
م�ساع لطي ملفهم عن طريق االنتداب اأو اال�ستدعاء

- بن زيان يدعو اإىل ال�سفافية خالل اإجراء م�سابقة الدكتوراه
- ال�سروع يف تقييم عملية التعليم عن بعد منت�سف ال�سهر اجلاري

50 �سنة - مطالب بتخفي�ض �سّن التقاعد بالن�سبة للمراأة القا�سية اإىل 
- احت�ساب االأقدمية املهنية لاللتحاق برتبة اأ�ستاذ متخ�س�ض يف التكوين املهني

ق�ضية خريجي املدار�س العليا 
للأ�ضاتذة توؤجل م�ضابقات التوظيف

تر�ضانة قانونية جديدة خلف�س فاتورة ا�ضترياد الأدوية
وزير ال�سناعة ال�سيدالنية يك�سف:
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متويل احلملة النتخابية 
حتت جمهر اجلنة م�ضتقلة

ماكرون يتبع "خطوات 
�ضغرية" ب�ضاأن م�ضاحلة 

الذاكرة مع اجلزائر

التح�سري الإن�سائها لبناء موؤ�س�سات نزيهة 
وذات م�سداقية   

- "حم�ض" تعار�ض الت�سخري ال�سيا�سي لبع�ض 
منظمات املجتمع املدين

ح�سب تقرير فرن�سي

03 03

توقعات بارتفاع كبري يف اأ�ضعار دعوة اإىل العودة ل�ضرامة التقّيد بتدابري الوقاية من كورونا
الدجاج خلل رم�ضان
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02

اإحياء االأ�سبوع املغاربي لل�سحة املدر�سية واجلامعية

العثور على نيزك 
بال�ضحراء اجلزائرية يبلغ 

عمره 4.6 مليار �ضنة

يعد اأقدم من الأر�س وفق نتائج عمل علمي

فلحو "وزينت" يحتجون
 اأمام مقر الولية لإنقاذ 

ثروة النخيل

املجل�س ال�ضعبي الولئي 
يناق�س ملف العقار ال�ضائك

ترقية اأولد جلل اإىل 
ولية.. فر�ضة للإقلع 

التنموي باملنطقة

حجز كمية معتربة من 
البنزين برقان 

�ضالون اجلزائر للكتاب يفتح 
اأبوابه اليوم 

اإحباط حماولت "حرقة" 
لـ39 �ضخ�ضا

الوادي

اأوالد جالل

اأدرار

�ض 16

�ض 05

�ض 05

�ض 06

�ض 16

�ض 16

�ض 16
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العدد
2209

بلمهدي يوؤكد: 

تراجع اأ�ضعار النفط
انخف�س النفط للجل�سة الثالثة على التوايل، اأم�س الأربعاء، اإذ تراجعت العقود الآجلة خلام  
بتوقيت   08:21 ال�ساعة  66.89 دولًرا للربميل، بحلول  لت�ستقر على  �سنًتا،  بـ63  برنت 
�سنتا،  بـ54  الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س  غرب  خلام  الآجلة  العقود  وتراجعت  اجلزائر. 

لت�ستقر يف حدود 63.47 دولًرا للربميل.
ق/و

حممد علي
------------ 

للن�ساط  املركزية  املــديــرة  ــدت  اأك

باملديرية  والجــتــمــاعــي  ال�سحي 
لل�سمان  الوطني  لل�سندوق  العامة 
اأن  نعيمة  بودية  مــراد  الجتماعي 

تاأكيد  ــل  اأج مــن  ــاءت  ج التظاهرة 
يف  ال�رصامة  اإىل  العودة  ــرصورة  �
والحرتازية  الوقائية  التدابري  اتخاذ 
طفرة  ظهور  من  خوفا  بها،  والتقيد 
ــات بــالــوبــاء  ــاب ــس ــن الإ� ــدة م ــدي ج
ــســاط  الأو� يف  خا�سة  وانــتــ�ــســاره 
دور  اإ�ـــرصاك  مت  لــهــذا  املــدر�ــســيــة، 
ــعــة لــلــ�ــســنــدوق  ــاب ــت ــة ال ــان احلــ�ــس
ر�سم  وور�سات  م�رصحية  بعرو�س 
انت�سار  تفادي  بهدف  وحت�سي�س، 
باإمكانه  الطفل  اأن  خا�سة  العدوى، 
كما  للفريو�س.  قويا  حامال  يكون  اأن 
الوقاية  مدير  طرفاين،  يو�سف  اأبرز 
ال�سحة  بـــوزارة  ال�سحة  وترقية 
امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان 

جاء  التظاهرة  فعاليات  انطالق  اأن 
التح�سي�س  اأجل  من  الأوىل  بالدرجة 
تنجم  قد  ــذي  ال الو�سع  بخطورة 
اإهمال  ب�سبب  كارثية  اأو�ساع  عنه 
اأن  خا�سة  الحرتازية،  التدابري  اتخاذ 
عن  كثريا  تراجع  اجلزائري  املجتمع 
الوقائية  ال�سلوكات  يف  ال�رصامة 
اجلديدة  ال�ساللة  ظهور  مع  تزامنا 
هذا  من  احلد  اأجــل  ومن  للفريو�س. 
ب�سعار  التظاهرة  جــاءت  الإهــمــال، 
كــورونــا«،  فريو�س  ملحاربة  »كلنا 
من  ممكن  عدد  اأكرب  اإ�رصاك  اأجل  من 
عليها  يقع  التي  الفاعلة  املوؤ�س�سات 
باملدار�س  والتح�سي�س  التوعية  دور 

واجلامعات. 

الوايل  دلفي  يزيد  وجه  جهته،  من 
حل�سني  الإداريــة  للمقاطعة  املنتدب 
ببلديات  امل�سوؤولني  لكل  نداءه  داي 
عمليات  لتكثيف  الإدارية  املقاطعة 
كافة  عــرب  والتوعية  التح�سي�س 
والأماكن  الأطفال  وريا�س  املدار�س 
من  التجارية،  واملــحــالت  العامة 
اتخاذ  يف  ال�رصامة  اإىل  العودة  اأجل 
انت�سار  وتفادي  الوقائية  التدابري 
الذين  املتمدر�سني  بــني  ــعــدوى  ال
العدوى  لنقل  اأر�سا خ�سبة  يعتربون 
ب�سبب  يهلكون  قد  الذين  لأوليائهم 
احلمالت  هذه  اأن  اإىل  م�سريا  املر�س، 
التعقيم  بحمالت  ترفق  اأن  يجب 

اأي�سا. والتنظيف 

اأعطت وزارة ال�ضحة مبعية ال�ضندوق الوطني لل�ضمان الجتماعي، وكالة اجلزائر اإ�ضارة انطلق الأ�ضبوع املغاربي لل�ضحة املدر�ضية واجلامعية بحديقة التجارب باحلامة، و�ضمت التظاهرة 
العديد من الفاعلني كوزارة التعليم العايل والبحث العلمي اإ�ضافة اإىل خمتلف مدار�س املقاطعة الإدارية لبلدية �ضيدي احممد وريا�س الأطفال التابعة لل�ضندوق، وجاءت حتت �ضعار "كلنا 

من اأجل حماربة فريو�س كورونا".

دعوة اإىل العودة ل�ضرامة التقّيد بتدابري الوقاية من كورونا
اإحياء الأ�ضبوع املغاربي لل�ضحة املدر�ضية واجلامعية

يف جمال الطاقات املتجددة

اجلزائر مدعوة لتطوير قدراتها ال�ضناعية لبلوغ اأهدافها لآفاق 2035
اأهمية  على  وجامعيون  خرباء  اأكد 
ال�سناعية  لقدراتها  اجلزائر  تطوير 
الطاقات  جمــال  يف  فــاأكــر  ــر  اأك
برناجمها  جت�سيد  اأجل  من  املتجددة 
لآفاق  الطاقوي  النتقال  جمال  يف 
عقد  ملتقى  وخــالل   .2035 �سنة 
ملعر�س  الـ4  الطبعة  هام�س  على 
املتجددة  والــطــاقــات  الكهرباء 
املعار�س  بق�رص  الإثنني  منذ  املنظم 
املدير  اأكــد  الــبــحــري،  ال�سنوبر 
�سولر  "كل�سرت  ملوؤ�س�سة  العام 
اأنه  ياي�سي  بوخالفة  اإينارجي"، 
15.000 ميغاواط من  لبلوغ هدف 
 ،2035 اآفاق  يف  املتجددة  الطاقات 
قدراته  تطوير  البلد  على  يجب 
ال�سناعية يف هذا املجال عرب تطوير 

قدراته ال�سناعية.
املوارد  "تطوير  اأن  ياي�سي  واعترب 
ن�ساطات  ترقية  عرب  مير  الب�رصية 
القطاع"،  التكوين والبحث يف هذا 
موؤ�س�سات  �سبكة  باإن�ساء  مو�سيا 
يف  يعملون  وطــنــيــني  وفــاعــلــني 

�سل�سلة القيم ال�سم�سية.
و�سدد على �رصورة القيام بحمالت 
ال�سناعات  لت�سجيع  حت�سي�سية 
على  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  ــذا  وك
امل�ساهمة يف النتقال الطاقوي للبلد 
املتجددة  الطاقات  اختيار  من خالل 

ال�سم�سية على وجه التحديد.
ذاته  املتدخل  �سدد  اأخرى،  جهة  من 
التدريجي  الو�سع  �ــرصورة  على 
ملناخ ي�سمح بربوز �سناعة �سم�سية 
ــواح  واأل �سم�سية  ــواح  )األ باجلزائر 
كــهــرو �ــســوئــيــة(، مــذكــرا مبخرب 
الكهرو  الألـــواح  على  الت�سديق 

�سوئية.
الروؤية  من  الرغم  على  اإنــه  وقــال 
ال�سناعة  لهذه  الوا�سحة  غــري 
اإل  اجلزائر  يف  الق�سري  املدى  على 
املكونات  يف  ال�ستثمارات  اأن 

واخلدمات يف ت�ساعد.
التحدي  فاإن  املُ�سنع  لهذا  بالن�سبة 
النــدمــاج  ن�سبة  ــع  رف يف  يكمن 
باملئة   25 اإىل  باملئة   7 من  الوطني 

خالل ثالث �سنوات.
النجاعة  مدير  تطرق  جهته  من 
الطاقوية مبحافظة الطاقات املتجددة 
ا�سياخم،  مراد  الطاقوية،  والنجاعة 
�سنع  يف  امل�سنعني  م�سلحة  اإىل 
احلــراريــة  احتياجاتهم  مــن  ــزء  ج
والكهربائية يف اآن واحد عن طريق 

وحدة توليد م�سرتكة.
حمطات  عك�س  على  اأنه  واأو�سح 
ا�ستعمال  فــاإن  التقليدية  التوليد 
العاملة  الأفران  اأو  ال�سخان  حرارة 
من  للم�سانع  الأحفوري  بالوقود 
بالق�ساء  ي�سمح  الطاقة  توليد  اأجل 
عرب  الكهربائي  النقل  خ�سائر  على 
�سبكة ترفع من مردودها الطاقوي.

جانبه  على  "عالوة  بالقول  واأردف 
ا�سرتجاع  يقل�س  القــتــ�ــســادي، 
عرب  اجلــو  يف  ُتطلُق  التي  ــرارة  احل
املدافئ والأفران وامل�سخنات )درجة 
تاأثري  من  درجة(   800 تفوق  حراة 

التلوث ذي امل�سدر ال�سناعي.
ق/و

ع�ضابات ت�ضعى لزعزعة ال�ضتقرار 
باملخدرات املغربية

اأكرث من 6 مليني �ضيارة موؤّمنة يف اجلزائر

ال�سوؤون  وزير  اأكد 
ــاف،  والأوق الدينية 
بلمهدي،  يو�سف 
ع�سابات  هناك  اأن 
لــزعــزعــة  ت�سعى 
ــقــرار الــبــالد  ا�ــســت
عــن طــريــق اإدخـــال  
من  كبرية  كميات 
قادمة  املــخــدرات 
الغربية  اجلهة  من 

للوطن. واعترب بلمهدي يف ندوة حت�سي�سية 
املكافحة  اآليات  املخدرات  خطورة  حول 
خطري  املو�سوع  هذا  اأن  املعاجلة،  وو�سائل 
جدا، م�سيفا اأن املخدرات بالء والتي ت�رص 
بح�سن اجلوار. واأ�ساف الوزير اأن العتداء 
على العقول بالرتويج للمخدرات هو مبثابة 
م�سريا  الب�رصية،  النف�س  على  العتداء 
باجلرمية  مقرونة  ال�سلبة  املــخــدرات  اأن 
والبلدان،  الأمم  غزو  يف  انت�سارها  و�ساهم 

بالإ�سافة اإىل ظاهرة الإرهاب. و�سدد وزير 
ال�سوؤون الدينية على �رصورة اتخاذ اأق�سى 
املــخــدرات،  مروجي  حق  يف  العقوبات 
قليل،  �سيء  حقهم  يف  الإعــدام  اأن  معتربا 
ومن ي�سعى لرتويجها داخل البالد ل يحب 
يف  تلقى  اأ�سبحت  لدرجة  للجزائر  اخلري 
منبها  مق�سود،  الأمر  اأن  يوحي  مما  البحار 
الآفة  هذه  ملحاربة  التجند  �ــرصورة  اإىل 

لتح�سني اجلبهة الداخلية للبلد.
ق/و

التاأمني  �ــرصكــات  احتــاد  رئي�س  اأكــد 
�رصورة  على  خليفاتي  ح�سن  بالنيابة، 
اجلزائر  يف  التاأمينات  قطاع  اإ�سالح 
يف  م�ساكل  بوجود  اعرتافه  مع  خا�سة 
قطاع  ديون  اإن  خليفاتي  وقال  القطاع. 
مليار   60 بلغت  الزبائن  جتاه  التاأمينات 
مرت  التي  ــة  الأزم بعد  خا�سة  دينار 
بها اجلزائر جراء جائحة كورونا، مما اأدى 
%5 يف  القطاع بحوايل  اأداء  اإىل تراجع 

على  التاأمني  اأن  م�سريا  املا�سية،  ال�سنة 
اأعمال  رقم  من   50% ميثل  ال�سيارات 
�رصكات  احتاد  رئي�س  واأ�ساف  القطاع. 
 6.5 حــوايل  هناك  اأن  بالنيابة  التاأمني 
مليون �سيارة موؤمنة يف اجلزائر يف حني 
اأن القطاع ل ي�ستفيد من التاأمني عليها، 
ال�سيارات  تعوي�سات  قيمة  اأن  موؤكدا 

بلغت 50 مليار دينار �سنويا.
ق/و

توقعات بارتفاع كبري يف اأ�ضعار الدجاج خلل رم�ضان
بالنقابة  بــالإعــالم  املكلف  توقع 
دحمان،  جنيب  للبياطرة  الوطنية 
واللحوم  البي�س  اأ�سعار  يف  التهابا 
البي�ساء خالل �سهر رم�سان املقبل 
اإنفلونزا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 
مداجن  م�ستوى  على  الطيور 
بالإعالم  املكلف  وحــذر  اجلــزائــر. 
جنيب  للبياطرة  الوطنية  بالنقابة 
فريو�س  انت�سار  �رصعة  من  دحمان 
م�ستوى  على  الطيور  اإنفلونزا 
مداجن اجلزائر. واأ�سار املتحدث اإىل 
ال�سلطات  الو�سع خطري وعلى  اأن 

التحرك ملحا�رصة البوؤر ومنع تنقل 
ال�ساحنات بني خمتلف املداجن، لأن 
الفريو�س �رصيع النت�سار. واأ�ساف 
:”يف حال �سجلت يف منطقة معينة 
�سيما  ل  وخيمة،  نتائجها  �ستكون 
بالن�سبة ملربي الدجاج الذين يعانون 
واأن احلكومة مل  يف �سمت خا�سة 
مالية  تعوي�سات  ــاأي  ب لهم  تقر 
امل�سجلة”.و�سدد  اخل�سائر  ب�سبب 
الوطنية  بالنقابة  بالإعالم  املكلف 
التدخالت  رغم  اأنه  على  للبياطرة 
الفالحة  وزارة  بها  قامت  التي 

مربي  وحماية  الفريو�س  لحتواء 
اأن  اإل  ــس،  ــال� الإف مــن  ــن  ــدواج ال
واقع  متابعا:”  �سواء،  تزداد  الأمور 
اأكر  ـــراءات  اإج اتخاذ  ي�ستوجب 
�رصامة لحتواءه، ويف نف�س الوقت 
البي�ساء  احليوانية  الــروة  حماية 
“احليواين”  الغذاء  مبثابة  تعد  التي 
املواطن  ي�ستطيع  ــذي  ال الوحيد 
التهاب  ظل  يف  اقتناءه  الب�سيط 

اأ�سعار ال�سمك واللحوم احلمراء”.

ق/و

 ”APPO“ عرقاب يرتاأ�س اجتماع جمل�س
حممد  واملــنــاجــم،  الطاقة  ــر  وزي يــرتاأ�ــس 
الجتماع  اأ�سغال  اخلمي�س،  اليوم  عرقاب، 
الإفريقية  املنظمة  وزراء  ملجل�س  الـ40 
عرب   ،)APPO( للبرتول  املنتجة  للدول 
بيان  واأو�سح  بعد.  عن  التحا�رص  تقنية 
الذي  “الهام”  الجتماع  اأن  الطاقة  لوزارة 

بتاأثريات  تتميز  �سعبة  ظروف  يف  ينعقد 
ــدول  ال اقت�ساد  على   19 كوفيد  ــاء  وب
النفط  منتجي  منها  وخا�سة  الإفريقية، 
درا�سة  على  �سيعكف  ب�سدة،  املت�رصرين 
والغازية  البرتولية  ال�سناعة  “م�ستقبل 
امل�سائل  اإىل  بالإ�سافة  اإفريقيا”،  يف 

التي  املنظمة  ن�ساطات  وتقييم  التنظيمية 
اجلارية.  ال�سنة  خــالل  اجلــزائــر  تراأ�سها 
الأ�سا�سي  الهدف  اأن  ذاته  امل�سدر  واأ�سار 
هو  الإفريقية  الدولية  احلكومية  للمنظمة 
يتعلق  فيما  امل�سرتكة  املــبــادرات  تعزيز 
يف  الت�سيري  وا�سرتاتيجية  بال�سيا�سات 

اأجل  من  البرتول  �سناعة  جمالت  جميع 
من  ال�ستفادة  من  الأع�ساء  الدول  متكني 
اإىل  تهدف  كما  النفط.  ا�ستغالل  اأن�سطة 
ترقية تن�سيق ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 
التجارية للبلدان الأع�ساء من خالل تبادل 
غري  مواردها  اإدارة  اأجــل  من  املعلومات 

على  واحل�سول  اأف�سل،  ب�سكل  املتجددة 
درا�سة  وكذلك  �سادراتها  من  عادل  دخل 
الإفريقية  للبلدان  امل�ساعدة  تقدمي  �سبل 
من  احتياجاتها  لتلبية  للنفط  امل�ستوردة 

الطاقة، ي�سيف امل�سدر ذاته.
ق/و
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ا�ستجابته  �سمن  وذلـــك   
تقرير  تو�سيات  ـــدى  لإح
بنجامني  الفرن�سي  املـــوؤرخ 
�ستورا حول م�ساحلة الذاكرة 

الفرن�سية - اجلزائرية.
ــذي  ــي هــذا الإعــــالن ال ــاأت ي
لطلب  جــزئــيــا  ي�ستجيب 
يــ�ــســكــون من  اأكـــادميـــيـــني 
الطالع  حرية  اأمــام  عقبات 
بعد  التاريخية،  الوثائق  على 
الرئي�س  اعرتاف  من  اأ�سبوع 
الدولة  مب�سوؤولية  الفرن�سي 
“اغتيال”  يف  الفرن�سية 

اجلزائري  واملنا�سل  املحامي 
علي بومنجل عام 1957، كما 
اأنه  ت�سري “لوموند”، م�سيفة 
يهدف اأي�سًا اإىل تعزيز �سورة 
ماكرون املهتم بكل املعطيات 
�ستورا  تقرير  يت�سمنها  التي 
ب�سكل  ا�ستقبالها  مت  والتي 

متباين يف اجلزائر.
النهائية،  الأحكام  وبعيدا عن 
عملي  نهج  اإىل  ــوؤرخ  امل دعا 
بناء  يف  يتمثل  وتدريجي 
“ج�سور” بني فرن�سا واجلزائر 
ح�سا�سة  موا�سيع  ”حول 
 – احلرب  من  )اختفت  دائما” 
اآثار ما بعد التجارب النووية 

تاأهيل   – الأر�سيف  تقا�سم   –
ال�سخ�سيات التاريخية(.

تهدف  الطويل،  املدى  وعلى 
“�سد  اإىل  ــه  ــزي ــي الإل خطة 
الرتاث  قانون  بني  الفجوة” 
والقانون اجلنائي عندما يتعلق 
ويقول  بالأر�سيف،  الأمـــر 
مت�سي  “اإنها  �ستورا  بنجامني 
قدما ب�سكل منهجي وبوترية 
“لوموند”،  تتابع  ثابتة”، 
اإىل  اأخرى،  جهة  من  م�سرية، 
حول  هذا  الإليزيه  اإعالن  اأن 
فعل  ردود  يثري  الأر�سيف 
جمتمع  �سفوف  يف  متباينة 
”الأر�سيفيني”  ــني  ــوؤرخ امل

تتاأرجح بني الر�سا واحلذر يف 
التي  ال�سكوك  اأوجه  مواجهة 

مل يتم حلها بعد.
واعتربت “لوموند” اأن اإعالن 
ق�رص الإليزيه حول الأر�سيف 
ل يحل يف الواقع اخلالف بني 
املــوؤرخــني  وجمتمع  الــدولــة 
حتليل  يف  و“الأر�سيفيني” 
للمعايري،  الهرمي  الت�سل�سل 
التنفيذية  ال�سلطة  تثري  حيث 
قانون  “�سياغة”  اإىل  احلاجة 
العقوبات،  وقانون  ــرتاث  ال
املـــوؤرخـــون  يــتــحــدى  فيما 
ــود  وج و“الأر�سيفيون” 
من  املعيارين  بني  تعار�س 
”تفوق  على  التاأكيد  خالل 

قانون الرتاث”.
ي�سار اأن اإميانويل ماكرون قرر 
من  اعتبارا  الطــالع  اإتاحة 
اأم�س الأربعاء، على الأر�سيف 
تاريخه  يرجع  الذي  ال�رصي 
لأزيد من 50 �سنة خ�سو�سا 
التحرير  بحرب  املتعلقة  تلك 

الوطنية )1954-1962(.
الفرن�سية  الرئا�سة  وح�سب 
من  ــقــرار  ال ــذا  ه اتخذ  فقد 
مل�سالح  ــ�ــســمــاح  ال اأجــــل 
اأم�س  من  اعتبارا  الأر�سيف، 
على  ال�رصية  برفع  الأربعاء 

ب�رصية  م�سمولة  ــق  ــائ وث
خ�سو�سا  الوطني  الدفاع 
�سمنا"،   1970 بعام  املتعلقة 
من  القرار  "هذا  اأن  م�سيفا 
النتظار  مدة  تقلي�س  �ساأنه 
ال�رصية  رفع  باإجراء  املرتبطة 
تتعلق  التي  امللفات  �سيما  ل 
الوطنية  التحرير  بــحــرب 

)اجلزائر(".
وجاء هذا الإعالن بعد اأ�سبوع 
ماكرون  الرئي�س  اعرتاف  من 
بتعذيب  فرن�سا   عن  نيابة 
علي  الــ�ــســهــيــد  ــال  ــي ــت واغ
جي�س  ــرف  ط مــن  بومنجل 

الحتالل �سنة 1957.
اأننا  "على  القرار  هذا  ويدل 
�رصيعة"،  بخطى  نــتــقــدم 
م�سريا  البيان  نف�س  ح�سب 
يتجاوز  نــطــاقــه  اأن   اإىل 
للجزائر  التاريخي  الإطـــار 
قد  الفرن�سي  الرئي�س  واأن 
املجتمع  لتطلعات  ا�ستجاب 
ا�ستكى  لطاملا  الذي  اجلامعي 
على  ــالع  الط �سعوبة  من 
الأر�سيف ال�رصي الذي يرجع 
�سنة   50 من  لأزيــد  تاريخه 
ال�سارم  التطبيق  ب�سبب 
�رصية  حماية  حــول  ملن�سور 

الدفاع الوطني".

قالت جريدة لوموند الفرن�ضية، اأم�س اإن الرئي�س اإميانويل ماكرون يوا�ضل �ضيا�ضة “اخلطوات ال�ضغرية” يف م�ضاحلة الذاكرة، من خلل “ت�ضهيله” 
الو�ضول اإىل اأر�ضيف احلرب على اجلزائر؛ حيث اأعلن ق�ضر الإليزيه عن تب�ضيط اإجراءات رفع ال�ضرية عن الوثائق التي تغطيها �ضرية الدفاع.

املدين املجتمع  منظمات  لبع�س  ال�ضيا�ضي  الت�ضخري  "حم�س" تعار�س 
على مقربة من النتخابات

الت�سخري  “حم�س”  حركة  انتقدت 
املجتمع  منظمات  لبع�س  ال�سيا�سي 
من  مقربة  على  خ�سو�سا  ــدين،  امل
النتخابات، وحماولت ت�سكيل قوى 
ومبادرات جديدة بت�سجيع من اأطراف 

تتكلم با�سم الدولة.
بيان  يف  “حم�س”  حــركــة  ودعـــت 
باأن  التنفيذي،  مكتبها  عن  �سادر 
مكامن  كل  النتخابات  قانون  ُينهي 
واأن  الناخبني،  باأ�سوات  التالعب 
م�سكلة  حل  الأعلى  مق�سده  يكون 
النظام  م�سكلة  ولي�س  والدولة  البلد 
واأن  النفوذ،  ومراكز  والأ�سخا�س 
موؤ�س�سات  يف  ال�سيا�سية  الإرادة 
هي  ــة  ــدول ال م�ستويات  وخمتلف 
احلرة  لالنتخابات  الأ�سا�سي  ال�سامن 

والنزيهة.
وحذرت “حم�س” من العودة اإىل زمن 
ل�سالح  النتائج  وت�سخيم  “الكوطة” 
التي  اأو  لل�سلطة،  املتزلفة  اجلهات 
ت�سنعها هذه الأخرية بنف�سها، وقالت 
اإن عواقب “اأي تفكري اأو تدبري” على 
خطرية  عواقبه  �ستكون  النحو،  هذا 
ذاتهم  احلــكــام  وعلى  البلد،  على 

واأعوانهم قبل غريهم.
فعاليات  اإقحام  احلركة  انتقدت  كما 
املجتمع املدين يف احلقل ال�سيا�سي يف 

تلميح اإىل تكتل “نداء الوطن” الذي 
وقالت  اأيام،  قبل  تاأ�سي�سه  عن  اأعلن 
يف  املتكررة  املمار�سات  اإن  “حم�س” 
منظمات  لبع�س  ال�سيا�سي  الت�سخري 
املجتمع املدين، خ�سو�سا على مقربة 
ت�سكيل  وحماولت  النتخابات،  من 
من  بت�سجيع  جديدة  ومبادرات  قوى 
مركزيا  الدولة،  با�سم  تتكلم  اأطراف 
وحمليا، هو ممار�سة مك�سوفة تذكرنا 

باأجواء �سابقة معروفة العواقب”.
واأ�سافت “حم�س” اأن تلك املمار�سات 
�ستفرز مرة اأخرى فقاعات من الزبونية 
والنتهازية  الطفيلية  وال�سلوكيات 
التي مل ينفع البلد نظرياتها يف وقت 
ال�سيا�سية،  بالعملية  وامل�رصة  �سابق، 
واخلطرية  النتخابات،  من  واملنفرة 

على حا�رص وم�ستقبل البالد.
اأن من  ال�سلم،  وذكرت حركة جمتمع 
اأن  املفيد  املــدين  املجتمع  خ�سائ�س 
الر�سمي  حميطه  مع  متعاونا  يكون 
وغري الر�سمي، ولكن �سمن وظيفته 
املجتمعية الت�ساركية ولي�س الوظيفة 
ي�ستفيد  ول  التمثيلية،  ال�سيا�سية 
منا�سبة  قوانني  �سمن  اإل  الدولة  من 
و�سمن  واملبادرة،  التاأ�سي�س  حلرية 
دعم يكون على اأ�سا�س عقود براجمية 
ل�سالح  الفاعلية  ح�سب  متنح  �سفافة 

�سيا�سية  لأغرا�س  ولي�س  املجتمع 
تف�سده وتف�سد املجتمع.

ــس  ــ� ــع ـــس ب ـــو� ـــس ـــ� ـــخ وب
بها  جاء  التي  ال�سرتاطات 

النتخابات  قانون  م�رصوع 
حركة  ــت  ــال ق اجلـــديـــد، 
جمتمع ال�سلم، اإنها رفعت 
للمراأة  التمكني  حتــدي 
ن�ساأتها،  منذ  وال�سباب 
وهياكلها عامرة بالعن�رص 

ــعــنــ�ــرص  ــوي وال ــس ــ� ــن ال
ال�سبابي، وهي ترى اأن اجلزائر 

التي  هي  جميعا  نن�سدها  التي 
�رصاع  ل  الأجيال  تكامل  ي�سنعها 

املحا�س�سة  يف  املبالغة  واأن  الأجيال، 
باحلياة  م�رصة  والنوعية  العمرية 
املنتخبة،  املجال�س  وفاعلية  ال�سيا�سية 

ول تتنا�سب مع القواعد الد�ستورية.
ال�سباب  اإن�ساف  اأن  واعتربت احلركة 
بتحقيق  ُي�سمن  بــهــم  والــعــنــايــة 
ال�سغل  منا�سب  وتوفري  التنمية 
فر�س  وخلق  التعليم  م�ستوى  ورفع 
وحت�سني  لل�سباب  الذاتي  التطوير 
ظروفهم املعي�سية والعلمية والفكرية 
والنف�سية، وبتاأهيلهم العقالين للقيادة 
الت�سييد  يف  وامل�ساهمة  ــادة  ــري وال

والتطوير.

