويتواجد  حالة.   2987 للوفيات 

مري�سا يف العناية املركزة.
ق.و

قريبا.. دخول �أ�صو�ق جملة جديدة للمو�د �لغذ�ئية حيز �خلدمة 

ب�صطيف  2020 خالل  �لنرتنت  من  ي�صتفيد  جديد  م�صرتك   11000

متديد �حلجر �جلزئي �ملنزيل ملدة 15 يوما على م�صتوى 19 ولية

�لنفط فوق 65 دولر�

حجز  1020 كب�صولة من دو�ء بريغابالني بق�صنطينة

كورونا: 163 �إ�صابة جديدة، 136 حالة �صفاء و 4 وفيات

اجلريتلي،  اأحالم  امل�سرية،  الفنانة  توفيت 
ــة  اأزم نتيجة  �سنة،   70 يناهز  عمر  عــن 
ــالم  اإع و�ــســائــل  ونقلت  مفاجئة.  قلبية 
بحالة  كانت  اأنها  الفقيدة  ابنة  عن  حملية 
ال�سابقة  ال�ساعات  طيلة  جيدة  �سحية 
فجاأة  عليها  “اأُغمي  م�سيفة:  وفاتها،  قبل 
الذي  الطبيب  ل�ستدعاء  دفعنا  ما  اأم�ص 
وا�ستهرت  الأنفا�ص”.  اآخر  تلفظ  وجدها 
باأعمالها  العربية  الفنية  ال�ساحة  فقيدة 
بالإ�سافة  وال�سينمائية،  التلفزيونية 
يف  �ساركت  املتحركة،  الر�سوم  دبلجة  اإىل 
حكايات  غرار:  على  امل�سل�سالت  من  الكثري 
هند  على  الر�سا�ص  اأطلق  من  املدند�ص، 
ــوة، الــرنــ�ــص  ــت ــف عـــالم، الــ�ــســنــدريــال، ال
مع   ”2 “اللعبة  م�سل�سل  واآخرها  وغريها، 

و�سيكو. ماجد  ه�سام 
ق/د

املكنى  زرقــان  ح�سن  الإرهابي  اأم�ص  مثل 
بالقطب  التحقيق  اأمام  الدحداح”،  بـ”اأبو 
ونقل  احممد.  �سيدي  مبحكمة  اجلــزائــي 
اأو�سحت  حيث  مطلعة،  م�سادر  عن  اخلر 
فرقة  قبل  من  الدحداح،  اأبو  جلب  مت  اأنه 
والتحري  البحث  لفرقة  تابعة  خا�سة 
الإرهــابــي  توقيف  ومت  الوطني.  لــالأمــن 
العن�سر  بجبال  عملية  خالل  اأ�سهر  منذ 

جيجل. بولية 
ق/و

اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطــار  يف 
متكنت  العمومية،  ال�سحة  على  احلفاظ  و 
ــرج  ال لبوجبهة  الإقــلــيــمــيــة  ــة   ــرق ــف ال
للدرك  الإقليمية  للمجموعة  التابعة 
توقيف  مــن  بلعبا�ص  ب�سيدي  الــوطــنــي  
باملياه  الزراعية  املحا�سيل  �سقي  عملية 
عملية  يف  م�ستعملة  معدات  وحجز  امللوثة 
معلومات  اإىل  الق�سية  وقائع  تعود  ال�سقي. 
للدرك  الإقليمية  الفرقة  لأفــراد  واردة 
قيام  مفادها  ــرج  ال ببوجبهة  الوطني 
ملوثة  مياه  باإ�ستغالل  الفالحني  بع�ص 
اإثرها  على  الزراعية  حما�سيلهم  ل�سقي 
حجز  ليتم  حمكمة  اأمنية  خطة  و�سع  مت 
مكرة  وادي  من  امللوثة  املياه  �سخ  حمرك 
فالحية  اأر�ــص  ل�سقي  باأنابيب  مو�سول 
لالإ�ستهالك  املوجه  القمح  مبادة  مزروعة 
هكتار   10 ب  م�ساحتها  تــقــدر  الب�سري 
القانونية  ــراءات  الإج اإتخاذ  مت  حني  ،يف 

املخالفني. �سد  الالزمة 
زنازل.ن

وفاة �لفنانة �مل�صرية 
�أحالم �جلريتلي

�لتحقيق مع �لإرهابي
 “�أبو �لدحد�ح” يف حمكمة 

�صيدي �حممد

حجز حمرك �صخ �ملياه �مللوثة
 ببوجبهة �لربج 

درك بلعبا�ش يوقف
 عملية �صقي حما�صيل زر�عية 

مبياه ملوثة

  

