
فتح مراكز جديدة للعالج 
بالأ�شعة عرب العديد 

من وليات الوطن

قطـاع ال�شحة ببلدية 
النخلة.. خدمات متدنية 

ومواطنون م�شتاوؤون

متاطل املنتخبني وامل�شوؤولني 
يرهن فتح 3 قاعات عالج 

باملناطق النائية 

الوادي

ورقلة

�ص 02

�ص 05

�ص 06
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05

اإحباط حماولة اإغراق ولية الوادي بكميات �شخمة من املوؤثرات العقلية

حماولت امل�شاربة
تلهب اأ�شعار زيت ال�شوجا 

والبطاطا  

ماكرون يعرتف 
باأب�شع جرائم فرن�شا 
بحق علي بومنجل 

اأقر بقتل اجلي�ص الفرن�سي 
وكذب رواية انتحاره

وزارة التجارة ت�سرع يف حملة مو�سعة ملراقبة 
املخازن وك�سف املحتكرين

03
04

اأمن دائرة الرقيبة بالوادي يحجز 91490 قر�سا مهلو�سا

- حجز اأزيد من 12 قنطارا من املخدرات اأدخلت من املغرب

ال�شعودية ت�شرتط تلقي 
لقاح كورونا لأداء احلج

هبوب رياح قوية بعدد من 
وليات جنوب البالد

ت�شجيل 5 اإ�شابات جديدة 
بكورونا املتحورة يف اجلزائر

وزير الداخلية ُين�شب وايل 
تقرت واملغري ر�شميا

�ص 16

�ص 06

�ص 04

�ص 06

04 وزير التربية يؤكد مواصلة نظام التفويج إلى غاية نهاية السنة

- واجعوط: اإلصالحات التربوية بمشاركة الجميع من األستاذ إلى العامل البسيط

ل تـغـيـري يف رزنــامـــة 
الختبارات ول الدرا�شة

تعليق ت�شدير بع�ض املواد يهوي 
بال�شادرات اإىل 2.26 مليار دولر 

16 التمور والسكر واألسمدة أكثر المواد طلبا خارج المحروقات
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�شامي عقلي �شّدد على رفع الكنفدرالية لتحدي النتقال الطاقوي

حممد علي  
------------

�إ�سماعيل،  مو�سى  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
خالل  �جل��ز�ئ��ر،  بجامعة  �لفقه  �أ�ستاذ 
�لفتوى  ملحور  �لندوة  هذه  يف  مناق�سته 
ع��ر و���س��ائ��ل �لإع����الم ودوره����ا يف 
�أن  �لدينية،  �لوطنية  �ملرجعية  تر�سيخ 
جاء  �لقنو�ت  عر  �لفتاوى  ��ست�سد�ر 
�ملق�سد"،  لهذ�  ما�سة  حاجة  "لتلبية 
وب����روز م��ث��ل ه���ذه �حل�����س�����ص ك��ان 
كانت  �لتي  �لفتاوى  ملو�جهة  "�رضورة 
مبد�أ  ولتكري�ص  �جلز�ئر  خارج  من  تاأتي 
ميز  طاملا  ل  �لذي  و�لو�سطية  �ل�سماحة 

�لوطنية". �لدينية  �ملرجعية 
�لر�مج  �إيجابيات  م��ن  �أن  و�أ���س��اف 
�ملخ�س�سة  ت��ل��ك  فيها  مب��ا  �ل��دي��ن��ي��ة 
�خلاطئة  �ملفاهيم  "ت�سحيح  للفتاوى، 
وك�سب  �ل�سحيح  �ل�رضعي  �لعلم  ون�رض 
ث��ق��ة �مل��و�ط��ن م��ن خ��الل �ل��ك��ف��اء�ت 
هنا  ومن  �ن�سغالته".  على  ترد  �لتي 
�أهمية  "تاأتي  �ملتحدث--  --ي�سيف 

تفادي  بغر�ص  �ملفتي،  �ختيار  ح�سن 
�لتي  تلك  �أو  �ل�ساذة  للفتاوى  �لرتويج 
�لبع�ص  و�جت��اه��ات  م�سالح  ت��خ��دم 
وميكن  �لوطنية  بامل�سلحة  ي�رض  ب�سكل 

للبالد". �ملذهبي  �ل�ستقر�ر  يزعزع  �أن 
من  �جليد  �لتمكن  �أن  �ملخت�ص  و�عتر 
�إل  يح�سنها  �أن  ميكن  "ل  �خلطاب  لغة 
تدريب  يقت�سي  ما  �لكفء"،  �ملفتي 
على  �لفتاوى  ب��ر�م��ج  على  �لقائمني 
بغية  �لإع���الم���ي  �حل����و�ر  �أ���س��ال��ي��ب 

ور�ق. هادف  �إىل حمتوى  �لو�سول 
�سامية  �ل��دك��ت��ورة  قالت  جهتها  م��ن 
�لإ���س��الم��ي  �ملجل�ص  ع�سو  قطو�ص 
ع��ن حم��ور  م��د�خ��ل��ت��ه��ا  �لأع���ل���ى، يف 
ن��ه  م��وؤ���س�����س��ات ���س��ن��اع��ة �ل��ف��ت��وى �إ
مهام  ب��ني  ت��ع��ار���ص  �أي  ي��وج��د  "ل 
�لر�أي  ب��د�ء  �إ �إىل  ي�سعى  �لذي  �ملجل�ص 
يف  �لجتهاد  جانب  �إىل  و�ل�ست�سارة، 
قبل  من  عليه  تطرح  �لتي  �لق�سايا 
�مل�سائل  �إىل  وو���س��ول  �ملوؤ�س�سات 
�أن  موؤكدة  �لب�سيط"،  �ملو�طن  تهم  �لتي 
للوز�رة  ح�رضية  تبقى  �لفتوى  "مهام 

�لو�سية".
�أهمية  على  للتاأكيد  �ملتحدثة  وعادت 
�لإعالمي  "�لإيقاع  �أ�سمته  ما  �سبط 
و�سائل  خمتلف  عر  �لديني"  للخطاب 
كل  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  بغر�ص  �لإع����الم، 
منذ  لوحظت  �لتي  "�لتهريج"  �أ�سكال 
�لتي  �لفتاوى  ح�س�ص  خالل  من  فرتة 

�لقنو�ت. بع�ص  تبثها 
عر  �لفتاوى  موؤ�س�سات  تطور  وعن 
�ل��ع��امل �لإ���س��الم��ي مب��ا ف��ي��ه �جل��ز�ئ��ر، 
م�سنان،  �إيدير  حمند  �لدكتور  �أو�سح 
و�إطار  للفتوى  �لوز�رية  �للجنة  ع�سو 
و�لأوق��اف  �لدينية  �ل�سوؤون  ب��وز�رة 
�إىل  وو�سوله  �لفتوى  فقه  "تطور  �أن 
�لفتوى  بظهور  �نتهى  �لجتهاد  مرحلة 
�لفتوى،  مبجامع  يعرف  ما  �أو  �جلماعية 
يف  وخمت�سني  ك��ف��اء�ت  ت�سم  و�لتي 

�ملجالت". عديد 
�حلديث  �أن  �لإط��ار  نف�ص  يف  و�أ�ساف 
�أو  �جلز�ئر  بجامع  �لفتوى  جممع  عن 
�جلمهورية،  مفتي  من�سب  ��ستحد�ث 
�لو�سول  �أن  علما  �أو�نه"،  يف  "�سيكون 

تنظيم  "يعني  �جلامعة  �ملوؤ�س�سة  هذه  �إىل 
موجود  �أمر  وهو  حمددة،  �آليات  وو�سع 
خالل  م��ن  �لو�قع"،  �أر���ص  يف  فعليا 
مديريات  عر  �ملوزعة  �لعلمية  �ملجال�ص 
�لوطن  ولي��ات  عر  �لدينية  �ل�سوؤون 
مطالب  على  بالإجابة  تتكفل  و�لتي 

�لر�هن. �لوقت  يف  للجز�ئريني  �لفتوى 
ميكن  ل  "�لفتوى  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف 
�أي  غ��ر�ر  على  �أهلها"  لغري  ت�سند  �أن 
"تكوينا  تتطلب  وه��ي  �أخ���رى،  مهنة 
م�ستمر�،  وحت�سيال  وتعليميا  قاعديا 
�أن  ميكن  ول  متخ�س�سا،  وت��دري��ب��ا 

علمية  قاعدة  له  مفت  عن  �إل  ت�سدر 
تر�كمات  على  وم�ستند  وجتربة  كبرية، 
من  بع�ص  يف  يلحظ  �سبقوه".ومما  ملن 
يقول   -- �لوطنية  �لإع���الم  و�سائل 
لهم  مفتني  على  �لعتماد  م�سنان-- 
توؤهلهم  ل  وفقط،  مبدئية  ''م��ع��ارف 
�إ�سد�ر  تتطلب  م�سائل  يف  للخو�ص 
فتاوى  ي�سدر  وبع�سهم  �ل��ف��ت��اوى، 
�لبع�ص  ميتلك  ل  فيما  ث��ارة  �لإ بغر�ص 
و�سائل  عر  غالبا  منت�رضون  وهم  �لآخر 
�سفة  �أي  على  �لجتماعي  �لتو��سل 

�لفتوى". لإ�سد�ء 

�شدد امل�شاركون يف الندوة الفكرية التي نظمتها اإذاعة القراآن الكرمي، حول مو�شوع "الإفتاء يف اجلزائر والتحديات الراهنة''، على اأهمية و�شائل الإعالم يف تقدمي حمتوى هادف من خالل 
باجلزائر. كبرية  متابعة  بن�شب  حتظى  الفتاوى" والتي  ح�ش�ض  لتن�شيط  وموؤهلني  اأكفاء  مفتني  "ا�شتقدام 

و�شائل الإعالم مدعوة لتقدمي حمتوى هادف 
من خالل ا�شتقدام مفتني اأكفاء وموؤهلني

اأرباب العمل �شينتجون 30 ميغاواط من الطاقة ال�شم�شية اآفاق 2025
�لكنفدر�لية �جلز�ئرية لأرباب  �أكد رئي�ص   
�لعمل، �سامي عقلي، عزم   رجال �لأعمال 
�إب��ر�ز  على  �لهيئة  ل��و�ء  حتت  �لنا�سطني 
قطاعات  خمتلف  يف  حمليني«  »�أب��ط��ال 
�ل�سوق  لولوج  �ملتجددة  �لطاقات  �سناعة 
�لفريقية، و رفع حتدي �إنتاج 30 ميغاو�ط 

من �لطاقة �ل�سم�سية يف �آفاق 2025.
�أو�سح �سامي عقلي، خالل ندوة عر تقنية 
حتت  �لكنفدر�لية  مبقر  بعد،  عن  �لتحا�رض 
ديناميكية  يف  �جلز�ئرية  »�ملوؤ�س�سة  عنو�ن 
�سوق  ول���وج  �أن  �ل��ط��اق��وي«  �لن��ت��ق��ال 
يف  رفعه  يتعني  »حتديا«  ميثل  �لفريقية 
�إطار طموح بلد�ن هذه �ملنطقة �ملتمثل يف 
تطوير 30 ميغاو�طا من �لطاقة �ل�سم�سية 

�آفاق 2025.
�إطالق  عن  �لكونفدر�لية  رئي�ص  وك�سف 
يف  �ملوؤ�س�سة  دور  حول  »عميق«  تفكري 
ما  �جلديدة،  �لوطنية  �لطاقوية  �ل�سيا�سة 
ي�سمح بامل�ساهمة يف ترقية �سعبة �سناعية 

�ملوؤ�س�سات،  �آلف  حتويل«  �أو  »�إن�ساء  مع 
�إن�ساء  بالتايل  �لتكوين  وكذ� تطور �سعب 

ماليني �لآلف من منا�سب �ل�سغل.
هذ�  يف  ور�سات  �إط��الق  �إىل  تطرق  كما 
حدث  تنظيم  عن  باملنا�سبة  تعلن  �ل�ساأن 
�أ�سياء  ع��ن  خالله  �لك�سف  يتم  »ه���ام« 

ملمو�سة دون �أن يقدم تفا�سيل �أكرث.
�لعاجلة«  »�ل�����رضورة  �إىل  �أ�سارعقلي  و 
�لطاقوي  بالن�سبة للجز�ئر لإجناح �لنتقال 
�لقائم على �لطاقات �ملتجددة �أمام ��ستهالك 
ل  �أنه  م�سيفا  للغاز،  مطاق«  »غري  د�خلي 
ميكن �أن يكون هناك �نتقال �قت�ساديا دون 

�لنتقال �لطاقوي.
�لطاقوي  �لنتقال  وزير  �أطلق  جانبه،  من 
�سيتور  �لدين  �سم�ص  �ملتجددة  و�لطاقات 
لإطالق  �لقت�ساديني  للمتعاملني  ن��د�ء 
كما  �ل�سم�سية،  �مل��اء  م�سخنات  �سناعة 
�لور�سات  خمتلف  �إىل  مد�خلته  يف  �أ�سار 
مع  بالتعاون  عليها  د�ئرته  ت�ستغل  �لتي 

وز�ر�تاأخرى.
�ملحدد  �لهدف  �إىل  تطرق  �ل�سدد،  هذ�  يف 
»�سري  �إىل  مركبة  �أل��ف   200 حتويل  يف 
حتويل  كذ�  و  �جلارية،  �ل�سنة  خالل  غاز« 
�إىل  �ألف حافلة و�ساحنة  5.000 و10  بني 
هجني وقود ثنائي )�ملازوت - غاز �لبرتول 
مت  م�رضوع  �إىل  �سيتور  �أ�سار  و  �ملميع(. 
�إطالقه بالتعاون مع وز�رة �لفالحة، لزر�عة 
�سجرة �رضيعة �لنمو ليمثل �خل�سب 2 باملائة 

من �حل�سيلة �لطاقوية بحلول 2030.
�أطلقت،  �أخ��رى  ور�سة  �إىل  كماتطرق   
و  �لدينية  �ل�سوؤون  وز�رة  مع  بال�رض�كة 
�سينجز  �ل��ذي  �مل�سجد  منوذجه  �لأوق��اف، 
ب�سيدي عبد �لله. كما جدد �لوزير �لتاأكيد 
�أوىل  م�سودة  �إع���د�د  على  عزمه  على 
�سهر  بحلول  �جلديد  �لطاقوي  للنموذج 

جو�ن �ملقبل.
ق/و

اجتماع اأوبك+ يتجه اإىل متديد تخفي�ض 
اإنتاج النفط

متديد  نحو  �ل��ب��رتول  م�����س��درو  يتجه 
�جتماع  خالل  �لنفط  �إنتاج  تخفي�سات 
عن  روي��رتز  وكالة  غد�.ونقلت  �أوب��ك+ 
�مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة  �أن  م�سادر 
يدر�سون  “�أوبك+”،  وحلفائها  للبرتول 
متديد تخفي�سات �إنتاج �لنفط من مار�ص 
ب�سبب  �لإنتاج  زيادة  من  بدل  �أفريل  �إىل 
�لقت�ساد  وتعايف  �خلام  �أ�سو�ق  ه�سا�سة 

�لعاملي.
�أوب��ك  د�خ��ل  �ملنتجني  كبار  ويجتمع 

على  للوقوف  �خلمي�ص  غ��د�  وحلفائها 
جانبي  على  �لرتكيز  مع  �ل�سوق  �أو�ساع 
��ستمر�ر  ي�سمن  مبا  و�لطلب  �لعر�ص 
جنحت  �أن  بعد  �ل�سوق  يف  �ل��ت��و�زن 
و�لتو�زن  �لهدوء  ��ستعادة  يف  �ملجموعة 
�ملعرو�ص  خف�ص  خالل  من  �ل�سوق  �إىل 
من  �سابق  وقت  يف   10% بنحو  �لعاملي 

�لعام �ملا�سي.
ق/و

وزير ال�شحة يوؤكد: �شيتم م�شتقبال فتح مراكز جديدة للعالج بالأ�شعة عرب العديد من وليات الوطن

ك�سف وزير �ل�سحة و �ل�سكان و �إ�سالح 
بوزيد  بن  �لرحمان  عبد  �مل�ست�سفيات 
للعالج  جديدة  مر�كز  م�ستقبال  فتح  عن 
�لوطن  وليات  من  �لعديد  عر  بالأ�سعة 
مبر�سى  �لتكفل  ظ��روف  حت�سني  بهدف 

�ل�رضطان.

و �أو�سح �لوزير يف ت�رضيح له على هام�ص 
�لإ�ست�سفائية  �مل�سالح  من  لعدد  زيارته 
�أن  فانون"  "فر�ن�ص  �جلامعي  بامل�ست�سفى 
من  كل  على  تتوزع  �جلديدة  �ملر�كز  هذه 
وليات �جللفة، �ل�سلف، �لأغو�ط، تيارت، 

�ملدية، بجاية و م�ستغامن.

عقب  �جلديدة  �ملر�كز  هذه  �ست�ساهم  و 
�ل�سغط  تخفيف  �خلدمة يف  حيز  دخولها 
مركز  غ��ر�ر  على  �حلالية  �ملر�كز  على 
كان  �لذي   - بالبليدة  �ل�رضطان  مكافحة 
فرتة  تقلي�ص  كذ�  و  �لوزير-  زيارة  حمل 

�نتظار �ملر�سى لتلقي �لعالج.

و بهدف �سمان �لتكفل �لأمثل و �لأ�رضع 
�لقائمني  �لوزير  دعا  �ل�رضطان،  مبر�سى 
تر�ب  عر  �ملوزعة  �ملر�كز  خمتلف  على 
�لرقمنة  نظام  على  �لإعتماد  �إىل  �لوطن 
�ل��ذي  �لإج���ر�ء  وه��و  �ملو�عيد  لتحديد 
مركز  كل  و�سعية  حتديد  من  �سي�سمح 
ل  �لذي  للمركز  �ملر�سى  توجيه  بهدف 

ي�سهد �سغطا كبري�.
بولية  �لو�قع  باملركز  �لوزير  ��ستدل  و 
للعالج  �ملر�سى  به  يخ�سع  �لذي  �أدر�ر 
على  م�ساحله  من  �لتقرب  بعد  مبا�رضة 
عك�ص مركز �لبليدة �لذي ي�سجل �سغطا 
كبري� نظر� للعدد �لكبري للمر�سى �لذين 
�أن  �لوليات، غري  يق�سدونه من خمتلف 
�لقائمني عليه �أكدو� �أن �لو�سعية "حت�سنت 
معدل  �إنخف�ص  �إذ  �لأخرية"،  �لفرتة  خالل 
�إنتظار �ملري�ص لتلقي �لعالج من 6 �أ�سهر 
و �أحيانا 9 �أ�سهر �إىل 15 يوما �أو 20 يوما.
مل�سكل  �لوزير  تطرق  �أخ��رى  جهة  من 
من  ع����دد  يف  �مل��خ��ت�����س��ني  ن��ق�����ص 
�لتخ�س�سات �لطبية على غر�ر م�سلحة 

ت�سبعا  �لقطاع  ي�سجل  حني  يف  �لأ�سعة 
مقرتحا  �أخ��رى،  طبية  تخ�س�سات  يف 
�لتعليم  وز�رة  م��ع  بالتن�سيق  �لعمل 
م�ستقبال  لفتح  �لعلمي  �لبحث  و  �لعايل 
لإحتياجات  وفقا  تكوينية  تخ�س�سات 

�لقطاع �ل�سحي.
�لإ�ست�سفائية  للموؤ�س�سة  زيارته  لدى  و 
و  �لأع�����س��اء  زر�ع���ة  يف  �ملتخ�س�سة 
�لأن�سجة، �إ�ستمع �لوزير لإن�سغال �لأطقم 
�لطبية �لعاملة به و �ملتعلق بتوقف جهاز 
عن  عر  �إذ  �سنو�ت،  عدة  منذ  �لق�سطرة 
�لتي  �لو�سعية  هذه  عن  ر�ساه"  "عدم 
فقد  قال.لالإ�سارة  كما  در��ستها،  �سيتم 
للم�ست�سفى  زيارته  خالل  �لوزير  تفقد 
و�يل  رقفة  فانون"  "فر�ن�ص  �جلامعي 
م�سلحة  من  كل  نوي�رض،  كمال  �لولية 
�أمر��ص �لقلب و جر�حة �لقلب و م�سلحة 
�لت�سوير �لطبي �لد�خلي للجهاز �لع�سبي 
�لإ�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سة  بزيارة  ليختتمها 
�ملخت�سة يف زر�عة �لأع�ساء و �لأن�سجة.
ق/و

اأ�شبوع خالل  املرور  حوادث  يف  قتيل   26
�أ�سيب  و  حتفهم  �سخ�سا   26 لقي 
حو�دث  يف  بجروح  �آخرين   1366
و27   21 بني  �لفرتة  خالل  �مل��رور، 
ح�سيلة  ح�سب  �ملنق�سي  فيفري 
�م�ص  �مل��دن��ي��ة،  �حلماية  مل�سالح 

�لأربعاء.

و �سجلت �أثقل ح�س�يلة يف ولي��ة 
جرح  و  �أ�سخا�ص   5 بوفاة  �جلز�ئر 
103 �آخرين مت �إ�سعافهم و حتويله��م 
ي�سيف  �ل�ست�سفائية،  �ملر�كز  �إىل 

ذ�ت �مل�سدر
ق/و
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بيان،  يف  �لإليزيه  ق�رض  وقال 
ماكرون  �إميانويل  �لرئي�ص  �إن 
و�لزعيم  �ملحامي  باأن  �عرتف 
علي  �جل���ز�ئ���ري  �ل��ق��وم��ي 
بل  �نتحار�  ميت  "مل  بومنجل 
�جلي�ص  يد  على  وُقتل  ُع��ّذب 
خالل   1957 عام  �لفرن�سي 

معركة �جلز�ئر �لعا�سمة".
�لفرن�سية،  �لرئا�سة  و�أ�سافت 
بنف�سه  �أدىل  م��اك��رون  ب��اأن 
فرن�سا(  )با�سم  �لعرت�ف  بهذ� 
�لذين  بومنجل  �أحفاد  و�أم��ام 
��ستقبلهم �أول �أم�ص �لثالثاء".

�لفرن�سية،  �لرئا�سة  و�أ�سارت 
�إىل �أن "ذلك يف �إطار مبادر�ت 
بنجامان  �مل��وؤرخ  بها  �أو�سى 
�ستور� يف تقريره حول ذ�كرة 
�ل�ستعمار وحرب �جلز�ئر �لتي 
 ،1962 يف  �أوز�ره��ا  و�سعت 
للغاية  موؤملة  حلقة  ز�لت  وما 

يف ذ�كرة عائالت ماليني من 
�لفرن�سيني و�جلز�ئريني".

�سيا�سًيا  نا�سًطا  كان  بومنجل 
ع�سًو�  م�سهوًر�،  وحمامًيا 
�لدميقر�طّي  �لحتاد  حزب  يف 
�أ�ّس�سه  �لذي  �جلز�ئرّي  للبيان 
عبا�ص  ف��رح��ات   1946 يف 
�ملوؤقتة  للحكومة  رئي�ص  )�أول 
للجمهورية �جلز�ئرية(، وبذلك 

�ملجاهدين  عن  مد�فًعا  �أ�سبح 
�جلز�ئريني مّتبًعا خطى �سقيقه 
�أح��م��د، وه��و حمام  �لأك���ر 

بدوره.
و�عتقل بومنجل خالل �لثورة 
بني  �لعا�سمة  يف  �لتحريرّية 
بعد   ،1957 و�أكتوبر  يناير 
تدّخل �لقو�ت �خلا�سة للجي�ص 
هجمات  لوقف  �ل�ستعمارّي 

�إّل  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
عاًما،   63 من  �أك��رث  منذ  �أّن��ه 
بومنجل  �أّن  فرن�سا  �ّدع��ت 
عائلته  �إ�رض�ر  رغم  "�نتحر"، 
مّتهمة  لالغتيال  تعّر�ص  باأّنه 
وطالبت  بالكذب،  باري�ص 
فرن�سيني،  بنا�سطني  مدعومة 
و�لك�سف  له  �لعتبار  باإعادة 

عن �حلقيقة.

علي  �أخ  �ب��ن��ة  ك��ان��ت  ف��ق��د 
�لطب  �أ���س��ت��اذة  ب��وم��ن��ج��ل، 
حقوق  جمال  يف  و�لنا�سطة 
بومنجل  ف�سيلة  �لإن�سان، 
يف  روت  ق���د  ���س��ي��ت��ور، 
�ل�سحافة  وكالة  مع  حديث 
�لفرن�سّية، يف جانفي �ملا�سي، 
عّمها  ذك��رى  كبرية  بعاطفة 
�لذي "ر�سم" موته فرتة م�سار 

مر�هقتها.
�ل�سبعني  تعّدت  �لتي  ف�سيلة 
مبحاولة  ن���ّددت  �لعمر،  م��ن 
جرمية  على  �لتغطية  باري�ص 
جرى  ما  و��سفة  عّمها،  قتل 
)�لفرن�سية(  �لدولة  "كذب  ب� 
ق�سة  ت��روي  وهي  �لهّد�م"، 
من  بكثري  للوكالة  �غتياله 
�أرملته  ُتوّفيت  �لغ�سب، حيث 
و�إخوته،  وو�لديه  �أبنائه  و�أحد 
�لك�سف عن �حلقيقة  من دون 

ر�سمًيا.

اعرتف الرئي�ض الفرن�شي، اإميانويل ماكرون، اأم�ض بقتل املحامي واملنا�شل اجلزائري علي بومنجل على يد اجلي�ض الفرن�شي يف تكذيب 
لرواية �شابقة �شاقتها باري�ض لعقود تدعي اأنه مات منتحرا.

تعليمات بربط القطاع الفالحي 
وامل�شتثمرين مبزيج طاقوي متنوع

خالل لقاء عرقاب مب�شوؤويل "�شونلغاز"

و�ملناجم،  �لطاقة  وزي��ر  �أ�سدى 
�إىل  تعليمات  ع��رق��اب،  حممد 
�ل�رضكة �لوطنية للكهرباء و�لغاز 
�لقطاع  بربط  تق�سي  )�سونلغاز( 
�ملنتجة  و�لقطاعات  �لفالحي 
�ل�سناعيني  �مل�ستثمرين  وك��ذ� 
�لتقليدية  �لطاقات  م��ن  مبزيج 

و�ملتجددة.
خالل  �لتوجيهات،  هذه  وج��اءت 
�ج��ت��م��اع ت��ر�أ���س��ه ع��رق��اب مبقر 
�سم  ل�سونلغاز  �لعامة  �ملديرية 
للمجمع،  �لعام  �ملدير  �لرئي�ص 
و�لإط���ار�ت  بوخلر��ص  �ساهر 
خمتلف  وروؤ����س���اء  �مل��رك��زي��ة 
�لتابعة  و�ل��ف��روع  �ملوؤ�س�سات 

للمجمع، ي�سيف نف�ص �مل�سدر.
وخالل هذ� �لجتماع، وجه �لوزير 
بربط  �أي�سا  تق�سي  تعليمات 
و�لقطاعات  �لفالحي  �لقطاع 
�مل�ستثمرين  وك����ذ�  �مل��ن��ت��ج��ة 
�لطاقات،  من  مبزيج  �ل�سناعيني 
متجددة  �أو  تقليدية  كانت  �سو�ء 
�لع�سب  متثل  "كونها  جديدة،  �أو 
�حلقيقي لالنطالقة �لقت�سادية"، 

ح�سب بيان للوز�رة.
على  �ل�سياق،  نف�ص  يف  و�سدد 
خلق  على  �ملجمع  "عمل  �رضورة 
ي�سمح  متنوع  ط��اق��وي  مزيج 
يف  للطاقة  �لأم��ث��ل  ب��ال��ت��اأم��ني 

مبيد�ن  �سيبعث  و�لذي  �مل�ستقبل 
للرثوة  خ��الق  �لبالد،  يف  جديد 
يف  �لعمل  وملنا�سب  و�لطاقة 
يتعني  �أنه  مرز�  �لوقت"،  نف�ص 
"�سامنا  يكون  �أن  "�ملجمع  على 
للخدمة  وم�ستمر�  وفعال  حقيقيا 

�لعمومية وباجلودة �ملطلوبة".
�ملبذولة  �جلهود  عرقاب  ثمن  كما 
م��ن ط���رف ع��م��ال و�إط�����ار�ت 
�لوبائية  �ل��ف��رتة  يف  �سونلغاز 
مذكر�  كوفيد19-،  من  �ل�سعبة 
�جلائحة  هذه  يف  �أثبت  �ملجمع  �أن 
"قدرته �لكبرية يف �لعمل وتاأمني 
يف  حتى  و�سمانها  لالأمة  �لطاقة 

�أ�سعب �لفرت�ت".
ويف هذ� �للقاء، مت عر�ص �حل�سيلة 
وحتديات  �آفاق  للمجمع،  �لعامة 
��ستثمار  وب��رن��ام��ج  �سونلغاز 
�لق�سري  �مل���دى  ع��ل��ى  �مل��ج��م��ع 
�ل�سرت�تيجية  وكذ�  و�ملتو�سط، 
�ملوؤ�س�سة  ودور  للمجمع  �لعامة 
يف �إجناح وتفعيل عملية �لنتقال 

�لطاقوي يف �جلز�ئر.
�ملجمع  روؤي����ة  ت��ق��دمي  مت  ك��م��ا 
�لوطن  خارج  وتو�جدها  �لدولية 
وبالأخ�ص �لإقليمية منها وتطوير 
بدعم  �جلز�ئر  يف  �لطاقوي  �ملزيج 

�لطاقات �ملتجددة و�جلديدة.

لوؤي/ي

بدعوى الوقاية من تف�شي اإنفلونزا 
الطيور

رو�شيا متنع ا�شترياد 
منتجات الدواجن 

من اجلزائر
�لفيدر�لية  �خل��دم��ة  �أم�����ص  �أعلنت 
�لنباتية  و�ل�سحة  �لبيطري  لالإ�رض�ف 
منتجات  ��ستري�د  منع  رو�سيا  يف 
من  و�لبي�ص  �حلية  و�لطيور  �لدو�جن 
�جلز�ئر ب�سبب تف�سي �إنفلونز� �لطيور 

فيها.
بتدهور  يتعلق  "فيما  �خلدمة  وقالت 
ب�سبب  �جلز�ئر  يف  �لوبائي  �لو�سع 
�لطيور  �إنفلونز�  بفريو�ص  �لإ�سابة 
�سديد �لعدوى، ُفر�ست منذ 2 مار�ص 
ت�سدير  على  موؤقتة  قيود   2021
�ملنتجات �لتالية �إىل رو�سيا من �جلز�ئر: 
�لدو�جن �حلية و�لبي�ص، حلوم �لدو�جن 
�ل��دو�ج��ن  منتجات  �أن���و�ع  وجميع 
 70( حر�رية  ملعاجلة  تتعر�ص  مل  �لتي 
�لب�سائع  با�ستثناء  �لأقل(،  درجة على 
�خلا�سعة للمعاجلة �لتي ت�سمن تدمري 

فريو�سات �إنفلونز� �لطيور".
�جلاهزة  �ملنتجات  ��ستري�د  يحظر  كما 
تغذية  منتجات  �أو  �ل��دو�ج��ن  م��ن 
�لطيور: مكمالت �لأعالف و�لأعالف 
للدو�جن )با�ستثناء مكمالت �لأعالف 
�لكيميائي  نباتي و�لتوليف  �أ�سل  من 
�ملعد�ت  وكذلك  و�مليكروبيولوجي(، 
�لطيور،  وتقطيع  لذبح  �مل�ستخدمة 
عبور  ُيحظر  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة 
�أر��سي  �لطيور �حلية من �جلز�ئر عر 

رو�سيا.
 لوؤي/ي

 تن�شيط "ا�شيهار" لت�شبح عا�شمة للت�شدير وت�شهيل 
املعامالت مع اجلوار

 رئي�ض كونفدرالية ال�شناعيني واملنتجني اجلزائريني يك�شف:

كونفدر�لية  رئ��ي�����ص  �ع��ت��ر 
�ل�سناعيني و�ملنتجني �جلز�ئريني 
�أم�ص  زياين"  �ل��وه��اب  "عبد 
�ملتعلق  �جلمهورية  رئي�ص  قر�ر 
با�سرتجاع �لعقار �ل�سناعي غري 
موؤكد�  �سليما،  قر�ر�  �مل�ستغل، 
�ملناطق  �إنعا�ص  �سي�ساهم يف  �أنه 
�ملنتجني  لدعم  د�عيا  �ل�سناعية، 
��ستعادة  �أج��ل  من  �جلز�ئريني 
�ل�سوق �ملحلية وحماية منا�سب 

�لعمل.
زياين  �لوهاب  عبد  و�أو�سح   
غري  �لعقار  ��سرتجاع  عملية  �أن 
ب��اإط��الق  �ست�سمح  �مل�ستغل 
�ست�سمح  كما  معطلة،  م�ساريع 
وخا�سة  عمومية  ملوؤ�س�سات 
�لإنتاجية،  م�ساريعها  بتو�سيع 
على  �ل�سياق  ذ�ت  يف  و�سدد 
يف  �ل�سفافية  �عتماد  �أهمية 
�لعقار  و����س��ت��غ��الل  ت��وزي��ع 
دفرت  و�سع  مقرتحا  �ل�سناعي، 
�رضوط  من �أجل �حل�سول على 
فيه  يلتزم  �ل�سناعي  �لعقار 
من  معني  عدد  باإدماج  �مل�سنع 
�ليد �لعاملة يف ن�ساطه �لإنتاجي. 
وقال زياين يف �خل�سو�ص "�لآن 
يف  �لثقة  و�سع  يجب  �إنه  نقول 
للرفع  �جلز�ئريني  �ل�سناعيني 

من قيمة �ملنتج �جلز�ئري، ونعيد 
�ملم�سية  �لتفاقيات  يف  �لنظر 
منتجاتنا،  �أجل حماية  من  �سابقا 
لأن ح�سة �ل�سناعيني �جلز�ئريني 
حدود  يف  �جلز�ئرية  �ل�سوق  من 
باملئة   80 مقابل  باملئة   20
"علينا  لالأجانب"، و�أ�ساف قائال 
�أن ن�ستعيد �سوقنا �ملحلية، وحتى 
نتمكن من ��سرتجاع مكانتنا يف 
�ل�سوق ل بد من حماية �ملنتجني 
�ملو�طن  على  بد  ول  �جلز�ئريني 
�جلز�ئري  �ملنتج  ي�ستهلك  �أن 
�لعمل  منا�سب  �سيحمي  �لذي 
وعن   ." عام  ب�سكل  و�ل�سناعة 
�لإطالق  تو�جه  �لتي  �لعر�قيل 
�لتحويلية،  لل�سناعات  �حلقيقي 
�لتحويلية  "�ل�سناعة  �إن  قال 
لكن  �جل���ز�ئ���ر  يف  م���وج���ودة 
من  بالرغم  متوقف،  ن�ساطها 
توفر �ملنتجات �لفالحية، وهو ما 
�ل�سحي،  �حلجر  فرتة  يف  �سجل 
�إل �أن �خل�سارة كانت كبرية لأننا 
�لإ�سايف  نحول  كيف  نعرف  مل 
لت�سويقه  ونخزنه  �ملنتج  من 
عن  وف�سال  �حلاجة".  وقت  يف 
�لغذ�ئية  "�ملنتجات  ف��اإن  ذل��ك 
يف  ت�سوق  تز�ل  ما  �مل�ستوردة 
ح�ساب  على  �لكرى  �مل�ساحات 