اجلزائرية  الأزمة  اأن  احلركة،  واأكدت 
جــذور  لها  ــاد  ــع الأب متعددة  اأزمـــة 
املتتالية،  الأخــطــاء  عّقدتها  عميقة 
م�ستقبل  على  خطرية  تداعيات  ولها 
ــات، وتــرى  ــري ــزائ ــريــني واجل اجلــزائ
“حم�س” اأن ل خمرج من هذه الأزمات 
وعدم  لأ�سبابها  احلقيقي  بالتقدير  اإل 
وعلى  عمقتها،  التي  الأخطاء  تكرار 
راأ�س هذه الأخطاء حماولت �سناعة 
فوقيا  والجتماعي  ال�سيا�سي  امل�سهد 

وب�سيا�سة الأمر الواقع.
لوؤي/ي

 التح�ضري لإن�ضائها لبناء موؤ�ض�ضات نزيهة 
وذات م�ضداقية   

متويل احلملة 
النتخابية حتت 

جمهر جلنة م�ضتقلة
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  اأم�س  اأكــد 
�رصيف  حممد  لالنتخابات،  امل�ستقلة 
متويل  م�سادر  مراقبة  على  احلر�س 
من  يعد  والذي  النتخابية  العمليات 
موؤ�س�سات  لبناء  الأ�سا�سية  اللبنات 

نزيهة ولإر�ساء دولة القانون.
واأو�سح �رصيف، عقب ا�ستقباله ل�سفري 
اإيطاليا باجلزائر،"جيوفاين بوقلياز"، اأن 
وذات  نزيهة  دولــة  موؤ�س�سات  بناء 
م�سداقية يتطلب اأول مراقبة ومتابعة 
النتخابية عن  العملية  متويل  م�سادر 
ما  وهو  فعالة"،  ميكانيزمات  طريق 
خالل  من  اإليه  ال�سعي  قال،  كما  يتم، 
لدى  م�ستقلة  جلنة  لإن�ساء  التح�سري 
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 
التدقيق  الأ�سا�سية  مهمتها  تكون 
متويل  عملية  على  ال�سوء  وت�سليط 
واعترب  بكاملها.  النتخابية  احلملة 
القانون  خالل  من  الن�س،  اأن  �رصيف 
على  بالنتخابات،  املتعلق  الع�سوي 
تعزيز  �ساأنه  من  اللجنة  هذه  اإن�ساء 
يراأ�سها  التي  ال�سلطة  قدرات  ودعم 
يف تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية 
اأمر  م�رصوع  ويت�سمن  النتخابية. 
املتعلق  الع�سوي  القانون  املت�سمن 
امل�سادقة  مت  الذي  النتخابات،  بنظام 
جمل�س  اجتماع  يف  الأحــد  يوم  عليه 
لدى  م�ستقلة  جلنة  اإن�ساء  الــوزراء، 
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 
التي  الهيئات  عن  ممثلني  من  مكونة 
العامة  ــالق  الأخ مراقبة  �ساأنها  من 
ويتعلق  للدولة.  ال�رصعي  والت�سيري 
وجمل�س  الــدولــة  مبجل�س  الأمــــر 
حيث  العليا،  املحكمة  وكذا  املحا�سبة 
“التدقيق  على  اللجنة  هذه  �ستعمل 
متويل  عملية  على  ال�سوء  وت�سليط 
احلملة النتخابية بكاملها، وهذا لعدة 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وكان  اأ�سهر. 
امل�سادقة  عقب  اأكد  قد  تبون،  املجيد 
القانون  املت�سمن  الأمر  على م�رصوع 
النتخابات،  بنظام  املتعلق  الع�سوي 
على �رصورة اإبعاد املال بكل اأ�سكاله، 
العملية  عن  منه،  الفا�سد  �سيما  ل 
جت�سيدا  مراحلها،  كل  يف  النتخابية 
بني  واحلظوظ  الفر�س  تكافوؤ  ملبداأ 
اأخلقة  اإىل  بالإ�سافة  املرت�سحني، 
منافذ  كل  ب�سد  ال�سيا�سية  احلياة 
كر�سها  تالعبات  ــام  اأم املــحــاولت 
و�سدد  ال�سابق.  النتخابات  قانون 
العتماد  �رصورة  على  تبون  الرئي�س 
واملحا�سبني  احل�سابات  حمافظي  على 
املرت�سحني  ــات  ولي من  املعتمدين 
دقيقة  مالية  مراقبة  اأجل  من  نف�سها، 
الدقيق  التحديد  مع  التمويل  مل�سادر 
احلملة  ومــراحــل  وعنا�رص  ملفهوم 
ا�ستغالل  عن  والبتعاد  النتخابية، 
للمواطنني  الجتماعية  الأو�ــســاع 
مظاهر  يف  النتخابية  احلمالت  اأثناء 

جتاوزها وعي املواطنني.
لوؤي/ي
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مبنا�سبة  كلمة  يف  الوزير  وقــال 
اجلامعي  بــاملــركــز  جمعه  لــقــاء 
اجلامعية  ـــرصة   الأ� مــع  لتيبازة 
�ستعقد  "م�ساحله  اأن  للولية 
يوم  للجامعات  الوطنية  الندوة 
�سيتم  حيث  القادم"،  مار�س    15
الأول  ال�سدا�سي  "تقييم  خاللها 
ــن املــو�ــســم اجلــامــعــي اجلـــاري   م
ــادم  ــق ــدخــول ال ــل والــتــحــ�ــســري ل

."2022  /2021
م�سالح  اأن  باملنا�سبة  وك�سف 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
ــالآراء  ل �ــســربا   اأكملت  العلمي 
التعليم  عملية  تقييم  بــهــدف 
العملية  هذه  اأن  مربزا  بعد،  عن 
و�ست�سمح  كبرية  "اأهمية   لها 
التكوين". نوعية  على  باملحافظة 

وبــخــ�ــســو�ــس قــطــاع اخلــدمــات 
اخل�سو�س،  هذا  يف  دعا  اجلامعية، 
موا�سلة  اإىل  اجلامعية  الأ�ــرصة 

ــد وحتــقــيــق  ــي ــن ــج ــت ــل وال ــم ــع ال
املن�سود  والتفاعل  الن�سجام 
وكــذا  ــاذ،   ــت �ــس والأ الطالب  بــني 
اجلامعية  اخلدمات  م�سوؤويل  بني 
الــدوري  العمل  بهدف  والطلبة 
يف  املقدمة  اخلدمات  حت�سني   على 

اجلامعية. الأحياء 
وزير  ك�سف  ال�سياق،  هذا  ويف 
عمليات  اأن  ــايل  ــع ال التعليم 
امليدانية  ــة  ــب ــراق وامل التفتي�س 
الهيئات  خمتلف  بها  قامت  التي 

فوري  باتخاذ  �سمحت  واجلهات 
عاجلة. لقرارات 

التح�سني  على  العمل  على  و�سدد 
اجلامعية  لــلــخــدمــات  الــــدوري 
على  وال�سهر  للطلبة  املقدمة 
م�ستلزمات  كل  وتوفري  اأمنهم 
ـــات الـــ�ـــرصوريـــة وفــقــا  ـــدم اخل
مع  املتاحة،  املادية  لالإمكانيات 
بع�س  تاأهيل  اإعــادة  يف  ال�رصوع 

القادم. للمو�سم  الإقامات 
اأن  ـــان عــلــى  ــن زي ب اأكـــد   كــمــا 
اجلامعية  اخلدمات  اإ�سالح  عملية 
وفقا  ـــردد،  ت دون  �ستتوا�سل 
اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
ــراء اإ�ــســالحــات  ــاإج الـــذي اأمـــر ب

اجلامعية. اخلدمات  لنظام  عميقة 
اجلامعية  بالأ�رصة  لقائه  وخــالل 
من  جملة  اإىل  زيــان  بن  ا�ستمع 
ملف  اأن  واأكــــد  ــغــالت  ــس ــ� الن
"ان�سغال  الوظيفية  ال�سكنات 
م�ستوى  على  مــطــروح  وطــنــي 
اأن  مربزا  جامعية"،  موؤ�س�سة   18
بالتن�سيق  عليه  تعمل  م�ساحله 
وكذا  الجتماعيني  ال�رصكاء  مع 
لإيجاد  الوزارية  الدوائر  من  عدد 

له. ناجعة  حلول 

 ك�ضف وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي عن ت�ضجيل تنظيم 57 موؤ�ض�ضة جامعية مل�ضابقة الدكتوراه التي انطلقت يوم 27  فرباير 
وت�ضتمر لغاية 10 اأفريل القادم، داعيا اإىل �ضرورة �ضمان ال�ضفافية وحتقيق العدل وتكافوؤ الفر�س اأمام جميع الطلبة.

بن زيان يدعو اإىل ال�ضفافية خلل اإجراء م�ضابقة الدكتوراه

مطالب بتخفي�س �ضّن 
التقاعد بالن�ضبة للمراأة 

القا�ضية اإىل 50 �ضنة

ق�ضية خريجي املدار�س العليا للأ�ضاتذة توؤجل م�ضابقات التوظيف
املديرية  من  الرتبية  مــدراء  تلقى 
على  البــتــدائــي  للتعليم  العامة 
الوطنية  الرتبية  وزارة  م�ستوى 
مدراء  لدى  التدخل  ق�سد  مرا�سلة 
حجز  ل�سمان  التعليمية  املوؤ�س�سات 
تاريخ  قبل  الأول  الف�سل  نقاط 

.2021 الـ14 مار�س 
لتمكني  اأنــه  الإر�سالية  يف  وجــاء 
من  الــرتبــويــة  التنظيم  م�سالح 
املتوقعة  لالأعداد  التقديرات  اإعداد 

الرتبوية  والأفـــواج  التالميذ  من 
لــلــدخــول  الــتــحــ�ــســري  ــــار  اإط يف 
 2021/  2021 املقبل  املدر�سي 
املوؤ�س�سات  فاإنه يجب دعوة مديري 
عملية  من  النتهاء  اإىل  التعليمية 
بالف�سل  اخلا�سة  العالمات  حجز 
اجلارية  الدرا�سية  ال�سنة  من  الأول 
الـ14  تاريخ  قبل   2021  /2020
جلميع  اأجــل  كاآخر   2021 مار�س 
التعليمية  واملــراحــل  امل�ستويات 

عن  م�سادر  وك�سفت  ــثــالث.  ال
اخلا�سة  التوظيف  م�سابقات  تاأجيل 
�سلك  يف  الوطنية  الرتبية  بقطاع 
وزير  انتهاء  غاية  اإىل  التدري�س 
ملف  من  واجعوط"  "حممد  الرتبية 
3 اآلف خريج من املدار�س  اأزيد من 
ــر  وزي وقـــرر  لــالأ�ــســاتــذة.  العليا 
خريجي  جميع  توظيف  الرتبية 
حيث  لالأ�ساتذة،  العليا  املــدار�ــس 
طريق  عن  امللف  هذا  طي  يدر�س 

للتوظيف  وال�ستدعاء  النتداب 
مبختلف الأطوار يف رتب غري رتبهم 
على  الوزير  اأكــد  كما  الأ�سلية، 
الرتبية  وزارة  بني  اتفاقية  وجــود 
والبحث  العايل  التعليم  ووزارة 
خريجي  تكوين  اأجل  من  العلمي، 
جديد  ــار  اإط يف  العليا   املــدار�ــس 
يف  توظيفهم  �سمان  على  والعمل 

املوقعة. التفاقية  اإطار 
ق.و

بعد موافقة وزارة التكوين املهني

  احت�ضاب الأقدمية املهنية 
لللتحاق برتبة اأ�ضتاذ متخ�ض�س
احت�ساب  املهنيني  والتعليم  التكوين  وزارة  اأتاحت 
متخ�س�س  اأ�ستاذ  برتبة  لاللتحاق  املهنية  الأقدمية 
بالهند�سة،  مكلف  املهنيني  والتعليم  التكوين  يف 
بهذه  اخلــا�ــس  املهني  المتحان  اإجـــراء  واملــقــرر 

املقبل. مار�س   30 يوم  للرتقية  العملية 
مار�س،   9 يوم  موؤرخة  تعليمة  يف  الوزارة  ودعت 
اإ�سافة  ب�رصورة  التكوينية،  املوؤ�س�سات  مــدراء 
التكوين  يف  املتخ�س�سني  �ــســاتــذة  الأ ملفات 
للم�ساركة  الثانية  الرتبة  من  املهنيني  والتعليم 
العملية،  بهذه  اخلا�س  املهني  المتحان  هذا  يف 
القانونية  ال�رصوط  ا�ستوفوا  للذين  وبالن�سبة 

خدمة. �سنوات  خم�س  باإثبات 
لوؤي/ي

يف  القا�سي  ــراأة  امل ودعــم  ترقية  جلنة  اأم�س  حثت 
القا�سي  املراأة  متكني  على  للق�ساة،  الوطنية  النقابة 
رفع  مع  وامل�سوؤولية،  النوعية  املنا�سب  تقلد  من 
الوطنية  النقابة  هياكل  يف  الن�سوي  التمثيل  ن�سبة 

للق�ساء. الأعلى  واملجل�س  للق�ساة 
عقد  ــذي  ال اجتماعها،  عقب  للجنة،  بيان  و�سدد 
خمتلف  ومناق�سة  لطرح  وخ�س�س  العا�سمة،  يف 
للمراأة  والجتماعية  املهنية  واملطالب  الن�سغالت 
للمراأة  واحلماية  الأمن  توفري  �رصورة  على  القا�سي، 
كل  من  ملهامها  اأدائــهــا  ومبنا�سبة  ثــنــاء  اأ القا�سي 
كان.  اأّي  طرف  من  والعتداءات  ال�سغوط  اأ�سكال 
التقريب  طلبات  يف  بالف�سل  اللجنة  طالبت  كما 
دورية  ب�سفة  ال�ستيداع  على  والإحالة  العائلي 
جت�سيد  يف  الإ�رصاع  ال�سنوية  احلركة  انتظار  ودون 
والوثائق  واملحا�رص  العرائ�س  رقمنة  مــ�ــرصوع 
التقاعد  �سّن  تخفي�س  مطلب  اإىل  اإ�سافة  الق�سائية، 
�سنة   25 اأو  �سنة   50 اإىل  القا�سي  للمراأة  بالن�سبة 
واأ�ساف  التكوين.  �سنوات  احت�ساب  مع  فعلية  خدمة 
التو�سيات  هذه  ي�سم  تقرير  رفع  �سيتم  اأنه  امل�سدر، 
الوطنية  للنقابة  التنفيذي  للمكتب  والن�سغالت 

العاجل. القريب  يف  للق�ساة 
لوؤي/ي وزير ال�ضناعة ال�ضيدلنية يك�ضف:

تر�ضانة قانونية جديدة خلف�س فاتورة ا�ضترياد الأدوية
ال�سناعة  وزيـــر  ــس  ــ� اأم ــن  ــل اأع
اأن  باحمد،  بن  لطفي  ال�سيدلنية، 
وحتفيز  املحلي  ال�ستثمار  ت�سجيع 
على  بالأولوية  يحظى  الت�سدير 

قطاعه. م�ستوى 
زيــارة  خــالل  باحمد  بن  واأ�ــســاف 

موؤ�س�سات  هناك  اأن  البواقي  اأم 
جزائرية  بكفاءات  تعمل  جزائرية 
خالل  من  العاملية  الأ�سواق  وتدخل 
اأن  اإىل  واأ�سار  بحت،  حملي  اإنتاج 
على  �سيوفر  “اإجمي�سا”  جممع 
70 مليون دولر من فاتورة  الدولة 

ال�سترياد.واأفاد الوزير، اأنه مت و�سع 
اإىل  ترمي  هامة  جد  قانونية  تر�سانة 
وتطوير  ال�سترياد  فاتورة  خف�س 
نحو  التوجه  مع  الوطني  الإنتاج 
الوزير  قام  فقد  الت�سدير.لالإ�سارة 
امل�سادات  �سناعة  وحدة  بتد�سني 

ملجمع  التابعة  مليلة  بعني  احليوية 
معاينة  اإىل  بالإ�سافة  “اإجمي�سا”، 
اإجنازه  اجلاري  الأورام  وحدة  خمرب 
بعد  اخلدمة  حيز  �سيدخل  ــذي  وال

الآن. حوايل �سنة من 
لوؤي/ي

طالنب بتمكينها من تقلد املنا�ضب النوعية

برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي ميّول م�ضاريع 

يف 4 وليات
متويل  عن  باجلزائر  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ك�سف 
من  ــد  اأزي بقيمة  ــات  ولي  4 عرب  جزائرية  مل�ساريع 
له  من�سور  يف  الربنامج  واأو�سح  دولر.  اآلف   804
�ساركت  التمويل  اأن  فاي�سبوك،  مبوقع  �سفحته  على 
الأمم  وبرنامج  دولر  األف  بـ454  اليابان  من  كل  فيه 
عنوان  حتت  الربنامج  وجاء  دولر.  األف  بـ350  املتحدة 
القت�سادي  الإدماج  خدمة  يف  الجتماعي  “القت�ساد 
جت�سيدها  �سيتم  حيث  الجتماعي”،  والبتكار  لل�سباب 
4 وليات منوذجية وهي وهران، خن�سلة،  على م�ستوى 
تاأتي  اخلطوة  اأن  الربنامج  ــد  واأك والنعامة.  ب�سار، 
الندماج  حت�سني  اأجل  من  العمل  وزارة  مع  بالتعاون 
مبرافقة  وتوظيفها  لل�سباب  والقت�سادي  الجتماعي 
الحتياجات  ذوي  والأ�سخا�س  والن�ساء  ال�سباب 
تنا�سب  �سغرية  موؤ�س�سات  اإنــ�ــســاء  يف  اخلا�سة 
تلبية  من  ومتكن  النموذجية،  الوليات  خ�سو�سية 

با�ستمرار. الرائدة  الوليات  احتياجات 
ق/و

خلل اجتماع جمل�س ال�ضلم والأمن التابع للحتاد

الأفارقة يتبنون مقرتحا جزائريا لإن�ضاء �ضندوق خا�س مبواجهة الكوارث
اجتماع  يف  امل�ساركون  ــق  واف
لالحتاد  والأمــن  ال�سلم  جمل�س 
روؤ�ساء  م�ستوى  على  الإفريقي 
مقرتح  على  واحلكومات  الدول 
اإفريقي  �سندوق  باإن�ساء  اجلزائر 
عن  الناجمة  بالكوارث  خا�س 

املناخية. التغريات 
واقــــرتح رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة 
ـــبـــون خــالل  عــبــد املــجــيــد ت
عن  الجــتــمــاع  يف  م�ساركته 

عن  الــتــحــا�ــرص  تقنية  طــريــق 
اإفريقي  �سندوق  اإن�ساء  بعد، 
الناجمة  ــوارث  ــك ــال ب خــا�ــس 
موؤكدا  املناخية،  التغريات  عن 
املبادئ  �سون  على  "احلر�س 
التفاقية  عليها  تــقــوم  الــتــي 
حول  املتحدة  ــالأمم  ل ــة  ــاري الإط
راأ�سها  وعلى  املناخي،  التغري 
امل�سرتكة  املــ�ــســوؤولــيــة  ــداأ  ــب م

الأطراف".  للدول  واملتفاوتة 

ــون يف  ــب واأعــــرب الــرئــيــ�ــس ت
"يفتح  بــاأن  متنياته  عن  تدخله، 
�سندوقا  ــي  ــق ــري الإف الحتـــاد 
تنجم  التي  بالكوارث  خا�سا 
وي�سارك  املناخية،  التغريات  عن 
ـــدول  ال ــدوق  ــن ــس ــ� ال ـــذا  ه يف 
مي�سورة  ـــر  الأك الإفــريــقــيــة 
لالأمم  العام  الأمني  من  ومب�ساعدة 
من  وكل  الأمن  وجمل�س  املتحدة 

املناخية". بالتغريات  يهتم 

الجــتــمــاع  هــذا  وقــد مت خــالل 
يخ�س  الأول  بندين:  درا�ــســة 
وتــاأثــريهــا  املناخية  الــتــغــريات 
ــــــن يف  ــم والأم ــل ــس ــ� ــى ال ــل ع
بق�سية  يتعلق  والثاين  اإفريقيا، 
�سوء  على  الغربية  ال�سحراء 
اخلطرية  والتجاوزات  التطورات 
الأرا�سي  يف  موؤخرا  امل�سجلة 

املحتلة". ال�سحراوية 
لوؤي/ي
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ــس، اأعــ�ــســاء  ــ� م عـــاد، يــوم اأ
الولئي  ال�سعبي  املجل�س 
الــنــ�ــســاط  اإىل  بـــالـــوادي، 
ــاء جمـــّددا  ــق ــل ــابــي وال ــي ــن ال
ــة الـــــدورة الــعــاديــة  ــربجم ب
بعد   2021 ل�سنة  الأوىل 
الفراغ،  حالة  من  اأ�سهر  عّدة 
كورونا  جائحة  ذريعة  حتت 
لبع�س  رمزي  ن�ساط  ماعدا 
التحرك  حاولت  التي  اللجان 
ومتابعة  ملناق�سة  امليدان  يف 
حركت  التي  الق�سايا  بع�س 
الأع�ساء  وعكف  املواطنني.  
على  ـــــدورة  ال ـــذه  ه ـــالل  خ
الــعــقــارات  مــلــف  مناق�سة 
عملية  ثناء  اإ بها  مطالب  الغري 
بني  من  يعد  ــذي  وال امل�سح، 
ــات املــ�ــســكــوت  ــف ــل هــــم امل اأ
ال�ستيالء  مت  حيث  عنها، 
وكبرية  عــّدة  عقارات  على 
املحلية،  ال�ستثمارات  بحجة 
جمرد  كان  الأمر  هذا  اأن  غري 
ال�ستفادة  لتحويل  غــطــاء 
واأن  خا�سة  وجهتها،  عــن 
املخت�سة  الهيئات  "رفوف" 
النتهاكات  من  العديد  حتفظ 
يف  والــتــحــويــالت  احلا�سلة 
بلديات  من  عدد  ويف  العقار 
ليه  اإ �سار  اأ ح�سبما  الولية، 
املجل�س  ال�سعبي  اأع�ساء  اأحد 

الولئي.
ــاء خــالل  ــس ــ� ــادق الأع ــس و�
ال�سعبي  املجل�س  ــداولت  م
ــى الــالئــحــة  ـــي، عــل ـــولئ ال
الغري  بالعقارات  املتعلقة 
عملية  ــاء  ــن ث اأ بــهــا  مــطــالــب 
على  ــادقــة  واملــ�ــس املــ�ــســح، 
امل�سادقة  منها  ـــداولت  امل
ــاء املــداولــة رقــم  ــغ ل عــلــى اإ
املــتــ�ــســمــنــة   22/2019
عمومية  موؤ�س�سة  نــ�ــســاء  اإ
ــوق  ــس ــ�ــســيــري � ــت ـــة ل ـــي ولئ
بــالــوادي  والــفــواكــه  اجلملة 
نــ�ــســاء  ــة عــلــى اإ ــادق ــس ــ� وامل
للولية،  كملك  اجلملة  �سوق 
على  امل�سادقة  جانب،  غلى 
ل�سوق  املــبــا�ــرص  الــتــ�ــســّيــري 
على  ــة  ــادق ــس ــ� وامل اجلــمــلــة 
كما  اخلــا�ــســة،  الــرتاخــيــ�ــس 
مدير  مداخلة  الدورة  عرفت 
الو�سعية  حـــول  الــ�ــســحــة 
ونقاط  بــالــوليــة  الــوبــائــيــة 

. خمتلفة
العقار،  ملف  اإىل  وبالعودة 
ـــرى املـــراقـــبـــون لــلــ�ــســاأن  ي

الــعــقــار  مــلــف  اأن  املــحــلــي، 
ـــــوادي عـــــرف خـــالل  ـــــال ب
ا�ستنزافا  الأخــرية  ال�سنوات 
العديد  اأن  ــة  ــدرج ل كــبــريا 
ــع الــتــنــمــويــة  ــاري ــس ــ� مــن امل
ظلت  البلديات،  بع�س  يف 
وقفت  اأن  بعد  مكانها  تراوح 
عدم  على  املعنية  اجلــهــات 
لتج�سيدها،  عــقــار  وجـــود 
العقارات  لة  م�ساأ وحتولت 
ال�ساغرة  واجليوب  ال�ساغرة  
من  لالقتنا�س  مــواقــع  اإىل 
من  اجلهات  من  العديد  قبل 
القنوات  على  العبور  دون 
مفتوح  ف�ساء  وكل  الر�سمية 
و  اأ م�سكن  م�رصوع  اأ�سحى 
ب�سور  حماطة  كبرية  �ساحة 
احلديث  باأن  العلم  مع  عظيم، 
املحلية  ال�ستثمارات  عــن 
ــوادي، حــديــث عــن اأكــر  ــال ب
اأكر  يحمل  زال  ل  عقار  من 
وتعجب،  ا�ستفهام  عالمة  من 
حمل  بالعقار  يتعلق  ل  والأمر 
يتعلق  ولــكــن  الإ�ستثمار، 
هذا  ا�ستهلكها  التي  باملدة 
يف  ي�سجل  حيث  ال�ستثمار، 
ا�ستثمارية  واقعة  من  اأكر 
تزال  ل  العقار  و�سعية  اأن 
ملف  اأن  برغم  حالها  على 
منذ  تقدميه  مت  ال�ستثمار 
املوافقة  ليتم  عديدة،  �سنوات 
جاد  ما  �ساحبه  ومنح  عليه 
كذا  من  ال�سلطات  كــرم  به 
العقار  هذا  واإحاطة  "هكتار"، 
عنوان  حتــت  عظيم  ب�سور 
احلال  لكن  حملي،  ا�ستثمار 
والهكتارات  حاله،  على  بقي 
لكن  منحها  مت  الــعــقــاريــة 
الإ�ستثمار  نوعية  عن  البحث 

قائما.  يزال  ل 
عقار  ق�سية  يف  والــثــابــت 
القانون  اأن  هو  الوادي،  ولية 
املحرتمة،  �سياء  الأ اآخر  يعترب 
هدم  قرارات  هناك  اأن  بدليل 
من  اأكـــر  ــق  ح يف  ــادرة  ــس �
ل  نــهــا  اأ اإل  عــقــاري،  تعدي 
الورق،  على  حرب  جمر  تزال 
العديد  يت�ساءل  النهاية  ويف 
ميلك  هـــل  ــني،  ــع ــاب ــت امل مـــن 
الــولئــي،  املجل�س  اأعــ�ــســاء 
الإ�ستفادات  تعرية  �سجاعة 
امللف  اأن  ـــا  م اأ املــ�ــســبــوهــة، 
وكفى  الكرام  مــرور  �سيمر 

القتال؟؟ �رص  الأع�ساء 
ي�سني حممد 

املواطنني  من  العديد  عرب   
خليفة  بحا�سي  ال�رصقية  بحي 
عا�سمة  �ــرصقــي  ــعــة  ــواق ال
ا�ستيائهم  عن  الوادي  ولية 
من  ال�سديدين  وتــذمــرهــم 
التحتية  البنية  ه�سا�سة 
مطر  لزخات  ت�سمت  مل  التي 
مدخل  اأ�سبح  عندما  قليلة 
لذات  التابعة  ال�رصقية  حي 
ي�سعب  م�ستنقعا  البلدية 
املركبات  طرف  من  اجتيازه 
عند  طــوابــري  �سكلت  التي 
اختلطت  حيث  املدخل،  هــذا 

مــع قــنــوات املـــاء الــ�ــرصوب 
منها  تت�رصب  كــانــت  الــتــي 
املتكررة  ال�سعارات  رغــم 
اجل  مــن  البلدية  مل�سالح 
الــعــطــب اىل  هـــذا  ــالح  ــس ا�
ــرذات  ال ــذه  ه تهاطل  غــايــة 
مت�سل  �سياق  ويف  املطر  من 
احلماية  رجـــال  تــدخــل  ــان  ك
الذين  البلدية  بذات  املدنية 
لنقاذ  املكان  عني  اىل  تنقلوا 
املياه  هذه  لمت�سا�س  املوقف 
مع  للتحرير  ــث  حــدي ويف 
املجتمع  من  املواطنني  بع�س 

عني  يف  حظروا  الذين  املدين 
رجال  �سعي  �ساكرين  املكان 
التدخل  لهذا  املدنية  احلماية 
ي�سببه  ــد  ق ــا  مل ــاين  ــس ــ� ن الإ
خماطر  مــن  �ــســكــال  الإ ــذا  ه
اخــتــالط  نتيجة  �ــســحــيــة   
الأمطار  مبياه  ال�رصوب  املاء 
نبهوا  حني  يف  الأهــايل  على 
�رصورة  اىل  التطهري  دارة  اإ
ــات الــتــي  ــوع ــال ــب تــنــقــيــة ال
بع�س  مــن  بع�سها  يــعــاين 
جمرى  تعيق  التي  الروا�سب 
لبثت  ما  التي  الأمطار  مياه 

منحدرات  بع�س  يف  تتجمع 
مثل  ملواجهة  حت�سبا  الطريق 
يف  نحن  التي  الكوارث  هذه 
ــة  الزم بحكم  عنها  غــنــى 
تعي�سها  التي  القت�سادية 
الـــبـــالد،و �ــســجــل رئــيــ�ــس 
ــب  وواك حــ�ــســوره  البلدية 
على  او�سكت  التي  العملية  
مب�سالح  مــرفــوقــا  الــنــهــايــة 
احلظرية  عمال  وبع�س  املياه 
مبــ�ــســاعــدة رجــــال احلــمــايــة 

.... املدنية 
مبارك قدودة 

متو�سطة  تالميذ  ا�ستفاد 
ــنــة  حمـــمـــود �ــرصيــفــي مبــدي
�ــســبــوع  الأ �سمن  ــــوادي،  ال
املدر�سية،  لل�سحة  املغاربي 
اأقيمت  ن�ساطات،  ــّدة  ع مــن 
ن�رص  اأجـــل  ــن  م بــاملــنــا�ــســبــة، 
ــدى  ــة الــ�ــســحــيــة ل ــاف ــق ــث ال
ــني،  ــس ــدر� ــم ــت ــذ امل ــي ــالم ــت ال
فــــاد بـــه رئــيــ�ــس  حــ�ــســبــمــا اأ
الجتماعي  الن�ساط  مكتب 

املدر�سية. وال�سحة 
خمتار  املــتــحــدث،  ــاف  ــس واأ�
املغاربي  اأن الأ�سبوع  العوامر، 
هذه  ياأتي  املدر�سية،  لل�سحة 
كوفيد  "مع  �سعار  حتت  ال�سنة 
م�سرًيا  العي�س"،  ميكننا   19
الــرتبــيــة  ــر  ــدي م ــود  ــه ج اإىل 
�ــرصافــه  اإ خــالل  مــن  للولية، 
هذه  فعاليات  على  املبا�رص 
وحر�سه  الرتبوية،  التظاهرة 
مثل  ت�سجيع  عــلــى  ــم  ــدائ ال

الو�سط  يف  الن�ساطات  هذه 
الحتفال  ويهدف  املدر�سي. 
ن�رص  اإىل  املــنــا�ــســبــة،  ــهــذه  ب
التالميذ  لدى  �سحية  ثقافة 
ــل  ــراح امل يف  ــســني  ــمــدر� ــت امل
ق�سد  ــالث،  ــث ال التعليمية 
ال�سحية  بامل�ساكل  اإحاطتهم 
بهم  املحيطة  والــتــحــديــات 
على  ومبجتمعاتهم  ا  خ�سو�سً

العموم. وجه 
الوطني  للربنامج  وتطبيقا 
الـــو�ـــســـط  يف  ــة  ــح ــس ــ� ــل ل
هذه  اإحياء  تقرر  فقد  املدر�سي، 
من  املمتدة  الفرتة  يف  املنا�سبة 
بتنظيم   2021 9 مار�س  اإىل   5
ذات  ن�سطة  الأ من  جمموعة 
كتنظيم  باملو�سوع  ال�سلة 
فيها  يــعــرب  ر�ــســم  ــات  ــس ور�

للجائحة  فهمهم  عن  التالميذ 
لل�سور  مــعــار�ــس  ــة  ــام ق واإ
التح�سي�سية  احلمالت  حول 
ــــادي الــــفــــريو�ــــس  ــــف ــــت ل
منه  الوقائية  ــــراءات  ج والإ
قامة  باإ التالميذ  وتكليف 
تنظيم  وكذا  ومقالت  بحوث 
اأحــ�ــســن  ــار  ــي لخــت م�سابقة 
ــاء  ــوب ــعــرب عــن ال ــة ت مــطــوي
لفائدة  منه  الوقاية  ــرق  وط
البتدائي  املرحلتني  تالميذ 
التالميذ  وت�سجيع  واملتو�سط 
ال�سحية  النوادي  ن�ساء  اإ على 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  داخــل 
ليه  اإ �سار  اأ مثلما  ومرافقتها، 
بركاتي،  خل�رص  الرتبية  مدير 

كلمته. خالل 
فعاليات  اأن  �سارة،  الإ وجتدر 
ــة،  ــوي ــتــظــاهــرة الــرتب هـــذه ال
قطاعات  عّدة  ممثلي  ح�رصها 
الــدرك  ال�سحة،  غــرار  على 

بعد انقطاع دام اأ�ضهر عديدة

املجل�س ال�ضعبي الولئي يناق�س ملف 
العقار ال�ضائك

زخات املطر تك�ضف ه�ضا�ضة البنية التحتية بحا�ضي خليفة 

من اأجل ن�ضر ثقافة �ضحية لدى التلميذ املتمدر�ضني :

اإحياء الأ�ضبوع املغاربي لل�ضحة املدر�ضية 
-حتت �ضعار "مع كوفيد 19 ميكننا العي�س "

طالبوا بتدخل وايل الولية 

فلحو "وزينت" يحتجون اأمام مقر الولية لإنقاذ 
ثروة النخيل

حممد ي�ضني
----------------

اأن  اأن  ــن  م ــرغــم  ــال ب وهـــذا 
خمتلف  تنتج  ا�ست�سالحاتهم 
وبها  الفالحية،  املحا�سيل 
والنخيل  الــزيــتــون  �ــســجــار  اأ
به  ــرصح  � ح�سبما  وغــريهــا، 
عبيدي  "منا"  جمعية  رئي�س 