اإن املجتمع مبجموع فاعليه ربط الف�سيلة 
كقيمة  ووجدانه،  فكره  بها  امتزج  التي 
وفق  ال�سيا�سة  اإ�سكاليات  على  للحكم 
يكون  اأن  يجب  فيما  وتداخلها  ـــذات  ال
نطاق  خــارج  واملطالب  للُمُثل  بت�سطري 
ُع�سابية  عقدة  فخلق  املو�سوعي،  الواقع 
التاريخ  ح�سب  الــدولــة  مــن  الفكر  لهذا 
لتكوين  املا�سي  فا�ستدعى  نعي�سه،  ومــا 
اآفاق  احلا�سر، ومل ي�ستخل�ص من احلا�سر 
الواقع  يف  ــذات  ال تداخل  اإن  م�ستقبله.  
ال�سيا�سي مل يع اأن الدولة م�ساألة حداثية 
تعر عن امل�سلحة ل الف�سيلة، واأن التاأمل 
ال�سيا�سي،  الوجدان  عن  يختلف  ال�سيا�سي 
والثقافة ال�سيا�سة يف احلقيقة هي لي�ست 
لهم  عالقة  ل  واأن  ال�سيا�سية،  املمار�سة 
يف�سل  ــذي  ال ال�سيا�سي  بالفعل  جميعا 
الذات، وما يجب اأن يكون عن الواقع الذي 
تت�سابك فيه الأحالم بعيدا عن الإدراك.
ميكيافلي  مار�سها  الــتــي  القطيعة  اإن   
ــواء  ــت الح اأو  بالتطابق  املعنية  ــري  غ
عما  تبحث  والتي  ــذات  وال ال�سيا�سة  بني 
طرحه  ما  بذلك  متجاوزا  يكون  اأن  يجب 
املجتمعات  لواقع  وت�سوره  خلدون  ابــن 
ميار�ص  مل  لكنه  الف�سل،  حقيقة  واإقــرار 
ميكيافلي  مار�سها  مثلما  بقوانني  القطيعة 
وف�سل  واملطارحات  ــري  الأم كتابه  عر 
مل  ــا  مب ــم  ــل وُظ ــــالق  الأخ ــن  ع ال�سيا�سة 
وف�سل  الو�سيلة"  ــرر  ت "الغاية  يقله 
اأمته  ميجد  كان  لقد  املو�سوع.  عن  الذات 
املنق�سمة ومل ميجد اأمريها اإمنا ر�سم لكل 
التاأمل  عن  بعيدا  الف�سل  طريق  �سيا�سي 

والوجدان.
كل  اأن  تعتر  التي  الأداتية  اإىل  وانتقل 
للواقع،  م�سخرا  يــكــون  اأن  يجب  �ــســيء 
يعلو  �سيء  ول  اأداة  والأفكار  اأداة  فالب�سر 
الرغماتية  لت�ستلهم  الواقع،  ذاك  عن 
اإن  عندها  نظرية  لأي  قيمة  ل  الــتــي 
ــع،  ــواق ال اإطــــار  يف  بتنفيذها  ــظ  حت مل 
املجتمعات  كل  اأن  الوظيفية  لت�ستخل�ص 
لي�ست  اأدوارا  ــراد  الأف لهوؤلء  واأن  ــراد  اأف
وال�سيا�سة  بــنــاء،  اأو  ن�سق  على  ح�سرا 
فكانت  واإدارتها،  الأدوار  واقع  على  تقوم 
تهدف  التي  ال�سيا�سية  املدر�سة  الوظيفية 
الثابت  لأن  الثبات،  ولي�ص  ال�ستقرار  اإىل 
ال�سراع.  متغري  وفق  متحول  هو  الوحيد 
�سلطة  �سمن  املمكن  فن  هي  ال�سيا�سة  اإن 
جمتمعي  ونفوذ  امل�سروع،  نفوذها  متار�ص 
ميار�ص �سلطة غري م�سروعة وفق مبادئ 
ــذات  ال يف�سل  ومل  والــوجــدان،  الــتــاأمــل 
نقول  نحن  ما  لي�ص  والواقع  املو�سوع،  عن 

ونهتف بل نحن ما نفعل وندرك.

بقلم : �لأ�صتاذ رقيق عبد �هلل

�ملجتمع... 
و�ل�صيا�صة



هذه الصحيفة تم تحميل 
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