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�أن  �شنقريحة  �لفريق  و�أو�شح 

�إىل  يهدف  �ل��ن��دوة  ه��ذه  تنظيم 
و�مل��وروث  �ل��ذ�ك��رة  دور  ب��ر�ز  �إ
يف  للأمة  و�حل�شاري  �لثقايف 

�لوطنية. �لوحدة  �أو��رص  تعزيز 
�أن  �شنقريحة  �ل��ف��ري��ق  و�أك���د 
�البتز�ز  تقبل  ال  �ل�شهد�ء  جز�ئر 
ال  كاجلبال  ر��شخة  ومو�قفها 
“�لوحدة  �أن  م�شيفا  تتزحزح، 
دماء  ختمها  �ل�شلبة  �لوطنية 
�مل��لي��ن م��ن �ل�����ش��ه��د�ء �ل��ذي��ن 
�لثور�ت  خلل  باأرو�حهم  �شحو� 

�ملباركة”. و�لثورة  �ل�شعبية 
�جلز�ئري  �ل�شعب  �أن  و�أ���ش��اف 
هذه  عن  يحيد  �أال  �لعزم  عاقد 
من  �الأم��ر  كلفه  مهما  �مل��و�ق��ف 
�لر�شيد  �أن  مو�شحا  ت�شحيات، 
�أم��ان  �شمام  ميثل  ه��ذ�  �لقيمي 

�لوطنية. وحدتنا 
�جلي�ش  �أرك���ان  رئي�ش  و�أ���ش��اد 
مبختلف  �ل�����ش��ع��ب��ي  �ل��وط��ن��ي 
�جلمهورية  رئ��ي�����ش  م��ب��ادر�ت 
�ملتمثلة  �لوطنية  �لذ�كرة  الإحياء 
�لتي  �ل��ذ�ك��رة  قناة  �إط��لق  يف 
وتر�شيم  �لوطني  بالتاريخ  تعنى 
يوما  �شنة  كل  من  ماي   8 يوم 
وط��ن��ي��ا ل��ل��ذ�ك��رة و����ش��ت��ع��ادة 
�شهد�ء  رف��ات  م��ن  معترب  ع��دد 
�نتظار  يف  �ل�شعبية،  �ملقاومات 
من  �مل��ت��ب��ق��ي  �جل���زء  �����ش���رد�د 

�لوطنية. �لذ�كرة 
كفيلة  �مل�شاعي  �أن  و�أو���ش��ح 

وتر�شيخ  �لوطنية  �لذ�كرة  باإحياء 
يح�شن  مبا  �حل�شاري  �النتماء 
�لتي  �لبد�ئل  وجه  يف  �جلز�ئري 
كما  �لو�شائل،  خمتلف  عرب  تقدم 
حميطها  يف  �جلز�ئر  �أقد�م  ير�شخ 

. لطبيعي �
�لذ�كرة  �إحياء  م�رصوع  �أن  و�عترب 
ت�شافر  يتطلب  وطني  م�رصوع 
ج��ه��ود ك��ل ق��ط��اع��ات �ل��دول��ة، 
و�إعلم  عايل  تعليم  ثقافة،  تربية، 
تتكامل  “حيث  دينية،  و�شوؤون 
�الأ���رصة،  ت��وؤدي��ه  ما  مع  �الأدو�ر 
�ملو�طن  �شخ�شية  هنا  ون�شمن 

�حل�شارية”. بقيمه  �لو�عية 

بعنوان  اأ�سغال ندوة وطنية  افتتاح  ال�سعبي على  الوطني  اأركان اجلي�ض  �سنقريحة رئي�ض  ال�سعيد  الفريق  اأ�سرف 
الذاكرة والوحدة الوطنية، ح�سب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

اجلزائر ل تقبل البتزاز
�سنقريحة يوؤكد:  الفريق 

بعد اأن اقت�سر عر�سه �سابقا على مدراء اخلدمات

اإ�سراك التنظيمات الطالبية يف خارطة طريق اإ�سالح 
اخلدمات اجلامعية

بادر �لديو�ن �لوطني للخدمات �جلامعية 
لقاء�ته مع �ل�رصيك �الجتماعي، حيث مت 
�أم�ش عقد لقاء مع �لتنظيمات �لطلبية 
من �أجل عر�ش خارطة �لطريق �خلا�شة 
على  �جلامعية  �خل��دم��ات  ب��اإ���ش��لح 
مت  و�أن  �شبق  �لتي  �لوطني  �مل�شتوى 
عر�شها على مدر�ء �خلدمات �جلامعية. 
�لديو�ن  على  �جلديدة  �لو�فدة  فتحت 
�ملكلفة  �جلامعية  للخدمات  �لوطني 
�شحر�وي،  �آ�شيا  �الإد�ري  بالت�شيري 
�الجتماعين  �ل�رصكاء  مع  �حلو�ر  باب 
�لتنظيمات  م��ع  ك��ان��ت  و�ل��ب��د�ي��ة 
�الأخرية  هذه  عمدت  حيث  �لطلبية، 
�ملعتمدة  �لتنظيمات  مع  لقاء  عقد  �إىل 
�لطريق  خارطة  يف  �إ�رص�كهم  �أجل  من 
�جلامعية،  �خلدمات  ملدر�ء  �شابقا  �ملقدم 
�خلدماتي  �ل�شق  �إ���ش��لح  �أج��ل  م��ن 

من  �ملنتهجة  �لطريق  خلارطة  جت�شيًد� 
�إىل  �لهادفة  �لو�شية  �ل��وز�رة  طرف 
من  �لفاعلن  خمتلف  على  �النفتاح 
�حلو�ر  ج�شور  ومد  �جلامعية،  �الأ���رصة 
حيث  �ل�رصكاء،  خمتلف  مع  و�لت�شاور 
�لطلبية  �جلمعيات  ممثلي  ��شتقبال  مت 
وذلك  مار�ش،   10 تاريخ  من  بد�ية 
يعتزم  �لتي  �لطريق  خارطة  لعر�ش 
�لديو�ن جت�شيدها وفق رزنامة حمددة، 
وكذ� �ال�شتماع �إىل خمتلف �ن�شغاالت 
�خلدمات  بخ�شو�ش  �لطلبة  ممثلي 
�للقاء�ت  هذه  و�شت�شتمر  �جلامعية، 
�لطلبية،  �جلمعيات  جميع  لت�شمل 
�عر��ش  بعد  �خلطوة  هذه  تاأتي  حيث 
�شابقا  �إ�رص�كهم  عدم  على  �لتنظيمات 
يف جلنة �لتفكري و�الإ�شلح بحكم �أنهم 
عن  �أي�شا  �إبعادهم  وكذ�  �لطلبة  ممثلو 

�الإ�شلح  �لتي تخ�ش  �لطريق  خارطة 
يف �ل�شق �خلدماتي.

قدمت  قد  �شحر�وي،  �آ�شيا  وكانت 
تقارير  �شمتها  �لتي  �لنقاط  �أب��رز 
وجلان �ملر�قبة و�لتفتي�ش على م�شتوى 
�الإقامات، حيث �أ�شارت �إىل �الإجر�ء�ت 
بتح�شن  تتعلق  �لتي  �ال�شتعجالية 
جتهيز  و�إع��ادة  للطلبة،  �ليومية  �حلياة 
باجلز�ئر  �ملهرئة  �جلامعية  �الإقامات 
وغ��رب  ����رصق  و���ش��ط،  �لعا�شمة 
وتو�شيعها �إىل باقي �الإقامات �جلامعية 
�الإقامات  فتح  عن  ناهيك  �لوطن،  يف 
�جلديدة وجتهيزها، ودر��شة غلق بع�ش 
تكييف  �إىل جانب  لرميمها،  �الإقامات 
خمطط �لنقل مع �لو�شع �جلديد لغلق 

�الإقامات وحتويل �ملقيمن.
ق/و

نحو  اجلزائر  �سادرات  ن�سبة  اأورو  مليون   221
النم�سا، 95 % منها يف قطاع املحروقات

�سفري النم�سا يلتقي بالفاعلني القت�ساديني بغرفة التجارة الرمال 
بق�سنطينة و يوؤكد:

) و 10 مليار اأورو ن�سبة املعامالت الإقت�سادية  ل�سنة 2020 (

�إمكانيات  باجلز�ئر   �لنم�شا  �شفري  ناق�ش 
�ل�رص�كة بن �جلز�ئر و �لنم�شا و �أهم �مل�شاريع 
�لبلدين و يف خمتلف  تبادلها بن  �لتي ميكن 
�ملجاالت ال�شيما قطاع �ل�شناعة و �مليكانيك  
تطوير  و  �لفلحة  و  �حلديدية  �ل�شكة  و 
قطاع  تكري�ش  و  �ل�شعبن  بن  �لعلقات 
�لنم�شا  و  �جلز�ئر  بن  �لعلقات  �أن  موؤكد� 
منذ  عمل  علقات  بينهما  وتربط  عميقة 
�ال�شتقلل �إىل �ليوم و هي �ليوم تعمل على 
عن  �لبحث  و  للم�شتقبل  �الأر�شية   حت�شري 
�الأخرى  �ملجاالت  يف  لل�رص�كة  جديدة  �شبل 
فتح  و  �حلديدة  �ل�شكة  يف  �لنقل  ال�شيما 
�ملجال �جلوي  لل�شّو�ح �لنم�شاوين الكت�شاف  
م�شركة   جلنة  �إطار  يف  �جلز�ئرية  �ل�شحر�ء 
�رصكة   14 �أن  �الإ�شارة  جتدر  �لبلدين،  بن 
من�شاوية تن�شط يف �ملجال �ل�شناعي باجلز�ئر 

غرفة  رئي�ش  �شوي�شي  �لعربي  ��شتقبل 
�شبيحة  ق�شنطينة  بوالية  �لرمال  �لتجارة 
�أم�ش �شفري �لنم�شا باجلز�ئر �لذي كان مرفوقا 
بالفاعلن  �لتقى  �أين   ، �مل�شتوى  رفيع  بوفد 
�القت�شادين و ممثلي �ملوؤ�ش�شات �القت�شادية 
بالوالية،  و قبل �نطلق �الأ�شغال  ذّكر �شفري 
بو�يل  جمعه  �لذي  باللقاء  باجلز�ئر  �لنم�شا 
ق�شنطينة و ما د�ر بينهما من مباحثات  حول 
�لُبَنى  �ل�رص�كة �القت�شادية خا�شة يف جمال 
�لتحتية ) �لنقل(  �لنقل باعتباره مفتاح �لنمو 
لكل عملية �قت�شادية  و باخل�شو�ش �ل�شكة 
 ، جز�ئرين  مهند�شن  تكوين  مع  �حلديدة 
كذلك يف جمال �الأمن �لغذ�ئي، �للقاء ح�شب 
�لعربي �شوي�شي رئي�ش غرفة �لتجارة �لرمال 
�ل�رص�كة  تفعيل  �إطار  يف   يدخل  بق�شنطينة 
جديد  جمال  فتح  و  �لنم�شا،  و  �جلز�ئر  بن 
لل�شتثمار و تقدمي كل �لت�شهيلت يف �إطار 
عك�ش  �جلز�ئر  �شنتها  �لتي  �جلديدة  �لقو�نن 
�لتعامل  كان  باالأم�ش،  به   معمول  كان  ما 
فر�نز  عر�ش   قد  و   ،49/51 قانون  �إطار  يف 
ب�شفارة  �القت�شادي  �مل�شت�شار  با�شليترن 
من  ب��لده  عليه  تتوفر  ما  باجلز�ئر  �لنم�شا 
�لتعاملت  خمتلف  و  �قت�شادية  �إمكانيات 
يف  ال�شيما  �لنم�شا  و  �جلز�ئر   بن  متت  �لتي 

�ملجال �ل�شناعي.
 و قال �أن �جلز�ئر بالن�شبة للنم�شا تعترب �شوقا 
مهمة جد� على م�شتوى �إفريقي،  حيث بلغت 
�ملا�شية  �ل�شنة  �القت�شادية  �ملعاملت  ن�شبة 
تتميز  �لنم�شا  �أن  �أ�شاف  و   ، �أورو  مليار   10

بتنوع  �قت�شادها �شو�ء يف �ملجال �ل�شناعي 
يف  كذلك  و  �ل�شيار�ت  قطاع  ال�شيما 
جممع  مع  �ل�رص�كة  �إطار  يف  �لطاقة   جمال 
يف  جديدة  مو�رد  عن  �لبحث  و  �شوناطر�ك 
من  �ل�شياحة  لقطاع  بالن�شبة  كذلك  �لغاز، 
�شياحين،    مر�شدين  و  خرب�ء  تكوين  خلل 
على  �القت�شادي  �مل�شت�شار  ك�شف  كما 
من  �جلز�ئر  ت�شتوردها  �لتي  �ملنتوجات  قيمة 
�لنم�شا ، ففي جمال �لبل�شتيك بلغت �لقيمة 
�لنم�شا  �إن  �ل�شفري   قال  و  دوالر،  مليار   02
من  جملة  مقدما  �لعامل،  على  مفتوح  �شوق 
�لبلدين   بن  �القت�شادي  للتبادل  �ملقرحات 
�الإحت��اد  و�شعها  �لتي  بالقو�عد  �لعمل  و 
�لغذ�ئية   �ملو�د  يف  باخل�شو�ش  و  �الأوروب��ي 
و  �لزيت  �لتمور،  بت�شويق  تعلق  ما  �شو�ء 
�حلليب و م�شتقاته مع �حر�م طرق �حلفظ و 

�لتغليف.
تتوفر  ما  �إىل  �القت�شادي  �مل�شت�شار  �أ�شار  و 
موؤ�ش�شات  و  �رصكات  من   �لنم�شا  عليه 
كما  خمتلطة   موؤ�ش�شة  �أل��ف   15 مبعدل 
�لنم�شا �رصكات  خمت�شة يف �شناعة  متتلك 
و   1989 منذ  �لنم�شا  �أن  �أ�شاف  و    ، �لورق 
�القت�شادي، دورها  �جلانب  ت�شيطر على  هي 
�ملوؤ�ش�شات  و  بال�رصكات  �الهتمام  �ملركزي 
�مل�شنعة  �ل�رصكات  ال�شيما  �ملنتجة  �خلا�شة 
�الأخرى  �ل�رصكات  �إىل  تتطلع  كما   ، للورق 
�لدول �ملجاورة، ما جعلها تتيح كثري من  يف 
خا�شة  �الأمو�ل  روؤو�ش  الأ�شحاب  �حلريات 
�لعمل  و  �ل�شيار�ت،  �شناعة  جم��ال  يف 
بالقاعدة �لتي تقول: "دعه مير دعه يعمل"  و 
هي  لذ�  و  للم�شتقبل  �إ�شر�تيجية  نظرة  لها 
�أالأعمال  �لتعامل مع كبار رجال  تعتمد على 
�إىل  ت�شعى  و  �مل�شاريع،  خمتلف  لتد�ر�ش 
بعد  ما  ملرحلة  �لبلدين  بن  �ل�رص�كة  تفعيل 
�لبنكية  �ل�شيا�شة  لكن    ،19 كوفيد  جائحة 
حتتاج �إىل �أكرث �نفتاح، و يف �ملجال �ل�شياحي 
�لبلدين  بن  �جلوية  �خلطوط  فتح  �قر�ح  مت 
لل�شماح لل�شو�ح و رجال �الأعمال �لتنقل من 
و �إىل �جلز�ئر و �كت�شاف �ل�شحر�ء �جلز�ئرية،  
مثلما هو معمول به يف تون�ش مثمنا �جلهود 
�لتي تبذلها �حلكومة �جلز�ئرية يف �إطار ترقية 
هذ� �لقطاع بالنظر ملا تتوفر عليه من مو�قع 
ت�شع   �أن  من  متكنها  جميلة  مدن  و  �شياحية 

برناجما خا�شا لتطوير �ل�شياحة و ترقيتها.
علجية عي�ش

كوثر كريكو توؤكد:

ترقية حقوق املراأة اجلزائرية "يف �سلب كل الربامج 
التنموية الوطنية"

�لوطني  �لت�شامن  وزي���رة  �أك���دت 
كريكو  كوثر  �ملر�أة،  وق�شايا  و�الأ�رصة 
خلل مائدة وز�رية م�شتديرة يف �إطار 
�أ�شغال �لدورة �ل�65 للجنة و�شع �ملر�أة 
�جلز�ئرية  �ملر�أة  متكن  �أن  �ملتحدة،  للأمم 
كل  "يف �شلب  توجد  حقوقها  وترقية 

�لرب�مج �لتنموية �لوطنية".
و�أو�شحت �لوزيرة يف كلمة لها خلل 
بعد  عن  �لتحا�رص  تقنية  عرب  تروؤ�شها 
حول  �مل�شتديرة  �ملائدة  ه��ذه  �أ�شغال 
�ملمار�شات  �لتكافوؤ:  "حتقيق  مو�شوع 
�مل��ر�أة  م�شاركة  حتقيق  نحو  �جليدة 
�لعامة  �حلياة  يف  �لقر�ر�ت  و�تخاذها 
"حماية  �أن  وفعالة"،  كاملة  ب�شورة 
�ل�شيا�شية  �الإد�رة  �أولويات  من  �ملر�أة 

باإدر�ج  د�شرتها  متت  حيث  �لبلد،  يف 
�لد�شتوري  �لتعديل  �شمن   40 �ملادة 

�الأخري".
�ملادة  هذه  مب�شمون  �لوزيرة  وذكرت 
�لتي تن�ش على "حماية �لدولة للمر�أة 
من كل �أ�شكال �لعنف يف كل �الأماكن 
�لعمومي ويف  �لف�شاء  و�لظروف، يف 
وي�شمن  و�خل��ا���ش،  �ملهني  �ملجالن 
هياكل  من  �ل�شحايا  ��شتفادة  �لقانون 
ومن  �لتكفل  �أنظمة  ومن  �ال�شتقبال 

م�شاعدة ق�شائية".
عمل  خمطط  �أن  كريكو  و�أ�شافت 
�مل�شتمدة  �لروؤية  هذه  يج�شد  �حلكومة 
عبد  �جلمهورية،  رئي�ش  برنامج  من 
حمور  �إدر�ج  خلل  من  تبون  �ملجيد 

�مل��ر�أة  وترقية  بحماية  يعنى  كامل 
وحتقيق �لتنا�شف يف خمتلف �ملجاالت، 
تت�شارك يف جت�شيده خمتلف �لقطاعات 
باعتبار  �لوطنية،  و�لهيئات  �لوز�رية 
"متو�جدة يف  وترقيتها  �ملر�أة  متكن  �أن 
�شلب كل �لرب�مج �لتنموية �لوطنية".

�لوزيرة  �شجلت  �ملنحى  ذ�ت  ويف 
�ملجال�ش  يف  �ملر�أة  تو�جد  يف  "تز�يد�" 
�لوطني  �مل�شتوين  على  �ملنتخبة 
�مل�شوؤولية  ملنا�شب  وتوليها  و�ملحلي 

يف خمتلف �مليادين.
�إىل  "�ملك�شب"  هذ�  كريكو  و�أرجعت 
�لدولة  توليها  �لتي  �خلا�شة  "�لعناية 
مدعمة  �لتعليم،  لنوعية  �جلز�ئرية 
للجميع  وجمانية  �إجبارية  ب�شيا�شة 
�لوطني  �لت�شامن  بتد�بري  وتعزيزه 
ب�شمان  �شمح  م��ا  �مل��ع��وزة،  ل��لأ���رص 
ن�شبة  زيادة  �إىل  و�أدى  �لفر�ش  تكافوؤ 

�لطالبات �ملتخرجات من �جلامعة".
�لوطني،  �لت�شامن  وز�رة  وح�شب 
�لدورة  �أ�شغال  يف  ت�شارك  �جلز�ئر  فاإن 
�ل�65 للجنة و�شع �ملر�أة باالأمم �ملتحدة، 
مد�خلت  بتقدمي  �أ�شبوعن  مد�ر  على 

تتناول عدة مو��شيع.
ق/و
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ت�����رصي��ح  يف  �����رصيف  ق����ال 
�إن  �ل��ع��م��وم��ي،  للتلفزيون 
وزع��ت  �لر�شمية  �ملطبعة 
جميع  على  �ال�شتمار�ت  كل 
�ل���والي���ات مب��ج��رد ���ش��دور 
�خلا�ش  �لرئا�شي  �مل��ر���ش��وم 
�لناخبة.  �لهيئة  با�شتدعاء 
من  �لعديد  �أن  �رصيف  وك�شف 
�الأحر�ر  و�ملر�شحن  �الأحز�ب 
للنتخابات �لت�رصيعية تقدمو� 
على  �ال�شتمار�ت  ل�شحب 
وكانت  والياتهم،  م�شتوى 
�مل�شتقلة  �لوطنية  �ل�شلطة 
�أن  �أع��ل��ن��ت  ل��لن��ت��خ��اب��ات، 
�أ�شدر  رئي�شها، حممد �رصيف، 
با�شتمارة  يتعلقان  ق��ر�ري��ن 
�لفردية  �لتوقيعات  �كتتاب 
�ملر�شحن  قو�ئم  �شالح  يف 
�ملجل�ش  �أع�����ش��اء  النتخاب 
و�لت�شديق  �لوطني  �ل�شعبي 
�لت�رصيح  و��شتمارة  عليها، 
�ملر�شحن  لقو�ئم  بالر�شح 
�ملجل�ش  �أع�����ش��اء  النتخاب 
وح��ّدد  �ل��وط��ن��ي.  �ل�شعبي 
�ملتعلق  �لع�شوي  �لقانون 
�رصوط  �النتخابات،  بنظام 
�ملجل�ش  النتخابات  �لر�شح 
�ل�شعبي �لوطني. وتن�ش �ملادة 
على  �لقانون  ه��ذ�  من   200
�إىل  �ملر�شح  يف  ي�شرط  �أنه 
�أن  �لوطني  �ل�شعبي  �ملجل�ش 
�ملن�شو�ش  �ل�رصوط  ي�شتويف 
هذ�  من   50 �مل��ادة  يف  عليها 
ويكون  �لع�شوي،  �لقانون 

�النتخابية  �لد�ئرة  يف  م�شجل 
ف��ي��ه��ا، كما  ي��ر���ش��ح  �ل��ت��ي 
خم�شا  بالغا  يكون  �أن  يجب 
�الأق��ل،  على  �شنة،  وع�رصين 
ذ�  يكون  و�أن  �الق��ر�ع،  يوم 
يجب  كما  جز�ئرية،  جن�شية 
�أن يثبت �أد�ءه للخدمة �لوطنية 
يجب  كما  منها،  �إع��ف��اءه  �أو 
عليه  حمكوما  يكون  ال  �أن 
للحرية  �شالبة  بعقوبة  نهائيا 
جنحة  �أو  جناية  الرت��ك��اب 
با�شتثناء  �عتباره،  ي��رد  ومل 
�أن  على  �لعمدية.  غري  �جلنح 
�الإد�رة  جتاه  و�شعيته  يثبت 
يكون  ال  و�أن  �ل�رصيبية، 
ب�شلته  �لعامة  لدى  معروفا 
و�الأعمال  �مل��ال  �أو���ش��اط  مع 
بطريقة  وت��اأث��ريه  �مل�شبوهة، 
على  مبا�رصة  غري  �أو  مبا�رصة 
للناخبن وح�شن  �حلر  �الختيار 
كما  �النتخابية،  �لعملية  �شري 
يكون  ال   �أن  �أي�شا  ي�شرط 
برملانيتن  عهدتن  مار�ش  قد 
متتاليتن �أو منف�شلتن �شابقا.
ي��اأت��ي ذل���ك يف وق���ت ح��دد 
مقاعد  عدد  �لرئا�شي  �لقر�ر 
�لوطني  �ل�شعبي  �ملجل�ش 
 462 من  بدال  مقاعد،  ب�407 
�أي  �ل�شابق،  �ملحّددة يف  مقعد� 

بتخفي�ش قدره 55 مقعد�.
مادته  يف  �ل��ق��ر�ر  و�أو���ش��ح 
�لثانية �أن �لد�ئرة �النتخابية يف 
�نتخابات �لربملان حتدد باحلدود 

�الإقليمية للوالية.
د�ئ��رة  لكل  �ملقاعد  وت���وزع 
�ملجل�ش  �نتخاب  يف  �نتخابية 
�لوطني بح�شب عدد  �ل�شعبي 

�شكان كل والية، وحدد �لقر�ر 
�ملقاعد  عدد  �لر�بعة  مادته  يف 
للجالية  �النتخابية  �لد�ئرة  يف 
بثمانية  ب��اخل��ارج،  �لوطنية 

مقاعد.
�ملجيد  عبد  �لرئي�ش  وك��ان 
تبون، وقع مر�شوما رئا�شيا يف 
�ل�شعبي  �ملجل�ش  بحل  فيفري 

�لوطني.
ويف �ل�شياق ذ�ته، دعا �لرئي�ش 
�مل�شاركة  �إىل  �ل�شباب  تبون 
و�لر�شح  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف 
�لت�رصيعية  �النتخابات  �إىل 

�ملقبلة.
ياأتي  �حلل  قر�ر  �إن  تبون  وقال 
بعد  �إ���ش��لح��ات  �إط���ار  يف 
نوفمرب  يف  �لد�شتور  تعديل 
منح  بهدف  �ملا�شي  �لعام  من 

�لربملان �ملزيد من �ل�شلطات.
خبري: تقلي�ض عدد 

املقاعد �سي�سمح بتمثيل 
�سيا�سي عادل 

ب�������دوره، �أك�����د �مل��خ��ت�����ش 
�ل��د���ش��ت��وري  �ل��ق��ان��ون  يف 
�لربوفي�شور �أحمد دخيني�شة �أن 
�ملقبلة  �لت�رصيعية  �النتخابات 
كل  تدمج  الأن  فر�شة  ه��ي 
و�لن�شوية  �ل�شبانية  �لطاقات 
و�ملثقفة يف �لعملية �ل�شيا�شية 
�لقانون  �أن  و�أ�شاف  باجلز�ئر، 
نزيهة  مناف�شة  �رصوط  و�شع 
�لر�غبن  كل  �أمام  �لباب  تفتح 
�لديناميكية  يف  �مل�شاهمة  يف 

�جلديدة للجز�ئر.
 و�أو�شح دخين�شية يف ت�رصيح 
�ال�شتحقاقات  �أن  �إذ�ع����ي 

جديدة  �نطلقة  تعد  �ملقبلة 
�إىل  تهدف  قانونية  ب�رصوط 
�شيا�شية  موؤ�ش�شات  ت�شكيل 
و�رصعية،  م�شد�قية  ذ�ت 
ديناميكية  حتريك  خلل  من 
طاقات  يحوي  �لذي  �ملجتمع 
و�ملجتمع  �ل�شباب  يف  كامنة 
�لت�شكيلت  وحتى  �مل��دين 
�خل�شو�ش  يف  وقال  �حلزبية، 
�رصوط  و�شع  "�لقانون  �إن 
مينع  ال  حيث  نزيهة،  مناف�شة 
�أي حزب �أن ير�شح �شخ�شيات 
�جلز�ئري،  �ملجتمع  يف  ب��ارزة 
�إىل  �شتوؤدي  �حلركية  هاته 
عنها  و�شتنبثق  جيدة  نتائج 
�ملجال�ش  يف  �ملجتمع  زب��دة 
�ملنتخبة ولو يف فرة معينة ".

�لقانون  يف  �ملخت�ش  وق��دم 
�آخ��ر  يف  ق���ر�ءة  �لد�شتوري 
يف  �ملت�شمنة  �الإج�����ر�ء�ت 

بقانون  �ملتعلق  �لرئا�شي  �الأمر 
�الن��ت��خ��اب��ات، ح��ي��ث وق��ف 
�ملقاعد  ع��دد  تقلي�ش  عند 
من  �ملمثلة  �لهيئة  وتو�شيع 
و�أو�شح  منتخب،  كل  خلل 
تاأتي  �جلديدة  �الإج���ر�ء�ت  �أن 
و�مل��ع��ط��ي��ات �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة 
�لتق�شيم  وك���ذ�  �جل���دي���دة، 
وهو  موؤخر�،  �لطارئ  �الإد�ري 
�لدكتور  بح�شب  �شي�شمح  ما 
�شيا�شي  بتمثيل  دخيني�شة 
على  للحفاظ  ومتو�زن  عادل 

مبد�أ �مل�شاو�ة و�الإن�شاف .
وعن ت�شمن قانون �النتخابات 
عتبة �إق�شائية حددها ب�5 باملئة 
يف  عنها  �ملعرب  �الأ�شو�ت  من 
تق�شى  حيث  �ال�شتحقاقات، 
على  �لتي حت�شل  �لقو�ئم  كل 
"�شيف  �أك��د  ذل��ك،  من  �أق��ل 
�ل�شباح" �أن �الأمر منطقي يف 

تبقى  و�لن�شب  �لر�هن  �لوقت 
�رصورية، على �الأقل يف هاته 
�لفرة �النتقالية، الأن �لت�شكيل 
يجب �أن يكون متثيليا ولكن يف 

نف�ش �لوقت من�شجم.
بالقول  دخيني�شة  و�أو���ش��ح   
�لن�شبي  �النتخابي  "�لنمط 
�لقائمة  قاعدة  �عتماد  وك��ذ� 
بالتمثيل  ي�شمحان  �ملفتوحة 
نف�ش  يوؤدي يف  �لو��شع، لكنه 
�لناخبن،  ت�شتيت  �إىل  �لوقت 
مبعرثة،  هيئات  ب��روز  و�إىل 
غري  بتوزيع  هيئات  و�إن��ت��اج 
يوؤدي  قد  ما  وممزق،  متكافئ 
جمال�ش  ت�شكيل  �شعوبة  �إىل 
حملية،  �أو  وطنية  منتخبة 
�رصورية  �لن�شب  فهاته  لذلك 
من  �ل�شيا�شية  �حلياة  ل�شبط 
متما�شكة  جم��ال�����ش  خ���لل 

ومن�شجمة وقوية" .

اأكد رئي�ض ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، حممد �سريف، انطالق عملية �سحب ال�ستمارات اخلا�سة بالرت�سيحات لالنتخابات الت�سريعية املقررة يوم 12 
جوان املقبل، يف وقت اأعلن عن قرار بتقلي�ض عدد مقاعد املجل�ض ال�سعبي الوطني متا�سيا مع ا�ستحداث وليات جديدة باجلنوب.