. حممد
وايل  تدخل  املحتجون  وطالب 
ا�سرتجاع  اأجــل  من  الــوادي، 
النخيل  ثروة  نقاذ  واإ اأرا�سيهم 
ملكية  تعود  حيث  بها،  التي 
الفالحية،  الأرا�ـــســـي  ــذه  ه
ــفــالحــني،  ــــوؤلء ال حــ�ــســب ه
يف  منها  ا�ــســتــفــادتــهــم  اإىل 
ال�ست�سالح  قــانــون  اإطـــار 
اأ�سماوؤهم  وخرجت   ،83-18
كل  يف  امل�ستفيدين  �سمن 

الفنية  اللجنة  حم�رص  مــن 
بدائرة   2015 �سنة  املنعقد 
ــــذا مــداولــة  ــــــوادي، وك ال
البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
 26 بتاريخ  ــوادي،  ال لبلدية 
ميتلك  فيما   ،2005 ــل  ــري ف اأ
الفالحني،  من  الآخر  البع�س 
تعطيهم  ق�سائية  ـــرارات  ق

الأرا�ــســي،  امتالك  يف  احلــق 
ت�سوية  يف  دارة  الإ متاطل  بعد 
وامتناعها  اأرا�سيهم  و�سعية 
التنازل،  قرارات  منحهم  عن 
طريق  عن  منه  متكنوا  حيث 
بذلك  وامــتــلــكــوا  الــقــ�ــســاء، 
بتاريخ  املالك  �سفة  �سهادة 
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ــاجــاأ هـــوؤلء الــفــالحــون  ــف وت
ال�سلطات  اعــرتاف  عدم  من 
�ــســهــا  ــى راأ ــل ــة، وع ــي ــولئ ال
مــــالك الـــدولـــة،  ــة اأ ــري ــدي م
ــة  ــي ــائ ــ�ــس ــق بـــالأحـــكـــام ال
داريـــــــــة  واملــــحــــا�ــــرص الإ
ال�سعبي  املجل�س  ومــداولت 
قراراته  تعترب  الذي  البلدي 
م�سادقة  بعد  ل�سيما  �سيدة 
يتم  ــم  ث عــلــيــهــا،  الــو�ــســايــة 
كاأر�سية  مزارعهم  اختيار 
كما  �سكنية،  جممعات  لإجناز 
نهم  باأ ت�رصيحاتهم،  يف  فادوا  اأ
الأمر  يف  باأن  ي�سعرون  باتوا 
مبيته،  نية  توجد  كما  ”اإن” 
ويطالب  قــولــهــم.  حــد  على 
ــــوادي  ال وايل  ــجــون  ــحــت امل
هذه  ووقف  العاجل  بالتدخل 

قولهم. حد  على  املجازر، 

جتمهر، اأول اأم�س، العديد من فلحي املحيط الفلحي "وزينت" ببلدية الوادي، اأمام مقر الولية، احتجاجا على جلوء 
ال�ضلطات املعنية اإىل اختيار مزارعهم وغيطانهم، وت�ضخري القوة العمومية، من اأجل اإجناز جممعات �ضكنية عليها..
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حممد علي 
------------

ــة بــاجلــنــوب  ــع ــواق ــهــذه الــوليــة ال ف
ــح يف  ــب ــس ــلــوطــن قــد اأ� ــي ل ــرصق ــ� ال
اأهداف  بلوغ  اإمكانية  حاليا  متناولها 
حزمة  من  انطالقا  املن�سودة،  التنمية 
التي  املتنوعة  التنموية  املفاتيح 
الواعدة،  املنطقة  هذه  ربوع  بها  تزخر 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ملقاربة  وفقا 

عزيز. حممد  الولئي 
اأولد  فاإن ولية  املنتخب،  ذات  وح�سب 
اأكر  م�ساحة  على  ترتبع  التي  جالل 
 6 الـ ببلدياتها  مربع  كم  األف   11 من 
خالد  و�سيدي  والدو�سن  ال�سعيبة  هي 
بالإ�سافة  امليعاد،  وراأ�س  والب�سبا�س 
عليه  تتوفر  مبا  الولية  عا�سمة  اإىل 
الفالحة  قــطــاعــات  يف  ـــدرات  ق مــن 
والــ�ــســنــاعــة والــ�ــســيــاحــة واملــــوارد 
الثقايف،  ر�سيدها  عن  ف�سال  الب�رصية 
امل�ستدامة  للتنمية  "قطبا  �ستكون 

الغربية". الزيبان  مبنطقة 
الت�سنيف  هذا  ي�ساعد  اأن  املرتقب  ومن 
املواطن  جعل  يف  جالل  لأولد  اجلديد 
ــة  الإداري امل�سالح  خمتلف  من  قريبا 
جانب  اإىل  املحلي،  القرار  نقطة  خا�سة 

يف  اإيجابية  ب�سورة  ذلــك  م�ساهمة 
متوازنة  بطريقة  مركزية  الال  تعزيز 
حيث   منتخبة،  جمال�س  وتاأ�سي�س 
ف�ساء  املحلي  املجتمع  ملكونات  يكون 
الل�سيقة  الن�سغالت  ومعاجلة  لطرح 
ذكره  ما  وفق  لل�سكان،  اليومية  باحلياة 

املنتخب. ذات 

 800 تفوق  فلحية  م�ضاحة 
هكتار  األف 

املونوغرافية  املعطيات  �سوء  وعلى 
الأخرية  فاإن هذه  النا�سئة،  الولية  لهذه 
من  متكاملة  ف�سيف�ساء  على  تتوفر 
الفالحي  القطاع  يف  يطبعها  الروات 
نخيل  ثروة  وجود  املثال  �سبيل  على 
نخلة  مليون  ن�سف  من  باأكر  تقدر 
من  �سا�سعة  وم�ساحات  بلدياتها،  عرب 
تفوق  الفالحة  يف  امل�ستغلة  الأرا�سي 
تت�سدرها  هكتار  األف   800 م�ساحتها 
ـــل الــبــيــوت  الـــزراعـــة املــحــمــيــة داخ
 50 يــقــارب  مبجموع  البال�ستيكية 
احلبوب  زراعة  جانب  اإىل  وحدة  األف 

املثمرة. والأ�سجار 
ال�سرتاتيجي  الفالحة  قطاع  يتميز  كما 
وا�سع،  نطاق  على  املوا�سي  برتبية 
ال�سمعة  ذات  الأغــنــام  راأ�سها  على 

التي  جالل"  "اأولد  �ساللة  من  العاملية 
اإذ  املنطقة،  اإىل  ن�سبة  ت�سميتها  اأخذت 
بنحو  احليوانية  الروة  تعداد  بها  يقدر 
مبا يف ذلك  املوا�سي  راأ�س من  1 مليون 
و1000  البقر  من  راأ�س  اآلف   3 قرابة 

الإبل. من  راأ�س 
املنطقة  ــاإن  ف ال�سناعة،  قطاع  ويف 
يف  ملمو�سا  تو�سعا  ت�سهد  باأن  موؤهلة 
جمال  يف  خا�سة  ال�سناعي  الن�سيج 
اجلب�س  مقالع  وجود  بحكم  البناء  مواد 
الغذائية  ال�سناعة  على  زيادة  والرمل، 
اخل�رصاوات  من  قاعدتها  تكون  التي 

وم�ستقاتها. النخيل  وثروة  املبكرة 
على  ت�ستحوذ  جــالل  اأولد  اأن  كما 
اأمنــاطــهــا  مبختلف  �سياحية  روافــــد 
تعك�سها  والدينية  والريفية  الواحاتية 
�سفاف  على  املنت�رصة  النخيل  ب�ساتني 
�سنان  بن  خالد  وم�سجد  جدي  وادي 
حيزية  و�رصيح  املختارية  والــزاويــة 
 19 الـ القرن  اإحدى جميالت اجلزائر يف 
الثقايف  الر�سيد  اإغفال  دون  امليالدي، 
ثقافية  هياكل  وجــود  يرتجمه  الــذي 
اجلمعيات  وعــ�ــرصات  البلديات  عرب 

امليدان. يف  النا�سطة 
وزيادة على ذلك، فاإن الإقالع التنموي 
كذلك  ي�ستوجب  جالل  باأولد  املرتقب 

الب�رصي  اخلزان  خدمات  من  ال�ستفادة 
بن�سبة  ن�سمة  األف   200 يتجاوز  الذي 
ال�سباب،  عن�رص  من  باملئة   70 تقارب 
جذب  يف  اجلغرايف  املوقع  مزايا  وكذا 
احلركية  وترقية  ال�ستثمار  مبادرات 
ـــة حمــوريــة  الــتــجــاريــة كــونــهــا ولي
البالد  وجــنــوب  �سمال  بــني  للعبور 
غرار  على  عريقة  لوليات  وحماذية 

وامل�سيلة. وباتنة  اجللفة 
ت�رصيحات  ح�سب  مواطنون  ويــرى 
تن�سيب  مرا�سم  هام�س  على  بها  اأدلوا 
اأن  الفتية،  الولية  لهذه  اجلديد  الوايل 

لالبتهاج  يدعو  حدثا  يعد  القرار  هذا 
التكفل  ب�سمان  كفيل  وهو  والتفاوؤل 
م�ساركتهم  وتعزيز  مبتطلباتهم  الأمثل 

املحلية. �سوؤونهم  ت�سيري  يف 
اأحد  البا�سط  عبد  ــوؤلء،  ه بني  ومــن 
الذي  اجلديدة  الولية  عا�سمة  قاطني 
من  الرتقية  هذه  تتبلور  اأن  اإىل  يتطلع 
التنمية  خانة  نحو  الإداري  مفهومها 
القت�سادي  احلــقــل  يف  امل�ستدامة 
العمومي  املرفق  تطلعات  وجت�سيد 
املواطن  مرافقة  ذلك  يف  مبا  اجلــواري 

اليومية. حياته  ممار�سة  يف 

تتوفر اأولد جلل التي ارتقت اإىل م�ضاف ولية قائمة بذاتها بقرار من رئي�س اجلمهورية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلد الذي �ضمل 10 مقاطعات اإدارية باجلنوب، على فر�س 
حقيقية توؤهلها لإقلع تنموي باأبعاده املتعددة.

فر�ضة للإقلع التنموي باملنطقة
ترقية اأولد جلل اإىل ولية

ما يفوق 2700 كمامة وزعها املكتب الولئي على املوؤ�ض�ضات الرتبوية بالأغواط

جمعية الربكة للعمل اخلريي والإن�ضاين بتاجموت تزود التلميذ 
بـ200 كمامة 

للعمل  الربكة  البلدي جلمعية  املكتب  قام 
تاجموت  ببلدية  والإنــ�ــســاين  اخلــريي 
كمامة   200 بتوزيع  الأغـــواط،  بولية 
منها  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بع�س  على 
متو�سطة  مثل  والثانويات  املتو�سطات 
حمية  ومتو�سطة  بــوزيــد  بلهو�سات 
بو�سياف،  حممد  متو�سطة  وكذا  قويدر، 
مو�سى  الطري�س  بن  متو�سطة  جانب  اإىل 
ح�سة  تخ�سي�س  مت  كما  احلاجب،  بقرية 
حممد  العيم�س  لثانوية  الكمامات  من 
وثانوية احلاج عي�سى نور الدين. كل هذا 
ياأتي يف خ�سم اجلهود التي تبذلها اجلمعية 
الوطنية ومكتبها الولئي يف اإطار احلملة 

"كورونا"،  وباء  ملكافحة  "�سفاء"  الوطنية 
ل�سان  على  الولئي  املكتب  اأن  العلم  مع 
ح�سة  خ�س�س  حمدي  بادي�س  رئي�سة 
وح�سة  الولية  بعا�سمة  كمامة   500
200 كمامة  اإىل جانب  اأفلو،  بدائرة  مماثلة 
ونف�س  ما�سي  بعني  واأخرى  اخلنق  ببلدية 
تاجموت  بلدية  منها  ا�ستفادت  احل�سة 
قويدر"  "عكيف  مكتبها  رئي�س  بح�سب 
 200 ح�سة  الغي�سة  بلدية  نالت  كما 
كمامة.  بـ200  علي  �سيدي  كمامة وعني 
يف الوقت الذي مت فيه توزيع 100 كمامة 
البي�ساء،  ببلدية  اأخــرى  و100  ب�سبقاق 
وت�سعى اجلمعية مل�ساعفة اجلهود اخلريية 

للفئات اله�سة واملعوزة ومرافقتها �سحيا 
جهود  بت�سافر  وهذا  ووقائيا  واجتماعيا 
الوطن  اأبناء هذا  املح�سنني واملتربعني من 
امل�ست�سعفني  اإخوانهم  ملـــوؤازرة  ــي  الأب
مايل  دعم  اإىل  ما�سة  بحاجة  هم  والذين 
من  ــد  واحل مــاديــا  ملرافقتهم  ومعنوي، 
معاناتهم الجتماعية التي تلخ�سها �سور 
اجلزائريني  اأن  ونعلم  واحلرمان،  البوؤ�س 
وهي  بينهم  فيما  ويرتاحمون  يتالحمون 
لتبقى  احلنيف  ديننا  من  نابعة  خ�سال 
الأجيال  اأذهان  را�سخة يف  املبادرات  هاته 

املتعاقبة.
ع. قويدر  

�ضكان قرية " عني زينة " يرفعون جملة 
من الن�ضغالت و يطالبون بالتنمية املحلية

 احتج �ساكنة  جممع قرية عني زينة و ورو 
اأهمها  رافعني �سعارات  فيها عدة مطالب 
ربطهم بالغاز الطبيعي  و الإنارة العمومية 
وقنوات  لل�رصب   خا�سة  اأبـــار  حفر  و 
ت�سفية  تفعيل حمطة  و  ال�سحي  ال�رصف 
الدولة  عليها  اأنفقت  التي  القذرة  املياه 
و  وظيفية  غري  لزالــت  وايل  500مليار 
منتجة  فالحية  كاملنطقة  ت�ساعدهم  التي 
املطالب  .هذه  منتجاتهم  �سقي  يف  بامتياز 
عديدة  م�ساكل  هناك  بل  خمت�رصة  لي�ست 
اإدراجها  مت  التي  و   – ح�سبهم   – تخ�سهم 

اأهم  لكن  ل  ظل"    " منطقة  اإح�سائها  و 
بالتدخل  الوايل  مطالبني  ذكرت  من  هي 
للقرية  تنموية  م�ساريع  لربجمة  العاجل 
البيان  ح�سب  ل�ساكنتها  ــروح  ال لإعــادة 
على   " اجلزائرية   "التحرير  حت�سلت  الذي 
ن�سخة منه .و من جهته  ات�سلت " التحرير 
زروق   " اجللفة  بلدية  برئي�س   " اجلزائرية  
ال�سكان  ان�سغالت  عليه  لطرح   " عمرية 
لكن  املو�سوع  هول  رده  اإيل  ال�ستماع  و 

لالأ�سف هاتفه مغلق .
م�سطفى بوخالفة

مركز التكوين املهني بعني الإبل باجللفة   

تكرمي العاملت .. يف عيدهّن العاملي

بن  املجاهد  املهني  التكوين  مركز  �سهد 
ع�سية  الإبل  عني  مبدينة  القادر  عبد  الأبي�س 
الثالثاء املا�سي اأجواء متميزة ، و ذلك مبنا�سبة 
احلفل الذي اأُقيم على �رصف عامالت املوؤ�س�سة 
اللواتي يحتفلن بعيدهن العاملي الذي ي�سادف 
ل  و   ، �سنة  كل  من  مار�س  الثامن  تاريخ 
املركز حتر�س دوما على �سمل  اإدارة  اأن  �سك 
ُموّظفيها يف عائلة واحدة ، و ت�سعى با�ستمرار 
اإىل رفع ح�سهم املهني لتحقيق النجاح املنتظر 
روح  غابت  اإذا  يكون  اأن  ميكن  ل  ــذي  ال  ،
 ، العزائم  الوعي و تال�ست  ذاب  و  امل�سوؤولية 
تعك�س  التكرميية  الحتفالية  هذه  اأن  الواقع  و 
ا�ستثمار  يف  العنبلية  الإدارة  �سدق  مدى 

كفاءة العن�رص الن�سوي و ت�سجيعه على بذل 
قوله  ميكن  ما  وكل   ، الأف�سل  تقدمي  و  املزيد 
يف  كانت  اأنها   2021 العام  هذا  طبعة  حول 
، ويف  املحتوى  و  التنظيم  امل�ستوى من حيث 
 " املوؤ�س�سة  مدير  األقاها  التي  الكلمة  بداية 
اإىل  تطّرق  و  العامالت  هّناأ   " دعلو�س  حممد 
احلياة  للمراأة يف كل جوانب  الطالئعي  الدور 
تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  على  وركــّز   ،
املوجودة  امل�سالح  كل  يف  املركز  عامالت 
بنف�س  م�سريتهن  مبوا�سلة  طالبهن  كما   ،
الإيقاع والتحّلي اأكر بالن�سباط و اليقظة و 
" بلقا�سم  التقني  النائب  ، كما تناول  الفعالية 
اللواتي  العامالت  " خمتلف ن�ساطات  عمران 

يقفن بثقة و �سموخ وراء تاألق املوؤ�س�سة على 
اأكد يف ختام كالمه  امل�ستوى الولئي ، حيث 
يوما يف منح  يبخلوا  القطاع مل  اأن م�سوؤويل 
املجتهدين  لكل  الكافيني  امل�ساندة  و  الدعم 
داخل املن�ساآت التكوينية ، وذلك طبعا ح�سب 
مقدار  و  نوعية  وفــق  و  املتوفرة  الو�سائل 
العطاء و الإنتاج ، و يف اجلزء الأخري من احلفل 
بتوزيع   " م�سلفخ  اأحمد   " العمال  مُمّثل  تكّفل 
اللواتي  املركز  فار�سات  على  رمزية  هدايا 
�ساهم  ّمن  كل  و�سكرن  �سعادتهن  عن  عرّبن 

يف تكرميهن 
عمر ذيب 

�ضلطات اأدرار حتتفل باليوم العاملي للمراأة 
بالتن�ضيق مع مكتب اإحتاد الن�ضاء باأدرار

احتفلت ال�سلطات الولئية باأدرار يوم 08 
مار�س اجلاري باليوم العاملي للمراأة الذي 
حيث  �سنة،  كل  من  مار�س   08 ي�سادف 
مع  بالتن�سيق  ثريا  برناجما  لذلك  اأعدت 
للن�ساء  الوطني  لالإحتاد  الولئي  املكتب 
اجلزائريات بولية اأدرار، واأقيمت مبنا�سبة 
الن�ساطات  من  بالعديد  تتعلق  معار�س 
التي تن�سط فيها املراأة بالولية،  نظمتها 
م�ستوى  على  نا�سطة  ن�سوية  جمعيات 
بهذا  الحتفال  على  اأ�رصف  وقد  الولية، 
اليوم وايل اأدرار العربي بهلول بح�سور 
مرافقة  و  للولية  املحلية  ال�سلطات 
الأمينة العامة ملكتب اإحتاد الن�ساء باأدرار 
ح�سور  وكذلك  ديبة،  بن  مرمي  ال�سيدة 
الن�ساء، وممثلني عن جمعيات  العديد من 
املجتمع  وفعاليات  وطنية  ومنظمات 

فعاليات  احت�سن  وقد  بالولية،  املدين 
احلفل املركب الريا�سي ببلدية اأدرار، ومت 
انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  الحتفال؛   مبنا�سبة 
املراأة  ت�سجيع  اأجل  من  حت�سي�سية  قافلة 
من  ال�ستفادة  على  البيت  يف  املاكثة 
طرف  من  املوجهة  والربامج  القرو�س 
يف  م�ساهمتها  ق�سد  ــك  وذل ــة،  ــدول ال
التنمية  وتطوير  املحلي  الإنتاج  تنمية 
الت�سجري  بحملة  قيام  ومت  امل�ستدامة، 
الريا�سي،  املركب  م�ستوى  على  نظمت 
كما اأ�رصف الوايل على منح اإعانات مالية 
للم�ستفيدات من برنامج القر�س امل�سغر، 
م�ستوى  على  وموظفات  ن�ساء  وكــرم 
العمومية  والهيئات  الإدارات  خمتلف 

بالولية.               
عبدالرحمن بلوايف

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاولتية باأدرار ت�ضارك يف قافلة 
لدعم وتنمية املراأة املاكثة بالبيت

يف اإطار ت�سجيع املراأة املاكثة بالبيت على النخراط يف عملية الإنتاج الوطني و ت�سجيع احلرف واملقاولتية باملناطق املعزولة �ساركت 
الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاولتية لولية اأدرار يف القافلة التح�سي�سية املنظمة من طرف مديرية الن�ساط الجتماعي والت�سامن 
بتيميمون من اأجل ت�سجيع املراأة املاكثة بالبيت على النخراط يف عملية  الإنتاج الوطني وخ�س�ست القافلة للن�ساء ال�ساكنات مبناطق 
الظل، و �سارك يف هذه القافلة التح�سي�سية كل من مديرية الن�ساط الجتماعي والت�سامن باأدرار، و الوكالة املحلية لت�سيري القر�س 
امل�سغر، و اخللية اجلوارية للت�سامن و ال�سندوق الوطني للتاأمني على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم و تنمية املقاولتية بولية اأدرار، 

و كانت وجهة القافلة نحو دائرة �رصوين بق�رص تبو.                                                              
 عبدالرحمن بلوايف
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اأ . خل�ضر . بن يو�ضف 
------------  

ال�سوء  ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة   
الأكادميية  املوؤ�س�سات  دور  على 
املــــراأة يف  مــ�ــســاركــة  تــعــزيــز  يف 
املجتمعات  وم�سار  احلياة  جمالت 
من  ال�سوء  وي�سلط  الإن�سانية، 
موؤثرة  منــاذج  على  جل�ساته  خــالل 
وفنية  اإبداعية  جمالت  يف  تقدمت 
امللتقى  هذا  تنظيم  ياأتي  وثقافية. 
بدورها  اجلامعة  اإميــان  من  انطالقًا 
و�سعيها  ــة،  ــري ــزائ اجل املـــراأة  ــاه  جت
والجتماعية  الثقافية  البيئة  لتوفري 
ال�سامنة  والقت�سادية  والقانونية 
توفر  مع  للمراأة،  احلقيقي  للتمكني 
عمال  ت�ستلزم  �ــرصوريــة،  �ــرصوط 

اجلهود.  جميع  وت�سافر  جماعيا 
مبدعة  اجلزائرية  املــراأة  كانت  وقد 
واأديبة  �ساعرة  جندها  اأننا  ذ  اإ بحق، 
ن�ساء  مــن  تــرابــهــا  اأ مثل  ومثقفة 
اأنها  كما  والغربي،  العربي  العاملني 
كانت  فقد  وكاتبة،  مبدعة  كانت 
وفكريا  ــا  ــي اأدب مو�سوعا  كــذلــك 
املفكرين  اإبداعات  من  الكثري  يف 
وغري  اجلزائريني  وال�سعراء  والأدباء 
ــني،  ــي ــرب واأورب اجلــزائــريــني مــن ع
مرموقة  اإبداعية  مبكانة  وحظيت 
حّتى  والفنون  وامل�رصح  ال�سعر  يف 
يف  وجمالية  فنية  ميزة  اأ�سحت 

العاملية. الآداب 
ـــذا املــو�ــســوع، تــطــرق  وحــــول ه
مكانة  عــن  احلــديــث  اإىل  امللتقى 
والفنون  الآداب  يف  اجلزائرية  املراأة 
عن  احلديث  جانب  اإىل  وعامليا،  عربيا 
املراأة  هذه  ودللت  جتليات  ماهية 

. والعاملي  العربي  الإبداع  يف 
امل�ساركني  ح�سب  ـ  امللتقى  ويهدف 
ل  التي  ــراأة  امل مكانة  اإظهار  اإىل  ـ 
احلياة  ميدان يف  اأو  يخلو جمال  يكاد 
الثائرة  اجلزائرية  املراأة  مو�سوع  من 
واملبدعة  واملنا�سلة  واملــجــاهــدة 
ت�ستحق  بحق  فهي  لذلك  واملثقفة، 
تكون  الــرجــل  مــن  تكرميية  وقفة 
ال�ّسامقة،  ومكانتها  ملقامها  اأن�سب 
امللتقى  ــذا  ه ّن  ـــاإ ف ــك،  ــذل ل وتــبــعــا 
يف  املعطاء  بدورها  اعرتافا  ياأتي 
احل�سارات  ويف  املجتمعات  حياة 
وتبيانا  نــ�ــســانــيــة،  والإ الــبــ�ــرصيــة 
واحل�سارية  الوطنيـة  لر�سالتها 
خالل  من  الوجود  يف  والإن�سانية 

املفكرين. وفكر  املبدعني  اإبداع 
ـــاور  ــس لــلــمــلــتــقــى حم ــ� ــس ــ� وخ
املتدخلون  فيها  ــني  ب �ــســا�ــســيــة،  اأ
ة  ــالل مــداخــالتــهــم مــكــانــة املـــراأ خ
التكامل  اإىل  اإ�سافة  اجلزائريـة، 
احلياتي  الفعل  يف  والّرجل  املراأة  بني 
مناق�سة  ــت   مت كما  ــاين،  ــس ــ� ن والإ
قبل  للمراأة  الجتماعية  الو�سعية 
ال�ستعماري،  التواجد  وبعد  واأثناء 

ال�سيا�سية  الو�سعية  تبيان  مــع 
اإىل  ــادة  زي لها.  ال�سيا�سـية  وغــري 
اجلزائرية  ــراأة  امل حل�سور  التطرق  
وذلك  اجلزائري،  الثقايف  الفعل  يف 
الأدب  يف  �ــســورتــهــا  خـــالل  ــن  م
والأدب  العربي،  والأدب  اجلزائري، 
تخ�سي�سه  مت  حمور  واآخر  الغربي، 
ال�سعبي  الرتاث  يف  املــراأة  حل�سور 
املثل  الأدب،  خــالل  من  اجلــزائــري، 
وامل�رصح  وال�سعر  والرواية  والق�سة 
جانب  اإىل  اإلخ،  الفنون…  وخمتلف 
يف  املــراأة  لبطولة  خا�سة  اإطــاللــة 

ال�سعبية.  املخيلة 
كان  الذي  امللتقى   اأعمال  وانطلقت 
نارميان  املتميزة  الكاتبة  اإ�رصاف  حتت 
بجميع  نــّوهــت  والــتــي  �سبعرقود 
امللتقى،  يف  امل�ساركة  ـــراف  الأط
للجامعة  يقدمونه  الــذي  وبالدعم 
اأهمية  على  م�سددة  املجال،  هذا  يف 
الوطن،  ون�ساء  رجال  بني  التعاون 
التي  اجلزائرية،  املراأة  متكني  ل�سمان 
ودورهــا  متوا�سال  عطاوؤها  يبقى 
يف  مقدرة  وم�ساركتها  اأ�سا�سيا 
الإ�سالحية  ـــس  الأورا� كل  ــاح  اإجن
مهما  بالدنا،  ت�سهدها  التي  الكربى 

والتحديات.  ال�سعوبات  كانت 
 - امللتقى  يف  امل�ساركون  تــنــاول 
م�سدور،  حممد  نرميان،  �سبعرقود 
علي  ليدية،  مــادي  �ساخر،  �سيليا 
اإكرام  ذهبية،  �سحاقي  ميينة،  اأحمد 

بنور،  ليندة  حجوج،  اأ�سماء  حمر�س، 
املـــراأة،  -  جــهــود  ــرمي حــمــادو�ــس  م
يف  املحرز  التقدم  ا�ستعر�سوا  كما 
الن�ساء  اأعمال  وبع�س  املــراأة  متكني 
اأداء  يف  وثــبــاتــهــن  و�سجاعتهن 
بلدانهن  تاريخ  يف  ا�ستثنائية  اأدوار 
امل�ساركون  وتطرق  وجمتمعاتهن، 
ـــات  ـــوي اأول اإىل  ــتــقــى  املــل ـــالل  خ
للمراأة  والفعالة  الكاملة  امل�ساركة 
العامة،  احلياة  يف  الــقــرار  واتــخــاذ 
�سدها،  الــعــنــف  عــلــى  والــقــ�ــســاء 
بني  املــ�ــســاواة  وحتقيق  ومتكينها 
املراأة  دور  على  والتاأكيد  اجلن�سني 
جمالت  خمتلف  يف  وم�ساهمتها 

       . ملجتمع ا
ــتــقــى حــظــي بــحــ�ــســور عــدد  املــل
اجلامعة  ــل  داخ مــن  املهتمات  مــن 
ــاذة:  ــت ــس � اأ تتقدمهم  ــا،  ــه ــارج وخ
�ساو�س،  حكيم  لعقريب،  بــجــة، 
الق�سم  رئي�س  فيه  واألقى  مكلي، 
كلمة  �رصقي  الدين  �سم�س  ال�سيد 
بهوؤلء  فخره  عــن  معربا  ختامية 
تكرمي  فيه  مت  كما  النماذج،  الطلبة 
احلا�رصات  والأ�ستاذات  امل�ساركني 
على  وتكرميية  تقديرية  ب�سهادات 
ــراء  ث اإ يف  م�ساهمة  من  قدموه  ما 
املراأة  وم�ساركة  الثقايف  املحفل  هذا 

العاملي. يومها  يف  بها  والحتفاء 

نظمت جامعة مولود معمري بتيزي وزو ملتقى �ضبابيا من اإعداد طلبة ق�ضم اللغة والأدب العربي بعنوان )املراأة.. مكا�ضب وحتديات(، امللتقى هو الأول من نوعه يف الوطن يعالج ق�ضايا املراأة 
بانت�ضاراتها وانك�ضاراتها، ويقف اأمام جميع همومها وان�ضغالتها، ليختتم بتكرمي “املراأة النموذج” من امل�ضاركات يف فعالياته، والتي تكون لديها م�ضرية ن�ضال م�ضرفة اأو ب�ضمات را�ضخة يف 
�ضجل املا�ضي اأو احلا�ضر، اأو التي ت�ضارك يف امللتقى بورقة عمل متميزة مت�س ال�ضريحة املعنية، وذلك للحتفاء باملراأة يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي لعر�س وتوثيق م�ضرية املراأة 

اجلزائرية يف هذا املجال الهام، يهدف اإىل بيان واقع املراأة اجلزائرية يف جمالت اإبداعية وفكرية وثقافية وفنية، ومناق�ضة طبيعة التحديات التي تواجه املراأة يف املجال. 