يتوجب  لذلك   �ملحلي،  �ملنتج 
�إعادة �لنظر يف جمركة �مل�ستورد 
من �ملو�د �لغذ�ئية" يقول زيانيي. 
وعن �ل�سرت�تيجية �جلديدة �لتي 
�لكونفدر�لية  عليها  تعمل 
بالتن�سيق مع وز�رة �لفالحة قال 
�لأ�سا�ص  يف  تنطلق  �إنها  زياين 
للم�سنعني  بطاقية  �إع��د�د  من 
�خل�سو�ص  هذ�  ويف  �جلز�ئريني، 
و�سول   �إمكانية  زي��اين  توقع 
قيمة �ل�سادر�ت �إىل 7 مليار�ت 
نظام  �عتماد  مت  ما  �إذ�  دولر 
�لوحد�ت  يف  م�ساعفة  مد�ومة 
�لتحويلية  لل�سناعات  �لإنتاجية 
باملئة   20 بن�سبة  تعمل  �لتي 
حاليا، كما �أن �لفرق بني �ملو��سم 
و�لبلد�ن  �جلز�ئر  بني  �لفالحية 
بتوفري  لنا  ي�سمح  �لإفريقية 
وقت  يف  �لفالحية  �ملنتجات 
دينامكية  يعطي  ما  وهو  �أبكر، 
�أكر  جم��ال  ويفتح  �لعمل  يف 
ت�سويق  وع���ن  للت�سغيل. 
"�ستتم  �إنه  زياين  قال  �ملنتجات 
"�سافك�ص"  مبوؤ�س�سة  �ل�ستعانة 
�أي �ل�رضكة �جلز�ئرية للمعار�ص 
و�لت�سدير �ملتمر�سة يف �لعملية 
يف  "��سيهار"  منطقة  لتن�سيط 
عا�سمة  لت�سبح  تنمر��ست 
�أن  ك��م��ا  للت�سدير،  �أخ����رى 
وهي  "لوجيرت�ن�ص"  موؤ�س�سة 
�لري  للنقل  �لعمومي  �ملجمع 
للب�سائع و�للوج�ستيك �ست�ساهم 
كل  من  �ملحولة   �ملو�د  نقل  يف 
مترن��ست  غ��اي��ة  �إىل  �مل��ن��اط��ق 
موحدة  ب�سبابيك  �ستزود  �لتي 
لت�سهيل �ملعامالت �لتجارية مع 

دول �جلو�ر �لإفريقية.
لوؤي/ي

و�شفت معلومات ن�شبت ملاكرون باملغلوطة

فرن�شا تنفي م�شاركة 
اجلي�ض الوطني 

يف عمليات قتالية 
بال�شاحل

�لفرن�سية، يف  �ل�سفارة  �أم�ص  فندت 
بيان لها ما مت تد�وله من ت�رضيحات 
ماكرون  �إميانويل  �لفرن�سي  للرئي�ص 
يف  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ص  حول 
يف  �مل�سلحة  �جلماعات  �سد  �حلرب 

�ل�ساحل.
باجلز�ئر،  �لفرن�سية  �ل�سفارة  ونفت 
“مغلوطة”  �إنها  قالت  معلومات 
�لتو��سل  مو�قع  عر  تد�ولها  مت 
�لجتماعي ن�سبت للرئي�ص �لفرن�سي 
�لع�سوة يف  �لدول  قادة  ندوة  خالل 
م�ساركة  ح��ول  �خلم�ص  جمموعة 
�جلي�ص �جلز�ئري يف عملية ع�سكرية 

يف �ل�ساحل.
و�أ�سارت �ل�سفارة يف بيان لها �إىل �أن 
ت�رضيحات  تخ�ص  �ملعلومات  تلك 
دول  حول  �جتماع  خالل  ماكرون 
�ل�ساحل، موؤكدة �أن �لرئي�ص ماكرون 
تعهدت  �جل��ز�ئ��ر  ب���اأن  ي�����رضح  مل 
بالتدخل �لع�سكري يف دول �ل�ساحل 

�سمن “جمموعة 5 “.
يحيي  ماكرون  �لرئي�ص  �أن  و�أفادت 
بتطبيق  للجز�ئر  �ل�سيا�سي  �للتز�م 

�تفاق كيد�ل حلل �لأزمة �ملالية.
لوؤي/ي
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ل تغييـر فـي رزنــامــة الختبــارات ول الدرا�شة

لوؤي/ي
------------------

�لفدر�لية  رئي�سة  �لوزير،  بلغ  و�أ
�ل��وط��ن��ي��ة جل��م��ع��ي��ات �أول���ي���اء 
�جلمعية  ورئ��ي�����ص  �ل��ت��الم��ي��ذ 
وكذ�  �لتالميذ  لأولياء  �لوطنية 
لأولياء  �لوطني  �لحت��اد  رئي�ص 
�لت�ساوري  �للقاء  خالل  �لتالميذ 
�ل���ذي ج��م��ع �ل��وزي��ر و�ج��ع��وط 
�لتالميذ،  �أول��ي��اء  وتنظيمات 
�لعمل  مو��سلة  �ل��وز�رة  بقر�ر 
نهاية  غاية  �إىل  �لتفويج  بنظام 

�لدر��سية. �ل�سنة 
"لن  نه  �أ ملحاوريه  �لوزير  و�أك��د 
�خلا�سة  �ل��رزن��ام��ة  تغيري  ي��ت��م 
د�م  ما  �لدر��سة  ول  بالختبار�ت 

فيه". متحكم  �ل�سحي  �لو�سع 
قطاع  يف  �لإ�سالحات  وب�ساأن 
على  و�ج��ع��وط  ���س��دد  �ل��رتب��ي��ة 
من  ف��ي��ه��ا  �جل��م��ي��ع  م�����س��ارك��ة 
�لب�سيط  �لعامل  �إىل  �ستاذ  �لأ
"طلب  متابعا  �لقطاع،  ه��ذ�  يف 
�لعمل  �أجل  من  �لت�رضع  عدم  منا 
�لقطاع،  تخدم  مقرتحات  على 
قدمت  �مل�سودة  �أن  �لتذكري  مع 

�ملن�رضم". جو�ن  يف  لهم 
ك�سفته  م��ا  م��ع  ذل��ك  وي��ت��ز�م��ن 

لعملية  �لأول���ي���ة  �ل��ت��ق��اري��ر 
�ساتذة  �لأ با�رضها  �لتي  �لت�سحيح 
�لأول  �لف�سل  بنتائج  يتعلق  فيما 
�جل��اري  �ل��در����س��ي  �ملو�سم  م��ن 
�لأغلبية  ح�����س��ول  �أك���د  �ل���ذي 
على  �ل��ت��الم��ي��ذ  م��ن  �ل�ساحقة 
على  �ملتو�سط  �لطور  م�ستوى 
�ملتو�سط،  ودون  �سعيفة  نتائج 
�سا�سية،  �لأ �مل���و�د  يف  خا�سة 
وه���و م��ا ي��وؤك��د �ل��ت��ح��ذي��ر�ت 
لل�ساأن  متابعون  �أطلقها  �لتي 
�سعف  ب��خ�����س��و���ص  �ل���رتب���وي 
م�����س��ت��وى �ل��ت��الم��ي��ذ، خ��ا���س��ة 
�للغة  �ل��ري��ا���س��ي��ات،  م���و�د  يف 
�نتظار  ويف  و�لفرن�سية.  �لعربية 
مع  �لت�سحيح  عملية  ��ستكمال 

و�لتي  �ملقبل  ���س��ب��وع  �لأ ب��د�ي��ة 
�لتقارير  ت�سليم  خ��الل  �سيتم 
على  ل��ل��م��ف��ت�����س��ني  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
فاإن  �لرتبية،  مديريات  م�ستوى 
ب�سبب  جاءت  �لكارثية  �لنتائج 
وقفت  �لذي  �لعو�ئق  من  �لعديد 
و�لتالميذ  ���س��ات��ذة  �لأ وج��ه  يف 
يحتاج  حيث  ���س��و�ء،  ح��د  على 
يجد  بينما  �لتكوين،  �إىل  �ستاذ  �لأ
على  ق��ادر  غ��ري  نف�سه  �لتلميذ 
فيما  �لدرو�ص،  و��ستيعاب  فهم 
�لتي  �ل�سحية  ل��الأزم��ة  ك��ان��ت 
فيفري  �سهر  منذ  �جلز�ئر  عرفتها 
�لكبري  �لتاأثري  �ملا�سي  �لعام  من 
عرف  بعدما  �لتالميذ،  نتائج  على 
كبري�  ت��اأخ��ر�  �ل��در����س��ي  �ل��ع��ام 

كورونا  فريو�ص  �نت�سار  ب�سبب 
�مل��د�ر���ص،  غلق  �إىل  و�ل��ذه��اب 
�ساتذة  �لأ وحتى  �لتالميذ  ليجد 
ول  در����س��ة  دون  م��ن  نف�سهم  �أ
كان  كما  �ل�سنة.  لقر�بة  عمل 
وز�رة  �تخذتها  �لتي  للقر�ر�ت 
�لنتقال،  معدل  بتقلي�ص  �لرتبية 
�لطور  م�ستوى  على  خا�سة 
ث��ري  �لب��ت��د�ئ��ي و�ل��ث��ان��وي ت��اأ
�لدر��سي  �مل�ستوى  على  كبري 
نف�سهم  �أ وجدو�  �لذين  للتالميذ 
معقدة،  وبر�مج  مقرر�ت  م��ام  �أ
يتمكنو�  مل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف 
�لتي  �ل�سنة  ب��ر�م��ج  ن��ه��اء  �إ م��ن 
�لتالية.  �ل�سنة  �إىل  منها  �نتقلو� 
عقد  يف  �ل�����رضوع  �نتظار  ويف 
من  ب��د�ي��ة  ق�����س��ام  �لأ جم��ال�����ص 
من  يتم  و�لتي  �ملقبل  �لأ�سبوع 
حيث  من  �لتالميذ  تقييم  خاللها 
و�سلوك  �لق�سم  د�خل  �مل�ساركة 
�إع���د�د  �سيتم  ك��م��ا  �ل��ت��ل��م��ي��ذ، 
وحتويلها  �لنهائية  �مل��ع��دلت 
لتمكني  �ل��رق��م��ي��ة،  ل��الأر���س��ي��ة 
عليها  �لط���الع  م��ن  �لأول���ي���اء 
�إلكرتونية  بطريقة  و��ستخر�جها 
�لعطلة  بد�ية  تاريخ  قبل  وذلك 

مار�ص.  11 بتاريخ  �لربيعية 

مو�شحا  الدرا�شية،  ال�شنة  نهاية  غاية  اإىل  التفويج  بنظام  العمل  موا�شلة  على  واجعوط،  حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأم�ض  اأ�شر 
الدرا�شة. بالختبارات ول  الرزنامة اخلا�شة  يتم تغيري  لن  اأنه 

وزير الرتبية يوؤكد موا�شلة نظام التفويج اإىل غاية نهاية ال�شنة

جوية  طلعة    183
ملروحيات الأمن الوطني 

خالل �شهرين
حماولت امل�شاربة تلهب اأ�شعار زيت ال�شوجا والبطاطا  

يف  تذبذبا  �لوطنية  �لأ�سو�ق  ت�سهد 
�أرجعها م�سوؤولون  توزيع عدة مو�د 
وقت  يف  �مل�ساربة  �إىل  بالتجارة 
�لبي�ساء  و�للحوم  �خل�رض  �سهدت 
يف  �رتفاعا  �ل�ستهالك  و��سعة 

�لأ�سعار.
باأ�سو�ق  و�لتجار  �لفالحون  وقال 
�إن  و�ل��ف��و�ك��ه  للخ�رض  �جل��م��ل��ة 
�أ�سعار  �سهدته  �ل��ذي  �لرت��ف��اع 
عو�مل  عدة  �سببه  موؤخر�  �لبطاطا 
�لأخرية  �جلوية  �ل�سطر�بات  �أهمها 
�لتي  �لرملية  بالعو��سف  �ملتعلقة 

من  �مل��م��ول��ني  م��ن  �ل��ع��دي��د  منعت 
�جلنوبية،  �ل��ولي��ات  �إىل  �لتنقل 
ومتوفر  موجود  �لإنتاج  �أن  موؤكدين 

معقولة. باأ�سعار 
قامت  �لرت��ف��اع،  ه��ذ�  وملو�جهة   
�مل�سرتك  �لوطني  �لديو�ن  م�سالح 
 250 ب��اإخ��ر�ج  و�للحوم   للخ�رض 
لتوزع  �لبطاطا  خم��زون  من  طنا 
للديو�ن  ممثل  وقال  ولية،   14 على 
�إخر�ج  على  "عملنا  له  ت�رضيح  يف 
هناك  ي��ك��ون  ل  ل��ك��ي  �مل��خ��زون 
�ل��ق��درة  ع��ل��ى   �سلبي  �نعكا�ص 

م�ستوى  على  نقوم  حاليا  �ل�رض�ئية، 
من  �لبطاطا  باإخر�ج  حمادي  منطقة 
طن،  �آلف   5 يفوق  ما  ميلك  متعامل 
 250 �إخر�ج  �سيتم  �أوىل  وكمرحلة 
غاية  �إىل  �ستمتد  و�لعملية  طنا  
ك�سف  �أفريل".بدوره  �سهر  من   15
و�لن�ساطات  �لأ�سو�ق  تنظيم  مدير 
�أحمد  �لتجارة،  و�ملهن �ملقننة بوز�رة 
�ختاللت  ت�سجيل  مت  �أنه  مقر�ين، 

�ل�سوجا. �ل�سوق بزيت  يف متوين 
�ت��خ��اذ  �أن���ه مت  و�أ���س��اف م��ق��ر�ين 
�ملحّولني  م��ع  �سارمة  �إج����ر�ء�ت 

ذ�ت  يف  و�أو�سح  �لإنتاج.  لتكثيف 
لإنتاج  �لأولية  �مل��ادة  �أن  �ل�سياق، 
ب��وف��رة،  م��وج��ودة  �ل�سوجا  زي��ت 
�أي  من  �حلد  �أج��ل  من  �لتدخل  ومت 
ذ�ت  للم�ساربة.و�أفاد  حم��اولت 
يف  �رضعت  �ل��وز�رة  �أن  �ملتحدث، 
خم��ازن  مل��ر�ق��ب��ة  مو�سعة  حملة 
للخو��ص  �لتابعة  و�لتفاح  �لبطاطا 
�ملحتكرين.و�أ�ساف مقر�ين،  لك�سف 
�أنه �سيتم حجز �أي كميات خمزنة ل 

�لالزمة. �لفو�تري  �ساحبها  ميلك 
لوؤي/ي

عرب تقنية التحا�شر املرئي عن بعد

ت�سجيل  عن  �لأربعاء،  �أم�ص  با�ستور،  معهد  �أعلن 
يف  �ملتحور  كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�سابات   5
يف  �أقر  با�ستور  معهد  �أن  �لإ�سارة  وجتدر  �جلز�ئر. 
بال�ساللة  �إ�سابة  حالتي  �أول  بت�سجيل  �سابق  وقت 
 19 منذ  كورونا،  فريو�ص  من  �ملتحورة  �لريطانية 
�ل�سحة  مب�ست�سفى  عامل  �إىل  تعود�ن  �جلاري،  فيفري 
من  عائد  ومهاجر  �لعا�سمة،  يف  بال�رض�قة  �لعقلية 

�جلز�ئر. يف  و�لده  جنازة  حل�سور  فرن�سا 
ق/و

   اجتماع دوري للم�شاورات 
ال�شيا�شية اجلزائرية - 

الإ�شبانية 
�سكيب  �خلارجية،  �ل�سوؤون  لوز�رة  �لعام  �لأمني  تر�أ�ص 
ر�سيد قايد عر تقنية �لتخاطب �ملرئي عن بعد منا�سفة 
مع كري�ستينا غال�ص فيغري��ص، وزيرة �لدولة �لإ�سبانية 
�لكاريبي،  و�لبحر  �لالتينية  و�أمريكا  �خلارجية  لل�سوؤون 
 – �جلز�ئرية  �ل�سيا�سية  للم�ساور�ت  �لدوري  �لجتماع 

�لإ�سبانية، ح�سب بيان لوز�رة �ل�سوؤون �خلارجية.
للطرفني  "�لفر�سة  �لبيان  ح�سب  �للقاء  �أت��اح  وق��د 
تعزيزها  و�سبل  �لثنائية  �لعالقات  جممل  ل�ستعر��ص 
رئي�ص  بها  بادر  �لتي  �ل�سيا�سية  لالإ�سالحات  بالنظر 

�جلمهورية، عبد �ملجيد تبون".
"على  �لبيان  ي�سيف  �ل�سدد  بهذ�  �مل�سوؤولن  و�تفق 
برجمة �لدورة �لثامنة لالجتماع �جلز�ئري �لإ�سباين رفيع 
�إ�سارة  لإر�سال  وذلك  �حلايل،  �لعام  نهاية  قبل  �مل�ستوى 
�لبلدين  يف  �لقت�ساديني  للمتعاملني  قوية  �سيا�سية 
�لأعمال  عالقات  تعميق  يف  �لعزم  مبنتهى  لالنخر�ط 
و�ل�رض�كة بني �لبلدين على �سوء �لتغيري�ت �لت�رضيعية 

و�لتنظيمية �لهامة �لتي حدثت يف �جلز�ئر".
ذ�ت  و�لإقليمية  �لدولية  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  كانت  كما 
بني  �ملناق�سات  �أعمال  ج��دول  على  �مل�سرتك  �لهتمام 
و�لو�سع  �لغربية  �ل�سحر�ء  م�ساألة  �سيما  ل  �مل�سوؤولني، 
و�لتعاون  �لأو�سط  و�ل�رضق  �ل�ساحل  ومنطقة  ليبيا  يف 
غري  �لهجرة  م�سكالت  عن  ف�ساًل  متو�سطي،  �لأورو 
وكذ�  �ملناخي  و�لتغري  �لإره��اب  ومكافحة  �ل�رضعية 
�ل�سياق  يف  و�لإقليمي  �ل��دويل  و�لت�سامن  �لتن�سيق 
�لوبائي �لر�هن، ح�سب نف�ص �لبيان.                        ق/و

طلعة   183 �لوطني  لالأمن  �جلوية  �لوحد�ت  �سجلت 
يف  للم�ساهمة  �ملا�سيني  �ل�سهرين  خ��الل  جوية 
�لعامة  �ملديرية  و�أو�سحت  �مل��رور.  حركة  ت�سهيل 
خالل  متت  �لطلعات  �أن  لها،  بيان  يف  �لوطني  لالأمن 
�مل�ساهمة  بهدف  وجاءت  و�لنهارية،  �لليلية  �لفرت�ت 
مع  بالتن�سيق  وتنظيمها  �ملرور  حركة  ت�سهيل  يف 
�ملو�طن  وتاأمني  �إقليميا،  �ملخت�سة  �لعمليات  مر�كز 
�لتغطية  �لطلعات  و�سملت  �ملمتلكات.  وحماية 
�لطرقات  ع��ر  �ل�سري  ح��رك��ة  لت�سهيل  �جل��وي��ة 
و�لآين  �ملبا�رض  �لنقل  خالل  من  �لكرى  و�ملحاور 
درجة  رفع  من  ي�سمح  ما  �مل��روري��ة،  �حلركة  حلالة 
حركة  وي�سهل  ميد�نيا  �ل�رضطة  قو�ت  تدخل  فعالية 
�أكدت  كما  �ل�سري.  حركة  وتخفيف  �ملو�طنني  تنقل 
�لو�سائل  من  �لوطني  �لأمن  مروحيات  �أن  �ملديرية 
�ملخالفات  ور�سد  �ل�سري  حركة  تخفيف  يف  �ملقحمة 
م�ستعملي  على  خطر�  ت�سكل  �لتي  و�مل��ن��اور�ت 
�ل��ق��ر�ر�ت  تطبيق  على  �ل�سهر  وك��ذ�  �ل��ط��ري��ق،  
كورونا،  بوباء  �خلا�سة  �لوقائية  بالإجر�ء�ت  �ملتعلقة 
حفظ  عمليات  �إ�سناد  يف  دوره��ا  �إىل  بالإ�سافة 

�لعام. �لنظام 
ق/و

توعدت باإجراءات �شارمة لت�شريع وترية الإجناز

ت�شلمها قبل  حتفظاتهم  لت�شجيل  �شكناتهم  لزيارة  امل�شتفيدين  "عدل" تدعو 
بت�سيري  �ملكلف  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  دع��ا 
لتح�سني  �لوطنية  �لوكالة  م�سالح 
زيتوين،  في�سل  وتطويره،  �ل�سكن 
�سكناتهم  زي��ارة  �إىل  عدل  مكتتبي 
�لتحفظات،  لت�سجيل  ��ستالمها  قبل 
بهدف  �لو�سية  �جلهات  �إىل  وتقدميها 

�لإجناز. موؤ�س�سة  رفعها من 
ممثلي مكتتبي  مع  لقائه  بعد  ذلك  جاء 
�إىل  و��ستمع  ب�سطيف،  �لعلمة  عدل 
�لأ�سغال  بتقدم  �ملتعلقة  �ن�سغالتهم 
م�سكن �سيغة   1500 موقع  من  بكل 
موقع  وك��ذ�  �لعلمة  بالإيجار  �لبيع 
595 م�سكنا عدل، و�أخرى تخ�ص عن 
�لتخ�سي�ص  �سهاد�ت  �سب  مو�عيد 

ح�سب بيان وكالة عدل.
بت�سيري  �ملكلف  �لعام  �ملدير  و�أك��د 

يتابع  ب��اأن��ه  ع��دل،  وك��ال��ة  م�سالح 
جاء  به  لقاءه  و�أن  كثب  عن  �مل�ساريع 

لن�سغالتهم. لال�ستماع 
�إجر�ء�ت  �سيتخذ  �أنه  �ملتحدث  ووعد 
كما  �لإجناز،  وترية  لت�رضيع  �سارمة 
�لإجن��از  ل�رضكة  تعليمات  �سيوجه 
�حلفاظ على  مع  �ملناوبة  بنظام  للعمل 

�ل�سكنات. ونوعية  جودة 
بت�سيري  �ملكلف  �لعام  �ملدير  ووعد   
لتح�سني  �لوطنية  �لوكالة  م�سالح 
�إىل  ميد�نية  بزيارة  وتطويره  �ل�سكن 

كل مو�قع عدل بولية �سطيف.
ل��زي��ارة  مكتتببني  ممثلي  دع��ا  كما 
لت�سجيل  ��ستالمها  قبل  �سكناتهم 
�جلهات  �إىل  وتقدميها  �لتحفظات، 
موؤ�س�سة  من  رفعها  بهدف  �لو�سية 

�لإجناز. و يف ذ�ت �ل�سياق، ثمن ممثلو 
تبذلها  �لتي  �جلهود  ع��دل  مكتتبي 
�لأخ��رية  �لآون��ة  يف  خا�سة  �لوكالة 

�لأ�سغال. �أعطت ثمار تقدم  و�لتي 

و�أكدو� �أنهم وجدو� ثقتهم يف �لوكالة 
باب  فتح  خالل  خا�سة  و�إطار�تها، 

�ملكتتبني. ممثلي  �حلو�ر مع 
لوؤي/ي

ت�شجيل 5 اإ�شابات جديدة 
بكورونا املتحورة يف اجلزائر
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ي���رى �مل��ت��اب��ع��ون ل��ل�����س��وؤون 
خليفة  حا�سي  ببلدية  �ملحلية 
عا�سمة  ���رضق��ي  �ل��و�ق��ع��ة 
��ستباحة  �أن  �ل��و�دي  ولي��ة 
م����و�ل �ل��دول��ة م��ن ط��رف  �أ
�ل�سمائر  ذوي  �مل��و�ط��ن��ني 
رحمة،  ول  �سفقة  دون  �مليتة 
نها  �ساأ يف  �أهمية  تقل  ل  فهي 
حرمه  �ل��ذي  �ليتيم  مال  عن 
يبلغ  حتى  وتعاىل  �سبحانه 
�ل�سياق  ذ�ت  ويف  ���س��ده،  �أ
�ملتابعني  ه���وؤلء  ي��ت�����س��اءل 
�لتي  م����و�ل  �لأ م�سري  ع��ن 
و���س��ع��ت��ه��ا خ��زي��ن��ة �ل��دول��ة 
ل��ف��ائ��دة ب��ع�����ص �مل��و�ط��ن��ني 
�لبناء  دعم  من  �مل�ستفيدين 
له  خ�س�ست  �ل��ذي  �لريفي 
�أغلفة  �لعمومية  �خل��زي��ن��ة 
دفع  مما   ، �لنور  تر  مل  مالية 
تنبيه  �ملخت�سة  �مل�����س��ال��ح 
�ل��ذي��ن  �ملتقاع�سني  ه���وؤلء 
�ملبالغ  ه��ذه  وج��ه��ة  ح��ول��و� 

لها  �ملخ�س�سة  �لوجهة  لغري 
�إىل  �لبناء  م�سالح  دف��ع  مما 
متالحقة  �ع���ذ�ر�ت   توجيه 
لكن  �مل��ت��ح��اي��ل��ني  ل���ه���وؤلء 
مكانها  تر�وح  بقيت  �لأمور 
لقو�نني  ��ستجابة  �أي  دون 
يرتتب  مبا  مبالني  غري  �لدعم 
من  �مل��م��ار���س��ات  ه���ذه  ع��ن 
تق�سي  ق�سائية  متابعات 
�لدولة  م��و�ل  �أ ��سرتجاع  �إىل 
حق  وج��ه  �أي  دون  �ملنهوبة 
نوهو�  فيما  تعبريهم  ح�سب 
�عتمدتها  �لتي  ب��الإج��ر�ء�ت 
حماية  يف  �ل��ب��ن��اء  م�سالح 
��ستباحه  �ل��ذي  �لعلم  �مل��ال 
ه��ذه  يف  �ل��ر���س��وة  حم��رتف��و 
بعيد  غري  عهد  يف  �مل�سالح 
قو�نني  ه�سا�سة  م�ستغلني 
�لبع�ص  �عترها  �لذي  �لبناء 
متى  �لله  يعلم  موقوتة  قنابل 

  . �ستتفجر
مبارك  قدودة 

بلديات  ع���ّدة  �سكان  ي��ع��اين 
م��ري��ن  ب��ولي��ة �ل�����و�دي، �لأ
�مللكية  عقود  على  للح�سول 
يف   ، �ل��ع��ق��اري��ة  و�ل���دف���ات���ر 
�إىل  مت��ت��د  ق���د  ���س��اق��ة  رح��ل��ة 
ويقطع  �لكيلومرت�ت.  مئات 
�مل���و�ط���ن���ون ط��ري��ق��ا ���س��اق��ة 
�مللكية  ع��ق��ود  ل���س��ت��خ��ر�ج 
و�ل��دف��ات��ر �ل��ع��ق��اري��ة وك��ل 
بامللكية  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��وث��ائ��ق 
خم��ت��ل��ف  م���ن   ، �ل���ع���ق���اري���ة 
لتتم   ، �لعقارية  �ملحافظات 
�ل�ستقبال  ب�سوء  مو�جهتهم 
و�ل��ت��وج��ي��ه وه���و م��ا ي��وؤك��ده 
هذ�  ويف  للتحرير.  �لكثريون 
�ملو�طنني  �أح��د  ق��ال   ، �ل�سدد 

طويلة  م�����س��اف��ة  "قطعت   ،
�سعبة  م��ن��اخ��ي��ة  ظ���روف  يف 
يكن  مل  �ل���س��ت��ق��ب��ال  ل��ك��ن 
�لدخول  من  منعنا  ويتم  جيد� 
لئقة  غري  بطريقة  وتوجيهنا 
هوؤلء  وطالب  �أخرى".  ملكاتب 
�ل�سلطات  ت��دخ��ل  ب�����رضورة 
لو�سع  حديد  من  بيد  و�ل�رضب 
�لتي  �ملمار�سات  هذه  ملثل  حد 
ك��م��ا عر  ك��اه��ل��ه��م.  �أره��ق��ت 
�ملنطقة  موثقي  م��ن  �ل��ع��دي��د 
��ستيائهم  عن  كذلك  و�ملحامون 
ت�رضفات  ج���ر�ء  و�سخطهم 
�لعقارية  �ملحافظة  م�سوؤويل 
بغري  و�سفوها  �لتي  بالو�دي 
قائال  �أحدهم  وك�سف  �مل�سوؤولة 

نقوم  �ل��ع��ق��د  ن���ودع  "عندما 
ميثل  بنكي  ب�سك  مب��ر�ف��ق��ت��ه 
�ملحافظة   ، ���س��ه��ار  �لإ ر���س��وم 
م�ستحقاتها  ت��اأخ��ذ  �لعقارية 
�أزيد  ننتظر  نف�سنا  �أ جند  لكن 
للح�سول  �سنو�ت  ثالثة  من 

�لعقود". على 
عن  �لأخ��ر  �لبع�ص  ع��ر  كما 
�ملحافظة  من  �لكبري  غ�سبهم 
كثري�  تتماطل  �لتي  �لعقارية 
�ل��رد  و  �أ �ل��ع��ق��ود  ���س��ه��ار  �إ يف 
 ، �لقانونية  �لآج��ال  يف  عليها 
كبرية  م�ساكل  لهم  �أح��دث  مما 
نهم  �أ و�أ�سافو�   ، �ملو�طنني  مع 
يف  ك��ب��رية  حم�سوبية  مل�سو� 

�لأطر�ف. بع�ص  مع  تعامله 

�ملو�طنني  من  �لعديد  عر  كما 
من  �ل��ك��ب��ري  ت��ذم��ره��م  ع���ن 
نظر�   ، �ل��ع��ق��اري��ة  �مل��ح��اف��ظ��ة 
ت�سيب  م��ن  م��ن��ه  ي��ع��ان��ون  مل��ا 
 ، لها  ح��دود  ل  وبريوقر�طية 
عقودهم  �إ�سهار  يخ�ص  فيما 
يف  تبقى  �ل��ت��ي   ، �لتوثيقية 
عدة  ل�سهور  �ملكاتب  �أدر�ج 
�ل��دف��رت  ����س��ت��خ��ر�ج  وك���ذ�   ،
بحقوقهم  �خل��ا���ص  �ل��ع��ق��اري 
نه  �أ �أحدهم  وي�سيف   ، �لعينية 
�حل�سول  طلب  د�ع  �أ  2016 يف 
�إل   ، �ل��ع��ق��اري  �ل��دف��رت  على 
بحجج  عليه  يتح�سل  مل  ن��ه  �أ

. خمتلفة
ي�سني حممد 

�جل��رمي��ة  مكافحة  �إط���ار  يف 
�لجتار  كذ�  و  للحدود  �لعابرة 
متكن  باملخدر�ت  �ل�رضعي  غري 
�لرقيبة  د�ئ��رة  �م��ن  عنا�رض 
نوعية  عملية  يف  و  بالو�دي  
م��ن �إح��ب��اط حم��اول��ة �إغ��ر�ق 
�سخمة  بكميات  �ل��ولي��ة 
كانت  �لعقلية  ثر�ت  �ملوؤ من 
تعبئة  مب��و�د  ب��اإح��ك��ام  مموهة 
�ساحنة  م��ن  على  للخ�رض 
م�ستوى  على  �لب�سائع  لنقل 
 48 �ل��وط��ن��ي رق��م  �ل��ط��ري��ق 
كمية  وحجز  �ملدينة  مبدخل 

قر�ص  91490 قدرت ب 
ت��ف��ا���س��ي��ل �ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ود 

معلومات  ����س��ت��غ��الل  �إىل 
عل  �ل�سحنة  ت��و�ج��د  ح��ول 
كانت  و�لتي  �ل�ساحنة  من 
م��رك��ون��ة ب���اأح���د �لم��اك��ن 
�إحدى  من  بالقرب  �ملعزولة 
مبدخل  �مل��ت��و�ج��دة  �مل����ز�رع 
�لدقيق  �لتفتي�ص  وبعد  �ملدينة 
�لعملية  كللت  �ملركبة  لأجز�ء 
ب��ال��ع��ث��ور ع��ل��ى �ل��ك��م��ي��ات 
�لعملية  �ملذكورة   �ل�سخمة 
�لكمية  حجز  على  �أ�سفرت 
�مل��و�د  م��ن  �ل��ذك��ر  �ل�سالفة 
تدخل  و�ل��ت��ي  �ل�سيدلنية 
خم��درة  م��و�د  مكوناتها  يف 
�ل�ساحنة  حجز  �إىل  بالإ�سافة 

نقل  عملية  يف  �مل�ستعملة 
�لقر��ص.