اإجالء  رحالت  برجمة  برتكيا" ت�ستعجل  "اجلالية 
قبيل رم�سان

دعت اإىل فتح احلدود ب�سكل تدريجي  

�جلز�ئرية  �جلالية  منتدى  خاطب 
�جلمهورية  رئي�ش  �أم�ش  بركيا، 
عبد �ملجيد تبون من �أجل برجمة 
ل�شهر  حت�شبا  �إج���لء  رح��لت 

رم�شان �ملبارك.
�إىل  له  بيان  يف  �ملنتدى  ودع��ا 
تدريجي مع  ب�شكل  �حلدود  فتح 
�لوقائية  �لتد�بري  �تخاذ  مر�عاة 

�ملعمول بها دوليا لق�شاء �ل�شهر 
وتاأ�شف  �أهلهم.  رفقة  �لف�شيل 
�لب�شع  لل�شتغلل  �مل��ن��ت��دى 
لبع�ش �رصكات �لطري�ن �الأجنبية 
�خلارج  يف  �جلز�ئرين  لظروف 
ورفع �شعر �لتذ�كر ب�شكل كبري. 
�إىل  �ل�شلطات  �جلالية  دعت  كما 
�إىل  بالعودة  للجز�ئرين  �ل�شماح 

�أر�ش �لوطن مع �خلطوط �جلوية 
�لوقائية  �لتد�بري  �الأجنبية �شمن 
�ملنتدى،  طالب  كما  �ل��لزم��ة. 
�جلوية  للخطوط  تعليمة  باإعطاء 
�جلز�ئرية لقبول �لتذ�كر �ل�شابقة 
ب�شبب ظروف  ت�شتعمل  �لتي مل 
جائحة فريو�ش كورونا �مل�شتجد.
لوؤي/ي

مع ا�سرتجاع الأر�سيف من فرن�سا   

ك�شف �أم�ش �الأمن �لعام لوز�رة 
�لعيد  �حلقوق،  وذوي  �ملجاهدين 
مت  �أنه  له  ت�رصيحات  ربيقة، يف 
حية  �شهادة  �ألف   35 نحو  جمع 
�ألف   28 يف  �جلز�ئرية،  للثورة 
موؤكد�  �لت�شجيل،  من  �شاعة 
�لفرن�شي،  �لرئي�ش  �ع��ر�ف  �أن 
مب�شوؤولية  م��اك��رون،  �إميانويل 
وقتل  تعذيب  يف  ب��لده  جي�ش 
"خطوة  بومنجل  علي  �ل�شهيد 

�إيجابية".
كبار  "موؤرخن  �إن  ربيقة،  وقال 
�عر�ف  ��شتح�شنو�  �جلز�ئر  يف 
مب�شوؤولية  �لفرن�شي  �لرئي�ش 
علي  �ل�شهيد  بقتل  بلده  جي�ش 
بومنجل، على �أ�شا�ش �أنها بد�ية 
بالن�شبة  لكن  �لذ�كرة،  مل�شاحلة 
تاريخنا  ف��اإن  كجز�ئرين  لنا 
و��شح و�شوح �ل�شم�ش ونعرف 
قتل  بومنجل  �ل�شهيد  �أن  جيد� 
لي�ش  �الأمر  �لتعذيب، وهذ�  حتت 
و�أ�شاف  لنا".  بالن�شبة  جديد� 
يعد  �العر�ف  فاإن  يكن  "مهما 

نقول  �أن  ون��ود  �إيجابية  خطوة 
�إىل   1830 من  ميتد  تاريخنا  �إن 
1962 وال ميكن جتزئة حدث عن 
�ل�رصية  رفع  قر�ر  وحول  �آخر". 
�أكد  �جل��ز�ئ��ري،  �الأر�شيف  عن 
�ملجاهدين  لوز�رة  �لعام  �الأمن 
"�مل�شاألة  �أن  �حل��ق��وق  وذوي 
�أو   50 مرور  فبعد  بحتة،  تقنية 
يتم  �أن  �لطبيعي  من  �شنة   70
�أو  �الأر�شيف  عن  �ل�رصية  رفع 
�شياق  يف  م�شدد�  منه"،  ج��زء 
�جلز�ئري  �الأر�شيف  عن  �حلديث 
هذ�  "��شرجاع  �أن  فرن�شا  يف 
يخ�شع  �أن  يجب  �الأر���ش��ي��ف 
ومتعن  ودر��شة  معينة  ل�رصوط 
ال  حتى  �الخت�شا�ش،  �أهل  من 
نقع يف �خلطاأ �أو �ملغالطة، كما �أن 
هذ� �الأر�شيف ال ميكن جتزئته يف 
كما  معينة".  مرحلة  �أو  �أح��د�ث 
�أن نعمل على جلب  يجب علينا 
�الأخ��رى  �ل��دول  من  �الأر�شيف 
وتون�ش  ول��ب��ن��ان  كبلجيكا 
فرن�شا  ولي�ش  وغريها  و�ملغرب 

�ملتحدث  تطرق  كما  فقط". 
مل�شاألة �لتعر�ش باالإ�شاءة لبع�ش 
�إن  رموز �لثورة �جلز�ئرية، وقال 
" �لقانون و��شح يف �ملجال، لكن 
ما يحز يف �لنف�ش �أن من يتعر�ش 
و�ل�شهد�ء  للمجاهدين  ب�شوء 
�أمر  وه��و  وع��ي،  ع��دم  عن  ينم 
يجعلنا �أكرث عزما على مو��شلة 
�ل�شهد�ء  بر�شالة  �أكرث  �لتعريف 
نوؤكد  و�أن  �جل��دي��د،  �جليل  �إىل 
�جلز�ئر  برموز  �مل�شا�ش  �أن  لهم 
جماهد�  �أو  �شهيد�  كان  �شو�ء 
م�شا�ش  هو  �شهيد  �أرم��ل��ة  �أو 
مب�شاألة  يتعلق  فيما  �أما  باجلز�ئر. 
للثورة  �حلية  �ل�شهاد�ت  جمع 
�مل�شوؤول  فك�شف  �جل��ز�ئ��ري��ة، 
�شهادة  �ألف   35 نحو  جمع  عن 
�لت�شجيل  من  �شاعة  �ألف  ب�28 
�ل�شهاد�ت  من  كثري�  ت�شمنت 
�حلية من �شخ�شيات وجماهدين 
در��شتها  ينبغي  و�لتي  كبار، 

ومتحي�شها و��شتغللها.
لوؤي/ي

وزارة املجاهدين تن�سح اأهل الخت�سا�ض بتجنب 
الوقوع يف املغالطات

اإمهال النقابات اأقل من اأ�سبوعني للك�سف عن عدد 
منخرطيها   

األزمتها وزارة العمل باإيداع ملفاتها عرب من�سة رقمية

يف  �ل��ع��م��ل  وز�رة  �نطلقت 
حجم  معرفة  �أجل  من  �لتحقيق 
و�أل��زم��ت  �ل��ن��ق��اب��ي  �لتمثيل 
�شامل  ملف  بتقدمي  �لنقابات 
فيها،  �ملنخرطن  ع��دد  ح��ول 
وذلك يف �أجل �أق�شاه 31 مار�ش 

�جلاري.
�الأربعاء،  �أم�ش  �ل��وز�رة  ودعت 
�إيد�ع  �إىل  �لنقابات  لها  بيان  يف 

بتقدير  ت�شمح  �لتي  ملفاتها 
�لرقمية  �ملن�شة  عرب  متثيليتها 
�ملتوفرة على �ملوقع �الإلكروين 
�ل�شهر  نهاية  قبل  ل��ل��وز�رة 
�إىل  �ل��وز�رة  و�أ�شارت  �جل��اري. 
ملفاتها  تقدم  مل  �لتي  �لنقابات 
ميكنها  ال  �ملذكور  �لتاريخ  قبل 
و�أكدت  �شلحيتها.  متار�ش  �أن 
�ل�منظمات  �عتبار  ميكن  �أن��ه 

عنا�رص  تبلغ  ال  �لتي  �لنقابية 
يف  �لنقابية  متثيليتها  تقدير 
�الآج���ال �مل��ح��ددة ق��ان��ون��ا، غري 
 37 �مل��ادة  الأحكام  طبقا  متثيلية 
 ،90-14 مكرر من �لقانون رقم 
وال ميكن لها ممار�شة �شلحياتها 
�ملن�شو�ش عليها يف �أحكام �ملادة 

38 من �لقانون �ملذكور.
لوؤي/ي
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اجلزائر ت�ستقطب ال�ستثمار ال�سعودي والكندي يف املناجم

لوؤي/ي
------------------

�لعلقات  �جلانبان  و��شتعر�ش 
يف  �شيما  ال  �لبلدين،  بن  �لثنائية 
�أ�شاد�  حيث  �القت�شادي  �ملجال 
�لد�ئم  و�لتن�شيق  �لوثيق  ب�"�لتعاون 
جمال  يف  و�ل�شعودية  �جلز�ئر  بن 
�لثنائي  �مل�شتوين  على  �لطاقة 
على  بالفائدة  يعود  مبا  و�ل��دويل، 

�ل�شقيقن". �لبلدين 
مدى  �إىل  �ل��ط��رف��ان  ت��ط��رق  كما 
�لثنائية  �ل�رص�كة  م�شاريع  تقدم 
�شوناطر�ك  م��ع   خا�شة  �جل��اري��ة 
يف  و�ال�شتثمار  �لتعاون  �آفاق  و�إىل 
جمال   يف  �شيما  ال  �لطاقة،  ميد�ن 
�لتكرير  �الإن��ت��اج،  �ال�شتك�شاف، 

�لبيان. ي�شيف  كيمياء،  و�لبرو 
عرقاب  دع��ا  �ل�شياق،  نف�ش  ويف 
لل�شتثمار  �ل�شعودية  �ملوؤ�ش�شات 
بعد  خا�شة  �ملنجمي  �لقطاع   يف 
�لذي  �ملناجم  قطاع  بعث  "�إعادة 
لتنويع   فعالة  م�شاهمة  ي�شاهم 

�لوطني". �القت�شاد 
�أي�شا فر�شة  �ملحادثات  وكانت هذه 
وتطور  و�شعية  لبحث  للطرفن 
عن  معربين  �لنفطية،  �الأ���ش��و�ق 
ن�شبة  مدى  يخ�ش  فيما  �رتياحهما 
�ل��دول  بن  �مل��ربم  �التفاق  �ح��ر�م 
وغري  �أوب��ك  منظمة  يف  �الأع�شاء 

�لبيان. �أوبك، ح�شب 
و�ملناجم،  �لطاقة  وزي��ر  دع��ا  كما 

��شتقباله  خ��لل  ع��رق��اب،  حممد 
كر�شتوفر  باجلز�ئر،  كند�  ل�شفري 
�لكندية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  وي��ل��ك��ي، 
خا�شة  �ملحروقات،  يف  لل�شتثمار 
قانون  �لتنفيذ  حيز  و���ش��ع  م��ع 
�ملحروقات �جلديد، ح�شب ما �أفاد به 

للوز�رة. بيان 
"��شتعر�ش  �للقاء،  ه��ذ�  وخ��لل 
قطاع  يف  �لتنمية  �شيا�شة  عرقاب 
جماالت  يف  �شيما  ال  �ملحروقات، 
�لبرو  �لتكرير،  و�مل�شب،  �ملنبع 
�خلرب�ت،  وتبادل  �لتكوين  كيمياء، 
دعا  حيث  �لبحر،  مياه  حتلية  وكذ� 
لل�شتثمار  �لكندية  �ل�رصكات 
مع  خا�شة  �ملحروقات  ميد�ن  يف 
�لن�شو�ش  �إعد�د  من  قريبا  �النتهاء 
�مل��ح��روق��ات  ل��ق��ان��ون  �لتطبيقية 

�مل�شدر. نف�ش  �جلديد"، ح�شب 
�جلديد  �ملحروقات  قانون  و�شي�شمح 
�لدول  مقدمة  يف  �جلز�ئر  بو�شع 
يف  لل�شتثمار�ت  جاذبية   �الأك��رث 

هذ� �ملجال"، يقول بيان �لوز�رة.
على  �للقاء  هذ�  يف  �لطرفان  و�أكد 
بن  "�ملمتازة"  �لثنائية  �لعلقات 
�لطاقة"،  جمال  يف  وكند�  �جلز�ئر 
م�شيدين مب�شتوى �ل�رص�كة و�لتبادل 
و�لكندية  �جلز�ئرية  �ملوؤ�ش�شات  بن 
تعزيزها  �رصورة  على  "�شدد�  �لتي 

وتو�شيعها".
دعا  �ملناجم،  قطاع  يخ�ش  وفيما 
فر�ش  وتعزيز  لتطوير  �ل��وزي��ر 
�لقطاع  يف   و�ال�شتثمار  �الأعمال 
فيما  �شيما  ال  �جلز�ئري،  �ملنجمي 
�أج��ل  م��ن  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  يخ�ش 

و�ل�رص�كة. �ال�شتثمار 
�لكندي  �ل�شفري  �أك��د  جهته،  من 
�لكندية  �ل�رصكات  �هتمام  على 
ب��اجل��ز�ئ��ر،  �أك���رث   �ال�شتثمار  يف 
"�رصيكا  تعد  �جلز�ئر  �أن  �إىل  م�شري� 
�لطاقوي   �مليد�ن  يف  وجديا  مهما 

و�ملنجمي".
لوزير  دع��وة  �ل�شفري  وج��ه  كما 
�ملنتدى  يف  للم�شاركة  �لطاقة 
�الق��ت�����ش��ادي و�ال���ش��ت��ث��م��اري يف 
و�ملزمع  �لكندية  كالغاري  مدينة 

�ملقبل. �شبتمرب  �شهر  عقده 
على  �ل��ط��رف��ان  �أك���د  �الأخ���ري،  يف 
وو����ش��ع��ة  و�ع���دة  "�آفاق  وج���ود 
و�ال�شتثمار  �ل�رص�كة  مل�شتقبل 
ي�شيف  �لبلدين"،  موؤ�ش�شات  بن 

�لبيان.

العمرييني،  اإبراهيم  بن   العزيز  عبد  باجلزائر،  ال�سعودية  اململكة  �سفري  مع  لقائه  خالل   عرقاب،  حممد  واملناجم،  الطاقة  وزير  دعا 
املوؤ�س�سات ال�سعودية لال�ستثمار يف القطاع املنجمي الوطني.

يف جمال ال�ستك�ساف والإنتاج والتكرير والبرتو كيمياء

تفكيك �سبكة دولية وا�سعة 
خمت�سة يف تهريب احليوانات
متكنت م�شالح �أمن والية �جلز�ئر ممثلة يف فرقة �لبحث 
من  �لق�شائية،  لل�رصطة  �لوالئية  للم�شلحة  و�لتدخل 
ق�شية  عن  خطرية  �إجر�مية  جماعة  لن�شاط  حد  و�شع 
�لتهريب  يف  خمت�شة  منظمة  �إجر�مية  جماعة  تكوين 

�ملحمية. للحيو�نات  �لدويل 
فرقة  يف  ممثلة  �جلز�ئر،  والية  �أمن  م�شالح  و�شعت 
لل�رصطة  �ل��والئ��ي��ة  للم�شلحة  و�ل��ت��دخ��ل  �لبحث 
�إ���رص�ف  وحتت  نوعية،  عملية  ث��ر  �إ على  �لق�شائية 
لن�شاط  ح��د�  �إقليميا،  �ملخت�ش  �جلمهورية  وكيل 
جماعة  تكوين  ق�شية  عن  خطرية  �إجر�مية  جماعة 
�ل��دويل  �لتهريب  يف  خمت�شة  منظمة  �إج��ر�م��ي��ة 
وجز�ئرية،  دولية  قو�نن  مبوجب  �ملحمية  للحيو�نات 
تنظيم  �شاأنها  من  �لتي  �لتنظيمية  باللو�ئح  �مل�شا�ش 
مفر�شة  حيو�نات  على  �حليازة  مقنن،  جتاري  ن�شاط 
�ملخت�شة  �مل�شالح  من  رخ�شة  ب��دون  و��شتو�ئية 
مز�ولة  �لعامة،  بال�شحة  �مل�شا�ش  مع  و�لبيطرية، 
�لعملية  وكّللت  جتاري.  �شجل  بدون  جتاري  ن�شاط 
ميد�نية  وحتريات  بحث  عملية  ث��ر  �إ على  بالنجاح 
�شبكة  خ��ي��وط  ف��ك  م��ن  �ملحققن  مكنت  مكثفة 
والية  عرب  ونيجرييا  �لنيجر  دولة  من  متتد  �إجر�مية 
هناك  �أن  تبن  �أين  �لعا�شمة،  �جلز�ئر  باجتاه  مترن��شت 
�أ�شناف  كل  مت�ش  �لنطاق  و��شعة  دولية  تهريب  عملية 
�شمن  م�شنفة  و�ال�شتو�ئية،  �ملفر�شة  �حليو�نات 
مبوجب  �النقر��ش  طريق  يف  �أو  �ملحمية  �حليو�نات 
�لنيابة  �إ�رص�ف  وحتت  حيث  وجز�ئرية،  دولية  قو�نن 
�لتجارية  و�ملحال  �مل�شاكن  تفتي�ش  مت  �ملخت�شة، 
منور،  ثلثة  �أ�شود،  خم�شة  حجز  مت  �أين  فيهم،  للم�شتبه 
وثمانون  وثمانية  قردين  "فنك"،  �شحر�ء  ثعلبي 
و�شعها  ليتم  �الأ�شناف،  خمتلف  من  ببغاء  طائر 
لوالية  �حلامة  �لتجارب  حديقة  م�شالح  ت�رصف  حتت 
�ملخت�ش  �جلمهورية  وكيل  لتعليمات  تنفيذ�  �جلز�ئر، 
تقدمي  مت  جز�ئي،  �إج��ر�ء  ملف  �إجن��از  وبعد  �إقليميا. 
وكيل  �أمام  �شخ�شا   13 عددهم  �ملقدر  فيهم  �مل�شتبه 

�إقليميا. �ملخت�ش  �جلمهورية 
ق/و

حر�ض ال�سواحل اجلزائري ينقذ 18 حراقا مغربيا
�لدفاع  وز�رة  بيان  �أم�����ش  ك�شف 
من  �ل�شو�حل  حر��ش  متكن  �لوطني 
�رصعية،  غري  هجرة  حماوالت  �إحباط 
من   18 بينهم  من  �شخ�شا   99 و�إنقاذ 

مغربية. جن�شية 
�لوز�رة فقد كان هوؤالء على  وح�شب 
من  بكل  �ل�شنع  تقليدية  قو�رب  منت 
ووه��ر�ن  تيمو�شنت  وع��ن  �ل�شلف 
 177 توقيف  مت  فيما  وم�شتغامن. 
جن�شيات  من  �رصعي  غري  مهاجر� 
وعن  �شالح  عن  من  بكل  خمتلفة 

وب�شار. وتلم�شان  �أمينا�ش 
للجي�ش  م�شركة  مفارز  و�أوق��ف��ت 
مع  بالتن�شيق  �ل�شعبي،  �لوطني 
تاجر   31 �الأم���ن،  م�شالح  خمتلف 

عمليات  خلل  وحجزت  خم��در�ت، 
م��ت��ف��رق��ة ع��رب خم��ت��ل��ف �ل��ن��و�ح��ي 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  �لع�شكرية، 
قنطار�  ب�14  ُتقدر  �ملعالج  �لكيف 
فقد  �مل�شدر  كيلوغر�ما.وح�شب  و22 
�إدخالها  �الإجر�مية  �ملجموعات  حاولت 

عرب �حلدود مع �ملغرب.
وم�شالح  للجي�ش  مفارز  و�أوقفت 
�ل���درك �ل��وط��ن��ي وح��ر����ش �حل��دود 
�لع�شكريتن  �لناحيتن  باإقليمي 
عمليات  خ��لل  و�ل��ث��ال��ث��ة،  �لثانية 
متفرقة، 11 تاجر خمدر�ت، و�شبطت 
�لكيف  من  كغ  و68،5  قنطار�   13
تاجر   20 توقيف  مت  فيما  �ملعالج. 
نف�ش  من  كغ   53،5 وحجز  خمدر�ت 

مهلو�شا  قر�شا   32480 وكذ�  �ملادة، 
�أخرى. عرب نو�ح ع�شكرية 

من جهة �أخرى، �أوقفت مفارز للجي�ش 
وبرج  قز�م  وعن  مترن��شت  من  بكل 
�أمينا�ش،  وعن  وجانت  خمتار  باجي 

�شخ�شا.  171
مولد�  و131  مركبة   30 وحجزت 
�شغط  م��ط��رق��ة  و78  ك��ه��رب��ائ��ي��ا 
�أخ��رى  وجتهيز�ت  تفجري  وم��ع��د�ت 
غري  �لتنقيب  بعمليات  ت�شتعمل 
�إىل  باالإ�شافة  �لذهب.  عن  �مل�رصوع 
�لذهب  خ��ام  خليط  م��ن  كي�شا   50
�مل��و�د  م��ن  طنا  و68،8  و�حل��ج��ارة 
�شخ�شا   13 توقيف  ومت  �لغذ�ئية. 
�آيل  وم�شد�ش  �شيد  بنادق   07 وحجز 

و275،5 كغ من مادة �لبارود �الأ�شود 
ببنادق  خا�شة  خرطو�شة  و1385 

�ل�شيد.
�لتبغ  مادة  من  وحد�ت   1110 وكذ� 
�الألعاب  خمتلف  من  وحدة  و14400 
خمتلف  من  وح��دة  و5391  �لنارية 

�مل�رصوبات.
ُنفذت  منف�شلة  هذ� خلل عمليات  مت 
بكل من ورقلة و�لو�دي وب�شكرة و�أم 
كما  وغيليز�ن.  وباتنة  وقاملة  �لبو�قي 
 18252 تهريب  حماوالت  �إحباط  مّت 
تب�شة  م��ن  بكل  �ل��وق��ود  م��ن  ل��ر� 
وتندوف  �أهر��ش  و�شوق  و�لطارف 

وبرج باجي خمتار.
لوؤي/ي

اإقحام املواطنني يف عملية 
مراقبة الأ�سعار عرب 

خدمة "ا�سكي"
حيز  "��شكي"  ��شم  يحمل  جديد  تطبيق  �أم�ش  دخل 
�لتبليغ  �إمكانية  �ملو�طنن  ليمنح  �جلز�ئر،  يف  �خلدمة 

ي�شجلونها. �لتي  �لتجارية  �لتجاوز�ت  عن 
�لرقابة  �أعو�ن  مهام  �شي�شهل  �لذي  �لتطبيق  وهو   
�ملو�طنن  �شيقحم  كما  �لتجارة،  ل��وز�رة  �لتابعن 
�أنو�ع  كل  �شد  و�لتبليغ  �الأ�شعار  مر�قبة  عملية  يف 
�الأمر  تعلق  �شو�ء  �لتجار  ميار�شها  �لتي  �لتجاوز�ت 

�لتحايل. �أو  �لغ�ش  �أو  بامل�شاربة 
حماية  جمعية  رئي�ش  زب��دي  م�شطفى  و�أو���ش��ح 
مهمة  لت�شهيل  ج��اء  �لتطبيق  ه��ذ�  �أن  �مل�شتهلك، 
لكل  �ل�شكوى  رفع  حق  �إتاحة  وكذ�  �لرقابة،  �أعو�ن 
"�مل�شتهلك  �خل�شو�ش  يف  وقال  كانو�  �أينما  �ملو�طنن 
�أن  عو�ش  �لتطبيق  من خلل  �شكو�ه  ي�شجل  �أن  ميكن 

." �إلكرونيا  موقعا  �أو  �شفحة  يدخل 
لوؤي/ي

حجز خم�سة اأ�سود وثالثة منور و88 طائر ببغاء

لف�سح التجاوزات التجارية

تتم عن طريق موقعي الديوان بالن�سبة للمرت�سحني الأحرار

مهلة مراجعة تاأكيد ت�سجيالت امتحانات "الباك و"البيام" تنق�سي اليوم
�ل��ي��وم  تنق�شي  �أن  �مل��ق��رر  م��ن 
مبر�جعة  �خلا�شة  �ملهلة  �خلمي�ش 
من  �لت�شجيلت  تاأكيد  و�إع���ادة 
�ملدر�شية  �المتحانات  �إج��ر�ء  �أجل 
�لوطنية دورة 2021، على م�شتوى 

�لرقمية. �الأر�شية 
مر��شلة  يف  �ل���وز�رة  و�أو�شحت 
وجهتها  فيفري،   21 يوم  موؤرخة 
�ملر�جعة  �أن  �لربية  مديري  �إىل 
�لرقمية  �الأر���ش��ي��ة  ع��رب  ك��ان��ت 

وعن  �لوطنية،  �لربية  ل���وز�رة 
�لوطني  �ل��دي��و�ن  م��و�ق��ع  ط��ري��ق 
طرف  من  و�مل�شابقات  للمتحانات 
للطلع  �ملتمدر�شن  �ملر�شحن 
��شم  با�شتخد�م  معلوماتهم  على 
لكل  �ل�����رصي  و�ل��رق��م  �مل�شتخدم 
��شتلم  و�شل  يف  �مل��دون  مر�شح 
عرب  وك��ذل��ك  �لت�شجيل،  م��ل��ف 
�لتلميذ.  باأولياء  �خلا�ش  �لف�شاء 
وجود  حالة  يف  �إنه  �لوز�رة،  وقالت 

على  �مل��ع��ل��وم��ات  ه���ذه  يف  خ��ط��اأ 
�ملوؤ�ش�شة  مدير  �إب���لغ  �ملر�شح 
مدير  ل��ي��ق��وم  م��ار���ش،   18 ق��ب��ل 
�للزمة  بالت�شحيحات  �ملوؤ�ش�شة 
 22 قبل  �لرقمية  �الأر�شية  على 
وبخ�شو�ش  �آج��ل.  كاآخر  مار�ش 
�متحاين  يف  �الأح���ر�ر  �ملر�شحن 
�لتعليم  و�شهادة  �لبكالوريا  �شهادة 
�ملر�جعة  عملية  فتتم  �ملتو�شط 
عن  �ملعلومات  �شحة  من  و�لتاأكد 

�خلا�شن  �ل��دي��و�ن  موقعي  طريق 
بالت�شجيلت، ويف حالة وجود خطاأ 
مديرية  �إىل  مر��شلة  توجيه  فعليهم 
قبل  �لت�شحيحات  تت�شمن  �لربية 
�لديو�ن  يتحمل  وال  مار�ش،   18
و�مل�شابقات  للمتحانات  �لوطني 
فيما  �لتاريخ  هذ�  بعد  م�شوؤولية  �أي 
و�لت�شحيحات  �الأخ��ط��اء  يخ�ش 

ف�شلها يف  باالمتحانات  �ملتعلقة 
 �الأول.                              لوؤي/ي
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�إط���������ار  يف 
حم�������ارب�������ة 
���ش��ك��ال  ك���ل �أ
�مل���م���ار����ش���ات 
�ل���ت���ج���اري���ة 
غ���ري �ل��ن��زي��ه��ة 
و�مل�����ا������ش�����ة 
ب���ال�������ش���ح���ة 

ت��ع��زي��ز  وك�����ذ�   ، �ل���ع���ام���ة 
ع��م��ل��ي��ات �ل���رق���اب���ة ع��ل��ى 
وغريها  �لتجارية  �مل��ح��لت 
ت�شتقبل  �لتي  ن�شطة  �الأ من 
�جل���م���ه���ور م���ن �ج����ل �حل��د 
ك��ورون��ا  وب���اء  �نت�شار  م��ن 
دورية  �ثر  وعلى  كوفيد19  
�الخت�شا�ش  بقطاع  مر�قبة 
مت��ك��ن ع��ن��ا���رص �م���ن د�ئ���رة 
�ل��و�دي  والي��ة  باأمن  �لدبيلة 
من  �ل��ت��ج��ارة  �أع���و�ن  رف��ق��ة 
جت��اري��ة   خم��ال��ف��ات  ت�شجيل 
�مل�شتهلك  خ��د�ع  يف  تتمثل 
�شلحية  وم��دة  تاريخ  حول 
للبيع  عر�ش  وكذلك  �ملنتج 
�ل�شلحية  منتهية  ملنتجات 
���ش��د ���ش��اح��ب حم��ل جت��ارة 
و�لدهون  �لبناء  ملو�د  بالتجزئة 
�لعمر  من  �لثالث  �لعقد  يف 
وتتمثل  �ملنطقة   من  ينحدر 
وع�رصون  وخم�شة  مئة  يف 
ذ�ت  ملون  ق���ارورة   )125 (
16 قارورة  100 غر�م و  وزن 
وكذلك  ملل   100 حجم  ذ�ت 
وزن  ذ�ت  ملون  علب  �أربعة 
�شباغة  علب   04 غر�م   400
ذ�ت  رغ���وة  ق��ارورت��ن   02

نف�ش  ويف  م��ل   750 ح��ج��م 
�شاحب  ���ش��ب��ط  مت  �الط����ار 
للتغذية  بالتجزئة  جتارة  حمل 
من  �لر�بع  �لعقد  يف  �لعامة 
�ملنطقة  م��ن  ينحدر  �لعمر 
دون  قار  جتاري  ن�شاط  ميار�ش 
�لتجاري  �ل�شجل  يف  �لقيد 
ي��ق��وم ب��ب��ي��ع ���ش��ل��ع غ��ذ�ئ��ي��ة 
تتمثل  �ل�شلحية  منتهية 
�لياغورت  مادة  من  كمية  يف 
وعدد  �ملتو�شط  �حلجم  ذ�ت 
�لرو�ئح  مزيل  ق��ارور�ت  من 
و�أكيا�ش  ملل   300 حجم  ذ�ت 
مت  كما  �ل��زع��ف��ر�ن  م��ادة  م��ن 
متجر   �شاحب  �شبط  �ي�شا 
مادة  من  كميات  على  يحوز 
مو�د  وهي  �الأ�شود  �لكمون 
�ل�شلحية  منتهية  غذ�ئية 
م��ع��رو���ش��ة ع��ل��ى رف���وف 
�الأ���رص�ر  مر�عاة  دون  �لبيع 
�ملو�طن.   �شحة  على  �ملمكنة 
�الإج���ر�ء�ت  ��شتكمال  بعد 
ح��ررت  �ل��لزم��ة  �لقانونية 
ومت  �ملخالفن  �شد  ت��ق��اري��ر 
�شد  جز�ئية  ملفات  �أجن���از 
�أ���ش��ح��اب ه��ات��ه �مل��ح��لت 

. رية لتجا �
ق.م

�لريفية  �ملنطقة  ��شتفادت 
ح���ي �ل�������ش���و�ل���ح ب��ل��دي��ة 
 50 ع���دد  م���ن  �ل��ب��ي��ا���ش��ة 
لل�شكن  جديدة  �إعانة  ح�شة 
ح�شة   15 ب��ع��د   ، �ل��ري��ف��ي 
�ملنطقة  بها  ��شتفادت  �لتي 
ووزعت  �الأخ��رية  �الآون��ة  يف 
ع���ل���ى م�����ش��ت��ح��ق��ي��ه��ا م��ن 
�شكن  ميلك  ال  �لذي  �ل�شباب 
تتوفر  ممن  وغريهم  و�أر�م��ل 
�ل�رصورية  �ل�رصوط  فيهم 
�ملرفق  ه��ذ�  من  لل�شتفادة 
ويف   ، �حلياة  يف  �ل�رصوري 
�أولياء  من  عدد  عرب  �الإط��ار 
باملنطقة  �ملقيمن  و�ل�شكان 
�ل��ري��ف��ي��ة ح���ي �ل�����ش��و�ل��ح 
بعد  �لكبري  �رتياحهم  ع��ن 
وعملية  �لقائمة  عن  �لك�شف 
�ل��ت��وزي��ع ل��ه��ذه �الإع���ان���ة 
�جل��دي��دة ع��ن �ل��ب��ل��دي��ات ، 
�لتي  بلديتهم  خ�شو�شا 
م�شتوى  يف  ن�شيب  لها  كان 
على  وخ��ا���ش��ة  ت��ط��ل��ع��ات 
���ش��ك��ان ه���ذ� �حل���ي �ل��ذي��ن 