طلبة ق�ضم الآداب ينظمون ملتقى �ضبابيا منوذجيا احتفال باليوم العاملي للمراأة 
جامعة مولود معمري بتيزي وزو

م�ضكل الطريق وغياب موقف لنتظار احلافلت 
يوؤرق �ضاكنة حي ظهر ال�ضيح ب�ضعيدة 

اأو  �سديق  الإخـــوة  حي  �سكان  يجد  مل 
ب�سعيدة،  ال�سيح،  ظهر  بحي  يعرف  مبا 
لنتظار  موقف  غياب  ــام  اأم �سبيل  من 
ال�سكني،  بحيهم  احل�رصي  النقل  حافالت 
ال�سحي  امل�ستو�سف  واجهة  اتخاذ  �سوى 
حيهم  مــن  احلــافــالت  لنتظار  كموقف 
لذا  املجاورة.  والأحياء  الولية  مقر  باجتاه 
ينا�سد قاطنو احلي ال�سلطات املعنية ق�سد 
ا�ستكوا  اأنهم  �سيما  ل  بان�سغالهم،  التكفل 
خالل  يف  يواجهونها  التي  املعاناة  ب�سبب 
والطق�س  املطرية،  الت�ساقطات  ف�سل 
ي�سطرون  كما  قولهم،  ح�سب  الــبــارد، 
لتحمل الغبار وحرارة ال�سم�س اأثناء ف�سل 
ال�سيف، كل هذا ي�ساف اإليه عدم �سالحية 

الأجرة  �سيارات  تنقل  تعيق  التي  الطريق 
ملجاأ  تبقى  التي  “الكلوند�ستان”  وحتى 
اأمام قلة احلافالت، رغم منا�سدة  الكثريين 
من  العديد  املعنية  اجلهات  احلي  �سكان 
املرات لكن دون جدوى، ما يدفع اإىل تعطل 
حركة النقل داخل وخارج احلي الذي يحوي 
ماأ�ساة  تتكبد  بها  باأ�س  ل  �سكانية  كثافة 
بناء  ور�سة  اإىل  احلي  حتول  نتيجة  يومية، 
فو�سوية متيزها كرة احلفر املنت�رصة وغياب 
ف�ساءات خا�سة لالأطفال وال�سباب. واأمام 
كل هذه النقائ�س، يطالب �سكان حي ظهر 
ال�سيح اجلهات املعنية بحل م�ساكلهم التي 

تتكرر كل مرة. 
عامر ال�سباعي 

 زيارة لفائدة تلميذ متو�ضطة حممد ر�ضيد ر�ضا بعني احلجل 
بامل�ضيلة اإىل مكتب الربيد

ر�سا،  ر�سيد  حممد  متو�سطة  نظمت 
وموا�سالت  بريد  مكتب  مع  بالتن�سيق 
وذلــك  حت�سي�سيا  يــومــا  احلــجــل،  عــني 
الر�سالة  كتابة  ملهارة  متديد  ــار  اإط يف 
اللغة  مـــادة  يف  ــقــررة  امل وم�سمونها 
العربية بهذا امل�ستوى، وكان يف ا�ستقبال 
يف  رغبة  كّلهم  كانوا  الذين  التالميذ 
حياتهم  يف  يعي�سونه  جديد  اكت�ساف 
حقوقهم  من  حّق  على  والّتعّرف  اليومية 
عني  مكتب  بريد  قاب�س  احلياة،  هذه  يف 
ح لهم اأهمية الربيد  احلجل وعماله، وو�سّ
الّتي  اخِلدمات  يف حياة املواطن وخمتلف 
الر�سالة  تعريف  اإعطاء  مت  كما  ُيقّدمها، 
من  بداية  اإر�سالها  ومراحل  وحمتواها 
املر�سل و�سول اإىل املر�سل اإليه مع تقدمي 
الّتلميذ  يكون  وبهذا  ملمو�سة،  منــاذج 
درو�سا  يــرى  بحيث  واقعه  اإىل  ــرب  اأق

نظرية يف املدر�سة ويراها َراأَي العني يف 
َفَحْتًما  ذهنه،  يف  را�سخة  لتبقى  الواقع 
ويحتّك  القريب  م�ستقبله  �سيحتاجها يف 

بها.
امل�رصف  بتاأطري  التح�سي�سي  الــيــوم   
الرتبوي الب�سري عبد اللهوم، كان فر�سة 
خمتلف  مهام  على  لالطالع  للتالميذ 
على  والتعرف  الربيد،  مكتب  م�سالح 
الربيد  بها  يقوم  الّتي  املالية  العمليات 
ــة  وروؤي امل�ستعملة،  الوثائق  وخمتلف 
الأجهزة التي تقوم بفرز الربيد، وم�ساهدة 
ومعرفة  الربيد،  مع  يتعاملون  العمال 
الربيد  مكتب  عمل  كيفية  حول  املزيد 
الفواتري  وحتى  والطرود  الر�سائل  جللب 
قرب  عن  والتعرف  والديهم،  منازل  اإىل 
على كافة املراحل التاريخية لتطور بريد 

اجلزائر وع�رصنته. 

اخلرجات  �سمن  تندرج  الــزيــارة  هــذه 
املنجزة من طرف  والتح�سي�سية  الرتبوية 
من  كبريا  ا�ستح�سانا  لقيت  املوؤ�س�سة، 
طرف التالميذ واأوليائهم، واإبداء رغبتهم 
ــارات  ــزي ال ــذه  ه مــن  املــزيــد  تنظيم  يف 
جت�سد  املبادرات  هذه  مثل  البيداغوجية، 
للمخطط الت�سايل للمكتب، الرامي اإىل 
املوؤ�س�سة  وتقريب  اجلواري  العمل  تعزيز 
بال�رصاكة  املواطن،  من  املحلية  والإدارة 
مع خمتلف فاعلي املجتمع املدين، ل �سيما 
بهدف  وذلك  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  ممثلي 
خمتلف  على  امل�ستقبل  اأجيال  ــالع  اإط
الوطن  حب  على  وتن�سئتهم  املوؤ�س�سات 
واحلفاظ على املمتلكات العمومية، وكذا 
وحت�سينهم  لديهم  املواطنة  ح�س  تنمية 

من اأخطار خمتلف الآفات الجتماعية.
اأ . خل�رص . بن يو�سف 

اليمني  يوؤدون  �ضرطة  �ضباط    09
القانونية مبجل�س ق�ضاء ميلة 

ميلة  وليــة  اأمــن  من  ــارات  اإط  09 اأدى    
يوم  القانونية  اليمني  اأول  مــالزم  برتبة 
العامة  النيابة  اإ�ــرصاف  حتت  وذلــك  اأم�س 
الإطارات  اأن  ويذكر  ميلة.  ق�ساء  ملجل�س 
على  ترقية  من  موؤخرا  ا�ستفادوا  قد  اجلدد 
اأ�سا�س الختبار، وكذا على اأ�سا�س الرتقية 

ال�ستثنائية يف الرتبة .
اجلديدة  مهامهم  الإطارات  و�سيبا�رص  هذا   
يف �سلم الوظائف باأمن ولية ميلة تدعيما 
وذلك  املوؤهل  النوعي  الب�رصي  للعن�رص 
يف  امليدانية  خرباتهم  مــن  بال�ستفادة 

خمتلف التخ�س�سات، على غرار ال�رصطة 
الق�سائية والتحقيق اجلنائي التقني، الأمن 
والت�سيري  العامة  ال�ستعالمات  العمومي، 
الإداري. جدير بالذكر فاإن اليمني القانونية 
لأداء  توؤهلهم   ال�رصطة  اإطارات  اأداها  التي 
ب�سفتهم  �سالحياتهم  وممار�سة  مهامهم 
يعترب  كما  الق�سائية،  لل�رصطة  �سباطا 
تقوم  الذي  والأ�سا�س  �رصف  التزام  اليمني 

عليه اأخالقيات رجل ال�رصطة. 

بوجمعة مهناوي

 م�ضالح الدرك بتلم�ضان حت�ض�س مبخاطر حوادث املرور
الوطنية  التح�سي�سية  احلملة  اإطار  يف 
�سعار  حتت  املرور،  حوادث  من  للوقاية 
"حافظ على عائلتك وا�ستمتع بعطلتك" 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  �سطرت 
متنوعا  برناجما  بتلم�سان،  الوطني 
�سبكات  عــرب  احلملة  لهذه  و�سامال 
الخت�سا�س  لإقليم  التابعة  الطرقات 
للتقليل من حوادث املرور، كما مت تقدمي 

مطويات وبع�س الن�سائح والإر�سادات 
لتوعية  املــروريــة  ال�سالمة  ق�سد 
الت�رصفات  لتفادي  الطريق  م�ستعملي 

ال�سلبية.
هذه العملية �سارك فيها كل من مديرية 
النقل، احلماية املدنية وبع�س اجلمعيات، 
درجة  رفع  هو  منها  املن�سود  والهدف 
وحت�سي�سهم  لل�سائقني  واليقظة  الوعي 

للحفاظ  املرور  قانون  تطبيق  ب�رصورة 
عدد  �سهدت  وقد  هذا  �سالمتهم.  على 
من املحاور الطرقية بولية تلم�سان يف 
الآونة الأخرية تزامنا وت�ساقط الأمطار 
من  العديد  خملفة  �سري  حــوادث  عدة 
اجلرحى، وعليه يبقى احلذر مطلوبا من 

كل ال�سائقني. ع بوتليتا�س
ق/و

-امل�ضاركون: متكني املراأة م�ضروع جمتمعي يهدف لبناء قواعد �ضلبة مل�ضتقبل اأف�ضل للمراأة واملجتمع



بـــّ� بــيــب جــــوارديــــوال مـــدرب 
ناديه  موقفه  �سيتي  مان�س�سرت 
التاريخي  للهداف  التجديد  من 
�سريجيو  ــاوي  ــم ــس ــ� ال لــــــالأزرق 

اأجويرو.
وخــا�ــض الــنــجــم االأرجــنــتــيــنــي 
امل�سابقات  بجميع  ــاراة  ــب م  11
ــابــة  االإ�ــس ب�سبب  ــم  املــو�ــس ـــذا  ه

وكوفيد19-.
و�سارك اأجويرو )32 عاما( اأ�سا�سيا 
فوز  يف  اأ�سهر   4 خــالل  مــرة  الأول 

�سيتي 1-2 على و�ست هام يونايتد 
لكنه  املــا�ــســي  ال�سهر  بــالــدوري 
دون  ــدالء  ــب ال مقاعد  على  ظــل 
اال�ستعانة به اأمام وولفرهامبتون 

ومان�س�سرت يونايتد.
الــذي  ــرو،  ــوي اأج عقد  و�سينتهي 
اأتليتيكو  مــن  �سيتي  اإىل  ان�سم 
املو�سم  بنهاية   ،2011 يف  مدريد 

اجلاري.
املفاو�سات  اإن  جــوارديــوال  وقــال 
�ستتاأجل  اجلــديــد  العقد  ب�ساأن 

لل�سيف.
اأجــويــرو  مــع  "نتحدث  ــاف:  ــس واأ�
�سيحدث  ــا  م ننتظر  اأن  ويــجــب 
اأن  اأعــتــقــد  ــم.  ــس ــو� امل نــهــايــة  يف 
ويدرك  وكيله  مع  حتدث  النادي 

املوقف".
يتقدم  الذي  �سيتي،  وي�ست�سيف 
اأقـــرب  عـــن  نــقــطــة   11 بـــفـــارق 
يونايتد،  مان�س�سرت  مناف�سيه 
�ــســاوثــهــامــبــتــون يف وقـــت الحــق 

اليوم.

ــد ريـــو فــريديــنــانــد، جنم  ــق ــت ان
مــانــ�ــســ�ــســرت يــونــايــتــد الــ�ــســابــق، 
مهاجم  بيريو،  ديل  واألي�ساندرو 
كري�ستيانو  �سابقا،  يوفنتو�ض 
رونالدو مهاجم البيانكونريي بعد 
على  االأبطال  دوري  من  االإق�ساء 

يد بورتو اأم�ض.
على  اإيــابــا  ــوزه  ف رغــم  يوفنتو�ض 
اأم�ض  �ــســتــاديــوم،  باأليانز  ملعبه 
اأنه  اإال   ،)3-2( بنتيجة  الثالثاء، 
بورتو  �سجل  بعدما  امل�سابقة  ودع 
باالإ�سافة  ملعبه،  خــارج  هدف� 

لفوزه يف الذهاب بنتيجة )2-1(.
من  لبورتو  الــثــاين  الــهــدف  ــاء  وج
كرة مرت من حتت احلائط الب�سري 
الهدف  وهو  به  رونالدو  كان  الذي 

الذي قتل املباراة.
ت�سريح  يف  فريديناند،  ريو  وقال 
عرب قناة "BT sports": "الالعبون 
احلائط  يف  كانوا  الذين  الثالثة 
اأداروا  لقد  امل�سوؤولية،  يتحملون 

ظهرهم للكرة وقفزوا".
مهاجم  بيريو،  ديل  األي�ساندرو  اأما 
اإذا  عما  ف�سئل  ال�سابق،  يوفنتو�ض 

ورد  اليويف،  خان  قد  رونالدو  كان 
قائال: "نعم، لكن لي�ض وحده".

ل�سبكة  تــ�ــســريــحــاتــه  يف  وتــابــع 
اإيطاليا":  �ـــســـبـــورت  "�سكاي 
امل�سوؤولية  يتحمل  "الربتغايل 
لي�ض  لكن  الفريق  هذا  قائد  الأنه 
من  الأكرث  لعب  يوفنتو�ض  وحــده، 
طرد  بعد  العــب  باأف�سلية  �ساعة 
مهاجم بورتو، ويف هذا الوقت، كان 

باإمكانهم �سنع املزيد".
الفني  املــديــر  كابيلو،  فابيو  كــان 
ــه  ــرم، قـــد وج ــس ــ� ــخ ــق امل ــاب ــس ــ� انتقادات الذعة لرونالدو حتديدا، ال

الثاين  الهدف  يف  اأخطاأ  اأنه  موؤكدا 
والذي و�سفه باأنه خطاأ ال يغتفر.

ك�سف �سريجيو كون�سي�ساو مدرب 
فريقه  العبي  تفوق  �سر  بورتو 
ثمن  اإيــــاب  يف  يوفنتو�ض  عــلــى 
بعد  ــا،  اأوروب اأبطال  دوري  نهائي 
من  الأكـــرث  العــبــ�   10 بـــ  اللعب 

�ساعة.
بعد   3-2 بــورتــو  خ�سارة  ورغــم 
ـــت اإ�ـــســـايف، تـــاأهـــل الــفــريــق  وق
بفارق  الثمانية  لدور  الربتغايل 

االأهداف خارج االأر�ض.
وكان كون�سي�ساو �سمن اآخر فريق 
االأبطال  دوري  بلقب  فاز  لبورتو 
جوزيه  ــدرب  امل بقيادة   2004 يف 
مورينيو، وكان العقل املدبر الأهم 
ــه يف الــبــطــولــة مــنــذ ذلــك  فـــوز ل

احل�.
 2-1 ــاز  ف الـــذي  بــورتــو،  و�سيطر 

االأول  الــ�ــســوط  ــى  ــل ع ذهـــابـــا، 
�سجله  بهدف  التقدم  وا�ستحق 
ركلة  مــن  اأولــيــفــيــريا  �سريجيو 

ـــدى الـــفـــريـــق  ـــس ـــ� جــــــــزاء، وت
ال�سوط  يف  يوفنتو�ض  لهجمات 
ــاين والـــوقـــت االإ�ـــســـايف بعد  ــث ال

يف  طارمي  مهدي  مهاجمه  طــرد 
الدقيقة 54.

ثنائية  كييزا  فيدريكو  واأحــرز 
يف  الفر�سة  يوفنتو�ض  ليمنح 
بورتو  لكن  اإ�ــســايف،  وقــت  خو�ض 
اأر�سه  خارج  الثاين  الهدف  �سجل 
اأوليفيريا  نفذها  حرة  ركلة  من 
املتبقية  الدقائق  خــالل  وكافح 
ليدرك  رابيو  ــان  اأدري هدف  بعد 
مباراتي  نتيجة  يف   4-4 التعادل 
الذهاب والعودة، لكن بورتو تاأهل 
ــرث خــارج  اأك اأهــدافــا  ــه �سجل  الأن

اأر�سه.
مرور  ذكــرى  يف  االنت�سار  وجــاء 
على  بــورتــو  ــوز  ف على  عاما   17
مثري  ب�سكل  يونايتد  مان�س�سرت 
للعامل  نف�سه  مورينيو  ليقدم 

خط  على  ــوين  ــق االأي باحتفاله 
التما�ض يف اأولد ترافورد.

اإن  لل�سحفي�  كون�سي�ساو  وقــال 
�سر  هو  الطرد  بعد  بذكاء  اللعب 

التاأهل.
الكثري  كلفنا  "الطرد  ــح:  ــس واأو�
اأننا  ندرك  بذكاء.  نلعب  اأن  قبل 
�سنعاين يف مواجهة يوفنتو�ض لكن 
عدة  �سنعنا  العب�   10 بـ  حتى 
على  ــدل  ي مــا  للت�سجيل،  فر�ض 

قدرتنا وطبيعتنا التناف�سية".
مرات   4 الثمانية  دور  بورتو  وبلغ 
لكنه   ،2004 يف  انــتــ�ــســاره  منذ 
بحجم  ــق  ــري ف عــلــى  يتغلب  مل 
يوفنتو�ض بطل الدوري االإيطايل 
بطل  وو�سيف  �سنوات   6 اآخــر  يف 

دوري االأبطال يف 2015 و2017.

اأن  حملية  اإعـــالم  و�سائل  ـــادت  اأف
ال�ساعات  يف  اأطلقت  نارية  األعابا 
االأوىل من �سباح االأربعاء بالقرب 
فريق  فيه  يقيم  الذي  الفندق  من 

بر�سلونة يف العا�سمة الفرن�سية.
ويحل بر�سلونة �سيفا على باري�ض 
دور  اإيــاب  يف  الليلة  جريمان  �سان 
اأوروبا على  اأبطال  16 من دوري  الـ 

ملعب "حديقة االأمراء".
و�ُسمع دوي االألعاب النارية بو�سوح 
به  وتفاجاأ  اإيفل،  برج  من  بالقرب 
هدوءا  االأكرث  االأحياء  اأحد  �سكان 
الــذي  الباري�سية،  العا�سمة  يف 
حظر  مع  �سائح�  بال  االآن  اأ�سبح 
جتول يبداأ ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء 
كــورونــا  ــض  ــريو� ف تف�سي  ب�سبب 

امل�ستجد )كوفيد19-(.
املنطقة  �سكان  مــن  العديد  ــام  وق

التي  الــلــحــظــات  تــلــك  بت�سجيل 
النارية،  ــاب  ــع االأل اإطـــالق  تظهر 

التوا�سل  مواقع  على  تداولها  ومت 
االجتماعي.

ــن االرتـــبـــاك يف  ــادت حــالــة م ــس و�
بع�ض  اأن  تاأكد  حتى  االأمر،  بداية 
اأرادوا  الفرن�سي  الفريق  م�سجعي 

اإزعاج بعثة البلوجرانا.
بــاريــ�ــض  اإىل  بــر�ــســلــونــة  ــل  ــس وو�
اخل�سارة  تعوي�ض  بهدف  الثالثاء 
الــكــبــرية الــتــي تــعــر�ــض لــهــا على 
الذهاب،  مباراة  يف   )1-4( اأر�سه 
دوري  نهائي  ــع  رب اإىل  والــتــاأهــل 

اأبطال اأوروبا.
النادي  رئي�ض  اأن  بالذكر  جدير 
الكتالوين اجلديد، خوان البورتا، 
اإىل  ــتــه  رحــل يف  ــق  ــري ــف ال ــــق  راف
باري�ض التي ي�سعى خاللها البار�سا 
تاريخية  رميــونــتــادا  حتقيق  اإىل 

جديدة.

اأكد خري الدين زط�سي، رئي�ض 
القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد 
على  احل�سول  يف  حظوظه  اأن 
التنفيذي  املــكــتــب  عــ�ــســويــة 
باالحتاد الدويل للعبة "فيفا" ال 

زالت قائمة.
اأن  اإىل  ــه  ذات الــوقــت  يف  ــار  واأ�ــس
قد  االنتخابية  حملته  توقف 

يوؤثر عليه.
وتوقفت حملة زط�سي للح�سول 
رف�ض  بعد  بالفيفا،  مقعد  على 
املا�سي،  ال�سهر  تر�سحه  ملف 
لدى  القرار  �سد  يطعن  اأن  قبل 
الــريــا�ــســي  التحكيم  حمــكــمــة 

الدولية )كا�ض(.
امل�سري  مع  زط�سي،  ويتناف�ض 
هاين اأبو ريدة ، واملغربي فوزي 

من  ــدوجن  ن وجو�ستافو  لقجع، 
غينيا اال�ستوائية على مقعدين 

يف املكتب التنفيذي للفيفا.
ت�سريحات  يف  زطــ�ــســي  ـــال  وق
لــو�ــســائــل االإعــــــــالم، الــيــوم 
حظوظي  اأن  "اأوؤكد  االأربــعــاء: 
باملكتب  مقعد  على  احل�سول  يف 
زالـــت  ال  لــلــفــيــفــا  الــتــنــفــيــذي 
توقف  مــن  بــالــرغــم  قــائــمــة، 

حملتي االنتخابية".
قبول  اأن  "اأعتقد  ـــاف:  ـــس واأ�
املحكمة  قبل  مــن  طعني  ملف 
على  رد  اأف�سل  كــان  الريا�سية 

الذين �سككوا يف �سخ�سي".
ما  بــكــل  "�سنناف�ض  ـــع:  ـــاب وت
ــــم اأن  ـــوة، واالأه ــن ق اأوتــيــنــا م
االحتاد  يف  كلمة  للجزائر  يكون 

م�ستقبال،  )الكاف(  االأفريقي 
تزكية  بــعــد  ــد  ــي اأك ـــر  اأم ـــذا  وه

موت�سيبي للرئا�سة".
رئي�ض  اأن  اإىل  االإ�ــســارة،  جتــدر 
ب�  من  كان  اجلزائري،  االحتاد 

دعمهم  اأكـــدوا  الذين  ـــل  االأوائ
اأفــريــقــي،  ــوب  ــن اجل للمر�سح 
ـــاف، بــاتــريــ�ــض  ـــك ــة ال ــس ــا� ــرئ ل

موت�سيبي.

مولودية  اإدارة  ت�سعى  وهــران- 
وهـــــــران ال�ـــســـتـــغـــالل فـــرتة 
التحويالت املقبلة، التي تنطلق 
الكتلة  لتخفي�ض  االأربعاء،  يوم 
يف  النا�سط  لفريقها  ال�سهرية 
القدم  لكرة  االأوىل  الــرابــطــة 
التي  املالية  ال�سائقة  ب�سبب 
ح�سبما  الــنــادي،  منها  يــعــاين 
اإدارة  من  االأربــعــاء  اليوم  علم 

االأخري.
الطاقم  مــع  امل�سريون  اتفق  و 
اجلديد  ــدرب  امل بقيادة  الفني 

خري الدين م�سوي على ت�سريح 
ما ال يقل عن خم�سة العب� من 
الذين  املرتفعة  ''االأجـــور  ذوي 
املرجوة''،  االإ�سافة  يقدموا  مل 
نف�ض  وفق  ــام،  االأي قــادم  خالل 

امل�سدر.
باأن  الوهرانية  االإدارة  وتــرى 
هذا االإجراء من �ساأنه اأن ينف�ض 
التي تعاين  النادي  على خزينة 
على  املداخيل،  يف  كبريا  �سحا 
اخلا�سة  االإ�ستقدامات  تكون  اأن 
''حمدودة  القادمة  ب''املريكاتو'' 

ومقابل اأجور �سهرية معقولة''.
الكتلة  املــ�ــســدر  نف�ض  ـــدر  وق
للمولودية  احلالية  ال�سهرية 
ــو  وه دج،  ــون  ــي ــل م  40 بــنــحــو 
اإدارة  تــعــد  مل  مــرتــفــع  مــبــلــغ 
الــوفــاء به  الــنــادي قــادرة على 
مداخيلها  حمــدوديــة  ــل  ظ يف 
لل�سلطات  املالية  االإعــانــات  من 
املحلية اأو عقود االإ�سهار املربمة 
مع بع�ض املوؤ�س�سات االقت�سادية 

العمومية واخلا�سة.
الالعب�  قــائــمــة  ويــتــقــدم      

فــريــق  اإدارة  تــنــوي  الـــذيـــن 
عــا�ــســمــة الـــغـــرب اجلـــزائـــري 
الثنائي  عــنــهــم،  اال�ــســتــغــنــاء 
اجلزائر  مــولــوديــة  مــن  الــقــادم 
درارجــة  االأوىل(،  )الــرابــطــة 
ا�ستقدام  مت  بعدما  نقا�ض،   -
الالعب� يف ال�سائفة املن�سرمة 
االأكرب  يعد  �سهري  اأجر  مقابل 
ا�ستنادا  املولودية،  العبي  ب� 
لت�سريح �سابق ل/واأج للم�سوؤول 
رفيق  الت�سويق،  و  االعالم  عن 

�سراك.

و  ال�سباب  وزير  اأكد   - �سطيف 
خالدي  علي  �سيد  الريا�سة، 
على  ب�سطيف  الــثــالثــاء  ــوم  ي
ن�ساط  بعث  ــــادة   اإع ــرورة  ــس �
للريا�سات  الوطنية  املدر�سة 
ـــرب  ـــة بـــالـــبـــاز )غ ـــي ـــب االأومل
�سطيف( لتكون قطبا للتكوين 
و التح�سري الريا�سي املتكامل .
ــالل نــدوة  و �ــســرح الــوزيــر خ
اختتام  يف  عقدها  �سحفية 
والية  اإىل  قادته  تفقد  زيــارة 
الدولة  كاتبة  رفقة  �سطيف 
املكلفة بريا�سة النخبة �سليمة 
�سواكري " يجب االعرتاف باأن 

يرق  مل  املدر�سة  هــذه  ن�ساط 
االإمــكــانــات  م�ستوى  اإىل  يوما 
عليها  تتوفر  التي  القدرات  و 
ــزوف  لــعــدة اأ�ــســبــاب اأهــمــهــا ع
االحتـــاديـــات الــريــا�ــســيــة عن 

ا�ستعمال من�ساآتها ".
هــذا  يف  �سيتم  ــه  ــاأن ب ــــاد  اأف و 
ريا�سي   100 "توط�  االإطـــار 
ال�سابة  الريا�سية  املواهب  من 
يف  انتقاوؤهم  مت  املن�ساأة  بذات 
للتكفل  ريا�سيا  تخ�س�سا   11
بتكوينهم الريا�سي و م�سارهم 
خالل  املــدر�ــســة  يف  الــدرا�ــســي 
حت�سبا  املقبلة  االأربع  ال�سنوات 

املتو�سطة  الريا�سية  للمواعيد 
ــــرار االألـــعـــاب  ــــدى عــلــى غ امل
 2028 و   2024 لعامي  االأوملبية 

ــي  ــاع ــرب ــج ال ــام ــربن ــل وفـــقـــا ل
بــاملــواهــب  بالتكفل  ــض  ــا� اخل

الريا�سية ال�سابة.

حفل  عــن  اجلماهري  �ستغيب 
ــة  ــي ــب انــطــالق الــ�ــســعــلــة االأومل
من  ــــق  الح ــــت  وق يف  ـــرر  ـــق امل
ي�سمح  اأن  على  احلــايل،  ال�سهر 
على   اال�سطفاف  يف  للجماهري 
به  اأفــادت  ما  وفق  امل�سار،  طول 

الثالثاء تقارير �سحفية.
�سيمبون"  "يومريو  وذكـــرت 
اأوملبياد  منظمي  اأن  اليومية 
اإىل    2020 من  املــوؤجــل  طوكيو 
جائحة  ب�سبب  املقبل  ال�سيف 
يخ�سون  ـــا،  ـــورون ك فـــريو�ـــض 
االزدحام يف احلفل املقرر يف 25  
مار�ض بفوكو�سيما، ومن املتوقع 
اآالف  ثالثة  ح�سور  مينعوا  اأن 

�سخ�ض كما كان خمططا.
اللجنة  با�سم  متحدث  وقـــال 

"التفا�سيل  اإن  املحلية  املنظمة 
بـــ�ـــســـاأن االنــــطــــالق  الــكــبــري 
قيد  تـــــزال  ال  ــة(  ــل ــع ــس ــ� ــل )ل

املناق�سة".
االأوملبية  ال�سعلة  م�سار  األغي  و 
العام  انطالقه  مــن  اأيـــام  قبل 
اليابان  اتخذت  عندما   املا�سي، 
االأوملــبــيــة  اللجنة  ومــ�ــســوؤولــو 
م�سبوق  غــري  قـــرارا  الــدولــيــة 
طوكيو2020-  اأوملبياد  بتاأجيل  

ملدة عام.
وو�سع املنظمون قوان� �سارمة 
�سي�سمح  اإذ  الــ�ــســعــلــة،  ملــ�ــســار 
لكن  باال�سطفاف،   للم�سجع� 
�سيتم حظر ال�سراخ والت�سجيع 
على  االأمـــر  يقت�سر  اأن  على 
ال�سلع   ا�ستخدام  و  الت�سفيق 

منهم  �سيطلب  كما  ــة.  ــوزع امل
ـــة وجتــنــب  ـــع ـــن ـــــــداء االأق ارت
معينة  اأجزاء  وح�سور  احل�سود 
من  بالقرب  م�سارها  من  فقط  

منازلهم.
موقع  مــن  ال�سعلة  و�ستنطلق 
لت�سليط  فوكو�سيما،  يف  رمزي 
ال�سوء على دور  طوكيو2020- 
اإعــــادة  "اأوملبياد  بــاعــتــبــاره 
اإعــادة  جلهود  تكرميا  البناء"، 
من  �سنوات  ع�سر  بعد   االإعمار 
املميت  الت�سونامي  ــزال،  ــزل ال
والكارثة النووية عام 2011 يف 

�سمال  �سرق اليابان.
ومــن املــقــرر افــتــتــاح اأوملــبــيــاد 
املقبل،  يوليو   23 يف  طوكيو 
اإجراءات  املنظمون   و�سع  وقد 

لتنظيم  جــدا  �سارمة  �سحية 
العاملي  الريا�سي  ــدث  احل هــذا 
من  الـــرغـــم   عــلــى  ب"اأمان"، 

املخاوف ال�سحية.
نهاية  قبل  املنظمون  و�سيتخذ 
ب�ساأن  ــرار  ــق ال احلـــايل  ال�سهر 
املتفرج�  بح�سور   ال�سماح 

االأجانب من عدمه لالأوملبياد.

زط�ضي:

 حظوظي يف ع�ضوية الفيفا قائمة.. و�ضتكون للجزائر كلمة بالكاف

مولودية وهران: 

رهان على تخفي�س الكتلة ال�ضهرية للعبني خلل ''املريكاتو'' املقبل 

 �ضيد علي خالدي يوؤكد على �ضرورة اإعادة  بعث ن�ضاط  املدر�ضة الوطنية 
للريا�ضات الأوملبية ب�ضطيف 

الألعاب الوملبية 2020: 

حفل انطلق ال�ضعلة الأوملبية بدون جماهري

جوارديول يك�ضف موقف ال�ضيتي النهائي ب�ضاأن اأجويرو
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مـــدرب  زاوي  �ــســمــري  ا�ــســتــقــر 
تقدمي  على  الدفلى،  ع�  جيل 
ب�سبب  من�سبه،  من  ا�ستقالته 
االأزمة املالية اخلانقة التي مير 

بها النادي.
مدرب  اأن  م�سادره،  "" من  وعلم 
قرر  ال�سابق،  ال�سلف  جمعية 
اال�ستقالة من من�سبه، وخو�ض 
اأندية  اأحد  مع  جديدة  جتربة 
املحرتف االأول، ب�سبب االأو�ساع 

املالية ال�سعبة التي يتخبط بها النادي.
اأن مواجهة جمعية وهران، غدا اخلمي�ض، يف االأ�سبوع  اأكدت  ذات امل�سادر، 
لزاوي  االأخرية  �ستكون  الثانية،  بالرابطة  الغربية،  للمجموعة  اخلام�ض 

على راأ�ض اجلهاز الفني، مهما كانت نتيجة املباراة.
الرابطة  يف  الدفلي  ع�  جيل  رفقة  مثالية  انطالقة  على  زاوي  وب�سم 
الغربية،  املجموعة  ترتيب  جدول  يف  الثالث  املركز  يحتل  حيث  الثانية، 

بر�سيد 8 نقاط، جمعها من انت�سارين وتعادل�.

ـــف تـــقـــريـــر  ـــس ـــ� ك
اإجنــلــيــزي،  �سحفي 
ـــض االأربــــعــــاء،  ـــ� اأم
عـــــــــــن مــــــوقــــــف 
يونايتد،  مان�س�سرت 
مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــع 
رافائيل  الفرن�سي 
ريال  مدافع  فــاران، 
ال�سيف  يف  مدريد، 

املقبل.
ناٍد  من  الأكرث  واالنتقال  مدريد  ريال  عن  بالرحيل  فــاران  ا�سم  وارتبط 

بينهما مان�س�سرت يونايتد، يف ظل انتهاء عقده بنهاية املو�سم املقبل.
ا�ستبعد  يونايتد  مان�س�سرت  فاإن  الربيطانية،  "مرتو"  �سحيفة  وبح�سب 
اآخر  مدافع  مع  التعاقد  مف�سالاً  املقبل،  ال�سيف  يف  فاران  مع  التعاقد  فكرة 

من الليجا.
باو  االإ�سباين،  املدافع  مع  التعاقد  يف�سل  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  واأ�سافت 

توري�ض، العب فياريال، ليجاور هاري ماجواير يف دفاع ال�سياط� احلمر.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن تف�سيل مان�س�سرت يونايتد �سم توري�ض على ح�ساب 
ريال  بنجم  مقارنة  االإ�سباين  الالعب  �سعر  انخفا�ض  اإىل  يعود  ــاران،  ف

مدريد.
وكانت تقارير قد حتدثت يف وقٍت �سابق، حول نية ريال مدريد بيع فاران 

ال�سيف املقبل، يف ظل �سعوبة جتديد عقده.