�ل�رضطة  م�سالح  وتبقي  هذ� 
على  �ل����و�دي  ولي���ة  ب��اأم��ن 
كل  بتوفري  وه��ذ�  جاهزيتها 

معاقل  ل�رضب  �لإمكانيات 
وفر�ص  �لإجر�مية  �جلماعات 
م�����ن ل��دى  �ل�����س��ك��ي��ن��ة و�لأ

. كنة ل�سا �
ق.م

�لنقدية  �ل�سيولة  �أزمة  عادت 
لت�رضب   ، �ل����و�دي  ب��ولي��ة 
منذ  جديد  من  �لريد  مكاتب 
لفرتة  تر�جعت  �أن  بعد   ، ي��ام  �أ
م��ر  �لأ وه��و   ، حم��دودة  زمنية 
�ملو�طنني  حفيظة  ث��ار  �أ �ل��ذي 
خمتلف  قبل  من  و��ستياءهم 
�ل�������رض�ئ���ح �لج��ت��م��اع��ي��ة ، 
�سحب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  ل��ع��دم 
حيث   ، ورو�تبهم  معا�ساتهم 
يح�رض  من  �لو�سع  يف  ت�ساوى 
�ملتعاقبني  م��ن  ب��غ��ريه  مبكر� 
طو�بري  لتدوم  �ملكاتب،  على 
وتزيد  طويلة  مل��دة  �لنتظار 
و�لمتعا�ص  �لكتظاظ  حالة 
مع  خ��ا���س��ة   ، ���س��وء�  م����ر  �لأ
�لتي  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
�لتي  �لوبائية  �حلالة  تفر�سها 
على  خ��ط��ر�  ت�سكل  ت��ز�ل  ل 
ب�����رضورة   ، �جل��م��ي��ع  ���س��ح��ة 
�ل��ت��ب��اع��د وع���دم �ل��زح��ام يف 

و�ملغلقة  �ل��ع��ام��ة  م���اك���ن  �لأ
�للتز�مات  وهي   ، خ�سو�سا 
يف  يتهاون  �لكثري  بات  �لتي 
يف  تطبيقها  ع��ل��ى  �حل��ر���ص 
يعزم  �أن  �إىل  �لأخ��رية  �لآون��ة 
�ل��ب��ع�����ص ع��ل��ى �لن�����س��ح��اب 
�أخ��رى  مكاتب  �إىل  و�للجوء 
�لآيل  �ل�سحب  �رض�فات  �أو   ،
�سيولة  بها  وجد  ملن   ، بالبنوك 
�لأزمة  وهي   ، �سبيال  ليها  و�إ  ،
يوميات  عجلة  عرقلت  �لتي 
وخا�سة   ، �لروتينية  �ملو�طنني 
من ذوي �لدخل �ملحدود ، �لذين 
 ، �لدين  �إىل  �للجوء  �أرهقهم 
�حلياة  متطلبات  يف  و�لتق�سف 
عنها  �لتخلي  لدرجة  �ليومية 
�إىل  منها  �ل�رضورية  وحتى   ،
�ملتعاقبة  �لأزم��ة  حلحلة  غاية 
و�لأخ��رى  �لفينة  بني  �لظهور 

�لأخرية. �لفرتة  يف 
ي�سني حممد 

مواطنون يت�شاءلون:

اأين الأموال اخلا�شة بدعم  البناء 
الريفي بحا�شي خليفة؟  

يف رحلة �شاقة قد متتد اإىل مئات الكيلومرتات

ال�شكان يعانون للح�شول على عقود امللكية والدفاتر العقارية

اأمن دائرة الرقيبة بالوادي يحجز 91490 قر�شا مهلو�شا

اإحباط حماولة اإغراق ولية الوادي بكميات �شخمة من املوؤثرات العقلية 

فيما ي�شتكي مواطنون من غياب ال�شيولة

الطوابري تعـود اإىل مكاتب الربيد 
بالوادي

خدمات متدنية ومواطنون م�شتاوؤون

قطـاع ال�شحة يف احل�شي�ض ببلدية النخلة

منلـي .ع
----------------

ي���ط���ال���ب ����س���ك���ان ب��ل��دي��ة 
من   ، �ل��و�دي  بولية  �لنخلة 
ب�رضورة  �ملحلية  �ل�سلطات 
�ل�سحية  �لتغطية  ت��دع��ي��م 
ب���الأط���ب���اء و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل�����رضوري��ة لأج��ل 
�ل�سحية  �خل��دم��ات  حت�سني 
وباقي  مركز  �لبلدية  قليم  باإ
�لثانوية  �ل�سكانية  �لتجمعات 

 . لريفية و�
�ل�سحي  �ل��ق��ط��اع  وي�����س��ه��د 
خا�سة  كبري�  تدهور�  بالبلدية 
�لوحيدة  �لعيادة  م�ستوى  على 
ز�د  �ل���ذي  م����ر  �لأ ب��ال��ب��ل��دي��ة 
�لذين  �ملو�طنني  معاناة  م��ن 
�لرباح  بلديتي  �إىل  يتنقلون 
نحو  �ل��ت��وج��ه  و  �أ و�لبيا�سة 
لعالج  لتلقي  �خلا�سة  �لعياد�ت 
بتدخل  �ل�سكان  طالب  حيث   ،
حد  لو�سع  �ملحلية  لل�سلطات 

غياب  ظل  يف  �ملر�سى  ملعاناة 
�لطبية  �لتجهيز�ت  ملختلف  تام 
ثمن  يدفع  �مل��و�ط��ن  جعلت   ،
يف  حتى   ، �ل�سيئ  �لو�سع  هذ� 
يف  �ل�سحية  �خلدمات  ب�سط  �أ

�لأ�سبوع. يام  �أ �سائر 
�أن  �لبلدية،  �سكان  وح�سب 
ب�����رضورة  تتعلق  مطالبهم 
�ل�رضورية  �لتجهيز�ت  توفري 
�خل��دم��ات  للمتعدد  �ل��الزم��ة 
على  مهامها  دية  لتاأ  ، بالنخلة 

�خلدمات  وحت�سني  وجه  �أح�سن 
حيث   ، وتطويرها  �ل�سحية 
�ملخر  جتهيز�ت  بتوفري  طالبو 
�خلدمة،  يف  وجعلها  و�لر�ديو 
تخ�سي�ص  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
كبقية  ����س���ع���اف  �إ ���س��ي��ارة 
وفتح  وجت��ه��ي��ز   ، �ل��ب��ل��دي��ات 
 ، �لطبية  �ل�ستعجالت  جناح 
جتهيز  على  �لعمل  جانب  �إىل 
وك��ذ�  وفتحه  �ل���ولدة  ج��ن��اح 
�لطبي  بالإطار  �لعيادة  تدعيم 
م�سريين   ، ط��ب��ي  و�ل�����س��ب��ة 
م�رضوعة  مطالبهم  �أن  �إىل 
و�أن  خا�سة   ، تعجيزية  وغري 
ظل  كمنطقة  م�سنفة  �لبلدية 

لولية. با
�مل���و�ط���ن���ون رف���ع���و� ن���د�ء 
عاجل  تدخل  وطلبو�  ��ستغاثة 
وعلى  �مل��ح��ل��ي��ة  لل�سلطات 
�ل��و�دي  ولي��ة  و�يل  ر�أ�سهم 
لتح�سني   ، ر�قع"  �لقادر  "عبد 
بالتجمعات  �ل�سحية  �خلدمات 
و�لريفية  �لثانوية  �ل�سكانية 

�لنخلة. ببلدية 

تتوا�شل معاناة �شكان بلدية النخلة جنوب ولية الوادي ، مع اخلدمات الطبية وذلك يف ظل افتقاد منت�شبي هذه البلدية 
الفالحية، لأدنى �شروط التكفل الطبي على م�شتوى العيادة الوحيدة املتواجدة بها والتي باتت يف و�شعية جد متقدمة من 

التدهور.
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يو�شف بن فا�شل 
------------

�لنائية  �مل��ن��اط��ق  ���س��ك��ان  ن��ا���س��د 
بوبكر  �لولية  و�يل  ورقلة  بولية 
�لتدخل  ب�رضورة  بو�ستة  �ل�سديق 
�ل��ع��الج  ق��اع��ات  لفتح  �ل��ع��اج��ل 
�م  من  كل  يف  �ملتو�جدة  �لثالثة 
مت  �لتي  �ل�سط  و  �ف��ر�ن  و  ر�ن��ب 
�لزمن  م��ن  ع��ق��ود  مند  �ن�ساءها 
لكنهم  �سحية  خ��دم��ات  لتقدم 
ل  ه��د�  يومنا  �ىل  مغلقني  �سلو� 

جمهولة �سباب 
�لتحرير و خالل لقاءها مبدير  جريدة 
�سوقي  �حمد  �جل���و�ري  �ل�سحة 
�ملحليني  �ملنتخبني  حمل  بلباي 
عدم  ب�سبب  �لتاأخر  هد�  م�سوؤولية 
بعد  �ل�سحة  لقطاع  ت�سليمها 
�لتحفظات  من  جمموعة  ت�سجيل 
ولية  �ن  �ىل  م�سيفا  �جنازهم  على 

عالج  قاعة   36 على  تتوفر  ورقلة 
تقوم  �لولية  ت��ر�ب  عر  موزعة 
طيلة  �ل�سحية  �خل��دم��ات  بتوفري 
ت�سطري  �ىل  بالإ�سافة  �ل�سبوع 
ممر�سات  و  قابلة  و  للطبيب  برنامج 
عن  ناهيك  �ل�سبوع  يف  مرة  كل 
�لتي  �خلدمات  متعددة  قاعات   12
ت��ت��وف��ر ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �خل��دم��ات 

فا�سل بن  يو�سف   . �ل�سحية 
من  �ل�����س��ح��ة  ت��ق��ري��ب  ق�����س��د  و 
بلباي  �سوقي  �حمد  ��ساف  �ملو�طن 
ليلية  مناوبة  نقاط   9 فتح  مت  �نه 
�لولية  تر�ب  خمتلف  عر  موزعة 
خدمات  تقدمي  على  ت�سهر  �لتي 

�لليلة �لفرت�ت  يف  �سحية 
على  �لقائمني  جمهود�ت  رغ��م  و 
لتح�سني  بالولية  �ل�سحة  قطاع 
�خل���دم���ات �ل�����س��ح��ي��ة �مل��ق��دم��ة 
بعيدة  تبقى  �نها  �ل  �ىل للمو�طنني  �جلنوب  �سكان  تطلعات  �مل�ست�سفى عن  م�رضوع  جت�سيد  . غاية  بالولية  �جلامعي 

لتزال العديد من قاعات العالج التي مت اجنازها باملناطق النائية افران وام الرانب و ال�شط بولية ورقلة هيكل بالروح بعدما متاطلت املجال�ض املنتخبة يف ت�شليمها لقطاع ال�شحة و�شعية 
جعلت مر�شى هد املناطق يف رحلة البحث عن العالج

وفرنا ت�شعة نقاط مداومة ليلة عرب تراب الولية لتقريب ال�شحة من املواطن
متاطل املنتخبني يرهن فتح ثالثة قاعات عالج باملناطق النائيةومدير ال�شحة اجلواري يوؤكد:

�شاهمت يف ت�شويه املظهر العام

معاجلة ق�شيتي �شرقة و حيازة م�شروبات كحولية لغر�ض املتاجرة 
دون قيد يف ال�شجل التجاري مع العود بالغواط 

بالأغو�ط  �لثالث  �حل�رضي  �لأم��ن   
حيازة  و  ���رضق��ة  ق�سيتي  يعالج 
�ملتاجرة  لغر�ص  كحولية  م�رضوبات 
مع  �لتجاري  �ل�سجل  يف  قيد  دون 
مو��سلة  �لأ�سبوع  بد�ية  خالل  �لعود 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل��ي��د�ن��ي��ة  للجهود 
قطاع  عر  �حل�رضية  �جلرمية  مكافحة 
�لإخت�سا�ص �سيما يف �لظرف �لر�هن، 
قام �لأمن �حل�رضي �لثالث خالل بد�ية 

�لأ�سبوع �جلاري مبعاجلة ق�سيتني :
�ل�رضقة  ب�:  متعلقة  �لأوىل  �لق�سية    

مع �لعود
�سكوى  �إىل  تعود  �لق�سية  وقائع 
�لثالث  �حل�رضي  �لأمن  �أمام  بها  تقدم 
�لأ�سبوع  خالل  �لأغو�ط  ولية  باأمن 
�لعمر  م��ن  يبلغ  �سخ�ص  �ملا�سي 
تعر�سه  بخ�سو�ص  �سنة،   )43(
�لتي  )ين(،  جمهول  قبل  من  لل�رضقة 
حمله  بد�خل  مايل  مبلغ  ��ستهدفت 
�لتجاري �ملتو�جد بقطاع �لإخت�سا�ص 
�لأبحاث  لت�سفر  �لأغ���و�ط،  مبدينة 
يف  مبا�رضتها  مت  �لتي  �لتحريات  و 

ق�سية  ب�ساأن  �ملفتوح  �لتحقيق  �إطار 
من  قيا�سي  زمني  ظرف  يف  و  �حلال 
ق�سائيا(  )�مل�سبوق  �مل�ستبه  توقيف 
مع  �لإج��ر�م��ي،  �لفعل  يف  �ملتورط 
ليتم  �مل�رضوق،  �ملايل  �ملبلغ  ��سرتجاع 
�جلمهورية  وكيل  �ل�سيد  �أمام  تقدميه 
��ستكمال  �لأغو�ط بعد  لدى حمكمة 
و   ، للق�سية  �جلز�ئية  �لإجر�ء�ت  ملف 
بعد �إحالة ملف �لق�سية على �إجر�ء�ت 
�ملثول �لفوري للجل�سة �سدر يف حقه 
�ليد�ع و  نافذة  مع عدم  �سنة حب�ص 
50000 �لف د ج غر�مة مالية .�لق�سية 
م�رضوبات  حيازة  ب�:  متعلقة  �لثانية 
قيد  دون  �ملتاجرة  لغر�ص  كحولية 
�لعود.متكن  مع  �لتجاري  �ل�سجل  يف 
نف�ص  خالل  �لثالث  �حل�رضي  �لأم��ن 
�لأ�سبوع �ملا�سي من توقيف �سخ�ص 
م�ستبه فيه يبلغ من �لعمر )35( �سنة 
حيازة  ب�:  متعلقة  ق�سية  يف  لتورطه 
�ملتاجرة  لغر�ص  كحولية  م�رضوبات 
�أين  �لتجاري،  �ل�سجل  يف  قيد  دون 
�لأمني  �لن�ساط  هذ�  حيثيات  تعود 

�مل�سلحة  �إىل  معلومات  ورود  �إىل 
�ل�سالف  فيه  �مل�ستبه  قيام  مفادها 
�لكحولية  �مل�رضوبات  ببيع  �لذكر 
�لإخت�سا�ص  بقطاع  �ملتو�جد  مب�سكنه 
�لفور  على  لتتنقل  �لأغ��و�ط،  مبدينة 
للم�سلحة  �لتابعة  �ل�رضطة  عنا�رض 
�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  ��ستيفاء  بعد  و 
�إىل عني �ملكان، �أين مت �سبط و حجز 
كمية من �مل�رضوبات �لكحولية تقدر 
�لأنو�ع  خمتلف  من  وحدة   )208( ب� 
�سبط  �إىل  بالإ�سافة  �لأح��ج��ام،  و 
 900000.00( ق���دره  م��ايل  مبلغ 
�لإجر�مي،  ن�ساطه  عائد�ت  من  دج( 
و  حتويله  و  فيه  �مل�ستبه  توقيف  ليتم 
�مل�سلحة.بعد  مقر  �إىل  �ملحجوز�ت 
�جلز�ئية  �لإج��ر�ء�ت  ملف  ��ستكمال 
�أمام  فيه  �مل�ستبه  تقدمي  مت  للق�سية، 
�ل�سيد وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�لق�سية  ملف  �أحال  �لذي  �لأغ��و�ط، 
على �إجر�ء�ت �ملثول �لفوري للجل�سة، 

مع �إيد�ع �ملعني �حلب�ص �ملوؤقت.
ق/ج

هبوب رياح قوية الأربعاء و اخلمي�ض 
بعديد من وليات جنوب البالد

يومي  �لبالد  جنوب  ولي��ات  عدة  ت�سهد 
قوية  ري��اح  هبوب  �خلمي�ص  و  �لرب��ع��اء 
وتطاير للرمال حمليا، مت�سببة يف تقلي�ص 
خا�سة  ن�رضية  يف  ج��اء  ح�سبما  �ل��روؤي��ة، 
�جلوية.و  لالأر�ساد  �لوطني  �لديو�ن  عن 
�ملعنية  �لوليات  �أن  �لن�رضية  �أو�سحت 
بدرجة تاأهب برتقالية هي غرد�ية �ملنيعة و 
�لغو�ط و جنوب �لبي�ص و جنوب �جللفة 
و �ليزي و ورقلة و �لو�د و تقرت و �ملغري، 

و متتد �سالحية �لن�رضية من �م�ص �لربعاء 
 10:00( �سباحا  �لعا�رضة  �ل�ساعة  على 
زو�ل  ع�رض  �لثانية  �ل�ساعة  غاية  �إىل  �سا( 
�ن  على  �خلمي�ص،  �ليوم  من  )12:00�سا( 
�رضقية   �سمالية  �ىل  �رضقية  �لرياح  تكون 
ب�رضعة ترت�وح بني 60 و 70 كلم/�سا، و قد 
ت�سل �أحيانا �إىل 80 كلم/�سا �أو تتجاوزها، 

ح�سب ذ�ت �لن�رضية.
ق/ج

وزير الداخلية ُين�شب وايل تقرت ر�شميا
�ملحلية  �جلماعات  �لد�خلية  و  وزير  �أ�رضف 
بلجود،  ك��م��ال  �لعمر�نية،  �لتهيئة  و 
لتقرت  و�ليا  �سبع  نا�رض  تن�سيب  على 
بكامل  ولي��ة  �إىل  م��وؤخ��ر�  ترقيتها  بعد 

�ل�سالحيات.
قرر  تبون  �لرئي�ص  �أن  �لإ���س��ارة  جتدر  و 

�إىل  �إد�رية باجلنوب  ترقية ع�رض مقاطعات 
وليات كاملة �ل�سالحيات، و يتعلق �لأمر 
بكل من تيميمون، برج باجي خمتار، بني 
قز�م،  �إن  �سالح،  �إن  جالل،  �أولد  عبا�ص، 

تقرت، جانت، �ملغري و �ملنيعة.
ق/ج

الواقع البيئي مبدينة م�شعد " اجللفة " يف و�شع كارثي

�مل�ساكل  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ت��ر�ك��م  نتيجة 
�لجتماعية �أ�سحى �لو�قع �حلياتي ل�سكان 
م�سعد بولية �جللفة  ل ُيحتمل ول ُيطاق 
�لبوؤ�ص  حياة  يتكّبدون  جعلهم  و�ل��ذي   ،
خمرجا  �إي��ج��اد  عن  ويعجزون  و�ل�سقاء 

�ملثلى  �لطريقة  عن  وي��ع��رثون  ملحنتهم 
حيث   ، و�أوجاعهم  همومهم  من  للتخل�ص 
�آهاتهم كل �لت�سور�ت  فاقت �رضخاتهم و 
فاملاأ�ساة   ، �لأخ��رية  �لع�رض  �ل�سنو�ت  يف 
�لكبرية �لعميقة �أرغمت �لكثري منهم على 

�أو  تفكري  دون  �ملجاورة  �ملدن  �إىل  �لهجرة 
وي�ستكون  هوؤلء  يعانيه  ما  ولأن   ، تردد 
و  حتليله  و  و�سفه  عب  �ل�سّ م��ن  منه 
هي  تبقى  �لنظافة  �أزم��ة  �أن  غري  ح�رضه 
قاطني  تدخالت  فمعظم   ، و�لأخطر  �لأهم 
�لإعالم  و�لعلماء عر و�سائل  �جلود  مدينة 
و�لتذّمر  �ل�ستياء  عن  تخرج  ل  �ملختلفة 
و�لنفايات  لالأو�ساخ  �لرهيب  �لنت�سار  من 
يف كل م�ساحات �لأحياء ، �لتي من �ساأنها 
�أن توؤدي �إىل وقوع كارثة �سحية ل حتمد 
�ل�سيا�سة  ب�سبب  ه��ذ�  يحدث   ! عقباها 
ت�سيري  يف  �ملحليني  للم�سوؤولني  �لعقيمة 
لكن   ، طويل  لزمن  �لبيئي  �جلانب  �سوؤون 
 " �لهّمة  تلد  �لأزمة   " �حلكمة  تقول  وكما 
فقد  حتّرك بع�ص �ملخل�سني من �أهل �لإد�رة 
�ملُثمر  �لتغيري  �سناعة  �أج��ل  من  �ملحلية 

�ملن�سود 
عمر ذيب  

ظاهرة رمي الردوم توؤرق مواطني متا�شني 
بتقرت  

باإجناز  �ملكلفني  �ملقاولني  بع�ص  ميار�ص 
بلدية  م�ستوى  على  �مل�ساريع  بع�ص 
رمي  تقرت  �لد�رية  باملقاطعة  متا�سني 
ب�سكل  و  �ل��ردوم  و  �لبناء  خملفات 
و  �لأر��سي  من  �لعديد  يف  ع�سو�ئي 
�لطرقات �لأمر �لذي �ساهم يف ت�سويه 
�ملظهر �لعام و مات�سببه من تاأثري على 

�لبيئة و �ل�سحة 
بلدية  �إ�ستكى عدد من مو�طنني  حيث 
برمي  �ملقاولني  �أح��د  قيام  من  متا�سني 
�لجتنابي  �لطريق  يف  �لبناء  خملفات 
�سيدي  و  �لبحور  حيي  بني  �ل��ر�ب��ط 
ملرفقني  و�جهة  �سيكون  �لذي  و  عامر 
�مل�ست�سفى  " �مللعب و  هامني م�ستقبال 
�لطريق  مرتادي  و  �ملو�طنني  قال  و   "
وبع�ص  �لعمال  م��ن  �لعديد  ي��ق��وم 
�ملقاولني باإتخاذ �ملوقع مكبًا للنفايات و 
خملفات �لبناء بعيد� عن �أنظار �ملر�قبني 

جتمع  يف  �ملخلفات  هذه  تت�سبب  حيث 
�لقو�ر�ص و �لكالب �ل�سالة مما ي�سبب 
مطالبني  �لبيئي  و  �ل�سحي  �ل�رضر 
�لإج��ر�ء�ت  �إتخاذ  و  بالتدخل  �لبلدية 
طالبو�  و   . �ملخالفني  مع  �لنظامية 
�لرقابة  ت�سديد  و  �سو�بط  بو�سع 
�لتي تنقل تلك  �ل�ساحنات  على حركة 
و  �ملطلوب  �ل��ردع  لتحقيق  �ملخلفات 
حماية �لبيئة و �ل�سحة �لعامة..هذ� و قد 
�لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  �أخطر 
بتما�سني �ل�سيد حممد حمادة �ملقاولت 
�رضف  بعدم  و  �لقانون  على  �ملتعدية 
م�ستحقاتها قبل رفع �لردوم و و�سعها 
�إىل  �أ�سار  ..و  �ملخ�س�ص  مكانها  يف 
خماطر �إلقاء تلك �ملخلفات يف  �لأماكن 
�لعامة و ما يتبع ذلك من تدمري للبنية 

�لتحتية و �إعاقة حركة �ملرور ...
ن-ق �لتجاين
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كانت ت�شنع يف ظروف غري �شحية وموجهة لالإ�شتهالك الب�شري

حممد علي 
------------  

�سنة  من  �سهرجو�ن   �لأ�سغال  توقفت 
بلغت  �أن  بعد  خمتلفة  لأ�سباب   2019
�لقائمون  �أكد  باملائة،   70 �إجنازه  ن�سبة 
عبد  �جلمهورية  رئي�ص  تكليف  باأن  عليه 
للوزر�ء  جمل�ص  �آخ��ر  يف  تبون  �ملجيد 
�لتجارة  لوزير   )  2021 فر�ير   28 (
نقل  يف  لل�رضوع  ف��وري  حل  "باإيجاد 
�لزيت  ن��ت��اج  لإ جيجل  م�سنع  ملكية 
�لق�سائية  �لأحكام  �سدور  بعد  �لغذ�ئي 
و�لعمل  �ل�سابقني،  مالكيه  �سد  �لنهائية 
�لإنتاج"  مرحلة  لإدخاله  ق�سوى  ب�رضعة 
على  �لإي��ج��اب��ي  "�لأثر  ل��ه  �سيكون 
ل  �ملحلية  و�ل�سوق  �لوطني  �لقت�ساد 

حمالة".
�سفيان  �خل�سو�ص  ه��ذ�  يف  و�أو���س��ح 
و�لت�سغيل  �لكهرباء  م�سوؤول  خمتاري، 
ل/ ت�رضيح  يف  �مل�سنع  ب��ذ�ت  �لذ�تي 
�خلدمة  حيز  �مل�سنع  دخ��ول  ب��اأن  و�أج 
�ل�سوق  حاجيات  بتغطية  "�سي�سمح 
بنحو  �مل��ائ��دة  زي��ت  م��ادة  من  �لوطنية 
حاجيات  تغطية  �إىل  �إ�سافة  باملائة،   40

باملائة".   70 �لأنعام ب  غذ�ء  من  �ل�سوق 
�مل�رضوع  �أ�سغال  توقف  ب��اأن  �أ�ساف  و 
 )...( �لتجهيز�ت  على  معتر  ب�سكل  "�أثر 
للتخزين  �إ�سافية  تكاليف  دفع  يعني  ما 

�ل�سعبة". بالعملة 
م�سوؤول  بولعبايز،  خالد  �أفاد  جهته  من 
�مل�سنع،  ب��ذ�ت  �لتجهيز  و  �مليكانيك 
�سي�سمح  �مل�����رضوع  ه��ذ�  جت�سيد  ب��اأن 
قر�بة  و  د�ئم  �سغل  من�سب   350 بتوفري 
�أن  �إىل  م�سري�  د�ئم،  غري  من�سب   2500
هذ�  عليها  يعتمد  �لتي  �لأولية  �مل��ادة 
حيث  �ل�سويا،  حبوب  هي  �ل�ستثمار 
 6000 حو�يل  به  �لتحويل  قدرة  تبلغ 
باملائة   20 منها  ت�ستخرج  يوميا  طن 
حتويلها  ق�سد  للمحولني  توجه  زيوت 
باملائة   80 �أن  حني  يف  �ملائدة،  زيت  �إىل 

لالأنعام. كاأعالف  تخ�س�ص  منها 
ق��در�ت  ب��اأن  بولعبايز  ذ�ت  �أ�ساف  و 
�إىل  ت�سل  بامل�سنع  �لتخزين  وح��د�ت 
�ألف   30 و  �لأعالف  من  طن  �ألف   100
قدر�ت  �أن  �إىل  م�سري�  �لزيوت،  من  طن 
 1 حدود  يف  �ستكون  �ل�سنوية  �لتحويل 

�ألف طن.  900 و  مليون 
�خلدمة  حيز  �مل�سنع  دخول  باأن  �أو�سح  و 

مبا�رض  و  �إيجابي  �نعكا�ص  له  "�سيكون 
بال�سكك  للنقل  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  على 
رقم  يرتفع  �أن  يتوقع  حيث  �حلديدية، 
عر  �ملنقولة  �مل���و�د  وح��ج��م  �أعمالها 
�ل�سعف،  �إىل  �حلديدية  �ل�سكك  �سبكة 

مليون طن".  2 نحو  �أي 
مدير  بو�سمال،  ملني  حممد  �أكد  بدوره  و 
رئي�ص  قر�ر  باأن  جيجل،  بولية  �ل�سناعة 
م�سنع  م�رضوع  بعث  باإعادة  �جلمهورية 
يعتر  �لزيتية  �لبذور  وطحن  ��ستخر�ج 
خا�سة  ب�سفة  للولية  هاما  "مك�سبا 
�مل�رضوع  لهذ�  ملا  عامة  ب�سفة  و�جلز�ئر 
�لرثوة  خلق  يف  �قت�سادية  �أهمية  من 

�ل�سعبة". �لعملة  توفري  وكذ� 
طحن  و  ��ستخر�ج  م�سنع  فاإن  لالإ�سارة 
�أزيد  على  يرتبع  �لذي  �لزيتية  �لبذور 
�لأ�سغال  به  �نطلقت  و  هكتار   16 من 
ب250  تقدر  مالية  بتكلفة   2015 �سنة 
وحد�ت  ثالث  على  يتوفر  دولر  مليون 
ميناء  م�ستوى  على  منها  �ثنتان  توجد 
تخزين  بوحدة  �لأمر  يتعلق  و  جن،  جن 
�لتحويل، يف حني  وحدة  و  �لأولية  �ملو�د 
تخزين  وحدة  وهي  �لثالثة  �لوحدة  توجد 
�ملنطقة  م�ستوى  على  �لنهائي  �ملنتوج 

�لطاهري. ببلدية  بازول  �ل�سناعية 
عبد  �جلمهورية  رئي�ص  �أم��ر  للتذكري 
ملجل�ص  ت��ر�أ���س��ه  خ��الل  ت��ب��ون  �ملجيد 
بت�رضيع  �ملن�رضم  �لأح��د  يوم  �ل��وزر�ء 
لإنتاج  جيجل  م�سنع  لإدخ��ال  �جلهود 

�لإنتاج. مرحلة  يف  �لغذ�ئي  �لزيت 
�أن  �جلمهورية  لرئا�سة  بيان  يف  وج��اء 
�لتجارة  وزي��ر  "كلف  تبون  �لرئي�ص 
نقل  يف  لل�رضوع  ف��وري  ح��ل  باإيجاد 

�لزيت  ن��ت��اج  لإ جيجل  م�سنع  ملكية 
�لق�سائية  �لأحكام  �سدور  بعد  �لغذ�ئي 
و  �ل�سابقني،  مالكيه  �سد  �لنهائية 
مرحلة  لإدخاله  ق�سوى  ب�رضعة  �لعمل 

نتاج". �لإ
�لتجارة،  بقطاع  �خلا�سة  توجيهاته  ويف 
"بتفعيل  كذلك  �جلمهورية  رئي�ص  �أمر 
�ملانع  �ملناف�سة  قانون  لإجر�ء�ت  حقيقي 

و�لندرة لالحتكار 

�شي�شاهم م�شنع ا�شتخراج وطحن البذور الزيتية املتواجد ببلدية الطاهري بجيجل بعد دخوله حيز اخلدمة يف توفري حوايل 40 باملئة من حاجيات ال�شوق الوطنية من زيت املائدة، و70 باملئة 
من اأعالف الأنعام، ح�شب ما علم من م�شوؤول تقني بذات امل�شنع.

م�شنع ا�شتخراج البذور الزيتية بجيجل ي�شمن 40 باملئة من حاجيات 
ال�شوق الوطنية

بعد دخوله حيز اخلدمة

قرية " ال�شنادلة " ببلدية دراع القايد ببجاية يف انتظار 
امل�شاريع التنموية

ق��ري��ة �ل�����س��ن��ادل��ة ت��ع��د �لأك����ر على 
ولية  �رضق  �لقائد  ذر�ع  بلدية  م�ستوى 
حيت  من  كثافة  �لأكرث  و  م�ساحة  بجاية 
 ، ن�سمة   �ألف   15 يفوق  بتعد�د  �ل�سكان 
تعاين  �لتي  �ملناطق  بني  من  تعتر  و 
�لعزلة و "�لتهمي�ص" ب�سبب عدم �لتكفل 
تعلق  فيما  خا�سة  �ملو�طنني  بان�سغالت 
�لتي  �لتنموية  �مل�ساريع  بع�ص  باإجناز 
من  باخلروج  لهم  ت�سمح  �أن  �ساأنها  من 
حيث  عليها.  يتو�جدون  �لتي  �لعزلة  هذه 
عدة  تنظيم  على  �لقرية  �سكان  �أق��دم 
منازلهم  بربط  للمطالبة  �حتجاجات 
بالغاز �لطبيعي، و هذ� بعد طول �نتظار، 
�لوعود  رغ��م  �أّن��ه  �ملحتجون  �أك��د  حيث 
مل  �أّنه  �إّل  �مل�سالح،  بع�ص  قّدمتها  �لتي 
�لو�قع،  �أر�ص  على  �مل�رضوع  جت�سيد  يتم 
وهو ما جعلهم يعّرون عن ��ستيائهم من 

و  �لحتجاجية،  �حلركة  هذه  تنظيم  خالل 
م�سكل  من  �لقرية  هذه  �سكان  ي�ستكي 
يتو�جد  �لذي  �لقرية  �إىل  �ملوؤدي  �لطريق 
�سالح  غ��ري  و  متدهورة  و�سعية  يف 
لال�ستعمال حيث �أنه ي�سكل خطر� حقيقيا 
�ملو�طنني  و  �ل�سيار�ت  �أ�سحاب  على 
يتو�جد  �لتي  �لو�سعية  �سل  يف  يوميا 
م�سكل  من  �ل�سكان  يعاين  كما  عليها 
 ، لل�رضب  �ل�ساحلة  �ملياه  توزيع  تذبذب 
منها  ي�ستكي  �لتي  �لنقائ�ص  بني  من  و 
�ل�سكان قاعة �لعالج �لتي تعاين من عدة 
مطالبني  �ملر�سى  يجر  ما  هو  و  نقائ�ص 
�أجل  من  �ملجاورة  �لبلديات  �إىل  بالتنقل 
�إجر�ء �لعالج �لالزم. و بالإ�سافة �إىل كل 
هذه �مل�ساكل، فاإن �لتالميذ �لذين يز�ولون 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  مبختلف  در��ستهم 
حيث  �لثانوية  غياب  م�سكل  من  يعانون 

يوميا  طويلة  م�سافات  يقطعون  �أنهم 
�لتعليمية  مبوؤ�س�ساتهم  �للتحاق  �أجل  من 
رغم �لوعد �لتي قدمها �ملنتخبني �ملحليني 
�ل�رضقية  باجلهة  �إكماليه  باإجناز  بالتكفل 
�أن  كما  �ملدر�سي.  �لنقل  غياب  �سل  يف 
و�سائل  غياب  من  ي�ستكون  �ل�سباب 
تتحقق  �أن  �نتظار  يف  و  بالقرية.  �لرتفيه 
عن  بعيدة  �لقرية  تبقى  �ل�سكان،  �أحالم 
�لوعود  رغم  �مل�سئولني  �هتمامات  د�ئرة 
 ، �لنتخابية  �حلملة  خالل  �أطلقوها  �لتي 
بالبلدية  �لأول  �مل�سوؤول  �سي�ستدرك  فهل 
قطعها  �لتي  �مل�ساريع  ويج�سد  �إهماله 
�أن  �أم  ؟  عهدته  �نتهاء  قبل  نف�سه  على 
يف  �آخر  منتخب  �سيقطعها  �أخرى  وعود� 
�حلملة �لنتخابية �ملقبلة، لي�ستمر �ملعذبون 
يف �لأر�ص بقرية �ل�سنادلة يف معاناتهم.
 حمفوط رمطاين

خالل ال�شنة املن�شرمة2020

�سيدي  ولي���ة  �أم���ن  م�سالح  �سجلت 
�ملن�رضم  فيفري  �سهر  خ��الل  بلعبا�ص 
هاتفي من طرف  �إت�سال   2700 من  �أكرث 
�لأرقام  عر  �ل�رضطة  مب�سالح  �ملو�طنني 
17 وذلك  �لنجدة  15-48 ورقم  �خل�رض�ء 
�لتبليغ  �أو  و�لنجدة  �لتدخل  طلب  بهدف 
باإقليم  تقع  �لتي  �حل��و�دث  خمتلف  عن 
�ل�رضطة مثل حو�دث  �إخت�سا�ص م�سالح 

�ملرور �أو خمتلف �جلر�ئم ناهيك عن خمتلف 
م�سالح  و�لتوجيه،    �لإ�ستف�سار  طلبات 
�خل�سو�ص  هذ�  يف  �سجلت  �لولية  �أمن 
�لأخ�رض  �لرقم  عر  تدخل  طلب   2220
�إت�سال   515 �إىل  �إ�سافة   48-15 �ملجاين 
عر رقم �لنجدة 17،   ويف نف�ص �ل�سياق 
بلغ عدد طلبات �لتدخل 662 طلب ، بينما 
بلغ عدد �لتبليغات عن حو�دث �ملرور 37 

تبليغ ، يف حني بلغ عدد طلبات �لإ�ستعالم 
�لإط��ار  هذ�  ويف  طلب،   996 و�لتوجيه 
�مليد�ن  يف  �لعاملة  �ل�رضطة  قو�ت  تقوم 
�ملكان  �إىل  بالتوجه  �لفور  على  بالتدخل 
لإتخاذ  �ملو�طنني  طرف  من  �لتبليغ  حمل 

�لإجر�ء�ت �لالزمة.
م.رم�ساين

 اأكرث من 2700 ات�شال عرب اأرقام ال�شرطة اخل�شراء مت ت�شيجلها 
خالل فيفري املا�شي لطلب النجدة والتدخل