�جلديدة  �اللتفاتة  �نتظرو� 
زيادة  ب�شبب  �ل�شرب  بفارغ 
ت�شاعف  �لذي  �لطلبات  عدد 
الأ�شباب  �الأخ��رية  �الآون��ة  يف 
يف  �ل�شباب  تقدم  منها  عّدة 
فيه  تتوفر  و�أ�شبح  �ل�شن 
من  ل��ل���ش��ت��ف��ادة  �ل�����رصوط 
وكذ�  �ل�رصوري  �ملرفق  هذ� 
�الآخر  للبع�ش  قامة  �الإ تغيري 
من  حتى  خمتلفة  جهات  من 
�ملنطقة  حتو  �لوطن  �أرج��اء 
يف  �ل�شو�لح  حي  �لريفية 
وعقد  �مللفات  جتديد  �نتظار 
�حل�شة  لتوزيع  عمل  جل�شة 
م�شتحقيها  على  �جل��دي��دة 
عليه  ج��رت  م��ا  غ��ر�ر  على 
�ملالية  �الإع��ان��ات  يف  �لعادة 
�لبهجة  بعثت  �لتي  �ل�شابقة 
من  ن��ف��و���ش  يف  و�ل�����رصور 
خ�شو�شا   ، �لتوزيع  �شملهم 
�لتي  �لعائلت  من  ذويهم 
�شيق  م���ن  ك��ث��ري�  ع��ان��ت 
 . فر�دها  �أ عدد  وكرثة  �مل�شكن 
زياد   بو  �أ

�ملاء  دو�ر  بلدية  �شكان  طالب 
�ل��و�دي  ب��والي��ة   ، �حل��دودي��ة 
���ش��ع��اف  �إ ���ش��ي��ارة  ب��ت��وف��ري   ،
�ل�شحية  �خلدمات  وحت�شن 
ل��ل��ظ��روف  ن���ظ���ًر�  وذل����ك   ،
 ، يعي�شونها  �لتي  �ل�شعبة 
�ل�شلطات  �ملعنّيون  نا�شد  و 
فتح  يف  �لتعجيل  �ل��والئ��ي��ة 

�ملدنية. �حلماية  وحدة 
�مل��اء  دو�ر  ���ش��ك��ان  ل����ح  و�أ
مطلبهم  يف  بالو�دي  �حلدودية 
�شيارة  توفري  ���رصورة  على 
�ملتو�جدة  للعيادة  �إ�شعاف 
�مل����رور  ح�����و�دث  ظ���ل  يف 
�ملنطقة  ط��رق  تعرفها  �لتي 
ب��االإ���ش��اف��ة   ، �مل��ت��ك��ررة  و 

م��ع��ان��اة  �إىل 
�حلرجة  �حلاالت 
م���ن �مل��ر���ش��ى 
ك����ربى  �إىل 
ت  م�شت�شفيا

�لوالية.
�شكان  ونا�شد 
ه���ذه �ل��ب��ل��دي��ة 
�ل����ن����ائ����ي����ة 
�ل�������ش���ل���ط���ات 
لتوفري  �لوالئية 
�إ�شعاف  �شيارة 
ب�����ش��ك��ل د�ئ���م 
ويف   ، للعيادة 
ق���رب �الآج���ال  �أ

باملنطقة. وجودها  الأهمية 
دو�ر  �شكان  ينتظر   ، وعليه 
وعود  جت�شيد  �حلدودية  �ملاء 

�ملحلية. �ل�شلطات 
ي�شن حممد 

�أكد و�يل �لو�دي ، عبد �لقادر 
تكثيف  �رصورة  على   ، ر�قع 
�حل���م���لت �ل��ت��ح�����ش��ي�����ش��ي��ة 
بتكاثف  وه��ذ�  و�ل��ت��وع��وي��ة 
م�شتوى  على  �جلهود  جميع 
�لنقل  و  �لتجارة  قطاعات 
�الإع��لم  وو���ش��ائ��ل  �ل�شحة 
وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �حل��رك��ة 
خلل  ذلك  وج��اء  �لك�شفية. 
�للجنة  �ج��ت��م��اع  ���ش��ه  ت��ر�أ
ملكافحة  �ملو�شعة  م��ن��ي��ة  �الأ
�للجنة  بح�شور   ، كوفيد19- 

�لتنفيذين  و�مل��در�ء  �الأمنية 
على  �مل�شوؤول  ذ�ت  و�أك��د   ،
�ملوؤ�ش�شات  تعقيم  ���رصورة 
�لعطلة. �نتهاء  قبيل  �لربوية 
وت�����ش��م��ن ج����دول �أع��م��ال 
ل�شهر  �لتح�شري   ، �الجتماع 
بتنظيم  وهذ�  �ملبارك  رم�شان 
�جلو�رية  �الأ�شو�ق  و�إح�شاء 
�ملر�قبة  حملت  تكثيف  مع 
�ل�شحية  �ل�رصوط  �حر�م  و 
خ�����ش��و���ش��ا ب��امل��ج��م��ع��ات 

. �لتجارية 

�ل�شهر  ق���دوم  ق���رب  وم���ع 
ر�قع  �لو�يل  �شدد   ، �لف�شيل 
بعمليات  �لقيام  �رصورة  على 
�ل��ت��ع��ق��ي��م ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
���ش�����ش��ات  �مل�����ش��اج��د و�مل��وؤ
مع  و�لريا�شية  �ل�شبانية 
خا�ش  ب��رن��ام��ج  تخ�شي�ش 
�رصورة  و  �لف�شيل  بال�شهر 
�ح���ر�م ج��م��ي��ع �الإج����ر�ء�ت 
بالوقاية  �خلا�شة  �ل�شحية 
�لرحمة  مطاعم  تنظيم  و   ،
�خل��ا���ش��ة ب�����ش��ه��ر رم�����ش��ان 

�ل��رق��اب��ة  بتكثيف  �مل��ب��ارك 
. �لنظافة  �رصوط  باحر�م 

وب��خ�����ش��و���ش �ل��ت��ح�����ش��ري 
لل�شنة  �لنهائية  المتحانات 
 2020  /2021 �ل��در����ش��ي��ة 
�الأول  �مل�������ش���وؤول  �أك����د   ،
مر�كز  �إح�شاء  على  بالوالية 
�أنظمة  معاينة  و  �المتحانات 
و  �ملوؤ�ش�شات  بكافة  �لتكييف 
باالمتحانات  �خلا�شة  �ملر�كز 

�لت�شحيح. ومر�كز 
.ع منل�ي 

اأمن دائرة الدبيلة 

تكثيف عمليات الرقابة على املحالت 
التجارية وحجز مواد ومنتجات منتهية 

ال�سالحية

بعد 15 اإعانة وزعت على م�ستحقيها 

املنطقة الريفية حي ال�سوالح بالبيا�سة 
ت�ستفيد من 50 ح�سة لل�سكن الريفي 

نظًرا للظروف ال�سعبة التي يعي�سونها

�سكان دوار املاء يطالبون ب�سيارة اإ�سعاف وحت�سني اخلدمات ال�سحية

وايل ولية الوادي، عبد القادر راقع

التاأكيد على �سرورة تكثيف احلمالت التح�سي�سية والتوعوية

فرحة كبرية لدى ال�سكان 

انطالق عملية تهيئة اأر�سية اجناز بئر املاء 
ال�ساخن بالبيا�سة 

اأحمد اأمني / حممد علي
----------------

عليهم  ���ش��ت��ع��ود  ن���ه���ا  الأ  
يف  �ملتمثلة  �جلهة  خ�شو�شا 
�مل�شتفيدين  �جل��دد  �ل�شكان 
�ل�شكنية  �لتح�شي�شات  من 
وحد�تهم  بناء  الأجل  �جلديدة 
بذلك  ل��ت��ك��ون   ، �ل�شكنية 
خطت  ق��د  �لبلدية  م�شالح 
�لق�شاء  نحو  عملقة  خطوة 
�جلهة  بهذه  �مل��اء  ن��درة  على 

ه��ذ�  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  ب��ع��د   ،
ن���ه  �مل�������رصوع �ل�����ش��خ��م الأ
�أحياء  على  بالفائدة  �شيعود 
�ملنطقة  هذه  من  قريبة  �أخرى 
لهذه  �لندرة  من  عانت  بعدما 
 ، �حلياة  يف  �ل�رصورية  �ملادة 
�لو�شية  �جلهات  و�أن  �شيما 
تعليماتها  �أعطت  قد  كانت 
�ملكلفة  للمقاولة  �ل�شارمة 
�أج��ل  م��ن  �الإجن����از  بعملية 
�لعملية  جت�شيد  يف  ���رص�ع  �الإ
ي�شتفيد  حتى  �مل�رصوع  نهاء  و�إ

�لذين  �ملعنين  �ملو�طنن  منه 
و�شغرية  كبرية  كل  يتابعون 
بعدما  �جلديد  �مل�رصوع  تخ�ش 
�ل�شكر  عبار�ت  �أجمل  �أعطو� 
�ل�شعبي  للمجل�ش  و�لتقدير 
�أحمد  رئي�شهم  بقيادة  �حلايل 
طموحهم  ج�شد  �لذي  زكايرة 

. �مليد�ن  يف 
وحملة حت�سي�سية لتثمني 

اقت�ساد املاء من قبل 
اجلزائرية للمياه وحدة 

الوادي
�جلز�ئرية   ، �أم�ش  �أول   ، قامت 
يف   ، �ل��و�دي  وح��دة   ، للمياه 
و�لتوعية  �لتح�شي�ش  �إط��ار 
حت�شي�شي  ي���وم  بتنظيم   ،
وت��وع��وي ل��ف��ائ��دة �ل��ن��ادي 
حمه  بجامعة  للطلب  �لبيئي 
خل�����رص ب���والي���ة �ل�����و�دي و 
�ال�شلمية  �لك�شافة  مب�شاركة 
مبحطة  ذلك  و  �لبيئة  ومديرية 
�أين   ، مار�ش   19 بحي  �لتحلية 
من  �رصوحات  تقدمي  خللها  مت 
حمطة  م�رصوع  رئي�ش  طرف 
�حلميد  عبد  علي  بن  �لتحلية 
تقنيات  حول  للطلبة  لفائدة 
و�لتعريف   ، �ملحطة  عمل 
من  �مل��ب��ذول��ة  ب��امل��ج��ه��ود�ت 
�لعمومية  �خلدمة  تقدمي  �أجل 
�ملاء  �قت�شاد  تثمن  و  �أف�شل 
حتمل  قبعات  توزيع  مت  كما   ،
ح�شبما  �ملوؤ�ش�شة،  �شعار 
لذ�ت  �الإع��لم  خلية  يف  ورد 

ل�رصكة. �

كما كان مربجما ، انطلقت اأم�ض الأول عملية تهيئة اأر�سية اجناز بئر املاء ال�ساخن مبنطقة عراعري ببلدية البيا�سة من طرف 
املوؤ�س�سة اخلا�سة بعد ح�سولها على الوثائق الالزمة لت�سوية الأر�سية يف اأقرب الآجال املمكنة قبل بداية الأ�سغال التي ينتظر 

بدايتها �سكان البلدية بفارغ ال�سرب ..
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ن-ق التجاين
------------

منوذج للتحدي والإ�سرار
خريف  فطوم  تقول  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
تقرت  بوالية  عمر  ببلدة  قوق  قرية  من 
�جلامعة،  وخريجة  ب�رصية  �إعاقة  �شاحية 
دحمان  مبدر�شة  تعليمها  تلقت  و�لتي 
�ل�شهيد  �إكمالية  ثم  بقوق  �لرحمان  عبد 
بن  �لعيد  ثانوية  ثم  �ل��رز�ق  عبد  بركة 
حت�شلت  �أين  عمر،  ببلدة  �ل�شحر�وي 
�إىل  �نتقلت  ثم  �لبكالوريا  �شهادة  على 
�حلقوق  بكلية  مرباح  قا�شدي  جامعة 
تعليمها  وك��ان  �ل�شيا�شية  و�لعلوم 
حيث  كتابة،  ودون  �ل�شمع  طريق  عن 
يف  �للي�شان�ش  �شهادة  على  حت�شلت 
�ليوم  هي  و�الإد�ري��ة،  �لقانونية  �لعلوم 
بالفرع  �إد�ري  كمت�رصف  م��وظ��ف��ة 
وتو�شح   ،2016 منذ  بقوق  �لبلدي 
�لقانون  الخت�شا�ش  �ختيارها  �أن  فطوم 
�أن  تطمح  كانت  حيث  ح��ب  ع��ن  ك��ان 
حما�رصة،  �أ�شتاذة  �أو  حمامية  تكون 
كذلك  ذلك،  دون  حالت  �لظروف  ولكن 

�الخت�شا�ش  هو  �لقانون  �أن  "ت�شيف"  
ويجول  ي�شول  �أن  للمعاق  ميّكن  �لذي 

كبرية. �أ�شو�طا  ويخو�ش  فيه 

ذوي  فيها  يتخبط  وم�ساكل  عوائق 
الحتياجات اخلا�سة

�ل�شخ�ش  ع��ل��ى  �ل�شعب  م��ن  ل��ع��ّل 

من  نظريه  يعانيه  ما  يتخّيل  �أن  �لعادي 
�الإعاقة،  تلك  كانت  ��ا  يًّ �أ �لهمم،  ذوي 
يومية،  حياتية  و�شعوبات  م�شاق  من 
�مل�شتجيبة  غري  �لبيئات  يف  �شيما  ال 
و�حل��رك��ة  �ل��ت��ن��ق��ل  يف  الح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
�حليوية  و�ل��ن�����ش��اط��ات  و�ل��ت��و����ش��ل 
طو�ل  �لنا�ش  بها  يقوم  �لتي  �الأخ��رى 
خريف  �أ�شارت  �ل�شدد  هذ�  ويف  �لوقت، 
فئة  تو�جه  �لتي  و�مل�شاكل  �لعو�ئق  �إىل 
ما  يف  خا�شة  �خلا�شة،  �الحتياجات  ذوي 
�ل�رصيحة  بهذه  �خلا�شة  بالقو�نن  يتعلق 
�أر�ش  على  تطبق  ال  �لتي   )09  _02  (
ويعرف  ورق،  على  حرب�  وبقيت  �لو�قع 
و�لوطني  �لعاملي  �ليوم  يف  فقط  باملعاق 
باقي  �أم��ا  �خلا�شة  �الحتياجات  ل��ذوي 

ومق�شي. مهم�ش  فهو  �ل�شنة 

ب��رز  �أ �أن  �ملتحدثة  ذ�ت  و�أو���ش��ح��ت   
مر�فق  �أي  وج��ود  ع��دم  ه��ي  �ل��ع��و�ئ��ق 
�الحتياجات  ذوي  حياة  لت�شهيل  متاحة 
على  مم���ر�ت  وج���ود  وع���دم  �خل��ا���ش��ة، 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �الإد�ر�ت  م�����ش��ت��وى 
عدم  �إىل  باالإ�شافة  �لفئة،  بهذه  خا�شة 
باملوؤ�ش�شات  �الأول��ي��ات  قانون  تطبيق 
�مل�شت�شفيات،  يف  خا�شة  �لعمومية 
تكافوؤ  يف  حقهم  على  ح�شولهم  وعدم 
�أو  بالوظائف  يتعلق  فيما  �ل��ف��ر���ش 
�اللتز�م  �إىل  فطوم  وتطمح  �لن�شاطات، 
ث��ن��اء  �أ و�ال�شتق�شاء  باالإح�شائيات 
�ملناطق  يف  خا�شة  �لتوظيف  عملية 
فامل�شابقات  �لظل،  ومناطق  �لنائية 
قطاعات  عدة  يف  بالتوظيف  تعنى  �لتي 
لذوي  خم�ش�شة  ن�شبة  فيها  توجد  ال 

�خلا�شة. �الحتياجات 
�الإعاقة  �شاحب  �أن  خريف  فطوم  وترى 
ه��و م��ن ي��ف��ر���ش ط��ري��ق��ة �ل��ت��ع��ام��ل 
م��ع �مل��ح��ي��ط، وت���ق���ول: ���ش��دي��ق��ات��ي 
وم��ع��اريف �ل��ذي��ن �أج��ال�����ش��ه��م و�أق���وم 
�أعاملهم  �ملختلفة  بالن�شاطات  معهم 
�حر�م  وبكل  بالند،  �لند  ويعاملوين 
ميزحون  �أحيانا  بل  �إ�شكال،  �أي  دون  ومن 

معرفتهم  على  قدرتي  ويختربون  معي 
�لعائلي  �لو�شط  يف  ذلك  �ل�شوت،  من 
معدومة  �أو  حمدودة  �مل�شاكل  �ملهني  �أو 
هناك  يكون  قد  �الآخرين  مع  لكن  حتى، 
�الندماج  مو��شيع  يف  �مل�شاكل  بع�ش 

معهم. و�النخر�ط 
باجلنوب  �لظل  مناطق  معظم  وتفتقد 
خدمات  تقدم  متخ�ش�شة  مر�كز  �إىل 
عن  ف�شل  �خلا�شة،  �الحتياجات  لذوي 
�أن  خا�شة  �لدر��شة،  يف  �ندماجهم  عدم 
�ملبكرة  �لطفولة  مرحلة  يف  �الندماج 
وجدت  و�إن  �أف�شل،  نتائج  �إىل  ي��وؤدي 
على  �ل�رصوريات  عديد  �إىل  تفتقد  فهي 
�لتعليم  وو�شائل  و�لنقل  �الإيو�ء  غر�ر 

بر�يل. �أجهزة  خا�شة  و�لتدريب 
�لظروف  ت�شاعدها  �أن  فطوم  وت��اأم��ل 
و�أن  خا�شة  �لعليا،  در��شتها  الإكمال 
تقدم  و�لتي  �لقانون  يف  �أ�شتاذة  هناك 
�ملحامية  وهي  و�متنانها  �شكرها  لها 
بدعمها  م�شاندتها  �أظهرت  منو�ر  لويزة 
ومر�فقتها،  "ناطقة"  م�شجلة  بدرو�ش 
�الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  �أن  ت��و���ش��ح  ك��م��ا 
يجب  جم��ت��م��ع  ق�����ش��ي��ة  ه��م  �خل��ا���ش��ة 
�مل�شاكل  هذه  عن  الإبعادهم  بهم  �لتكفل 
�الجتماعي،  �لو�شط  يف  دجمهم  و�إعادة 
قد  �لتي  �مل�شاكل  كل  عن  ب��ع��اده��م  و�إ
على  خا�شة  �أخرى  م�شاكل  لهم  تخلق 

نف�شيتهم. م�شتوى 

يعاين العديد من املنتمني لفئة ذوي الحتياجات اخلا�سة يف وليات اجلنوب ومناطق الظل من م�ساكل كبرية �سعبت 
عليهم النخراط يف املجتمع ب�سفة عادية، اأمام عجز ال�سلطات املحلية يف التكفل بهذه الفئة على اأكمل وجه خا�سة ما 
تعلق باإحلاقهم مبدار�ض عادية تكفل لهم تلقي العلم مثل باقي التالميذ الآخرين، وهو الأمر الذي جعل اأولياءهم 
يتخبطون يف جمموعة من امل�ساكل التي تواجه اأبناءهم، فبالرغم من �سعي العديد من ممثلي املجتمع املدين لإعادة 
تاأهيل الأ�سخا�ض ذوي الهمم يف الو�سط الجتماعي وحماية حقوقهم مبنظور التاأهيل، وبعيدا عن العزلة والتهمي�ض، 

اإل اأن هذه الفئة لي�ست مبناأى عن هذا الواقع املر خا�سة يف و�سط ل تتوفر فيه الإمكانات الالزمة.

مواطنون من الدرجة الثانية واآمال بتح�سني ظروفهم  
فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة باجلنوب

      عمليات متقدمة واأخرى تنتظر التج�سيد ي�سهدها م�سروع 
القطب احل�سري ''البكرات'' بورقلة

�جلديد  �حل�رصي  �لقطب  م�رصوع  �شجل 
�جلاري �إجنازه مبنطقة ''�لبكر�ت'' ب�شو�حي 
�لعمليات  تقدما ملحوظا يف بع�ش  ورقلة، 
متويلها،  �نتظار  �لتج�شيد يف  تنتظر  و�أخرى 
ح�شب ما ك�شفته مديرية �لتعمري و�لهند�شة 
�إعلمية  مل�شادر  بالوالية  و�لبناء  �ملعمارية 

مطلعة.
�إجمالية  م�شاحة  على  يربع  �لذي  �مل�رصوع 
عن  بلدية  باإقليم  هكتار   9000 قو�مها 
يتكون من عدة من�شاآت وهياكل  �لبي�شاء، 
�لعمومي  ب�شيغة  وحدة   2000 غر�ر  على 
ور�شاتها،  ��شتكملت  و�لتي  �الإي��ج��اري، 
�الأولية  �لتهيئة  �أ�شغال  �إىل  باالإ�شافة 
 80 تقارب  بن�شبة  �أجنزت  و�لتي  و�لثانوية 
�شوق  �إجن��از  عمليات  بلغت  بينما  باملئة، 
يت�شع  �لقدم  لكرة  �أوملبي  وملعب  للجملة 
''�للم�شات  مرحلة  مقعد، وهو يف  ل�5000 
�لتعمري  مدير  �أو�شحه  ما  ح�شب  �الأخرية"، 
و�علي،  حميد  و�لبناء  �ملعمارية  و�لهند�شة 
خلل ندوة �شحفية. ويعد �لقطب �حل�رصي 

ع�رصية  �شغرية  مدينة  مبثابة  ''�لبكر�ت'' 
تتوفر على كافة مقومات �حلياة �ل�رصورية، 
بنحو  �الإجمالية  �ال�شتيعابية  قدر�ته  وتبلغ 
�ل�شيغ، حيث ي�شم  28000 �شكن مبختلف 
باالإيجار،  �لبيع  ب�شيغة  وحدة   300 حاليا 
لتح�شن  �لوطنية  �لوكالة  برنامج  �شمن 
قطعة  و460  )ع��دل(،  وتطويره  �ل�شكن 
�لتجزئات  برنامج  �شمن  تندرج  �أر�شية 
�جلماعة  هذه  به  حظيت  �لذي  �الجتماعية 
�شكن   2000 �إىل  باالإ�شافة  �ملحلية، 
�مل�رصوع  ي�شتمل  كما  وغريها،  �جتماعي 
�أدرجت  �أخرى  �أي�شا، على هياكل ومن�شاآت 
مت  و�ل��ذي  �الأر����ش��ي  �شغل  ملخطط  وفقا 
كافة  طرف  من  عليه  و�مل�شادقة  �إع��د�ده 
و�لطاقة  �ل�شكن  �شيما  �ملعنية،  �لقطاعات 
و�ملو�رد �ملائية. وبخ�شو�ش �أهمية �مل�رصوع، 
تدعيم  يف  �شي�شاهم  �أنه  و�علي  �ل�شيد  �أكد 
�لتي  �لبي�شاء  عن  لبلدية  �لعقاري  �لوعاء 
قابل  �حلايل  �حل�رصي  �لن�شيج  بها  يعد  مل 
�إىل  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف  م�شري�  للتو�شعة، 

�شابقاتها  �أهمية عن  تقل  ال  �أخرى  عمليات 
�شبكة  �إجن��از  �أب��رزه��ا  �لتج�شيد،  وتنتظر 
تربط  �مل�شتعملة  �ملياه  لت�رصيف  رئي�شية 
يف  �لنهائي  و�مل�شب  �حل�رصي  �لقطب  بن 
�مل�شطر  �لربنامج  �شفيون. ويت�شمن  �شبخة 
�مل�شتعملة  �ملياه  ملعاجلة  حمطة  �إن�شاء  �أي�شا 
�لتجمع  ه��ذ�  لتزويد  وخ��ز�ن��ات  ومناقب 
�ل�شكني �جلديد باملياه �ل�شاحلة لل�رصب، ويف 
مديرية  �أن  و�علي  �ل�شيد  ذكر  �ل�شدد  هذ� 
�ملو�رد �ملائية، قدمت طلبا �شنة 2019 على 
�ملالية،  وز�رة  يف  �لتحكيم  هيئة  م�شتوى 
�ملالية  �العتماد�ت  تخ�شي�ش  يت�شمن 
يف  و�أكد  �لعمليات،  تلك  لتمويل  �للزمة 
ر�شد  �إىل  بحاجة  �مل�رصوع  �أن  ذ�ته  �ل�شياق 
تفوق  و�لتي  للغاية''  ''هامة  مالية  �أغلفة 
ت�شعى  حيث  �حلالية،  �ملحلية  �ل��ق��در�ت 
"�لوالية ومديرية �ملو�رد �ملائية لدى �جلهات 
من  �لدولة  يف  �لعليا  و�ل�شلطات  �ملركزية 

�أجل �إيجاد حل لهذه �لو�شعية.
  ن-ق- �لتجاين 

اأزمة زيت املائدة تلقي بظاللها 
على ولية ورقلة

بظللها  �ألقت  �لتي  �الأزم��ة  خلفية  على 
م��ادة  ن��درة  ب�شبب  ورق��ل��ة  والي��ة  على 
�أ�شعارها  يف  و�لت�شارب  �مل��ائ��دة  زي��ت 
و�رتفاع  ندرته  يف  �ملفتعلة  �الأزمة  جر�ء 
من  �ملدعمة  �ال�شتهلكية  �مل��ادة  �أ�شعار 
�أ�شعارها  �رتفعت  و�لتي  �لدولة،  طرف 
�جل��ري��دة  يف  �مل�شقف  لل�شعر  باجلملة 
�جلملة  جتار  ت�رصيحات  ح�شب  �لر�شمية 
عرب و�شائل �الإعلم و�جلهات �ملعنية، فاإن 
�ملنتجة  �مل�شانع  هم  �رتفاعها  يف  �ل�شبب 
يتلقاها  �لتي  �ل�شغوطات  وكذ�  للمنتوج 
جتار �لتجزئة �لب�شطاء من طرف �الإد�ر�ت 
نا�شد  �لتجارة.  لقطاع  �لتابعة  �ملحلية 
رئي�ش  �شليم  بلكرم  �جلمعوي  �لنا�شط 
بالتدخل  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
�الأزمة  ملفتعلي  حديد  من  بيد  و�ل�رصب 
�لتجزئة  جتار  على  بال�شغط  قامو�  �لذين 

�لذي  بال�شعر  �مل��ادة  بيع  بعدم  �لب�شطاء 
يخالف  ومن  �مل�شقفة،  �لت�شعرية  يفوق 
�ملالية،  و�لغر�مات  للغلق  يتعر�ش  ذلك 
وهذ� ما جعل �الأزمة تتفاقم بامتناع �لتجار 
وهذه  لذلك،  تفاديا  بيعه  عن  �لب�شطاء 
�الإجر�ء�ت مل تطبق يف �ملجمعات �لكربى 
�ملخالفة  �لبيع  بت�شعرية  �جلميع  علم  رغم 

للمذكورة يف �جلريدة �لر�شمية.
�مل��ادة  ه��ذه  �أن  �شليم  بلكرم  و�أ���ش��اف 
يف  �الآن  هي  �جلز�ئرين  لدى  �الأ�شا�شية 
تز�يد يوما بعد يوم ب�شبب �ل�شغط �لذي 
تلقوه و�أ�شبح �ملو�طن همه �لوحيد �لبحث 
مكان  من  زيت  ق��ارورة  جللب  و�ل�شعي 
كل  على  �الأزم���ة  �أ�شبحت  وق��د  الآخ��ر، 
ل�شان وخا�شة مع �قر�ب �ل�شهر �لف�شيل 

و�ملوعد �النتخابي �ملحدد.
 يو�شف بن فا�شل

وحدة اجلزائرية للمياه باأدرار ت�سع ت�سهيالت لزبائنها لدفع م�ستحقاتهم
و�شعت  للمو�طن  �خلدمة  حت�شن  بغية 
�أدر�ر،  بوالية  للمياه  �جلز�ئرية  وحدة 
بغر�ش  �لت�شهيلت  كل  زبائنها  �أمام 
�مل��ي��اه  ����ش��ت��ه��لك  م�شتحقات  دف���ع 
�ملر�كمة  و�لديون  لل�ش��رب  �ل�شاحل�ة 
يف  �أ�شا�شي  عامل  هي  و�لتي  عليهم، 
�لعمومية  �خلدمة  و��شتمر�رية  �شريورة 
م�شووؤيل  �أحد  ح�شب  حيث  وحت�شينها، 
ت�شديد  �لزبائن  باإمكان  �أ�شبح  �لوحدة 
�شناديق  جميع  ع��رب  �مل���اء  ف��و�ت��ري 
مفتوحة  تبقى  �لتي  للمياه  �جلز�ئرية 
حيز  وو�شعت  �الأ�شبوع،  �أي��ام  طيلة 

مرة  الأول  للفاتورة  �لت�شديد  �خلدمة 
�ملنت�رصة  �لربيد  مكاتب  خمتلف  عرب 
بغر�ش  وذلك  �أدر�ر،  والية  تر�ب  عرب 
ل�شناديق  �لتنقل  عناء  �ملو�طن  جتنيب 
مركز  �أق��رب  �إىل  و�لتوجه  �ملوؤ�ش�شة 
بريد لت�شديدها. �إ�شافة �إىل خدمة �لدفع 
�الإلكروين عرب �لربيد حلاملي �لبطاقة 
 www.poste.dz �لذهبية، على �ملوقع 
�أو حلاملي �لبطاقة بن بنكية CIB على 
كما   ،www.ade.dz �جلز�ئرية  موقع 
لدر��شة  �ال�شتعد�د  �أمت  على  �لوحدة  �أن 
�أي طلب جلدولة ت�شديد �لديون للزبون 

�لذي يعاين من �شعوبات مالية. وعليه 
تدعو �لوحدة زبائنها �لكر�م للتقدم �إىل 
�لوكاالت �لتجارية وكذ� �ملر�كز �لتابعة 
�ملنا�شبة  �حللول  �إيجاد  �أج��ل  من  لها 
وتعلمهم  للدفع،  لهم  ملءمة  و�الأكرث 
�أنه بت�شديد �مل�شتحقات �شي�شاهمون يف 
�لعمومية  �خلدمة  وحت�شن  �الأد�ء  رفعة 
�لذي  �لر�هن  �لو�شع  هذ�  يف  خا�شة 
يتطلب منا تكاثف وت�شافر �جلهود فيما 
على  كزبائن،  و�أنتم  كموؤ�ش�شة  بيننا 
ح�شب تعبري �أحد موظفي �لوحدة.                                       
عبد�لرحمن بلو�يف