اأعلن االحتاد الدويل للجمباز عن اإلغاء بطولة كاأ�ض  العامل ال�سامل للجمباز 
فريو�ض  ب�سبب  املقبل  ماي   من  الرابع  يف  اإقامتها  املقررة  بطوكيو  الفني 

كورونا كوفيد19-.
اإلغاء كاأ�ض العامل   اإنه اتخذ قرار  وقال االحتاد الدويل للجمباز يف بيان له 
العاملية  وال�سعوبات  ال�سفر  على  حاليا  املفرو�سة  القيود  ظل  يف  طوكيو  يف 
باالإ�سافة  اإىل االإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات اليابانية للحد من انت�سار 

الفريو�ض يف  البالد قبل االألعاب االأوملبية.
للجمباز  ال�سامل  العامل  كاأ�ض  بطولة  ال�ستغالل  تخطط  اليابان  وكانت 
من  الحق  وقت  يف  االأوملبياد  ال�ست�سافة  البالد  ا�ستعدادات  على   كربوفة 

العام.
من  الرابع  التوقيت  نف�ض  يف  الفني  للجمباز  بطولة  طوكيو  و�ست�ست�سيف 
ماي لكن  مب�ساركة العب� ياباني� فقط كما ت�ست�سيف م�سابقة اإعدادية 

للجمباز االإيقاعي يف  الثامن من ذات ال�سهر.

ع� نادي جمعية اأوملبي ال�سلف 
ــــدوري املــحــرتفــ�  الــنــا�ــســط ب
م�ساء  الــقــدم  لكرة  اجلــزائــري 
ــان  ــزي الـــثـــالثـــاء، الــوطــنــي م

اإيجيل، مدربا جديدا له.
اإيجيل، ثالث مدرب يقود  وبات 
انطالق  منذ  ال�سلف  جمعية 
الدوري نهاية نوفمرب/ ت�سرين 
ف�سيل  بــعــد  ــي  ــس ــا� امل الـــثـــاين 

مو�سى، ونذير لكناوي.
املا�سي  ال�سهر  اإيجيل،  وانف�سل 
�سبيبة  نـــــادي  ـــب  ـــدري ت ـــن  ع
ليعود  بــالــرتا�ــســي  الــ�ــســاورة 
الذي  ال�سلف  جمعية  لتدريب 

 ،2010-2011 مو�سم  يف  املحرتف�  دوري  مل�سابقة  االأول  اللقب  لنيل  قاده 
الأول مرة يف تاريخ النادي.

يذكر اأن جمعية اأوملبي ال�سلف تراجع للمركز 15 يف جدول ترتيب الدوري 
اجلزائري الذي يحتله منا�سفة مع احتاد ب�سكرة بر�سيد 16 نقطة، بعدما 

مني بـ 5 هزائم متتالية.
تغلب  عندما  املا�سي  الثاين  كانون  يناير/   30 اإىل  للفريق  فوز  اآخر  ويعود 

على �سيفه نادي بارادو 1-2 يف اجلولة 11 من م�سابقة الدوري.

اأفاد تقرير �سحفي اإجنليزي، اليوم االأربعاء، باأن مان�س�سرت يونايتد يفكر 
االإ�سباين  رحيل  اإمكانية  ظل  يف  املقبل،  ال�سيف  يف  كبري  حار�ض  �سم  يف 

ديفيد دي خيا.
الدفع  يونايتد،  ملان�س�سرت  الفني  املدير  �سول�سكاير،  جونار  اأويل  ويف�سل 
ومن   ، بديالاً اجللو�ض  خيا  دي  يقبل  لن  وبالتايل  ا،  موؤخراً هندر�سون  بدين 

املتوقع اأن يرحل عن اأولد ترافورد. 
�سم  يف  يفكر  يونايتد  مان�س�سرت  فاإن  �سبورت�ض"،  "�سكاي  �سبكة  وبح�سب   
على  ال�سيف،  يف  مدريد  اأتلتيكو  مرمى  حار�ض  اأوبــالك،  يان  ال�سلوفيني 

الرغم من �سعره املرتفع.
اأوبالك،  مع  التعاقد  ي�ستهدف  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  ال�سبكة،  واأ�سافت   
رحيل  احتمالية  ظل  يف  مبفرده،  هندر�سون  على  االعتماد  �سهولة  لعدم 

الثنائي دي خيا و�سريجيو رومريو.
الذي  جريمان،  �سان  باري�ض  اإىل  باالنتقال  ا  موؤخراً خيا  دي  ا�سم  وارتبط   

يبحث عن حار�ض مرمى جديد بديالاً حلار�سه كيلور نافا�ض. 

الثالثاء  يوم  خالدي  علي  �سيد  الريا�سة  و  ال�سباب  وزير  اأكد   - �سطيف   
الريا�سة اجلزائرية يعتمد على االهتمام بالريا�سة  "تطوير  اأن  ب�سطيف 

املدر�سية و اجلامعية باعتبارها قاعدة املنظومة الريا�سية ".
اإىل  تقوده  التي  التفقد  و  العمل  زيارة  من  الثاين  اليوم  يف  اإ�سرافه  لدى  و 
والية �سطيف رفقة كاتبة الدولة املكلفة بريا�سة النخبة �سليمة �سواكري 
املدار�ض  على  ريا�سية  لوازم  و  عتاد  لتوزيع  االأوىل  العملية  انطالق  على 
ت�سم  تلميذ  األف   480 حت�سي  التي  "�سطيف  اأن  الوزير  اأو�سح  االبتدائية 
خزانا هاما ملواهب ريا�سية كفيلة بت�سكيل النخبة الوطنية الريا�سية التي 

تنتظر اليوم الدعم و املرافقة و الت�سجيع".

زاوي ي�ضتقيل من عني الدفلى

مان�ض�ضرت يونايتد يف�ضل مدافع 
فياريال على فاران

اإلغاء بطولة كاأ�س العامل للجمباز الفني 
بطوكيو ب�ضبب كوفيد19-

اإيجيل مدربا جديدا جلمعية ال�ضلف 
اجلزائري

حار�س من الليجا على رادار مان�ض�ضرت 
يونايتد

 "تطوير الريا�ضة اجلزائرية يعتمد 
على الهتمام  بالريا�ضة املدر�ضية 

و اجلامعية" 

فريديناند وديل بيريو ينتقدان كري�ضتيانو

مدرب بورتو يف�ضي �ضر التفوق على يوفنتو�س

جماهري باري�س توا�ضل اإزعاج بر�ضلونة
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اأ�ضرى  فل�ضطينيون

بقلم: عي�ضى قراقع
---------------------------------

مقربة  من  اأو  حيًا،  ال�سجن  من  يعيدين  من  اأنَتِخُب 
ا�سم  يل  يكون  الأع�ساء،  متكاملة  جثة  ــام  الأرق
ومكان حتت �سوء ال�سم�س وحياة مديدة بعد املمات.
اأن  اأنَتِخُب من بكى لبكائي، وتعذب لعذابي، حاول 
ال�سبح عن ج�سدي  يحملني وي�سعفني ويفك قيود 

وغيابي والذكريات.
وحجرا،  �سجرا  لالأر�س  العتبار  يعيد  من  اأنَتِخُب 
ال�سخر  من  الينبوع  يطلع  حتى  بالفاأ�س  ي�رصب 

مبت�سما كالق�سيدة.
اأنَتِخُب من تخبئني بعينيها يف ليايل الربد دفئاأ وحبا، 
تدثرين ليلة العتقال بالدعاء وع�سبة القلب العنيدة.
لنق�سامي  حدا  وي�سع  ج�سدي  يلملم  من  اأنَتِخُب 
روحي،  اىل  وروحي  يدي،  اىل  يدي  يعيد  �سظايا، 

وحدة الدم واللحم وعناق ال�سهيد لل�سهيدة.
اأنَتِخُب من ل يحمل بلطة وي�سمى بلطجي، ومن ل 
يتقم�س منرا وي�سمى متنمر، ل ي�رصق قوت اأولدي 

ويعترب الوطن مزرعة لقبيلته العتيدة.
اأنَتِخُب من يبداأ با�سم احلرية، يقرع اأجرا�س الكنائ�س 
يوم الأحد، ويوؤذن يف اجلوامع يوم اجلمعة، م�سيحيون 

م�سلمون يتعبدون على �سجادة واحدة.
كابو�س  مــن  يخرجني  ــحــررين،  ي مــن  ــُب  ــِخ ــَت اأن
ملجرد  النتخابية  العملية  تكون  ل  اأن  ال�ستعمار، 

تطويل عمر الحتالل وتغيري مالمح ال�سحية.
ن�سالية  عملية  اىل  النتخابات  يحول  من  اأنَتِخُب 
نظرية  يف  يغرق  ل  خ�سبية،  كرا�سي  اىل  ولي�س 

اللهاء ال�ستعمارية.
وم�ساريع  التحرر  بني  الفارق  يــدرك  من  اأنَتِخُب 
ل  اأن  الحــتــالل،  حكم  حتت  القت�سادي  ال�سالم 

يتحول الن�سال اىل ثقافة ا�ستهالكية.
اأنَتِخُب من يك�رص عقلية البرتهايد ال�رصائيلي، يقفز 
خطواته  يف  قف�سا  ولي�س  وطنا  لريى  املعازل  عن 

وبراجمه الدعائية.
ع�سا  مي�سك  املختار،  عباءة  يلب�س  ل  من  اأنَتِخُب 
الوطنية تارة و�سيف القبيلة تارة اأخرى، يرق�س بني 

الع�سرية والطائفية، يحمل خنجرا اأو بندقية.
اأنَتِخُب من ل يلغي الفل�سفة يف املناهج التعليمية، ل 
تفكري نقديا، ممار�سة الفقر الفكري، ت�سليع املعرفة، 

يعتقل ابن �سينا وي�سنق احلالج با�سم الزندقة.
الذين احتجزوا  الفقراء، هوؤلء  اأنَتِخُب من يفهم لغة 
يف دوامة ال�سئلة اليومية، ثمن اخلبز وبرميل الغاز 
يكون  اأن  يرف�س  من  والهواء،  الكهرباء  وا�سعار 

الوطن �سوقا لب�سائع الحتالل واملحتكرين ورجال 
الدارة املدنية.

اأنَتِخُب من يقول احلقيقة، ل يتحدث بلغتني و يكون 
امل�سالح  بني  يتاأرجح  مكانني،  يف  الوقت  نف�س  يف 

العديدة وي�ستعمل الوطن ج�رصا للو�سولية.
امل�ساعر الن�سانية اىل ا�سمنت  اأنَتِخُب من ل يحول 
ال�سيا�سي  التفحيط  ميار�س  ل  باطون،  خالطة  يف 
خالل تر�سانة من الحالت التي تتحايل على املبادئ 

الخالقية.
الكفيلة ب�سمان  الدميقراطية  يتعامل مع  اأنَتِخُب من 
بالغلبية  لها  عالقة  ل  القيم  من  اأ�سا�سية  بنية 

والقلية، قيم تقد�س خيارات الن�سان.
اأنَتِخُب من يقرع باب ال�سجن، يعطي الأمل لالأ�رصى 
املحتجزين خلف اأبواب احلديد، الأ�رصى جزء من حق 
قيد  �رصاحهم  اطالق  بدون  وال�سالم  امل�سري،  تقرير 

جديد.
يف  ي�سعني  ل  املرحلة،  يف  يتوه  ل  من  اأنَتِخُب 
مع  املكتب  يجتمع  فال  واملتناق�سات،  اللتبا�س 

اخلندق، ول الثورة مع الرفاهية.
الف�ساء  اأنَتِخُب من ل ي�سادر �سوتي، يطلقني يف 
�سدى  ولي�س  اأكون  من  انا  اأقول،  ما  واأقول  اأغني 

غريي.
العالقون يف  اأنَتِخُب من يفهم لغة املخيم، الالجئون 
الالمكان، الذاكرة التي تطفح دما يف طريق عودتها 

اىل وعي وجودها الن�ساين، املخيم برنامج الن�سال.
املتكل�سني  اأنَتِخُب من يحطم ال�سنام ويدمر معابد 
الذين جتمدوا يف هياكلهم يتحدثون عن التغيري الذي 

ل ي�سملهم، ياأخذوننا اىل متاهة التفا�سل.
اأنَتِخُب من يجعل ال�سيا�سة ممار�سة للحق يف احلرية 
القادرة  ال�سيا�سة  والحتالل،  الظلم  وانهاء  واحلياة 

على بناء الحالم الكربى لل�سعوب امل�سطهدة.
تنتظر حترري  التي  العجوز  اأمي  يعرف  من  اأنَتِخُب 
من ال�سجن �سنوات طوال، من زارها و�رصب قهوتها 

املرة واأ�ساء حولها �سمعة تبدد �سعارات ال�رصاب.
يقاومون  يهداأون،  ل  ال�سادقون  ال�سادقون  اأنَتِخُب 
الرواية ال�سهيونية الزائفة، يدافعون عن حق �سعبي 

باملقاومة وبالعي�س بحرية وكرامة.
�سكلية  اأ�سماء  يعطون  ل  الذين  الواقعيني  اأنَتِخُب 
الوقائع  ت�سدها  التي  باخلطابات  يكتفون  للم�سمى، 

الرهيبة.
اأنَتِخُب من ي�سع ق�سية �سعبي اأمام املحكمة اجلنائية 
الدولية، يحاكم دولة الحتالل على جرائمها املنظمة، 
منظومات  من  وينقذها  مكانتها  لل�سحية  يعيد 

الطم�س والقمع والعن�رصية.
اأنَتِخُب من ينفخ يف روحي احلب ويف قلبي الميان، 
ياأخذين اىل حديقة مزروعة بالورد وال�سجر، تعرفني 

الطيور وجنوم ال�سماء امل�سيئة.
كل  ي�سبهون  الذين  املتوا�سعني  الب�سطاء،  اأنَتِخُب 
النا�س، ي�سريون بال مواكب، يبت�سمون ويبكون، يف 

قلوبهم احلب والرحمة والثقة.

الن  اأ�رصخ  احلرية،  وهم  من  يخرجني  من  اأنَتِخُب 
تقوم  واحلرية  احلرية  حرروا  هيجو:  فيكتور  �رصخة 

بالبقية.
�سوتي  فيها  وطني،  حــدود  بطول  قائمة  اأنَتِخُب 
واأفكاري وح�سوة ذاكرتي، حريتي اىل المام واعلى 

ولي�س يف اأ�سفل القائمة.
كل  ال�سجن  يف  علي  يطل  ين�سى،  ل  من  اأنَتِخُب 
حني، ي�ساألني عن عمري الذي م�سى وعمري الذي 

�سيم�سي، يحاول اأن يذكرين باألوان احلياة القادمة.
ب�ساعته  لت�سويق  ختما  ي�ستخدمني  ل  من  اأنَتِخُب 
الفا�سدة، اأنا ابن كرامة ل تباع ول ت�سرتى وترف�س 

املقاي�سة.
فيه  حترتم  مدين  جمتمع  بناء  اىل  يدعو  من  اأنَتِخُب 
الغلبية حقوق القلية، الدميقراطية الثورية امل�ستندة 

اىل حرية الراأي والتعددية.
املئات  جدار،  داخل  م�سكونا  يرتكني  ل  من  اأنَتِخُب 
هنا  املدى،  حدود  ال�سجن  يف  جتاوزوا  ال�رصى  من 
ال�سجون م�ستعلة حتتاج من يفتح اأبوابها على احلياة 

ولي�س على الخرة.
ليايل  يف  امعائي  ووجع  جلوعي  اأنت�رص  من  اأنَتِخُب 
ال�رصاب عن الطعام، ل ي�رصب ال املاء وامللح، يبلل 

�سفتي النا�سفة.
اأنَتِخُب من ل ي�ساوم على حقوق ال�رصى وال�سهداء 
واجلرحى، ل يطعم الحتالل ت�سحياتنا ويحولنا اىل 

اأرقام ح�سابات يف �سيا�سته املخاتلة.
اأنَتِخُب من يعترب الن�ساء اأخوات ال�سماء، فيهن الباأ�س 
والقيادة  وامل�ساواة  احلق  العاطفة،  وجموح  والعطاء 

وامل�ساركة، عني ال�سم�س وروح العا�سفة.
اأقدام على  له  لي�س  الأعلى،  ياأت من  اأنَتِخُب من مل 
الر�س، ل يفهم العالقة بني املن�سب والق�سية وبني 

املواطنة والتبعية.
�سوت  املطلقة،  احلقيقة  هي  يحررين،  من  اأنَتِخُب 
دمي وقلمي وحجري، ال�سجن ل يحدد م�سري قدري 

امنا �سعبي وثورته العارمة.

اأنَتِخُب َمْن ُيحررين

ان  اإ�رصائيلية  اإعــالم  و�سائل  اأكــدت 
جمريات  باهتمام  يتابع  الحــتــالل 
النتخابات الداخلية يف حركة حما�س، 
قيادة  لتوىل  املر�سحني  بني  واملناف�سة 

احلركة يف قطاع غزة.
اأحرنوت"  "يديعوت  �سحيفة  وذكرت 
اأن  الأربــعــاء،  ام�س  �سباح  العربية، 
يف  قويا  مناف�سا  يــواجــه  ال�سنوار 
حمله  ويحل  به  يطيح  قد  النتخابات، 

بقيادة احلركة.
نزار  يعد  العربية،  ال�سحيفة  وبح�سب 
لل�سنوار،  الأقوى  املناف�س  الله  عو�س 
وهو رجل الظل الغري معروف، لأنه ل 

يظهر كثريا يف و�سائل الإعالم.
الله  عو�س  اإن  ال�سحيفة،  وقالت 
ومت  حما�س،  حلركة  القدماء  القادة  من 
هدمت  واإ�ــرصائــيــل  م�سبقا،  اعتقاله 
منزله بغزة، ولقد �سغل بال�سابق ع�سو 

املكتب ال�سيا�سي للحركة.
الله  عو�س  اأن  يديعوت،  واأ�سافت 
اأمام  جــولت  ــع  اأرب يف  تناف�س  الــذي 
ال�سنوار، من موؤ�س�سي احلركة القدماء، 
وكان مقربا من الزعيم الروحي  اأحمد 

يا�سني.
ل  لأنه  معروف،  غري  انه  اىل  ولفتت 
مثل  الإعــالم  بو�سائل  كثريا  يظهر 
من  يقلل  ل  الأمر  هذا  لكن  ال�سنوار، 

قدراته القيادية، وقوة عالقاته الداخلية 
باحلركة. ومن املقرر اأن ت�ستكمل، اليوم 
حركة  رئي�س  انتخاب  عملية  الأربعاء، 
ظل  يف  وذلك  غزة،  قطاع  يف  حما�س 
احلايل  الرئي�س  بني  التناف�س  احتدام 
ال�سنوار،  يحيى  القطاع،  يف  للحركة 

والقيادي نزار عو�س الله.
اليوم  ال�ستكمال،  جــولــة  ــي  ــاأت وت
الأربعاء، بعد اأن تقدم عو�س الله، اأم�س 
جتاوزه  فيما  الأوىل،  باجلولة  الثالثاء، 
والثالثة  الثانية  اجلولتني  يف  ال�سنوار 
وما  احل�سم،  ن�سبة  يعرب  اأن  دون  وذلك 

زال بحاجة ل�سوت واحد للفوز.
خم�سة  من  واحــدا  الله،  عو�س  ويعد 
ر�سحت  التي  حما�س  ــادات  قــي مــن 
لقيادة احلركة بغزة، اىل جانب ال�سنوار 
واأخريا  الزهار  وحممود  حماد  وفتحي 
زياد الظاظا، حيث تناف�سوا على رئا�سة 
احلركة يف القطاع لولية ت�ستمر اأربع 
ح�سل  الثانية،  اجلولة  �سنوات.ويف 
وعو�س  �سوتا   159 على  ال�سنوار 
ح�سل  الثالثة،  اجلولة  ويف   ،146 الله 
ال�سنوار على 160 �سوتا وعو�س الله 
غلى 150 �سوتا من اأ�سل 320 �سوًتا، 
انتخابات  ت�سهد  باأن  توقعات  و�سط 
حما�س جولة رابعة لأن ال�سنوار ما زال 
بحاجة اإىل �سوت واحد لتجاوز ن�سبة 

الكاملة  النتخابات  احل�سم.و�ستنتهي 
خالل  واخلـــارج  الــداخــل  يف  للحركة 
املتعلقة  النتائج  لإفراز  املقبلة،  الأيام 
العام،  ال�سيا�سي  املكتب  برئا�سة 

وجمل�س ال�سورى.
وقال الناطق با�سم حركة حما�س حازم 
قا�سم، اإن عملية انتخاب رئي�س احلركة 
و�ست�ستكمل،  م�ستمرة  غزة  قطاع  يف 

اليوم الأربعاء، وفق اللوائح.
العملية  اإن  لها  بيان  وقالت حما�س يف 
اإيجابية  ــواء  اأج يف  جرت  النتخابية 
واإجــراءات  ونزيهة  �سفافة  دميقراطية 
اأ�رصفت  النتخابات  اأن  مبينة  منظمة، 
وذلك  مركزية،  انتخابات  جلنة  عليها 

مبوجب النظام الداخلي املعتمد للحركة.
تاريخها  مدار  على  اأّنها  واأو�سحت 
ب�سكل  انتخاباتها  اإجــراء  على  درجت 
�سيتم  ـــه  اأّن معلنة  منتظم،  دوري 
النتخابية  املراحل  باقي  ا�ستكمال 
ال�سورى  جمل�س  انتخاب  اإىل  و�سوًل 
املكتب  واأعــ�ــســاء  ورئي�س  ــام،  ــع ال

ال�سيا�سي للحركة.
�سهر  مــن   23 يف  حما�س  واأعــلــنــت 
الأوىل  وللمرة  املا�سي،  �سباط/فرباير 
الأوىل  املرحلة  بداأت  اأنها  تاريخها  يف 
مب�ساركة  الداخلية،  انتخاباتها  من 
لهم  يحق  ممن  عنا�رصها،  من  الآلف 

القرتاع والرت�سح.

هو  ..من  حما�س  انتخابات  باهتمام  "اإ�ضرائيل" تتابع 
القيادي الذي يناف�س ال�ضنوار؟

اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري عدي اإ�ضتيتي 

عدي  الأ�سري  ولد   ، جنني  خميم  يف   .. واحلياة  الأ�سري 
 12 من  املكونة  عائلته  يف  العا�رص  ليكون   ، عامًا   28
يكافح  زال  فما   ، با�ستثناءه  متزوجون  وجميعهم  نفر 
الوالدة  ت�سري  كما  وم�ستقبله  حياته  لتاأ�سي�س  وي�سقى 
ال�سبعينية " اأم فادي "، وت�سيف " تربى ون�سًا يف املخيم 
والعادات  ال�سالم  قيم  املحافظة على  اأ�رصتنا  و�سط   ،
واللتزام  العائلة  الوالدين وحب  برب  فتميز   ، والتقاليد 
ورعايتهم  النا�س  وحب  العالية  بالخالق  متتع   ، الدينا 
تعلم   " "، وتكمل  والده وم�ساعدته  والوقوف جلانب   ،
حقق  حتى  جنني  مدينة  ثم  الغوث  وكالة  مبدار�س 
يف  درا�سته  اكمل  بعدها   ، العامة  الثانوية  يف  النجاح 
جامعة خ�سوري وتخرج بتفوق ب�سهادة البكالوريو�س 
للتوظيف  بفر�سة  مل يحظى   " وتتابع   ،" الهند�سة  يف 
اعالة  يف  للم�ساعدة  مهن  عدة  يف  فعمل   ، ب�سهادته 
ا�رصتنا الكبرية والعتماد على نف�سه يف تكوين وبناء 

م�ستقبله.
العتقال والتحقيق .. حتى اليوم ، ما زالت املواطنة اأم 
فادي ، ل ت�ستوعب اعتقال ابنها عدي ، فهو كما تقول 
" ل يهتم �سوى با�رصته وعمله ، لي�س له انتماء حلزب 
، يق�سي حياته  ال�سيا�سة  وف�سيل ول يتدخل بق�سايا 
بني العمل واملنزل ورغم ذلك ، عاقبنا الحتالل باعتقاله 
"، وت�سيف " فجر  تاريخ  4/11/2019 ، وبعدما غادر 
زوجي املنزل لتادية �سالة الفجر يف امل�سجد ، فوجئنا 
 ، نائمني  ونحن  ملنزلنا  يت�سللون  اجلنود  من  بالع�رصات 
دون  ا�ستنفار  حالة  يف  وزاوية  ركن  كل  يف  انت�رصوا 
ان نتبنه لوجودهم  "، وتكمل " على الفور ،  انتزعوا 
امتكن من روؤيتهم  ، ومل  الب�رص  بلمح  فرا�سة  ابني من 
 ، املنزل  ان�سحابهم من  اللحظات الخرية خالل  اإل يف 
الو�سول  من  منعوين  لكنهم   ، عدي  نحو  فرك�ست 

اليهم وحمادثته.
اأي   " ، وتقول  فادي  اأم  تنهمر دموع   .. وتاأجيل  حتقيق 
منزلنا  اقتحام   ، املمار�سات  هذه  جتيز  و�رصيعة  قانون 
29 يومًا  ؟، ام�سيت  اأو �سبب  ابني دون ذنب  واعتقال 
و�سط البكاء والدموع واحلزن خلويف على عدي الذي 
نقلوه لزنازين التحقيق والعزل يف �سجن جمدو ، منعوا 
طوال الفرتة زيارته "، وت�سيف " بعد فرتة ، علمنا انه 
خالل التحقيق منعوه من ال�ستحمام وحرم من الطعام 
لدوات  لتعر�سه  ا�سافة  لل�سغط  كو�سيلة  ايام  لعدة 
 " "، وتكمل  حتقيق قا�سية حتى نقل اىل �سجن جمدو 
يف البداية مل نتمكن من زيارته ، وعانينا حتى ح�سلنا 
على اأول ت�رصيح ، وانتظر هذه اللحظة حتى اأرى عدي 
 " وتكمل   ،" واو�ساعه  �سحته  على  واطماأن  اأمامي 
روؤيته  من  متكنا   ، �سامل  يف  الع�سكرية  املحاكم  خالل 
جل�سة   14 له  عقدت   ، اليوم  وحتى   ، قليلة  للحظات 
بذرائع  توقيفه  ميدد  القا�سي  مرة  كل  ويف   ، متتالية 

خمتلفة  حتى يبقى خلف الق�سبان.
اأ�سباب  جتهل   ، عدي  عائلة  زالت  ما   .. احلرية  اأمل 
وغياب  �سمت  ن�ستغرب   " والده  ويقول   ، اعتقاله 
، فاأين العدالة ؟، ابني  دور موؤ�س�سات حقوق الن�سان 
املحكمة  مرة  كل  ويف  بال�سيا�سة  عالقة  اأي  له  لي�س 
 ،" اتهام  لئحة  له  ت�سدر  مل  اليوم  وحتى  توقيفه  متدد 
جل�سات  خالل  اإل  اأراه  مل   ، اعتقاله  منذ    " وي�سيف 
مينعوننا  فال�سجانني   ، م�سددة  حرا�سة  و�سط  املحكمة 
من حمادثته والقرتاب منه ، ونامل يف اجلل�سة القادم 
ل  اأن  ومينى  يفتقده  فاجلميع   ، الينا  ويعود  يتحرر  اأن 

تطول غيبته.
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قراءة / حممد علي
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رئا�سة  عن  �سادر  بيان  وفق  ذلك  جاء 
لقاء  عــقــب  ــاء،  ــالث ــث ال اجلــمــهــوريــة، 
زهري  مع  قرطاج،  بق�رص  �سعيد  جمع 
ال�سعب  حركة  عــام  اأمــني  املــغــزاوي، 
 )217 اأ�سل  من  بالربملان  نائبا   15 (
التيار  عام  اأمني  ال�سوا�سي،  وغازي 
بـــدى  واأ نائبا(".   22 ( الــّدميــقــراطــي 
حوار  اأي  لحت�سان  ال�ستعداد  �سعيد 
احلوارات  غرار  على  يكون  األ  على 
من  اإل  فيه  ي�سارك  واأل  ال�سابقة، 
با�ستحقاقات  حقيقة  مــنــا  مــوؤ ــان  ك
الــ�ــســعــب الــتــونــ�ــســي القــتــ�ــســاديــة 
مطالبه  عــن  ف�سال  والجــتــمــاعــيــة 
جملة  اإىل  التطرق  ومت  ال�سيا�سية. 
يف  حلــوار  والت�سورات  احللول  من 
على  �ــســا�ــســا  اأ يــقــوم  جــديــد  �سكل 
لل�سباب  امل�رصوعة  املطالب  حتقيق 
مل  ــذي  ال البيان  ــق  وف باخل�سو�س، 

واأ�ساف  الت�سورات.  تلك  يو�سح 
اإيجاد  اإمكانية  على  التاأكيد  مت  نــه  اأ
من  لل�سباب  تتيح  ــدة  جــدي �سيغ 
هذا  يف  امل�ساركة  تون�س،  اأرجــاء  كل 
فيه،  فاعال  عن�رصا  يكون  حتى  احلوار 
دي�سمرب/ ويف  واقـــرتاح.  دفــع  ــوة  وق
الحتاد  اأطلق  املا�سي  الأول  كانون 
من  للخروج  مبادرة  التون�سي  العام 

والجتماعية  القت�سادية  الأزمتني 
حوار  على  املــبــادرة  وتقوم  بالبالد.  
عدالة  اأ�س�س  ير�سي  �سامل  ت�ساركي 
وي�سوي  اجلهات  بني  ويعدل  اجتماعية 
الفقر  ــن  م ويــحــد  التون�سيني  ــني  ب
تون�س  وتعاين  الجتماعي .  واجلــور 
واجتماعية،  اقت�سادية  اأزمتني  من 
حيث  كورونا،  فريو�س  اأزمة  فقامتهما 

حادا  تراجعا  التون�سي  القت�ساد  عرف 
عدة  �سهدت  فيما  احلايل،  العام  خالل 
احتجاجات  مــوؤخــرا  بالبالد  مناطق 
اجتماعية.  مطالب  تت�سمن  خمتلفة 
ورئي�س  �سعيد،  بني  خالفات  وت�سود 
عقب  امل�سي�سي  هــ�ــســام  احلــكــومــة 
يناير/كانون   16 يف  ــري  الأخ ــالن  اإع
�سمل  حكوميا  تعديال  املا�سي  الثاين 
 ،25 اأ�ــســل  مــن  وزاريـــة  حقيبة   11
الربملان.  عليها  �سّدق  يام  اأ  10 وبعد 
فرباير/  15 يف  امل�سي�سي،  واأعــلــن 
وزراء   5 ــاء  ــف اإع املــا�ــســي،  �ــســبــاط 
اآخرين  وتكليف  مهامهم،  من  جــدد 
ــرى  اأخ حقائب  يف  املــتــواجــديــن  مــن 
الوزراء  حقائب  يف  الأعمال  بت�رصيف 
الت�سكيلة  ا�ستكمال  حلــني  املقالني 
يوجه  مل  ذلـــك  ـــم  ورغ احلــكــومــيــة. 
داء  لأ اجلدد  الوزراء  اإىل  دعوة  �سعّيد، 
اأن  معتربا  اأمامه،  الّد�ستورية  اليمني 

خروقات. �سابه  التعديل 

اأعلن الرئي�س التون�ضي قي�س �ضعيد، عن ا�ضتعداده لحت�ضان اأي حوار لكن ب�ضروط.