حجز مواد اإ�شتهالكية غري �شاحلة لالإ�شتهالك 
الب�شري يف �شيدي بلعبا�ض

 مو��سلة ملهامها �لر�مية �إىل �حلفاظ على 
�ل�رضطة  قو�ت  متكنت  �ملو�طنني،  �سحة 
حجز  من  بلعبا�ص  �سيدي  ولي��ة  باأمن 
�لإ�ستهالكية  �ملو�د  من  معترة  كميات 
ممثلة يف حلوم حمر�ء         و مو�د ت�ستخدم 
و�أح�ساء  �لنقانق  وتغليف  �سناعة  يف 
يقارب  ما  جمموعها  يف  بلغت  �لدجاج 
ت�ستخدم  مو�د  �إىل  بالإ�سافة  كلغ   30
�ل�سالحية  منتهية  �حللويات  �سناعة  يف 
منتهية  قنطار   02 جمموعها  يف  فاقت 
يف  حتفظ  كانت  �مل��و�د  هذه  �ل�سالحية، 
�ساأنها  من  منا�سبة  غري  �سحية  ظروف 
وموجهة   �مل�ستهلك  ب�سحة  �أ�رض�ر  �إحلاق 
يتم  �أن  قبل  �لب�رضي  �لإ�ستهالك  لغر�ص 

حجزها من طرف قو�ت �ل�رضطة .
حيثيات �لق�سية تعود �إىل �إ�ستغالل قو�ت 
ع�رض  �لر�بع  �حل�رضي  بالأمن  �ل�رضطة 
�لعقد  بوجود �سخ�ص يف  تفيد  ملعلومات 
جتاري  ن�ساط  ميار�ص  �لعمر  من  �خلام�ص 
ممثال  �لتجاري   �ل�سجل  يف  �لقيد  بدون 
و�سناعة  �لنقانق  وتغليف  �سناعة  يف 
لتبا�رض  بدون رخ�سة  �لتقليدية  �حللويات 
جناح  على  معمق  حتقيق  بفتح  �مل�سلحة 
هذه  مالب�سات  عن  للك�سف  �ل�رضعة 
مت  �ملكان  عني  �إىل  �لتنقل  بعد  �لق�سية، 
�لنقانق  من  وكمية  حمر�ء  حلوم  �سبط 

قارب  �لب�رضي  لالإ�ستهالك  �ساحلة  غري 
وزنها 30 كلغ، �آلت طحن �للحم و�آلت 
�أولية  مو�د  �إىل  بالإ�سافة  �لنقانق  تعمري 
منها  �حللويات  �سناعة  يف  ت�ستعمل 
�ساحلة  غري  و�أخ��رى  �ل�سالحية  منتهية 
مو�د  عن  ناهيك  �لب�رضي   لالإ�ستهالك 
بها  �حل��ل��وي��ات  �سناعة  يف  ت�ستعمل 
موجهة  كانت  و�لتي  �لقو�ر�ص  ف�سالت 
يف  بلغت  �لب�رضي  �لإ�ستهالك  لغر�ص 
كما  هذ�  كلغ،   200 من  �أكرث  جمموعها 
�ساحلة  غري  تقليدية  حلويات  �سبط  مت 
�رضوط  �إنعد�م  مع  �لب�رضي  لالإ�ستهالك 
�إتالف كل هذه  مت  و�لنظافة، حيث  �حلفظ 
�لطبيب  طرف  من  �لإ�ستهالكية  �مل��و�د 
مديرية  عنا�رض  وبح�سور  �لبيطري 
�لإجر�ء�ت  جميع  �إ�ستيفاء  بعد   ، �لتجارة 
لوكيل  �لد�ئم  �لإ���رض�ف  حتت  �لقانونية 
�سد  ق�سائي  ملف  �إجن��از  مت  �جلمهورية 
�أن�سطة  ممار�سة  ق�سية  عن  فيه  �مل�ستبه 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لقيد  بدون  جتارية 
�ساحلة  غري  حمر�ء  حلوم  على  �حليازة   ،
�أغلفة  �سناعة  �لب�رضي  لالإ�ستهالك 
بال�ستيكية غذ�ئية بدون رخ�سة و�حليازة 
�إ�ستهالكية منتهية �ل�سالحية  على مو�د 

و�أخرى غري قابلة لالإ�ستهالك �لب�رضي . 
م.رم�ساين

خالل  �لولئي  �لمن  م�سالح  ح�ست 
 2253 �ملن�رضمة�أكرثمن     2020 �سنة 
عملية حت�سي�سية وتوعوية من خمتلف 
��ستفاد  �لجتماعية  �لآفات  و  �لأخطار 
�سخ�ص   468900 ي��ق��ارب  م��ا  منها 
نال  حيث  �ملجتمع،  �رض�ئح  خمتلف  من 
فريو�ص  �نت�سار  خماطر  من  �لتح�سي�ص 
كورونا �جلانب �لأكر من هذه �حلمالت 
فمنذ  2045 حملة حت�سي�سية،  ب�  وذلك 
�سطرت  �جلائحة  ه��ذه  �نت�سار  بد�ية 

�ت�ساليا  خمططا  �لولية  �أمن  م�سالح 
�ملو�طنني  وتوعية  لتح�سي�ص  خا�سا 
بتكثيف  وذلك  �نت�سارها  خماطر  من 
�ملو�طنني  لفائدة  �لتوعية  �حلمالت  هذه 
�لكرى  كالف�ساء�ت  نقاط  عدة  عر 
�لريد  وم��ر�ك��ز  �لتجارية  و�مل��ح��الت 
ت�سهد  �ل��ت��ي  �لأم��اك��ن  م��ن  وغ��ريه��ا 
عدة  باتباع  وذلك  للمو�طنني،  جتمعات 
ن�سائح  كتقدمي  حت�سي�سية  �أ�ساليب 
مع  للمو�طنني  مبا�رضة  و�إر���س��اد�ت 

وكذ�  �لتح�سي�سية  �ملطويات  توزيع 
�لقيام بدوريات ر�كبة  �لو�قية،  �لأقنعة 
مزودة مبكر�ت �ل�سوت جتوب خمتلف 
�ملو�طنني  لتح�سي�ص  و�لأحياء  �ل�سو�رع 
�لوقائية،  بالجر�ء�ت  �للتز�م  ب�رضورة 
عمليات  يف  �مل�ساهمة  �إىل  بالإ�سافة 
�لتعقيم �لو��سعة ملختلف �لأماكن وذلك 
مبعية خمتلف �ل�رضكاء كالدرك �لوطني، 
�لبيئة،  �لتجارة،  مديرية  �ملدنية،  �حلماية 
�لك�سافة �لإ�سالمية �جلز�ئرية �جلمعيات 

�لفاعلة يف �مليد�ن...�لخ.
م�سالح  قامت  �آخ��ر  جانب  ومن         
ب�  نف�سها  �لفرتة  خالل  �لولئي  �لمن 
138 حملة حت�سي�سية متعلقة بال�سالمة 
15 حملة متعلقة بالتح�سي�ص  �ملرورية، 
�لبقية  �أما  بالغاز،  �لإختناق  خماطر  من 
حت�سي�سية  حملة   55 عددها  و�لبالغ 
�لتح�سي�ص  بني  ما  مو��سيعها  فتنوعت 
و�ل�ستعمال  �مل��خ��در�ت  خماطر  من 
على  و�ملحافظة  لالنرتنت  �ل�سلبي 

�إطار  �ملو��سيع.ويف  من  وغريها  �لبيئة 
بال�رض�كة  مت  ه��ادف  �أمني  �إع��الم  بناء 
�مل�سيلة  من  �جلز�ئر  �إذ�عة  مع  و�لتعاون 
�لأمني  �ل��رن��ام��ج  م��ن  ع��دد   51 ب��ث 
�أزرق  خط  خدمتكم"  يف  "�ل�رضطة 
�سابقا و �ملعد و �ملقدم من قبل م�سالح 
مبو��سيع  يعنى  �لذي  و  �لولية،  �أمن 
خمتلف  م��ن  �لتح�سي�ص  و  �لتوعية 

�لآفات و �ملخاطر.
  ر�سيد غربي
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رونــالــدو،  كري�ستيانو  �ساهم 
يف  يوفنتو�ص،  ـــداف  وه جنــم 
�سبيزيا،  عــلــى  فــريــقــه  فـــوز 
يف  نظيفة،  اأهــــداف  بثالثة 
م�ساء  جمعتهما  التي  املــبــاراة 
اجلولة  مبناف�سات  الثالثاء، 

الإيطايل. الدوري  من   25
رونالدو �سجل الهدف الثالث يف 
ليختتم   ،89 بالدقيقة  املباراة 
اأهداف ال�سيدة العجوز، ويقود 
 49 اإىل  ر�سيده  لرفع  اليويف 

بجدول  الثالث  باملركز  نقطة 
الرتتيب.

"اأوبتا"  ــة  ــك ــب ــس � وذكـــــــرت 
كري�ستيانو  اأن  لالإح�سائيات، 
من  يــتــمــكــن  ـــب  لع اأول  هـــو 
الأقل  على  اأهــداف   4 ت�سجيل 
ـــن قـــدمـــه الــيــمــنــى،  بــكــل م
يف  وبالراأ�ص،  الي�سرى  وقدمه 
الدوريات اخلم�ص الكربى هذا 

املو�سم.
هدفا   12 �سجل  اأنه  واأو�سحت 

بقدمه اليمنى و4 بالي�سرى و4 
بالراأ�ص.

و�سل  �سبيزيا،  ــام  اأم وبهدفه 
الهدف  اإىل  الربتغايل  الــدون 
ــم  ــس ــو� امل هــــذا  لـــه   20 رقــــم 
ليوا�سل  الإيــطــايل،  بالدوري 
تـــ�ـــســـدره جلــــــدول تــرتــيــب 
ـــارق هــدفــن  ـــف الـــهـــدافـــن ب
روميلو  مالحقيه  اأقـــرب  عــن 
لوكاكو، مهاجم الإنرت، �ساحب 

الـ 18 هدًفا.

ــدرب  م ــا،  ــت ــي اأرت ميكيل  قـــال 
ين�سب  تركيزه  اإن  اآر�ــســنــال، 
النتائج،  حت�سن  على  متــامــا 
اإمكانية  حــول  تكهنات  و�سط 

انتقاله اإىل بر�سلونة.
ـــــدرب الإ�ـــســـبـــاين مل  ــن امل ــك ل
لتمديد  مفاو�سات  بعد  يعقد 

التعاقد، يف ا�ستاد الإمارات.
ــر اإعــالمــيــة  ــاري ــق وذكـــــرت ت
خــوان  اأن  ــرا،  ــوؤخ م اإ�سبانية 
لبـــورتـــا املــر�ــســح لــرئــا�ــســة 
اهتمامه  اأبــــدى  بــر�ــســلــونــة، 
اأرتيتا بدل من املدرب  بتعين 
احلايل، رونالد كومان، يف حال 

فوزه بالنتخابات.

اأكادميية  اأرتيتا يلعب يف  وكان 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  بر�سلونة، 
اللعب  دون   ،2002 يف  رينجرز 
للعمالق  الأول  الــفــريــق  ــع  م

الكتالوين.
خالل  ذلــك،  عن  اأرتيتا  وقــال 
الأربعاء:  اليوم  موؤمتر �سحفي 
با�ستمرار  هــنــاك  "�ستكون 
هناك  تكون  عندما  تكهنات، 
فهذا  بر�سلونة،  يف  انتخابات 

فريق كبري".
ن�ساأت  اأنني  املوؤكد  "من  واأ�ساف 
هناك كالعب، و�ستكون هناك 
لكن  تــكــهــنــات..  بــا�ــســتــمــرار 
كامل  ب�سكل  ين�سب  تركيزي 

ــا  ــوله اأت الــتــي  مهمتي،  عــلــى 
نفعل  اأن  يجب  حيث  حاليا، 
حقا  اأ�ستمتع  واأنــــا  الــكــثــري، 

بالأمر".
اإنني  قوله،  اأ�ستطيع  "ما  وتابع 
لتدريب  كبري  بامتياز  اأ�سعر 

واأنــا  )اآر�ــســنــال(،  الفريق  هــذا 
�سعيد جدا".

اأحرز  الــذي  اأرتيتا،  ويرتبط 
الإجنليزي،  الحتاد  كاأ�ص  لقب 
يف نهاية مو�سمه الأول كمدرب 
لعامن  بعقد  اآر�ــســنــال،  ــع  م
ــن بــعــد نــهــايــة هــذا  ــي ــاف ــس اإ�

املو�سم.
بدء  ــول  ح ــوؤال،  ــس � على  وردا 
مفاو�سات متديد التعاقد، قال 
منت�سف  يف  نحن  "ل،  اأرتيتا 
املو�سم.. ل يزال اأمامنا الكثري 
لي�ص  الأمــر  ــذا  وه اللعب،  من 

اأولوية حاليا".

ــــــدوري  ــــــددت رابــــطــــة ال ح
ــص الأربــعــاء،  ــ� الإيـــطـــايل، اأم
مــوعــد املـــبـــاراة املــوؤجــلــة بن 
والــتــي  ونـــابـــويل،  يوفنتو�ص 
اأكــتــوبــر/  4 يف  ــررة  ــق م كــانــت 
�سمن  املــا�ــســي،  اأول  ت�سرين 

اجلولة الثالثة من الكالت�سيو.
ـــوم 17  ــة ي ــط ــراب ــت ال ــن ــل واأع
ـــاري مــوعــًدا  ـــص/اآذار اجل ـــار� م
على  �ستقام  لــتــي  لــلــمــبــاراة، 
معقل  �ستاديوم،  األيانز  ملعب 

يوفنتو�ص.
املحلية  ــلــطــات  الــ�ــس وكـــانـــت 
مغادرة  رف�ست  قد  لنابويل، 
اأجــل  مــن  للمدينة،  الــفــريــق 
مـــواجـــهـــة يـــوفـــنـــتـــو�ـــص يف 
القيود  ب�سبب  املا�سي،  اأكتوبر 
وباء  تف�سي  ملواجهة  املفرو�سة 

كورونا.
واحــتــ�ــســبــت حــيــنــهــا رابــطــة 
الدوري النقاط الثالث لليويف، 
ر�سيد  ــن  م نقطة  خ�سم  ــع  م

ي�ستاأنف  اأن  قــبــل  نـــابـــويل، 
ــوب عــلــى الــقــرار  ــن فــريــق اجل
التي  الأوملبية،  املحكمة  ــام  اأم
�سرورة  على  و�سددت  اأن�سفته 

حتديد موعد جديد للمباراة.
على  فاز  نابويل  اأن  اإىل  ي�سار 
ــاراة  ــب م يف  ــريي،  ــون ــك ــان ــي ــب ال
ــدوري،  ال من  الثانية  املرحلة 
فرباير/  13 يوم  اأقيمت  التي 
 ،)1-0( بنتيجة  املا�سي،  �سباط 

�سمن اجلولة الـ22.

اقــــــرتحــــــت الحتــــــاديــــــة 
ال�سلة  لــكــرة  اجلـــزائـــريـــة 
الق�سم  اأنــديــة  ــاء  ــس روؤ� على 
باجلزائر،  املجتمعن  املمتاز، 
يوم  اجلديد  املو�سم  انطالق 
�سيغة  مع  املقبل  اأفريل   17
تق�سيم  يف  تتمثل  مناف�سة 
الأندية الع�سرين على خم�ص 
واحــدة  كل  ت�سم  جمموعات 

خم�سة فرق.
بن  الثالث  الجتماع  فعقب 
والأندية،  الحتادية  الهيئة 
نهائي  قرار  اأي  اتخاذ  يتم  مل 
املناف�سة  ا�ستئناف  بخ�سو�ص 
حــيــث تــرغــب جمــمــوعــة من 
للميادين،  الــعــودة  ــة  ــدي الأن
اأخرى،  فيما تف�سل جمموعة 
ــات مــالــيــة  ــوب ــع ــس ـــه � ـــواج ت
وغ�سب لعبيها، اقرار مو�سم 

اأبي�ص جديد.

اأو�سح  الو�سعية،  هــذه  ــام  اأم
اجلزائرية  الحتادية  رئي�ص 
لكرة ال�سلة، رابح بوعريفي، 
بر�سالة  "�ستبعث  هيئته  باأن 
للمطالبة  لالأندية  ر�سمية 
مناف�سة  يف  م�ساركتها  بتاأكيد 
ب�سيغتها  ــد  ــدي اجل املــو�ــســم 
تق�سيم  يف  املتمثلة  اجلديدة، 
للق�سم  الع�سرين  الأنــديــة 
جمموعات  اأربــع  على  املمتاز 
مما �سي�سمح لالأندية بخو�ص 
حوايل 15 مباراة هذا املو�سم".
املناف�سة  "هذه  اأن  ــاف  ــس واأ�
كال�سيكية،  بطولة  تكون  لن 
من  ــن  ــب ــالع ال �ستمكن  بــل 
الريا�سي،  الن�ساط  ا�ستئناف 
عقوبات  ت�سلط  لــن  ــه  اأن كما 
عن  تعلن  التي  الأندية  على 

غيابها".
بجانب  ــوف  ــوق ال اأجـــل  م�ساكل ومــن  تعاين  التي  مالية، اأ�سار رئي�ص الحتادية، الأندية 

اأوملبية  الذي �سيرت�سح لعهدة 
بوزارة  ات�سل  باأنه  جديدة، 
لتقدمي  والريا�سة  ال�سباب 
م�ساعدة تقدر مبليون ون�سف 
من  لتمكينها  نــاد  لكل  دينار 

ا�ستئناف املو�سم.
اأما روؤ�ساء الأندية املنق�سمون 
بخ�سو�ص ا�ستئناف املناف�سة، 
الجتماع  على  اتفقوا  فقد 
ـــوم الــ�ــســبــت املــقــبــل بــربج  ي
بــوعــريــريــج لتــخــاذ قــرار 

موحد ير�سي كل الأطراف.
وكانت احتادية كرة ال�سلة قد 
قررت يف �سهر جويلية املا�سي 
اعالن مو�سم اأبي�ص يف -2019
ودون  اللقب  منح  دون   2020
ثالثة  بعد  نزول،  ول  �سعود 
املناف�سات  تعليق  مــن  اأ�سهر 
ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا 

امل�ستجد.

الإفريقية/ الأبطال  رابطة   
الوفد  بلوزداد-الهالل:  �سباب 
على  يــتــحــ�ــســل  ـــوداين  ـــس ـــ� ال

رخ�سة الدخول اإىل اجلزائر
الهالل  نــادي  تلقى   - اجلزائر 
الــدخــول  رخ�سة  الــ�ــســوداين 
طرف  مــن  الــوطــن  ـــص  اأر� اإىل 
حت�سبا  اجلزائرية،  ال�سلطات 
يوم  ــوزداد  ــل ب �سباب  ملواجهة 
جويلية"   5" مبلعب  اجلمعة 
اجلولة  اإطــار  يف  00ر20(  )�سا 
الثانية  املجموعة  عن  الثالثة 
ملــنــافــ�ــســة رابـــطـــة الأبـــطـــال 
ــده  اأك مــا  ح�سب  الإفــريــقــيــة، 
النا�سط  الــعــا�ــســمــي  الـــنـــادي 

الأوىل  الــرابــطــة  بطولة  يف 
املحرتفة لكرة القدم.

بــلــوزداد  �سباب  نـــادي  وكــتــب   
على  الر�سمية  �سفحته  على 
�سباب  "مناف�ص  "فاي�سبوك": 
يتح�سل  الهالل،  نادي  بلوزداد 
الأوىل  الـــوزارة  موافقة  على 
اجلزائرية  الأرا�سي  لدخول 
و اإدارة ال�سباب ت�سوي اإ�سكالية 
ل�ستقبال  حت�سبا  التاأ�سريات 

ال�سيف ال�سوداين".
ــد كــتــب على  ــالل ق ــه ـــان ال وك
"فاي�سبوك"يوم  على  �سفحته 
ي�سوب  "القلق  اأن  ــن  ــن الث
ال�سلطات  النادي بعد تاأخر رد 

النادي  طلب  على  اجلزائرية 
�سباب  ملواجهة  البالد،  دخول 
وكــان  اجلمعة.  يــوم  بــلــوزداد 
ــب الــكــاف  ــاط ــد خ الــفــريــق ق
ال�سفارة  ا�ستجابة  بــتــاأخــر 

لطلب  باخلرطوم،  اجلزائرية 
الــتــاأ�ــســريات،  على  احلــ�ــســول 
التي  اخلا�سة  الطائرة  ومنح 
اإذن  ــق  ــري ــف ال بــعــثــة  �ــســتــقــل 
الدخول لالأجواء اجلزائرية".

لقاء  ثـــور  بــنــي  �ــســبــاب  يلعب 
مرحلة  ــن  م الــرابــعــة  ــة  ــول اجل
الق�سم  بــطــولــة  ــن  م الـــّذهـــاب 
مبيدانه  هــواة  الثاين  الوطني 
ثالثة  بعد   ، امل�سيلة  وفاق  اأمام 
رفقاء  فيها  ي�سجل  مل  مباريات 
�سوى  ــص  ــار� ف ثليب  احلــار�ــص 
اأمـــام  تــعــادلــن  بــعــد  نقطتن 
بن  وجنــم  الأخ�سرية  مــن  كــل 
فر�سة  اللقاء  ويعد   ، عكنون 
ال�سحراء  غــزلن  ــام  اأم ثمينة 
عقدة  ــك  وف بنقاطها  للظفر 
الو�سعية  ب�سبب  الــفــوز  ــدم  ع
يتواجد  التي  املحبطة  املعنوية 
ــد ثــالثــة  ــع عــلــيــهــا الـــــــّزوار ب
 ، ر�سيد  دون  انتهت  مباريات 
يف  �سيزيد  الـــذي  العامل  ــو  وه
اأ�سحاب الأر�ص  عزمية ورغبة 
كاملة  النقاط  من  لال�ستفادة 
الذين  الأنــ�ــســار  اإ�سعاد  ومنها 
الــفــوز  اإحـــــراز  يــنــتــظــرون يف 

بفارغ ال�سرب . 
روح معنوية عالية يف احل�شة 

اخلتامية   
ليومية  الّريا�سي  الق�سم  وقف 

املعنوية  الــروح  على  التحرير 
عليها  يــتــواجــد  الــتــي  العالية 
ــان يــغــمــرهــا الــطــمــوح  ــب ــس ــ� ال
بالنقاط  الــفــوز  يف  والــرغــبــة 
لعن�سر  وجـــــود  ـــع  م ـــالث  ـــث ال
املــّرة  هــذه  تكون  لأن  التحدي 
النتيجة مغايرة متاما ل�سابقتها 
ينتظره  ـــذي  ال الــــدور  وهـــو   ،
ــارغ  ــف الأنـــ�ـــســـار خــ�ــســو�ــســا ب
جت�سيد  ــار  ــظ ــت ان يف  ــرب،  ــس ــ� ال
طموح الالعبن يف امليدان وهو 
الأوىل  الثالث  بالنقاط  الفوز 

من نوعها يف البطولة . 
التغيريات �شت�شمل القاطرة 

الأمامية 
من املنتظر اأن يحدث املدرب بن 
�سليمان تغيريات عن الت�سكيلة 
املباريات  لعبت  التي  الأ�سا�سية 
البطولة  ــن  م الأوىل  ــالث  ــث ال
جــديــدة  ـــاء  دم ب�سخ  ـــك  وذل  ،
الأمامية  القاطرة  م�ستوى  على 
بال�سكل  دورهــا  تــوؤدي  مل  التي 
التي  اللقاءات  خــالل  املطلوب 
على  دليل   ، الآن  حتى  لعبت 
املناف�ص  �سباك  بلوغ  عدم  ذلك 

الفريق  املطالب  العقدة  وهي   ،
هذا  يف  اأيــ�ــســا  منها  التخل�ص 

اللقاء اجلديد .
وعنا�شر الّدفاع مطالبة بالرتكيز 

اأكرث 
اخللفية  للقاطرة  بالن�سبة  اأما 
فهي مطالبة خالل هذه املحطة 
اأكرث  بالرتكيز  اجلديد  واللقاء 
لالبتعاد عن الأخطاء الكارثية 
اللقاء  خالل  فيها  وقعت  التي 
ـــل الأربــعــاء  الأخــــري اأمــــام اأم
يف  الرئي�سي  ال�سبب  ــت  ــان وك
ب�سببهما  خ�سر  لإ�سابتن  تلقي 

الفريق نقاط اللقاء.
البدلء يريدون امل�شاركة يف 

اللقاء 
تريد  العنا�سر  بع�ص  اأن  يبدو 
دليل  اللقاء  هــذا  يف  امل�ساركة 
جهودها  م�ساعفة  ــك  ذل على 
التي  التدريبية  احل�س�ص  يف 
املواجهة  لهذه  الفريق  اأجراها 
بعثت من خاللها ر�سالة للطاقم 
الفّني بقيادة املدرب بن �سليمان 
الكبرية  الرغبة  فيها  تــوؤكــد 
ثم  ومــن  اللقاء  يف  للم�ساركة 
على  والتاأكيد  الطاقة  تفجري 
اأنها متلك القدرات الكافية التي 
الت�سكيلة  يف  للتواجد  توؤهلها 

الأ�سا�سية للفريق . 
زريق اأحمد اأمن 

ـــن �ــســلــيــمــان  كــ�ــســف املــــــدرب ب
بالنقاط  الفوز  رغبة  لالعبيه 
الثالث وو�سع حّدا للبداية التي 
ك�سب  بعدما  متعرثة  اعــتــربت 
ت�سع  اأ�سل  من  نقطتن  الفريق 
نقاط كاملة ، جتلى هذا بوا�سطة 
جملة الن�سائح التي كان مينحها 
يف  ــوع  ــوق ال لــتــفــادي  لعنا�سره 
كانت  التي  الكارثية  الأخــطــاء 
حتى  الــفــوز  ـــراز  اإح ــدم  ع وراء 
الأخري  هذا  اأن  خ�سو�سا   ، الآن 
بع�ص  يف  اللهجة  �سدد  قد  كــان 
ال�سبان  مع  وحديثه  تدخالته 

اأثناء احل�س�ص التدريبية.
الفوز بالنقاط يعني التخل�ض من 

ال�شغط 
الفوز  اأن  �سليمان  بن  املدرب  اأكد 
ــاق  ــــام وف ــالث اأم ــث بــالــنــقــاط ال
و�ستخل�ص  ــّدا  ج مهمة  امل�سيلة 
ال�سديد  ال�سغط  مــن  لعبيه 
بــدايــة  مــنــذ  يعي�سونه  الــــذي 
عدم  فيها  �ساهم  والتي  املناف�سة 
املباريات  اإحدى  يف  الفوز  اإحراز 
البطولة  من  لعبت  التي  الثالث 
من  ال�ــســتــفــادة  اأن  خ�سو�سا   ،

تركيز  يف  �ــســيــزيــد  ــة  ــه ــواج امل
اأكرث  العمل  يف  اجلميع  ورغبة 
ــار الــ�ــســحــيــح يف  ــس ــ� ــة امل ــب ــواك مل

البطولة . 
... اأ�شاد مبردود عنا�شر الّدفاع 

رغم الأخطاء 
ــّرة اأخـــرى الــرجــل الأول  عــاد م
للفريق  الفنية  الــعــار�ــســة  يف 
بع�ص  مــع  وحتــدث  �سليمان  بــن 
عنا�سر القاطرة اخللفية مذكرا 
يف  بذلوه  الــذي  باملجهود  اإياهم 
من  الأوىل  الــثــالثــة  املــبــاريــات 
الرتكيز  منهم  طالبا  البطولة 
ــة  ــادم ــق ال املـــواعـــيـــد  يف  اأكـــــرث 
تتكرر  ل  حــتــى  الــبــطــولــة  ــن  م
بدورها  �ساهمت  التي  اأخطائهم 
يف ت�سييع بع�ص النقاط ، ناهيك 
اأن  وهو  الآخر  املهم  اجلانب  على 
عنا�سر  حتفيز  يف  يزيد  تاألقهم 
الفوز  عدم  عقدة  لفك  الهجوم 

حتى الآن .
... ينتظر ت�شجيل الأهداف 

بفارغ ال�شرب 
�سيلمان  ــن  ب املــــدرب  يــخــف  مل 

اأهدافا  روؤية  يف  ال�سديد  رغبته 
ــد  ــدي اجل ــص  ــ� ــاف ــن امل ــاك  ــب ــس � يف 
يعي�ص  ــــذي  ال املــ�ــســيــلــة  ــــاق  وف
ب�سبب  �سيئة  معنوية  و�سعية 
موفقة  تكن  مل  التي  النطالقة 
ــا مـــع بـــدايـــة الــبــطــولــة ،  ــام مت
من  نــفــ�ــســه  الـــوقـــت  يف  ــا  ــب ــال ط
اأكرث  الرتكيز  الهجوم  عنا�سر 
العمليات  منطقة  مقربة  اأثناء 
جهودهم  من  ي�ستفيدون  حتى 
اللقاء  اأثناء  امليدان  يف  املبذولة 
ي�سع  اأنــه  ك�سف  بعدما  املرتقب 

فيهم كل ثقته .
الأن�شار لن ير�شوا �شوى بالفوز 

ــار  ــس ــ� ــوا اأن ــع ــاب مـــن جــانــبــهــم ت

احل�سة  ثور  بني  العريق  النادي 
اخلتامية من حت�سريات فريقهم 
ال�سباب للقاء اجلار وفاق امل�سيلة 
اجلريح وعربوا يف ختام احل�سة 
ال�سديد  رغبتهم  على  املذكورة 
دون  الثالث  بالنقاط  الفوز  يف 
انتظار وتاأجيل الرغبة ملواجهة 
اأخرى قادمة ، �سيما بعدما ف�سل 
الثالثة  املــبــاريــات  يف  الــفــريــق 
الأوىل التي مل يك�سب منها �سوى 
رد  كان  باملقابل   ، فقط  نقطتن 
اإيجابيا  اأن�سارهم  جتاه  الالعبن 
ــزاد  ال بك�سب  الــتــفــاوؤل  يغمره 

كامال هذه املّرة . 
ع . ج اأحمد 

رابطة الأبطال الإفريقية/�شباب بلوزداد-الهالل

 الوفد ال�شوداين يتح�شل على رخ�شة الدخول اإىل اجلزائر 

�شباب بني ثور ــ وفاق امل�شيلة 

غزلن ال�شحراء جاهزون للقاء امل�شيلة والفوز �شعار اجلميع 

 بن �شليمان ك�شف لالعبيه رغبة الفوز بنقاط املباراة 

رونالدو "املتكامل" يتفوق على جنوم الدوريات الكربى
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املدير  بيويل،  �ستيفانو  اأعلن 
فريقه  قائمة  مليالن،  الفني 
لها  املقرر  اأودينيزي  ملباراة 
 25 اأم�ص الأربعاء، يف اجلولة 

من الدوري الإيطايل.
بيويل،  اخــتــيــارات  و�سهدت 
ــاب كـــل مـــن اإ�ــســمــاعــيــل  ــي غ
ـــــــــان  ــــر وزلت ــــس ــــا� بــــــن ن
ــو  ــاري اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــص وم

ماندزوكيت�ص وهاكان ت�سالهانوجلو لالإ�سابة.
و�سمت القائمة كاًل من:

- حرا�سة املرمى: جيانلويجي دوناروما - اأنطونيو دوناروما - تاتا رو�سانو.
 - كايري   - كالولو   - هرينانديز   - جابيا   - دالوت   - كالبريا  الدفاع:  خط   -

رومانيويل - توموري.
 - ميتي   - كرونيت�ص   - كي�سي   - هاوجي   - دياز   - كا�ستييخو  الو�سط:  خط   -

�ساليميكر�ص - تونايل.
- خط الهجوم: لياو - ريبيت�ص.

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، اأم�ص الأربعاء، عن اآخر امل�ستجدات املتعلقة 
مب�ستقبل الفرن�سي زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد.

املو�سم  الفريق من  ا�سم زيدان مبغادرة ريال مدريد، حال خروج  وارتبط 
احلايل خايل الوفا�ص.

ودوري  الليجا  لقبي  �سوى  املو�سم،  هــذا  مدريد  لريال  يتبقى  يعد  ومل 
الأبطال، بعد خ�سارة ال�سوبر وكاأ�ص اإ�سبانيا.

ريال  رئي�ص  برييز،  فلورنتينو  فاإن  "ABC" الإ�سبانية،  �سحيفة  وبح�سب 
مدريد، اأخرب زيدان بثقته فيه ورغبته يف ا�ستمراره باملو�سم املقبل.

اأف�سل مدرب قادر على بناء فريق جديد مع  اأنه  واأو�سح برييز لزيدان، 
الوافدين اجلدد بال�سيف املقبل ل�ستعادة الألقاب.

ويرتبط زيدان بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية املو�سم املقبل. 

 كاأ�ص الكنفيدرالية الفريقية : وفاق �سطيف - اأورلوندو بريات�ص يوم 10 
مار�ص باآكرا الغانية

اجلزائر- ي�ست�سيف فريق وفاق �سطيف، اأحد ممثلي الكرة اجلزائرية يف 
اورلوندي  ت�سكيلة  )الكاف(،  القدم  لكرة  الفريقية  الكنفيدرالية  كاأ�ص 
بريات�ص يوم 10 مار�ص احلايل مبلعب اآكرا بغانا، ح�سبما اأعلن عنه النادي 
الر�سمية   �سفحته  على  له  بيان  يف  املحرتفة  الوىل  الرابطة  اىل  املنتمي 

"الفاي�سبوك".
45 ب�سطيف، ليتم تغيري املكان ب�سبب  8 ماي  وكانت املباراة مقررة مبلعب 
خماوف انتقال ال�ساللة املتحورة اجلنوب افريقية لفريو�ص كورونا، حيث 

متر جنوب افريقيا مبوجة ثانية ب�ساللة متنقلة اكرث انت�سارا.
بعدها يتنقل الوفاق، من�سط نهائي 2009، مرتن اأول اىل ليبيا ملالقاة اأهلي 
قبل  مار�ص،   17 يوم  الوىل  املجموعة  عن  الثانية  اجلولة  بر�سم  بنغازي 
التوجه اىل اآبا بنيجرييا للتباري مع اإينييمبا يف ختام مرحلة الذهاب من 

املناف�سة القارة يوم 4 ابريل القادم.

 الألعاب املتو�سطية وهران 2022 : متويل الربامج التح�سريية اخلا�سة 
بـ 325 ريا�سيا

التح�سريية  الربامج  متويل  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قررت   - وهران 
املنح  ت�سمل  ــور  ذك  198 و  اإنـــاث   127 منهم  ريا�سيا   325 بـــ  اخلا�سة 
و  والرتب�سات  ال�سحية  والتغطية  التقني  والتاأطري  والتعوي�سات 
بوهران  الثالثاء  يوم  عنه  اأعلن  ح�سبما  باخلارج،  التكوينية  الدورات 

امل�سوؤول الأول عن القطاع، �سيد علي خالدي.
واأو�سح الوزير باأنه �سيتم التكفل بالرتب�سات و الدورات التدريبية يف 
15 بلدا يف خمتلف التخ�س�سات الريا�سية،  210 ريا�سي عرب  اخلارج ل 
يف  بوهران  �ستقام  التي  املتو�سطية  لالألعاب  حت�سريهم  اإطار  يف  وذلك 

�سائفة 2022.
املعنية  الريا�سية  للمرافق  زيارته  هام�ص  على  خالدي،  ال�سيد  واأبرز 
املحكم  التنظيم  على  احلر�ص  اإىل  "اإ�سافة  اأنــه  املتو�سطي،  باملوعد 
بهذه  اجلزائرين  الريا�سين  تاألق  هدف  على  التاأكيد  مت  لالألعاب، 

املنا�سبة و الظفر باأكرب عدد ممكن من امليداليات".