اأمن م�سعد باجللفة يحجز كمية من 
املخدرات واملوؤثرات العقلية 

�مل��خ��در�ت  م��ك��اف��ح��ة  �إط����ار  يف 
عنا�رص  ��شتطاع  �ملنظمة  و�جلرمية 
من  �جللفة  بوالية  م�شعد  د�ئرة  �أمن 
�ملخدر�ت  من  معتربة  كمية  حجز 
منت  على  كانت  �لعقلية،  و�ملوؤثر�ت 
تو�بل  تاجر  يقودها  جتارية  مركبة 
عمره  من  �لر�بع  �لعقد  يف  وعقاقري 
�ل�شمال �ل�رصقي،  �إحدى واليات  من 
توقيف  �إىل  �لعملية  �أف�شت  وق��د 
بد�خلها،  عرث  �لتي  �ملعنية  �ملركبة 
على  دقيقة،  تفتي�ش  عملية  بعد 
مموهة  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  من  كمية 

عددها  قدر  و�لعقاقري  �لتو�بل  د�خل 
من خمتلف  مهلو�شا  قر�شا  ب��:221 
من  كمية  �إىل  باالإ�شافة  �الأن��و�ع، 
�ملخدر�ت وزنها:1.9 غ ومبلغ مايل 
من عائد�ت �لرويج قدره:263500 

دج.
وكيل  �أمام  فيه  �مل�شتبه  تقدمي  ليتم 
�جلمهورية لدى حمكمة م�شعد، �أين 
�شنو�ت  باأربع  حكم  حقه  يف  �شدر 
حب�شا نافذ� وغر�مة مالية قدرها 50 

�ألف دج.
 �شالح حممد
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حممد الزين �سو�سه
------------

تندرج  �لقافلة  ه��ذه  �أن  و�أك���دت 
���ش��م��ن ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل����وز�رة 
�لو�شط  يف  ب���امل���ر�أة  للنهو�ش 
دور  ودع���م  وم��ر�ف��ق��ة  �ل��ري��ف��ي، 
�الجتماعية  �لتنمية  يف  �حلرفين 
�مل�شوؤولة،  و�أ�شافت  و�القت�شادية. 
تكرمي  �إىل  بادرت  �لقافلة  هذه  �أّن 
مبناطق  �لقاطنة  �مل��ب��دع��ة  ة  �مل���ر�أ
�ل��ك��ت��اب��ة  جم����االت  يف  �ل���ظ���ل، 
و�لتكرمي  �لتاأهيل  و�شمل  �الأدبية، 
�الحتياجات  ذوي  فئة  من  �حلرفين 
وتوجيه  تنظيم  ّن  �أ موؤّكدة  �خلا�شة، 
ودعم  لتاأهيل  �لظل  مناطق  قو�فل 
كافة  ليم�ش  متو��شل،  �حلرفين 
ذلك،  ياأتي  �لوالية،  �إقليم  بلديات 
م��ن خ���لل ب��ر�م��ج دع���م �ل��دول��ة 

�لدعم  �آليات  مبختلف  و�لتعريف 
الإن�شاء  �ل��دول��ة  و�شعتها  �لتي 
�القت�شاد  يف  ت�شاهم  منتجة  �أ�رص 
ب��ر�ز  �إ �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��وط��ن��ي، 
ة  �مل��ر�أ ومهار�ت  كفاء�ت  وترقية 
�لريفية.  و�مل��ر�أة  �لبيت  يف  �ملاكثة 
ن�����ش��اء  ي��اأت��ي ذل���ك، م��ن خ���لل �إ
�حللي  �شناعة  يف  م�شغرة  م�شاريع 
و�ل��ف��خ��ار و�خل��ي��اط��ة وغ��ريه��ا من 
�إىل  تهدف  �لقافلة  �لتخ�ش�شات. 
�الإرث  ��شتد�مة  م�رصوع  تدعيم 
�ملحافظة  خمطط  �شمن  �حل��ريف، 
ي��ل��ة  �الآ �لتقليدية  �حل���رف  ع��ل��ى 
�حلرفين  ومتكن  و�لزو�ل،  للندثار 
�حل���ريف،  ن�����ش��اط��ه��م  هيكلة  م��ن 
دعم  �أوجه  خمتلف  من  و�ال�شتفادة 
�الإمنائية  �الأهد�ف  لتحقيق  �لدولة، 
التفاقيات  وجت�شيد�  �ل�شياحة �مل�شطرة،  وز�رة  بن  �ملربمة  و�لعمل �لتعاون  �لتقليدية  �رصكائها.و�ل�شناعات  وخمتلف  �لعائلي، 

اأ�سرفت مديرية ال�سياحة اأول اأم�ض برفقة غرفة ال�سناعات التقليدية، والوكالة املحلية لدعم ت�سغيل ال�سباب ووكالتا "اأون�ساج" والقر�ض امل�سّغر والعمل العائلي لولية تب�سة، على تنظيم 
ال�سعبي  املجل�ض  بال�سراكة، بح�سور ممثل عن  ال�سريعة وثليجان،  ببلديتي  الظل  وتاأهيل احلرفيات واحلرفيني مبناطق  املنتجة،  بالبيت واملراأة  املاكثة  املراأة  لتاأهيل وتكوين ودعم  قافلة 
اأّن هذه القافلة جاءت لتح�سني بيئة احلرف مبا ميّكن من توفري منا�سب ال�سغل وت�سكيل  اأو�سحت باملنا�سبة  اأمينة بلغيث،  الولئي. مديرة ال�سياحة وال�سناعات التقليدية والعمل العائلي 

الرثوة، واملحافظة على املوروث ال�سعبي للمنطقة.

قافلة لتكوين احلرفيات ودعم املراأة املنتجة املاكثة بالبيت يف تب�سة 
لتح�سني بيئة احلرف مبا ميّكن من توفري منا�سب ال�سغل وت�سكيل الرثوة

فالحون باأولد ر�سا�ض يغلقون الطريق الوطني رقم 88 بخن�سلة 

�لتابعن  �لفلحن  من  �لع�رص�ت  �أق��دم 
و�ملنخرطن  �شابقا  �لفلحية  للتعاونية 
و�لذين  منخرط   1600 ب��ح��و�يل  فيها 
�حليو�نات  �أع��لف  منها  ي�شرون  كانو� 
�ملختلفة وي�شددون �ال�شر�كات للتعاونية 
�لو�حد،  للفلح  دج  ب�1000  �لفلحية 

�لتحرير  ت�شلمت  ه��وؤالء  و�شول  ح�شب 
ن�شخة من هذه �لو�شول منذ �شنة 1990، 
�أوالد  لبلدية  �لتابعن  �لفلحن  ه��وؤالء 
قامو�  �جلديدة  �ملنتدبة  �لوالية  ر�شا�ش 
�لر�بط   88 رقم  �لوطني  �لطريق  بغلق 
ببلدية  وبال�شبط  وتب�شة  خن�شلة  بن 

�لعجلت  بحرق  �رصقا  ر�شا�ش  �أوالد 
و�الأ�شجار  و�ملتاري�ش  و�حلجارة  �ملطاطية 
�لطريق  و�شط  يف  �إ�شمنتي  جد�ر  وبناء 
حركة  �شل  �إىل  �أدى  مما  به،  �لطريق  لغلق 
�أو  �لقادمن  �شو�ء  �لناقلن  �ملرور يف وجه 
�إىل  �الجتاه  وتغيري  �الجتاهن  من  �لذ�هبن 
منذ  �ملغلقة  �لطريق  لتفادي  �أخرى  جهات 
�الأ�شطر،  هذه  كتابة  حد  �إىل  �أم�ش  م�شاء 
بالتعاونية  معلقة  �شعار�ت  عدة  ر�فعن 
باإلغاء قر�ر للم�شتفيدين و�إيفاد جلنة حتقيق 
حول  �حلقائق  لتق�شي  �لعدل  وز�رة  من 
من  وحرمانهم  و��شتيائهم  �لق�شية  هذه 
�لتعاونية �لفلحية و�لتي يعتربونها ملكا 

لهم باالأقدمية و�ال�شر�ك.
ر�شيد ب

من اأجل املحافظة على ال�سحة العمومية ومكافحة فريو�ض كورونا

كتاب واأمناء ال�سبط باملحاكم الأخرى واملجل�ض الق�سائي ب�سدد الن�سمام اإليها

احتجاجات كتاب واأمناء ال�سبط مبحكمة 
اخلروب بق�سنطينة تتوا�سل

ق�شنطينة  بوالية  �خلروب  حمكمة  عرفت 
من  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ع��ادي��ة يف  غ��ري  حالة 
كتاب  �شّنها  �لتي  �الحتجاجية  �حلركة 
�ل�شبط بعدما خرجو� عن �شمتهم  و�أمناء 
�لتي  �ملزرية  �الجتماعية  �الأو�شاع  ب�شبب 
يعي�شونها على مد�ر �ل�شنة، وعدم منحهم 
حت�شيل  �أم��و�ل  من  باملئة   07 �ل���:  ن�شبة 
�لغر�مات، وهذ� منذ �شنة 2017 �إىل �الآن، 
وهي �ملرة �الأوىل �لتي ينتف�ش فيها كتاب 
و�أمناء �ل�شبط  للمطالبة بحقوقهم �ملادية 
ين�شم  �أن  �ملحتمل  من  �أنه  كما  و�ملعنوية، 

باملحكمة  �ل�شبط  و�أمناء  كتاب  �إليهم 
ب��ل��وزد�د،  و���ش��ارع  �ل��زي��ادي��ة،  �البتد�ئية 
و�أمناء  كتاب  �إىل  �الحتجاجات  لتنتقل 
ق�شنطينة،  �لتابعن ملجل�ش ق�شاء  �ل�شبط 
مل  ما  �إذ�  �حتجاجاتهم  بت�شعيد  مهددين 
مقدمتها  ويف  �ملعنية  �جل��ه��ات  تتدخل 
وحت�شن  و�شعيتهم  بت�شوية  �لعدل  وز�رة 
ونا�شدت  و�الجتماعية،  �ملهنية  �أو�شاعهم 
بالتدخل  �جلمهورية  رئي�ش  �ل�رصيحة  هذه 

و�إن�شافهم.
علجية عي�ش

م�سالح التجارة مدعوة ملراقبة مدى احرتام التدابري الوقائية بعني الدفلى 
بفريو�ش  �مل�شابن  عدد  ت�شجيل  ظل  يف 
وللمحافظة على  بلدنا  يوميا يف  كورونا 
على  �لدفلى  عن  والي��ة  يف  حالة  �شفر 
وجه �خل�شو�ش، ونظر� للو�شعية �لوبائية 
جر�ء كوفيد19- �لتي باتت بع�ش �لزياد�ت 
�ملقلقة ملنحنى �حلاالت �ليومية �جلديدة يف 
�ل�شلطات  �نتباه  نلفت  �لواليات،  بع�ش 
و�يل  �ملبارك  �لبار  ر�أ�شها  وعلى  �ملعنية 
من  ��شتهتار�  هناك  �أن  �لدفلى،  والية عن 
يلتزمون  ال  �لذين  �لتجار  بع�ش  ط��رف 
�لتجارية  حمالهم  د�خل  �لوقائية  بالتد�بري 
لقر�ر�ت  �أهمية  يولون  وال  وزبائنهم، 
كورونا،  فريو�ش  �نت�شار  ملنع  �ل�شلطات 
و�لبع�ش من �ملو�طنن، هم �أي�شا ال ميتثلون 
�ل�شلطات  �لتي و�شعتها  �الإجر�ء�ت  لتلك 
هذ�  �نت�شار  من  حلمايتهم  للبلد   �لعليا 
ير�شد  و�لذي  و�ملخفي،  �لقاتل  �لفريو�ش 
�لنظافة  لقو�عد  و�ملخالفن  بامل�شتهرين 

من  بالرغم  وه��ذ�  �الجتماعي،  و�لتباعد 
و�لتوعية من طرف  �لتح�شي�شية  �حلملت 
وجلان  و�جلمعيات  �ملعنية،  �مل�شالح  كل 
�الأحياء و�ملتطوعن �لذين هبو� ولبو�  �لند�ء 
من �الأيام �الأوىل لظهور هذ� �لوباء �خلطري، 
ال  وحتى  وجمندين،  م�شتمرين  ز�لو�  وما 
�شدى  ميد�نيا  �ملبذولة  جمهود�تهم  تذهب 
�أرهقته  �لذي  �الأبي�ش  �جلي�ش  وجمهود�ت 
من  �ل�شالبة  و�ل�شلوكيات  �لت�رصفات 
�أو  يفهمو�  مل  �لذين  �ملو�طنن  بع�ش  قبل 
تنا�شو� بعد  حقيقة �لتباعد �الجتماعي يف 
حمايتهم، خا�شة �أمام مر�كز �لربيد �ملزدحمة 
يف  و�لتجمعات  �ل�شعبية،  و�الأ���ش��و�ق 
�لتجارية  �ملحال  و�أمام  �لعمومية،  �الأماكن 
�الأخ��رى.  و�مل��ح��ال  �حلليب  �أكيا�ش  لبيع 
وعليه علينا جميعا �لتحلي باليقظة وروح 
و�المتثال  و�جلماعية،  �لفردية  �مل�شوؤولية 
�الجتماعي  و�لتباعد  �لنظافة  لتد�بري 

�لوحيدة  �لو�شيلة  تظل  �لتي  و�حلماية 
منها  خا�شة  �لوباء،  تف�شي  على  للق�شاء 
بالن�شبة  للكمامات  �الإجباري  �الرت��د�ء 
للتجار و�إجبارها على  �لزبائن قبل �لولوج 
من  الأك��رث  �ل�شماح  وع��دم  �ملحل،  د�خ��ل 
يف  �ملطلوب  �ملحل،  �إىل  بالولوج  زب��ون 
�لتجارة  �ملوؤ�شف، من م�شالح  �لو�شع  هذ� 
ومبعية مكاتب �لنظافة �ملنت�رصة عرب �ل�36 
يوميا،  �ل�شارمة  �لرقابة  تفعيل دور  بلدية 
�إذ� �قت�شى �الأمر ذلك للوقوف على مدى 
للتد�بري  �لتجارية  �ملحال  �أ�شحاب  �حر�م 
�لوقائية وردع �ملخالفن من �لتجار وعلى 
�ملحال  وت�شميع  �لقو�نن،  تطبيق  �رصورة 
من  �لتي  و�لتقاع�ش،  �الإخ��لل  حالة  يف 
من  �لعمومية  �ل�شحة  حتمي  �أن  �شاأنها 
ينت�رص  و�لذي  و�ملعدي  �ملخفي  �لفريو�ش 

كالنار يف �له�شيم.
خمتار بر�دع

اأمن ميلة يوقف �سخ�سا متهما باإ�سرام النار 
يف الطريق العام

�مل�شلحة  عنا�رص  �أم�����ش  �أول  �أوق���ف   
والية  باأمن  �لق�شائية  لل�رصطة  �لوالئية 
من  يبلغ  ق�شائيا  م�شبوقا  �شخ�شا  ميلة 
�لعمر 38 �شنة، متورط يف ق�شية �إ�رص�م 
�لنار يف �لطريق �لعام، ح�شب ما علم لدى 
�مل�شدر  و�أو�شح  �لوالية.  �أمن  م�شالح 
لتلقي  تعود  �لق�شية  تفا�شيل  �أن   ذ�ته 
خط  على  هاتفية  مكاملة  �الإر�شال  قاعة 
�لنجدة مفادها ن�شوب حريق مبركبة بحي 
تنقل  وجيز  ظرف  يف  �لو�شطى،  �شناوة 
حيث  �ملكان  عن  �إىل  �ل�رصطة  عنا�رص 
�شخ�شا  �مل�شتعلة  �ملركبة  بجانب  وجدو� 

�آثار  عليه  تبدو  �شنة   38 �لعمر  من  يبلغ 
�ل�شكر، ليتم �قتياده �إىل مقر �أمن �لوالية، 
�أن  تبن  فيه  �مل�شتبه  مع  �لتحقيق  �أثناء 
من  هو  �أنه  �عرف  كما  له،  ملك  �ملركبة 
قام باإ�رص�م �لنار  يف �ملركبة مت�شببا يف 
�إحد�ث خ�شائر يف �ملمتلكات �لعامة بحي 
�شناوة، ليتم �إجناز ملف ق�شائي  يف حقه. 
قدم  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  ��شتكمال  بعد 
مبيلة،  �ملخت�شة  �لنيابة  �أمام  فيه  �مل�شتبه 
حيث �أمرت بو�شعه رهن �حلب�ش ي�شيف 

�مل�شدر �الأمني.
 بوجمعة مهناوي

 تفكيك �سبكة اإجرامية تتاجر باملخدرات 
يف تلم�سان

�لو�شط  يف  �جلرمية  حماربة  �إطار  يف   
د�ئرة  �أم��ن  م�شالح  متكنت  �حل�رصي 
تلم�شان  والية  الأمن  �لتابعة  من�شورة 
من و�شع حد ل�شبكة �إجر�مية خمت�شة 
يف �ملتاجرة باملخدر�ت وتوقيف خم�شة 
 630 حجز  مع  فيهم  م�شتبه  �أ�شخا�ش 
غر�ما من �ملخدر�ت ومبلغ مايل قدره 
82000 دج من عائد�ت �لرويج لهذه 

�إج��ر�ء  �إجن��از  ليتم  ومركبة.  �ل�شموم 
�لتهريب  ق�شية  عن  �شدهم  ق�شائي 
وت�شليم  و�شحن  و�لتوزيع  و�لنقل 
�ملخدر�ت با�شتعمال مركبة ذ�ت حمرك 
قدمو�  منظمة  �إجر�مية  جماعة  �شمن 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أم��ام  مبوجبه 

حمكمة تلم�شان. 
ع بوتليتا�ش

حجز 33 كغ من املخدرات يف طريقها للتهريب الدويل بتب�سة
تب�شة  والية  باأمن  �الت�شال  خللية  بيان  �أفاد 
والية  باأمن  �لق�شائية  �ل�رصطة  فرقة  �أن 
�ملخدر�ت  من  كمية  حجز  من  متكنت  تب�شة 
�لعملية جاءت  �لدويل.  للتهريب  يف طريقها 
مل�شاحلها  وردت  موؤكدة  �إثرمعلومات  على 
مهربن  ملركبات  م�شبوهة  حتركات  مفادها 

�لفور  وعلى  �حلدودي.  �ل�رصيط  من  بالقرب 
�نطلق عنا�رص �ل�رصطة �لق�شائية يف مر�قبة 
�أ�شفر  كمن  ن�شب  ومت  �ملتورط،  حتركات 
عن توقيف �شخ�ش يبلغ من �لعمر 43 �شنة 
ب�33  وزنها  قدر  �ملخدر�ت  كمية  وبحوزته 
بيعها  ينوون  �لع�شابة  �أفر�د  كان  حيث  كغ، 

��شتكمال  �ل�شفقة. وبعد  �إمتام  بعد  للمهربن 
م�شدرها  ملعرفة  معه  �لتحقيق  �إج���ر�ء�ت 
ووجهتها مت تقدميه للجهات �لق�شائية �أين �أمر 
قا�شي �لتحقيق باإيد�عه �حلب�ش �ملوؤقت بتهمة 

�ملتاجرة باملخدر�ت حتى تاريخ حماكمته.
حممد �لزين �شو�شه



ب��سكي  ـــل  دي في�سنتي  كــ�ــســف 
مدرب منتخب اإ�سبانيا ال�سابق اأنه 
ل يحبذ فكرة )الدوري الأوروبي 
التي  اجلديدة  البط�لة  املمتاز(، 

ت�سعى عدة اأندية لإقامتها.
ل  تنظيمها  طريقة  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأن  اإىل  النتباه  ولفت  له،  تــروق 
النظام احلايل للم�سابقات القارية 

للكمال". "اأقرب 
اأم�سى  ــذي  ال ب��سكي  ديــل  ــال  وق
ــه يف  ــات ــي ـــن ح ــا كـــبـــريا م ــب ــان ج
ــرة الــقــدم �ــســ�اء كالعب  ــامل ك ع
اإقامة  م�ساألة  حــ�ل  كــمــدرب،  اأو 
ــــ�ى يف  ــرق الأق ــف ــني ال بــطــ�لــة ب
كرة  تنت�سر  اأن  املهم  "من  ــا:  اأوروب
الــفــرق  تلعب  واأن  ـــر  اأك ــدم  ــق ال

البط�لت املحلية".
اأوروبية  بط�لة  تاأتي  "ثم  وتابع: 
ل اأدري ما اإذا كان ينبغي اإ�سالحها 

رائع  نح�  على  ت�سري  لكنها  ل  اأم 
وتقرتب من الكمال".

يجب  اأنـــه  اأعــتــقــد  "ل  واأ�ـــســـاف: 
ذلك؛  من  ــر  اأك املباريات  �سغط 
هناك الكثري من املباريات بالفعل 
الأمــر  بحر�س.  التعامل  ويجب 

رائع كما ه� عليه الآن".
للدوري  داعــي  اأرى  "ل  واأو�ــســح: 
الأوروبي املمتاز، على نطاق �سيق 
وبال فر�س يف �سع�د اأو هب�ط، ل 
يف  امل�ساركة  اأود  ل  الفكرة.  اأحب 
يعجبني  ل  املال،  اأجل  من  بط�لة 

نظامها".
قيادة  حتت  اإ�سبانيا  منتخب  وعن 
على  "ن�سري  قال:  اإنريكي،  ل�ي�س 
لأن  املناف�سة  وميكننا  جيد  نح� 
هناك جيال جديدا من الالعبني. 
ت�ستطيع اإ�سبانيا الف�ز باأي بط�لة 

يف اأي وقت".
املــ�ــســتــ�ى  "على  وا�ـــســـتـــطـــرد: 
الأوفــر  فرن�سا  تبدو  الأوروبــــي 

ــرتب كــذلــك،  ــق ــا ت ــي ــان ــا، اأمل ــظ ح
ال�سيء  ونف�س  تتح�سن  اإيطاليا 

اإ�سبانيا  لكن  للربتغال،  بالن�سبة 
ت�ستطيع الف�ز بالطبع".

وبنينّ مدرب ريال مدريد ومنتخب 
اإ�سبانيا ال�سابق خالل جل�سة ح�ار 
بالنتماء  �سع�ر  "لدي  رقــمــي: 
وال�لء لناد ه� ريال مدريد، لكن 
ل ميكنني جترمي اأحد لأنه يغري 
فريقه"، وذلك ردا على احتمالت 
رحيل الأرجنتيني لي�نيل مي�سي 

عن بر�سل�نة امل��سم املقبل.
اأن  ه�  ــم  الأه "الأمر  وا�سرت�سل: 
تدافع  اأن  جيدا،  حمرتفا  يك�ن 
مبا  وتهتم  القمي�س  األـــ�ان  عــن 

تفعله"،
"اأظهر مي�سي ما فعله من  واأ�ساف: 
يف  لعب  اأف�سل  واأنه  النادي  اأجل 
يف  ا�ستمر  اإذا  القدم.  كرة  تاريخ 
البار�سا �سيك�ن ذلك رائعا لكن كل 

�سخ�س حر فيما يفعله".

ث�ر،  بني  �سباب   ، اإدارة  تعاقدت 
لأجل  ر�سا  دري�س  بن  املــدرب  مع 
الفنية  العار�سة  على  الإ�ــســراف 
عبد  �سليمان  بن  للمدرب  خلفا   ،
بعد  البيت  غــادر  الــذي   ، احلكيم 
الإدارة  مــع  بالرتا�سي  الــطــالق 
القا�سية  اخل�سارة  عقب  مبا�سرة 
اأمــل  اأمـــام  فريقها  تلقاها  الــتــي 
هدفني  مقابل  برباعية  ب��سعادة 
اأنهت  قد  الإدارة  تك�ن  وعليه   ،
هذه  يف  القائم    " ال�س�سبان�س   "
بعدما   ، نهائية  ب�سفة  ال�سفقة 
وقع الختيار على املدرب املذك�ر 
العار�سة  على  الإ�سراف  اأجل  من 
يتاأقلم  مل  ــذي  ال للنادي  الفنية 

بعد مع جمريات البط�لة.
تدرج مع جميع الفئات لوفاق �سطيف 
ــس ر�سا  ــ� ــن دري املــــدرب ب ميــلــك 
للنه��س  تــ�ؤهــلــه  كــبــرية  ــربة  خ
رغبة  عند  ــزول  ــن وال بالفريق 
يف  تدرجه  منها  ،ويــاأتــي  اجلميع 
كرة  يف  كالعب  يا�سي  الرنّ م�س�اره 
ــدم مــع كــل الأ�ــســنــاف يف وفــاق  ق
فاع على فئة  �سطيف اإىل غاية الدنّ
ة م�ا�سم قبل الت�قف  الأكابر لعدنّ

والــتــ�جــه  اللعبة  ممــار�ــســة  ــن  ع
لعامل التدريب . 

... قاد عّدة فرق منها وفاق امل�سيلة 
اأدريـــ�ـــس ر�سا  ــن  املــــدرب ب   قـــاد 
وو�سطها  البالد  ب�سرق  فرق  ة  عدنّ
املنتمي  امل�سيلة  وفــاق  منها  نذكر 
ه�اة  الثاين  ال�طني  للق�سم  حاليا 
�سجل  وقــد   ، اجلــديــدة  ب�سيغته 
ة  حدنّ من  زادت  طيبة  جد  نتائج 
مع  املــغــامــرة  م�ا�سلة  يف  رغبته 
هاب بعيدا يف  فرق هدفها الآن الذنّ
البط�لة يف �س�رة �سباب بني ث�ر 

التقنيني  بقية  على  ف�سله  الذي 
الآخرين. 

الإدارة اتفقت معه حول كل البنود 
يف  فعال  عن�سر  قبل  مــن  علمنا 
الأخرية  اأن  ث�ر  بني  �سباب  اإدارة 
مع  اتفاق  اأر�سية  اإىل  و�سلت  قد 
 ، العقد  بن�د  جميع  ح�ل  الرجل 
التي  الأهداف  مقدمتها  يف  وياأتي 
�سيلعب لأجلها الفريق وكذا ال�سق 
ت�ساهم  التي  مــن  وغــريهــا  ــايل  امل
يف  الرجل  تركيز  ن�سبة  رفــع  يف 
ال�سكة  يف  الفريق  وو�سع  العمل 

الآجــــال  اأقــــرب  يف  ال�سحيحة 
و�سعيته  تتاأزم  ل  حتى  املمكنة 
ــب الــعــام  ــي ــرتت اأكــــر يف �ــســلــم ال
ال�سك  يت�سرب  وبالتايل  للبط�لة 
النه��س  على  القدرة  عدم  ح�ل 

بالفريق .
لقاء بجاية فر�سة لأخذ فكرة على 

الالعبني 
ث�ر  لبني  اجلديد  املدرب  �سيك�ن 
فكرة  اأخذ  فر�سة  اأمام  دري�س  بن 
من  الالعبني  جميع  على  وا�سعة 
اجلديد  فريقه  م�اجهة  ــالل  خ
بجاية  م�ل�دية  لنادي  ال�سباب 
�ستلعب  املــبــاراة  اأن  خ�س��سا   ،
الديار ، حيث يك�ن تركيز  داخل 
ا  جدنّ عال  امليدان  ف�ق  الالعبني 
الف�ز  يف  رغبتهم  تت�ساعف  كما 

والإطاحة باملناف�س . 
وقمو مدربا لرديف الغزلن 

التفاق  ر�سميا  مت   ، ال�سياق  يف 
حكيم  ــ�  ــم ق املــــــدرب  ــني  ــي ــع وت
الريا�سيني  جميع  لدى  املعروف 
مبدينة ورقلة ، من اأجل الإ�سراف 
بغية  الرديف  فئة  تدريب  على 
الفئة  لهذه  اأكــرب  اأهمية  اإعطاء 

من  ا  جيدنّ ا�ستثمارها  يتم  حتى   ،
م�ست�ى  على  الأول  الرجل  قبل 
 ، الأكابر  لفئة  الفنية  العار�سة 
خ�س��سا واأن املباريات التي لعبت 
جمم�عة  تاألق  �سهدت  الآن  حتى 
اأن  اأثــبــتــ�ا عــلــى  ــبــاب  ــ�ــس ال مـــن 
األ�ان  حمل  من  متكنهم  قدراتهم 

فئة الأكابر دون عناء . 
... قاد عّدة فرق يف ورقلة 

يف ال�سياق ذاته ، ومن بني الع�امل 
الــنــهــ��ــس  يف  �ــســتــ�ــســاهــم  الـــتـــي 
 ، الفئة  هذه  مع  بعيدا  هــاب  والــذنّ
جند اخلربة الكبرية التي ميتلكها 
التدريب  جمــال  يف  الأخـــري  هــذا 
العار�سة  �س�ؤون  على  والإ�ــســراف 
الفنية للفريق ، بعدما اأ�سرف على 
اأغلب الفرق يف مدينة ورقلة ، يف 
املخادمة  بلدية  م�ل�دية  �س�رة 
الــرويــ�ــســات  بــلــديــة  م�ستقبل   ،
م�سعل   ، ورقــلــة  بلدية  ـــاد  اإحت  ،
الفرق  من  وغريها  م�سع�د  حا�سي 
قادها  التي  باملنطقة  العريقة 
البط�لت  مبختلف  التت�يج  اإىل 

والرتقاء من ق�سم اإىل اأعلى . 
زريق اأحمد اأمني 

بهزمية  ــ�ر  ث بني  �سباب  مني 
اللقاء  يف  متاما  منتظرة  غــري 
اجل�لة  اإطـــار  يف  جمعه  الـــذي 
الق�سم  بط�لة  مــن  ال�ساد�سة 
جمم�عة  هــ�اة  الثاين  ال�طني 
ــة بــجــايــة ،  ــ�دي ــ�ل الــ��ــســط ، م
ليفاجئ   ، �سفر  مقابل  بهدف 
متتبعيه  وكــل  اأنــ�ــســاره  بذلك 
بت�سجيله  ال�سرقي  اجلن�ب  من 
بعدما   ، الديار  داخل  تعر  ل  اأونّ
ال�سبان  على  ل  يع�نّ اجلميع  كان 
للم�سار  والع�دة  الف�ز  اأجل  من 
لقاء  خــ�ــســارة  بــعــد  ال�سحيح 