النواب  جمل�س  يف  ع�سوا   140 وقع 
دارة  اإ حتث  ر�سالة،  على  الأمريكي 
التو�سل  على  بــايــدن  جــو  الرئي�س 
فادت  واأ يران.  اإ مع  �سامل  اتفاق  اإىل 
مــريــكــيــة،  الأ �سي”  ــي  ب “اأي  قــنــاة 
نها  باأ الر�سالة،  على  اطلعت  التي 
نتوين  اأ اخلارجية  وزيــر  اإىل  موجهة 
عن  نائبا   70 عليها  ووقــع  بلينكن، 
الكونغر�س.  يف  احلزبني  من  واحد  كل 
اإىل  التو�سل  اإىل  الــنــواب  ويــدعــو 
نها  �ساأ من  اتفاقات،  عدة  اأو  اتفاق 
يران  اإ برنامج  على  القيود  ا�ستعادة 
ــج طــهــران  ــام ــرن ــح ب ــب الـــنـــووي وك
والتعامل  البالي�ستية  لل�سواريخ 
منطقة  يف  اخلبيث”  “�سلوكها  مــع 
الر�سالة  وذكــرت  الأو�سط.  ال�رصق 
“ا�ستمرار  ن�سطة  الأ تلك  بني  من  اأن 
يران  اإ يف  اأمريكيني  مواطنني  احتجاز 
واليمن  لبنان  يف  للمقاتلني  ودعمها 
يف  امللي�سيات  اإىل  الأ�سلحة  وتوريد 

هاجمت  التي  تلك  فيها  مبا  العراق، 
�سابيع  الأ خالل  الأمريكية  القوات 
بي  “اأي  لـ  تقرير  ح�سب  الأخرية”، 
قد  الأمريكية  دارة  الإ وكانت  �سي”. 
اإىل  للعودة  ا�ستعدادها  عن  حتدثت 
منه  ان�سحبت  الذي  النووي  التفاق 
ترامب،  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  دارة  اإ
تنفيذ  اإىل  يران  اإ تعود  اأن  بعد  ولكن 
اجلمهورية  تدعو  بينما  التزاماتها، 
عنها  العقوبات  لرفع  الإ�سالمية 
اهتمامها  وا�سنطن  واأكـــدت  اأول. 
مب�ساركة  يران  اإ مع  مباحثات  باإجراء 
تو�سلت  التي  الدولية  ال�سدا�سية 
 .2015 يف  يـــران  اإ مــع  التــفــاق  اإىل 
ترى  ل  نها  اأ طهران  اأعلنت  ولكن 
ــاع غري  ــم ــت اج عــقــد  ــا�ــســب  املــن مــن 
نظرا  النووي  برناجمها  حول  ر�سمي 
و”الرتويكا  املتحدة  الوليات  لأعمال 

وروبية”. الأ
ق/د

الأمريكية  الدفاع  وزارة  وافقت 
على  الثالثاء  يوم  )البنتاجون( 
 2300 نحو  على  بقاء  بالإ طلب 
يف  الوطني  احلر�س  من  جندي 
حماية  يف  للم�ساعدة  وا�سنطن 
)الكابيتول(  الكوجنر�س  مبنى 
وميثل  ــن.  ــري اآخ �سهرين  ــدة  مل
ــو نــ�ــســف قـــوات  ــح الـــعـــدد ن
قوامها  البالغ  الوطني  احلر�س 
حــالــيــا  ــوىل  ــت ت ــي  ــت ال  5200
هجوم  ومنذ  املبنى.  حرا�سة 

على  الثاين  كانون  يناير  من  ال�ساد�س 
اأن�سار  قبل  من  الأمريكي  الكوجنر�س 
مت  ترامب،  دونالد  ال�سابق  الرئي�س 
اإىل  الوطني  احلر�س  قــوات  اإر�ــســال 
مرتفع  �سياج  قامة  اإ عن  ف�سال  املبنى 
وقالت  الأمني.  املحيط  نطاق  لتو�سيع 
هذا  اتخاذ  “مت  بيان  يف  الدفاع  وزارة 
للطلب  �ساملة  مراجعة  بعد  القرار 
املحتمل  لتاأثريه  دقيقة  درا�سة  وبعد 
خالل  اأن  واأ�سافت  اجلاهزية”.  على 
الــوزارة  �ستعمل  املقبلني  ال�سهرين 
تقدمت  التي  الكابيتول،  �رصطة  مع 
الــقــوات  وجـــود  لتقليل  بــالــطــلــب، 
وقــال  الظروف”.  ت�سمح  “ح�سبما 
الأمريكيني  الدفاع  م�سوؤويل  بع�س 
الك�سف  عدم  �رصيطة  حتدثوا  الذين 
علم  على  لي�سوا  نهم  اإ هويتهم  عن 
تتطلب  التي  املخابراتية  باملعلومات 
مبنى  حــول  كبريا  ع�سكريا  ــودا  وج
احتاديون  مدعون  واتهم  الكابيتول. 
بال�سلوع  �سخ�س   300 مــن  ــر  اأك
كانون  يناير  من  ال�ساد�س  هجوم  يف 
خم�سة  مقتل  يف  ت�سبب  الذي  الثاين 

بال�رصطة.  �سابط  بينهم  من  اأ�سخا�س 
يوم  عنه  الك�سف  مت  تقرير  واأو�سى 
متحرك”  “�سياج  با�ستخدام  الثنني 
قوة  ن�ساء  اإ اإىل  ودعــا  املبنى  حلماية 
و�سف  بينما  وا�سنطن  يف  �رصيع  رد 
تكن  مل  نــهــا  بــاأ الــكــابــيــتــول  �ــرصطــة 
الهجوم  مع  للتعامل  جيدا  م�ستعدة 

املبنى. على 
التحقيقات  مكتب  ن�رص  ــك  ذل اإىل 
اآي”  بــي  “اإف  الأمــريكــي  الــفــدرايل 
زرع  نه  باأ ي�ستبه  لرجل  جديدة  لقطات 
يف  وا�سنطن  يف  ال�سنع  يدوية  قنابل 
الثاين/يناير،  كــانــون  مــن  اخلام�س 
وذلك  الكونغر�س،  اقتحام  ع�سية 
تف�سي  معلومات  جمع  ــل  اأم على 
الفيديو  ويظهر  عليه.  التعّرف  اإىل 
به  للم�ستبه  م�ساهد  ن�رصه،  مّت  الذي 
عدد  يف  املراقبة  كامريات  التقطتها 
وبدا  الأمريكية.  العا�سمة  اأحياء  من 
لكن  اأ�سود  ــرصواًل  � مرتديًا  الرجل 
للراأ�س،  بغطاء  حمجوبًا  بقي  وجهه 
ونــظــارات  ي�سعها  كــان  وبكمامة 
قفازات  ي�سع  كــان  كما  �سم�سية، 

بيده. ظهر  حقيبة  ويحمل 
ق/د

“ال�سيا�سة  اأن  ال�سعودية،  اأكــدت 
انتهاكات  لي�ست  يران  اإ تتبعها  التي 
اأي�سا  بل  فح�سب،  الدولية  للقوانني 
للخطر  املنطقة  تعري�س  اإىل  توؤدي 
املندوب  وقال  واحلروب”.  والدمار 
عبد  املتحدة  الأمم  لدى  ال�سعودي 
اأمام  له  كلمة  يف  الوا�سل،  العزيز 
لالأمم  التابع  ن�سان  الإ حقوق  جمل�س 
تعر�ست  “اململكة  اإن  املــتــحــدة، 
ــرا لعـــتـــداءات بــالــطــائــرات  ــوؤخ م
قبل  ــن  م ــخ  ــواري ــ�ــس وال املــ�ــســرية 
يران”،  اإ من  مدعومة  ميلي�سيات 
التي  ال�سيا�سة  “هذه  اأن  م�سيفا 
لتعري�س  ـــوؤدي  ت يــــران  اإ تتبعها 
واحلروب  والدمار  للخطر  املنطقة 

وكالة  ح�سب  وذلك  والنزاعات”، 
�سار  واأ “وا�س”.  ال�سعودية  نباء  الأ
حقوق  انتهاكات  “ا�ستمرار  اإىل 
يدفع  الــتــي  يــــران  اإ يف  ــان  ــس ــ� ن الإ
ال�سعب  الأول  املــقــام  يف  ثمنها 
هــواز  الأ قلية  اأ ول�سيما  ــراين،  ي الإ
والتمييز  للم�سايقة  تتعر�س  التي 
يف  املبا�رص  ثـــر  الأ لــه  ممــا  امل�ستمر 
حقوقهم  بــ�ــســط  بــاأ متتعهم  عـــدم 
يـــران  اإ اأن  ــدا  ــوؤك م �سا�سية”،  الأ
اإجراءاتها  يف  م�ستمرة  ــزال  ت “ل 
بالرغم  قليات  الأ �سد  التع�سفية 
حول  كورونا  جائحة  تداعيات  من 

العامل”.
ق/د

يــوم  ـــدويل  ال ـــن  م الأ جمل�س  اأخــفــق 
بــيــان  عــلــى  التـــفـــاق  يف  ــاء  ــالث ــث ال
ميامنار  يف  بالنقالب  �سيندد  كــان 
ب�سبط  للتحلي  اجلــيــ�ــس  ــو  ــدع وي
“اإجراءات  يف  بالنظر  ويهدد  النف�س 
اإن  قالوا  دبلوما�سيني  لكن  اأخرى” 
الأرجــح.  على  �ست�ستمر  املحادثات 
حماولة  خالل  نه  اإ دبلوما�سيون  وقال 
على  الأخرية  اللم�سات  لو�سع  اأولية 
ورو�سيا  ال�سني  اقــرتحــت  الــنــ�ــس، 
متاأخر  وقــت  يف  وفــيــتــنــام  والــهــنــد 

على  تعديالت  اإدخــال  الثالثاء  اأم�س 
حذف  ي�سمل  مبــا  بريطانية  م�سودة 
التهديد  وكذلك  انقالب  اإىل  �سارة  الإ
الإجراءات.  من  مزيد  اتخاذ  يف  بالنظر 
املوؤلف  الأمن  جمل�س  موافقة  ويتعني 
مثل  على  بالإجماع  ع�سوا   15 من 
باأزمة  ميامنار  ومتــر  البيانات.  هــذه 
باحلكومة  اجلــيــ�ــس  اأطـــاح  اأن  مــنــذ 
�سو  �ــســان  اأوجن  للزعيمة  املنتخبة 
فرباير  من  الأول  انقالب  يف  ت�سي 
من  وم�سوؤولني  واحتجزها  �سباط 

ــزب الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن اأجــل  ح
و�سكل  ليه  اإ تنتمي  الذي  الدميقراطية 
قــادة  مــن  حاكما  ع�سكريا  جمل�سا 
النتخابات  اإن  اجلي�س  وقال  اجلي�س. 
تــ�ــرصيــن  ــمــرب  ــوف ن يف  ـــرت  ج ــي  ــت ال
لكن  تزوير  عمليات  �سهدت  الثاين 
عملية  اإن  قالت  النتخابات  مفو�سية 
واأ�ــســدر  نزيهة.  كانت  الت�سويت 
الإعالم  لو�سائل  بيانا  الأمن  جمل�س 
قلقه  عــن  فيه  عــرب  املا�سي  ال�سهر 
فر�سها  الــتــي  ــوارئ  ــط ال حــالــة  مــن 

�رصاح  اإطالق  اإىل  ودعا  ميامنار  جي�س 
دانة  اإ عن  اأحجم  لكنه  املعتقلني  جميع 
رو�سيا  معار�سة  ب�سبب  النقالب 
جمل�س  بيان  م�سودة  ودعت  وال�سني. 
يوم  رويرتز  عليها  اطلعت  التي  الأمن 
باأق�سى  للتحلي  “اجلي�س  الثالثاء 
نه  اأ وتــوؤكــد  النف�س  �سبط  ــات  درج
كثب  عــن  املــوقــف  يتابع  )املجل�س( 
اإجراءات  يف  للنظر  ا�ستعداده  ويعلن 

حمتملة”. اأخرى 
ق/د

وال�ستيعاب  الهجرة  ــر  وزي ك�سف 
الحــتــالل  ــة  ــوم ــك ح يف  ــق  ــاب ــس ــ� ال
نيتهم  عن  اإلكني،  زئيف  الإ�رصائيلي 
ل�سالح  نتنياهو  بنيامني  عن  التخلي 
حــكــومــة بــديــلــة. واأو�ــســح الــوزيــر 
يديعوت  �سحيفة  مع  مقابلة  خالل 
مع  حديث  لدينا  لي�س  نه  اأ اأحرونوت، 
م�سغولون  ونحن  الدينية،  الأحــزاب 
لإحداث  "الإ�رصائيلي"  الناخب  قناع  باإ
رئي�س  يح�سل  مل  ذا  واإ الــتــغــيــري، 
نتنياهو  بنيامني  احلـــايل  احلــكــومــة 

يف  كني�ست،  ع�سو   61 اأغلبية  على 
ين�سم  ف�سوف  املقبلة،  النتخابات 
بديلة.  حكومة  اإىل  �رصكائه  جميع 
يذهب  اأن  املحتمل  من  نــه  اأ واأ�ساف 
انتخابات  اإىل  الإ�رصائيلي  الكيان 
ال�ستطالعات  نتائج  ظل  يف  خام�سة، 
ا�ستطالع  على  تعليقا  وذلك  احلالية، 
ام103،  اف  ذاعة  اإ اأجرته  الذي  الراأي 
"اإ�رصائيل  �سحيفة  نتائجه  ون�رصت 
ومع  انه  اىل  وا�سار  العربية.  اليوم" 
اأن  املحتمل  فمن  النتائج،  هذه  مثل 

اأن  و  اأ خام�سة،  انتخابات  اإىل  يذهبوا 
للوزراء. رئي�ًسا  نتنياهو  يكون 

جرت  لــو  نــه  فــاإ ال�ستطالع،  ــق  ووف
الليكود  حزب  فاإن  اليوم،  النتخابات 
و)يوجد   ، مقعداً  28 على  �سيح�سل 
)ميينا(  وحزب   ، مقعداً  20 م�ستقبل(، 
و)اأمــل   ، مــقــعــداً  12 على  املــتــطــرف 
العربية  و)القائمة   ، مقعداً  11 جديد(، 
)�سا�س(  وحزب  مقاعد،   8 امل�سرتكة(، 
بيتنا(،  و)اإ�رصائيل  مقاعد،   8 الديني 
هتوراة(  )يهدوت  وحــزب  مقاعد،   8

 6 و)العمل(  مقاعد،   6 على  الديني 
مقاعد،   5 بي�س(  اأ و)اأزرق  مقاعد، 
و)ال�سهيونية  مقاعد،   4 و)مريت�س( 
وحــ�ــســب  مـــقـــاعـــد.   4 الـــديـــنـــيـــة( 
مقاعد  عدد  يبلغ  �سوف  ال�ستطالع، 
نتياهو  برئا�سة  اليميني  املع�سكر 
نحو  مهمته  ي�سعب  ما  مقعدا،   58
�سيبلغ  فيما  جديدة،  حكومة  ت�سكيل 
و�سط  الي�سار-  مع�سكر  مقاعد  عدد 

مقعدا.  62
ق/د

ال�سعودية  نــبــاء  الأ وكالة  نقلت 
ــه  ـــــــوزراء قــول ــس ال ــ� ــل ـــن جم ع
“حماولتني  اإن  الــثــالثــاء  ــوم  ــي ال
ميناء  ل�ــســتــهــداف  اإرهابيتني” 
ال�سكني  واحلـــي  ــورة  ــن ت ـــس  � راأ
انتهاكا  ميثالن  الظهران  مبدينة 
والأعــراف  القوانني  جلميع  �سافرا 
اأكرب  بدرجة  وت�ستهدفان  الدولية 
واأطلقت  اأي�سا.  العاملي  القت�ساد 
الأحد  يوم  اليمنية  احلوثي  جماعة 
ــخ  ــواري ــس طـــائـــرات مــ�ــســرية و�
ة  من�ساأ بينها  من  مرافق  م�ستهدفة 
تابعة  البرتول  ل�سادرات  حيوية 
يف  ال�سعودية  اأرامــكــو  ل�رصكة 
الريا�س  وقــالــت  ــورة،  ــن ت �ـــس  راأ
خ�سائر  اأو  اإ�سابات  تقع  مل  ــه  ن اإ
وكالة  ون�سبت  املمتلكات.  يف 

اإىل  ال�سعودية  نباء  الأ
بيان  يف  قوله  املجل�س 
الوزراء  جمل�س  “تابع 
اململكة  ــه  ــخــذت ات ــا  م
حلماية  جــــراءات  اإ مــن 
ومكت�سباتها  مقدراتها 
يحفظ  مبــا  ــة  ــي الــوطــن
العاملي  الــطــاقــة  مـــن  اأ
ـــداءات  ووقـــف العـــت
مزيد  يف  اخلو�س  دون  الإرهابية” 
عن  نقال  واأ�سافت  التفا�سيل.  من 
اإىل  تهدف  الإجــراءات  اأن  البيان 
واأمن  الطاقة  اإمدادات  “ا�ستقرار 
و�سمان  البرتولية  الــ�ــســادرات 
والتجارة  البحرية  املالحة  حركة 

ملية”. لعا ا
على  اأي�سا  الوزراء  جمل�س  و�سدد 
اململكة  وفد  ر�سالة  ت�سمنته  ما 
اإىل  املــتــحــدة  الأمم  ــدى  ل ــم  ــدائ ال
املجتمع  مطالبة  من  الأمن  جمل�س 
حيال  م�سوؤوليته  بتحمل  الدويل 
الع�سكرية  العدائية  “الأعمال 
احلوثي  ميلي�سيات  ت�سنها  التي 
ــران  ي الإرهــابــيــة املــدعــومــة مــن اإ
تلك  عــن  امل�سوؤولني  وحما�سبة 

جهود  تقّو�س  التي  التهديدات 
حل  اإىل  للتو�سل  املتحدة  الأمم 
وم�سداقية  اليمن  يف  �سيا�سي 

الدولية”. القرارات 
على  ــيــني  احلــوث ت�سعيد  ــطــر:  ق
نهاء  اإ ب�سياق  تــي  يــاأ ال�سعودية 

اليمن يف  القتتال 
القطري  الــــوزراء  رئي�س  عترب 
اأن  ــم،  ــس جــا� ــن  ب حــمــد  الــ�ــســابــق 
اليمن  يف  احلــوثــيــني  “ت�سعيد 
ياأتي  ال�سعودية  على  لهجماتهم 
ملباحثات  ال�ستعداد  �سياق  يف 
ــال يف  ــت ــت نـــهـــاء الق مــنــتــظــرة لإ
عرب  ــه  ل تــغــريــدة  ويف  اليمن”. 
“من  جا�سم:  بن  كتب  “تويرت”، 
احلوثيني  ت�سعيد  اأن  الــوا�ــســح 
العربية  اململكة  على  للهجمات 
يف  تــي  يــاأ ال�سقيقة  ال�سعودية 
ــداد ملــبــاحــثــات  ــع ــت ــس �ــســيــاق ال�
ــال يف  ــت ــت نـــهـــاء الق مــنــتــظــرة لإ
اأي�سا  “هو  ــاف:  ــس واأ� اليمن”. 
ــة  ــي ــران ي مــرتــبــط بــاملــبــاحــثــات الإ
التفاق  حول  املرتقبة  الأمريكية 

النووي”.
ق/د

يحثون  الكونغر�س  يف  ع�ضوا   140
بايدن على حتقيق “�ضفقة �ضاملة”

 مع اإيران 

البنتاغون يوافق على متديد وجود 
قوات احلر�س الوطني حول الكوجنر�س 

ال�ضعوديـة توجـه “اتهاًمـا خطيـًرا” 
اإىل اإيـران حول دورهـا “اخلفـي” 

خلفات حادة يف جمل�س الأمن حول اتخاذ اإجراء �ضد انقلب ميامنار 

رو�ضيا وال�ضني تطالبان باإدخال تعديلت على م�ضودة بريطانية

�ضركاء نتنياهو يعتزمون التخلي عنه ل�ضالح حكومة بديلة

ال�ضعودية: هجمات احلوثيني ت�ضتهدف القت�ضاد العاملي

الأربعاء  اليوم  الإ�رصائيلي  البث  هيئة  فادت  اأ
اجتمع  كوهني  يلى  اإ ال�ستخبارات  وزير  باأن 
نائب  مع  مب�رص  ال�سيخ  �رصم  منتجع  يف  اأم�س 
فهمي.  نا�رص  اللواء  امل�رصية  املخابرات  رئي�س 
اأمنية  ق�سايا  بحثا  اجلــانــبــني  اأن  واأ�ــســافــت 
واأ�سارت  للبلدين.  م�سرتكة  وا�ستخباراتية 
خا�سة  الإرهاب  “حماربة  بحثا  اجلانبني  اأن  اإىل 
املالحة  حرية  وتاأمني  �سيناء،  جزيرة  �سبه  يف 
اللواء  اأن  وذكرت  الأحمر”.  البحر  يف  البحرية 
مع  التعاون  بدفع  معنية  م�رص  اأن  اأكد  فهمي 
نها  واأ الأمام،  اإىل  املجالت  جميع  يف  اإ�رصائيل 
والــعــالقــات  الــتــعــاون  تعزيز  على  �ستعمل 

اإ�رصائيل. مع  الأخرى  واملجالت  القت�سادية 
ق/د

تقرير عربي 
يك�ضف تفا�ضيل 
الزيارة ال�ضرية 

لوزير ال�ضتخبارات 
الإ�ضرائيلي مل�ضر 
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برجمة متنوعة خا�ضعة للمتثال للقواعد ال�ضحية  

�ضيت�ضنى لع�ضاق الفن الرابع بعد غياب عن امل�ضارح قارب ال�ضنة ب�ضبب قرار تعليق الأن�ضطة الفنية بالنظر 
للو�ضع ال�ضحي املرتبط بتف�ضي فريو�س كورونا امل�ضتجد، العودة اإىل قاعات العرو�س مبنا�ضبة الطبعة 

الـ14 للمهرجان الوطني للم�ضرح املحرتف الذي برمج يف الفرتة املمتدة من 11 اإىل 21 مار�س نحو 20 
عر�ضا من اإنتاج خمتلف امل�ضارح اجلهوية والتعاونيات واجلمعيات الثقافية.

الطبعة الـ14 للمهرجان الوطني للم�ضرح املحرتف 

حممد علي 
--------------------

ففي اأجواء احتفالية اإحياء لهذه العودة 
الطبيعية،  احلياة  اإىل  التدريجية 
على  م�رصحيات  ت�سع  �ستتناف�س 
اجلزائري  الوطني  امل�رصح  خ�سبة 
حمي الدين ب�سطارزي، على اجلوائز 
فبالإ�سافة  �ستمنح،  التي  الثمانية 
اإىل جائزة جلنة التحكيم، هناك جوائز 
متكامل،  عر�س  لأح�سن  خم�س�سة 
الن�س، الإخراج، ال�سينوغرافيا، اإبداع 
مو�سيقي، اأح�سن دور رجايل، اأح�سن 
من  العديد  هناك  بينما  ن�سائي،  دور 

العرو�س خارج املناف�سة.
و�سُي�رصف على منح اجلوائز املختلفة، 
بوخلفة  حبيب  برئا�سة  حتكيم  جلنة 
عا�سور  بن  بوزيان  من  واملتكون 
عا�سور  ووحيد  اإبراهيم  بن  وفوزي 

ونبيلة اإبراهيم.
اإىل  الـــدورة  هــذه  خــالل  وتتناف�س 
اجلــزائــري  الوطني  املــ�ــرصح  جانب 
مب�رصحية  ب�سطرزي،  الدين  حمي 
"خاطيني"  )الع�سفور(،  "الزاو�س" 
وزو  لتيزي  و"ال�سفقة"   ، مل�ستغامن 
من  ال�سيدين"  خادم   ، و"هارلوكني   ،
 ، لق�سنطينة  و"الأرامل"   ، وهــران 
و"ن�ستناو يف احليط" )ننتظر اجلدار( 

لربج بوعريريج، و"تيلي�سا" )احلدود( 
ل�سيدي  اخلام�س"  و"اجلدار   ، لبجاية 
لقاملة،  القو�س"  و"ُلعبة  بلعبا�س 

و"�سكورة" ل�سوق اأهرا�س.
العرو�س  هناك  اأخـــرى،  جهة  مــن 
امل�رصحية "لطراف" للم�رصح اجلهوي 
لرتي�ست"  و"�سحة  ملع�سكر 
با�س"  ول  و"كيا�س  فنان(  )حتياتي 
التعاونيات  من  لكل  و"كذاب.كوم" 
الثقافية �سنجاب و"ال�سخر الأ�سود" 
اإىل  بالإ�سافة  )الرحالة(،  و"نوماد" 
خا�سة(  )�سبغة  خا�سة"  "بنتورة 
و"ميا  و"فال�سو"  عني"  و"�سن 
تفتيقة،  الثقافية:  للجمعيات  الزاير" 
وتاكربو�ست  ن�سور،  وم�سا�سو،  
"طيو�سة"  نــ�ــســوي  ــوغ  ــول ــون وم

خــارج  �ستقدم  بلحاج،  لن�رصين 
للجزائر  البلدي  امل�رصح  يف  املناف�سة 
احلاج  قاعة  يف  وكذلك  الو�سطى 
اجلزائري،  الوطني  للم�رصح  عمر 
وقد �سحب امل�رصحني اجلهويني لباتنة 
و�سكيكدة م�ساركاتهما بعد اأن كانا 

مربجمني.
الــوطــنــي  ــان  ــرج ــه امل و�سيفتتح 
بالعر�س  املحرتف  للم�رصح  الـ14 
من  لـ"الكر�سي"  الــكــوريــغــرايف 
والذي  بروال  ريا�س  واإخراج  اإعداد 
"احللقة" من  متت برجمته بعد عر�س 

تقدمي فرقة �سيدي بلعبا�س.
برمج  العرو�س،  هذه  مع  وباملوازاة 
"م�ساهمة  حــول  ــدوات  ن املنظمون 
املــ�ــرصح  الــتــعــاونــيــات يف حــركــة 

يف  املهرجانات  و"دور  اجلزائري" 
ترقية الفن الـ4" اإ�سافة اإىل "لقاء مع 
هذا  يف  تتويجهم  مت  الذين  املخرجني 

املهرجان".
كما �سيتم اأي�سا تكرمي الفقيد حممود 
اإ�سابته  جراء  تويف  )الذي  بوهموم 
عا�سوري  وحميد  كورونا(  بفريو�س 
الإ�ــســاءة  وتقني  لريــنــي  وليديا 
خمتار  اجلزائري  الوطني  بامل�رصح 

موفق.
ور�سات  �ستنظم  ــرى،  اأخ جهة  من 
وفن  الإذاعــي  امل�رصح  حول  تكوين 
�سمن  الأطفال  وم�رصح  الت�سوير 
برنامج هذا املهرجان الذي �سيحت�سن 
ببهو امل�رصح الوطني اجلزائري عملية 

بيع للكتب بح�سور الكتاب.

طبعة خا�ضعة للحرتام ال�ضارم 
للإجراءات ال�ضحية  برجمة حوايل خم�ضة ع�ضر فيلما جزائريا

عن  والفنون  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
�رصوعها يف اإطالق برنامج العرو�س 
وذلك  ــدن،  امل مبختلف  ال�سينمائية 
اجلــاري،  مار�س  الـ15  من  اعتبارا 
ن�رص  للوزارة  بيان  يف  جاء  ما  ح�سب 
التوا�سل  مبــوقــع  �سفحتها  على 

فاي�سبوك. الجتماعي 
ال�سينما  ع�ساق  �سيتمكن  وعليه، 
تعر�س لأول مرة  اأفالم  من م�ساهدة 
على اجلمهور على غرار 143 طريق 
ليال  واأبو  فرحاين  حل�سان  ال�سحراء 

لأمني �سيدي بومدين ومناظر اخلريف 
جلعفر  وهيليوبولي�س  علوا�س  ملرزاق 

قا�سم ومطاري�س لر�سيد بن حاج.
من  بكل  الأفــالم  هــذه  و�ستعر�س 
وبجاية  ــران  ووه العا�سمة  اجلزائر 
وب�سار  وعنابة  وتلم�سان  وق�سنطينة 
وباتنة  بلعبا�س  و�سيدي  وزو  وتيزي 

و�سوق اأهرا�س والأغواط.
اأفــالم  عــن  الإعـــالن  اأي�سا  مت  كما 
"املو�سم  مثل  عر�سها  �سيتم  اأخرى 
و"دزاير"  كاملة  بن  لأحمد  اخلام�س" 

ملحمد  و"�سليحة"  ت�سابا�ست  ملهدي 
الكرمي  لعبد  و"جنية"  �سحراوي 
بن  لر�سيد  اجلزائر"  و"جنمو  بهلول 
اخلطيب  لبا�سل  بادي�س"  و"بن  حاج 
فو�سيل  �سي  لعمار  الذئاب"  و"دم 
و"اأرغو" لعمار بلقا�سمي و"الدخالء" 

ملحمد حازوريل .
اأي تفا�سيل عن هذه  اإر�سال  ومل يتم 
املنتقاة لحت�سان  والقاعات  الربجمة 

عر�س هذه الأفالم.
ق/ث

يجري  الذي  املحرتف  للم�رصح  الـ14  الوطني  املهرجان  يدعو   ،2020 طبعة  اإلغاء  بعد 
يف ظروف خا�سة يفر�سها الو�سع الوبائي الذي يعي�سه العامل املنظمني واجلمهور اإىل 

المتثال للتطبيق ال�سارم للقواعد ال�سحية.
وطبقا للتعليمات التي خرج بها الجتماع املنعقد بامل�رصح الوطني اجلزائري مع م�سالح 
طاقة  من  فقط  باملئة   50" كاتب  م�سطفى  العرو�س  قاعة  �ست�ستغل  ال�سحي،  الأمن 

ال�ستيعاب" ح�سب املنظمني.
كما �سيخ�سع اجلمهور لرتداء الكمامة عند مدخل امل�رصح ومراقبة درجة احلرارة وكذا 

لعملية تطهري الأيادي مبعقم كحويل يتم و�سعه حتت ت�رصف اجلمهور.
يف نف�س الإطار، ذكر املنظمون باأن الدخول اإىل خمتلف قاعات العرو�س والنقا�س ممنوع 
على الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن �ست �سنوات، داعني اجلمهور اإىل الحرتام ال�سارم 

لقواعد التباعد الجتماعي عند اأطراف ال�سبابيك وداخل قاعة العر�س.
ق/ث

اإعادة فتح قاعات ال�ضينما

ترقية الن�ضاط امل�ضرحي مرهون بفتح امل�ضرح اجلهوي بالأغواط

اأعرب فنانون وم�رصحيون ومثقفون 
بولية الأغواط عن اأملهم يف اتخاذ 
بالإ�رصاع يف  ت�سمح  التي  اخلطوات 
ا�ستكمال  بعد  اجلهوي  امل�رصح  فتح 
الثقايف  املرفق  وهو  اإجنازه،  اأ�سغال 
الهام الذي يراهن عليه يف ترقية فن 

باملنطقة. الركح 
واأو�سح يف هذا ال�سدد ممثل الفنانني 
علي  امل�رصحي  املخرج  الولية  بهذه 
هذا  فتح  يف  ـــرصاع  الإ� اأن  قربون 
م�ساألة  اأ�سبحت  الثقايف  ال�رصح 
انتظرت  طاملا  حلم  ــو  وه ملحة، 
حملية  �سواء  الثقافية  الفعاليات 
حتقيقه،  جمــاورة  وليــات  من  اأو 

املزيد  لتقدمي  متعط�سة  تظل  والتي 
الفن  ترقية  بغر�س  العطاء  مــن 
اأن  باملنا�سبة  قربون  واأ�سار  الرابع". 
الأغــواط  بولية  امل�رصحي  الفنان 
والوليات املجاورة يطمح اإىل بلوغ 
الحرتافية مما يتطلب توفر الو�سائل 
ال�رصورية على غرار قاعة العر�س 
امل�رصح  خ�سبة  مــن  تتكون  التي 
واأجهزة  امل�رصحية  بالإ�ساءة  املجهزة 
من  وغريها  املتخ�س�سة  ال�سوت 
التدريب  يتطلبها  التي  الأدوات 
امل�رصحي،  والعر�س  ــات(  ــربوف )ال
"تفتقرها  الــتــي  الو�سائل  ــي  وه
الثقافة  بدور  حاليا  امل�رصح  قاعات 