عند  ذهبية  حترز  اجلزائر  ال�ساعة(:  �سد  )�سباق  اإفريقيا2021-  بطولة   
الأوا�سط وبرونزية لدى الأكابر

بامليدالية  )اأوا�سط/ذكور(  للدراجات  اجلزائري  املنتخب  توج   - القاهرة 
الذهبية لل�سباق �سد ال�ساعة )ح�سب الفرق( يف البطولة الإفريقية 2021 
اكتفى  بينما  بالقاهرة،  الثالثاء  يوم  جرت  التي  الطريق،  على  للدراجات 

فريق الأكابر بامليدالية الربونزية.
    و تقدم منتخب الأوا�سط نظرييه الرواندي و اجلنوب اإفريقي، بينما جاء 

منتخب الأكابر خلف جنوب اإفريقيا و رواندا.
الرباعي  من  متكونا  كلم،   28 م�سافة  قطع  الذي  الأوا�سط  منتخب  كان  و      
�سالح الدين �سركي، مرون برين�ص، خالد من�سوري و عبد الكرمي فركو�ص، 
فيما �سكل منتخب الأكابر كال من يو�سف رقيقي، عز الدين لعقاب، ن�سيم 

�سعيدي و حمزة من�سوري.
من  دراجا   16 بالقاهرة  املتواجد  للدراجات  اجلزائري  املنتخب  ي�سم  و      

بينهم مت�سابقتان ل�سنف الو�سطيات و هما ن�سرين هويلي و �سهرة عزوز.
    وي�سارك يف هذه املناف�سة اجلارية من 2 اإىل 6 مار�ص، 200 دراج ميثلون 15 
متبوعة  الفرق(  ح�سب  و  )فردي  ال�ساعة  �سد  �سباقات  �ستكون  حيث  دولة 

ب�سباقات على الطريق خالل الفرتة املمتدة من 11 اإىل 14 مار�ص مب�سر.

الغيابات ت�شرب قائمة ميالن اأمام 
اأودينيزي

برييز يبلغ زيدان مب�شريه

 كاأ�ض الكنفيدرالية الفريقية :

 وفاق �شطيف - اأورلوندو بريات�ض يوم 
الغانية  باآكرا  مار�ض   10

 الألعاب املتو�شطية وهران 2022 :

 متويل الربامج التح�شريية اخلا�شة بـ 
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مركز فل�شطني لدرا�شات الأ�شرى

اأ�شرى  فل�شطينيون

 بقلم/ خالد �شادق
-------------------------

عن  �ل��ت��ن��ازل  يتم  �ن  كبري  ف��رق 
ب��ع�����ص �مل���و�ق���ف لأج����ل �جن���اح 
�لعام،  �ل�سالح  تخدم  م�سار�ت 
�لد�خلي  �لبيت  ترتيب  �ىل  وتوؤدي 
�ل�سفوف  وتوحيد  �لفل�سطيني، 
مل��و�ج��ه��ة �خ��ط��ار �ك���ر و�ع���د�ء 
تتنازل  �ن  كبري  ف��رق  مركزيني، 
قاعدة  على  هامة  م�سالح  لتعلي 
ميكن  ل  و�لتي  �ملر�سلة  �مل�سالح 
وفق  �ل  �ل��غ��اوؤه��ا  ول  �عتبارها 
على  بالنفع  تعود  كبرية  م�سلحة 
خطر  لتفادي  وتوؤدي  كله  �ل�سعب 
و�لتفريط  �لتنازل  بني  فما  �كر، 
جت����اوزه،  مي��ك��ن  ل  رف��ي��ع  خ���ط 
حتى  �و  �ل��ث��و�ب��ت  ع��ن  فالتنازل 
�لنتائج  ت��ك��ون  عندما  تاأجيلها 
ي�سبح  فانه  �سفرية  و�ملح�سلة 
�لهامة  �حلقوق  من  حق  يف  تفريطًا 
فحو�ر�ت  عنها،  تنازل  ل  �لتي 
بني  م��وؤخ��ر�  حدثت  �لتي  �لقاهرة 
�لف�سائل  بح�سور  وحما�ص  فتح 
�لقاهرة،  وبرعاية  �لفل�سطينية 
ق��دم��ت ف��ي��ه��ا ت��ن��ازلت ك��ب��رية، 
�لنق�سام  جتاوز  يتم  �ن  �مل  على 
حقيقية،  مب�����س��احل��ة  و�ل�������رضوع 
�لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات  و�ن��ف��اذ 
�ملجل�ص  و�نتخابات  و�لت�رضيعية 
قد  �لتنازلت  هذه  لكن  �لوطني، 
بان  قبلنا  ما  �ذ�  تقريطًا  ت�سبح 
�لنتخابات  ه��ذه  �سقف  ي��ك��ون 
منظمة  ترتيب  يعاد  ل  و�ن  �و�سلو، 
جترى  ل  و�ن  �لفل�سطينية،  �لتحرير 

و�ن  �لوطني،  للمجل�ص  �لنتخابات 
�نه  على  �حل��و�ر  هذ�  �ىل  ينظر  ل 
�سعبنا  خلدمة  �ل�سا�ص  يف  يهدف 
من  �ل��ك��ث��ري  وح��ل  �لفل�سطيني 
على  منها  يعاين  �لتي  م�ساكله 
�لتو�فق  و�ن  طو�ل  �سنو�ت  مد�ر 
مطلب  �لفل�سطيني  �ل��د�خ��ل��ي 
�ن  مطالب  و�جلميع  ه��ام،  وطني 
ولتخفيف  �ل�سعب  مل�سلحة  يتنازل 
لأزماته  حلول  و�يجاد  عنه  �لعباء 

. �ملتالحقة 
حممود  �لرئي�ص  �أ�سدر  بالأم�ص 
بت�سكيل  رئا�سًيا  مر�سوًما  عبا�ص، 
حم��ك��م��ة ق�����س��اي��ا �لن��ت��خ��اب��ات، 
�لعليا  �ملحكمة  قا�سية  برئا�سة 
ت�سم  و�ملحكمة  �لدين،  نا�رض  �إميان 
من  �آخرين  ق�ساة  ثمانية  ع�سوية 
و�ملحافظات  �جلنوبية  �ملحافظات 
يف  تاأتي  خطوة  وه��ذه  �ل�سمالية، 
�ىل  ت��وؤدي  قد  خطو�ت  عدة  �طار 
�لنتخابات،  وجه  يف  �لغام  تفجري 
من  متخوفة  �ملقاومة  ف�سائل  لن 
بعدما  �ملحكمة  هذه  ت�سكيل  طريقة 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�ص  �أجرى 
تعديالت  �سل�سلة  عبا�ص  حممود 
�مل��وؤ���س�����س��ة  ع��م��ل  طبيعة  ع��ل��ى 
�ل�رضوري  من  وك��ان  �لق�سائية، 
م�ستقلني  فيها  �لق�ساة  يكون  �أن 
�ل�سلطة  رئي�ص  لكن  كامل،  ب�سكل 
قا�سي  برئا�سة  �ملحكمة  باأن  �علن 
�لنق�ص  حمكمة  �لعليا،  �ملحكمة 
�إمي���ان ن��ا���رض �ل��دي��ن وه��و �لم��ر 
�لرئي�ص  لن  �خلالف  يثري  قد  �لذي 
جمل�ص  رئي�ص  �قال  قد  كان  عبا�ص 

�رض�ر،  �أبو  عي�سى  �لأعلى  �لق�ساء 
�لقا�سية  بتعيني  مر�سوما  و��سدر 
ملجل�ص  رئي�سا  �لدين  نا�رض  �إمي��ان 
فل�سطينية  �ول  وه��ى  �لق�ساء، 
�لرئي�ص  من  بقر�ر  قا�سية  تعني 
حم��م��ود ع��ب��ا���ص، م��ا ي��ع��ن��ي �ن 
حمكمة  ق�ساة  ��ستقاللية  معيار 
ول  حا�رضة،  لي�ست  �لنتخابات 
نا�رض  �مي��ان  �ل�سيدة  �عتبار  ميكن 
�ن  يبدو  ما  وعلى  م�ستقلة،  �لدين 
ي�رض  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�ص 
بعيد�  فردية  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  على 
من  ومو�قفها  �لف�سائل  روؤية  عن 
دون  تاأتي  �لتي  �لعالقة  �لق�سائية 

مقدمات.
تاأجيلها  مت  �لعالقة  �لق�سايا  كل 
�لت�رضيعية،  �لنتخابات  بعد  ما  �ىل 
2005م،  م��وظ��ف��ي  ك��ق�����س��ي��ة 
رو�تبهم،  �ملقطوعة  و�مل��وظ��ف��ني 
و����س��ت��ح��ق��اق��ات �����رض �ل�����س��ه��د�ء 
و�ل��������رضى و�جل����رح����ى، ح��ت��ى 
�لتي  �لعقوبات  رف��ع  مو�سوع 
غزة  قطاع  على  �ل�سلطة  تفر�سها 
ولي�ص  تفريط  وه��ذ�  جتاهلها،  مت 
�لفل�سطيني  فال�سعب  ت��ن��ازل، 
لتخفيف  خطو�ت  ب��اي  ي�سعر  مل 
�لقاهرة،  حو�ر�ت  بعد  عنه  �لعباء 
�ملعتقلني  ع���ن  �لف�����ر�ج  ح��ت��ى 
�حل��ري��ات  و�ط���الق  �ل�سيا�سيني 
عن  حديث  ي��دور  و�ليوم  يتم،  مل 
يف  �لقاهرة  حو�ر  �لغاء  �و  تاأجيل 
عنه  ك�سف  ما  وهو  �حلايل  مار�ص 
جبهة  ع��ام  �أم��ني  جم��دلين  �أح��م��د 
�ف�سح  �ل��ذي  �ل�سعبي،  �لن�سال 

و�ت�سالت  مقرتحات  وج��ود  عن 
للف�سائل  �لوطني  �حلو�ر  لتاأجيل 
�لقاهرة  يف  �ملقرر  �لفل�سطينية 
�نتخابات  ملف  لبحث  �ل�سهر؛  هذ� 
جمدلين  وق��ال  �لوطني،  �ملجل�ص 
فل�سطني  ل�سوت  �إذ�عي  حديث  يف 
تاأجيل  �ملالئم  من  يكون  قد  ن��ه  �إ
�نتهاء  بعد  ما  �إىل  مار�ص  ح��و�ر 
�لنتخابات  و�إجر�ء  �لأوىل  �ملرحلة 
يف  تفريط  �ي�سا  وهذ�  �لت�رضيعية، 
�لفل�سطينية  للف�سائل  ��سيل  حق 
�لقاهرة،  ح��و�ر�ت  ��ستكمال  يف 
يبقى  �ن  �ل���ع���دل  م���ن  ف��ل��ي�����ص 
طائلة  حتت  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�لف�سائل  وت��ب��ق��ى  �ل��ع��ق��وب��ات، 
لرغبات  ره��ي��ن��ة  �لفل�سطينية 
تهدف  �لتي  وتوجهاتها  �ل�سلطة 
هو  ما  على  �لو�سع  ��ستمر�ر  �ىل 
دمج  وع��دم  �ملنظمة،  د�خ��ل  عليه 
فيها  �ل�سالمي  و�جل��ه��اد  حما�ص 
�ملجل�ص  �نتخابات  على  و�للتفاف 
ت�سكيله  �ع��ادة  ومنع  �لوطني، 
�لف�سائل  جل  رغبات  وفق  جمدد� 

. لفل�سطينية �
�مل�ستفيد  هي  فتح  وحركة  �ل�سلطة 
لأنها  �لتعطيل،  هذ�  كل  من  �ملبا�رض 
للناخبني  و��سحة  بر�سالة  تر�سل 
كلها  و�لت�سهيالت  �لم���ور  �ن 
يف  �خرى  خيار�ت  و�أي  بها،  معلقة 
�سيدفع  وهو  �ل�سعب،  �سالح  غري 
حما�ص  �ن  و�لغريب  خيار�ته،  ثمن 
ذلك  يدركون  �لف�سائل  وبع�ص 
كرها  �و  طوعا  قبلو�  لكنهم  جيد�، 
�لتفريط. �ىل  �لتنازل  من  �لنتقال 

ما بني التنازل والتفريط..

ر�سد مركز فل�سطني لدر��سات �لأ�رضى، 
400 حالة �عتقال بحق �ملو�طنني من قبل 
قو�ت �لحتالل، بينهم 39 طفاًل و5 ن�ساء، 
خالل �سهر فر�ير/ �سباط �ملن�رضم. و�أكد 
�سلطات  �أن  �ل�سهر،  تقريره  يف  �ملركز 
�ملا�سي  �ل�سهر  خالل  و��سلت  �لحتالل 
بحق  و�لع��ت��ق��ال  �لتنكيل  ح��م��الت 
�لع�رض�ت  و��ستهدفت  �لفل�سطينيني، 
و�لوطنية  �لإ�سالمية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن 
�سيا�سية  بتعليمات  وذلك  و�لنا�سطني، 
على  �ل��ت��اأث��ري  بهدف  عليا  جهات  م��ن 
��ستحقاق �لنتخابات �لت�رضيعية �لقادمة. 
ومن قطاع غزة �عتقلت 4 �سبان خالل 3 
حو�دث خمتلفة وذلك خالل �قرت�بهم من 
�رض�حهم  و�أطلق  للقطاع  �ل�رضقية  �حلدود 
بعد �لتحقيق معهم. ولفت ريا�ص �لأ�سقر 
ن�ساء   5 �عتقل  �لحتالل  �أن  �ملركز،  مدير 
بينهن �ملر�بطة �ملقد�سية خديجة خوي�ص، 
�ل�سباط،  باب  بالقرب من  �أثناء تو�جدها 
عن  �أ�سبوع  �إبعادها  مت  �لتحقيق  وبعد 
�أبو  �سلفيا  و�عتقال  �لأق�سى،  �مل�سجد 
تطوع  جمعية  رئي�سة  �لقد�ص  من  لنب 
لالأمل، بعد مد�همة منزلها، و�ل�سيدة مر�م 
�ل�سمالية،  �لأغ��و�ر  منطقة  من  در�غمة 

من  روحانا  عرين  �ل�سابة  �عتقلت  بينما 
حيفا خالل تظاهرة منددة بالعنف و�جلرمية 
بعد �لعتد�ء عليها بال�رضب �ملرح �لأمر 
�أن  وبني  للوعي.  فقد�نها  �ىل  �أدى  �لذى 
�لقا�رضين  ��ستهد�ف  و��سل  �لحتالل 
�لتقرير  بالعتقال و�لتنكيل، حيث ر�سد 
دون  ما  لقا�رضين  �عتقال  حالة   )39(
من  غالبيتهم  �أعمارهم،  من  �لثامنة ع�رض 
مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بينهم 3 �أطفال من 
�سمايل  �جللزون  خميم  من  وطفل  جنني، 

ر�م �لله.
و�أ�سار �إىل حملة �عتقالت و��سعة طالت 
�إىل  �إ�سافة  و�إ�سالمية،  وطنية  قياد�ت 
تهديد�ت  وتوجيه  �آخرين  منازل  مد�همة 
يف  �مل�ساركة  بعدم  و��سح  ب�سكل  لهم 
وطالت  �لقادمة.  �لت�رضيعية  �لنتخابات 
بال�سفة  حما�ص  من  قياد�ت  �لعتقالت 
�لبا�سط  وعبد  من�سور  يا�رض  منهم: 
عون  �أب��و  و"نزيه  �حل��اج،  وخالد  �حل��اج، 
�ل�سنار،  وم�سطفى  ع�سفور،  وعدنان 
وكذلك  طوبا�ص،  من  �سو�فطة  وفازع 
لتحرير  �ل�سعبية  �جلبهة  يف  �لقياديني 
فل�سطني ع�سمت �ل�سويل و�أنور �حلمود. 
منهم،  �أخرى  قياد�ت  منازل  د�همت  كما 

�سمري  �ل��رج��وب،  نايف  دوي���ك،  عزيز 
�لقا�سي، عمر �لرغوثي، رزق �لرجوب، 
وهددتهم جميًعا بعدم خو�ص �لنتخابات 
�إىل  �لأ�سقر  و�أ�سار  �لقادمة.  �لت�رضيعية 
�سحة  تدهور  �سهد  �ملا�سي  �ل�سهر  �أن 
عدد من �لأ�رضى �إىل حد �خلطورة نتيجة 
نقل  ومت  بحقهم،  �ملتعمد  �لطبي  �لإهمال 
�لحتالل.  م�ست�سفيات  �إىل  بع�سهم 
�لأ�سقر  بني  �لإد�ري���ة،  �لأو�م��ر  وب�ساأن 
�إ�سد�ر  و��سلت  �لحتالل  حماكم  �أن 
حيث  �لأ���رضى،  بحق  �لد�ري��ة  �لقر�ر�ت 

�أ�سدرت حماكم �لحتالل �ل�سورية )98( 
قر�ًر� �إد�رًيا بني جديد وجتديد، تر�وحت ما 
بني �سهرين �إىل �ستة �أ�سهر. ومن بني من 
�سدرت بحقهم قر�ر�ت �لأ�سرية �لنا�سطة 
ختام �ل�سعافني 57 عاًما من ر�م �لله، حيث 
جدد لها للمرة �لثانية ملدة 4 �أ�سهر �أخرى، 
كما جددت �لعتقال �لإد�ري ملدة 4 �أ�سهر 
للمرة �لثالثة بحق عامل �لفلك و�لفيزيائي 
�لروفي�سور  �ملحرر  �لأ�سري  �لفل�سطيني 
رميا  بيت  من  عاًما،   55 �لرغوثي  عماد 

بر�م �لله.

املن�شرم فيفري  �شباط   خالل  اعتقال  حالة   400
اأخبار فل�شطني

الأ�شرية / نوال حممد 
فتيحة عبد 

)2002م- 2021م(

فتيحة عبد  حممد  نو�ل  �لأ�سرية:-   -
2002م مو�ليد:-   -

�لقد�ص  مدينة  �سلو�ن  بلدة  من  �لإقامة:-  مكان   -
ملحتلة �

عزباء      -: �لجتماعية  �حلالة   -
هي  فتيحة  �ل�سابة  �لأ�سرية  تعتر  �لعائلة:-   -
و�لتي  �فر�د،   9 من  �ملكونة  عائلتها  يف  �لثالثة 

�لقد�ص  مدينة  يف  ون�ساأت  وتربت  ولدت 
يف  �لدر��سي  تعليمها  تلقت  �لعلمي:-   �ملوؤهل   -

�لعا�رض �ل�سف  �أنهت  حتى  �لقد�ص  مد�ر�ص 
2020م  /21/2 �لعتقال:-  تاريخ   -

"�لد�مون" معتقل  �لعتقال:-  مكان   -
جندي  طعن  حماولة  �إليها:-  �ملوجة  �لتهمة   -

ين �سهيو
موقوفة  -: عليها  حكم   -

�ل�سهيوين  �لحتالل  ميعن  وظامل:-  تع�سفي  �إجر�ء 
من  نو�ل  �لأ�سرية  بحق  �إجر�مه  مو��سلة  يف 
�لأوىل  �لفرتة  يف  ذويها  زيارة  من  حرمانها 

�لأمني"  "�ملنع  بحجة  لالعتقال 
فتيحة  حممد  نو�ل   -: �لأ�سرية  �عتقال   -

�ملقد�سية  �لفتاه  �ل�سهيوين  �لحتالل  قو�ت  �عتقل 
فيه  ت�سكن  �لذي  للمنزل  حماذية  منطقة  من  نو�ل 
بتاريخ  �سهيوين  جندي  طعن  حماولة  بتهمة 
حتقيق  �قبية  �ىل  �قتيادها  ومت  2020م   /21/2
حرمت  �سهر  ملدة  فيها  �حتجزت  �لتي  �مل�سكوبية 
ز�ل  ما  �لحتالل  و�أن  �ملحامني  زيارة  من  خاللها 
�أن  موؤكد�ً  �عتقالها،  منذ  �رض�حها  �طالق  يرف�ص 
�ملخابر�ت  طلب  على  بناء  توقيفها  متدد  �ملحكمة 

عاما.  16 بحكمها  تطالب  �لتي  و�لنيابة 
وما  لها  حماكمة  جل�سة   15 عقد  جرى  �أنه  يذكر 
كافة  �ملحامي  تقدمي  من  �لرغم  موقوفة، على  ز�لت 
�ل�سحية  حالتها  �سعوبة  توؤكد  �لتي  �لأور�ق 
و�لأ�سرية  جدوى  دون  لكن  مر�سها  وو�قع 
يف  مر�ت  عدت  �لنفر�دي  للعزل  تعر�ست  فتحية 
�إد�رة  قر�ر  بعد  �لد�مون  �سجن  يف  �نفر�دية  زنز�نة 
�ملو�فق  و�ليوم  2021-1-19م  يف  عزلها  �ل�سجون 
�لحتالل  �سجون  �إد�رة  �نهت  23/2/2021م 
نو�ل  �ملقد�سيتني  �لأ�سريتني  عزل  �لإ�رض�ئيلية 
�لعزل  يف  مكثتا  �أن  بعد  فدوى  �لأ�سرية  وزميلتها 

طويلة. لفرتة 
فتيحة  حممد  نو�ل  لالأ�سرية:-  �ل�سحية  �حلالة 

قال:  نو�ل  �ملقد�سية  �لأ�سرية   و�لد  ل�سان  على 
�أن  موؤكد�ً  �عتقالها  منذ  مريرة  معاناة  تع�ص  �نها 
تعاين  فهي  ولدتها  منذ  خا�سة  �سعبة  حالتها 
�سحتها  على  �أثرت  وع�سبية  نف�سية  �مر��ص  من 
و�لطباء  �مل�سايف  بني  عمرها  ق�ست  وحياتها 
�لعزل  يف  �حتجازها  و�أن  �لدوية"  على  وتعي�ص 

مر�سية.  م�ساعفاٍت  لها  ي�سبب 

"�لإ�رض�ئيلي"،  �لحتالل  قو�ت  هدمت 
يف  منزل   ،3/3/2021 �لأرب��ع��اء  �أم�ص 

خميم �سعفاط، �سمال �لقد�ص �ملحتلة.
ق��و�ت  ب��اأن  حملية،  م�سادر  و�أف���ادت 
�لحتالل �قتحمت خميم �سعفاط �سباحا، 

يعود  طابقني  من  منزل  بهدم  و�رضعت 
للمو�طن من عائلة �أبو ميالة.

منظمة  �أ�سدرتها  معطيات  وبح�سب 
هدم  �لحتالل  ف��اإن  �حلقوقية،  بت�سيليم 
�لعام  نهاية  حتى   2004 عام  مطلع  منذ 

�ملن�رضم، 1098 منزل يف �لقد�ص �ملحتلة 
 235 قر�بة  ذ�تيا  �ملقد�سيون  هدم  فيما   ،
غر�مات  لتجنب  �لفرتة  نف�ص  يف  منزل 
باهظة جد� يفر�سها �لحتالل عليهم بعد 
تنفيذ عمليات �لهدم بجر�فاته، فيما هدم 

�لحتالل 458 مبنى ومن�ساأة غري �سكنية 
يف نف�ص �لفرتة.وت�سري ذ�ت �ملعطيات �إىل 
�أنه منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية �لعام 
بعد  3579 مقد�سيا  قر�بة  �ملن�رضم، �رضد 

هدم منازلهم.

هدم 1098 منزل يف القد�ض منذ 2004..الحتالل يهدم منزل من 
طابقني يف خميم �شعفاط
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وثائق �شرية تك�شف خمططات الحتالل لتهجري 
اأهايل غزة

قراءة / حممد علي
---------------- 

ر�فيف،  �سيفر  عومري  �لكاتب  وذكر 
�لتفكري  منتدى  موقع  على  مقاله  يف 
ترددت   ،2019 �سيف  قليمي،"يف  �لإ
دول  مع  �إ�رض�ئيل  تو��سل  عن  تقارير 
منظمة  هجرة  تنظيم  �أجل  من  �أخرى 
للخطة،  ووفقا  غزة،  قطاع  من  ليها  �إ
قبول  على  دولة  �أي  مو�فقة  فبمجرد 
�ستن�سئ  غ��زة،  قطاع  من  �ملهاجرين 
وتنقل  �جلنوب،  يف  مطار�  �إ�رض�ئيل 
وتنقلهم  باحلافالت،  هناك  غزة  �سكان 
ر�فيف،  و�أو�سح  �جلديد".  بلدهم  �إىل 
عزر�ئيلي  مركز  يف  �لزميل  �لباحث 
بجامعة  ���رض�ئ��ي��ل��ي��ة  �لإ ل��ل��در����س��ات 
للحظة  �خل��ر  "هذ�  �أن  غ��وري��ون،  بن 
تورطت  هل  �ل��ت��ايل:  �ل  �ل�سوؤ ط��رح 
�لفل�سطينيني  نقل  عملية  يف  �إ�رض�ئيل 
ينكر  مل  غ��زة؟  قطاع  من  �لو�قع  يف 
�خلطة  هذه  �لإ�رض�ئيليون  �مل�سوؤولون 
وزيرة  �لفور  على  �أكدتها  بل  فح�سب، 
�ساكيد،  ييليت  �آ �ل�سابقة  �لق�ساء 
�لهجرة  لت�سجيع  ييدها  تاأ �أعلنت  �لتي 

�أجل  من  دفعت  بل  غ��زة،  قطاع  من 
ل�سنو�ت  �ل���وزر�ء  جمل�ص  يف  ذل��ك 
"�جلمهور  �أن  �إىل  ���س��ار  و�أ عديدة". 
يتلقون  و�لفل�سطيني  �لإ�رض�ئيلي 
حول  �ملعلومات  من  �سحيحة  قطر�ت 
�لتي  �لوز�رية  �لجتماعات  م�سمون 
قطاع  �سكان  م�سري  تقرير  فيها  يتم 
طبيعة  �لآن  حتى  نعرف  ل  لذلك  غزة، 

�ساكيد  �قرتحتها  �لتي  �لإج���ر�ء�ت 
وكيف  غ��زة،  م��ن  �لهجرة  لت�سجيع 
على  �ل��وزر�ء  زمالئها  فعل  رد  كان 
�جتماعات  حم��ا���رض  لأن  ف��ك��اره��ا،  �أ
مل��دة  ���رضي��ة  ت��ظ��ل  �ل����وزر�ء  جمل�ص 
رمبا،  مر�جعتها،  وميكننا  عاما،  خم�سني 

."2069 عام  فقط يف 
�لأخرية  �ل�سنو�ت  "يف  نه  �أ و�أو�سح 

من  �ل��ع��دي��د  ف��ت��ح  ت�����س��ه��د  ب����د�أت 
�جتماعات  فتح  يف  �ل��روت��وك��ولت 
�لأوىل  �ل�سنو�ت  منذ  �لوزر�ء  جمل�ص 
�لوثائق  لالحتالل يف قطاع غزة، وهذه 
مرة  لأول  لنا  وتتيح  باملعلومات،  غنية 
�سنع  عملية  عن  �ل�رضية  حجاب  �إز�لة 
فيما  �لإ�رض�ئيلية  �حلكومة  يف  �لقر�ر 

�لفل�سطينيني". بحياة  يتعلق 

اأكد كاتب اإ�شرائيلي اأن "الربوتوكولت ال�شرية الإ�شرائيلية التي ك�شف النقاب عنها موؤخرا، تظهر تورط حكومات تل اأبيب 
املتعاقبة، ب�شكل مكثف خالل ال�شنوات الأوىل من احتالل قطاع غزة، مبحاولتها اإعادة ت�شكيل تركيبته ال�شكانية الفل�شطينية، 

بهدف �شم القطاع دون احلاجة ل�شتيعاب عدد كبري من �شكانه".

درجات   5.9 بقوة  زلز�ل  �رضب 
�لأربعاء،  ريخرت،  مقيا�ص  على 
�ليونان.  و�سط  لري�سا  مدينة 
�لأر�سية  �لعلوم  معهد  وذكر 
على  وقع  �لزلز�ل  �أن  ثينا،  �أ يف 
غربي  ���س��م��ال  ك��ل��م   24 ب��ع��د 
 12:16 �ل�ساعة  عند  لري�سا 
�لزلز�ل  �أن  و�أ�ساف  ت.غ(.   +2 (
م�سري�  كلم،   15 عمق  على  وقع 
بقوة  �رتد�دية  هزة  حدوث  �إىل 

دق��ائ��ق.   3 ب��ع��د  درج���ات   4.4
�سعر  �ل��زل��ز�ل  �أن  �إىل  ���س��ار  و�أ
ومل  ثينا،  �أ �لعا�سمة  �سكان  به 
�لأرو�ح  يف  خ�سائر  �أي  ي�سجل 
جهة  من  �خلر.  ن�رض  �ساعة  حتى 
�لكو�رث  د�رة  �إ قالت  �أخ��رى، 
يف  فاد"،  "�آ �لرتكية  و�لطو�رئ 
 6.2 بلغت  �لزلز�ل  قوة  �إن  بيان، 

درجات.
ق.د

عري  ��ستطالع  نتائج  �أظهرت 
ج��دي��د ل��ل��ر�أي، ت��ر�ج��ع ح��زب 
من  لعدد  وخ�سارته  �لليكود، 
�ساحب  ب��ق��ائ��ه  م��ع  �مل��ق��اع��د، 
بالكني�ست.  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة 
�ل�ستطالع  نتائج  وبح�سب 
 13 �ل� �ل��ق��ن��اة  �أج��رت��ه  �ل���ذي 
�سباح  نتائجه  ون�رضت  �لعرية، 
�سيح�سل  �لأرب���ع���اء،  �ل��ي��وم 
مقعد�،   27 على  �لليكود  حزب 
هناك  حلزب  مقعد�   19 مقابل 
لبيد.  يائري  برئا�سة  م�ستقبل 
�ستكون  لال�ستطالع،  ووفقا 
 27 �لليكود  كالتايل:  �لنتائج 

تكفاه   ،19 عتيد  ي�ص  مقعد�، 
�لقائمة   ،11 ميينا   ،11 حد�ساه 
يهدوت   ،7 �سا�ص   ،8 �لعربية 
 ،7 بيتنا  ي�رض�ئيل   ،7 هتور�ة 
�لدينية  �ل�سهيونية   ،6 �لعمل 
مريت�ص   ،4 ل��ف��ان  ك��ح��ول   ،4
وبالن�سبة  مقاعد.   4 ر�ع��م   ،4
لرئا�سة  ن�سب  �لأ لل�سخ�سية 
من   36% ���س��وت  �ل����وزر�ء، 
ل�سالح  �لإ�رض�ئيلي  �جلمهور 
بيد،  ليائري  و19%  نتنياهو، 
و12%  �ساعر،  جلدعون  و13% 

بينت. لنفتايل 
ق.د

�لدميقر�طي  �ل�سناتور  �أع��ل��ن 
جلنة  رئ��ي�����ص  و�رن�����ر  م����ارك 
�ل�سيوخ  جمل�ص  يف  �ملخابر�ت 
و�فقت  �للجنة  �أن  �لأمريكي 
�لآر�ء  باإجماع  �لثالثاء  �ليوم 
جو  �ل��رئ��ي�����ص  ت��ر���س��ي��ح  ع��ل��ى 
�ملخ�رضم  للدبلوما�سي  بادين 
مدير  ملن�سب  ب��رين��ز  ول��ي��ام 
وك��ال��ة �مل��خ��اب��ر�ت �مل��رك��زي��ة 
بيان  يف  وق��ال  ي��ه(.  )���س��ي.�آي.�إ
باأغلبية  �حل��زب��ني  “ت�سويت 
�ل�سفري  )تعيني(  ل�سالح  �ساحقة 
موؤهالت  على  ل�سهادة  برينز 
فيها  ج���د�ل  ل  �ل��ت��ي  �مل��ر���س��ح 
�لطويلة  خرته  وعلى  للدور 
�ل��ق��وم��ي  م����ن  �لأ ���س��وؤون  يف 
بالعمل  بالثناء  �جلدير  و�لتز�مه 
عن  و�رن�����ر  وع���ر  �لعام”. 
�ملجل�ص  يتحرك  �أن  يف  م��ل��ه  �أ
تر�سيح  “لتاأكيد  هيئته  بكامل 
�إبطاء  �أي  دون  برينز  �ل�سفري 
قال  برينز  وكان  له”.  د�عي  ل 
تر�سيحه  ت��اأك��ي��د  جل�سه  يف 

�ملناف�سة  �إن  �ملا�سي  �ل�سهر 
قيادتها  ومو�جهة  �ل�سني  مع 
للهيمنة  تنزع  �لتي  “�لعد�ئية 
م���ور  �لأ م��ن  �لآخرين”  ع��ل��ى 
�لقومي  لالأمن  بالن�سبة  �ملهمة 
خالل  برينز  وق��ال  �لأمريكي. 
�ل��ت��ه��دي��د�ت  م��ن  �إن  �جلل�سة 
�ل��ت��ي  �لأخ�����رى  لوفة”  “�ملاأ
تلك  �ملتحدة  �لوليات  تو�جه 
وك��وري��ا  رو�سيا  متثلها  �ل��ت��ي 
و�أ���س��اف  ي����ر�ن.  و�إ �ل�سمالية 
و�لق�سايا  �ملناخي  �لتغري  �ن 
و�لتهديد�ت  �لعاملية  �ل�سحية 
خماطر  ت�سكل  ل��ك��رتون��ي��ة  �لإ
�ملتعلقة  �لق�سايا  ومن  كبرية. 
�أن  �ملتوقع  من  �لتي  برو�سيا 
من  وغريه  برينز  معها  يتعامل 
يف  �ملخابر�ت  �أج��ه��زة  ���س��اء  روؤ
حتقيق  بايدن  د�رة  �إ فرتة  بد�ية 
على  �إلكرتونية  هجمات  يف 
�حلكومية  �لبيانات  �سبكات 

و�ملحلية. و�خلا�سة  �لأمريكية 
ق/د

و�لأردن  م�رض  خارجية  وزر�ء  �أعرب 
مي���ن  وف��ل�����س��ط��ني ���س��ام��ح ���س��ك��ري و�أ
�ل�����س��ف��دي وري���ا����ص �مل��ال��ك��ي ي��وم 
لن��خ��ر�ط  تطلعهم  ع��ن  �لأرب���ع���اء، 
بفاعلية  �ملعنية  �ل��دول��ي��ة  �لأط���ر�ف 
ذلك  ج��اء  �ل�����س��الم.  عملية  ملف  يف 
وزر�ء  عقده  ت�ساوري  �جتماع  خالل 
م�����ص ب��ال��ق��اه��رة يف  �ل���دول �ل��ث��الث �أ
بني  و�لقائم  �مل�ستمر  �لتن�سيق  �إط��ار 
ح�سبما  وفل�سطني،  و�لأردن  م�رض 
وز�رة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  ف��اد  �أ
وقال  حافظ.  �أحمد  �مل�رضية  �خلارجية 
�إن  �ليوم،  �سحفي  بيان  يف  �ملتحدث، 
�للقاء  بد�ية  يف  ثنو�  �أ �لثالثة  �لوزر�ء 