ب��سعادة .
اأول خ�سارة داخل الديار 

�سبان  تلقاها  التي  الهزمية  تعد 
املا�سي  الثالثاء  زوال  ورقــلــة 
فــربايــر   24 الــبــلــدي  بــاملــلــعــب 
ن�عها  من  الأوىل  بجاية  اأمــام 
يف الــبــطــ�لــة داخـــل الـــديـــار ، 
اأن  اأخـــرى  ة  مــرنّ لت�ؤكد  جــاءت 
مع  بعد  تتاأقلم  مل  املجم�عة 
 ، الر�سمية  املناف�سة  ــــ�اء  اأج
وعــدم  النتائج  تــذبــذب  دليل 
املباريات  يف  حتى  ا�ستقرارها 
منها   ، الق�اعد  داخل  املربجمة 
من  الثانية  املحطة  يف  تعادله 
عكن�ن  بن  جنم  اأمــام  البط�لة 
ــس عــلــيــه الــتــعــادل  ــر� الــــذي ف

ال�سلبي .  
هزمية بجاية الثالثة يف البطولة 

ــد النــــهــــزام الــــذي تــلــقــاه  ــع ي
لهم  الثالث  ال�سحراء  غــزلن 
اأمام  الأوىل  بعد   ، البط�لة  يف 
اأمل  اأمــام  والثاين  الأربعاء  اأمل 
الأخري،  هذا  مبيدان  ب��سعادة 
اأمــام  مبيدانه  ي�سقط   اأن  قبل 
املناف�س  وه�   ، بجاية  م�ل�دية 
كيف  ــه  ــي ــب لع عــــرف  الـــــذي 
وينه�ن  الأخــطــاء  ي�ستغل�ن 

وبــالــتــايل  لفائدتهم  املـــبـــاراة 
لديارهم  كامال  بالزاد  يع�دون 

من التنقل للجن�ب الكبري . 
الأداء املقنع غري كايف لل�سبان 

الت�سكيلة  عنا�سر  اأن  �سحيح 
املطل�ب  امل�ست�ى  يف  مباراة  اأدت 
على   ، بجاية  مــ�لــ�ديــة  اأمـــام 
املحطات  يف  عليه  كان  ما  غــرار 
اأن  اإل   ، البط�لة  من  ــرية  الأخ
قبل  من  كــايف  غري  اأعترب  هــذا 
اأطــ�ار  تابع�ا  الذين  التقنيني 
املبا�سر  البث  ب�ا�سطة  املــبــاراة 
 ، الإعالميني  لبع�س  امللعب  من 
بهزمية  مني  الفريق  اأن  دام  ما 

ومل يك�سب ول� نقطة التعادل .
فعالية الهجوم كانت غائبة 

ـــني الـــنـــقـــاط الــ�ــســلــبــيــة  ـــن ب م
والأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــت من 
ث�ر،  بني  �سباب   ، عنا�سر  قبل 
عنا�سر  فــعــالــيــة  نــقــ�ــس  ــد  جن
عنا�سره  كانت  الــذي  الهج�م 
ت�ستغل  ومل  الإطـــــار  ــــارج  خ
الفر�س املتاحة لها طيلة اأط�ار 
ار  للزونّ متاما  عك�س   ، امل�اجهة 
ي�ستغل�ن  كيف  عرف�ا  الذين 
فر�سة  ــ�ن  ــ�ل ــح وي الأخـــطـــاء 
ف�زهم  وراء  كان  لهدف  ذهبية 

بنقاط املباراة . 
ال�سباب تدحرج للمرتبة العا�سرة 

الرتتيب  �سلم  يف  ال�سباب  تاأثر 
ــ�ط الــ�رقــة  ــق ــس ــد � ــع الـــعـــام ب
خ�سارة  �سهدت  التي  ال�ساد�سة 
لنقاط لقاءه مب�ل�دية بجاية ، 
حيث تدحرج للمرتبة العا�سرة 
بعدد  مبــفــرده  يحتلها  ــي  ــت ال
خم�سة نقاط فقط ، تاركا وراءه 
نقاط  بثالثة  امل�سيلة  ـــاق  وف
واحدة  بنقطة  البليدة  واإحتــاد 
الأخري  اأن  ي�ؤكد  ما  وه�   ، فقط 
اأج�اء  ل زال يعاين ومل يدخل 

البط�لة بعد . 
عمل كبري ينتظر املدرب بن 

دري�ض 
يــنــتــظــر املـــــدرب اجلـــديـــد بن 
دري�س ر�سا عمل كبري ومن كل 
لعبيه  جتهيز  بغية  اجل�انب 
تعاقده  بعد   ، �سبق  ممــا  ــر  اأك
كل  على  والتــفــاق  الإدارة  مع 
النادي  تخ�س  و�سغرية  كبرية 
، منها طلب اإعادة الفريق ل�سكة 
الآجـــال  ـــرب  اأق يف  ال�سحيحة 
مرحلة  ينهي  حتى   ، املمكنة 
متقدمة  مــرتــبــة  يف  هـــاب  الـــذنّ
متكنه من دخ�ل الن�سف الثاين 

من البط�لة من الباب ال�ا�سع .
اأخذ فكرة على التعداد يف لقاء 

بجاية 
ر�سا  دري�س  بن  للمدرب  كانت 
بجاية  لــقــاء  حــ�ــســ�ر  فــر�ــســة 
ــل اجلــ�انــب ،  ــن ك واأ�ــســتــغــلــه م
عنا�سر  على  فكرة  اأخــذ  حيث 
التي  منها  خ�س��سا   ، الت�سكيلة 
ومــن   ، املـــبـــاراة  اأطـــــ�ار  لعبت 
من  ــري  الأخ يكثف  اأن  املنتظر 
تتدارك  حتى  املجم�عة  عمل 
املتبقية  املحطات  يف  اأخطائها 

هاب .  من مرحلة الذنّ
الالعبون مطالبون التحلي بروح 

امل�سوؤولية 
والزاد  امل�سجلة  النتائج  ظل  يف 
الفريق  ك�سبه  الـــذي  القليل 
من  لعبت  الــتــي  ــات  ــاري ــب امل يف 
حيث   ، الآن  حــتــى  الــبــطــ�لــة 
من  نقاط  خم�سة  الفريق  ك�سب 
اأ�سل ثمانية ع�سرة نقطة ، بات 
�سرورة  الت�سكيلة  عنا�سر  على 
�س�اء  امل�س�ؤولية  بــروح  التحلي 
�سيق�م�ن  ــذي  ال العمل  اأثــنــاء 
اأو  املــدرب  قبل  من  وامل�سطر  به 
اأثناء مباريات البط�لة انطالقا 

من املباراة القادمة منها . 
فوز جديد لرديف بني ثور 

ث�ر  بني  �سباب  ــف  ردي اأ�ــســاف 
فـــ�ز جــديــد لــر�ــســيــدهــم بعد 
م�ل�دية  �سيفهم  على  تغلبهم 
�سفر  مــقــابــل  ــدف  ــه ب بــجــايــة 
جــاءت  الــتــي  النتيجة  وهــي   ،
يف  ي�سري  الــفــريــق  اأن  لــتــ�ؤكــد 
الطريق ال�سحيح ونح� ت�سجيل 
اجل�انب  كل  ومن  م�فقة  بداية 
مقنعا  كان  الأداء  اأن  خ�س��سا   ،
نهاية  بــعــد  اجلــمــيــع  واأر�ـــســـى 
الطاقم  مــن  انطالقا   ، اللقاء 
عن  يبحث  يبقى  ــذي  ال ي  الفننّ

مردود اأف�سل يف امليدان . 
زريق اأحمد اأمني 

تــلــعــب عــ�ــســيــة يــــ�م اجلــمــعــة 
الأوىل  اجل�لة  لقاءات  القادم 
ــة الــقــ�ــســم الــثــالــث  ــ�ل ــط مـــن ب
الثانية بداية  جن�ب املجم�عة 
 ، م�ساءا  الــرابــعــة  ال�ساعة  مــن 
جاره  الرباح  ــاد  اإحت وي�ستقبل 
 ، ب�عزيز  �سيدي  �سباب  جيل 
لأن  اجلميع  ير�سحها  مباراة  يف 
اجل�انب  كل  ومــن  ية  ق�نّ تك�ن 

ــني  ــق ــري ــف نـــظـــرا لـــرغـــبـــة ال
عقدة  ـــك  وف نــقــاطــهــا  لك�سب 
يف   ، الــبــدايــة  منذ  النــطــالقــة 
ــس  الأر� اأ�سحاب  �سيك�ن  حني 
امليدان  لأف�سلية  للف�ز  الأقرب 
على  متــامــا  ينطبق  ــا  م وهـــ�   ،
املقرن  اأوملبيك  اجلارين  مباراة 
التي  امل�اجهة  ال�س�يف  والإحتــاد 
يا�سي بال�سط  �سيك�ن املركب الرنّ

اجلميع  وير�سحها  لها  م�سرحا 
لك�سب  ال�سراع  فيها  ي�سل  لأن 
الغلبة  و�ستك�ن  ذروته  نقاطها 
يف  تــركــيــزا  ــر  ــالأك ل �سك  دون 
ال�س�يف  الت�سامن  اأمــا   ، املــيــدان 
احلمادين  م�ستقبل  في�ست�سيف 
ال�ساعد اجلديد للق�سم الثالث ، 
ويراهن الفريقني على امل�اجهة 
الأوىل من البط�لة لفك العقدة 

 ، فيها  م�فقة  بداية  وت�سجيل 
كما �سيك�ن داربي مدينة تقرت 
العابدية  ــة  ــزاوي ال اإحتـــاد  بــني 
هي  القمة  يف  املحلي  ــادي  ــن وال
اجليد  التح�سري  بعد  ــرى  الأخ
التي  ال�دية  املباريات  وجملة 
يف  الت�سكيلتني  عنا�سر  لعبها 
قبل بداية املناف�سة الر�سمية . 

اأحمد اأمني 

�سباب  ــر،  ــزائ اجل ممثل  تــعــادل 
الهالل  م�سيفه   ــام  اأم بــلــ�زداد، 
ي�م   ،)0-0( بنتيجة  ال�س�داين 
بر�سم  ــ�م،  ــرط ــاخل ب الــثــالثــاء 
املجم�عة  عن  الرابعة   اجل�لة 
اإفريقيا  اأبطال  لرابطة  الثانية 

لكرة القدم.
وعلى اإثر هذه النتيجة، يحافظ 
ال�سباب على حظ�ظه يف التاأهل 
حيث  النهائي،  ربــع  ــدور  ال اإىل 
يحتل املركز الثاين بثالث نقاط 

منا�سفة مع مناف�سه ال�س�داين.  
يف حني، يت�سدر ماميل�دي �سان 
داونـــز اجلــنــ�ب اإفــريــقــي، هذه 
نقاط،   09 بر�سيد  املجم�عة 
مازميبي  بــي  تــي  يتذيل  فيما 
بنقطتني  الرتتيب  الك�نغ�يل، 
من  ــداء  ــت اب م�اجهتهما  قــبــل 

)17.00( مبدينة بريت�ريا.
ـــة،  اخلـــامـــ�ـــس اجلـــــ�لـــــة  ويف 
فريق  بل�زداد  �سباب  ي�ست�سيف 
اأفريل   2 ي�م  مازميبي،  بي  تي 

اأما الهالل  املقبل باجلزائر، 
ماميل�دي  نادي  ي�ست�سيف 
نف�س  يف  اإفريقي  اجلن�ب 

التاريخ.
الآخــر  ــا ممثل اجلــزائــر  اأم
القارية،  املناف�سة  هذه  يف 
ــــة اجلـــــزائـــــر،  ــــ�دي ــــ�ل م
تانغيث  نـــادي  ي�ست�سيف 
الــيــ�م  �ــســهــرة  ال�سينغايل 
ج�يلية   5 مبلعب  الثالثاء 

)00ر20(،  عــلــى  بــالــعــا�ــســمــة 
ــة عن  ــع ــراب ــة ال ــ�ل بــر�ــســم اجل

املجم�عة الرابعة.

ق بالكالم املع�س�ل  " النجاح ل يتحقنّ
اقــة  والــ�ــســعــارات املُــزخــرفــة الــربنّ
بــالإخــال�ــس  ـــا  والــرتقــيــع .. واإمن
هذا   " امليداين  والعمل  والنزاهة 
بحبح  حا�سي  اأمــل  نــادي  �سعار  ه� 
ــن بني  بــاجلــلــفــة الـــذي ُيــعــتــرب م
اإعــادة  على  حتر�س  التي  الن�ادي 
ال�سغرى  الأ�سناف  اإىل  العتبار 
املتميزة  املـــ�اهـــب  ــاف  واكــتــ�ــس  ،
التاألق  م�ا�سفات  كل  حتمل  التي 
رعايتها  اإىل  وال�سعي  والــنــجــاح 
وت�جيهها كما ينبغي ويلزم ، وفق 
ملمار�سة  واملُثمر  ال�سليم  املنهج  
على  القدم  وكرة  عم�ما  الريا�سة 
من  والــبــدايــة   ، اخل�س��س  ــه  وج
ال�سغار  لالعبني  الرتب�ي  اجلانب 
الكثري  انــتــظــار  ميكن  ل  ــن  ــذي ال

الفنية  قدراتهم  كانت  مهما  منهم 
والبدنية ، اإذا مل يتحلنّ�ا باللتزام 
والطم�ح  والفعالية  والن�سباط 
حتقيق  باإمكانه  فــذنّ  لعــب  فكل   ،
على  �سار  اإذا  به  ويحلم  يتمناه  ما 
والجتهاد  والتحدي  الرغبة  درب 
املدرب  انطالقة  كانت  هنا  ومن   ،
مع  ت�سي�س"  ــن  ب اآدم   " املــكــافــح 
ب�سماتهم  تــركــ�ا  الــذيــن  اأ�سباله 
املناف�سات الكثرية  واآثارهم يف كل 
التي  وال�طنية  واجله�ية  املحلية 
اإعــجــاب  نــالــ�ا  بــل   ، فيها  �ــســاركــ�ا 
اأدائهم  بف�سل  املتتبعني  وتقدير 
امل�ست�يني  على  و�سرامتهم  الراقي 
بالإ�سافة   ، ــردي  ــف وال اجلماعي 
وتعامالتهم  هندامهم  اأناقة  اإىل 
واخل�س�م  املناف�سني  مع  الظريفة 

اجلميع  يفهم  الأ�سا�س  هذا  وعلى   ،
ي�ؤمن�ن  الأمـــل  مدر�سة  اأهـــل  اأن 
من  وال�سامل  اجلاد  العمل  ب�سرورة 
الريا�سي  الرتقاء  مالم�سة  اأجــل 
ــى ذلــــك يف  ــلنّ ــج ــت ، وي احلــقــيــقــي 
ح�سرها  ميكن  ل  التي  اإجنازاتهم 
والـــتـــي حــقــقــ�هــا بــعــد انــتــ�ــســار 
واملتاعب  الع�ائق  كل  على  باهر 
داخــل  لهم  ــمنّ  ه فــال   ، والعراقيل 
�سمان  ــ�ى  ــس � الــريــا�ــســي  ــل  ــق احل
الذين  لأبنائهم  الالئقة  الأجــ�اء 
لالهتمام  ــدوام  ال على  يحتاج�ن 
والت�سجيع لتفجري طاقاتهم ، ولن 
امل�س�ؤولية  ل  بتحمنّ اإل  ذلك  يتاأتى 
ال�ق�ع  من  واحلــذر  كامال  حتمال 
والتق�سري  والتهاون  امللل  فخ  يف 
الــلــ�م  كــل  اأن  غــري   ، ـــال  ـــك والت

التي  ال��سية  الهيئات  على  يقع 
كل  رغــم  الأمــل  ــادي  ن ُتن�سف  مل 
امل�س�ؤولني  فكل   ! اأفــراده  اإبداعات 
املمار�سة  متطلبات  اأن  يعرف�ن 
ــرية ومــتــنــ�عــة واملــ�ــســاكــل ل  ــث ك

يف  يك�ن�ا  اأن  وعليهم   ، لها  نهاية 
عاتقهم  على  امللقاة  املهام  م�ست�ى 
ونزاهة  جدية  اأكــر  يك�ن�ا  واأن 

و�سجاعة .
 عمر ذيب

�سباب بني ثور  

هزمية غري منتظرة للغزلن اأمام بجاية وعمل كبري ينتظر
 املدرب بن دري�ض

الق�سم الثالث جنوب املجموعة الثانية 

مباريات واعدة يف جولة اإفتتاح البطولة والقمة بني املقرن و" الأع�سا�ض " 
يف مركب ال�سط 

رابطة اأبطال اإفريقيا:

 �سباب بلوزداد يتعادل اأمام الهالل ال�سوداين )0-0(

نادي اأمل حا�سي بحبح                                           

الرتبية والتكوين ..  ثم املناف�سة والتاألق                                   

ديل بو�سكي: 

ل داعي لبطولة اأوروبية جديدة.. ومي�سي حر فيما يفعله
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�سعد  حاج   ، ال�سرقية  اجلهة  ه�اة  الثالث  الق�سم  من  الرباح  اإحتاد  مدرب  ل  يع�نّ
التح�سري  بعد   ، ة  ق�نّ بكل  املناف�سة  غمار  لدخ�ل  اأ�سباله  على  ،كثريا  ال�سعيد 
حت�سريية  ودية  لقاءات  ة  عدنّ اإجراء  منها   ، اجل�انب  كل  ومن  للبط�لة  اجليد 
من  الأوىل  النقاط  ك�سب  اأهمية  مدى  ا  جيدنّ يــدرك  لأنــه  املناف�سة   ــ�اء  لأج
البط�لة ، ناهيك على رغبته ال�سديد يف النزول عند ثقة الإدارة التي كانت 
قد و�سعت فيه كل ثقتها من اأجل قيادة �سفينة النادي خالل بط�لة هذا امل��سم 

وف�سلته على بقية التقنيني الآخرين . 
الإدارة دخلت يف ترتيباتها للقاء 

جيل  اأمام  البط�لة  اإفتتاح  ج�لة  للقاء  ا�ستعداداتها  يف  الإحتاد  اإدارة  با�سرت   
اإجناح النطالقة  الالزمة لأجل  القيام بالرتتيبات  �سيدي ب�عزيز من خالل 
قبل  من  م�سطر  ه�  ما  وفق   ، ال�سحي  بالربت�ك�ل  تتعلق  التي  منها  خ�س��سا   ،
را�سلت  قد  كانت  والتي   ، القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  املناف�سة  جلنة 
جميع الفرق وحذرت من ال�ق�ع يف الأخطاء التي من �ساأنها تع�د بال�سلب على 

الالعبني ، �سيما يف ظل وج�د ال�باء وعدم التخل�س منه نهائيا .
الالعب�ن يفكرون بجدية يف ج�لة الفتتاح 

يدرك�ن  لأنهم  الفتتاح  ج�لة  لقاء  يف  بجدية  الالعب�ن  يفكر  جانبهم  من 
وك�سب  الف�ز  حالة  يف  املجم�عة  على  الإيجابية  وتاأثرياته  اأهميته  جيدا 
نقاطه كاملة ، ناهيك على العامل الإيجابي الآخر وه� ت�جيه حتذير جلميع 
الفرق املناف�سة على اأن الفريق ميلك ال�سالح الكايف الذي يجعله يذهب بعيدا 

يف البط�لة . 
اأحمد اأمني      

اإحتاد بلدية ورقلة من الق�سم الثالث ه�اة على مناف�سة يف املباراة ال�دية  فاز 
، وهي  ، وذلك بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد  ال�ادي  املقرن من  اأوملبيك   ،
ة اأخرى لت�ؤكد اأن الفريق جاهز ومن كل اجل�انب مل�عد  احل�سة التي جاءت مرنّ
بداية البط�لة ، �سيما واأن املردود كان يف امل�ست�ى املطل�ب ومن كل اجل�انب يف 

انتظار التاأكيد يف اللقاء الأول من املناف�سة .
الالعب خبا�س تاألق بثنائية  

بذلك  م�ؤكدا  املقرن  اأوملبيك  �سباك  يف  بثنائية  الطاهر  خبا�س  الالعب  تاألق 
تاألق  ي�ا�سل  حتى  ال�سرب  بفارغ  انطالقتها  ينتظر  التي  للبط�لة  جاهزيته 
بعدما كان من بني اأف�سل الالعبني يف املباريات التي لعبت يف اإطار ا�ستعدادات 
الفريق للبط�لة وكذا من بني م�سجلي الأهداف التي �سجلها فريقه يف املباريات 

ال�دية . 
�سبقها الف�ز بثالثية على تقرت 

تقرت  نادي  املناف�س  على  بثالثية  ق  التف�نّ املقرن  على  الف�ز  �سبق  وقد  هذا 
مقابل هدف واحد ، بعدما فر�س الفريق �سيطرته املطلقة على جمريات اللقاء 
، لالإ�سارة  اأمام مرماهم  فاع على ارتكاب الأخطاء الفادحة  الدنّ واإجبار عنا�سر 
اأن  قبل  غطا�س  وزميله  خبا�س  الالعب  من  كل  عليها  تــداول  الثالثية  فــاإن 
يرتكب اأحدى لعبي املناف�س خطاأ باإ�سكان الكرة داخل �سباكه ، يف حني وقع 

الهدف ال�حيد للنادي التقرتي املدافع كرب��سة ب�ا�سطة ركلة جزاء . 
ع . ج اأحمد 

اأفراد  جميع  م�سحات  �سلبية  الأربعاء،  ي�م  اجلزائري،  القبائل  �سبيبة  اأعلن 
بط�لة  يف  �ستارز،  ناب�سا  مل�اجهة  زامبيا  يف  حالًيا  يت�اجد  الذي  الفريق،  بعثة 

الك�نفيدرالية الإفريقية.
وقال النادي القبائلي، يف بيان عرب �سفحته الر�سمية على "في�سب�ك": "ب�سرى 
�سارة، مت اإخ�ساع جميع الالعبني واأع�ساء الط�اقم الفنية والطبية، وكذلك 
وجاءت  املت�سل�سل،  الب�ليمرياز  تفاعل  لختبار  للبعثة،  املرافقني  الأ�سخا�س 

نتائجه �سلبية".
بر�سيد  مبجم�عته،  الثاين  املركز  يف  وه�  اللقاء،  القبائل  �سبيبة  ويدخل 
القطن  يحتل  فيما  الأهــداف،  بفارق  املغربي  بركان  نه�سة  خلف  نقاط،   3

الكامريوين وناب�سا �ستارز، املركزين الثالث والرابع بدون ر�سيد.

تاأ�سرية  اأ�سحت م�ل�دية اجلزائر على بعد خط�ة واحدة من قطع   - اجلزائر 
اأمام  مقنع''  ''غري  ف�زها  عقب  افريقيا،  اأبطال  رابطة  من  النهائي  ربع  الدور 
�سهرة   ،)1-0 الأول:  )ال�س�ط   1-0 بنتيجة  ال�سينغايل،  تانغيث  نادي  ال�سيف 
الي�م الثالثاء مبلعب 5 ج�يلية بالعا�سمة، �سمن اجل�لة الرابعة عن املجم�عة 

الرابعة.
مدرب  قرر  القارية،  املناف�سة  يف  امل�س�ار  لباقي  حت�سبا  اللقاء  لأهمية  ونظرا 
''امل�ل�دية''، عبد القادر عمراين اللعب بطريقة هج�مية منذ الدقائق الأوىل 
وعبد  فري�ي  بلخري،  علجية،  بن  الرباعي:  على  بالعتماد  اللقاء  عمر  من 

احلفيظ.

رئــيــ�ــس  ـــــد  اأك  - ــان  ــس ــ� ــم ــل ت
لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
الــديــن زط�سي  الــقــدم خــري 
بتلم�سان  الـــثـــالثـــاء  يــــ�م 
مراكز  اجنــاز  �ــســرورة  على 
ــن واأكــــادميــــيــــات  ــ�ي ــك ــت ــل ل
هذا  لتط�ير  الــقــدم  لــكــرة 

الخت�سا�س.
هام�س  على  زط�سي  واأبـــرز  

ب  الكائن  القدم  لكرة  اجله�ي  التقني  املركز  اجنــاز  مل�سروع  تفقدية  زيــارة 
يف  ت�سببت  التي   -19 ك�فيد  جائحة  من  "بالرغم  اأنه  )تلم�سان(  �ستي"  "لل 
املا�سي  يناير   9 ي�م  ا�ستاأنفت  الأ�سغال  فاإن  الهيكل  هذا  اجناز  يف  ب�سيط  تاأخر 
لهذا  الكربى  الأ�سغال  تقدم  ن�سبة  بلغت  وقد  مت�سارعة".  وترية  ت�سجيل  مع 

امل�سروع 70 باملائة.
    واأ�سار خري الدين زط�سي اىل "اأنه بحل�ل نهاية العام اجلاري �سيتم النتهاء 
لكرة  حقيقيا  قطبا  �سي�سبح  الذي  الهيكل  هذا  اأ�سغال  من  الأكرب  اجلانب  من 
اأول�ية  اأن التك�ين ي�سكل  " م�ؤكدا  اأو للنخبة ال�طنية  القدم �س�اء يف التك�ين 

واإلتزام ملختلف الأندية "اإذا اأردنا تط�ير هذه الريا�سة بالبالد".
وي�سم هذا امل�سروع الذي خ�س�س له مبلغ اإجمايل يقدر ب 7ر1 مليار دج ملعبني 

لكرة القدم بالع�سب الطبيعي بالإ�سافة اإىل ملعب اآخر بالع�سب ال�سطناعي.

اإحتاد الرباح 

املدرب حاج �سعد يعّول كثريا على 
اأ�سباله لدخول غمار املناف�سة بكل قّوة    

اإحتاد بلدية ورقلة 2 ــ اأوملبيك املقرن 1

الإحتاد يفوز وديا على املقرن وينتظر 
بداية البطولة

�سبيبة القبائل يعلن نتيجة م�سحات 
كورونا

 مولودية اجلزائر تطيح بتانغيث 
ال�سينغايل /0-1/ وت�سع قدما يف الدور 

ربع النهائي 

 زط�سي يوؤكد على اأهمية اجناز مراكز 
للتكوين واأكادمييات 

�سباب بني ثور 

اإدارة غزلن ال�سحراء تتعاقد مع املدرب بن دري�ض من اأجل النهو�ض بفريقها  
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/ د. م�سطفى يو�سف اللداوي
------------------------------------

كل �لتيارين يدعي �أنه على �حلق، و�أنه يخدم �ل�شعب 
�شبيله  يف  ويتفانى  ل�شاحله،  ويعمل  �لفل�شطيني 
هو  ي�شلكه،  �لذي  �لطريق  و�أن  �أجله،  من  وي�شحي 
�ل�شعب  �أه��د�ف  لتحقيق  و�الأ���رصع  �الأف�شل  �ل�شبيل 
وحتقيق  دولته  وبناء  �أر�شه  ��شتعادة  يف  �لفل�شطيني، 
�ل�شعب  ف��اإن  منهجه  وبغري  �أهله،  وع��ودة  �شيادته 
�أكرث، ولن يتمكن  �لفر�شة ويخ�رص  يفقد  �لفل�شطيني 
من تعوي�ش ما فاته، و��شتدر�ك ما كان ميكن حتقيقه، 
بخياره  �لتم�شك  �إىل  يدعو  منهما  كًل  ف��اإن  ولهذ� 
و�لتم�شك  �ل�شليم،  منهجه  على  و�الإ�رص�ر  �الأ�شيل، 
�أثبتت  �أو �الن�شغال ب�شو�ه، وقد  به وعدم �لتخلي عنه 
�لتجربة لكليهما من وجهة نظرهما، عقم �خليار �الآخر 
َل كل منهما  وعدم جدو�ه على كل �مل�شتويات، و�شجَّ
ومثالبه،  وعيوبه  �الآخ��ر،  للنهج  معار�شته  �أ�شباب 
و�أثرت  �لفل�شطينية  بالق�شية  حلقت  �لتي  و�الأ�رص�ر 
تدهور  يف  �شببًا  وكانت  وحقوقه،  �ل�شعب  حياة  على 

�أو�شاعه �ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية.
يعتقد �أ�شحاب تيار �لت�شوية �أنهم �الأقدر على حت�شن 
على  ق�شيتهم  وعر�ش  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  �شورة 
وم�رصوعيتها،  عد�لتها  مدى  و�إبر�ز  �لدويل،  �ملجتمع 
�ل�شيا�شي، و�عتمدو�  و�لعمل  �لت�شوية  بخيار  �آمنو�  �إذ 
�ملقاومة �ل�شعبية �شبيًل للو�شول �إىل �لغايات وحتقيق 
�الأهد�ف، فر�أو� �أنهم ��شتطاعو� �أن يك�شبو� �لر�أي �لعام 
ويف�شحو�  �إ�رص�ئيل  حقيقة  يك�شفو�  و�أن  �ل��دويل، 
ممار�شاتها  على  �ل�شوء  وي�شلطو�  �شيا�شاتها، 
يف  فل�شطن"  "دولة  �إدخال  من  ومتكنو�  و�نتهاكاتها، 
حتى  �الأممية،  و�ملنظمات  �لدولية  �ملحافل  خمتلف 
�لعديد  �لع�شوية يف  كامل  ر�شميًا  �أنها غدت ع�شو�ً 
على  قادرة  جعلها  �لذي  �الأمر  �لدولية،  �ملنظمات  من 

�الإدعاء على �الإ�رص�ئيلين وحماكمتهم.
ي�شكلون  �لذين  �لفل�شطينين  �لت�شوية  رو�د  يعتقد 
�أن  و�الأمنية،  �ل�شيا�شية  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  قيادة 
و�لعنف  "�إ�رص�ئيل"  �شد  �لع�شكري  و�لعمل  �ملقاومة 
�ملوجه �ملنظم و�لتلقائي �لفردي، مل يعد جمديًا وفاعًل، 
وال يقوى على �إحد�ث تغيرٍي حقيقي �إيجابي يف م�شار 

يوؤثر عليها،  �إذ ال ي�رص بها وال  �إ�رص�ئيل،  �ل�رص�ع مع 
�أ�شد،  بعنٍف  �ملقاومة  عمليات  على  �لرد  �إىل  ويدفعها 
�أ�رص�ر�ً  وتلحق  وتقتل،  وتخرب  تدمر  مفرطٍة  وبقوٍة 
�لفل�شطيني وموؤ�ش�شاته، وت�شاهم يف  بال�شعب  فادحة 
�ملناطق  على  يفر�شها  �لتي  �حل�شار  �شيا�شة  ��شتمر�ر 
�لع�شكرية  �لعمليات  �أن  عن  ف�شًل  �لفل�شطينية، 
�لتي ي�شلط �الإ�رص�ئيليون �ل�شوء عليها،  �لفل�شطينية 
�ملجتمع  وحتر�ش  دوليًا،  �لفل�شطينين  ب�شمعة  ت�رص 
�إىل  بع�شه  وتدفع  �شدهم،  �لكربى  و�ل��دول  �لدويل 
قبول �لرو�ية �الإ�رص�ئيلية وت�شديقها، وتكذيب �لرو�ية 

�لفل�شطينية ورف�شها.
م�شار  من  جدوى  ترى  فل  �ملقاومة  حمور  قوى  �أما 
"�إ�رص�ئيل"،  بدولة  �العر�ف  �إىل  قاد  �لذي  �لت�شوية، 
ومنحها �ل�رصعية �لتي كانت تبحث عنها وتتطلع �إليها، 
و�لقبول بها �رصيكًا و�لتن�شيق �الأمني معها، مبا يلحق 
�ل�رصر بال�شعب ومقاومته، كون �لتن�شيق �الأمني من 
بينما ال  �الإ�رص�ئيلين،  �مل�شتوطنن  طرٍف و�حٍد حلماية 
�أورد  �إنه  بل  وم�شاحلهم،  للفل�شطينين  حماية  ي�شكل 
بالق�شية  و�أ�رص  �لتهلكة،  مو�رد  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�لفل�شطينية كثري�ً، وعر�ش ما تبقي من �الأر�ش للنهب 
عمليات  �لت�شوية  م�شرية  ظل  يف  ز�دت  �إذ  و�ل�رصقة، 
عليه  كانت  ما  �أ�شعاف  �الأر��شي  وق�شم  �ال�شتيطان 
عمليات  وز�دت  لل�شلم،  �أو�شلو  �تفاقية  توقيع  قبل 
�لقتل و�العتقال و�لطرد و�شحب �لهويات وهدم �ملباين 
�لعمل  �أن  على  �ملقاومة  تيار  �لبيوت.ي�رص  ون�شف 
�لع�شكري هو ر�أ�ش �شنام �ملقاومة �لوطنية، ومنهجها 
وم�شار  �الأمم  �شنة  وهو  �لقومي،  ودربها  �الأ�شيل  �لعام 
�ال�شتعمار  ويلت  ومن  عانت  �لتي  �حلرة،  �ل�شعوب 
وهي  ت�شحياتها،  ونتيجة  مقاومتها  بفعل  وحتررت 
ولكنها  ومرهقة،  مكلفة  �مل�شلحة  �ملقاومة  �أن  تدرك 
و�حلرب  و�ل�شهد�ء،  و�الأ���رصى  و�الآالم،  �جل��ر�ح  رغم 
و�لعدو�ن، و�لغار�ت و�ملد�همات، �إال �أنها ت�شنع �لعزة 
و�لكر�مة، وتبني �ل�شخ�شية وحتمي �لوطن، وتفر�ش 
�إىل  وي�شطر  �لعدو  يفهمها  جديدٍة  معادالٍت  بقوتها 
�العر�ف بها و�حر�مها، وما �لتز�مه مع قوى �ملقاومة، 
وعجزه عن �جتياح غزة وك�رص �إر�دتها وجمع �شلحها، 
ورميها  �لقوي،  وذر�عها  �لبتار،  �شيفها  من  خوفًا  �إال 

و�إر�دتها  �مل�شتقل  وقر�رها  �لدقيقة،  و�إ�شابتها  �لبعيد، 
و�لعودة  طال،  مهما  لها  �لن�رص  باأن  ويقينها  �ل�شلبة، 

�إىل �لوطن �أكيدة مهما تاأخرت.
�حلقوق  ��شتعادة  �إىل  يتطلع  �لطرفن  كل  �أن  رمب��ا 
�لدولة  و�إق��ام��ة  �مل�رصوعة،  �لفل�شطينية  �لوطنية 
�أن  ويريد  �لقد�ش،  وعا�شمتها  �مل�شتقلة  �حلرة  �لوطنية 
ينعتق �شعبه من �الحتلل وينعم باحلرية و�ال�شتقلل، 
فبينما  وحدودها،  �لدولة  �شكل  يف  يختلفان  ولكنهما 
حدود  على  فل�شطينيٍة  بدولٍة  �لت�شوية  فريق  يقبل 
م�شاحٍة  على  �أ�شغر  بدويلٍة  �أو  حزير�ن،  من  �لر�بع 
مقطعة  �أمنية  جزٍر  على  ب�شيطة  وب�شلحياٍت  �أقل، 
للحدود،  و�إز�ح��ٍة  للأر��شي  تبادٍل  �شمن  �الأو�شال، 
وبعا�شمة مقد�شيٍة رمزيٍة �شعفاط كانت �أو �أبو دي�ش.