وال�سباب".
امل�رصحي  الفنان  ذكــر  جهته  ومــن 
بهذه  الفنانني  اأن  حديد  عي�سى 
كبري"  و"ب�سغف  ينتظرون  الولية 
اأن  منذ  الثقايف  املعلم  ــذا  ه فتح 
�سنوات،  قبل  ور�ساته  انطلقت 
اكتماله  وبعد  الآن  يطالبون  وهم 

ب�رصورة الإ�رصاع يف فتحه.
امل�رصحي عالل  املخرج  اأكد  وبدوره 
اجلهوي  املــ�ــرصح  فتح  اأن  معامري 
واإ�سافة  �سي�ساهم  الأغواط  مبدينة 
الثقايف  الإ�ــســعــاع  يف  دوره  اإىل 
من  الفنانني  عديد  م�ساعدة  يف 
والتقنيني  العليا  املعاهد  خريجي 
املتخ�س�سني يف الإ�ساءة وال�سوت 
يراهن  ملا  البطالة،  مع�سلة  لتجاوز 
منا�سب  توفري  بخ�سو�س  عليه 

م�ستقبال. ال�سغل 
تلك  ــى  عــل رده  مــعــر�ــس  ويف 
مدير  اأو�سح  الثقافية،  الن�سغالت 
الثقافة لولية الأغواط ر�سيد منيلي 
اجلهوي  امل�رصح  م�رصوع  اأ�سغال  اأن 
منتهية بالكامل، م�سريا اإىل اأن امللف 
املركزية  اجلهات  لدى  حاليا  يوجد 
الذي  الثقايف  امل�رصوع  وهو  املعنية، 

ينتظر �سدور قرار الإن�ساء. 
ق/ث

جمعية حلماية حرفة ال�ضناعة اجللدية 
التقليدية 

ال�سناعة  على  احلــفــاظ  ــدف  ه �سمن 
بلخري  احلرفية  ــادرت  ب للجلد  التقليدية 
''الطا�سيلي  جمعية  تاأ�سي�س  اإىل  فريو 
حماية  بهدف  التقليدية''  لل�سناعة 
اأبعادها  وترقية  احلــرفــة  هــذه  وتر�سيخ 
من  والقت�سادية  والجتماعية  احل�سارية 
لت�سجيعهن  فتيات حرفيات  خالل تكوين 
لي�س  احلــريف،  الن�ساط  هذا  امتهان  على 
اأي�سا  بغر�س  بل  فح�سب  رزق  كم�سدر 
الذي  املادي  املوروث  هذا  على  املحافظة 
ل�ساكنة  الجتماعية  البيئة  اأ�سالة  يعك�س 
اأ�ساد  الإطــار،  ذات  يف  ناجر.  الطا�سيلي 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  مدير 
مبا  حمادي  ملني  بجانت  العائلي  والعمل 
املحافظة  اأجل  من  بلخري  ال�سيدة  تقدمه 
�سيما  باملنطقة،  املــادي  املـــوروث  على 

حتظى،  التي  التقليدية  اجللدية  ال�سناعة 
كما قال بعناية واهتمام كبريين على غرار 
باقي ال�سناعات التقليدية الأخرى. واأ�سار 
الطوارق  جمتمع  يف  املــراأة  اأن  باملنا�سبة 
ت�سكل ع�سب ال�سناعة التقليدية وركيزة 
بالنظر  الجتماعي،  الن�سيج  يف  اأ�سا�سية 
املحافظة  يف  كبري  دور  من  به  تقوم  ملا 
ت�سنعه  ما  من خالل  احلريف  الرتاث  على 
ي�ستخدمها  متعددة  تقليدية  منتجات  من 
املواطنون يف حياتهم اليومية. واأبرز املدير 
اأن هذا الن�ساط احلريف التقليدي ي�ستدعي 
وت�سجيعها  ال�رصيحة  هذه  ومرافقة  دعم 
ت�سويق  ف�ساءات  ا�ستحداث  خالل  من 
دائمة لهذا النوع من ال�سناعات التقليدية 

الأ�سيلة.
ق/ث



العائلة  ا�ضم  تغيري  مت  اأنه  علما  اأحيطكم 
مبتليلي  القاطنة   KHAMEDJ خامج 
 SANIA �ضانية  اىل  غرداية  وليــة 
 - عامر  خامج   : يلي  فيما  اأفرادها  ويتمثل 
من  كل  فعلى   . فاطمة  خامج   - دليلة  خامج 
اىل  به  يتقدم  اأن  هذا  على  اعرتا�س  لديه 

امل�ضلحة املعنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبيةاإعــــــــلن
ولية غرداية 

دائرة بونورة
بلدية العطف 

مكتب اجلمعيات
رقم: 02/ 2021

و�ضل اإ�ضهار خا�س بتجديد جمعية حملية ذات  طابع ريا�ضي 
امل�ضماة: نادي ال�ضلم الريا�ضي

املودعة بتاريخ: 2020-11-22
 : بتاريخ  املولود  اإبراهيم،   �ضعيد  حاج  اجلمعية:  رئي�س 

بالعطف  1991-02-07
الكائن مقرها: املركز الثقايف �ضعيد عبد احلفيظ. العطف 

املكتب العمومي للتوثيق للأ�ضتاذ جقاوة قادة بن عمر – حي ال�ضبخة متليلي ولية غرداية
تاأ�ضي�س �ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة " �ضركة احلرفية اأريدال للخدمات"
مقرها: رقم:20 جتزئة احلي املركزي ببلدية حا�ضي لفحل ولية غرداية.

راأ�ضمالها: مائة األف دينار جزائري )1.000.000 دج(
ذات  �ضركة  تاأ�ضي�س  مت  مبوجبه:  اأوانه  يف  ي�ضجل  الفهر�ضة:693/2020  رقم   22/09/2020 بتاريخ:  مبكتبنا  حمرر  عقد  مبوجب   
امل�ضوؤولية املحدودة من طرف ال�ضيد: اأولد البكاي احل�ضني بن حممد وال�ضيد: قا�ضمي يو�ضف بن رابح وال�ضيد: هادف عبد احلفيظ بن ن�ضيل وال�ضيد: 
بوزيد عزالدين بن علي. مو�ضوعها: ا�ضتخراج وحت�ضري املعادن الثمينة، ا�ضتخراج ور�ضكلة املعادن الثمينة، ت�ضفية املعادن الثمينة، حتويل وت�ضنيع 
املعادن الثمينة، موؤ�ض�ضة اأ�ضغال البناء يف خمتلف مراحله، موؤ�ض�ضة �ضناعية للنجارة املتعلقة بالبناء، موؤ�ض�ضة اأ�ضغال م�ضاكة البناء والرت�ضي�س موؤ�ض�ضة 
الدهن ال�ضناعي ودهن املباين، موؤ�ض�ضة �ضناعية لأنتاج جمموعات املباين املعدنية، موؤ�ض�ضة اأ�ضغال الكهرباء...اإلخ. ت�ضميتها/ بـ: �س.ذ.م.م. �ضركة 
احلرفية اريدال للخدمات،SARL SOCIETE ARTISANTE ARIDEL SERVICES.مقرها: مت حتديد املقر الجتماعي للموؤ�ض�ضة 
بـ: رقم:20 جتزئة احلي املركزي ببلدية حا�ضي لفحل ولية غرداية. مدتها: حدد مدة املوؤ�ض�ضة بـ )99( �ضنة راأ�ضمالها: حدد راأ�ضمال املوؤ�ض�ضة مببلغ 
البكاي  اأولد  ال�ضيد:  امل�ضري  بنف�س �ضلحيات  لل�ضركة وينوبه  ن�ضيل م�ضريا  ال�ضريك هادف عبد احلفيظ بن  قدره: )1.000.000 دج( كما تعيني 

احل�ضن بن حممد وملدة غري حمددة. حرر ملخ�س هذا العقد من اأجل اإجراءات الن�ضر والإعلن القانوين. 
   للإعلن املوثق 

اشهار العدد13
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
اإعـــلن عـــــن  بـيــع عــقـار بـالـمـزاد الـعـلـنــي 

          املادة 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
 SARL " لفائدة/ بوعبد اهلل احل�ضني بن املختار املقيـــم  : حي بوروح  فرجيوة ولية ميلة.�ضد / ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة حتت ا�ضم " نزل ابو نبيل
بلدية  اجلميل  املنظر  مقرها:بحي  الكائن  العايل  عبد  بن  الفتاح  عبد  مباركي  ال�ضيد  الجري  امل�ضري  طرف  من  املمثلة    HOTEL ABOU NABIL
ودائرة ولية الوادي - بناءا على عقد اعرتاف بدين م�ضمون برهن عقاري ال�ضـــادر عـــن مكتب ال�ضتاذ : دعما�س ابراهيم املوثق بعنابة   بتــاريـخ: 
15/02/18. رقـم: 88/2018. و املمـهـور بال�ضيغــة التنفيذيــــة وجدول قيد الرهن اإيداع يف : 29/05/2018 جملد 10 رقم 066 . - بناءا على 
اأمر بتوقيع  حجز تنفيذي على عقار ال�ضادر عن رئي�س حمكمة :الـــوادي بتاريــخ :21/02/2019  حتت رقم  : 00103/2019. بناءا على امر بتاأجيل 
بيع عقار باملزاد العلني رقم 00169/21 بتاريخ 24/02/2021 �ضادر عن قا�ضي البيوع العقارية مبحكمة الوادي .باأنه �ضيتم البيع باملزاد العلني بقاعة 
03 يوم الربعاء :31/03/2021 . على ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا للعقار املعني كما يلي :تعيني العقار: : �ضكن  اجلل�ضات مبحكمة الوادي قاعة رقم 
عائلي كائن بحي املنظر اجلميل بلدية ودائرة ولية الوادي م�ضاحته خم�ضمائة و�ضبعة واربعون فا�ضل �ضتة وع�ضرون مرت مربع تتبع الق�ضم 036 جمموعة 
ملكية 139 .- و الثمن الأ�ضا�ضي لإنطلق عملية البيع باملزاد العلني – يباع العقار ملن تقدم باأعلى عر�س -   - �ضروط البيع : اإ�ضافة اإىل ال�ضروط املذكورة 
يف دفرت ال�ضروط فاإن الرا�ضي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�ضة خم�س الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة ،ويدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�ضاه ثمانية 
)08( اأيام باأمانة �ضبط املحكمة .ملزيد من املعلومات و للإطلع على دفرت ال�ضروط، الإت�ضال باأمانة �ضبط حمكمة الوادي، اأو مكتب املح�ضر الق�ضائي املذكور 

اأعله .                                                                                                                                                           املح�ضر الق�ضائي

املكتب العمومي للمح�ضر الـق�ضائي
 مكتب الأ�ضتاذ / حــــــا�ضـــي زهــيــر

حــــي الأ�ضـــــنــــام – الــــــــوادي –
الــــــهــاتــــف : 032.11.56.27  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية النعامة
دائرة امل�ضرية
بلدية امل�ضرية

م�ضلحة ال�ضوؤون العامة
قم: 2021/04

و�ضل ا�ضتلم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
طبقا لأحكام املادة 70 من القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف: 18 �ضفر 1433 املوافق ل: 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم: 2021/02/28 
ا�ضتلم مذكرة التعديلت املوؤرخة 2020/11/19 حتت رقم: 2021/04 للجمعية املحلية امل�ضماة : النادي الريا�ضي الهاوي اأوملبيك امل�ضرية لألعاب القوى 

البلدية امل�ضرية امل�ضجلة حتت رقم :14 بتاريخ 2017/12/05 املقيمة: ب حي و�ضط املدينة بلدية امل�ضرية الرئي�س: اأيت �ضامل �ضعاد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية ورقلة

مديرية البيئة

ان وايل ولية ورقلة:

باقرتاح من ال�ضيدة مديرة البيئة يقرر مايلي
املادة 1 يفتح حتقيق عمومي ببلدية حا�ضي بن عبد اهلل حول موجز التاأثري على البيئة اخلا�س  مب�ضروع اإن�ضاء حمطة خدمات لفائدة ال�ضيد/ عا�ضم 
علي الكائنة بالق�ضم 64 جمموعة ملكية رقم 150 بقرب الطريق الوطني رقم 49 بلدية حا�ضي بن عبد اهلل دائرة �ضيدي خويلد ولية ورقلة. وذلك 
ملدة 15 يوم اإبتداء من تاريخ تعليق هذا القرار املادة 02: يعني ال�ضيد : بن حبري�س عبد الرحمان مهند�س دولة يف ال�ضكن و العمران مندوب حمقق 
يكلف بال�ضهر على احرتام التعليمات يف جمال تعليق و ن�ضر هذا القرار و كذا فتح �ضجل مرقم وموؤ�ضر عليه جلمع اأراء املواطنني حول امل�ضروع خلل مدة 
التحقيق يف الوقات و الأماكن املحددة، كما يكلف باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�ضيح العواقب املحتملة للم�ضروع 
على البيئة . املادة 03 يعلق هذا القرار مبقر الولية، مقر بلدية حا�ضي بن عبد اهلل و مكان موقع امل�ضروع كما ينت�ضر يف جريدتني يوميتني وطنيتني 
على نفقة �ضاحب امل�ضروع. املادة 4: يو�ضع موجز التاأثري على البيئة و�ضجل التحقيق العمومي على م�ضتوى بلدية حا�ضي بن عبد اهلل املادة 05: يحرر 
ال�ضيد الوايل عن طريق  اإىل  التي يجمعها ثم ير�ضله  التكميلية  نهاية مهمته حم�ضرا يحتوي على تفا�ضيل حتقيقات واملعلومات  املندوب املحقق عند 
ال�ضيد: رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية حا�ضي بن عبد اهلل حتت اإ�ضراف ال�ضيد رئي�س دائرة حا�ضي بن عبد اهلل مدعمة براأيه ال�ضريح حول هذا 
امل�ضروع املادة 06: يكلف ال�ضادة: الأمني العام للولية، مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة ، مديرة البيئة، مدير الطاقة واملناجم، مدير احلماية املدنية، 
قائد املجموعة الولئية للدرك الوطني ، عميد ال�ضرطة رئي�س اأمن ولية ورقلة، رئي�س دائرة �ضيدي خويلد رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية حا�ضي 

بن عبد اهلل واملندوب املحقق كل يف دائرة اخت�ضا�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�ضر يف ن�ضرة القرارات الإدارية 
 التحرير 2021/03/11 لولية ورقلة .

قرار رقم: 328/املوؤرخ يف: 
يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول موجز التاأثري على البيئة اخلا�س مب�ضروع اإن�ضاء حمطة 
150 بقرب  64 جمموعة ملكية رقم  خدمات لفائدة ال�ضيد/ عا�ضم علي الكائنة بالق�ضم 

الطريق الوطني رقم 49 بلدية حا�ضي بن عبد اهلل دائرة �ضيدي خويلد ولية ورقلة

 التحرير 2021/03/11 
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احلرب بالوكالة يف ليبيا 
والحتلل بالوكالة يف اجلزائر

ما  نــوعــا  نــعــرف  كلنا 
ال�سقيقة  يف  ـــرب  احل
"باحلرب  امل�سماة  ليبيا 
ال�سعب  لأن  بالوكالة" 
الذي  هو  لي�س  الليبي 
حقيقة  يف  يـــحـــارب 
قوات  هناك   بل   الأمر 
على  متناحرة  اأجنبية 
هو  و  ــه،   خــريات �سلب 
على  يتذمر  و  يتح�رص 
فيها.  اأ�سبح  التي  احلالة 
باحتالل  ي�سمى  ما  اأما  

اإليه  ت�سعى  ما  على  يعرب  م�سطلح  فهو  بالوكالة،  اجلزائر 
بو�سيطة  زوافية،    - �سهيونية  فرن�سية-  املخابر  من  جملة 
تابعة  الداخل  يف  خاليا  مب�ساعدة  و  مبيتة  اإعالمية  و�سائل 
�سري  اأمام  الوقوف  و  اجلزائر  لزعزعة  جلدتنا،   بني  من  لها 

الطرق.   ب�ستى  اجلديدة   اجلزائر  قطار 
من  منهم  و  اجلزائريني  من  ن�سبة  عند  معروف  ال�سبب  و 
الأحــداث  و     1962 يف  امل�ستعمر   خــروج   ــام  اأي عا�س 
الوطني  حكم  بعد  من   ال�سعب  عا�سها  التي  املفربكة 
حاله  على  الو�سع  ا�ستمرار  اجل  من   ، بومدين  هواري 
ت�ستغل  و  تتمتع  فئة  على  حم�سورة  ال�ستفادة   تبقى  و 
يف  لأ�سيادهم  م�رصاعيها   على  الأبواب  فتح  و  اخلريات 
الو�سائل  و  الطرق  ب�ستى  اأخرى  مرة  الرجوح  يف  اخلارج 
ما  فكل  ــوت.   امل من  وخــوف  بح�رصة  غادروها  اأن   بعد 
بعد  القادر  بقدرة  تال�سى  و  انهار  له،  دبروا  و  له  خططوا 
على  التعليم  جمانية  تعميم  فجيل   .2019 فرباير   22 وثبة 
اأن  املجتمع اجلزائري،  لن ي�سمح لهم و لأذنابهم  كل فئات 
يدن�سوها  وان  الطاهرة  ال�سهداء  ار�س  اأقدامهم يف  ي�سعوا 
نتيجة  له  يحاك  ملا  يتفطن  مل  الكثري  لالأ�سف  اأخرى.    مرة 
الزمن  من  حلقبة  العزلة  و  التهمي�س  و  الإعالمي  احل�سار 
ما  ي�سدق  مل  من  حتى  منهم  و  عميق  �سبات  يف  جعلته 

حوله. يجري 
وجعل  القادر  الله  بقدرة  مدبريه  على  ال�سحر  انقلب  فلما 
و  الوطن  حب  و  بــالإميــان  ــم  زوده للمرحلة  لهذه  رجــال 
وبقيت  املجتمع  من  الفئة  هذه  تفهم  مل  لل�سهداء.   الوفاء 
متعجبة ملا يفعل بها و كاأنها �سماء بكماء جهالء ل توؤمن 
غري  و  مفاجئة  كانت  ال�سدمة  لأن  حولها  من  يجري  مبا 
الإقناع  و  التوعية  و  لل�رصح  وقتا  لها  يتطلب  و  منتظرة،  
و  فاأ�سقط   ،  2019 دي�سمرب   12 نهو�س   فجاء  ال�سحيح. 
و  املحاولت  كل  و  املدبرة  املوؤامرة   خيوط  ك�سف  و  اأزاح 
اأن  باليقني  يوؤمن   ل  كان  من  اأيقظ  و  املربجمة   اخلطط 
نتكلم  اأن  و  اجلميع  على  تتوزع  خرياتها  و  للجميع  اجلزائر 
هذا  فمن  علينا.    احد  يوكل  ل  و  باأنف�سنا  نعرب  و  جميعا 
من  ي�ستيقظ  و  نف�سه  يفر�س  �سادقا  الواقع  اأ�سبح  احلالة، 
امل�سكك  و  الأمر و يوعي  هو يف �سبات و ي�رصح للجاهل 
فالبلد  بدايتها.  يف  اإل  تزال  ما  التي  املرحلة  لتخطى  ي�سري 
يبنيه  و  اجلميع  يحميه  و  اجلميع  عنه  فيدافع  للجميع 

ا�ستثناء.  بدون  اجلميع 
املقدم   الداء   اأن  يت�سح   )1999-2019( املا�سية  فاملرحلة 
ا�ستعمال  و  املحبات  ن�رص  هو  لالأمة،   اآنذاك   ال�سلطة  من 
من  التقليل  و  النفوذ  ذات  العليا  املنا�سب  ل�رصاء  املال 
الذي  مبثابة  ال�سعب  جعل  و  الطبقية  اإن�ساء  و  املدين  احل�س 
يرى و ل يتكلم "اأبكم")اأحرز امليم حترزك(. و هذه الو�سفة 
لغريها  متبوعة  الدول  جل  يف  تقريبا  م�ستعملة  و  موجودة 
و  يتفطن  اأن  اجلزائري  فعلى  نف�سها.   ت�سيري  ت�ستطيع  ل  و 
لبقي  الفر�سة،   هذه  ينتهز  مل  اإن  و  الأمر خطري  اأن  يدرك، 
اأمره   فيدبر  الله.   قدر  ل  القادم  اجليل  �سحوة  اإىل  ينتظر 
على  بعيدا  القمة  اإىل  القاعدة  من  هيكلته  و  بتنظيمه 
املجتمع  يكون  اأن  و  اجلهوية   و  العرو�سية  و  املحاباة 
املخل�س  منها  يخرج  التي  الأوىل  كالنواة  مهيكل  املدين 

الذي زكاه ل غري.  ال�سعب  لتمثيل  الكفء  و 
�سخ�س  كل  يحا�رص  و  الأقنعة  ت�سقط  الطريقة،   وبهذه 
على  امل�سوؤولية  تقلد  اىل  للو�سول  انتهازي    اأو  عميل  
كل امل�ستويات ،  بل يعزل و يطرد اإن اقت�سى لالأمر. و من 
اجلديدة  اجلزائر  ا�سمها  نبني دولة  اأننا  نقول  اأن  ن�ستطيع  ثم 
ال�سلطات بل جتدر بهياكلها ال�رصعية  التي ل تزول بزوال 

احلقيقية.   ال�سعبية  الإرادة  من  املنبثقة  الد�ستورية 

�ضفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�ضايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�ضيا�ضية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�ضاهمة مبو�ضوع ، مقال، فكرة اأن ير�ضلها لركن م�ضاهمات   على اميايل التحرير

بقلم: جمال ن�ضراهلل
                                                ---------------------

اأ�سلوبكم الب�سيط هو املراآة النا�سعة 
كل  يف  بال�سداأ  حماطة  وهي  حتى 
يف  لكنه  ...ـ  واحلــوا�ــســي  ــا  الــزواي
الأخري هو  النت�سار للمعنى البليغ ـ 
انت�ساركم للفكرة اجلوهر كان  ...بل 
)وهكذا  املاأمول  املبتغى  و�سيظل هو 
كنتم وحر�ستم دوما(  قراأنا لكم يف 
والدميقراطية ويف  والأدب  ال�سيا�سة 
خانة  يف  ي�سب  جلها  الدين...وكان 
وعر�س  طــول  يف  املفقود  الوعي 
هذا الوطن ال�سا�سع .لكم منا اأ�سمى 
خواطركم  يلج  مبا  العــرتاف  معاين 
واأفئدتكم من م�ساع هادفة اإىل نب�س 
كل موروث ترونه �سالح يف �سياقه 
الكتابة  واأن  اإل؟ا  لي�س  التاريخي 
الفال�سفة  من  العظماء  حنكة  هي 
القول  ينا�سدون  ممــن  املتكلمني 
ال�سائب واحلق....واأن طريقة وتقنية 
كل ذلك تنبع من عقل راجح ويفقه 
وا�سع  بل  والتحديد  القيا�س  علم 
العليا  الركائز  مكان  الأ�سياء  زبائد 
احلفرية  والأ�سا�سية...وطريقتكم 

التي  العربية  العقول  بكبار  تذكرنا 
حولها  مــن  حتيط  اأن  يف  جنحت 
�سوى  ل�سيء  ل  العري�سة  اجلماهري 
املمتنع...بعيدا  ال�سهل  يف  حذاقتها 
اللغوي  الع�سالت  ا�ستعرا�س  عن 
الأ�سل  هو  اللفظي...وهذا  والتقعر 
اإل  الكتابة  فنية) وما  يف كل عملية 
الفنون( كالأ�ستاذ امل�رصي  اأحد هاته 
وفي�سل  قنديل  احلليم  عبد  الكبري 

القا�سم 
ال�سالح   وعلي  داوود   اأو  ور�ساد 
و�سبحي  الــكــبــيــ�ــســي  ويــحــي 
النا�س  انزلوا  وزن  ...وعلى  حديدي 
باأن  ــدرك  ون نعي  منازلهم...نحن 
�سوف  الن�رص  جمــال  يف  خو�سكم 

يجعل من طروحاتكم
والبعيدة عن العمل الأكادميي . تزيد 
ال�سيو�سيوكتابي  التاأثري  حدة  من 
والأقالم  الكتاب  جمتمع  داخل  اأي 
نوع  ر�سم  لقد  لوطن..  لهذا  النرية 
وعر�س  طــول  خطوط  كتاباتكم 
ال�رصوحات  متالأوها  باأكملها  لقارة 
لأمهات  الهامة  الفكرية  والتفا�سري 
التي ظل ول زال العقل  املع�سالت 

فيها  يتخبط  باخل�سو�س  العربي 
هي  منها...وقدرما  اأنينيا  ويتاأمل 

م�ساكل عقلية فهي من بنات 
التقاليد  اأ�سري  مازال  الذي  املجتمع 
البالية واخلرافات املتوارثة يف العقل 
اجلمعي...و�سوف لن يكون لها الفتح 
الن�سال  با�ستمرارية  اإل  ؟ا  املبني 
باأن  �سلّمنا  اإن  هــذا  الــكــتــابــي....ـ 
وقدرهم  العقالء  ديدن  هي  الكتابة 
اجلديدة  جزائرنا  اليوم  ـ  املحتوم 
تطرزه  ما  مثل  اإىل  ما�سة  بحاجة 
يقال  كما  اجلــذابــة...لأنــه  اأحرفكم 
وتكتب  تقراأ  اأن  اليوناين)  املثل  يف 
ما  وهذا  عيون(  اأربعة  متتلك  فاأنت 
ينطلي  �سوف  طيب  اأثر  من  نخاله 
من  فيه  تخو�سون  مــا  جــل  على 
ال�ستعانة  عن  معريف...بعيدا  حفر 
بامل�سطلحات واملفاهيم الغربية التي 
من  امل�سدومني  من  الكثري  اأده�ست 
بعد حداثتهم كما  الغرب وما  حداثة 
هم يزعمون...يوم يكتبون لقراء من 
يف  ات�سعت  لقد  اأخــرى....  كواكب 
بالأ�سماء  املليء  والزمن  الع�رص  هذا 
الن�رص  عامل  على  املتنطعني  ــرة  دائ

املت�سارع املتهافت...وكاأن بهم الن�رص  
ال�سهرة  �سبيل  هو  الكثري  والطبع 
احلقيقي  النجاح  اأن  ،غري  والنجاح 
الراجح  الراأي  و�سالبة  قوة  يف  هو 
ــرات  امل بع�س  والــ�ــســائــب...فــفــي 
اأحرفه  تتعدى  ل  كتابيا  عمودا  جتد 
بالأفكار  م�سحون  املئة  وكلماته 
لثالث  قــراءتــك  من  خري  الد�سمة 
روايات اأو جمموعات �سعرية متت�س 
....اأو  الأيام  واأ�سهرمن  اأ�سابيع  منك 
وا�سيني... الأعرج  موؤخرا  قال  كما 
املطبوعة  الروائية  الأعمال  اأغلب 
وهذا  ؟ا  عابرة  خواطر  جمرد  اليوم 
ح�سوا  لي�ست  الكتابة  اأن  عن  دليل 
لفظيا بل هي ع�سارة جتارب وروؤى 
احل�سا�سة  املفا�سل  مت�س  وثاقبة  حادة 
نحييك  وحمنة...اأخريا  ق�سية  لكل 
ونقولها  حتية  باألف  الكرمي  اأ�ستاذنا 
اأفكارك  اأحوجنا ملثل  الألف ما  للمرة 
عن  ال�سائبة...بعيدا  والهادفة  النرّية 
مق�سود... غري  وح�سو  تكليف  كل 
والأبغ�س من ذلك اإن كان مق�سودا 
ل  ال�سيء  فاقد  وزن  على  ــذا  ...وه

يعطيه؟ا

ر�ضــائل الأدبــاء الهــادفــة
امللفقة  والفكرية  الأخوية  التحية  هذه  الكرمي  �ضخ�ضكم  اإىل  نزف  اأن  املوجزة  اللفتة  هذه  يف  ي�ضعدنا 
ال�ضبيهة بحركة  الكلمة الطيبة والرنانة بل  اأينما حلوا وارحتلوا. من حملة م�ضعل  مبنازل الأدباء الأحرار 
الر�ضا�س...الذي ل يخطىء هدفا حمددا...وا�ضعني يف ح�ضباننا باأنكم ل�ضتم بالقلم الهنّي والذي لن يدخر 
اأي جهد مق�ضود من اأجل اإنارة الدروب املظلمة والكثري من الزوايا التي هي بحاجة اإىل ب�ضي�س من الأمل 
كي ت�ضبح اأر�ضية خ�ضبة لكثري من املواهب اخللقة.. الطاحمة اإىل التغيري ب�ضلح الكلمة ؟ا ـ قراأنا لكم اأ�ضتاذنا الكرمي وعرفنا قدركم الوا�ضع 
اخلال�س  الذهب  برت�ضيع  �ضبيه  عندكم  الألفاظ  ترتيب  اجلبال...واأن  بوزن  هو  الذي  الهم  اأثقال  حملة  من  البوؤ�ضاء  بب�ضاطة  تكتبون  واأنكم 

..بعد اأن كان جمرد طمي وثرى ؟ا ثم �ضريمتوه بب�ضاطة الأبرياء اإىل كرا�ضات ومعاجم يعود اإليها كل قارئ من الوهلة الأوىل.

بتاريخ:  الكتاب  ــراءة  ق 1.اأنهيت 
هـ   1441 الأول  جمادى   26 الثالثاء 
- املوافق لـ 20 جانفي 2019. ويعود 
والكتاب  املتتّبع،  القارئ  اليوم  اإليه 

هو:
الثورة  عا�ست  ــراأة  ام 2."مذكرات 
اجلزائرية" لـلمجاهدة: مزياين مداين 
لويزة ، دار اخللدونية، اجلزائر، الطبعة 
 177 من  1428ه2007-،  الأوىل، 

�سفحة.
3.ا�سرتيت الكتاب عمدا لأقف على 
�سهادة  خالل  من  اجلزائرية  الثورة 
الذي  واأنا  اأ�سيلة  امراأة جزائرية حّرة 
قراأت لرجال جزائريني مل يغرّيوا ومل 
يبّدلوا وغربيني من�سفني و جمرمني 
واأبناء  حمتلني  جاّلدين  فرن�سيني 

احلركى.
اأيامها  عــن  الكاتبة  1.تتحّدث 
حفظها  اجلزائر  عا�سمة  يف  الأوىل 
والّلهو،  الــرتف،  حيث  ورعاها  الله 
ال�ــســتــدمــار  وتغلغل  ــث،  ــعــب وال
والتداخل  احلياة،  عمق  اإىل  الفرن�سي 
بني  والعجيب  والعميق،  الكبري، 

منطني من العي�س.
اإىل  املــالحــظــة  هـــذه  2.دفعتني 
�سّيدتنا  ا�ستنكار  ا�ستح�سار 
رحمة  بوعلي  بن  ح�سيبة  ال�سهيدة 
الله عليها حني  الله عليها ور�سوان 
من  قادمة  وهــي  بالعا�سمة  حّلت 

حاليا حيث  وال�سلف  يومها  الأ�سنام 
والتعذيب،  والعري،  واجلوع،  الفقر، 
ـــات مـــن طــرف  وانــتــهــاك احلـــرم
كيف  قائلة:  الفرن�سي  ال�ستدمار 
لكم اأن تتعّلموا املو�سيقى و"البيانو" 
وتعذيبا،  وعريا،  جوعا،  منوت  ونحن 

واإهانة؟. 
الأ�سلوب  اأّن  انتباهي  لفت  3.ما 
مزياين  املجاهدة  لل�سّيدة  الّلغوي 
مداين لويزة كان ح�سنا وقد عر�سته 
باأ�سلوب ق�س�سي، وب�سيط، و�سهل 
ي�ستوعبه  اأن  العادي  للقارئ  ميكن 
وبب�ساطة تاّمة رغم م�ستواها العلمي 
يكن  ومل  مافهمت،  ح�سب  الب�سيط 
بالأ�سلوب العلمي اجلامعي، واملعّقد.

الثورة  تاريخ  كتبت  التي  4.الأقالم 
الغربيني  اأّول:  هي:  حلّد  اجلزائرية 
املحتلني،  الفرن�سيني  ثانيا:  جهة.  من 
واحلاقدين.  واجلاّلدين  وال�ّسفاحني، 
الثورة  اأن�سار  الفرن�سيني  ثالثا: 
العرب.  اإخواننا  رابعا:  اجلزائرية. 
خام�سا: اجلزائريني الذين �ساركوا يف 
اجلزائريني  �ساد�سا:  اجلزائرية.  الثورة 
الــثــورة  يــ�ــســاركــوا يف  مل  ــن  ــذي ال
واخلونة.  احلركى  �سابعا:  اجلزائرية. 