�لتعاون  جم���الت  ت�سهده  م��ا  على 
تعك�سه  وما  ملمو�سة،  تطور�ت  من 
�لت�ساور  �جتماعات  �نعقاد  دوري��ة 
�لدفع  يف  �سادقة  رغبة  من  �لثالثي 
و�لأردن  م�رض  بني  بالعالقات  ًقدًما 
�مل��ج��الت  خم��ت��ل��ف  يف  وف��ل�����س��ط��ني 
هامة  من�سة  من  توفره  عما  ف�ساًل 
و�لدولية  قليمية  �لإ �ملو�قف  لتن�سيق 
�لفل�سطينية.  �لق�سية  �إز�ء  وخا�سة 
على  �لبناء  �أهمية  على  �لوزر�ء  و�أكد 
زخم  من  �ملا�سية  �لفرتة  �سهدته  ما 
�ل�سالم  عملية  ملف  حتريك  ��ستهدف 
مبخرجات  �سادو�  و�أ م�سار�ت،  عدة  على 
�لدول  جامعة  ملجل�ص  �لأخري  �لجتماع 

يف  �ل��وز�ري  �مل�ستوى  على  �لعربية 
عنه  متخ�ص  وما  �لعادية،  غري  دورت��ه 
�ملتحدث  و�أو�سح  هامة.  ق��ر�ر�ت  من 
�أهمية  على  �تفاًقا  �سهد  �للقاء  �أن 
�لفرتة  خ��الل  �لعمل  يف  �ل�ستمر�ر 
�ملو�تية  �لبيئة  خلق  �أج��ل  من  �ملُقبلة 
�لطرفني  بني  وبناءة  جادة  ملفاو�سات 
نهاء  �إ بهدف  و�لإ�رض�ئيلي  �لفل�سطيني 
�لتو�سل  نحو  و�ل�سعي  �حلايل،  �جلمود 
و�لد�ئم  و�لعادل  �ل�سامل  �ل�سالم  �إىل 
�لفل�سطينية  �لدولة  قامة  �إ ي�سمن  �لذي 
حدود  على  للحياة  �لقابلة  �مل�ستقلة 
 ،1967 يونيو  ح��زي��ر�ن/  م��ن  �ل��ر�ب��ع 
كما  �ل�رضقية.  �لقد�ص  وعا�سمتها 

كافة  وقف  �رضورة  على  �لوزر�ء  �سّدد 
يف  �لإ�رض�ئيلية  �ل�ستيطانية  ن�سطة  �لأ
مع  �ملحتلة،  �لفل�سطينية  �لأر����س��ي 
�ل�ستيطان  عمليات  �أن  على  �لتاأكيد 
�ل��ت��و���س��ل حلل  ف��ر���ص  م��ن  ت��ق��ّو���ص 
�نتهاك  من  مُتثله  عما  ف�ساًل  �لدولتني 
و�لقانون  �لدولية  �ل�رضعية  لقر�ر�ت 
عن  �سكري  �لوزير  و�أع��رب  �ل��دويل. 
�ملبذولة  �خلطو�ت  لكافة  م�رض  دعم 
لإجناح  �لفل�سطينية  �لقيادة  ِقبل  من 
لأن  و�لتطُلع  �لفل�سطيني،  �حل���و�ر 
نهاء  �إ يف  �ملُقبلة  �لنتخابات  ُت�سهم 

�لفل�سطيني. �لنق�سام  ملف 
ق.د

�إن  �لرو�سية  �خلارجية  وز�رة  قالت 
فر�ستها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �ل��ع��ق��وب��ات 
مو�سكو  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�سرتد  نها  و�إ لرو�سيا”  عد�ئية  “طعنة 
�أخ��رى  �رضبة  نه  باأ و�سفته  ما  على 
حتد  �أكر  ويف  �لبلدين.  بني  للعالقات 
جو  م��ري��ك��ي  �لأ �لرئي�ص  م��ن  مبا�رض 
�تخذت  �لآن،  حتى  للكرملني  بايدن 
م�����ص �ل��ث��الث��اء  �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �أ
ما  على  رو���س��ي��ا  ملعاقبة  �إج����ر�ء�ت 
�ل�سيا�سي  ت�سميم  مبحاولتها  و�سفته 
بغاز  نافالني  ليك�سي  �أ �مل��ع��ار���ص 

نافالني  كان  �ملا�سي.  �لعام  �أع�ساب 
خالل  بالغ  باإعياء  �سعر  قد  عاما(   44 (
�أغ�سط�ص  يف  �سيبرييا  يف  جوية  رحلة 
حيث  ملانيا  �أ �إىل  جو�  وُنقل  �ملا�سي  �آب 
بغاز  ت�سمم  ن��ه  �أ �إىل  �لأط��ب��اء  خُل�ص 
له  دور  �أي  �لكرملني  وينفي  �أع�ساب. 
يثبت  دليل  �أي  يّطلع على  نه مل  �إ ويقول 
وز�رة  با�سم  �ملتحدثة  وقالت  ت�سممه. 
بيان  يف  ز�خ��اروف��ا  م��اري��ا  �خل��ارج��ي��ة 
يف  لال�ستمر�ر  ذريعة  جمرد  هذ�  “كل 
�لد�خلية”.  �سوؤوننا  يف  �ل�سافر  �لتدخل 
عن  �لتغا�سي  ننوي  “ل  و�أ���س��اف��ت 

�ملعاملة  مبد�أ  �سا�ص  �أ على  �سرند  هذ�. 
متماثل  ب�سكل  لي�ص  ولكن  باملثل، 
�خلارجية  وزي��ر  وك��ان  بال�رضورة”. 
قال  ق��د  لف���روف  �سريجي  �ل��رو���س��ي 
بنف�ص  �سرتد  مو�سكو  �إن  �لثالثاء  �أم�ص 
�أمريكية  عقوبات  �أي  على  �ل�ساكلة 
لدى  رو�سيا  مبعوث  قال  كما  جديدة، 
على  �سرتد  بالده  �إن  �لأوروبي  �لحتاد 
على  �لحت��اد  فر�سها  �لتي  �لعقوبات 

كبار. رو�ص  م�سوؤولني  �أربعة 
�ملتحدة  �لوليات  �إن  ز�خاروفا  وقالت 
“حو�ر�  تريد  كانت  �إن  �ختيار  حرية  لها 

على  رو�سيا  مع  �مل�ساو�ة”  قدم  على 
�أن  �أ�سافت  لكنها  منطقي،  �سا�ص  �أ
�هتماما  عقوبات  �أي  تعري  لن  مو�سكو 
�لإج��ر�ء�ت  ه��ذه  مثل  �أن  �إىل  م�سرية 
يف  منها  �لغر�ص  حتقيق  يف  ف�سلت 
�لآن.  �أخ��رى  م��رة  و�ستف�سل  �ملا�سي 
عن  �لنظر  “بغ�ص  قائلة  وم�ست 
�سنو��سل  للعقوبات،  �أمريكا  دم��ان  �إ
م�ساحلنا  عن  وح�سم  با�ستمر�ر  �لدفاع 
ونحث  �ع��ت��د�ء،  �أي  و�سد  �لقومية 

بالنار”. �للعب  عدم  على  رفاقنا 
ق/د

�لثالثاء،  م�رضية،  �إع��الم  و�سائل  �أف��ادت 
نائب  ثاين،  �آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  باأن 
�لقطري،  �خلارجية  وزير  �ل��وزر�ء،  رئي�ص 
له منذ  �أول زيارة  �لقاهرة، يف  و�سل مطار 
و�سائل  ذكرته  ما  بح�سب   .2017 منت�سف 
�خلارجية  من  بيان  ي�سدر  ومل  مب�رض،  �إعالم 
عبد  بن  حممد  -يعد  ذلك.  ب�ساأن  �لقطرية 
�لوزر�ء  رئي�ص  نائب  وهو  ثاين  �آل  �لرحمن 
�أي�سا �أكر م�سوؤول قطري يزور م�رض منذ 
ي�سل  �لذي  و�لثاين   ،2017 عام  منت�سف 
و�سائل  و�أفادت  �مل�ساحلة.  �إمتام  منذ  �لقاهرة 
عبد  بن  باأن حممد  �لثالثاء،  م�رضية،  �إعالم 
�لرحمن �آل ثاين، نائب رئي�ص �لوزر�ء، وزير 

�خلارجية �لقطري، و�سل مطار �لقاهرة، يف 
 5 ويف   .2017 منت�سف  منذ  له  زيارة  �أول 
يناير/ كانون ثاٍن �ملا�سي، �سدر بيان "�لعال" 
عن �لقمة �خلليجية �ل�41 مبدينة �لعال �سمال 
خليجية  م�ساحلة  معلنا  �ل�سعودية،  غربي 
قطر  بني   2017 منذ  �ندلعت  �زم��ة  عقب 
و�لبحرين  و�لإم��ار�ت  �ل�سعودية  من  وكل 
عالقات.  وقطع  �أجو�ء  غلق  �سملت  وم�رض 
تعقيب  �لقطرية  �خلارجية  عن  ي�سدر  ومل 
�مل�رضي.  �لإع��الم  �أورده  ما  ب�ساأن  ف��وري 
�لبلد  ل�سدى  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  ووف��ق 
وزي��ر  "و�سل  )خ��ا���س��ني(،  وم�����رض�وي 
خا�سة  طائرة  من  على  �لقطري  �خلارجية 

كبار  با�سرت�حة  و��ستقبل  �ل��دوح��ة  م��ن 
باجلامعة  باجتماع  للم�ساركة  باملطار  �لزو�ر 
�جلامعة  جمل�ص  ينعقد  و�لأربعاء،  �لعربية". 
مبقره  �خلارجية  م�ستوى وزر�ء  �لعربية على 
بالقاهرة، لبحث بنود بينها تطور�ت �لق�سية 
�لفل�سطينية، وت�سليم م�رض رئا�سة �لجتماع 
لقطر، وفق �مل�سادر ذ�تها. و�أ�سارت �مل�سادر 
ذ�تها �إىل �أن "و�سول حممد بن عبد �لرحمن 
و�سول  من  �ساعات  بعد  ج��اء  ث��اين،  �آل 
لل�سوؤون  �لدولة  وزي��ر  �ملريخي،  �سلطان 
بن  حممد  ويعد  مل�رض".  �لقطري  �خلارجية 
قطري  م�سئول  �أكر  ثاين  �آل  �لرحمن  عبد 
و�أول   2017 عام  منذ منت�سف  يزور م�رض 

�أي�سا  ويعد  ذ�ت��ه.  �لتاريخ  منذ  له  زي��ارة 
�إمتام  منذ  ي�سل م�رض  قطري  م�سوؤول  ثاين 
�لإعالن،  توقيع  ويوم  �خلليجية.  �مل�ساحلة 
�لعمادي،  علي  �لقطري  �ملالية  وزير  و�سل 
�لقاهرة، يف �أول رحلة جوية من �لدوحة عر 
�خلليجية؛  �لأزم��ة  منذ  �ل�سعودية،  �لأج��و�ء 
ل�رضكة  مملوك  فندق  �فتتاح  يف  للم�ساركة 
�لنيل..  نهر  �سفاف  على  �لقطرية  �لديار 
�أج��رى  �ملا�سي،  �سباط  فر�ير/   23 ويف 
مباحثات  وم�رض،  قطر  من  ر�سميان  وفد�ن 
و�لإج���ر�ء�ت  �لآل��ي��ات  ح��ول  �لكويت،  يف 

�مل�سرتكة لتنفيذ "بيان �مل�ساحلة �خلليجية.
ق.د

هزة الر�شية بقوة 5.9 درجات ت�شرب 
اليونان

ا�شتطالع: الليكود يخ�شر مقاعد 
ونتنياهو الأوفر حظا للرئا�شة

جلنة املخابرات مبجل�ض ال�شيوخ 
الأمريكي توافق على تويل برينز 

رئا�شة “�شي.اآي.اإيه”

خالل اجتماع ت�شاوري يف القاهرة 

وزراء خارجية م�شر والأردن وفل�شطني يتطلعون لنخراط الأطراف الدولية  يف عملية ال�شالم

رو�شيا ترد يف بيان �شديد اللهجة: 

العقوبات اجلديدة التي فر�شتها الوليات املتحدة على مو�شكو “طعنة عدائية” 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبيةلأول مرة منذ منت�شف 2017.. وزير اخلارجية القطري ي�شل م�شر
ولية مترنا�شت

املقاطعة الإدارية عني �شالح
دائرة: عني �شالح
بلدية: عني �شالح

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة
مكتب النتخابات واجلمعيات

الرقم : 2021/05
و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ض جمعية حملية

ذات طابع ريا�شي
 1436 الثاين  ربيع   26 يف  ــوؤرخ  امل  74/  15 رقم  القانون  مبقت�شى 
املوافق لـ:16 فيفري ل�شنة 2015 الذي يحدد اأحكام القانون الأ�شا�شي 
املر�شوم  ومبقت�شى  الهاوي  الريا�شي  النادي  على  املطبق  النموذجي 
التنفيذي رقم 16/ 241 املوؤرخ يف 21 �شبتمرب 2016 مت هذا اليوم: 18 
املحلية  اجلمعية  بتاأ�شي�ض  الت�شريح  ت�شجيل  و�شل  ت�شليم   2021 فيفري 
ذات طابع ريا�شي امل�شماة: النادي الريا�شي الهاوي 05 جويلية عني �شالح 
املقيمة: حي 05 جويلية عني �شالح يرتاأ�شها ال�شيد: فراجي  عبد احلكيم
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عزالدين عناية يف حوار حول الأو�شاع الدينية العربية

يف كتابك "العقل الإ�شالمي، عوائق التحرر وحتديات النبعاث" قلت اإن "تيارات الإ�شالم ال�شيا�شي هي الكارثة ال�شامتة التي هّزت وعي الفرد يف 
العامل العربي"، ودعوت اإىل فح�ض اآثارها على الواقع العربي، يف ظل ما اآلت اإليه الأو�شاع العربية جراء ت�شدر تلك التيارات، هل ميكن القول باأن 

ثمة وعي ُمدِرك لإ�شكالت تلك التيارات قد منا يف العامل العربي مبا يوؤذن بتجاوز اأطروحاتها وجمافاتها؟ 

البالد العربية تفتقر اإىل اأر�شية معرفية عميقة للفكر الديني

حاورته حنان عقيل 
--------------------

يعود �رتهان �لت�سور�ت �لدينية لدى �لعرب، 
�لإ�سالم  لبار�ديغم  �ملعا�رضة،  �حلقبة  يف 
�لنقدية  �لطروحات  وهن  �إىل  �ل�سيا�سي، 
�لرتهان  هذ�  و�سيظّل  �لديني،  �لفكر  يف 
�لعقالين  و�لتفكري  �لنقدي  �لفكر  ظّل  ما 
و�حلال  �لعربية،  �لثقافية  �ل�ساحة  يف  و�هنني 
مّثل  قد  لالإ�سالم  �لأيديولوجي  �لختز�ل  �أّن 
�رضبة قا�سمة لرحابة �لدين �حلنيف، ولذلك 
�ل�ساملة  باأبعاده  �حل�ساري  �لإ�سالم  يبقى 
�لختز�ل،  حماولت  على  �لو�عي  �لرّد  هو 
فمع�سلتنا �لدينية �لكرى يف �لبالد �لعربية 
ح�سوره  يناهز  �لذي  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  �أن 
كل  جّرب  قد  �لقرن  �ملجتمعات  �أو�ساط  يف 
�لنقالبات،  )�لنتفا�سات،  �لتغيري  جتارب 
و�حتكار  �ل�سلطة  �غتنام  �لغ��ت��ي��الت، 
�لتحالفات،  �لق��رت�ع،  �سناديق  ت�سيريها، 
�لتغيري  على  �لرهان  جتربة  �إل  �لوفاقات( 
�لفكري و�لروحي �لبعيد �لغور، وحني نقول 
على  �لتعويل  نق�سد  و�لروحي  �لفكري 
�ملعرفية  �لطروحات  على  تر�هن  مرجعية 
عمق  يف  نوعية  نقلة  �إح��د�ث  على  �لقادرة 
و�لتح�سيد  �لتجيي�ص  عن  بعيد�  �ملجتمعات 

�خلاويني.
مو�سوعية  عو�مل  ثمة  �أّن  �سك  من  فما 
بد�أت تفعل فعلها يف �ملجتمعات �لعربية، مبا 
يوؤذن بتجاوز �أطروحات �لإ�سالم �ل�سيا�سي، 
�أن  �جلمعي  �لإدر�ك  يف  حتديد�  وتتمّثل 
�لإ�سالم  قدر�ت  من  �أكر  �لنهو�ص  عملية 
�ل�سيا�سي، لأن كل عملية نهو�ص وبب�ساطة 
م�سار  وعلى  عقالين  خمطط  على  تقوم 
و�قعي وعلى ��سرت�تيجيات مقا�سدية، وهذ� 
دونه خرُط �لقتاد كما نقول، �إذ� ما عّولنا على 

�لإ�سالم �ل�سيا�سي.

التحرير: يف هذ� �ل�سدد، ما توقعاتك 
مل�ستقبل �لإ�سالم �ل�سيا�سي يف �لعامل 

�لعربي �نطالًقا مما حدث خالل �ل�سنو�ت 
�لع�رض �لأخرية؟

�لإ���س��الم  م��ع  �لعربية  �ل��ب��الد  ••َطبعت 
على  �متّدت  دورية،  �رض�ع  حالة  �ل�سيا�سي 
جبارة  طاقات  فيها  ُه��درت  عقود،  م��دى 
جل  طالت  وقد  هائلة  جهود  فيها  و�أُتلفت 
�لبلد�ن تقريبا، ي�سبه �لعود �ملتكّرر لل�سقوط 
�ل�سيا�سي  �لإ�سالم  يف د�ئرة �ل�رض�عات مع 
�لعود �لأبدي �لذي يتحدث عنه كلود ليفي 
تلك  تاليف  بالإمكان  كان  وقد  �سرتو�ص، 
�لن�سقاقات �لجتماعية لو ت�سنى �سيء من 

�لنقد �لذ�تي لدى �لأطر�ف �ملت�سارعة.
بعد  �ملنق�سية،  �لع�رضية  يف  ت�سّنى  وق��د 
ط���ول �����رض�ع، و���س��ع جت��رب��ة �لإ���س��الم 
�ملحك،  على  و�ملغرب  تون�ص  يف  �ل�سيا�سي 
�مل�ساركة  عر  خمرية،  جتربة  فيها  خا�ص 
دللت  ذ�ت  وهي  �ل�سيا�سية،  �للعبة  يف 
فح�سب  �ملغاربية  �لبالد  يف  لي�ص  عميقة 
�أدركت  حيث  باأ�رضها،  �لعرب  بالد  يف  بل 
توجهاتها  �ختالف  على  �ل�سيا�سية  �لأطر�ف 
�لنفي  عبثية  �لبلدين  ذلك  �لأيديولوجية يف 
حمكوم  ماأزوم  مناخ  يف  و�لعي�ص  �ملتباَدل، 
بالغلبة و�لحتد�م �لد�ئمني، �إىل حماولة �إيجاد 
ن�سب  ت�سع  م�سرتكة  لأر�سية  �أدن��ى  حد 
�حلاجة  وتقّدر  �لوطنية  �مل�سلحة  عينيها 
�ملا�سة �إىل �ل�سلم �لجتماعية لغر�ص �لتوجه 
��ستطاع  �لجتماعي.  و�لنهو�ص  للتنمية 
فيها �لإ�سالم �ل�سيا�سي �أن يتطّهر من عديد 
و�لأح��الم، يف  �لأوه��ام  نقل  �إن مل  �مل�ساوئ، 
�لنظر للحياة �ل�سيا�سية ولالأطر�ف �ل�رضيكة 
�لتغيري  وملفهوم  �ل�سيا�سية  �لعملية  يف 
بلوغ  �لهني  من  ولي�ص  برّمته،  �لجتماعي 
تلك �ملعادلة، لأن �لأمر يتطّلب تنازلت من 
�لتفتت  من  باأوطاننا  للنجاة  �لأطر�ف  جميع 

يف ظرف ع�سيب متّر به �لبالد �لعربية.
�إذ َبنّي ح�ساد �ل�سنو�ت �لع�رض �ملا�سية �لتي 

�للعبة  يف  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  فيها  �سارك 
وباأ�سكال  خمتلفة  بلد�ن  يف  �ل�سيا�سية، 
مثال  على  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  �أن  متنوعة، 
مهرتئة،  بنية  نتاج  هو  �لتوجهات  من  غريه 
و�أنه ل يتميز كثري� عن غريه من طروحات 
�لتغيري �ل�سيا�سي، �لأمر �لذي جعل جملًة من 
�ملتاِبعني �لغربّيني لظاهرة �لإ�سالم �ل�سيا�سي 
�لبنيوّي"  "بالقلق  تو�سيفه  يتقا�َسمون 
عن  حديثهم  يف   )Stress strutturali(
على  ي�ستفيق  �ل�سارع  جعل  وما  �لظاهرة، 
خفوت بريق �لإ�سالم �ل�سيا�سي وعلى تر�جع 
جتربة  فهو  عاتقه،  على  �مللقاة  �لتغيري  �آمال 
�سيا�سية عر�سة للنجاح و�لف�سل مثل �سائر 
و�ل�سرت�كية،  و�لقومية  �لعلمانية  �لتجارب، 
ب�سكل  �ستثبت  �لقادمة  �ل�سنو�ت  ورمب��ا 
�ل�سيا�سي،  �لإ�سالم  طهر�نية  �نتهاء  �أو�سح 
نزع  حقبة  �لعربية  �ملجتمعات  ودخ���ول 

�لقد��سة ونزع �لأ�سطرة عنه.

التحرير: هل ميكن �لقول �إن �خلطاب 
�لديني �ل�سائد حالًيا ي�ستند �إىل �أيديولوجيا 
�لإ�سالم �ل�سيا�سي بدرجة ما؟ وكيف ميكن 

ت�سحيح م�ساره؟

�أر�سية  �إىل  �لعربية  �لبالد  يف  ••نفتقر 
�إىل  ت�ستند  �لديني،  للفكر  عميقة  معرفية 
من  �ملتاأتية  و�ملعرفية  �لعلمية  �لطروحات 
�لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية، ولذلك  حقل 
غالبا ما نغرق يف �جلدل �لأيديولوجي ب�ساأن 
�لتعامل  �أثناء  لهوتي  منظور  ويف  �لدين 
يف  لدينا  �خلطاب  يقع  ما  و�رضعان  معه، 
من  و�لتالعب  و�لتوظيف  �لتاأدلج  بر�ثن 
�لر�أ�ص  لحتكار  �ل�ساعية  �لأط��ر�ف  �سائر 
�لفكر�لديني  ي��ز�ل  ما  �إذ  �لقد��سي،  م��ال 
للنظر  مرتهنا  �لعرب  بالد  -يف جممله- يف 
�إذ  �لكال�سيكي، وهو ما يقّل�ص من قدر�ته، 
�لديني  �لفكر  يعانيها  �لتي  �لقطيعة  تبدو 
جلية  �لد�خلي  �لتجدد  ن��د�ء�ت  مع  �لعربي 
وو��سحة، كان لفيف من �ملفكرين �مل�سلمني 
و�لعرب قد تطّرقو� لالأمر، على مدى �لقرن 
�لفائت، بحزم وعمق، �سو�ء مع حممد �إقبال، 
نبي،  بن  مالك  مع  �أو  �أو مع علي �رضيعتي، 
�لنيفر  �حميدة  مع  �أو  حنفي،  ح�سن  مع  �أو 
وغريهم، ولكن �لآثار ما تز�ل �سئيلة ودون 
ما هو ماأمول، فما من �سك �أن خطورة �لأْدجَلة 
تطبع  �أن  �لديني،  باخلطاب  تتحّكم  حني 
حّق  وهم،  نحن  موؤثرة،  ماَنوية  بثنائية  �لعامل 
�ساحة  �أن  و�حلال  و�سالل،  �سو�ب  وباطل، 
تلك  من  �أو�سع  هما  �لو�قع  وتعّقد�ت  �لفكر 

�لثنائيات و�أ�سمل.

التحرير: قلت �إن حترير �لعقل �لإ�سالمي 
من �لغيبية و�لأ�سطورية و�لعاطفية �رضط 
�أ�سا�سي لتطوير �لعقالنية �لإ�سالمية، مِل 

عجز �لعقل �لإ�سالمي على مد�ر قرون عن 
�لتخل�ص من ذلك �ملثلث رغم �لأطروحات 

�لفكرية �جلادة يف هذ� �ل�سدد؟ 

و�لأ�سطورية  �لغيبية  ثالوث  ••لي�ص 
�لإ�سالمي  بالعقل  �ملرتب�ص  و�لعاطفية 
بال�سيء �لهني، فهي مكونات متجذرة بقوة 
يف متّثل �لد�ر�ص �ملوؤمن للدين ووعيه بالعامل، 
وكما يت�سبع �ملرء بها من خالل در�ص �لعلوم 
�لروؤية  من خالل  �أي�سا  ي�ستبطنها  �ل�رضعية 
�ملوؤ�سَطرة عن �لكون. نحن �أمام حاجة ملحة 
للتخل�ص  �لديني  للنقد  ور�سات  �إقامة  �إىل 
بالعقل  �مل�ستحكم  معقول  �لال  بر�ثن  من 
�لإ�سالمي، وهو ما ميكن بلوغه �سوى باإعادة 
رّد �لعتبار �إىل ما بني �ل�رضيعة و�حلكمة من 
ت�سّنى  فقد  �لر�سدي،  �لنمط  على  �ت�سال 
�لقرن  م��دى  على  �خلامل،  �لديني  للفكر 
َل مبوجبه، كل  �لفائت، �إحد�ث فرز خطري، حوَّ
و�لأ�سطوري  �لغيبي  بالتفكري  يقبل  ل  من 
منجز�ت  و�سّنف  خارجي،  �إىل  و�لعاطفي، 
�لتيار �لعقالين و�أعالمه �سمن ما هو �سال 
�مل�سلم  عقل  فقد  وهكذ�  ومنحرف،  وه��ّد�م 

ومع  �لعقالنية،  ومع  �حلد�ثة،  مع  تو��سله 
يح�سن  �أنه  يح�سب  وهو  �لعلمية،  �ملقاربات 

�سنعا.
ذلك،  من  �أبعد  �مل�ساألة  �إّن  لقلنا  �سئنا  ولو 
منذ  �ملرتّنحة  رحلته  يف  �لإ�سالمي  فالعقل 
مل  و�لنفتاح،  �لنغالق  بني  �لنه�سة،  ع�رض 
�لديني،  �لفهم  َعْلَمَوة  على  يكفي  مبا  ير�هن 
يف  �لعلمية  �ملقاربات  على  �لعتماد  �أق�سد 
�لظو�هربتجّرد  وحتليل  �لدينية  �لوقائع  فهم 
�لأمر  �لديني،  للمقول  و�إعطاء �سند منطقي 
تكر�ريا  لدينا  �لديني  �لفكر  جعل  �ل��ذي 
بناء  �إع��ادة  �إن  فاعال.  ل  ومنفعال  �جرت�ريا 
�لعقل �لإ�سالمي ليتو��سل مع منَجز �لفكر 
�لعاملي يف وعي ق�سايا �لدين و�لجتماع هو 
مما يتطّلب �إميانا عميقا ب�سمّو طرحنا �حل�ساري 
�بن  بو�سفي  جانبي،  من  �أحاول  و�أ�سالته، 
بالغرب،  �لتحاقي  قبل  عربية  دينية  جامعة 
�أر�سخ  �أن  �لزيتونة يف تون�ص،  �أق�سد جامعة 
ق��ر�ءة  يف  �حلديثة  �لعلمية  �ملناهج  تقليد 
�لظو�هر �لدينية بالرتجمة و�لكتابة، وحتديد� 
ف�سو�سيولوجيا  �ل�سو�سيولوجي،  �ملنهج 
�لدين و�سو�سيولوجيا �لأديان ميكن �أن ت�سهم 
لدينا،  �لدينية  �لأو�ساع  مقاربة  كلتاهما يف 
�لوعي  دم��ج  يف  �إ�سهام  لهما  يكون  و�أن 
�لديني يف �سياق فاعل وم�سوؤول، ل مغرتب 

ول م�سطرب.

التحرير: �إىل �أي مدى ميكن �لقول 
�إن �لفكر �لعربي ُمكّبل ب�سوؤ�ل �ملوقف 

�ملفرت�ص من �لرت�ث، ل �سيما �لديني دون 
�أن ُينتج ذلك تغيرًي� على �أر�ص �لو�قع فيما 
يتعلق بروؤية ح�سارية للدين وموقعه يف 

�حلياة؟

�ل�سلف  بروؤى  نعي�ص  �لأغلب  على  ••نحن 
ما  �رضعان  ولذلك  للدين،  متّثالتنا  فهم  يف 
م�سى  ما  مع  و�ملقارنة  للمقاي�سة  نهرع 
ويف  حياتنا،  على  ي��ط��ر�أ  ط��ارئ  ك��ل  م��ع 
عملية  نخو�ص  �أن  �ل�سعب  من  ذلك  �سوء 
توظيف  غياب  يف  ملوروثنا  حقيقية  تفكيك 
�أدو�ت جديدة، ففي كثري من �لأحيان نعي�ص 
نبذل  �أن  نحاول  �لرت�ث،  مع  مغرتبة  عالقة 
قائم  موروثنا  �أّن  �إبر�ز  يف  جهدنا  ق�سارى 
حا�رضنا  يطالعنا  حني  يف  �لكمال،  على 
�أّن  �أنو�ع �لنق�ص. ون�رّضعلى  �لطافح ب�ستى 
لدينا من �لر�سيد �لكايف و�ل�سايف يف �سائر 
�ملجالت، ومبا يفوق جتارب �أُمم �أخرى، و�حلال 
�ملجتمعات  �أكرث  من  �لر�هنة  جمتمعاتنا  �أن 
و�لو��سح  �لأ�سعدة،  من  كثري  على  ترّديا 
�أن �لفكاك من دّو�مة �للتبا�ص تلك م�رضوط 
�لنظرة  منها  تتقّل�ص  لالأمور  نقدية  بقر�ءة 

�لطهرية للتاريخ.
وبالإ�سافة �إىل ذلك لدينا عطٌل م�ست�رٍض يف 
م�سالك  يف  للطاقات  وهدٌر  �لديني  �لفكر 
�لأحرى  من  كان  جمدية،  غري  كال�سيكية 
فيها  م�سار�ت  باجتاه  فيه  �لقدر�ت  حتويل 
تو�كب  باأن  معنية  �ملعرفة  لأن  للنا�ص،  نفٌع 
حاجات �لنا�ص ل �أن تغرتب عنهم، وكْم لدينا 
كلياتنا  نتلهى يف  ولكّننا  ملحة  من حاجات 
�أمثلة  �أ�رضب  �لغيبيات؟!  بفنطازيا  �لدينية 
�لعموميات  نطاق  نبقى يف  ل  �رضيعة حتى 
يف  خبرية  روز�ت��ي  فر�ن�سي�سكا  )�لباحثة 
�ل�سني،  يف  وما�سيه  �لإ���س��الم  ح��ا���رض 
�مل�سيحية  يف  خبرية  بيّزو  ب��اول  و�لباحثة 
�أريانه دوتوين خبرية  و�لباحثة  �لفل�سطينية، 
�لطالع  وميكن  �ليمنية،  �ملخطوطات  يف 
من  وهّن  �ل�ساأن  يف  �لقيمة  �أبحاثهن  على 
يف  فهل  �ل�سابات(  �لإيطاليات  �لباحثات 
جامعاتنا  يف  �ن�سغال  ثمة  �لعربية  �لبالد 
ح�سورنا  مي�ّص  مما  وغريها  �ملجالت  بهذه 
يف هذ� �لعامل؟ ل �سك �أن لدينا تر�ث عظيم، 
بيننا  َيُحول  �أل  ينبغي  �لرت�ث  ذلك  �أن  َبْيد 
ي�سّكل  و�أل  �لعامل،  هذ�  يف  �ندماجنا  وبني 
للق�سايا  متثالتنا  بناء  �إعادة  �أمام  لدينا  عقبة 

و�ملفاهيم و�نطالقتنا �مل�ستمرة يف �لكون.
عالقتنا  تقوم  �أن  وه��و  �إل��ي��ه  نتطّلع  فما 

بالرت�ث �سمن �إطار جديل ل �إطار حميمي، 
على  ل  مو�سوعي  منهج  على  وتتاأ�س�ص 
نزعة قد�سية، �أق�سد ذلك �ملنهج �لقائم على 
وب�رضوطها  �ملعرفة  ت�سّكل  باآليات  �لوعي 
�لجتماعية، فنحن حني ن�ستعيد �حلديث عن 
موؤ�س�سة "�أهل �لذمة" -على �سبيل �ملثال- ل 
لل�رضوط  �لتطرق  �سمن  فيها  �لنظر  نعيد 
ومدى  وّلدتها،  �لتي  و�لدينية  �لجتماعية 
م�رضوعية ح�سورها وغيابها �ليوم، و�سمن 
�أي تعقل تاريخي؟ بل ن�ستعيد �أفكار �ملا�سي 
�لقد��سة،  من  بنوع  وتنظيماته  وموؤ�س�ساته 
باإيجاز ثمة تاريخانية يف �لنظر للموؤ�س�سات 
و�لوقائع و�لأفكار و�لفتاوى تغيب عن ذهن 

�لد�ر�ص �مل�سلم.