�لدولة  بغري  �شعار�تيًا  يقبل  ال  �ملقاومة  تيار  ف��اإن 
من  �لتاريخية  �أر�شها  على  �لعتيدة  �لفل�شطينية 
�لتي  �لوطنية  عا�شمتها  و�لقد�ش  �لنهر،  �إىل  �لبحر 
�لعام  وبيانه  �ل�شيا�شي  يو�فق يف خطابه  لكنه  كانت، 
حزير�ن،  من  �لر�بع  حدود  على  فل�شطينيٍة  دولٍة  على 
�شمن �رصوٍط يعلم �أنها م�شتحيلة بالتفاو�ش و�حلو�ر 
باإعلن  يقبل  �أنه  بالقوة و�ملقاومة، وهي  ما مل تفر�ش 
دولته �مل�شتقلة دون �العر�ف بدولة �إ�رص�ئيل و�لت�شليم 

ب�رصعيتها.
بن �لتيارين �لكبريين �ملقاومة و�لت�شوية، حيث يجب 
�أن نعرف �أنهما تيار�ن كبري�ن، ولهما �أتباع وموؤيدون، 
مقتنعون وم�شتفيدون، موؤمنون وموظفون، و�إن كنت 
و�الأكرث  و�الأكرب،  �الأقوى  هو  �ملقاومة  تيار  �أن  �أعتقد 
ت�شحيًة  �الأكرث  �لتيار  وهو  �متد�د�ً،  و�الأعمق  �نت�شار�ً 
�ل�شعب  يقف  وخ��دم��ًة،  عمًل  و�الأخل�ش  و�شدقًا، 
�لفل�شطيني يدفع من حياته و�أمنه، وم�شتقبله وحقوقه، 
من  ويعاين  �ختلفهما،  و�رصيبة  وفاقهما  عدم  ثمن 
حتكمهما،  �لتي  �لكيد  و�شيا�شة  بينهما  �لنكاية  حرب 
لوال  �إذ  فيهما،  ثباتًا  و�الأكرث  بينهما  �الأقوى  �أنه  علمًا 
وجترده  ب�شربه  و�لبيئة،  �حلا�شنة  هو  �لذي  �ل�شعب 
وعدم ثورته و�نقلبه عليهما، ما كان لهما �أن يبقيا يف 

�ل�شارع وي�شيطر�ن يف �مليد�ن.
على  وحر�شًا  �شعبهما،  يف  حبًا  �لتيارين  على  ينبغي 

ق�شيتهما، و�إخل�شًا معهم ووفا.

تياُر املقاومِة وم�ساُر الت�سويِة التفاُق والفرتاُق.. 

كتب د . ن�شاأت �لوحيدي �لناطق با�شم 
مفو�شية �ل�شهد�ء و�الأ�رصى و�جلرحى 
يف  فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
و�الإ�شلمية  �لوطنية  للقوى  �الأ�رصى 
بحركة  �الأ������رصى  جل��ن��ة  وم��ن�����ش��ق 
�شيخ  عن  غزة  غرب  �إقليم  يف  فتح 
�للو�ء  �لقائد  �لفل�شطينين  �الأ���رصى 
يف  �ملعتقل  حازم  �أبو  �ل�شوبكي  فوؤ�د 
منذ  �الإ�رص�ئيلي  �الحتلل  �شجون 
�شعد�ت  �أحمد  �لقائد  مع  �ختطافه 
لتحرير  �ل�شعبية  للجبهة  �لعام  �الأمن 
�ملنا�شلن  م��ن  وكوكبة  فل�شطن 
يف  �أريحا  �شجن  من  �لفل�شطينين 
وم�شمع  مر�أى  على   2006 �آذ�ر   14
. وقال يف �لذكرى  �لدولية  �حلر��شات 
�الأ�رصى  �شيخ  الختطاف   16 �ل�شنوية 
�الإ�رص�ئيلي  �الحتلل  قو�ت  يد  على 
من  يعاين  �ل�شوبكي  فوؤ�د  �للو�ء  باأن 
�ل�شجون  يف  �أ�شابته  خطرية  �أمر��ش 
�ملناعة  بفقد�ن  �لبغي�شة  �ال�رص�ئيلية 
�لطبي  �الإه��م��ال  جلرمية  و�لتعر�ش 
�خلطرية  �العتقالية  وللظروف  �ملتعمد 
على  �شديدين  وخ��وف  قلق  وهناك 
وباء  تف�شي  ظل  يف  خا�شة  حياته 
مئات  �أ�شاب  �لذي  �لعاملي  كورونا 
�لفل�شطينين  و�ملعتقلن  �الأ����رصى 
�لفل�شطينين  �الأ���رصى  �شيخ  وك��ان 
17 عاما  �لذي يق�شي حكما بال�شجن 
فقد �رصيكة ورفيقة دربه �حلاجة دالل 
 ( �ل�شوبكي   ) �حللبي   ( �أحمد  طاهر 
�لتي   2010  /  1  /  10 يف   ) حازم  �أم 
م�شايف  �إح���دى  يف  �حل��ي��اة  ف��ارق��ت 

بعمان  �لها�شمية  �الأردن��ي��ة  �ململكة 
طويل  ميهلها  مل  ع�شال  مر�ش  �إث��ر 
�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت   . د  وذكر   .
و�الأ���رصى  �ل�شهد�ء  مفو�شية  با�شم 
و�جلرحى بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة 
ف��وؤ�د  �للو�ء  �أن  غ��زة  قطاع  يف  فتح 
غزة  مو�ليد  من  �ل�شوبكي  حجازي 
حي  �شكان  ومن   1942 �آذ�ر   12 يف 
�لدرج يف �رصق مدينة غزة وقد توىل 
�ملالية  ل�شنو�ت طويلة مهمة م�شوؤول 
وعميد  �لفل�شطيني  �لتحرير  جلي�ش 
�لوطنية  �ل�شلطة  يف  �ملالية  �الإد�رة 
وقد   1994 �لعام  منذ  �لفل�شطينية 
�ل�شبع  بئر  ت�شمى مبحكمة  ما  رف�شت 
�ملركزية يف دولة �الحتلل �الإ�رص�ئيلي 
 /  11  /  20 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  يف 
�لدميقر�طية  تدعي  �لتي  وهي   2019
و�لدفاع عن �حلريات وحقوق �الن�شان 
�الأ�رصى  �شوؤون  هيئة  به  تقدمت  طلبا 
�لق�شية  يف  �لنظر  باإعادة  و�ملحررين 
فوؤ�د  �الأ���رصى  �شيخ  ���رص�ح  و�ط��لق 
حجازي �ل�شوبكي ) �أبو حازم ( وذلك 
وعدم  �لق�شية  خطورة  حجة  حتت 
مرور  من  بالرغم  للندم  �الأ�شري  �إبد�ء 
عامن يف حينها على �نعقاد ما ت�شمى 
�ملحكومية  ثلثي  وق�شاء  �لثلث  جلنة 
�ملو�فق  �الأرب��ع��اء  يف  �نعقدت  �لتي 
�شيخ  �أن  و�أ�شاف   .  2016 مايو   25
كان  �ل�شوبكي  فوؤ�د  �للو�ء  �الأ���رصى 
مبادرة  يف  �لطويل  �الإرث  �شاحب 
�الأهلي و�الجتماعي وقد �شاهم  �ل�شلم 
�حلو�ر  مفاهيم  وتكري�ش  تعزيز  يف 
توليه  خ��لل  �لفل�شطيني  �لوطني 

�ل�شلطة  يف  �ملنا�شب  م��ن  للعديد 
�إد�رة  �أن  و�أفاد   . �لفل�شطينية  �لوطنية 
قامت  �الإ�رص�ئيلية  �ل�شجون  م�شلحة 
�ل�شوبكي  ف��وؤ�د  �للو�ء  �الأ�شري  بنقل 
�الأربعاء  يوم  يف  �ل�شحي  �حلجر  �إىل 
�ملو�فق 20 / 1 / 2021 بعد �الحتكاك 
�ل�شجانن  باأحد  �لبو�شطة  �شيارة  يف 
بفريو�ش  �مل�����ش��اب  �الإ���رص�ئ��ي��ل��ي��ن 
للم�شت�شفى الإجر�ء  نقله  �أثناء  كورونا 
يبعث  ما  عينه  يف  جر�حية  عملية 
�خلوف و�لقلق على حياة �شيخ �الأ�رصى 
  . �الأ�رصى  وكافة  �ل�شوبكي  حازم  �أبو 
�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت   . د  وخاطب 
و�الأ���رصى  �ل�شهد�ء  مفو�شية  با�شم 
و�جلرحى بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة 
�الأ���رصى  �شيخ  غ��زة  قطاع  يف  فتح 
�لذكرى  يف  �ل�شوبكي  ف��وؤ�د  �للو�ء 
�الحتلل  �شجون  يف  العتقاله   16
جاء  ق�شرية  ر�شالة  يف  �الإ�رص�ئيلي 
فيها : �أبا حازم رويدك وال تفقد �الأمل 
.. من حقك �أن تبدي عتابا على �جلميع 
بك  يلت�شقون  باالأم�ش  كانو�  �لذين 

كالظل و�آثرو� �ليوم �ل�شمت و�لرقب 
ال  �الأ���رصى  ورفاقك  و�خو�نك  و�أنت 
وال  �لفتور  هذ�  كل  منا  ت�شتحقون 
�شفاعة يف �أي تق�شري حيال ق�شيتكم 
�الح��ر�م  كل  مع  و�ملقد�شة  �لعادلة 
قيدكم  يف  و�أنتم  لكم  �مل�شاند  للحر�ك 
�أيها �الأحر�ر و�لعز�ء يف ذلك كما قال 
ملك  �لدم�شقي  �ل�شحفي  �لكاتب 
ف�شرب  �حلياة  جدلية  باأنها  يو�شف 
منظمة  ودعا   . �مل�شتعان  وبالله  جميل 
�ملنظمات  وكافة  �لعاملية  �ل�شحة 
بو�جباتهم  للقيام  و�الإن�شانية  �لدولية 
�الأ����رصى  �إن��ق��اذ  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��م يف 
�جللد  �أنياب  بن  من  �لفل�شطينين 
و�لرعاية  �حلماية  وتوفري  �الإ�رص�ئيلي 
وحمايتهم  للأ�رصى  �للزمة  �لطبية 
ومن  �حلديدية  �لبو�شطة  عربة  من 
�لعدو�نية  و�جلر�ئم  �ل�شيا�شات  كل 
�الإ�رص�ئيلية خا�شة يف ظل �تخاذ دولة 
كورونا  لوباء  �الإ�رص�ئيلية  �الحتلل 
�أد�ة قمع للأ�رصى وحتويلهم �إىل حقول 

للتجارب .

ل �سفاعة حيال اأي تق�سري اأو فتور يف دعم واإ�سناد الأ�سرى
اأخبار فل�سطني

الأ�سري يحيى �سكاف .. 

15/12/1959 يف بلدة بحنن �شمال لبنان،  من مو�ليد 
�ملقاوم  �جلنوب  �إىل  �أظفاره  نعومة  منذ  ترنو  وعيونه 
�أ�شحى  حلمًا  بد�خله  ويحمل  �ملحتلة،  فل�شطن  و�إىل 
�ملقاومة  �شفوف  �إىل  باالن�شمام  حقيقة  �لوقت  مع 
و�عتد�ء�ته  �الحتلل  من  و�أمته  ل�شعبه  و�النتقام 
�لدموية وتعدياته �مل�شتمرة على �أر�شه و�شمائه وبحره. 
�ملقاوم  �لعمل  و�شاركها  �ملقاومة  �شفوف  يف  �نخرط 
عام  �آذ�ر/مار�ش  من  ع�رص  �حلادي  ويف  �الحتلل،  �شد 
1978 �لتحق مع جمموعة من �إخو�نه يف حركة �لتحرير 
�لوطني �لفل�شطيني "فتح" لتنفيذ عملية فد�ئية نوعية 
ودع  بعدما  عدو�ن،  كمال  �ل�شهيد  ��شم  حملت  ومميزة، 
حيث  �ملقاوم  �جلنوب  �إىل  �ل�شمال  من  و�نطلق  و�لدته 
فد�ئين  ت�شم  كانت  و�لتي  هناك  �ملجموعة  جتمع  كان 
�النطلق �شوب  ونقطة  عربية خمتلفة،  جن�شيات  من 
فل�شطن وحترير �الأ�رصى. عملية ر�ئعة نفذتها جمموعة 
بعدما  �ملغربي،  دالل  �ل�شهيدة/  قادتها  �ملنا�شلن  من 
�خر�ق  من  فد�ئيًا   13 من  �ملوؤلفة  �ملجموعة  جنحت 
�حلدود على ظهر زو�رق مطاطية �أبحرت ل�شاعات يف 
مياه �لبحر �الأبي�ش �ملتو�شط  حلن �لو�شول �إىل �شاطئ 
��شت�شهد  ومرهقة  متعبة  رحلة  وبعد  �ملحتلة.  فل�شطن 
خللها �ثنان من �لفد�ئين غرقًا يف عر�ش �لبحر، جنحت 
�ل�شاطئ  �إىل  �لو�شول  يحيى يف  بينها  ومن  �ملجموعة 
فكمنو� هناك �إىل �أن مرت حافلة ركاب )با�ش( فاأوقفوها 
�إليها و��شتولو� عليها و�أعلنو� عن �شيطرتهم  و�شعدو� 
ويف  باأ�رصى.  ملبادلتهم  كرهائن  فيها  من  و�حتجاز  لها 
عليها  و��شتولو�  ثانية  حافلة  �ملجموعة  �أوقفت  �لطريق 
و�حدة  حافلة  �لركاب يف  جميع  و�حتجزو�  �الأخرى  هي 

وقادوها باجتاه تل �أبيب.
�لطريق  وعلى   1948 عام  �ملحتلة  �ملناطق  �إحدى  ويف   
تقع  منطقة  يف  وبالتحديد  �أبيب  وتل  حيفا  بن  �ملمتد 
عليها  وُيطلق  �لبحر  �شاطئ  على  �أبيب  تل  حدود  يف 
�الحتلل  قو�ت  هاجمت  "هرت�شيليا"  �الإ�رص�ئيليون 
�حلافلة ود�رت ��شتباكات بينها وبن �ملجموعة �لفد�ئية 
�أدت �ىل �إحلاق خ�شائر فادحة باحلافلة، كما و�أ�شفرت عن 
قتل و�إ�شابة �لع�رص�ت ممن كانو� على متنها من �لركاب 
�أدت  وباملقابل  �ملهاجمن،  �الإ�رص�ئيلين  �جلنود  ومن 
و�عتقال  �ملجموعة  �أفر�د  غالبية  ��شت�شهاد  �إىل  �لعملية 
"ح�شن فيا�ش وخالد  �لذخرية هم  ثلثة منهم بعد نفاذ 

�أبو �أ�شبع، ويحيى �شكاف". 
�أ�شبع  �أبو  فتحرر  �ل�شنو�ت  ومرت  �الأيام  وم�شت 
1985، وبقي  �ل�شهرية عام  �لتبادل  وفيا�ش يف �شفقة 
جمهواًل  وم�شريه  حمري�ً،  �شكاف  يحيى  �لبطولة  لغز 
لي�شكل و�شمة عار على جبن كل من �شمت وي�شمت 
يف  ��شت�شهد  قد  كان  �إن  ُيعرف  وال  �جلرمية،  هذه  �أمام 
�لعملية ونقل جثمانه �إىل مقابر �الأرقام، �أم بقّى حيًا د�خل 
جدر�ن زنازين �ل�شجون �ل�رصية، فيما يعتقد �لكثريون 
�إىل �ملعلومات �مل�شتمدة من  باأنه ال يز�ل حيًا باال�شتناد 

عدد من �الأ�رصى �لذين �أطلق �رص�حهم الحقا. 
مبقاومته،  ن�شمو  لبناين  لفد�ئي  ��شم  �شكاف:  يحيى 
وعنو�ن لق�شية نفخر باالنتماء لها، ورمز ملقاومة نعتز 
�لتي نتغنى بها. يحيي  �ل�شاحل  �أبطال عملية  بها و�أحد 
�شكاف، لي�ش مهمًا �إن كنت �شهيد�ً حمتجزة جثمانه حتت 
�إك�ش" �حلي يف  "�ل�شجن  �أم  �الأر�ش يف مقابر �الأرقام، 
�لرقم  يحمل  �لذي  �ل�شجن  ذ�م  ويف  �ل�رصية،  �ل�شجون 
لكن  �ال�رص�ئيلي"،  "غو�نتانامو  عليه  نطلق  وما   1391
�ملهم �أنك �أ�شري�ً منذ 43 عامًا لدى دولة �الحتلل بانتظار 
�لذي  و�شعبك  و�أهلك  وطنك  �إىل  ويعيدك  يحررك  من 
�أحببناك  �شكاف؛  يحيى  لعناقك.  طويل  و�نتظر  �أحبك 
�شجلت  ويف  قلوبنا  يف  ��شمك  وحفرنا  و�حرمناك 
ومنا  �ملجد  فلك  �ملقاوم.  و�لعربي  �لفل�شطيني  تاريخنا 

�لوفاء. و�نت �لغائب �حلا�رص دوما.
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لربط ج�سور التوا�سل وتر�سيخ الت�ساور 

الرئي�ض �سعيد ي�سل طرابل�ض يف اأول زيارة 
مل�سوؤول تون�سي اإىل ليبيا منذ 2012

قراءة حممد علي
---------------- 

وك����ان رئ��ي�����ش �مل��ج��ل�����ش �ل��رئ��ا���ش��ي 
�لرئي�ش  ��شتقبال  يف  �ملنفي  حممد 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل����دى  و���ش��ول��ه م��ط��ار 
د�رة  �إ وق��ام��ت  ب�طر�بل�ش   معيتيقة 
بتزين  �لليبية  و�لزينة  �الح��ت��ف��االت 
بر�يتي  طر�بل�ش  �لعا�شمة  ���ش��و�رع 
�لرئي�ش  بزيارة  ترحيبا  وتون�ش  ليبيا 
�لتون�شية   �لرئا�شة  وكانت    . �لتون�شي 
�لثلثاء  �أم�ش  �شحفي  بيان  ،يف  قالت 
“في�شبوك”:  موقع  على  ح�شابها  عرب 
�إط���ار  يف  �ل���زي���ارة   ه���ذه  “تندرج  
�لدميقر�طي  للم�شار  تون�ش  م�شاندة 

�لتو��شل  ج�����ش��ور  ورب���ط  ليبيا  يف 
و�لتن�شيق  �لت�شاور  �شنة  وتر�شيخ 
�لبيان:  �لبلدين”.و�أ�شاف  قيادتي  بن 

روؤى  الإر�شاء  منا�شبة  �لزيارة  “متثل  
م�شار  ت��ع��زز  ج��دي��دة  وت�����ش��و�رت 
تون�ش  ب��ن  �ل��ق��ائ��م  �ملتميز  �ل��ت��ع��اون 

�شامل  لت�شامن  ���ش�����ش  وت��وؤ وليبيا 
لل�شعبن  �مل�رصوعة  �لتطلعات  يلبي 
و�لنماء”.  �ال�شتقر�ر  يف  �ل�شقيقن 
�لوطنية  �ل��وح��دة  ح��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
�حلميد  عبد  برئا�شة  ليبيا،  يف  �جلديدة 
�أول  �لد�شتورية  �ليمن  �أدت  �لدبيبة، 
�ل��ن��و�ب  جمل�ش  م���ام  �أ �الث��ن��ن   م�����ش  �أ
 1300 طربق/  مبدينة  �لرئا�شي  و�ملجل�ش 
�حلكومة  لتبد�أ  طر�بل�ش/،  ���رصق  كم 
�لليبية،  �ملدن  كامل  يف  عملها  �ملوحدة 
وموؤ�ش�شاتيا  �شيا�شيا  �نق�شاما  ولتنهي 
�ملجل�ش  و�أدى  �شنو�ت.   6 من  الأكرث  د�م 
حممد  برئا�شة  �جلديد   �لليبي   �لرئا�شي 
�لد�شتورية   �ملحكمة  �أمام  �ليمن   �ملنفي 

�أم�ش. �أول   طر�بل�ش  يف 

و�سل الرئي�ض التون�سي قي�ض �سعيد  يوم الأربعاء اإىل طرابل�ض يف اأول زيارة ر�سمية له اإىل ليبيا.وذكرت وكالة الأنباء 
الليبية ) وال ( اأم�ض  اأن هذه الزيارة  تعد الأوىل مل�سوؤول تون�سي منذ عام .2012

ب��ح��ث رئ��ي�����ش �ل�����وزر�ء �ل��ق��ط��ري 
بن  خليفة  بن  "خالد  �لد�خلية  وزير 
نظريه  م��ع  ثاين"،  �آل  �ل��ع��زي��ز  عبد 
بن  �شعود  بن  �لعزيز  �ل�شعودي"عبد 
تطوير  �شبل  �لعزيز"،  عبد  بن  نايف 
ذلك  �لبلدين.جاء  بن  �الأمني  �لتعاون 
ثاين  �آل  �أج��ر�ه  هاتفي  �ت�شال  خلل 
وهو  �لثلثاء،  �أم�ش  �شعود،  �آل  مع 
منذ  �لوزيرين،  بن  نوعه  من  �الأول 
قمة  خلل  �خلليجية  �مل�شاحلة  �إعلن 
�ملا�شي.  يناير  يف  بال�شعودية  �لعل 
�لقطرية  ن��ب��اء  �الأ وك��ال��ة  ف����ادت  و�أ
�الت�شال  خلل  جرى  نه  باأ �لر�شمية 
بن  �الأخ��وي��ة  �لعلقات  ��شتعر��ش 
�شيما  ال  تطويرها،  و�شبل  �لبلدين 

�جلانبان  وبحث  م��ن��ي.  �الأ �ملجال  يف 
م�شرك"،  �هتمام  ذ�ت  "مو�شوعات 
من  مزيد�ً  تذكر  مل  �لتي  �لوكالة  وفق 
�ملو�شوعات. تلك  حول  �لتفا�شيل 
�إج��ر�ء  من  ي��وم  بعد  �الت�شال  وج��اء 
حمادثات  �لقطري  �ل���وزر�ء  رئي�ش 
�مل�رصي  �لد�خلية  وزير  مع  م�شابهة 
�لعلقات  ��شتعر�شت  توفيق،  حممود 
خا�شة  تطويرها،  و�شبل  �لبلدين  بن 
فرب�ير   28 ويف  م��ن��ي.  �الأ �ملجال  يف 
هاتفي  �ت�شال  �أول  ج��رى  �ملا�شي، 
منذ  �ل�شعودي،  و�مللك  قطر  �أمري  بن 
يناير   5 يف  �خلليجية  �مل�شاحلة  �إعلن 

�ل�شعودية. �لعل  مبدينة  �ملا�شي، 
ق/د

للجهود  ييدها  تاأ �ل�شعودية  �أعلنت 
�ل���دول���ي���ة ل��ع��دم ت��ط��وي��ر �ل��ن��ظ��ام 
�لنووية  �الأ�شلحة  ملنظومة  ي��ر�ين  �الإ
م��وؤك��دة  �لبالي�شتية،  و�ل�����ش��و�ري��خ 
على  �ل�����ش��لح  حظر  مت��دي��د  “�أهمية 
ميلي�شيا  تزويد  يف  ال�شتمر�رها  ير�ن  �إ
وقال  باالأ�شلحة”.  �الإرهابية  �حلوثي 
�ملكلف  �ل�����ش��ع��ودي  �الإع����لم  وزي���ر 
�لق�شبي،  عبد�لله  بن  ماجد  �لدكتور 
�الأ�شبوعية  �جلل�شة  عقب  له  بيان  يف 
عرب  �ل����وزر�ء  جمل�ش  ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي 
�شلمان  �مللك  برئا�شة  �ملرئي  �الت�شال 
دعم  �أكد  �ملجل�ش  “�أن  �لعزيز  عبد  بن 
يف  مم���ي  �الأ �مل��ب��ع��وث  جل��ه��ود  �ململكة 

�شامل  وق��ف  �إىل  للو�شول  �ليمن 
�شيا�شية  بعملية  و�لبدء  �لنار  الإطلق 
���ش��ام��ل��ة وف���ق �مل��رج��ع��ي��ات �ل��ث��لث 
�لتنفيذية،  لياتها  و�آ �خلليجية  )�ملبادرة 
وخم��رج��ات �حل���و�ر �ل��وط��ن��ي، وق��ر�ر 
جمل�ش  و�كد   .”)2216 �الأمن  جمل�ش 
�أهمية  “على  �ل�����ش��ع��ودي  �ل����وزر�ء 
يف  ي���ر�ن،  �إ على  �ل�شلح  حظر  متديد 
ميلي�شيا  تزويد  يف  ��شتمر�رها  ظل 
�ملتطورة  باالأ�شلحة  �الإرهابية  �حلوثي 
يف  ُت�شتخدم  �لتي  �مل�شرية  و�لطائر�ت 
�ملدنين  و��شتهد�ف  �ليمنين،  �إرهاب 
بطريقة  �ململكة  يف  �ملدنية  و�الأعيان 
جمل�ش  �أعرب  كما  وممنهجة”.  متعمدة 

�ململكة  ييد  تاأ عن  �ل�شعودي”  �لوزر�ء 
ل�شمان  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة  للجهود 
ملنظومة  ير�ين  �الإ �لنظام  تطوير  عدم 
���ش��ل��ح��ة �ل��ن��ووي��ة و�ل�����ش��و�ري��خ  �الأ
�خلليج  منطقة  وجلعل  �لبالي�شتية، 
�لدمار  �أ�شلحة  جميع  من  خالية  �لعربي 
و�شيادة  ��شتقلل  و�ح��ر�م  �ل�شامل، 
�شوؤونها  يف  �لتدخل  وع��دم  �ل���دول 
�ل���وزر�ء  جمل�ش  وج��دد  �لد�خلية”. 
�أخرى”�لتاأكيد  ناحية  من  �ل�شعودي 
جهود  دع��م  ����ش��ت��م��ر�ر  ه��م��ي��ة  �أ ع��ل��ى 
ي��ج��اد  و�إ ���ش��وري��ة  يف  �الأزم�����ة  ح��ل 
ت�شوية  �إىل  ُي�شيف  �شيا�شي  م�شار 
يكفل  مب��ا  فيها  �ل��و���ش��ع  و����ش��ت��ق��ر�ر 

�ملنظمات  من  ويحميه  �شعبها  �أم��ن 
�لتي  �لطائفية  و�مليلي�شيات  �الإرهابية 
من  حقيقي”.  حل��ل  �ل��و���ش��ول  تعطل 
ليبيا  دولة  �ملجل�ش  هناأ   ، �خرى  جهة 
مبنا�شبة  و�شعًبا  حكومًة  “�ل�شقيقة 
�لوطنية”،  �لوحدة  حلكومة  �لثقة  منح 
للجهود  �مل��م��ل��ك��ة  دع���م  ع��ن  م��ع��رب��ا 
للأزمة،  �شيا�شي  حل  �إىل  �ملو�شلة 
�خلطوة  ه��ذه  حتقق  �أن  �إىل  و�لتطلع 
فيها،  و�لتنمية  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن 
و�شيادتها،  وحدتها  على  و�ملحافظة 
يعر�ش  �لذي  �خلارجي  �لتدخل  ومتنع 

للمخاطر. �لعربي  قليمي  �الإ �الأمن 
ق/د

�للبنانية،  “�للو�ء”  �شحيفة  ف��ادت  �أ
�ملكلف  �لرئي�ش  برئا�شة  “�حلكومة  باأن 
خلل  �لنور  تب�رص  قد  �حلريري،  �شعد 
�للو�ء  تعين  �إىل  م�شرية  �شاعة”،   72
وقالت  للد�خلية.  وزير�  بر�هيم  �إ عبا�ش 
�أم�ش،  �ل�شادر  عددها  يف  �ل�شحيفة 
ب�شاأن  ليل،  تعممت  “معلومات  �إن 
خلل  �حلكومة  ليف  تاأ على  �ت��ف��اق 
وزير�،   20 ت�شم  �أن  على  �شاعة،   72
�للو�ء  �إىل  وز�رة  �لد�خلية  فيه  وت�شند 
للأمن  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ب��ر�ه��ي��م  �إ عبا�ش 
�نهيار  وقع  على  ذلك  ياأتي  �لعام” .  