ثامنا: يهود اجلزائر.
الأهمية:  غاية  نقطة يف  اإىل  5.اأ�سري 
-يف  كتب  اجلزائرية  الثورة  تاريخ 
جماهدين  طـــرف  ــن  م ــري-  ــدي ــق ت

ومل  والكتابة،  الــقــراءة  يح�سنون 
عا�سوا  جماهدين  طرف  من  يكتب 
ــادة،  ــم الــ�ــسّ ــورة اجلــزائــريــة وه ــث ال
والأبطال لأّنهم مل يكونوا يح�سنون 

القراءة، ول الكتابة.
من  كبريا  ق�سما  هناك  اأّن  6.مايعني 
يكتب  مل  اجلزائرية  الثورة  تاريخ 
ال�سهداء،  من  الأبطال  لأّن  الآن  حلّد 
منهم  والأحياء  والّن�ساء،  والرجال، 
ــقــراءة،  ال ليح�سنون  ــــوات  والأم
بني  حم�سورا  فبقي  الكتابة  ول 

ال�سدور، واإىل القبور. 
هذا  ملــاذا  معّلقا:  ال�سوؤال  7.يبقى 
ل  والآخــر  والكتابة  القراءة  يح�سن 
يح�سن القراءة والكتابة؟ وملاذا اأميته 
الآخر  ــاذا  ومل املنا�سب؟  من  منعته 
الذي يح�سن الّلغة الفرن�سية ا�ستوىل 
على الذاكرة وعلى املنا�سب العالية 

واأركان الدولة؟.
مداين  مزياين  املجاهدة  ذكرته  8.مّما 
لويزة: اأّن يهوديا باحلي الذي ت�سكنه 
اجلزائريني،  باأحد  و�سى  ــذي  ال هو 
رعب  يف  اإثرها  على  احلي  وعا�س 
والإهانة،  والتفتي�س،  العتقالت، 

والإعدام ب�سبب و�ساية اليهودي. 
هذا  ـــاأّن  وك املــجــاهــدة:  9.اأ�سافت 
الذي  وهو  معنا  يع�س  مل  اليهودي 
حياته.  طــوال  ظهرانينا  بني  عا�س 
جريانه  خيانة  نف�سه  طاوعته  وكيف 

يوما  له  ي�سيوؤوا  الذين مل  اجلزائريني 
اجلار  معاملة  يعاملونه  ظّلوا  بل 
واجلزائري اليهودي، ورغم ذلك كان 
باجلزائريني  للو�ساية  دكانه  ي�ستعمل 

الأحرار.
قراأت  الذين  اليهود  كّل  10.اأقول: 
وفرن�سية،  جزائرية،  وباأقالم  عنهم 
اليوم  منذ  اجلزائريني  خانوا  وغربية 
حني  الفرن�سي  لال�ستدمار  الأول 
مرتجمني  ــهــم  اإرادت مبح�س  عملوا 
الفرن�سيني  لــلــقــادة  ــاة  ــس وو� لــه، 
بني  عا�سوا  الذين  وهــم  املجرمني 
طوال  مكّرمني  معّززين  اجلزائريني 
اخليانة،  اأّن  مايدل  الطويل.  الزمن 
وال�ستغالل الفاح�س اأيام ال�ستدمار 
وحاجة  اجلزائريني،  لفقر  الفرن�سي 
عقيدة  اليهود  طرف  من  اجلزائريني 
حلّد  زالت  وما  الّزمن،  عرب  را�سخة 

ال�ّساعة.
11.لالأمانة، بع�س اليهود وقفوا اإىل 
و�ساعدوا  اجلزائرية،  الّثورة  جنب 
امل�ستدمر  �سّد  اجلزائريني  املجاهدين 

الفرن�سي. 

مذكرات امراأة عا�ضت الثورة اجلزائرية ملزياتي
 مداين لويزة  

حتية تقدير واإجلل للأ�ضتاذ بن عجمية بوعبد اهلل
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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
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اخلرباء يخ�ضون فريو�ضا قاتل يختبئ يف 
الأ�ضود! املوت  من  اأ�ضواأ  يكون  "احليوان" قد 
خيشى اخلرباء أن حيوانا جمهوال قد خيفي فريوسا قاتال رمبا يؤدي إىل جائحة أسوأ من 
املوت األسود ويقتل أكثر من 75 مليون شخص. وأشار اخلرباء إىل كيفية متكن الفريوسات 

غري املعروفة اليت ختتبئ حاليا يف احليوانات حول العامل أن تتحول وتنتقل إىل البشر. 
مع حماربة العامل حاليا لوباء “كوفيد19-”، فإن العلماء يف سباق مع الزمن للعثور على 

“احليوان X”، املصدر املحتمل للجائحة التالية أو “املرض X”. وتعد احليوانات والفريوسات 
حيث يتالمس عدد السكان املتزايد مع الطبيعة. الكامنة بداخلها أحد املشتبه هبا الرئيسية 

 )WHO( وحذر مسؤولو منظمة الصحة العاملية
من أن خطر اإلصابة باألمراض حيوانية املنشأ، 

حيث تنتقل العدوى من احليوانات إىل البشر، 
يعد خطرا ناشئا. وتقدر منظمة الصحة العاملية 

حوايل مليار حالة مرضية وماليني الوفيات 
حتدث كل عام من األمراض حيوانية املنشأ.

هذه ال�سورة لي�ست اأكواما من احلجر 
اأو ما �سابه ذلك، اإمنا هي �سورة حية 
ومن الواقع لدجاج فا�سد كان موجها 

لال�ستهالك والت�سويق بالبي�ض، 
لوال رجال اليقظة وامل�سالح املعنية 

بالوالية الذين متكنوا من حجز هذه 
الكمية التي تقدر بنحو 46 قنطارا 
وكله دجاج فا�سد منتهي ال�سالحية، 

ورغم ذلك اأراد اأ�سحابه ت�سويقه دون 
�سمري منهم اأو حتى مرعاتهم ملا قد 

يت�سبب فيه من ت�سممات وم�ساعفات 
�سحية ال حتمد عقباها.

�صــورة وتعلــيـق
كورونا يفتك بر�ضيع عمره 

يوما  37
نعت اليونان ر�سيعا يبلغ من العمر 37 

يوما، هو الأ�سغر بني �سحايا “كوفيد 

19"، البالغ عددهم حوايل 6800 

�سحية يف اأرجاء البالد. وكتب رئي�س 

الوزراء كريياكو�س ميت�سوتاكي�س 

على “تويرت”: “لالأ�سف كان لدينا 

اأ�سغر �سحية للوباء يف بلدنا، وهو 

طفل ر�سيع ق�سى 17 يوما من عمره البالغ 37 يوما يف حماربة فريو�س كورونا. 

احلزن ل يطاق”.وقالت وزارة ال�سحة اإن الطفل ُنقل اإىل م�ست�سفى لالأطفال يف اأثينا 

يف منت�سف فيفري ب�سبب التهاب يف الأنف وحمى، وو�سع يف العناية املركزة، ثم 

تويف ح�سب ما نقلت وكالة “فران�س بر�س”.وقالت وزارة ال�سحة الأ�سبوع املا�سي اإنها 

دعت اإىل توفري موارد اإ�سافية للم�ست�سفيات اخلا�سة لأنها اعرتفت باأن نظام ال�سحة 

العامة يف اأثينا يتعر�س “ل�سغوط ل تطاق”.

زيت المائدة بـ1000 
دج في االأ�سواق!

اأبدى العديد من املواطنني، هذه الأيام 
ا�ستياءهم من الزيادات املفاجئة، يف �سعر زيت 

املائدة املح�سن، حيث بلغ �سعره يف الأ�سواق 
حوايل 1000 دج، والغريب يف الأمر اأن 

هذه الزيادات جاءت على مقربة من ال�سهر 
الف�سيل، ولحظ العديد من املواطنني، يف 

الآونة الأخرية، وجود ندرة يف هذه املادة 
وا�سعة ال�ستهالك، وهو ما فتح املجال اأمام 

امل�ساربني، الذين ا�ستغلوا هذه الفر�سة، لزيادة 
�سعر الزيت، الذي تراوح بني 800 و1000 

دج للدلو الذي �سعته 5 لرتات، وهذا يف ظل 
غياب الرقابة ملنع ومعاقبة هوؤلء املخالفني.

اأكرب درا�ضة حتى الآن تدح�س الأ�ضطورة القائلة باأن اأدمغة الذكور والإناث خمتلفة!
زعمت الأبحاث ال�سابقة اأن اأدمغة الرجال جتعلهم اأف�سل يف التفكري املنطقي، بينما ت�سمح اأدمغة الن�ساء مبهارات توا�سل وتعدد مهام اأف�سل، لكن باحثني حللوا بيانات 

عقود من الزمن يقولون، مبجرد اأخذ احلجم الن�سبي يف العتبار، فاإن الختالفات املتبقية يف وظائف املخ وبنيته تكون �سغرية جدا، ونادرا ما تكون مت�سقة من 
درا�سة اإىل اأخرى. ويقولون اإن التحليل ال�سابق خّيم عليه التحيز الع�سبي، الفرتا�س املتحيز باأن اأدمغة الإناث مو�سولة بطريقة خمتلفة عن اأدمغة الذكور. وزعم 

العلماء لقرون اأن هناك اختالفات وا�سحة بني دماغ الذكر والأنثى، ولكن ليز اإليوت، عاملة الأع�ساب يف جامعة "روزاليند فرانكلني" يف �سيكاغو، تقول اإن 
هذه النظريات �سابها التحيز واأحجام العينات ال�سغرية. وتوؤكد اأن الدماغ هو "ع�سو للجن�سني".ويف حتليل جديد، در�ست هي وزمالوؤها 30 عاما فحو�سات 

الت�سوير بالرنني املغناطي�سي واأن�سجة املخ بعد الوفاة، ووجدوا اأنه مبجرد ح�ساب احلجم، ما يزال من املمكن العثور على اختالفات قليلة يف وظائف املخ وبنيته. 
وعلى �سبيل املثال، كانت اللوزة الدماغية، التي تتحكم يف غريزة "الهروب اأو القتال"، اأكرب بن�سبة واحد باملئة فقط عند الذكور، وهي اأ�سغر من اأن تكون ذات 

دللة اإح�سائية. ويف حني ت�سري بع�س الدرا�سات اإىل اأن اأدمغة الذكور متيل نحو التخ�سي�س اجلانبي با�ستخدام ن�سف كرة مخ واحد يف كل مرة، بدل من اأن يكون 
اجلانبان يف ات�سال م�ستمر، وجدت اإليوت اأن النتائج الفردية كانت متنوعة للغاية بحيث ل ميكن ا�ستخال�س اأي ا�ستنتاجات. وقوبلت الدرا�سات التي اأ�سارت اإىل اأن 
املراأة كانت اأف�سل يف التعرف على تعبري وجه �سخ�س اآخر، بتقارير اأخرى ت�سري اإىل اأن الرجال كانوا اأكر كفاءة، ويبلغ حجم دماغ الذكور البالغ زهاء 10 اأو %11، اأكرب من متو�سط دماغ الأنثى.

اجلزائر ت�ضحب ملف اأغنية 
اليون�ضكو “الراي” من 

اأعلنت وزيرة 
الثقافة والفنون، 
مليكة بن دودة، 
عن �سحب ملف 

اأغنية “الراي” 
لدى هيئة الأمم 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليون�سكو. وقالت الوزيرة 
من عا�سمة الغرب اجلزائري، اإنه مت �سحب امللف من اأجل 

تعزيزه اأكر رفقة باحثني من مدينة وهران، ودعت اجلمعيات 
املحلية بالولية اإىل الهتمام اأكر بهذا الرتاث، حمملًة اإياهم 
امل�سوؤولية يف جناحه من خالل الربامج واملجالت الإعالمية 

حول اأغنية الراي. وجتدر الإ�سارة اأن اجلزائر تقدمت اإىل 
الهيئة الأممية مبلف ت�سنيف اأغنية الراي كغناء �سعبي 

جزائري.
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العثور على نيزك بال�ضحراء اجلزائرية يبلغ عمره 4.6 مليار �ضنة
يعد اأقدم من االأر�ض وفق نتائج عمل علمي

رئي�ض غرفة ال�سناعة والتجارة يهاجم قرارات اآيت علي ويك�سف:

بعد اأن قام ب�سكب البنزين على كامل ج�سده

"Erg Chech 002"، الذي مت العثور عليه يف ال�سحراء الكربى باجلزائر العام املا�سي، هو جزء من كوكب اأويل تو�سل  النيزك 
النيزك. اإجراء درا�سة على  اإىل هذا اال�ستنتاج بعد  العلماء 

لوؤي.ي
----------------------

املن�سور  العلمي  العمل  نتائج  وح�سب 
على  فــاإنــه  دولــيــة  عملية  جملة  يف 
هذا  يف  ــاء  ج كما  اخلــ�ــســو�ــض،  ــه  وج
عمر  يبلغ  ــض،  االأر� من  اأقــدم  اجلــزء 
بداأ  للعلماء،  ا  وفقاً �سنة.  مليار   4.6
�سحابة  من  التكون  يف  االأويل  الكوكب 
ذلك  بعد  ولــكــن  والــغــبــار،  الــغــاز  مــن 
بوا�سطة  امت�سا�سه  اأو  جتزئته  مت 
ال�سم�سي  النظام  يف  االأكرب  الكواكب 

اأو  عطارد  اأو  ــض  االأر� مثل  البدائي، 
املريخ.

وقـــــام الـــبـــاحـــثـــون بـــقـــيـــادة عــامل 
األيك�ض  جان  اجليولوجية  الكيمياء 
بريتاين  وي�ست  جامعة  مــن  بـــارات 
ا  كيميائياً النيزك  بتحليل  فرن�سا  يف 
خــزان  مــن  ــرج  خ اأنــه  على  ـــددوا  وح
ق�سرة  يف  ا  جزئياً املن�سهرة  ال�سهارة، 
لـ  االأم  الق�سرة  وتتكون  االأم،  الكوكب 
غني  اأندي�سايت  من   Erg Chech 002

املجلة. ت�سيف  بال�سيليكا 

لل�سناعة  الوطنية  الغرفة  رئي�ض  اأكد 
يف  اأم�ض  قــوري،  القادر  عبد  والتجارة، 
اإ�سدار  يف  التاأخر  اأن  اإذاعــيــة،  مقابلة 
الغمو�ض  حالة  اأبقى  اال�ستثمار  قانون 
واأثر �سلبا على االقت�ساد الوطني، داعيا 
املدى  وطويلة  مدرو�سة  قوان�  �سن  اإىل 
واعترب  للم�ستثمرين.  �سمانات  ملنح 
قــانــون  ــــداد  اإع يف  الــتــاأخــر  اأن  قــــوري، 
ت�سبب  �سنت�  مــن  الأكـــرث  اال�ستثمار 
اال�ستثمار  عن  امل�ستثمرين  عــزوف  يف 
التي ت�سببت فيها  الغمو�ض  واأبقى حالة 
والتي  الوا�سحة،  غري  القوان�  اأ�سال 
وقانون  املالية  قانون  ب�  اأحيانا  تتغري 
يف  امل�سوؤول  ذات  وقال  التكميلي.  املالية  
ظروف  يف   2019 �سنة  "مرت  ال�سدد  هذا 
وتفاءلنا  اجلــمــيــع،  يعرفها  �سيا�سية 
لكن  الرئا�سية،  االنتخابات  بعد  خريا 

تطالب  ال�سناعة  بوزارة  الحقا  فوجئنا 
العقار  توزيع  بتجميد  اجلمهورية  والة 
ال�سناعي حتى �سدور قانون اال�ستثمار، 
كاملت�  �سنت�  من  اأكرث  مرور  بعد  لكن 
توقف  وبــالــتــايل  الــقــانــون  يــ�ــســدر  مل 
يفرت�ض  :"كان  واأ�ــســاف  اال�ستثمار". 
ال�سابقة  بالقوان�  العمل  يف  اال�ستمرار 
توقيف  اأو  اجلديد  القانون  �سدور  حتى 
اأن  لكن  فقط،  موؤقتة  لفرتة  العملية 
من  ـــرث  اأك مــنــذ  �ــســيء  ــل  ك جتميد  يــتــم 
اال�ستثمار  جتميد  يف  ت�سبب  عــامــ� 
رئي�ض  ودعا  ككل".  الوطني  واالقت�ساد 
والتجارة  لل�سناعة  الوطنية  الغرفة 
وطويلة  مدرو�سة  ــرارات  ق اعتماد  اإىل 
املدى مب�ساركة جميع االأطراف، مبا فيها 
والتجارة،  لل�سناعة  الوطنية  الغرفة 
يعانون  امل�ستثمرين  اأغلب  اأن  اإىل  م�سريا 

من ال�سبابية وعدم الو�سوح والع�سوائية 
ا�ستقرار  عــدم  ــذا  وك الــقــرار،  اتخاذ  يف 
قانون  ب�  اأحيانا  تتغري  التي  القوان�، 
ما  التكميلي،  املــالــيــة  ــون  ــان وق املــالــيــة 
اال�ستثمار.  عــن  لــلــعــزوف  ي�سطرهم 
بها  تقدمت  الــتــي  املــقــرتحــات  وبــ�ــســاأن 
املتحدث  جــدد  ال�ساأن،  هــذا  يف  الغرفة 
اال�ستفادة  حق  امل�ستثمر  مبنح  املطالبة 
قوان�  يف  الــ�ــســاأن  هــو  كما  الــعــقــار  مــن 
احل�سول  يوم  �سعر  يعتمد  واأن  الفالحة 
لل�سناعي�  ال�سماح  اإىل  دعا  كما  عليه. 
للبيع  املعرو�ض  ال�سناعي  العتاد  ب�سراء 
يف بع�ض الدول االأوربية باأثمان معقولة 
ثم  لالآ�سيوي�  يــذهــب  ال  حتى  جــدا 
باأ�سعار  والب�سائع  ال�سلع  ل�سراء  ن�سطر 

مرتفعة جدا.
لوؤي/ي

مبحاذاة  الكائن  �سكنا   128 حي  اهتز 
عيادة مزداوت الكربى مبدينة خن�سلة 
اأم�ض  �سبيحة  الــواليــة  عا�سمة  مقر 
يبلغ  ل�ساب  انتحار  حماولة  وقــع  على 
يف  م�ستعمال  �سنة   28 حوايل  العمر  من 
ي�سكبها  راح  التي  البنزين  مــادة  ذلــك 
النار  اإ�ــســعــال  ثــم  ج�سده  كــامــل  على 
يف  لــه  ت�سبب  ممــا  حــا�ــســرتــه،  ــي  ــت ال

كامل  م�ست  خطرية  وجـــروح  ــروق  ح
الوحدة  ــال  رج تدخل  ــوال  ول ج�سده، 
الوقت  يف  املدنية  للحماية  الرئي�سية 
له  تقدمي  خــالل  من  واإنــقــاذه  املنا�سب 
ــة يف  ــالزم ــة ال ــي كــل االإ�ــســعــافــات االأول
املــوتــى،  عـــداد  يف  الأ�سبح  املــكــان  عــ� 
ال�سرعة  جناح  على  نقله  بعدها  ليتم 
بالوالية  بلة  بن  اأحمد  م�ست�سفى  نحو 

الالزم�  واال�ستطباب  العالج  لتقدمي 
لدن  مــن  حتقيق  فتح  مت  حــ�  يف  لــه. 
مالب�سات  حول  املعنية  االأمنية  امل�سالح 
ــادث وحمــاولــة اإقـــدام هــذا االأخــري  احل
اأ�سبابه لدينا  على االنتحار الذي تبقى 
عنه  �ستك�سف  مــا  انتظار  يف  جمهولة 
التحقيقات التي با�سرتها ذات امل�سالح.                             
ونا�ض لزهاري   

م�ستفيدي  عــرفــه  كــبــري  ا�ــســتــيــاء 
ــوب  ــن ــــي ج ــــات ح ــــزئ ــــن جت ــــل م ك
ــرة  افـــاق والــزقــيــمــي مــن تـــراب دائ
املـــقـــاريـــن بـــواليـــة تــقــرت وذلـــك 
ــرارات  ق طــال  ــذي  ال التماطل  بعد 
ا�ستفاء  مــن  بالرغم  املــايل  الــدعــم 
�سروط  واأ�سحابها  املذكورة  االأحياء 
ـــــرارات الــدعــم  ــادة مـــن ق ــف ــت ــس اال�
تر  ملا  القرارات  هاته  اأن  اإال  الريفي 
حد  اإىل  م�سري  لها  يعرف  وال  النور 
اأ�سحاب  م�سامع  بلوغ  �سوى  ال�ساعة 
الو�سية  املحلية  اجلهة  اأن  التجزئات 
بــاملــقــاريــن قــد طــالــبــت مبــرا�ــســالت 

ووزارة  ال�سكن  وزارة  من  كل  ر�سمية 
من  ا�سافية  ح�سة  بتخ�سي�ض  املالية 
مبثل  املعنية  االأحياء  ل�سلح  الدعم 

ا�ستفادات  هكذا 
كما اأن توقف اأ�سغال املقاوالتية بحي 
باملقارين  الزقيمي  و  ــاق  اف جنوب 
املاء  و�سبكة  التهيئة  اأ�سغال  الإمتــام 
اال�سغال  ن�سبة  و�سلت  الذي  ال�سروب 
ح�سب  باملئة  خم�س�  حـــوايل  بها 
ببعدها  لتتوقف  التجزئات  مالكي 
مند  الــــردم  عمليات  بع�ض  ـــذا  وك
مايقارب ال�سنة زاد من قلق اأ�سحابها 
اإثر  على  ــه  ذروت التذمر  بلغ   ــن   اأي

ا�ستثمار  ــي  ــس اأرا� ا�ــســتــفــادات  منح 
التما�ض  على  بــل  متاخمة  فالحي 
يقبله  مامل  وهو  البناء  جتزئات  من 
ان�سغالهم  رفــعــوا  حيث  اأ�سحابها 
يف  البث  انتظار  يف  الو�سية  للجهات 
االنفراج  اإيــجــاد  يف  ــل  االأم مع  ــره  اأم
والية  م�ساف  اإىل  تقرت  ترقية  بعد 
ذلك  انتظار  ويف  ال�سالحيات  بكامل 
حي  م�سهد  تطبع  ال�سبابية  تبقى 
تتبخر  قد  والزقيمي  ــاق  اأف جنوب 
بــدائــرة  اال�ــســتــفــادات  ــا  ــره اإث على 

املقارين  اإىل ح�.
ع.ر.كنوز

يخ�س�ض  اجتماعا  احلكومة  عقدت 
باملجل�ض  يتعلقان  م�سروع�  لدرا�سة 
الوطني  واملــر�ــســد  لل�سباب  ــى  ــل االأع
رئي�ض  واأعـــلـــن  املــــدين.  للمجتمع 
يف  تــبــون،  املجيد  عبد  اجلــمــهــوريــة، 
املن�سرم  فيفري   18 يــوم  لــه  خطاب 
يف  لــالإ�ــســراع  توجيهات  اأ�ــســدى  بــاأنــه 
للمجتمع  الوطني  املر�سد  تن�سيب 

بعد  لل�سباب  االأعلى  واملجل�ض  املــدين 
وا�ستحدث  النهائية.  الن�سو�ض  اإمتام 
التعديل  يف  لل�سباب  االأعلى  املجل�ض 
مل  ــه  اأن غري   ،2016 �سنة  الد�ستوري 
يج�سد على اأر�ض الواقع يف ظل غياب 
ن�سو�ض تنظيمية حتدد طبيعة مهامه 
وت�سكيلته، وقد اأعيد التن�سي�ض عليه 
اأي�سا.  االأخري  الد�ستوري  التعديل  يف 

للمجتمع  الوطني  للمر�سد  وبالن�سبة 
لدى  ا�ست�سارية  هيئة  فــاإنــه  املــدين 
مبقت�سى  اأن�سئت  اجلمهورية  رئي�ض 
الد�ستوري  التعديل  مــن   213 املـــادة 
اآراء  تقدمي  اأ�سا�سا  يتوىل  ـــري،  االأخ
املجتمع  بان�سغاالت  متعلقة  وتو�سيات 

املدين.
ق/و

تاأخر اإعداد قانون ال�ضتثمار ل�ضنتني ت�ضبب يف جمود اقت�ضادي

خن�ضلة تهتز على وقع حماولة انتحار �ضاب يف الـ28 من العمر

جنوب الزقيمي واآفاق اأحياء باملقارين ترتقب الإفراج عن الدعم بولية تقرت

املجل�س الأعلى لل�ضباب ومر�ضد املجتمع املدين على طاولة احلكومة اليوم

االأ�سبوعية  العملياتية  احل�سيلة  ك�سفت 
لوزارة الدفاع الوطني عن توقيف 34 تاجر 
الكيف  من  كبرية  كميات  وحجز  خمــدرات 
املعالج خالل عمليات متفرقة عرب خمتلف 
النواحي الع�سكرية، ُتقدر بـ15 قنطارا و87 
االإجرامية  املجموعات  حاولت  كيلوغراما 
اإدخالها عرب حدودنا مع املغرب. كما اأوقفت 
وم�سالح  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض  مفارز 
باإقليمي  احلدود  وحرا�ض  الوطني  الدرك 
والثالثة،  الثانية  الع�سكريت�  الناحيت� 
23 تاجر خمدرات  خالل عمليات متفرقة، 
من  كيلوغراما  و44  قنطارا   15 و�سبطت 
تاجر   11 توقيف  مت  فيما  املعالج،  الكيف 
نف�ض  من  كيلوغراما   43 وحجز  ــدرات  خم
املادة وكذا 17714 قر�سا مهلو�سا يف عمليات 

خمتلفة عرب نواح ع�سكرية اأخرى.
ق/و

تنظم املنظمة الوطنية لنا�سري الكتب 
والفنون،  الثقافة  وزيرة  اإ�سراف  حتت 
اخلمي�ض  الــيــوم   دودة،  ــن  ب مليكة 
�سالون اجلزائر للكتاب بق�سر املعار�ض 
ال�سهر  من   20 غاية  اإىل  ي�ستمر  الــذي 
اجلاري، حيث �سيفتتح ال�سالون اأبوابه 
غاية  واإىل  �سباحا  الـعا�سرة  من  يوميا 
�سالون  و�سيعرف   . م�ساءاً الـ�سابعة  
بــروتــوكــول  ــاع  ــب ات للكتاب  ــر  ــزائ اجل
كورونا  فريو�ض  من  للوقاية  �سحي  
حيث  ال�سحة  وزارة  تعليمات  اإطار  يف 
�سنة   16 بـــ  الــدخــول  �سن  حتــديــد  مت 
القاعات  يف  احل�سور  واأعــداد  فوق  فما 
ثالثة  كــل  يف  واحـــد  �سخ�ض  مبــعــدل 
املطهر  توفري  اإىل  باالإ�سافة  اأمــتــار، 
واإلزامية  اال�ستقبال  هياكل  مبختلف 
وجتنب  ــة  ــي ــواق ال ــة  ــع ــن االأق ارتـــــداء 
اإطار  يف  املنظمون  وبرمج  االحتكاك. 
جل�سات  اأجل  من  قاعت�  الربوتوكول 
يخ�ض  فيما  وقاعت�  باالإهداء  البيع 
اأي  منع  مع  واملهني  الثقايف  الربنامج 
م�ستوى  على  الفعاليات  هذه  من  نوع 
تطبيق  توفري  مع  النا�سرين،  اأجنحة 
دور  كامل  اإىل  ولوجا  يوفر  اإلكرتوين 
اإمكانية  مع  وموؤلفاتها  امل�ساركة  الن�سر 
ي�سعفهم  لن  للذين  اإلكرتونيا  طلبها 

احلظ يف زيارة ال�سالون. 
ق/و

ــض الــ�ــســواحــل خـــالل الــفــرتة  ــرا�  متــكــن ح
املمتدة من 03 اإىل 09 مار�ض 2021 من اإحباط 
حماوالت هجرة غري �سرعية لـ )39( �سخ�سا 
بكل  ال�سنع  تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا 

من عنابة والطارف.
ق/و

متكن اأعوان الفرقة متعددة املهام للجمارك، 
الوطني،  االأمن  اأفراد  مع  بالتن�سيق  برقان، 
من  برميال  بـ23  حمملة  �ساحنة  حجز  من 
 4600 200 ل( باإجمايل  مادة البنزين )�سعة 
200 لرت من مادة  لرت، وبرميل واحد ب�سعة 
للخ�سر  �سناديق  حتت  خمباأة  كانت  املازوت، 
العامة  للمديرية  من�سور  ح�سب  والفواكه، 

للجمارك.
ق/و

الدين  نــور  للجمارك  الــعــام  املــديــر  ا�ــســرف 
اتفاقية  تــوقــيــع  مــرا�ــســيــم  عــلــى  ــدي  ــال خ
ا�ستحداث املخرب العلمي اجلمركي بال�سراكة 
وهــدا  بورقلة  مــربــاح  قا�سدي  جامعة  مــع 
اكرث  وحركية  ديناميكية  اعــطــاء  ق�سد 
حماية  بهدف  التهريب   مكافحة  اآليات  يف 
علي  واحلفاظ  جهة  من  الوطني  االقت�ساد 

�سحة و�سالمة املواطن
الدين  نــور  ال�سيد  للجمارك  الــعــام  املــديــر 
امليدانية  ــة  ــزي ــاه اجل ــن  ع وقـــف  ــدي  ــال خ
علي  العامل�  اجلمارك  الأعوان  والعملياتية 
اجلمركي  االقليم  م�سالح  خمتلف  م�ستوي 
بورقلة.   للجمارك  اجلــهــويــة  للمديرية 
التي  املن�ساآت  بع�ض  تد�س�  على  ا�سرف  اين 
للجمارك  اجلهوية  املديرية  بها  تدعمت 
بورقلة موؤخرا على غرار املديرية اجلهويه 
اقــ�ــســام  مفت�سية  مــقــر  وكــــذا  لــلــجــمــارك 
القاعدية  املن�ساآت  هذه  بورقلة.  اجلمارك 
ادارة  مكت�سبات  ايل  ت�ساف  والتي  اجلديدة 
م�ستوى  من  بالوفع  ت�سمح  �سوف  اجلمارك 
بو�سع  وذلك  اجلمركية  العمومية  اخلدمة 
له  ت�سمح  وظروف  مناخ  يف  اجلمركي  العون 
باآداء مهامه علي اكمل اريحية وفعالية كما 
اآليات  يف  اكرث  وحركية  ديناميكية  تعطي 
االقت�ساد  حماية  بهدف  التهريب  مكافحة 
ــاظ عــلــي �سحة  ــف ــن جــهــة واحل الــوطــنــي م

و�سالمة املواطن
اجلهوية  املديرية  ان   اىل  اال�ــســارة  ويجد 
حت�سيل  ــن  م متكنت  بـــورڨلـــة  لــلــجــمــارك 
�سنة  خــالل  اجلمركية  والــر�ــســوم  احلــقــوق 
2020 قدرت ب 1.873.640.696.79 دج ومبلغ 
غرامات حم�سلة قدرت ب 21.778..886.57 
جمال  يف  نوعية  عمليات  حتقيق  مت  كما  دج 
 146960 حجز  مت  حيث   ، التهريب  مكافحة 
و   ، املرفقعات  من   3156925  ، مهلو�ض  قر�ض 

 . �سجائر  خرطو�سة   75265
يو�سف بن فا�سل

حجز اأزيد من 15 قنطار 
خمدرات دخلت من املغرب

�ضالون اجلزائر للكتاب 
يفتح اأبوابه اليوم 

اإحباط حماولت "حرقة" 
لـ39 �ضخ�ضا

حجز كمية معتربة من 
البنزين برقان يف اأدرار 

املديرية اجلهوية للجمارك 
بورقلة تتدعم بالعديد من 

املن�ضات القاعدية

يف اطار ا�ضتحداث املخرب العلمي اجلمركي 
بال�ضراكة مع جامعة قا�ضدي مرباح



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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