التحرير: كيف ترى �لتوجهات �لأوروبية 
لتحجيم وحماربة �لإ�سالم �ل�سيا�سي؟ هل 
يتز�من مع تكثيف تلك �لتحركات تعزيز 

�لإ�سالموفوبيا؟ ومِل؟ 

�لإ�سالم  ب�ساأن  �لأمور  نهّول  �أل  ••ينبغي 
�ملو�سوع  ياأخذ  و�أن  �لغرب،  يف  �ل�سيا�سي 
كاأوروبيني  فنحن  لدينا،  �حلقيقي  حجمه 
عن�رض�  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  َنعّد  ل  م�سلمني 
و�سعا  نعي�ص  لأننا  �إلينا،  بالن�سبة  �ساغال 
مغاير� لأو�ساع �لبلد�ن �لعربية فيه "�ل�سوق 
�لعديد  على  �لأب���و�ب  م�رّضعة  �لدينية" 
�لحتكار  فيها  ويتقّل�ص  �لعار�سني،  من 
و�ملونوبول من �أي طرف كان. �سحيح يطبع 
هوية �مل�سلم �لأوروبي َمْلمح �سّفاف عربي �أو 
�إ�سالمي، يطالب من خالله بحقوقه �لثقافية 
�لأخرى،  �لدينية  �لتقاليد  �سائر  غر�ر  على 
ومن د�خل ما ت�سمح به قو�نني تلك �لبلد�ن، 
فيها  ين�سط  مدنية  م�ساحة  هناك  َثّم  ومن 
و�ملر�كز  �جلمعيات  مُتّثلها  �ملهاجر  �لإ�سالم 
�مل�ساحة  تلك  �أن  َبْيد  و�مل�سليات،  و�مل�ساجد 
�ملدنية بد�أت تت�رضب �إليها �ل�سكوك و�لريبة 
�إرهابية  وتهديد�ت  �أمنية  م��رر�ت  حتت 
�إىل  بالنهاية  قاد  ما  وهو  فو�سوية،  وهجرة 
و�لتخوف  و�لنفور  �لت�سييق  من  �أ�سكال 
تلّخ�ست يف ما ُيعرف بالإ�سالموفوبيا، وهي 
�لغربيني  �مل�سلمني  تق�سري  نتاج  بالأ�سا�ص 
�إيالئهم  �لعام، وعدم  �ملجال  يف �حل�سور يف 
�ل�سو�د  �أن  نن�سى  �أهمية، فال  �لثقايف  �جلانب 
من  هم  �لغرب  يف  �مل�سلمني  من  �لأعظم 
يعنيها  ل  �لتي  �لكادحة  �لعمالية  �ل�رض�ئح 
و�لفني،  و�مل��ع��ريف  �لثقايف  �لعمل  كثري� 
وبالتايل ي�سهل �لإيقاع بتلك �حل�سود، ومما ل 
ريب فيه �أن �لإ�سالم �لأوروبي ينطوي على 
�لعديد من عنا�رض �لوهن بد�خله، و�أنه ما يز�ل 
�إ�سالما فولكلوريا، على �لأغلب، ومل ت�سقه 
له  ت�سمح  ثقافية،  وتلونات  فكرية  حتولت 
ببناء منظور من�سجم مع جمتمعات معلَمنة 
جامعات  ترعاه  ِكتابي  ثقايف  خمزون  وذ�ت 

وموؤ�س�سات �أبحاث وو�سائل �إعالم موؤثرة.

التحرير: تعّر�ست يف كتابك "�لدين يف 
�لغرب" لإ�سكالية �لإ�سالموفوبيا و�سددت 

على �أهمية بناء تعددية ثقافية حقيقية 
ملو�جهة تلك �لظاهرة وملجابهة "�ل�ستعالء 
�لغربي" كذلك، كيف ميكن حتقيق ذلك يف 

ظل �لقر�ء�ت �لدينية �لإق�سائية؟ ما �ل�سبيل 
للخروج من ذلك �ملاأزق؟

مت�سّلبة  توجهات  هناك  �أن  �سك  من  ••ما 
قد  �لغرب  �أن  تنكر  فتئت  ما  �لغرب  يف 
وباتت  و�لثقافية،  �لدينية  �لتعددية  �خرتقته 
كو�سموبوليتي،  طابع  ذ�ت  فيه  �ملجتمعات 
وَكَن�سّية،  ميينية  توجهات  بالأ�سا�ص  وهي 
�أوتختلق  �مل�سلمني  على  حتّر�ص  ما  وع��ادة 
حقوقهم،  �كت�سابهم  لتعطيل  �مل���رر�ت 
�سائر  غ��ر�ر  على  بدينهم  �لع���رت�ف  مثل 
�أو ح�سولهم على عائد�ت  �لتقاليد �لأخرى، 
"�لثمانية  ب�  ُيعرف  �ل�رضيبية مثلما  �خل�سوم 
�أو�ساعهم  لتطوير  �إيطاليا  يف  �لألف"  من 
�لديانة  ميثلون  �أنهم  مع  و�لتعليمية،  �لثقافية 

�لثانية يف كثري من �لبلد�ن.
خلق  يف  وغ��ريه��ا  �لعنا�رض  تلك  ت�ساهم 
مناخات �لإ�سالموفوبيا وتدفع للتوّتر، ولكن 
تلك  من  للخروج  �لرئي�ص  �ل�رضط  يبقى 
ثقافية حقيقية  �إقامة �رض�كة  �لأجو�ء هو يف 
�حلا�سنة،  و�ملجتمعات  �لغرب  م�سلمي  بني 
ب�سدق  �ل�ساعون  �إليها  ين�سّم  �أن  وميكن 
�إىل حو�ر �حل�سار�ت و�لثقافات من �خلارج، 
بالتعنت  �لإ�سالموفوبيا  حُت��اَرب  �أن  ولكن 
�لزي  م�ستوى  على  �لغرب  مع  و�لتناق�ص 
و�ملظهر و�لهيئة �إمنا ذلك ينّم عن �سطحية يف 

فهم �أبعاد �لدين �حل�سارية.

التحرير: هل ميكن �عتبار �حلل �لعلماين، 
�لعلمانية �ل�ساملة كما طرحها �مل�سريي، 
ركيزة ميكن من خاللها جتاوز �أزمات 

�لو�قع �لديني يف �لعامل �لعربي؟ �أم �أن ثمة 
�إ�سكاليات حتول دون حتقيق ذلك؟

م�سار�ته  ي�سّق  �أن  على  قادر  �لعربي  �لعامل 
يف �لتاريخ بي�رض �إن �آمن بقدر�ته �حل�سارية، 
يف �سوغ خمارج وحلول لق�ساياه �ل�سيا�سية 
على  �لتكال  لأن  و�لدينية،  و�لجتماعية 
جتارب �لغري و��ستري�دها، من علمانية �ساملة 
حالة  ملفاقمة  مدعاة  وحماكاتها،  ناق�سة  �أو 
�لغرت�ب، وحتى لو توّهم �ل�ساعون �أّن �حلل 
وقد  علمانيات،  فالعلمانية  �لعلمانية،  يف 
عبارة  بح�سب  �لعلمانية  بعد  ما  �إىل  بلغنا 
وجوزي  تايلور  �سارل  لها:  �لتنظري  �أرباب 
من  ول��ذ�  بريجر،  لودفيغ  وبيرت  كاز�نوفا 
جتارب  على  كرى  �آمال  نعّلق  �أل  �ملجدي 
�لعميق  فحو�ها  يف  �لعلمانية  لأن  �لآخرين، 
�أو  علمانية  �سئت  ما  �سّمه  عي�ص،  منط  هي 
ليحفظو�  �لقوم  عليه  َع  تو��سَ حكمانية، 

�ل�سلم �لجتماعية يف جمتمعاتهم.
ونحن  متعددة،  �أوجه  لها  �لعلمانية  وبالتايل 
كنف  يف  نعي�ص  �ل��غ��رب  يف  كم�سلمني 
�رضحاء،  وْلَنكن  مبز�ياها،  وننعم  �لعلمانية 
نحن ك�رضيحة �جتماعية ذ�ت �أ�سول عربية 
�لغربيني  �لعلمانيني  �إىل  �أقرب  و�إ�سالمية، 
�حلزبية  �ختيار�تنا  يف  �ملتدّينني،  �إىل  منه 

و�لنتخابية، ولله يف خلقه �سوؤون!

التحرير:كيف تقر�أ مو�قف �لإ�سالميني 
من �لق�سية �لفل�سطينية ل �سّيما يف ظّل 
تاأرجح مو�قفهم حالّيا �إز�ء توجه بع�ص 

�لدول للتطبيع مع �إ�رض�ئيل؟ 

من  غريهم  غ��ر�ر  على  ••�لإ�سالميون 
ر�سيد  لديهم  �لعربية  �ل�سيا�سية  �لتيار�ت 
فل�سطني  جتاه  �لهوجاء  �لعو�طف  من  هائل 
�لأحيان  غالب  يف  يحّركهم  ول  و�إ�رض�ئيل، 
و�ل�سيا�سية  �لتاريخية  بالق�سايا  �لوعي 
وردود  �حلما�ص  بل  للمنطقة،  و�لدينية 
مو�قف  هناك  لي�ست  �أنه  و�لو�قع  �لأفعال، 
�لتناف�ص  معرتك  �لأحز�ب  تدخل  �إن  ما  ثابتة 
و�حلكم، تتحول �ملبادئ �إىل مو�قف بر�غماتية 
وترت�جع �ل�سعار�ت �لكرى �أو تغدو جوفاء، 
و�أحز�ب �لإ�سالم �ل�سيا�سي �إن دخلت �للعبة 
مو�قفها  على  تثبت  �أن  �سعب  �ل�سيا�سية 
تلك  ورمبا  و�إ�رض�ئيل،  �لتطبيع  من  �لتقليدية 
�ل�سيا�سية  �لعملية  خارج  منها  تبقى  �لتي 
ميكن �أن تتابع �لتو��سل مع �جلماهري بخطاب 

طهري ر�ف�ص للتطبيع.
�خل��ط��اب  حت���ولت  تتّبعنا  ل��و  �سحيح 
نلحظ  �لأخرية  �لع�رضية  خالل  �لإ�سالموي 
عن  ناهيك  ثناياه،  �جللّي يف  �لوطني  �لطابع 
خفوت نزعة �لأمة �لو�حدة منه، لكن ذلك ل 
يعني �أن �لرو�بط �لروحية �جلامعة قد �حّمت 
حتى  ن�ست�رضفه،  ما  مكّوناتهم،  �سائر  بني 
�لإ�سالميني  �إ�رض�ئيل  مع  �لتطبيُع  و�إن جرف 
ور�سو� به، فاإّن ذلك ل يعني تفريطا يف �حلق 
�ل�رضيف،  �لقد�ص  عن  تنازل  �أو  �لفل�سطيني 
�أن  و�أق��ّدر  �ملختلة،  �لقوى  مو�زين  ظل  يف 
�لإ�سالميني وغريهم من �ملكونات �ل�سيا�سية 
يقبلو�  لن  �لعربية  �ل�ساحة  يف  �لفاعلة 

باإ�سقاط ذلك �حلّق.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية 
دائرة غرداية

بلدية  غرداية 
مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة 

م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات 

رقم: 07/ 2021 
و�شل اإ�شهار خا�ض بتجديد جمعية 

امل�شماة: جمعية الهواء الطلق ورعاية الطفولة بن ا�شمارة – بلدية 
غرداية   املودعة بتاريخ:  03 �شبتمرب 2020  

رئي�ض اجلمعية ال�شيد  : بن بوعرعارة  �شعد 
املولود بتاريخ: 1962/10/12 غرداية   

الكائن مقرها: حي بن ا�شمارة – بلدية غرداية   

يف  ح�شوريا  علنيا  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها   حال  املحكمة  حكمت 
يف  اخلربة.   بعد  الدعوى  يف  ال�شري  اإعادة  قبول  ال�شكل:  يف  درجة:  اأول 
الأ�شرة   �شوؤون  ق�شم  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  املو�شوع:اإفراغ 
بتاريخ 04-01-2021 حتت رقم فهر�ض 21-00001، وبح�شبه الق�شاء 
�شليمان  حاج  لع�شاكر  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  على   بامل�شادقة 
املخت�ض يف الأمرا�ض العقلية والع�شبية املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة 
21-06  والق�شاء باإفتتاح التقدمي و  10-01-2021 حتت رقم  بتاريخ 
 1978-05-21 بتاريخ  املولود   عومر  متزغني  �شده  املرجع  على  احلجر 
خديجة   كرو�شي  املرجع  وتعيني  مامة،  عبود  واأمه  النا�شر  لأبيه  بربيان 
مقدما عليه  لرعايته و القيام ب�شوؤونه والت�شرف يف مكانه ت�شرف الرجل 
بافتتاح  بالتاأ�شري  بريان  لبلدية  املدنية  احلالة  �شابط  اأمر  مع  احلري�ض  
لالإ�شهار  التقدمي مع احلجر على املرجع �شدها  على هام�ض عقد ميالدها 
الر�شم  فيها  مبا  الق�شائية  امل�شاريف  املرجع  حتميل  و  النيابة   من  ب�شعي 
احلكم  هذا  �شدر  بذا  اخلربة.  وم�شاريف  دج   450 بـ  املقدر  الق�شائي 
اأعاله  املذكور  بالتاريخ   املنعقدة  العلنية   باجلل�شة  جهارا   به  اأف�شح   و  

ول�شحته اأم�شيناه نحن  الرئي�ض و اأمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــــــم 
اأول  يف  ح�شوريا  علنيا  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها   حال  املحكمة  حكمت 

درجة: يف ال�شكل: قبول اإعادة ال�شري يف الدعوى بعد اخلربة. 
يف املو�شوع/اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 2016-12-28 
فهر�ض رقم 00246-16، و اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الدكتور 
30-10-2019 حتت  بتاريخ  اأمانة �شبط املحكمة  مرباح علي  املودعة لدى 
رقم 2019-38  وتبعا له احلكم بامل�شادقة على حمتواها،  وبالنتيجة احلكم 
 1995-11-30 بتاريخ  املولود   احمد  زيدان  �شده  املرجع  على  باحلجر 
بالقرارة- تعيني اأب املرجع زيدان علي  مقدما عليه  لرعايته و القيام ب�شوؤونه 
مت�شرفا يف ذلك ت�شرف  الرجل احلري�ض على نف�شه وماله ومراعيا يف ذلك 
بن�شر منطوق هذا احلكم لالإعالم يف جريدة  اأمره  م�شلحة املحجور عليه، مع 

يومية باللغة العربية.
والدعوى  احلالية  بالدعوى  املتعلقة  الق�شائية  امل�شاريف  املرجع  -حتميل 

الأ�شلية.
-بذا �شدر هذا احلكم و  �شرح  به جهارا  باجلل�شة العلنية  املنعقدة بالتاريخ  
اأمني  و  الرئي�ض  نحن   طرفنا  من  احلكم  هذا  اأ�شل  اأم�شي  و  اأعاله  املذكور 

ال�شبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي        
مديرية البيئة    

ان وايل ولية الوادي

وباقرتاح من ال�شيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر
املادة الأوىل : ي�شرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�شروع اإن�شاء وحدة لتحويل البال�شتيك لفائدة �شركة SARL EKO INDUSTRIE  والكائن مقرها بالق�شم 56 
جمموعة ملكية 008  ببلدية حا�شي خليفة دائرة حا�شي خليفة، ولية الوادي املادة 02 : يعني ال�شيد بحري حمزة مفت�ض رئي�شي للنظافة والنقاوة العمومية  ببلدية حا�شي خليفة 
حمافظا حمققا للم�شروع املذكور ويخلفه عند ح�شول مانع له ال�شيد بالهادي عمارة م�شاعد مهند�ض يف الت�شيري التقني و احل�شري ببلدية حا�شي خليفة.  املادة03: يتوىل املحافظ 
املحقق التدوين يف �شجل خا�ض كل ما ي�شله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية اأو �شفوية يبديها املواطنون والقطاعات املحلية املعنية حول حجم التاأثريات ال�شلبية والإيجابية 
التي تنجم عن ا�شتغالل هذا امل�شروع. املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية حا�شي خليفة  ويف موقع امل�شروع املادة 05: يودع موجز التاأثري يف البيئة للم�شروع املذكور وال�شجل 
اخلا�ض بالتحقيق يف مقر بلدية حا�شي خليفة   خالل )10( اأيام ابتداء من 04 مار�ض 2021 اإىل 13 مار�ض 2021 ليتمكن كل �شخ�ض من الإطالع عليهما كل يوم يف اأوقات العمل 
ما عدا اأيام العطل  املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�شجل يف نهاية املدة املحددة لهذه ال�شت�شارة العمومية ويعر�شه على رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية حا�شي خليفة 
للتاأ�شري عليه ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�شيا ير�شله اإىل الوايل مرفقا مبلف التحقيق خالل ثماين واأربعني )48( �شاعة  املادة 07: ي�شهر هذا القرار عن طريق التعليق 
يف مقر الولية ويف مقر بلدية حا�شي خليفة ويف الأماكن املجاورة ملوقع امل�شروع املزمع اإجنازه ويتم اإثبات اإجراءات الإ�شهار بوا�شطة �شهادة ي�شلمها رئي�ض املجل�ض ال�شعبي ببلدية 
حا�شي خليفة  وي�شهر اأي�شا  عن طريق ن�شره على نفقة �شاحب امل�شروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل  املادة 08: يكلف كل ال�شادة: الأمني العام للولية ، مدير التنظيم 
وال�شوؤون العامة، مدير احلماية املدنية،  مدير الطاقة، مدير املوارد املائية، مدير التجارة ، مدير الربجمة ومتابعة امليزانية، مدير امل�شالح الفالحية، مدير ال�شحة وال�شكان، 
مدير ال�شناعة واملناجم، حمافظ الغابات، املفت�ض الولئي للعمل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�ض اأمن الولية، رئي�ض دائرة حا�شي خليفة، رئي�ض املجل�ض ال�شعبي 

 التحرير 2021/03/04 البلدي لبلدية حا�شي خليفة واملحافظ املحقق كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شين�شر يف جمموعة القرارات الإدارية للولية.

قرار رقم: 2082  املوؤرخ يف :06 دي�شمرب  2020 يت�شمن فتح حتقيق عمومي مل�شروع اإن�شاء وحدة 
لتحويل البال�شتيك لفائدة �شركة SARL EKO INDUSTRIE  والكائن مقرها بالق�شم 56 

جمموعة ملكية 008  ببلدية حا�شي خليفة دائرة حا�شي خليفة، ولية الوادي. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي        
مديرية البيئة    

ان وايل ولية الوادي

وباقرتاح من ال�شيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر
اإن�شاء وحدة تو�شيب امللح الغذائي ذا جودة عالية لفائدة �شركة كوي�شال  والكائن مقرها ب�شط الدار  ببلدية  املادة الأوىل : ي�شرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�شروع 
مانع  املذكور ويخلفه عند ح�شول  للم�شروع  ببلدية احلمراية حمافظا حمققا  اإقليمي   �شهيلة مت�شرف  ال�شيد عا�شور  : تعني   02 املادة  الوادي  الرقيبة، ولية  احلمراية، دائرة 
له ال�شيد دقعة ا�شماعيل مت�شرف اإقليمي ببلدية احلمراية.  املادة03: يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �شجل خا�ض كل ما ي�شله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية اأو �شفوية 
يبديها املواطنون والقطاعات املحلية املعنية حول حجم التاأثريات ال�شلبية والإيجابية التي تنجم عن ا�شتغالل هذا امل�شروع.  املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية احلمراية  
ويف موقع امل�شروع املادة 05: يودع موجز التاأثري يف البيئة للم�شروع املذكور وال�شجل اخلا�ض بالتحقيق يف مقر بلدية احلمراية  خالل )10( اأيام ابتداء من 04 مار�ض 2021 
اإىل 13 مار�ض 2021 ليتمكن كل �شخ�ض من الإطالع عليهما كل يوم يف اأوقات العمل ما عدا اأيام العطل  املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�شجل يف نهاية املدة املحددة لهذه 
ال�شت�شارة العمومية ويعر�شه على رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية احلمراية للتاأ�شري عليه ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�شيا ير�شله اإىل الوايل مرفقا مبلف التحقيق 
خالل ثماين واأربعني )48( �شاعة  املادة 07: ي�شهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية ويف مقر بلدية احلمراية ويف الأماكن املجاورة ملوقع امل�شروع املزمع اإجنازه ويتم 
اإثبات اإجراءات الإ�شهار بوا�شطة �شهادة ي�شلمها رئي�ض املجل�ض ال�شعبي ببلدية احلمراية  وي�شهر اأي�شا  عن طريق ن�شره على نفقة �شاحب امل�شروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني 
على الأقل  املادة 08: يكلف كل ال�شادة: الأمني العام للولية ، مدير التنظيم وال�شوؤون العامة،  مدير البيئة،مدير احلماية املدنية،  مدير الطاقة، مدير املوارد املائية، مدير 
التجارة ، مدير الربجمة ومتابعة امليزانية، مدير امل�شالح الفالحية، مدير ال�شحة وال�شكان، مدير ال�شناعة واملناجم، حمافظ الغابات، املفت�ض الولئي للعمل، قائد املجموعة 
الإقليمية للدرك الوطني، رئي�ض اأمن الولية، رئي�ض دائرة الرقيبة، رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية احلمراية واملحافظ املحقق كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي 

 التحرير 2021/03/04 ين�شر يف مدونة العقود الإدارية للولية.

قرار رقم: 2081  املوؤرخ يف :06 دي�شمرب  2020 يت�شمن فتح حتقيق عمومي مل�شروع اإن�شاء وحدة 
تو�شيب امللح الغذائي ذا جودة عالية لفائدة �شركة كوي�شال  والكائن مقرها ب�شط الدار  ببلدية 

احلمراية، دائرة الرقيبة، ولية الوادي. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي        
مديرية البيئة    

ان وايل ولية الوادي

وباقرتاح من ال�شيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر
املادة الأوىل : ي�شرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�شروع اإن�شاء حمطة خدمات لفائدة خمتاري ا�شماعيل  والكائن مقرها  ببلدية املرارة، دائرة جامعة، ولية الوادي.

املادة 02 : يعني ال�شيد بن ال�شعدي مهند�ض رئي�شي  ببلدية املرارة حمافظا حمققا للم�شروع املذكور ويخلفه عند ح�شول مانع له ال�شيد بن رحمون ملياء مهند�ض رئي�شي ببلدية 
احلمراية.  املادة03: يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �شجل خا�ض كل ما ي�شله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية اأو �شفوية يبديها املواطنون والقطاعات املحلية املعنية حول 
حجم التاأثريات ال�شلبية والإيجابية التي تنجم عن ا�شتغالل هذا امل�شروع. املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية املرارة  ويف موقع امل�شروع املادة 05: يودع موجز التاأثري يف 
البيئة للم�شروع املذكور وال�شجل اخلا�ض بالتحقيق يف مقر بلدية املرارة  خالل )10( اأيام ابتداء من 03 مار�ض 2021 اإىل 12 مار�ض 2021 ليتمكن كل �شخ�ض من الإطالع 
عليهما كل يوم يف اأوقات العمل ما عدا اأيام العطل  املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�شجل يف نهاية املدة املحددة لهذه ال�شت�شارة العمومية ويعر�شه على رئي�ض املجل�ض ال�شعبي 
البلدي لبلدية املرارة للتاأ�شري عليه ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�شيا ير�شله اإىل الوايل مرفقا مبلف التحقيق خالل ثماين واأربعني )48( �شاعة  املادة 07: ي�شهر هذا 
اإثبات اإجراءات الإ�شهار بوا�شطة �شهادة ي�شلمها رئي�ض  القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية ويف مقر بلدية املرارة ويف الأماكن املجاورة ملوقع امل�شروع املزمع اإجنازه ويتم 
املجل�ض ال�شعبي ببلدية املرارة  وي�شهر اأي�شا  عن طريق ن�شره على نفقة �شاحب امل�شروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل  املادة 08: يكلف ال�شادة: الأمني العام للولية 
، مدير  التجارة  املائية، مدير  املوارد  البيئة،مدير احلماية املدنية،  مدير الطاقة، مدير  العامة،  مدير  التنظيم وال�شوؤون  للمقاطعة الإدارية املغري، مدير  املنتدب  الوايل   ،
الربجمة ومتابعة امليزانية، مدير امل�شالح الفالحية، مدير ال�شحة وال�شكان، مدير ال�شناعة واملناجم، حمافظ الغابات، املفت�ض الولئي للعمل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك 
الوطني، رئي�ض اأمن الولية، رئي�ض دائرة جامعة، رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية املرارة واملحافظ املحقق كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�شر يف مدونة العقود 

 التحرير 2021/03/04 الإدارية للولية.

قرار رقم: 2079  املوؤرخ يف :06 دي�شمرب  2020
يت�شمن فتح حتقيق عمومي مل�شروع اإن�شاء حمطة خدمات لفائدة خمتاري ا�شماعيل  والكائن مقرها  

ببلدية املرارة، دائرة جامعة، ولية الوادي. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة        
مديرية البيئة    

ان وايل ولية ورقلة

وباقرتاح من ال�شيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر
املادة الأوىل : يفتح حتقيق عمومي ببلدية املنقر حول درا�شة التاأثري على البيئة اخلا�ض مب�شروع ا�شتغالل مقلع الرمل لفائدة �شركة  SARL META GRAIN الكائنة 

باملكان امل�شمى الطويجن بلدية املنقر دائرة الطيبات ولية ورقلة.
املادة 02 : يعني ال�شيد: حمادي ب�شري مهند�ض دولة يف ال�شكن والعمران مندوب حمقق يكلف بال�شهر على احرتام التعليمات يف جمال تعليق ون�شر هذا القرار وكذا فتح �شجل 
مرقم وموؤ�شر عليه جلمع اآراء املواطنني حول امل�شروع خالل مدة التحقيق يف الأوقات والأماكن املحددة.كما يكلف باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية  اإىل 
تو�شيح العواقب املحتملة للم�شروع على البيئة .  املادة03: يعلق هذا القرار مبقر الولية، مقر بلدية املنقر ومكان موقع امل�شروع كما ين�شر يف جريدتني يوميتني وطنيتني و على 

نفقة �شاحب امل�شروع. املادة 04: يو�شع درا�شة التاأثري على البيئة و�شجل التحقيق العمومي على م�شتوى بلدية املنقر. 
املادة 05: يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�شرا يحتوي على تفا�شيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية التي يجمعها ثم ير�شله اإىل ال�شيد الوايل عن طريق رئي�ض املجل�ض 

ال�شعبي البلدي لبلدية املنقر حتت اإ�شراف ال�شيد رئي�ض الطيبات مدعمة براأيه ال�شريح حول هذا امل�شروع.
املادة 06: يكلف ال�شادة: الأمني العام للولية ، الوايل املنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت، مدير التنظيم وال�شوؤون العامة،  مديرة البيئة، مدير ال�شناعة واملناجم،مدير احلماية 
املدنية، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، عميد ال�شرطة، رئي�ض اأمن ولية ورقلة، رئي�ض دائرة الطيبات، رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية املنقر و املندوب املحقق 

 التحرير 2021/03/04 كل يف دائرة اخت�شا�شه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�شر يف ن�شرة القرارات الإدارية لولية ورقلة.

�شفحة رقم: 588  قرار رقم: 283 املوؤرخ يف :
يت�شمن فتح حتقيق عمومي  حول درا�شة التاأثري على البيئة اخلا�ض مب�شروع ا�شتغالل مقلع الرمل 
لفائدة �شركة  SARL META GRAIN الكائنة باملكان امل�شمى الطويجن بلدية املنقر دائرة 

الطيبات ولية ورقلة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي

املقاطعة الإدارية املغري  
دائرة املغري 
بلدية  املغري 

اإ�شهار جتديد جمعية ذات �شبغة حملية تخ�شع للقانون رقم 12/06 
املوؤرخ يف 12/01/2012املتعلق باجلمعيات 

 12/01/2012 يف:  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
الثامنة  املادة  ل�شيما  الجتماعي  الطابع  ذات  باجلمعيات   املتعلق 
ع�شر )18( منه، لقدج مت هذا اليوم ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�شريح 
جتديد جمعية ذات �شبغة حملية. امل�شماة: النادي الريا�شي للهواة 
اجلمعية:  رئي�ض  املغري  اأوت   20 مبلعب  بـ:  املقيمة  املغري.  وفاق 

بالرا�شد مرزوق املولود بتاريخ: 1982/07/08 املغري   
عنوان الرئي�ض: حي العالية 02 املغري   

حكمت املحكمة حال ف�شلها  يف ق�شايا �شوؤون الأ�شرة علنيا ح�شوريا يف اأول 
درجة:يف ال�شكل: قبول اإعادة ال�شري يف الدعوى بعد اخلربة. 

الأ�شرة   �شوؤون  ق�شم  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  املو�شوع:اإفراغ  يف 
بتاريخ 16-11-2021 حتت رقم فهر�ض 20-00260، وبح�شبه الق�شاء 
�شليمان  حاج  لع�شاكر  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  على   بامل�شادقة 
املخت�ض يف الأمرا�ض العقلية والع�شبية املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة 
21-05  والق�شاء باإفتتاح التقدمي و  10-01-2021 حتت رقم  بتاريخ 
احلجر على املرجع �شده جملد عبد القادر املولود  بتاريخ 1989-04-04 
القادر   املرجع جملد عبد  وتعيني   ، واأمه جملد جمعة  احمد  لأبيه  بربيان 
مقدما عليه  لرعايته و القيام ب�شوؤونه والت�شرف يف مكانه ت�شرف الرجل 
بافتتاح  بالتاأ�شري  بريان  لبلدية  املدنية  احلالة  �شابط  اأمر  مع  احلري�ض  
لالإ�شهار  التقدمي مع احلجر على املرجع �شدها  على هام�ض عقد ميالدها 
الر�شم  فيها  مبا  الق�شائية  امل�شاريف  املرجع  حتميل  و  النيابة   من  ب�شعي 
450 دج وم�شاريف اخلربة.  و بذا �شدر هذا احلكم  بـ  الق�شائي املقدر 
اأعاله  املذكور  بالتاريخ   املنعقدة  العلنية   باجلل�شة  جهارا   به  اأف�شح   و  

ول�شحته اأم�شيناه نحن  الرئي�ض و اأمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــــــم 
 حمكمة املنيعة ق�شم �شوؤون ال�شرة بتاريخ:2021/02/23 رقم 

الفهر�ض:21/00280 رقم اجلدول: 21/00250
-حكمت املحكمة حال ف�شلها  يف ق�شايا �شوؤون الأ�شرة علنيا، ابتدائيا ح�شوريا 

.يف ال�شكل: قبول اإعادة ال�شري يف الدعوى بعد اخلربة. 
2021-01- بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  املو�شوع:اإفراغا  يف 
طرف  من  املنجزة  الطبية  اخلربة   باعتماد   ،21/87 فهر�ض  رقم   حتت   26
اخلبري الدكتور خطارة نور الدين املخت�ض يف الأمرا�ض العقلية والنف�شية و 
فهر�ض  رقم  حتت   2021-02-07 بتاريخ  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  املودعة 
فتيحة   هامل  �شدها  املرجع  على  احلجر  بتوقيع  الق�شاء  وبح�شبها    21/40
عائ�شة،  هامل  واأمها  علي،  لأبيها  باملنيعة   1980-05-23 بتاريخ  املولودة 
مع  ب�شوؤونها  القيام  و  لرعايتها  املرجعة  هامل عائ�شة  مقدمة عليها   تعيني  و 
مراعاة اأحكام املادة 88 من قانون الأ�شرة، و الأمر بن�شر هذا احلكم لالإعالم 
اأمر  مع  لالإعالم.  نفقته  وعلى  املقدم  من  ب�شعي  الوطنية  اليومية  باجلريدة 
املعنية،   ميالد  �شهادة  هام�ض  على  احلكم  بهذا  بالتاأ�شري  املدنية  احلالة  �شابط 
مع حتميل املرجعة بامل�شاريف الق�شائية الثابت منها الر�شوم الق�شائية املقدرة 
بـ450دج   وحتى ل يجهل  -اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�شر طبقا للقانون.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 

املادة: 621 ق ا م ا 

بناء على طلب ال�شيد )ة(: القر�ض ال�شعبي اجلزائري وكالة غرداية 113. بناء على اأمر احلكم ال�شادر بتاريخ 2019/06/20  ترتيب 542/19 عن رئي�ض حمكمة غرداية 
بناءا على حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف: 2019/09/16  بناءا على حم�شر اجلرد املوؤرخ يف: 2019/09/17 بناءا على حم�شر اإعادة اجلرد املوؤرخ يف: 2019/10/28 بناءا 
على الإعذار املوؤرخ يف: 2019/10/28 نحن الأ�شتاذ/ بلخري الطيب حم�شر ق�شائي لدى  اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية  الكائن مكتبه ب�شارع اأول نوفمرب غرداية   نعلن للجمهور 
اأنه �شيتم البيع باملزاد العلني للمنقولت املذكورة اأدناه املحجوزة وهذا بتاريخ: 2021/03/08 على ال�شاعة 10:00 �شباحا باملحجرة الكائنة مبنطقة احلاوة بلدية العطف وهي  
كالآتي:  التعيني: -01 مركبة نوع TERRASMT  �شنف دابو رقم الت�شجيل 47/01147/04 الطراز M400 رقم الت�شل�شلي يف الطراز 3001. �شروط البيع: البيع بدون 
ال�شاعة  اإىل  �شباحا   09:00 ال�شاعة  من  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  من   العطف  بلدية  الكائنة مبنطقة احلاوة  باملحجرة  املنقولت  ي�شمح مبعاينة  املعاينة  -اأوقات  �شمان 
14:00 زوال.  الرا�شي عليه املزاد ملزم بدفع قيمة البيع وامل�شاريف.-يدفع الرا�شي عليه املزاد قيمة 20  من مبلغ ر�شو املزاد الدفع وال�شحب ل يتجاوز مدة 08 اأيام من تاريخ 
البيع -ال�شعر الفتتاحي: 2.100.000.00 دج. يخ�شع ملن ر�شا عليه املزاد اإىل اأحكام قانون الإجراءات املدنية والإدارية  يدفع من ر�شا عليه املزاد م�شاريف التنفيذ واحلقوق 

التنا�شبية للمح�شر الق�شائي املحددة مبوجب قانون 09/ 78.                                                                                                                                                 
املح�شر الق�شائي ط/ بلخري  

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي  مكتب الأ�شتاذ بلخري 
الطيب  حم�شر ق�شائي لدى حمكمة غرداية 

اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية  
الكائن مكتبه ب�شارع اأول نوفمرب غرداية 

هاتف رقم: 029285624/ 0656769699 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 

املادة: 621 ق ا م ا 

 بناء على طلب ال�شيد )ة(: القر�ض ال�شعبي اجلزائري. بناء على اأمر بيع رهن م�شكل لفائدة بنك اأو موؤ�ش�شة مالية  املادة 124 من الأم 03151 ال�شادر عن رئي�ض حمكمة غرداية 
بتاريخ: 2018/04/30 ترتيب 272/18  بناءا على حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف: 2018/09/18  بناءا على حم�شر جرد املوؤرخ يف: 2019/01/20  نحن الأ�شتاذ/ بلخري 
الطيب حم�شر ق�شائي لدى  اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية  الكائن مكتبه ب�شارع اأول نوفمرب غرداية   نعلن للجمهور اأنه �شيتم البيع باملزاد العلني للمنقولت املذكورة اأدناه 
املحجوزة وهذا بتاريخ: 2021/03/08 على ال�شاعة 10:00 �شباحا باملحجرة الكائنة مبنطقة احلاوة بلدية العطف وهي  كالآتي:  التعيني: 01/ مركبة نوع بوجني رقم ت�شجيلها 
ن�شر الإعالن يف  �شا�شي حممد من تاريخ  ال�شيد:  بالقرب من م�شكن  املتواجدة  املنقولت  املعاينة ي�شمح مبعاينة  البيع بدون �شمان: -اأوقات  البيع:  �شروط   47/312/04436
اجلريدة من ال�شاعة 09:00 �شباحا اإىل ال�شاعة 14:00 زوال.  الرا�شي عليه املزاد ملزم بدفع قيمة البيع وامل�شاريف. -يدفع الرا�شي عليه املزاد قيمة 20  من مبلغ ر�شو املزاد 
الدفع وال�شحب ل يتجاوز مدة 08 اأيام من تاريخ البيع -ال�شعر الفتتاحي: 250.000 دج. يخ�شع ملن ر�شا عليه املزاد اإىل اأحكام قانون الإجراءات املدنية والإدارية  يدفع من 