�شجلت  �لتي  �للبنانية  للرية  قيا�شي 
للدوالر  لرية  �ألف   15 �لثلثاء  �أم�ش 
تنظيم  �إىل  �للبنانين  دفع  ما  �لو�حد، 
معظم  يف  �لطرقات  وقطع  �حتجاجات 
�أزمة  لبنان  وي�شهد  �للبنانية.  �ملناطق 
ي�شهد  مل  خانقة  ومالية  �قت�شادية 
�الأهلية،  �حل��رب  يف  حتى  مثيل  لها 
�ل�شيا�شية  �الأزم��ة  تعمق  مع  تر�فق 
ت�شاف  �حل��ك��وم��ة،  ت�شكيل  ب��ع��دم 
بفعل  �ملتفاقمة  �ل�شحية  �الأزمة  ليها  �إ

كورونا. فريوي�ش  تف�شي 
ق/د

نيكوال  �الأ�شبق  �لفرن�شي  �لرئي�ش  ميثل 
�ل��ي��وم  �ملحكمة  م���ام  �أ ���ش��ارك��وزي 
بانتخابات  حملته  بتمويل  التهامه 
بعد  للقانون  مبخالفة   2012 �لرئا�شة 
بتهم  د�ن��ت��ه  �إ من  �شابيع  �أ  3 من  ق��ل  �أ
ودف��ع  �ل��ن��ف��وذ.  و��شتغلل  �لف�شاد 
�شاركوزي،  حزب  باأن  �الدع��اء  ممثلو 
من  باالحتاد  وقتئذ  يعرف  كان  �لذي 
يقرب  ما  بدد  �ل�شعبية،  �حلركة  �أجل 
مبوجب  به  �مل�شموح  �ملبلغ  مثلي  من 
مليون   22.5 وهو  �النتخابات  قانون 
لقاء�ت  على  دوالر(  مليون   27 ( يورو 
ثم  باذخا،  نفاقا  �إ �شهدت  جماهريية 
�شديقة  عامة  علقات  وكالة  ��شتغل 
�التهام  الئحة  ويف  �لتكاليف.  الإخفاء 
حتقيقاتهم  ب��اأن  �الدع���اء  ممثلو  ق��ر  �أ
نظم  �شاركوزي  �أن  ثبات،  �إ يف  ف�شلت 

لكنهم  �ملخطط،  ه��ذ�  يف  ت��ورط  �أو 
ن��ه  �أ ب��د  وال  منه  ��شتفاد  ن��ه  �إ ق��ال��و� 
�شاركوزي  ونفى  به.  علم  على  كان 
جرمية،  �أي  �رتكاب  مر�ر�  عاما(   66 (
بعملية  علم  على  يكن  مل  ن��ه  �إ وق��ال 
�أدين  ذ�  و�إ �لتكاليف،  فو�تري  تزوير 
ت�شل  مل��دة  ي�شجن  فقد  �شاركوزي 
ت�شل  غر�مة  دفع  عن  ف�شل  عام،  �إىل 
"رويرز".  ح�شب  ي��ورو،   3750 �إىل 
ب�شجن  مار�ش  �أول  يف  حكم  و�شدر 
منها  �أع�����و�م  ث��لث��ة  ���ش��ارك��وزي 
التهامه  �لتنفيذ  وق��ف  م��ع  ع��ام��ان 
على  للح�شول  قا�ش  ر�شوة  مبحاولة 
ب�شاأن  �آخر  حتقيق  يف  �رصية  معلومات 
 .2007 يف  �النتخابية  حملته  متويل 

�حلكم. �شاركوزي  و��شتاأنف 
ق/د

مارتن  �ليمن  �ىل  �المم���ي  �مل��ب��ع��وث 
جمل�ش  �م��ام  له  كلمة  ويف  غريفيث 
وقف  �ن  على  ���ش��دد  �ل���دويل  �الم��ن 
�شنعاء،  مطار  وفتح  �ل��ن��ار  �إط���لق 
�رصورة  �مل�شاعد�ت؛  و�شول  و�شمان 
ن�شانية  �إ كارثة  �أكرب  حلل  ملحة  ن�شانية  �إ
تزيد  �ملجاعة  �إن  م��وؤك��د�  �ل��ع��امل،  يف 
�الأط��ر�ف  ودع��ا  �ليمنين،  �شاة  ماأ من 
�القت�شاد  ��شتغلل  لعدم  �ليمنية 
خرق  ت�شاعد  وو���ش��ف  �حل���رب.  يف 
باملقلق  �لبلد  غربي  �حلديدة  يف  �لهدنة 
وت�����ش��ب��ب ب�����ش��ق��وط ق��ت��ل��ى وج��رح��ى 
و�أط��ف��ال،  ن�شاء  بينهم  �ملدنين،  م��ن 

�لغار�ت  �ل��دويل  �ملبعوث  �نتقد  كما 
�شنعاء.  �لعا�شمة  على  �ل�شعودية 
لوقف  �لر�مية  بامل�شاعي  يتعلق  وفيما 
�ي  �الأمم��ي  �ملبعوث  رف�ش  �ل�����رص�ع، 
�لعملية  ال�شتئناف  م�شبقة  ���رصوط 
�الأمن  وكيل  �أما  �ليمن.  يف  �ل�شيا�شية 
ن�شانية  �الإ لل�شوؤون  �ملتحدة  للأمم  �لعام 
من  حذر  لوكوك  مارك  باليمن  �خلا�ش 
جماعة  نحو  ب�رصعة  يتجه  �ليمن  �أن 
�مل��و�رد.  نق�ش  �لرئي�ش  �شببها  هائلة 
يف  �الأ�شخا�ش  ملين  �أن  يعني  وهذ� 
للموت  يتعر�شون  �ليمن  �أنحاء  جميع 
و�الأط��ف��ال.  للن�شاء  بالن�شبة  خا�شة 

لها  جتد  مل  �طلق  لوقف  �الممية  �لدعوة 
�لعدو�ن  حتالف  قبل  من  �شاغية  �ذ�ن 
هدنة  خرق  يو��شل  �ل��ذي  �ل�شعودي 
وثمانن  وثلثة  مئة  م�شجل  �حلديدة، 
و�لع�رصين  �الرب��ع  خلل  جديد�  خرقا 
غارة  وثلثن  �حدى  بينها  من  �شاعة 
قبالة  �خ���رى  حم��اف��ظ��ة  �رب���ع  ع��ل��ى 
مرتزقة  �تهم  ع�شكري  م�شدر  جنر�ن. 
�ربعن  من  باكرث  بارتكاب  �لعدو�ن 
جتاوز  مدفعي  �شاروخي  بق�شف  خرقا 
وقذيفة  �شاروخا  وثلثن  �ربعئمة 
ر�زح  مديرية  �برزها  عدة  مناطق  على 
�لطري�ن  �شن  كما  �شعدة،  حمافظة  يف 

ب�شعدة  مناطق  على  غار�ت  �ل�شعودي 
جنر�ن  وقبالة  وماأرب  وعمر�ن  وحجة، 
�ج��و�ء  يف  مكثف  حتليق  �ىل  ��شافة 
من  و�ل��دري��ه��م��ي.  �حل��دي��دة  مدينتي 
�ل�شيا�شي  �ملجل�ِش  ع�شُو  رف�ش  جهته 
�حلوثي  علي  حممد  �ليمن  يف  �الأعلى 
�لعدو�ن  وقِف  قبَل  يف  �شيا�شي  حل  �ي 
يف  �حل��وث��ي  وك�شف  �حل�شار  ورف���ِع 
وثيقٍة  ع��ن  ت��وي��ر،  على  ل��ه  ت��غ��ري��دٍة 
يف  �لت�شعيد  خلف�ش  نقاط  ت�شمنْت 
ّن  �إ قائل  �لبلد،  غربَي  م��اأرب  مدينة 

تعجيزية. �رصوطًا  حتمُل  ال  �لوثيقَة 
ق/د

نتوين  �أ �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 
�ل�شن  �إن  �الأرب���ع���اء  ي��وم  بلينكن 
ت��ت�����رصف ب�����ش��ك��ل �أك����رث ع��دو�ن��ي��ة 
�ل�شن  بحر  يف  ذل��ك  يف  مب��ا  وقمعا، 
حيث  �جلنوبي  �ل�شن  وبحر  �ل�رصقي 
مع  �ل�شيادة  على  ن��ز�ع��ات  تخو�ش 
وقال  �أخ��رى.  �آ�شيوية  ودول  �ليابان 
�إن  طوكيو  يف  يابانين  ل�شحفين 

يف  تخف�شه”  ال  �لتوتر  “تثري  بكن 
�لبحرية  �أعمالها  خ��لل  من  �ملنطقة 
وم��و�ق��ف��ه��ا ب�����ش��اأن ت��اي��و�ن. وي��زور 
مع  �جلنوبية  وكوريا  �ليابان  بلينكن 
حماولة  يف  �أو�شنت  لويد  �لدفاع  وزير 
�شيا،  �آ يف  و��شنطن  حتالفات  لتعزيز 
كبار  بها  يقوم  خارجية  رحلة  �أول  يف 
ب��اي��دن.  ج��و  �لرئي�ش  د�رة  �إ �أع�����ش��اء 

بال�شيادة  �ل�شن  مطالبات  وب��ات��ت 
و�جلنوبي  �ل�رصقي  �ل�شن  بحر  يف 
�ل��ع��لق��ة  يف  �أول���وي���ة  ل��ه��ا  ق�����ش��ي��ة 
ب�شكل  �ملتوترة  �الأمريكية  �ل�شينية 
�أمني  قلق  م�شدر  نها  �أ كما  متز�يد 
بكن  �إن  بلينكن  وقال  لليابان.  كبري 
�لد�خل  يف  �لقمع  من  مبزيد  “تت�رصف 
�خل��ارج  يف  ع��دو�ن��ي��ة  �أك��رث  وب�شكل 

�ل�رصقي  �ل�شن  بحر  يف  ذل��ك  يف  مبا 
�ل�شن  وبحر  ب�شينكاكو  يتعلق  وفيما 
بتايو�ن”.  يتعلق  فيما  وكذلك  �جلنوبي 
بحر  يف  �شغرية  ج��زر  و�شينكاكو 
�ليابان  عليها  ت�شيطر  �ل�رصقي  �ل�شن 
عليها.  بال�شيادة  تطالب  �ل�شن  لكن 
دياويو. با�شم  �ل�شن  يف  �جلزر  وتعرف 
ق/د

�لفل�شطيني  �ل���وزر�ء  رئي�ش  �أع��ل��ن 
من  �الأوىل  �لدفعة  �أن  ��شتية  حممد 
“كورونا”  لفريو�ش  �مل�شادة  �للقاحات 
خلل  �لفل�شطينية  �الأر��شي  �شت�شل 
نباء  �الأ وكالة  ونقلت  �أ�شبوع.  من  �أقل 
عنه  )وف��ا(  �لفل�شطينية  و�ملعلومات 
:”فعلنا  تليفزيونية  مقابلة  يف  �لقول 
�للقاح  على  للح�شول  �لقنو�ت  جميع 

كبري�  �خر�قا  وحققنا  وقت،  �أ�رصع  يف 
لدينا  “�شتكون  ذلك”.و�أ�شاف:  يف 
�أقل  خ��لل  �للقاحات  من  �أوىل  دفعة 
�إطلق  �إىل  ثرها  �إ �شي�شار  �أ�شبوع،  من 
�الأولوية  تعطي  �شفافة  تطعيم  حملة 
�ل�رصطان،  ومر�شى  �ل�شن،  لكبار 
الإ�شابة  عر�شة  هو  من  وكل  و�لكلى، 
��شتية  م�شاعفات”.و�أو�شح  ت�شبب  قد 

�ملنتظر  للقاحات  م�شدر�ن  هناك  �أن 
�لفل�شطينية،  �الأر��شي  �إىل  و�شولها 
�لدولية  لية  �الآ عرب  تربعات  �أحدهما 
منظمة  ت��دي��ره��ا  �ل��ت��ي  “كوفاك�ش” 
مت  لقاحات  و�لثاين  �لعاملية،  �ل�شحة 
�ملنتجة.  �ل�رصكات  مع  عليها  �لتعاقد 
دوالر  مليون   32 “ر�شدنا  و�أردف: 
�الحتاد  من  منها  جزء  �للقاحات،  ل�رص�ء 

�خلزينة”.  م��ن  و�ملتبقي  �الأوروب����ي 
توفري  ت�شيي�ش  �نتقد  قد  ��شتية  وكان 
ورغم  كورونا.  فريو�ش  جائحة  لقاحات 
ت�شتقبل  مل  �الإ�شابة،  معدالت  �رتفاع 
�ألف   12 �شوى  �لفل�شطينية  �الأر��شي 
مطلع  ذلك  وكان  �لفريو�ش،  �شد  لقاح 

�ملا�شي. �شباط/فرب�ير 
ق/د

م�شت�شار  ك��و���ش��رن،  ج��اري��د  ث����ار  �أ
عا�شفة  �ل�شابق،  �الأمريكي  �لرئي�ش 
ك��ب��رية م��ن �ل�����ش��خ��ري��ة الع��ت��ب��اره 
�الإ�رص�ئيلي،  �لفل�شطيني  �ل�رص�ع 
وو���ش��ف  عقاري”.  “خلف  جم��رد 
�شحيفة  ن�رصته  له  مقال  يف  كو�شرن 
�الأمريكية،  جورنال”  �شريت  “وول 
�الإ�رص�ئيلي  �لفل�شطيني  �ل�����رص�ع 
�جلانبن،  بن  عقاري”  “خلف  جمرد 
له  �مل��ن�����ش��ور  �الأول  �لتعليق  وه��و 
يف  تر�مب،  دونالد  د�رة  �إ نهاية  منذ 
�لثاين  يناير/كانون  م��ن  �لع�رصين 
�لعامل  �أن  كو�شرن  و�أو�شح  �ملا�شي. 
�ل�رص�ع  من  �الأخ��رية  �ملر�حل  ي�شهد 
��شتمر  �ل��ذي  �الإ�رص�ئيلي،  �لعربي 
نه  �أ �أ�شطورة  ب�شبب  طويلة  لفرة 

يحل  �أن  مب��ج��رد  ف��ق��ط  ح��ل��ه  مي��ك��ن 
جاريد  و�أرج��ع  خلفاتهما.  �جلانبان 
�شنو�ت  �إىل  �ل�رص�ع  جذور  كو�شرن 
عندما  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  ما 
دولة  قيام  قبول  �لعرب  �لقادة  رف�ش 
�لعقود  �أم�شو�  نهم  �أ ز�عما  �إ�رص�ئيل، 
�شمعة  ت�شويه  يف  �ملا�شية  �ل�شبعة 
�لرئي�ش  م�شت�شار  و�دعى  �إ�رص�ئيل. 
كو�شرن  جاريد  و�شهره،  �الأمريكي 
بو�بة  هو  �القت�شادي  �لتطبيع  �أن 
�إ�رص�ئيل  بن  �لعلقات  تطبيع  �إىل 
حتديد�،  و�ل�شعودية  �لعربية،  و�لدول 
مما  جد�،  قريبة  باتت  نها  �أ �دعى  �لتي 
ير�ن  �إ ملو�جهة  موحدة  بجبهة  ي�شمح 

قوله. حد  على   �
ق/د

بعد قمة العال.. اأول حمادثات قطرية 
�سعودية يف املجال الأمني

ال�سعودية تعلن تاأييدها للجهود الدولية لعدم تطوير اإيران الأ�سلحة النووية

موعد اإعالن حكومة احلريري وال�سم الأبرز املر�سح  لوزارة 
الداخلية

الك�سف عن اآخر تطورات امل�ساورات 
ال�سيا�سية يف لبنان 

فرن�سا: �ساركوزي ميثل جمددا اأمام 
املحكمة بتهمة تلقي متويل غري قانوين

دعوة اأممية لوقف اإطالق النار يف اليمن وال�سعودية ل تبايل

وزير اخلارجية الأمريكي يوا�سل هجومه عليها:

ال�سني ُتثري التوتر وتت�سرف بعدوانية يف نزاعات ال�سيادة مع دول اآ�سيوية

املوعد الر�سمي لو�سول الدفعة الأوىل وعملية التطعيم

رئي�ض الوزراء الفل�سطيني يك�سف عن اخرتاق مهم يف تاأمني لقاحات “كورونا” 

بعد اعتباره ال�سراع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي جمرد “خالف 
عقاري” بني اجلانبني

كو�سرن يثري عا�سفة كبري من ال�سخرية 
والنتقادات 
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واخليال: الطبيعة  عامل  حتاكي  البعيد  الأفق  يف  حاملة  حرحوز" ري�سة  الرحمان  "عبد 

لي�ض �سيا�سيا ول خمرتعا اأو مقاول، هو �ساب وواحد من الذين عا�سوا مرحلة ال�سغر مبدينة عني احلجل، يحمل كغريه من ال�سباب املبدع اآمال وطموحات لو�سع ب�سمته على حجيلة باأدوات 
ب�سيطة وموهبة وخيال وا�سع واإ�سرار على التحدي، هي كل ما يحتاجه لإجناز اأعماله، ال�ساب الذي بداأ قبل �سنوات احرتاف الر�سم يتقن الآن جميع فنونه ويطمح للعاملية.

جمتمع ل يرعى جميع اأبنائه هو جمتمع يحكم على نف�سه بالف�سل

اأ . خل�سر . بن يو�سف
--------------------

ت�شكيلي  فنان  حرحوز،  �لرحمان  عبد 
من��وذج   ،1967 مو�ليد  م��ن  ور���ش��ام 
يحر�ش  �ل���ذي  �حلجيلي  لل�شاب 
ر�شم  على  �لكو�لي�ش  ور�ء  ب�شمت 
وللفئة  له  وم�رصقة  م�رصفة  �شورة 
خلل  من  �إليها  ينتمي  �لتي  �لعمرية 
�جلميلة،  �ل��ف��ن��ون  غ��م��ار  �قتحامه 
بولعه  �ملهني  م�شاره  يف  م�شتعينا 
بالري�شة و�ل�شباغة �لزيتية وحبه لقلم 
يف  وذ�ك  هذ�  بن  يجمع  �لر�شا�ش، 
�شاحرة  ور�شومات  ت�شكيلية  لوحات 

وفريدة.
�لر�شم،  يف  ومبدع  ت�شكيلي  ر�شام 
�أي  ير�شم  �أن  حلظات  يف  باإمكانه 
�ل�شور  تطابق  ب�شورة  ويلونه  �شيء 
بفر�ت  رحلته  �نطلقت  �لفوتوغر�فية، 
�لدر��شة  �نقطاعه عن  ب�شبب  متقطعة 
و�لظروف �ل�شعبة، فاأ�شبحت �لهو�ية 
�أما  يتابعها،  من  ب�رص  ت�رصق  موهبة 
�لثانوية  مرحلة  منذ  ب��د�أت  حكايته 
بقلمه  يخط  كان طفل �شغري�  عندما 
باأقلم  �ملر�شوم  �لفن  م��ن  ل��وح��ات 
وبكل  �ملائية  و�ل��زي��وت  �لر�شا�ش 
�الأبعاد،  ثلثي  �لر�شم  ومنها  �لطرق 
يف  جديد  من  ليبد�أ  مبوهبته  وتطورت 

طريق �الإبد�ع. 
بر�شم  �لرحمن  عبد  موهبة  تتمثل 
للمحال  �الإ���ش��ه��اري��ة  �ل��لف��ت��ات 
�لف�شول  وت��زي��ن  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
على  و�لر�شم  �ملدر�شية،  و�حلجر�ت 
هذ�  يهوى  كما  و�لتخطيط،  �حليطان 
�لفنان تقا�شيم وتعابري �لوجوه، حماوال 
بعث ر�شائل من خلل تطرقه ملو��شيع 

وحمبة  �شلم  ر�شائل  يعتربها  متعددة 
و�إن�شانية، لكنه يف�شل ر�شم �خللفيات 
يف  �لوحيد  همه  ك��ان  و�جل��د�ري��ات، 
لللتفات  كبري�  وقتا  ميتلك  �أن  حياته 
�إىل �لر�شم وي�شعد �شلم تطويره، رغم 
�أنه مل يو��شل تعليمه وتوقف باملرحلة 
بقي  �أنه  �إال  قاهرة،  لظروف  �لثانوية 

يطمح يف �أن تتح�شن ظروفه �ملادية.
متيز مبوهبة خارقة يف  �ل�شاب �حلجيلي 
�لزيتية  لوحاته  على  �لطبيعة  ترجمة 
موهبته  على  معتمًد�  و�جل��د�ري��ات 
�أن  طاحًما يف  قدر�ته،  و�ثًقا يف  �لفذة، 
يحوز �شهرة كان يعتقد �أنه ي�شتحقها، 
عن  يبحث  ظل  �لرحمان  عبد  �ملبدع 
�آماله  �أن  غري  ذ�ت��ه،  لتحقيق  فر�شة 
وطموحاته �رصعان ما تك�رصت ب�شبب 
�مل�شوؤولن،  ط��رف  من  �لدعم  غياب 
�لطبيعة  جمال  عن  �حلديث  ميكن  فل 
دون  �لت�شكيلي  �لفن  يف  و�جلد�ريات 
عبد  �لت�شكيلي  �لفنان  عن  �حلديث 
�لرحمان، ومن �ملمكن �لقول �إن �لر�شام 
حرحوز عبد �لرحمان مار�ش تاأثري� بالغ 
�الأهمية يف جهة تطوير وتنمية �حل�ش 
توؤكد  حيث  �لر�شم،  فن  يف  �جلمايل 
جد�رياته  خلل  من  �لفنية  �إبد�عاته 
على  �لفنية  و�لت�شميمات  و�للوحات 
�الأف��ق  يف  حاملة  ري�شة  �شاحب  �أن��ه 
و�خليال،  �لطبيعة  عامل  حتاكي  �لبعيد، 
�لدفينة  �الإبد�عية  طاقته  من  ي�شت�شف 
وخمزونه �لثقايف و�لفكري و�لروحي، 
ولون  بحركة  �أحا�شي�ش،  وي�شوغها 
�مل�شاعر  تثري  �لبي�شاء،  �جلد�رية  على 
يتباهى  لوحة  فتغدو  �لعيون،  وتده�ش 

بها يف عن �حلجل �لناظرون.
 �ملتاأمل الإبد�عات �لفنان عبد �لرحمان 

قبل  حتى  يتعرف  �أن  عليه  ي�شق  ال 
�الإن�شات �إىل بوح �شاحبها على هوية 
�لر�شم  باأن  ويقر  �ملر�شومة  �ل�شخ�شية 
ور�شائل  حموالت  عو�مله  يف  يحمل 
بعمق  م�شدود�  نف�شه  ليجد  و��شحة، 
"�شورة"  فرب  �إبد�عاته،  وح�شا�شية 
من  تتيحه  مل��ا  كلمة  �أل��ف  م��ن  �أب��ل��غ 
و�لطبيعية،  �الإن�شانية  للحظة  توثيق 
"يعك�ش  �لرحمان،  فالر�شم ح�شب عبد 
�أحا�شي�ش وم�شاعر �أو حدثا يجعل منه 
�لر�شم حدثا خالد� عرب �لزمن" بالعودة 
�إىل �أيام �لطفولة، ونبوغ بذور �ملوهبة 
هذ�  �أن  �لطفل، جند  �لرحمان  لدى عبد 
وقاهرة،  �شعبة  ظروفا  عا�ش  �لفنان 
مبكر،  �شن  يف  تظهر  موهبته  ب��د�أت 
حيث  ف�شيئًا  �شيئًا  تتبلور  ور�ح��ت 
�كت�شب مبرور �لزمن معارف وتقنيات 
يف  وز�دت  موهبته  ق���ّوت  ج��دي��دة 
ر�شيده �لفني �الإبد�عي، وهو �الآن يف 
قمة �الحر�فية، فاللوحة عند �بن عن 
�حلجل  لذة ال ت�شاهيها لذ�ت �أخرى ال 

ت�شتغرق منه �شوى دقائق معدودة.
بف�شل  �لرحمان،  عبد  ��شتطاع  لقد   
�لتعبري عن ذ�ته  �لتوفيق ما بن  ذكائه 
من  �خل��روج  ح��اول  �لوقت  نف�ش  ويف 
�ملعي�شية  �لهموم  وثقل  �مل��ادة  عبء 
�للوحات  �ل�شاغطة، فر�ح يقوم بر�شم 
يف  يرغبون  ممن  و�جلد�ريات  �لزيتية 
ال  هو  �لفنان  الحظه  ما  �أن  غري  ذلك، 
�لفن،  بهذ�  خا�شة  �حلجيلين  مباالة 
لكن رغم هذ� فقد تلقى عدة عرو�ش 
تاريخية  ل�شخ�شيات  جد�ريات  لر�شم 
عبد  كاالأمري  �جلز�ئر  الأع��لم  وحتى 
هو�ري  و�لرئي�ش  بادي�ش  وبن  �لقادر 

بومدين وحممد بو�شياف و�آخرين. 

مرة  ذ�ت  �أده�ش  �لذي  �لرحمان  عبد 
"زوخ عبد �لقادر" ملا كان و�ليا لوالية 
�حلجل،  لعن  زي��ارت��ه  عند  �مل�شيلة  
وتفاجاأ بهدية �مل�شوؤولن له بلوحة من 
ر�شم عبد �لرحمان، فاأمر رئي�ش �لد�ئرة 
�آنذ�ك لياأتي به �إىل مقر �لوالية، وفعل 
�لو�يل  وتكفل  �لوالية  مقر  �إىل  تنقل 
يف  �لرحمان  عبد  بدر��شة  �شخ�شيا 
معهد �لفنون �جلميلة بق�شنطينة، لكن 
للأ�شف مل يكمل عبد �لرحمان و�نقطع 
ليبقى  ونف�شية،  �شعبة  ل��ظ��روف 
�أولئك  من  و�ح��د�  �حلجيلين  حمبوب 
�لذين هم جزء ال ي�شتهان به من �أبنائنا، 
ولهم  �ملو�طنن،  كباقي  حقوق  لهم 

�ل�شحية  �لرعاية  يف  �إ�شافية  حقوق 
و�لت�شجيع وذلك بت�شهيل �أمور تنقلهم 
�ملنا�شبة  و�لو�شائل  �الأدو�ت  وتوفري 
لهم، وت�شجيعهم على تطوير كفاء�تهم 
منهم،  �ملجتمع  وي�شتفيد  لي�شتفيدو� 
م�شتوى  على  توعوية  بر�مج  و�عتماد 
و�الإعلمية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�إىل  و�لدعوة  �حلاالت  بهذه  للتعريف 

�حر�م هوؤالء �الأفر�د.
علينا ��شتيعابهم الأّن جمتمعا ال يرعى 
�أبنائه جمتمع يحكم على نف�شه  جميع 
حقوق  لهم  مو�طنون  الأنهم  بالف�شل، 

وطموح وكر�مة.