ر�شا عليه املزاد م�شاريف التنفيذ واحلقوق التنا�شبية للمح�شر الق�شائي املحددة مبوجب قانون 09/78.                                                             
    املح�شر الق�شائي ط/ بلخري  

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي  مكتب الأ�شتاذ بلخري 
الطيب  حم�شر ق�شائي لدى حمكمة غرداية 

اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية  
الكائن مكتبه ب�شارع اأول نوفمرب غرداية 

هاتف رقم: 029285624/ 0656769699 

 التحرير 2021/03/04 

 التحرير 2021/03/04 

مكتب الأ�شتاذة: �شماعنية رقية حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة بريان
اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية

الكائن مكتبها ب�شارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية 
الهاتف: 24/56/24/ 029

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني 
2020 -لفائدة الدائنة احلاجزة ال�شيد )ة(: عيا�ض اآمال بنت يحيى   /54 2020/11/08 حتت رقم:  -بناءا على قائمة �شروط البيع املودعة باأمانة �شبط حمكمة بريان يوم 
ال�شاكن بحي كاف حمودة بربيان ولية غرداية. تعلن  املالك  ال�شيد )ة(: �شويرب م�شعود بن عبد  ال�شعد بربيان ولية غرداية -�شد املدين املحجوز عليه  ال�شاكنة بحي باب 
الأ�شتاذة �شماعنية رقية املح�شرة الق�شائية لدى اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية باأنها �شت�شرع يوم: 2021/03/10 على ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف 11:30 �شباحا بقاعة 
128 مرت مربع مقتطعة من قطعة اأر�ض للبناء واقعة يف تراب بلدية ودائرة بريان ولية غرداية   جل�شات حمكمة بريان يف عملية البيع باملزاد العلني للعقار املتمثل يف م�شاحة 
تبلغ م�شاحتها 256 مرت مربع حتمل رقم 03 / كاف حمودة ال�شمال الغربي يف املخطط اخل�شو�شي للتجزئة يحد الكل كما يلي: �شمال: �شاحة عمومية، جنوبا: ر�شوم بكري بن عمر، 
�شرقا: بعو�شي �شعيد بن �شالح، غربا: �شاحة عمومية -وقد حدد الثمن الأ�شا�شي مببلغ قدره )1.761.635.52 دج(  مليون و�شبعمائة وواحد و�شتون األف و�شتمائة وخم�شة وثالثون 
دينار جزائري واثنان وخم�شون �شنتيما -�شروط البيع: اإ�شافة اإىل ال�شروط املنوه عنها بدفرت ال�شروط فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�ض الثمن وامل�شاريف 
و الر�شوم واحلقوق التنا�شبية على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�شاه 08 اأيام باأمانة �شبط املحكمة -ملزيد من املعلومات: يرجي الت�شال مبكتب املح�شرة الق�شائية اأو اأمانة 
�شبط حمكمة بريان .                                                                                                                                                                                                                                                    املح�شرة الق�شائية
 التحرير 2021/03/04 

مكتب الأ�شتاذة: �شماعنية رقية حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة بريان
اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية

الكائن مكتبها ب�شارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية 
الهاتف: 24/56/24/ 029

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني 
-بناءا على دفرت �شروط بيع عقار حمجوز املودع باأمانة �شبط حمكمة غرداية يوم 2020/09/22 حتت رقم: 155/ 2020   -لفائدة ال�شيد )ة(: كرامي خديجة بنت ال�شادق 
ال�شاكنة بحي اأولد ال�شايح ببلدية القرارة ولية غرداية �شد ال�شيد:رومان مبارك بن احمد ال�شاكن بحي اأولد ال�شايح ببلدية القرارة ولية غرداية. تعلن الأ�شتاذة �شماعنية 
رقية املح�شرة الق�شائية لدى اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية باأنها �شت�شرع يوم: 2021/03/16 على ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف 11:30 �شباحا بقاعة جل�شات حمكمة غرداية 
يف عملية البيع باملزاد العلني للعقار املحجوز عليه املتمثل يف : 14 جزءا من اأ�شل 64 الذي ميلكه املحجوز عليه على ال�شياع من قطعة الأر�ض املبنية الكائنة بحي اأولد ال�شايح 
برتاب بلدية القرارة  ولية غرداية  تبلغ م�شاحتها 100 مرت مربع حتمل رقم 12 و 2 من املخطط اخل�شو�شي حدودها كما يلي: �شمال: قطعة اأر�ض رقم 14 و 02، جنوبا: �شارع، 
اإىل  اإ�شافة  البيع:  �شروط  �شرقا: قطعة اأر�ض رقم 13 و 2 ، غربا: �شارع. -وقد حدد الثمن الأ�شا�شي الذي قدره )150.000.00 دج(  مئة وخم�شون األف دينار جزائري.  - 
ال�شروط املنوه عنها بدفرت ال�شروط فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�ض الثمن وامل�شاريف و الر�شوم واحلقوق التنا�شبية على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل 
اأق�شاه 08 اأيام باأمانة �شبط املحكمة -ملزيد من املعلومات: يرجي الت�شال مبكتب املح�شرة الق�شائية اأو اأمانة �شبط حمكمة غرداية .                                              املح�شرة الق�شائية

 التحرير 2021/03/04 

مكتب الأ�شتاذة: �شماعنية رقية حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة بريان
اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية

الكائن مكتبها ب�شارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية 
الهاتف: 24/56/24/ 029

اإعالن عن بيع مناب ق�شر باملزاد العلني 
-بناءا على قائمة �شروط البيع املودعة باأمانة �شبط حمكمة غرداية يوم 2020/09/22 حتت رقم: 156/ 2019 .  -لفائدة ال�شيد )ة(: كولة مباركة  بنت عبداهلل  بربيان 

ولية غرداية املولودة يف 1971/12/26 ال�شاكنة بحي ال�شتقالل ق�شر ال�شاللة ولية تيارت ب�شفتها ولية عن اأبنائها الق�شر القائم: الزغودي فرج اهلل والزغودي هيبة اهلل 
-تعلن الأ�شتاذة �شماعنية رقية املح�شرة الق�شائية لدى اخت�شا�ض جمل�ض ق�شاء غرداية باأنها �شت�شرع يوم: 2021/03/16 على ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف 11:30 �شباحا بقاعة 
جل�شات حمكمة غرداية يف عملية البيع باملزاد العلني ملناب الق�شر  املتمثل يف م�شاحة 372.10 مرت مربع  �شياعا من العقار )املحافظة العقارية بالقرارة بتاريخ: 2020/07/21 
خدمات عدد: 3826/ 1( الكائن بناحية �شاقية العني برتاب بلدية القرارة ولية غرداية  م�شاحته اثنا ع�شر هكتار ومائة و�شبعة وع�شرون ار وخم�شة �شنتي ار  حدوده  كما يلي: 
جنوبا: ثنية الأغواط، �شمال: التوميات، �شرقا: جمرى �شاقية العني، غربا: حو�ض العوابد.-وقد حدد الثمن الأ�شا�شي الذي قدره )791.010.00 دج(  �شبعمائة وواحد وت�شعون 
األف وع�شرة األف  دينار جزائري.  -�شروط البيع: اإ�شافة اإىل ال�شروط املنوه عنها بدفرت ال�شروط فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�ض الثمن وامل�شاريف و 
الر�شوم واحلقوق التنا�شبية على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�شاه 08 اأيام باأمانة �شبط املحكمة -ملزيد من املعلومات: يرجي الت�شال مبكتب املح�شرة الق�شائية اأو اأمانة �شبط 
حمكمة غرداية  .                                                                                                                                                                                                                                                            املح�شرة الق�شائية
 التحرير 2021/03/04 
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النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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

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

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

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري
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انتحار قا�شر �شنقا 
داخل م�شكنه العائلي 

بوهران
أقدم بوهران قاصر يبلغ من العمر 15 سنة على 

وضع حد حلياته داخل مسكنه العائلي الكائن 
مبدخل قرية عني تاسة بعني الكرمة التابعة 
لدائرة بوتليليس، بعد أن وجد مشنوقا حببل 

ملفوف حول رقبته بسقف غرفة، وعلى إثر ذلك 
مت إبالغ مصاحل احلماية املدنية اليت نقلت جثة 

الضحية حنو مصلحة حفظ اجلثث ملستشفى جمرب 
التامي بعني الترك.

هكذا يعاني 
اأطفال مناطق 

الظل من 
اأجل االلتحاق 

بالدرا�سة 

�صــورة وتعلــيـق
البراءة الأ�سغر مير في الجزائر

ق�ست حمكمة بومدر��ص بر�ءة �سفيان 

�أومالل رئي�ص بلدية �أعفري �لتابعة 

لولية بومدر��ص. وتوبع �أومالل 

�لذي ينتمي �إىل حزب �لتجمع من 

�أجل �لثقافة و�لدميقر�طية بتهمة 

لها عالقة ب�سوء �لت�سيري على 

خلفية منح قاعة مطعم مدر�سي 

من �أجل تقدمي وجبة غد�ء مبنا�سبة عر�ص 

عائلي. وجتدر �لإ�سارة �أن وكيل �جلمهورية �لتم�ص عقوبة ثالث 

�سنو�ت �سجنا نافذ� ملري �أعفري �لذي يعد �أ�سغر رئي�ص بلدية يف 
�جلز�ئر.

ملياردير ياباني يبحث 
عن 8 اأ�سخا�ص من جميع 

اأنحاء العالم يرافقونه في 
رحلة اإلى القمر!

يعتزم �مللياردير �لياباين يو�ساكو مايز�و�، �ختيار 
ثمانية �أ�سخا�ص ملر�فقته �إىل �لقمر يف �أول رحلة 

�سياحية ف�سائية ل�رضكة "�سبي�ص �إك�ص". و�أعلن رجل 
�لأعمال �لياباين على ح�سابه يف "تويرت" يف من�سور 

باخل�سو�ص �أنه يعكف على "توظيف فريق للم�ساركة 
يف هذه �ملهمة، �أنا بحاجة �إىل ثمانية �أ�سخا�ص من 

جميع �أنحاء �لعامل، هذه �لرحلة �سيح�رضها 10-12 
�سخ�سا، و�أنا من جهتي، �أوجه �لدعوة �إىل ثمانية". 

وو�سع �مللياردير �رضطني ملن يرغب يف مر�فقته 
يف رحلته �لقمرية، حيث يتعني على �ملتقدمني 

�إخباره مبجال عملهم، وما �إذ� كانت �لرحلة �إىل �لقمر 
�ست�ساعدهم على فعل �ملزيد للمجتمع من خالل 

�أن�سطتهم. ويتمثل �ل�رضط �لثاين يف �أن تكون لهوؤلء 
�لرغبة يف �لعمل �سمن فريق، ودعم �أع�ساء �لفريق 
�لآخرين يف هذه �لرحلة �لتي من �ملقرر �أن تتم على 

من مركبة ف�سائية تابعة ل� "�سبي�ص �إك�ص" يف عام 
.2023

وكان �مللريدير مايز�و� �لبالغ من �لعمر 42 عاما قد 
�ختري كاأول �سائح ف�ساء يف برنامج �رضكة "�سبي�ص 

�إك�ص" يف عام 2018، وتوىل بدوره �رض�ء جميع 
�ملقاعد على من �ل�سفينة �لف�سائية �لتي �ستتوجه 

�إىل �لقمر. ي�سار �إىل �أن مايز�و�، هو �ملوؤ�س�ص و�لرئي�ص 
�لتنفيذي ملوقع "زوزو" �لإلكرتوين، و�لذي ميكن عره 

�رض�ء ثياب ع�رضية تنتج ح�سب �لطلب، وهو عالوة 
على ذلك و�حد من �أكرث �ليابانيني غنى، وتقدر جملة 

"فورب�ص" ر�أ�ص ماله بحو�يل 3 مليار�ت دولر.

اأداة ذكاء ا�سطناعي تحّول ال�سور الثابتة القديمة اإلى 
متحركة و"واقعية ب�سكل مخيف"

متكنت �أد�ة ذكاء ��سطناعي )AI( من حتويل �ل�سور 
�لثابتة �إىل ر�سوم متحركة ق�سرية وو�قعية للغاية، 
و�سفها م�ستخدمو �لإنرتنت ب�"�ملخيفة". ويف هذه 

�ملقاطع �ملتحركة بالذكاء �ل�سطناعي، توم�ص �لوجوه 
�لتي كانت ثابتة يف �لوقت �ملنا�سب، وتدير روؤو�سها بل 

وتبت�سم، وتتاأرجح حركاتها بني ناب�سة باحلياة ب�سكل 
مذهل ومقلقة للغاية و"خميفة للغاية". وك�سف موقع 

عن MyHeritage �أد�ته �ملتطورة يف 25 فر�ير، 
وقال ممثلوه يف من�سور على مدونة على �لإنرتنت، 

�إن �رضكة D-ID للتكنولوجيا طورت �لتكنولوجيا 
�لتي �أطلق عليها ��سم Deep Nostalgia، و�لتي 

تتيح للم�ستخدمني حتريك �ل�سور عر موقع 
 D-ID لإلكرتوين. و�سممت �رضكة� MyHeritage

خو�رزميات خم�س�سة تعيد �إن�ساء �حلركة �لطبيعية 
للوجوه �لب�رضية رقميا، وتطبق تلك �حلركات �لدقيقة 

على �ل�سور وتعديل تعابري �لوجه �لتي تتحرك، 
 D-ID كما تفعل �لوجوه �لب�رضية عادة، وفقا ملوقع

�لإلكرتوين. وعندما تن�سئ �أنظمة �لذكاء �ل�سطناعي 
لقطات فيديو �أ�سلية، ُي�سار �إليها غالبا با�سم تقنية 

deepfake �لتزييف �لعميق، فاإنها تفعل ذلك 
با�ستخد�م طريقة ت�سمى �سبكات �خل�سومة �لتوليدية، 

�أو �سبكات GAN وتعمل هذه �لتقنية على و�سع �ثنني 

من �أنظمة �لذكاء �ل�سطناعي يف مو�جهة بع�سهما 
�لبع�ص، �أحدهما ينتج �ملحتوى و�لآخر يقّيم مدى جودة 
حماكاة �ملحتوى لل�سيء �حلقيقي. ومبرور �لوقت، تدفع 

�خلو�رزميات بع�سها �لبع�ص لت�سبح �أف�سل، حتى 
ي�سعب حتديد حمتوى �لذكاء �ل�سطناعي �لأ�سلي 

على �أنه مزيف.
وميكن ��ستخد�م مثل هذه �لفيديوهات بطرق مقلقة: 

من �إظهار �سخ�سيات �سيا�سية تلقي خطبا مزيفة، �إىل 
�إ�سافة وجوه ممثالت م�سهور�ت �إىل �أج�ساد �ملمثالت 
 Vice يف �لأفالم �لإباحية، ح�سب ما �أفاد تقرير ملوقع

ن�رض يف عام 2018.

حترير قا�شرتني كانتا حمتجزتني 
داخل غرفة بعنابة

متكن �أفر�د �لدرك �لوطني ب�سيدي عمار من حترير قا�رضتني تبلغان من �لعمر 15 و16 
�سنة من قب�سة 5 �أ�سخا�ص قامو� بتحري�سهما على �لف�سق د�خل �إحدى �لغرف ب�سيدي 

عمار. حيث جاءت وقائع �لق�سية ح�سب ما �أفاد به بيان �ملجموعة �لإقليمية للدرك 
�لوطني بعنابة بعد تلقي م�ساحلها مكاملة هاتفية عر �لرقم �لأخ�رض 1055 مفادها 

�حتجاز قا�رضتني د�خل �إحدى �لغرف �ملتو�جدة باإحدى �ملوؤ�س�سات �لتعليمية بعنابة، على 
�لفور مت و�سع خطة حمكمة على �إثرها حررت �لفتاتان �للتان كانتا د�خل غرفة مغلقة 

باإحكام بو��سطة قفل، وبعد جمع كل �ملعلومات وتكثيف عمليات �لبحث و�لتحري 
وتفتي�ص كل �ملناطق �مل�سبوهة للغرفة تو�سل رجال �لدرك للخاطفني وتوقيفهما. وبعد 

��ستكمال �لتحقيق مت توقيف 3 �أ�سخا�ص �آخرين مهمتهم ت�سهيل عملية دخول �لغرباء 
�إىل �ملوؤ�س�سة �لتعليمية وبعد تعريف �ل�سحيتني تبني �أن �إحد�هما حمل بحث يف فائدة 

�لعائالت، ليتم �إرجاعها �إىل �أهلها، ومت تقدمي �ملعنيني �أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�حلجار �أين �أمر قا�سي �لتحقيق باإيد�ع �مل�ستبه فيهم �حلب�ص �ملوؤقت.
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تعليق ت�شدير بع�ض املواد يهوي بال�شادرات اإىل 2.26 مليار دولر 
التمور وال�سكر والأ�سمدة اأكرث املواد طلبا خارج املحروقات

بعد 10 اأيام من اختفائه

1219 م�سدرا يف خمتلف املواد واملنتجات. قدر م�سوؤول بوزارة التجارة عدد امل�سدرين اجلزائرين خالل العام املا�سي 

لوؤي.ي
----------------------

ملتابعة  الــفــرعــي  ــر  ــدي امل وكــ�ــســف 
اللطيف  عبد  ــادرات،  الــ�ــس ودعــم 
ــــوم درا�ـــســـي  ــــالل ي الــــهــــواري، خ

ترقية  �سبل  حول  الــوزارة  نظمته 
الــ�ــســادرات  قيمة  اأن  ــادرات  ــس ــ� ال
من  اأكرث   2020 يف  املحروقات  خارج 
مليار   2.58 مقابل  دولر  مليار   2.26
 312 قـــدره  بانخفا�ص  اأي  دولر 

ح�سب   ،12% بن�سبة  دولر  مليون 
عر�سها. ح�سيلة 

ال�سادرات  فاإن  ذلك،  اأ�سا�ص  وعلى 
باملئة   9.48 متثل  املحروقات  خارج 
اجلزائرية  ال�سادرات  اإجمايل  من 
مقابل  دولر  مليار   2.4 بلغت  والتي 
 -33.57( 2019 3.48 مليار دولر يف 
انخفا�ص  امل�سوؤول  واأرجع  باملئة(. 
ـــادرات خــــارج املــحــروقــات  ـــس ـــ� ال
املــواد  بع�ص  ت�سدير  تعليق  اإىل 
تف�سي  بــ�ــســبــب  ــة  ــي ــج ــي ــرتات ــس ال�
�سهر  من  ابتداء  كوفيد19-  جائحة 

مار�ص.
ال�سادرات،  لطبيعة  تف�سيله  ولدى 
املعدنية  الأ�سمدة  اأن  املدير  ك�سف 
اأكرث  قائمة  ت�سدرت  والكيميائية 
املــنــتــجــات اجلــزائــريــة مــبــيــعــا يف 
العام  يف  قيمتها  بلغت  اإذ  ــارج،  اخل
مقابل  دولر  مليون   733.97 املا�سي 
اأي   ،2019 يف  دولر  مليون   728.48
�سادرات  اأمــا  باملئة.   0.75 بزيادة 
مليون   303 بــلــغــت  فــقــد  الــ�ــســكــر، 
مليون   260 مقابل   2020 يف  دولر 

باملئة(،   +16.80(  2019 يف  دولر 
ــــاوزت قــيــمــة �ــســادرات  بــيــنــمــا جت
يف  دولر  مــلــيــون   81.8 الإ�ــســمــنــت 
دولر  مليون   60.60 مقابل   2020

باملئة(.     +34.87(  2019 �سنة 
�ــســادرات  قيمة  بلغت  جهتها،  مــن 
 73.03 املــا�ــســي  ــام  ــع ال يف  الــتــمــور 
مليون   63.78 مقابل  دولر  مليون 
 14.49 ن�سبته  بارتفاع  اأي  دولر 
املــنــتــجــات  تــ�ــســديــر  ومت  ــة.  ــئ ــامل ب
الأوروبية  الــدول  اإىل  اجلزائرية 
ودول  ــة  ــوي ــي ــس والآ� ــة  ــي ــق ــري والإف
والــالتــيــنــيــة،  ال�سمالية  ــا  ــك ــري اأم
ـــواري. وبـــاملـــوازاة مع  ـــه ال حــ�ــســب 
كمال  الــتــجــارة  وزيـــر  ــد  وع ذلـــك، 
ل�سالح  ت�سهيالت  بــاإطــالق  ــق  رزي
القت�سادين  املتعاملن  امل�سدرين 
ــارج  قــ�ــســد تــعــزيــز الــ�ــســادرات خ
هو  ــا  دورن اأن  واأ�ــســاف  املحروقات. 
تعرت�ص  التي  العوائق  كــل  اإزالـــة 
لكي  ــة،  ــادي ــس ــ� ــت الق مــوؤ�ــســ�ــســاتــنــا 
عمل  الــتــ�ــســديــري  عملنا  ي�سبح 

احرتايف". 

ك�سفت احل�سيلة العملياتية الأ�سبوعية 
 49 توقيف  عن  الوطني  الدفاع  لوزارة 
تاجر خمدرات وحجز كميات كبرية من 
متفرقة  عمليات  خالل  املعالج  الكيف 
عرب خمتلف النواحي الع�سكرية، ُتقدر 

حاولت  كيلوغراما  و14  قنطارا  بـ12 
عرب  اإدخالها  الإجــرامــيــة  املجموعات 
مفارز  اأوقفت  كما  املغرب.  مع  احلــدود 
وم�سالح  ال�سعبي  الــوطــنــي  للجي�ص 
ـــدود  ــي وحـــرا�ـــص احل ــن ــوط الـــــدرك ال

باإقليمي الناحيتن الع�سكريتن الثانية 
 15 متفرقة  عمليات  خــالل  والثالثة، 
قنطارا   11 و�سبطت  خمـــدرات  تاجر 
فيما  املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما  و47 
وحجز  ــدرات  خم تاجر   34 توقيف  مت 

67 كيلوغراما من نف�ص املادة، بالإ�سافة 
غراما  و150  مهلو�سا  قر�سا   113092 اإىل 
خمتلفة  عمليات  يف  الكوكاين  مادة  من 

عرب نواح ع�سكرية اأخرى.
ق/و

ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة  األقت 
“عقباوي  ـــي  ـــاب الإره عــلــى  القب�ص 
بركة”  ــد  ول “عبدي  املــدعــو  عبدي” 
ـــار بــالــنــاحــيــة  ـــت ـــي خم ـــاج بـــــربج ب
الع�سكرية ال�ساد�سة. وا�ستنادا حل�سيلة 
تخ�ص  الــ�ــســعــبــي  ــي  ــن ــوط ال للجي�ص 

مار�ص   02 اإىل  فيفري   24 من  الفرتة 
فــاإن  الوطني  الــدفــاع  وزارة  ن�سرتها 
�سنة  التحق  قد  كان  املذكور  الإرهابي 
الإرهابية  التنظيمات  باإحدى   2016
وك�سفت  ال�ساحل.  مبنطقة  النا�سطة 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  اأخرى  مفرزة 

طول  على  وتفتي�ص  بحث  عملية  اإثر 
خمتار  باجي  بربج  احلدودي  ال�سريط 
خمباأ لالأ�سلحة والذخرية يحتوي على 
م�سد�سن ر�سا�سن من نوع كال�سنيكوف 
 RPG-2 قذائف  و3  ذخــرية  ــازن  وخم
RPG- قذائف  و3  للدبابات  م�سادة 

 FLG وقــذيــفــة  لـــالأفـــراد  مــ�ــســادة   2
 136 اإىل  بالإ�سافة  لــالأفــراد،  م�سادة 
اأخــرى  كمية  �سبط  مت  فيما  طلقة، 
من  طلقة  بــ2485  تقدر  اأمينا�ص  بعن 

خمتلف العيارات.
ق/و

حرا�ص  الثالثاء  اأم�ص  اأول  م�ساء  عرث 
من  قليلة  اأمــيــال  بعد  على  ال�سواحل 
ال�سيادين  اأحد  جثة  على  بجاية  ميناء 
الــلــذيــن خــرجــا يف رحــلــة ا�ــســرتجــاع 
�سباك �سيدهم من �ساطئ املغرة ببلدية 

الأمر يتعلق بامل�سمى �سفيان  بوخليفة. 
من  اأيام   10 بعد  عاما،   33 �ساحب  اأكلي 
اختفائه، وذلك اإثر عملية بحث مكثفة 
فقدانهما،  عن  الإعــالن  منذ  انطلقت 
ــا كـــل اإمــكــانــيــاتــهــا  ــه ــالل و�ــســخــرت خ

مع  بالتعاون  والب�سرية  اللوج�ستية 
ال�سيادين  من  واملتطوعن  املت�ساكنن 
اجلثة  ــل  ــوي حت ومت  عــنــهــمــا،  للبحث 
اإىل  املدنية  احلماية  م�سالح  قبل  من 
وحتديد  لت�سريحها  بجاية  م�ست�سفى 

املدنية  احلماية  ــدت  واأك الوفاة،  �سبب 
على  للعثور  متوا�سلة  البحث  عملية  اأن 

اآخر املفقودين.
  حمفوط رمطاين

ال�سعودية  عــكــاظ  �سحيفة  ذكـــرت 
قــبــول  ــت  ــط رب الــ�ــســحــة  وزارة  اأن 
العام  هــذا  احلــج  مو�سم  يف  امل�ساركن 
واعــتــبــاره  كـــورونـــا  ــاح  ــق ل بتلقيهم 
ــي لــلــمــ�ــســاركــة.  ــس ــ� ــي ــرئ الــ�ــســرط ال
لوزير  تعميما  ال�سحيفة  ونــ�ــســرت 

فيه  ــاء  ج الربيعة  توفيق  ال�سحة 
القوى  لتاأمن  املبكر  الإعداد  "عليكم 
املــرافــق  لت�سغيل  املطلوبة  العاملة 
وامل�ساعر  املكرمة  مكة  يف  ال�سحية 
ومنافذ  ــورة  ــن امل واملــديــنــة  املقد�سة 
للعام  احلـــج  ملــو�ــســم  ــاج  ــج احل ـــول  دخ

كورونا  لقاحات  جلنة  وتكوين   1442
والعمرة".  احلج  مو�سم  يف  للم�ساركن 
اأخذ  اإلزامية  اعتمدوا  "عليه،  واأ�ساف 
للراغبن  )كوفيد19-(  كورونا  لقاح 
ا�سرتاطات  اأحد  اأنه  اإذ  امل�ساركة،  يف 
وكانت  احلج".  مو�سم  يف  املــ�ــســاركــة 

ــداد  اأع  2020 يف  خف�ست  ال�سعودية 
 1000 لــنــحــو  كــبــري  ب�سكل  ــاج  ــج احل
كــورونــا  فــريو�ــص  انــتــ�ــســار  مــن  للحد 
يف  الــراغــبــن  قـــدوم  حــظــرت  بعدما 

العامل. اأنحاء  من  الفري�سة  تاأدية 
ق/د

القطب  حمكمة  قــا�ــســي  اأمـــام  مــثــل 
الغرفة  احمــمــد  ب�سيدي  ــي  ــزائ اجل
الرابعة كل من الوزير الأول الأ�سبق 
مدير  جانب  اإىل  املالك  عبد  �سالل 

م�سطفى.  رحيال  �سالل  ديون 
معهم  والتحقيق  ال�ستماع  مت  حيث 
تتعلق  ف�ساد  بق�سايا  املــو�ــســوع  يف 
حممود  لعالوي  الأعمال  رجل  مبنح 

ــدق يـــواريـــثـــن بــال�ــص  ــن ــف املـــالـــك ل
امتيازات. ببجاية 

ق/و

الوطني  للجي�ص  مــفــارز  ــت  ــف اأوق
وعن  مترنا�ست  من  بكل  ال�سعبي 
 63 خمـــتـــار،   ــي  ــاج ب وبـــرج  ڨزام 
و69  مركبات   06 وحجزت  �سخ�سا 
�سغط  مطرقة  و46  كهربائيا  مولدا 
املــعــادن  ــن  ع كــ�ــســف  اأجــهــزة  و03 
جتهيزات  ــذا  وك تفجري،  ومــعــدات 
عــمــلــيــات  يف  تــ�ــســتــعــمــل  اأخــــــرى 

الذهب،   عن  امل�سروع  غري  التنقيب 
اآخر  �سخ�سا   13 توقيف  مت  بينما 
وم�سد�ص  �سيد  بنادق   06 و�سبط 
مـــادة  مـــن  ـــــدة  وح و9780  اآيل 
خمتلف  مــن  ــدة  وح و5177  التبغ 
هاتفا  و977  الكحولية،  امل�سروبات 
منف�سلة  عمليات  خــالل  ــا،   ــي ذك
وب�سكرة  تندوف  من  بكل  ُنفذت 

البواقي  واأم  وبــجــايــة  ــة  ــرداي وغ
اإحباط  مّت  كما  و�سعيدة.  والنعامة 
من  كبرية  كميات  تهريب  حماولت 
بكل  لــرتا   12372 بـ ُتقدر  الــوقــود 
اأهرا�ص  و�سوق  والطارف  تب�سة  من 

وجانت. وتندوف 
ق/و

حجز اأزيد من 12 قنطارا من املخدرات اأدخلت من املغرب

القب�ض على اإرهابي يف برج باجي خمتار

العثور على جثة اأحد ال�شيادين املفقودين ببجاية

ال�شعودية ت�شرتط تلقي لقاح كورونا لأداء احلج

التحقيق مع �شالل ورحيال يف ق�شية فندق "يوقاريثن بال�ض" ببجاية

توقيف 63 �شخ�شا وحجز 03 اأجهزة ك�شف عن املعادن ومعدات تفجري

وادي  املــدنــيــة  احلــمــايــة  م�سالح  متكنت 
العثور  من  البليدة  ولية  جنوب  العاليق 
ــل  ــالم داخ ــس عــلــى جــثــة الــطــفــل نــاجــي اإ�
ــداء  ن تلقي  بــعــد  ــاه  ــي امل �ــســرف  م�ستنقع 
داخــل  ابنها  تــواجــد  ال�سحية  والـــدة  مــن 
املدنية  احلماية  اأعوان  تنقل  اأين  م�ستنقع 
املــكــان  عـــن  اإىل  الــ�ــســرعــة  ــاح  ــن ج عــلــى 
مت   ، املرتاكمة  مياه  لزالة  اجلهود  بف�سل 
وحتويلها  اإ�ــســالم  الطفل  جثة  ا�ستخراج 
مل�ست�سفى  ــث  ــث اجل حــفــظ  مــ�ــســلــحــة  اىل 
 ، البليدة  مدينة  بو�سط  فــانــون  فرانتز 
حتقيقا  الــوطــنــي  الـــدرك  م�سالح  فتحت 
جتدر    ، الواقعية  وظروف  الأ�سباب  ملعرفة 
الأنظار  عن  اإختفى  ال�سحية  اأن  الإ�سارة 
وادي  احوا�ص  باأحد  بيته  من  ا�سبوع  منذ 
حزن  تركت  املحادثة   ، بالبليدة  العاليق 

. ال�سحية  واهل  �سكان  عميق 
�سريف  العي�سي 

تي�سم�سيلت  ولية  اأمن  م�سالح  متكنت   
ــوم  ــح ــل ال ـــن  م كـــلـــغ    260 ــز  ــج ح ـــن  م
لال�ستهالك    �ساحلة  غــري  البي�ساء 
الــوليــة  اأمـــن  بــيــان  ح�سب  العملية 
مدينة  بو�سط  مراقبة  خالل  جــاءت 
ينقل  �سخ�ص  توقيف  ــن   م مكنت   ،
من  كمية  النفعية   مركبته  منت  على 
داخــل  ــاج(  ــدج )ال البي�ساء  الــلــحــوم 
غري  بطريقة   ، بال�ستيكية  اأكيا�ص 
النظافة،  و  ال�سحة  ل�سروط  مطابقة 
الطبية  ال�سهادة  حيازة  عــدم  كــذا  و 
�سالحية  تــثــبــت  ــي  ــت ال الــبــيــطــريــة 
بعد  الــبــ�ــســري،  لال�ستهالك  املــنــتــوج 
قبل  مــن  املــحــجــوزة  الكمية  معاينة 
ــا غري  ــه اأن اأكـــد  الــبــيــطــري  الــطــبــيــب 
ليتم   ، الب�سري  لال�ستهالك  �ساحلة 

. اإتالفها  و  حجزها 
حميد زغارية 

واجلماعات  الداخلية  ــر  وزي اأ�ــســرف 
كمال  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
تن�سيب  على  الأربــعــاء،  يوم  بلجود، 
وذلك  للمغري،  واليا  عي�سات  عي�سى 
اجلمهورية  رئــيــ�ــص  ــرار  ــق ل تنفيذا 
مــقــاطــعــات   10 ــة  ــرقــي ت ــن  ــم ــس ــ� ــت امل
كاملة  ــات  ولي اىل  باجلنوب  اإداريـــة 
حفل  حــ�ــســر  وقــــد  ــات.  ــي ــالح ــس ــ� ال
القادر  عبد  الــوادي،  وايل  التن�سيب 
املحلية  ال�سلطات  جانب  اإىل  راقــع، 
املجتمع  عــن  وممــثــلــن  والع�سكرية 

الثورية. والأ�سرة  والأعيان  املدين 
باملنا�سبة،  األقاها  توجيهية  كلمة  ويف 
الهتمام  �سرورة  على  الوزير  �سدد 
ــن وفــعــالــيــات  ــن ــواط بــانــ�ــســغــالت امل
الدميقراطية  اإطار  يف  املدين  املجتمع 
قــال- --كــمــا  تعد  الــتــي  الت�ساركية 
اجلـــزائـــر  دعـــائـــم  مـــن  "دعامة   -

اجلديدة".
ق.و

كورونا  بفريو�ص  جــديــدة  اإ�سابة   163 �سجلت 
�ساعة   24 ال  ــالل  خ وفــيــات   5 و  )كوفيد19-( 
مري�سا   147 متاثل  فيما  اجلــزائــر،  يف  الأخـــرية 
لل�سفاء، ح�سب ما ك�سف عنه يوم الأربعاء الناطق 
كورونا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي 
الدكتور جمال فورار. واأو�سح اأن اإجمايل احلالت 
حالة  بينها  مــن  �سخ�ص   113.593 بلغ  ــدة  ــوؤك امل
 100 لكل  حالة   0،4 ب  تقدر  بن�سبة  )اأي  جديدة 
األف ن�سمة(، بينما بلغ العدد الإجمايل للم�سابن 
والعدد  �سخ�ص   78.524 لل�سفاء  متاثلوا  الذين 
الناطق  حالة.وح�سب   2996 للوفيات  الإجمايل 
كورونا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي 

يتواجد حاليا 19 مري�سا يف العناية املركزة.
ق.و

العثور على جثة الطفل 
ناجي اإ�شالم داخل م�شتنقع 
املياه بوادي العاليق البليدة

حجز اأكرث من  قنطارين 
ون�شف من اللحوم البي�شاء 

الفا�شدة بتي�شم�شيلــت

بلجود ي�شرف على تن�شيب 
وايل املغري

كورونا: 163 اإ�شابة جديدة، 
وفيات  5 و  �شفاء  حالة   147



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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