امللتقى الوطني لفعاليات القراءة مبيلة
ق��ر�ءة  ن��ادي   30 ميلة  ت�شت�شيف 
م�شاركة  والي��ة   20 ح��و�يل  ميثلون 
يف �مللتقى �لوطني لفعاليات �لقر�ءة 
�لرئي�شية  �ملكتبة  حتت�شنه  �ل��ذي 
بن  م��ب��ارك  �لعمومية  للمطالعة 

�شالح بعا�شمة �لوالية.
وينظم هذ� �للقاء �لثقايف �لذي يدوم 
تقر�أ"  "ميلة  نادي  طرف  من  يومن 
�لرئي�شية  �ملكتبة  مع  بالتن�شيق 
من  وباإ�رص�ف  �لعمومية  للمطالعة 

مديرية �لثقافة و�لفنون بالوالية.
�ملنظم  �ل��ن��ادي  لرئي�ش  و��شتناد� 
هذ�  فاإن  غي�شي،  خل�رص  للتظاهرة، 
"�لقر�ءة  �شعار  يحمل  �لذي  �مللتقى 
"يجمع  �لبناء  و��شتعد�د  للم�شتقبل 
�لقر�ءة  بفعل  �ملهتمن  من  �لعديد 
غر�ر  على  �لوطن  واليات  عدة  من 
وتلم�شان  وق�شنطينة  �شطيف 
�إىل  وغ��رد�ي��ة،  وب�شكرة  وتيارت 
جانب �أ�شاتذة وخمت�شن من خمتلف 
لعر�ش خرب�تهم  �جلز�ئرية  �جلامعات 
لفائدة  موجهة  ور�شات  خلل  من 

�مل�شاركن.
كما �أ�شاف �أن �ملنا�شبة فر�شة الإبر�ز 
من  �لكتابة  يف  ميلة  والية  مو�هب 
�لكتب  لبيع  معر�ش  تنظيم  خلل 
جناح  تخ�شي�ش  وك��ذ�  بالتوقيع، 
معر�ش  تنظيم  مع  �لكتب  لتبادل 

جانب  �إىل  �لت�شكيلي  بالفن  خا�ش 
م�شابقة فكرية لفائدة �الأطفال تز�منا 

و�لعطلة �ملدر�شية �لربيعية.
�لهدف  فاإن  غي�شي  لل�شيد  و��شتناد� 
"دفع  هو  �لتظاهرة  هذه  تنظيم  من 
عموما  بالوالية  �لثقايف  �لفعل 
من  �خل�شو�ش  وجه  على  و�لقر�ئي 
خلل �إتاحة فر�شة �الحتكاك وتبادل 

�خلرب�ت و�ملعارف".
ومن جانب �مل�شاركن، �أكد �لدكتور 
ب�شطيف،  عبا�ش  فرحات  بجامعة 
�لتي  مد�خلته  يف  تومي  بن  �ليمن 
�لقر�ءة  مع  جتربته  �إىل  فيها  تطرق 
�إنتاج  يف  �لفعل  هذ�  "�أهمية  على 
وتتما�شى  باملجتمع  ترقى  عقول 
ما  معها"،  وتتفاعل  متطلباته  مع 
�لقر�ءة  بث حب  -ح�شبه-  �شيتوجب 
و�ملطالعة يف نفو�ش �الأجيال �لقادمة 

ل�شمان م�شتقبلها.
جمعية  رئي�ش  �عترب  جهته،  م��ن 
هما�ش  وليد  حممد  تقر�أ"،  "�لطارف 
عن  ملحة  م�شاركته  يف  قدم  �ل��ذي 
ت�شيريها  على  ي�رصف  �لتي  �جلمعية 
لعر�ش  مهما"  "حدثا  ميلة  ملتقى 
�لقر�ءة  جمال  يف  �لنو�دي  جت��ارب 
�أمكن،  م��ا  وتعميميها  لرقيتها 
ما  متكاملة  "�لعلقة  �أن  �إىل  م�شري� 
بهذ�  للنهو�ش  �لفاعلن  جميع  بن 

�ل�شلوك �لثقايف عن طريق �الحتكاك 
�ملنا�شبة  �الآل��ي��ات  يف  و�لتحكم 

الختز�ل �لزمن لرقية �لقر�ءة".
كما �عترب ممثل "نادي �لقر�ءة حممد 
ديب" لتلم�شان، عبد �جلليل �لو�شدي 
كهذ�  قر�ئي  موعد  يف  �مل�شاركة 
هذ�  حلد�ثة  �لب�شيطة  جتربته  وتقدمي 
يف  ناديهم  م�شار  "يدعم  �ل��ن��ادي 
جيدة  فر�شة  �أن��ه  كما  �ملجال،  هذ� 
لعر�ش جتربتهم على ممثلي �لنو�دي 

�مل�شاركة وتبادل �الأفكار معهم".
والية  كتاب  �حتاد  رئي�شة  وح�شب 
فاإن  خمالفة،  �شفية  �ل�شيدة  قاملة، 
�لنقلة  "يعك�ش  �مللتقى  هذ�  حمتوى 
ميلة،  والية  ت�شهدها  �لتي  �لثقافية" 
ثقافيا بهذه  �نتعا�شا  �أن الحظت  بعد 
يف  "مثاال"  �أ�شبحت  �لتي  �لوالية 
هذ� �ملجال خ�شو�شا مع ما يوجد من 

دعم من �لقطاعات �ملعنية.
ومن جانب قطاع �لثقافة، �أكد �ملدير 
جمال  و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  �ملحلي 
�الفتتاح  على  �أ�رصف  �لذي  بريحي 
�لدعم  على  للملتقى  �لر�شمي 
�لتي  �ملبادر�ت  هذه  ملثل  �ملتو��شل 
ت�شهده  ملا  فقط  عينة  -ح�شبه-  متثل 
ثقافية  حركية  من  �ملحلية  �ل�شاحة 

و�أدبية.
ق/ث

دعوة لرد العتبار لتخ�س�ض 
ال�سينوغرافيا

طالب �ل�شينوغر�ف فوزي بن حيمي 
�العتبار  برد  و�لفنون  �لثقافة  وز�رة 
جديد  من  ب�"تدري�شها  لل�شينوغر�فيا 
للفنون  �لعليا  باملدر�شة  كتخ�ش�ش 
�لفنان  به  �رصح  ما  ح�شب  �جلميلة"، 

لو�أج يوم �الإثنن باجلز�ئر �لعا�شمة.
ين�شط  �ل��ذي  حيمي،  بن  و�أو���ش��ح 
�ل�شينوغر�فيا  ح��ول  ور�شة  حاليا 
�ل�شنة  طلبة  لفائدة  �ملدر�شة  بهذه 
�أن  �الأوىل من جميع �الخت�شا�شات، 
�ل�شينوغر�ف "فنان ت�شكيلي قبل كل 
�لت�شكيلي  �ل�شينوغر�ف  و�أن  �شيء" 
�الإبد�ع" يف  �لقادر على  "�لوحيد  هو 
"�لناحية  من  وخ�شو�شا  �ملجال  هذ� 
ل�  �ل�شياق  هذ�  يف  د�عيا  �جلمالية" 

"�الطلع على �لتجارب �الأجنبية".
من  تخرج  �لذي  �ملتحدث،  وتاأ�شف 
�لعر�ش  فنون  ملهن  �لعايل  �ملعهد 
 2007 يف  �ل��ب�����رصي  و�ل�شمعي 
ببولونيا  �جلميلة  �لفنون  ومدر�شة 
"غياب  ل���   2011 يف  ب��اإي��ط��ال��ي��ا 
جمال  يف  �جل��ز�ئ��ر  يف  �لتكوين" 
�ل�شينوغر�فيا حيث �إنه "ال يدر�ش يف 

�أي معهد فني حاليا"، كما قال.
و�أ�شار بن حيمي من جهة �أخرى �إىل 
مبدر�شة  يوؤطرها  �لتي  �لور�شة  �أن 

"توفري  �إىل  تهدف  �جلميلة  �لفنون 
�ل�شينوغر�فيا  جم��ال  يف  تكوين" 
وخ�شو�شا لفائدة "�لعن�رص �لن�شوي، 
�إذ نادر� جد� وجود �شينوغر�ف �مر�أة".
�ملبادرة،  ه��ذه  �أن  �إىل  �أي�شا  ولفت 
تعمل �أي�شا على "�لتح�شي�ش باأهمية 
�لر�بع"  �لفن  يف  �لتخ�ش�ش  ه��ذ� 
"متكامل  �مل�رصحي  �لعمل  �أن  معترب� 
�شعف  "�أي  و�أن  كليا"  ومن�شجم 
كال�شينوغر�فيا  عنا�رصه  �أح��د  يف 
على  �شيوؤثر  �الإخر�ج  �أو  �لتمثيل  �أو 

�لعمل ككل".
وك�����ان ب���ن ح��ي��م��ي ق���د و���ش��ع 
�مل�رصحيات  من  �لعديد  �شينوغر�فيا 
�آخرها �لعمل �ملوجه للأطفال "�أجنحة 
�ل�رصيف  منولة" �لذي قدم يف عر�شه 
�جلز�ئري  �لوطني  بامل�رصح  موؤخر� 
باجلز�ئر  با�شطارزي"  �لدين  "حمي 

�لعا�شمة.
�إط��ار  يف  �لور�شة  ه��ذه  تنظيم  ومت 
�لوطني  للمهرجان  �ل�14  �لطبعة 
ت�شتمر  �ل��ت��ي  �مل��ح��رف  للم�رصح 
21 مار�ش �جلاري  �إىل غاية  فعالياته 
�ملناف�شة  يف  �أعمال  ع�رصة  بربجمة 

وت�شعة خارجها.
ق/ث



اىل الزميل ال�سحفي �سعد مقداد/
عائ�سة   " املرحومة  اأخيكم  ابنة  وفاة  نباأ  �سديدن  واأ�سى  بحزن  اأطلعت 
مقداد " جعل اهلل مثواها الأخري اجلنة ، ن�سارككم الأحزان بهذا امل�ساب 
اجللل، والعمر الطويل لكم ، ن�سال اهلل ان يرحمها برحمته الوا�سعة ، 

واأن يلهمكم ال�سرب وال�سلوان واأن تكون خامتة الأحزان ..
ن-ق التجاين 

 تعزيــــــــة   
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي 

دائرة حا�سي خليفة 
بلدية حا�سي خليفة 

مكتب اجلمعيات 
رقم: 780/ 2021

 اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية  جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع 
للقانون قم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2021 املتعلق باجلمعيات 

 طبقا لأحكام القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
اليوم  هذا  مت  لقد  منه،   )18( ع�سر  الثامنة  املادة  ل�سيما  باجلمعيات 
النادي  امل�سماة:  حملية   �سبغة  ذات  جلمعية  القيادية   الهيئة  جتديد 
05 بتاريخ  الريا�سي للهواة حتدي حا�سي خليفة  املعتمدة حتت رقم : 
رئي�ض  خليفة   حا�سي  البلدي  امللعب  بـ:   املقيمة    2016/12/15
اجلمعية: بن عماره حممد  تاريخ ومكان الزدياد: خالل 1962 حا�سي 

خليفة  عنوان الرئي�ض: حي ال�سهداء حا�سي خليفة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�سعانبة
بلدية متليلي ال�سعانبة

رقم: 2021/12 -
و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية

عبد  بن  العبا�ض  مل�سجد  امل�سجدية  الدينية  اللجنة  امل�سماة: 
املطلب 

املودعة بتاريخ: 2020/12/07
 1958/12/22 بتاريخ:  املولود  �سالح  بهاز  اجلمعية:  رئي�ض 
بحي  املطلب  عبد  بن  العبا�ض  م�سجد  مقرها:  الكائن  مبتليلي 

احلديقة مبتليلي.

يف  ح�سوريا  علنيا  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
املو�سوع:  يف  الدعوى.  يف  ال�سري  ــادة  اإع قبول  ال�سكل  يف  درجــة:  اأول 
حتت  بتاريخ:23/11/2020  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم  اإفراغ 
اأمانة  لدى  واملودعة  املنجزة  اخلربة  واعتماد  رقم01748/2020، 
 ،250/2020 رقــم:  حتت   23/12/2020 بتاريخ:  املحكمة  �سبط 
بتاريخ:  املولود  جلول  بابو  �سده  املرجع  على  التقدمي  افتتاح  وبالنتيجة 
02/02/1974 بغرداية لأبيه عبد الرحمان ولأمه عبد العايل م�سعودة، 
عليه  مقدما  الرحمان  عبد  بنت  مرمي  بابو  املرجعة  �سقيقته  تعيني  مع 
والقانونية  الإداريــة  وت�سرفاته  �سوؤونه  بكافة  مقامه  والقيام  لرعايته 
اأمر �سابط احلالة املدنية املخت�ض بالتاأ�سري باحلجر على هام�ض  واملالية . 
�سهادة ميالده، مع اإبقاء امل�ساريف الق�سائية على عاتق املرجعة. بذا �سدر 
اأعاله  اإليه  امل�سار  التاريخ  ح�سب  العالنية  باجلل�سة  عنه  واأف�سح  احلكم 

ووقعناه نحن الرئي�ض واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي

دائرة البيا�سة
بلدية البيا�سة

الرقم : 2021/10 
اإعالن باإعداد �سهادة حيازة

طبقا للتعليمة رقم : 91/ 254 املوؤرخ يف: 1991/07/27 ، املحددة لكيفيات 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض   : ال�سيد  فاإن  وت�سليمها  احليازة  �سهادة  اإعداد 
وابن  حممد  )ة(:  ابن  فوؤاد  ناوي  ال�سيد)ة(:   : بان  يعلن   ، البيا�سة  لبلدية 
1986/11/10 يف : الوادي ال�ساكن  )ة(: �سا�سي حدي املولود)ة( بتاريخ : 
اأودع )ت( ملفا مل�سالح البلدية  54 - البيا�سة قد  )ة( بحي : الفاحت نوفمرب 
 : احليازة  نوعية  التالية:  املوا�سفات  ذات  العقار  حيازة  �سهادة  ت�سليمه  طالبا 
قطعة اأر�ض بها حمالت جتارية و�سكن عائلي طابق اأر�سي . موقعها : حي الفاحت 
حدودها كما يلي:من ال�سمال :  نوفمرب 54 - البيا�سة م�ساحتها : 437.10م2 
�سارع .من اجلنوب: �سارع من ال�سرق : ناوي علي من الغرب : الطريق البلدي 
210 . فعلى كل �سخ�ض له مطالب اأو اإعرتا�سات على حترير هذه ال�سهادة اأن 
يتقدم بطلب كتابي مل�سالح البلدية ، وهذا يف مدة اأق�ساها : �سهرين )02 اأ�سهر 

من تاريخ هذا الإعالن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي

دائرة البيا�سة
بلدية البيا�سة

الرقم : 2021/11 
اإعالن باإعداد �سهادة حيازة

طبقا للتعليمة رقم : 91/ 254 املوؤرخ يف: 1991/07/27 ، املحددة لكيفيات اإعداد �سهادة احليازة وت�سليمها فاإن ال�سيد : رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية البيا�سة 
، يعلن بان : ال�سيد)ة(: �سلطاين حممد ابن )ة(: خزاين وابن )ة(: �سلطاين عاي�سه املولود)ة( بتاريخ : 1966/08/17 يف : الوادي ال�ساكن )ة( بحي : 08 ماي 
1945 - البيا�سة قد اأودعات( ملفا مل�سالح البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة حيازة للعقار ذات املوا�سفات التالية: نوعية احليازة : قطعة ار�ض بها حمالت جتارية و�سكن 
عائلي طابق اأر�سي . موقعها : 08 ماي 1945 - البيا�سة م�ساحتها : 297.56 م2 حدودها كما يلي من ال�سمال : �سلطاين خزاين من اجلنوب: �سارع من ال�سرق : حمادي 
عبد الوهاب. من الغرب : ممر ثم حوامد علي   فعلى كل �سخ�ض له مطالب اأو اإعرتا�سات على حترير هذه ال�سهادة اأن يتقدم بطلب كتابي مل�سالح البلدية ، وهذا يف مدة 

اأق�ساها : �سهرين )02 اأ�سهر من تاريخ هذا الإعالن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار
دائرة رقان

بلدية �ســـــايل
الرقم:07/ 2021

و�سل ا�سهاري لتجديد جمعية بلدية
طبقا لأحكام املادة 08 من القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 
15/ 02 /2021 لتجديدالهيئة التنفيذية  للجمعية البلدية امل�سماة: جمعية فقارة تاغجمت -املقيـمة بـ: حمل ال�سيد بن عمر حل�سن  بق�سر 

بري�ض بلدية �ســايل -ترتاأ�سها ال�سيد/ة: عبدون احمد بن عبد القادر املولود ب:خالل 1963 برقان العنوان / ق�سر بري�ض  بلدية �سايل .
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مبكر�.  وي�شتيقظ  متاأّخر�،  هتلر  ينام 
��شتد  حن  قبل  ذي  من  �أكرث  ويعمل 
من  و�بتد�ء  برلن،  �شّد  �حللفاء  ق�شف 

.1945 فيفري 
ّي���ام  و�أ ل��غ��رف��ت��ه،  هتلر  ي��ذه��ب  ح��ن 

�لقر�ءة. يو��شل  �لق�شف 
كان  ل�شعبه  هتلر  وّجهه  خطابه  �آخر 

.1945 جانفي   30 بتاريخ: 
 24 بتاريخ:  كان  بقادته  �جتماع  �آخر 

.1945 فيفري 
بتاريخ:  كان  �ملعركة  ملوقع  له  زيارة 

.1945 مار�ش   15
هتلر  �أم��ر   ،Tenazek �نتحر  ح��ن 
لتنال  ح��ادث  يف  مات  ّن��ه  �أ يكتب  �أن 

مارك.   100000 منحة  زوجته 
�الأر�ش  حتت  �ملكان  �شيق  �شّدة  من 
�ل�شحفية  ن��دو�ت��ه  يقيم  هتلر  ك��ان 

و�قفا.
�ل�شوفيات  ب��دخ��ول  هتلر  علم  ح��ن 
�لذين  حوله  ومن  لقادته  �أعلن  لربلن 
�الأر�ش  حتت  �لقيادة  يقا�شمونه  كانو� 
يف  �شيبقى  ّن��ه  و�أ �نتهت،  �حل��رب  ّن  �أ
حلياته.  ح��ّد�  �شي�شع  ّن���ه  و�أ ب��رل��ن، 

�ملكان. مغادرة  معاونيه  من  وطلب 
و�لعدو   ،1945 �أفريل   29 بتاريخ: 
 Eva مع  هتلر  تزّوج  برلن  و�شط  يف 
�لبلدية  موظف  وح�رص   ،Braune

ت�شتعل. وبرلن  �لعقد،  ليوّثق 
من  �الأخ��رية  ّي��ام  �الأ يف  هتلر  �أو�شى   
�شيتزّوج،  ّنه  وباأ خلفائه،  بتعين  حياته: 
منفذ�   Martin Bormannوتعين

. �شيته لو
�حل��ار���ش  على  �لقب�ش  ل��ق��ي  �أ ح��ن 
�ل�����ش��خ�����ش��ي ل��ه��ت��ل��ر م���ن ط��رف 
مايعرفه  بكّل  لهم  �عرف  �ل�شوفيات 

هتلر. قائده  حياة  عن 
وال  بالّن�شاء  مولعا  يكن  مل  هتلر.. 

�لدخان: وال  �خلمر 
وهو  لهتلر  �ل�شخ�شي  �حلار�ش  قال 
وح�شب  باحلرف  هتلر  قائده  ي�شف 
�لذي  �لعجيب  �لفوهرر   " ترجمتي: 
�لب�رص". ر�أيته مل يكن وح�شا وال فوق 

�ملطالعة. من  يكرث  كان 
مل يكن هتلر يدخن، وال ي�رصب �خلمر، 
با�شتثناء  بالّن�شاء،  مولعا  يكن  ومل 
حياته  من  يعتربها  كان  �لتي  و�ح��دة 

ة. �خلا�شّ
لهتلر  �ل�شخ�شين  �حلّر��ش  �ختيار  يتّم 
الر�شوة،  �أ�شيف:  �الأقدمية.  ح�شب 

�بن فلن وفلن. وال جهوية وال 
يفر�ش  وال  ملوظفيه،  �حلرية  مينح  كان 
�أن يغادر  �أر�د  �لعمل معه، ومن  عليهم 
ودون  ذلك،  فله  معه  يعمل  وال  هتلر 

عقتب. وال  توبيخ 
ملقّر  لهتلر  خبزة  تر�شل  عجوز  ظّلت 
�لر�شمي.  �لربيد  عرب  وت�شله  عمله، 
�إحدى  بخبزها يف  �أعجب  �أن  �شبق  وقد 

زيار�ته.
مبقّربيه. جّد�  مهتم  هتلر 

معه  ق�شيتها  �شنو�ت   5 19.�شمن 

و�حدة  مّرة  �لّلحم  ياأكل  هتلر  ر�أيت 
. فقط

 Rudolf �ملقّرب  م�شت�شاره  فّر  حن 
طائرته  ع��رب  بريطانيا  �إىل   Hess
باحلقيقة  �شعبه  هتلر  �شارح  ة،  �خلا�شّ
وك��ان  ف����ر�ره.  ب�����ش��اأن  ي��ك��ذب  ومل 

.! م�شتحيل  هذ�،  فعل  ملاذ�  يت�شاءل: 
بالكّذ�ب.  هتلر  يكن  مل 

�شديدة  قوّية  هتلر  �أع�شاب  ظّلت 
�أره  ومل  لربلن.  �حللفاء  ق�شف  طيلة 

�الأع�شاب. منهار  يوما 
هتلر،  ل�شحة  ج�شدي  �نهيار  �أالحظ  مل 

.1944 �شنة  �أو�خر  ونحن يف 
هتلر،  ل�شحة  ج�شدي  �نهيار  �أالحظ  مل 

.1944 �شنة  �أو�خر  ونحن يف 
منع  ب�شاأن  �شارمة  هتلر  �أو�مر  كانت 
يحدث  يكن  ومل  و�ل��ت��دخ��ن.  �خلمر 
با�شتثناء  ح�شوره،  يف  هذ�  من  �شيئا 
��شتّد  حن  حياته  من  �الأخ��رية  ّي��ام  �الأ
�ل��ق�����ش��ف، و�حل�����ش��ار، و���ش��غ��وط 
وكذ�  �لبالغة  و�ل�شعوبة  �حللفاء، 

تلقاها.  �لتي  �لفادحة  �خل�شائر 
ن��ظ��ف  �الأ ه��ي  هتلر  غ��رف��ة  ك��ان��ت   
وال  ي��دخ��ن،  يكن  مل  ّن���ه  الأ ن��ق��ى  و�الأ

�خلمر. ي�رصب 
�لهزمية،  علمات  هتلر  على  تظهر  مل 
�لق�شف  رغ��م  نف�شه  يف  يثق  وك��ان 
�حللفاء  طرف  من  برلن  على  �لعنيف 

.1944 �شنة 
وهو  ي�شيح  �أو  ي�رصخ  هتلر  �أ�شمع  مل 
وظّل  حياته،  من  �الأخرية  �لّلحظات  يف 
ّي��ام  �الأ طيلة  �أع�شابه  على  حمافظا 

. عبة ل�شّ �
قّوته،  و�شف  يف  يبالغ  هتلر  يكن  مل 
�ملعادلة  �شاأقلب  �أيّن  يقول  يكن  ومل 

لربلن. �ل�شوفيات  �حتلل  بعد 
للقائد �لوفاء  مظاهر  ف�شل: 

�لدول  طائر�ت  هتلر  حار�ش  ي�شف 
�أق��ول:  �لعدو".  ب"طائر�ت  �الأخ��رى 
عمره  من  �شنة   88 يف  وه��و  م��از�ل 
ي��خ��اط��ب ع����دوه ي��وم��ه��ا ب��ال��ع��دو. 
يريد  �شتور�  يامن  ب��ن  و�ل��ي��ه��ودي 
�لعدو  يخاطبو�  �أن  �جل��ز�ئ��ري��ن  م��ن 
�حلركى،  و�خلونة  �ملحتل،  �لفرن�شي 

باأخي. �خلونى  و�ليهود 
دون   1938 �شنة  �لنم�شا  هتلر  �حتّل 
ولذلك  و�ح��دة،  ر�شا�شة  يطلق  �أن 
"حرب  ب�:  ترجمتي  وح�شب  �شميت 

�لورود".
بن   chef كلمة  �ل��ك��ت��اب  يف  ج��اء 
�أع��رف  وال   ."chef" هكذ�  �شولتن 
�ل�شخ�شي  ل��ل��ح��ار���ش  ه���ي  ه���ل 
وقفت  للأمانة،  للكاتب؟  �أم  لهتلر 
طرف  م��ن  لهتلر  بالغ  �ح��ر�م  على 
يقّر  ك��ان  و�إن  �ل�شخ�شي،  حار�شه 
من  لي�ش  ّنه  �أ �الأخرية  �ل�شفحات  يف 

لها. �ملتحم�شن  وال  �لنازية،  �أن�شار 
على  ل  حت�شّ وبعدما  �الأملاين  �ملجتمع 
حتت  بالقيادة  �خلا�ش  �الّت�شال  رقم 
وقيادته  هتلر  ي��زّود  ر�ح  �الأر����ش، 
�ملحتلن  من  �الأع��د�ء  تو�جد  باأماكن 

�جلر�ئم  وك��ذ�  وغريهم،  �ل�شوفيات 
لكن  �الأمل��ان،  حّق  يف  �رتكبوها  �لتي 
�شيء  فعل  �الأملانية  �لقيادة  ت�شتطع  مل 

�حللفاء. ل�شالح  ح�شمت  �ملعركة  ّن  الأ
�ملتعاونن  �أحد  على  �لقب�ش  �ألقي  حن 
كان  �لتي  بال�شاعة  رم��ى  هتلر  مع 
�الأر����ش  ف���وق  ي��دي��ه  يف  ي�شعها 
عليها  الي�شتويل  حّتى  عنه  وبعيد� 
�لقب�ش  عليه  �ألقو�  �لذين  �الأع��د�ء 
ذلك  يف  و�ل�ّشبب  �ل�شوفيات.  من 
يليق  وال  هتلر،  من  هدية  �ل�ّشاعة  ّن  �أ
عليها  ي�شتويل  �أن  �لقائد  بهدية 

�الأعد�ء.
وت�شحيح  و���ش��ب��ط  ومت��ّك��ن  دّق���ة 

�ل�شهادة: ناقل  �لفرن�شي 
�ل�شهادة  ناقل   Nicola �الأ�شتاذ  قام 
ذكرها  �ل��ذي  �ل��ت��و�ري��خ  بت�شحيح 
لهتلر  �ل�شخ�شي  �حل��ار���ش   Mish
ي�شتطع  مل  و�لتي  �ل�شهادة،  �شاحب 
حياة  جّيد�  يعرف  ّنه  �أ مايدّل  �شبطها. 

. هتلر
على   Nicola �ل�شهادة  ناقل  �عتمد 
بهتلر،  ة  �خلا�شّ �ملر�جع  من  هائل  كّم 
مايدل  �لهام�ش.  عرب  دّونها  و�لتي 
هتلر  بحياة  ج���ّد�  مهتم  ّن���ه  �أ على 
ومقارنة،  ويقن،  علم،  عن  ويتحّدث 

ونفي.  وتثبيت،  وت�شحيح، 
�شبط  يف  بالغة  بدّقة  �لكتاب  �متاز 
�الأ���ش��م��اء، و�الأم��اك��ن، و�ل��ّت��و�ري��خ، 
�الأخ��ط��اء  وت�شحيح  و�الأح�����د�ث، 

�لو�ردة.
�ل�شخ�شي  و�حلار�ش  �لكاتب  �لتقى 
وهي:  منهما،  �شعور  ودون  نقطة  يف 
�ل�شخ�شي  �حلار�ش  الي�شتطع  حن 
وح�شب  باحلرف  يقول  �لّتاريخ  �شبط 
ال�أ�شتطيع  �ل��ي��وم  "هذ�  ترجمتي: 

ناقل  يعجز  وح��ن  تاريخه".  حتديد 
�أو  �ل��ّت��اري��خ  �شبط  ع��ن  �ل�����ش��ه��ادة 
ال�أع��رف  ي��ق��ول:  �مل��ك��ان،  �أو  �ال���ش��م، 

بط.  بال�شّ �لّتاريخ 
�لهو�م�ش  ب��ق��ر�ءة  �أو���ش��ي  �أق���ول: 
للمعلومات  نظر�  �لكتاب  يف  �لو�ردة 
�ل��ق��ّي��م��ة، وك���ذ� �مل��ر�ج��ع �مل��ذك��ورة، 

�الأهمية.  �لبالغة  و�لت�شويبات 
ق��ر�ءه  �لكاتب  يحيل  الآخ��ر  حن  من 
�لفلين  �أو  �لفلين  �لكتاب  قر�ءة  �إىل 
و�شف  مثل:  خمتلفة  مو��شيع  حول 
�حل��ي��اة حت��ت �الأر�����ش، و�ل����زو�ج، و 
لهتلر  ظ��ه��ور  و�آخ���ر  �الج��ت��م��اع��ات، 
ّن  �أ م��اي��دل  �ملو��شيع.  م��ن  وغ��ريه��ا 
Nicolas Bourcier  يعرف  �لكاتب 
هنا  ومن  هتلر،  عن  �لّتفا�شيل  �أدّق 
�شبط  حيث  من  �لكتاب  �أهمية  كانت 

�لقّيمة. و�الإ�شافة  �ملعلومة، 
�جلز�ئر  �شهد�ء  و�أ�شيادنا  �نتحر  هتلر 

الينتحرون: �الأّمة  وعظماء 
 30 بتاربخ:  زوجته  رفقة  هتلر  �نتحر 

.1945 �أفريل 
�ل�شوفيات  رف�ش  بعدما  غوبلز  �نتحر   
�مل��ف��او���ش��ات،  �إج���ر�ء  ب�����ش��اأن  طلبه 
ودون  �لفوري  باال�شت�شلم  وطالبو� 
وو�شعت  زوجته،  و�نتحرت  �رصوط، 
من  وبن�شيحة  �ل�شتة  الأوالدها  �ل�شم 

. لطبيب �
�ل��دول��ة  رئ��ي�����ش  وه��و  هتلر  �ن��ت��ح��ر 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  و�ل��ق��ائ��د  �الأمل��ان��ي��ة 
�أقوى  وهو  غوبلز  و�نتحر  �مل�شّلحة. 
�لّنا�ش  و�أق���رب  �ل��دول��ة،  يف  رج��ل 
و�نتحر  بالدعاية.  و�ملكّلف  للقائد، 
ج���رن�الت �آخ����رون ذك��ره��م �الأمل���اين 
�أّن  تيّقنو�  بعدما  �ل�شهادة  �شاحب 
�الأملاين:  و�جلي�ش  باأملانيا،  حّلت  �لهزمية 

�أحد�  �أجد  فلم  �لنبوية  لل�ّشرية  عدت 
�لله  رحمة  �ل�شحابة  �أ�شيادنا  من 
�نتحر  عليهم  �لله  ور�شو�ن  عليهم، 
�أنو�ع  كّل  قري�ش  �أذ�قتهم  �لذين  وهم 
�شقطو�  �لذين  لهم  وي�شاف  �لعذ�ب. 

�أعد�ئهم.  �أيدي  يف  �أ�رصى 
�الأزم��ن��ة  ع��رب  �مل�شلمون  وت��ع��ّر���ش 
ي�����دي �مل���غ���ول،  ل��ل��ه��ز�ئ��م ع��ل��ى �أ
جندي  �أب�شط  ينتحر  ومل  و�ل�شليبين 

�لقادة. عن  ناهيك 
رحمة  �ل�شهد�ء  �أ���ش��ي��ادن��ا  تعّر�ش 
عليهم  �لله  ور���ش��و�ن  عليهم  �لله 
�أطلقت  ملا  �جلز�ئرية  �لثورة  قادة  من 
طرف  م��ن  �ل��ع��ذ�ب  ب�شناعة  عليه 
�ملظّلين  �ملجرين  �ل�ّشفاحن  �جلّلدين 
من  �خل��ون��ة  و�حل��رك��ى  �لفرن�شين، 

�جلز�ئرين. بع�ش 
�أن  ّم��ة  �الأ ب��ن��اء  و�أ �جل��ز�ئ��ري،  ح��ّق  من 
�أكرمهم  ت��ع��اىل  �ل��ل��ه  ّن  �أّ يفتخرو� 
و�شهد�ء،  وعظماء،  ورج��ال،  ب�شادة، 
�لذين  وه��م  ب��د�  �أ الينتحرون  وكبار 
�لذي  �لعدو  وو�جهو�  �ملعارك،  خا�شو� 
ب�شدور  وجتربة  وعّدة،  عدد�،  يفوقهم 

عارية. 
وت��ر�ج��ع،  وج��ن،  �شعف،  �الن��ت��ح��ار 
و�لّنتائج.  للم�شوؤولية  حتّمل  وع��دم 
ورج��ال��ن��ا،  و�شهد�ئنا،  و�أ���ش��ي��ادن��ا، 
ّن��ه��م  وع��ظ��م��ائ��ن��ا الي��ن��ت��ح��رون الأ
وال  ي��ج��ب��ن��ون،  وال  الي�����ش��ع��ف��ون، 
�مل�شوؤولية  وي��ق��ّدرون  ي��ر�ج��ع��ون، 

لنتائج. و�
ميادين  يف  �أ�شيادنا  �أخطاأ  ذ�  �إ للتذكري، 
��شتحّقو�  كما  �لنقد  ��شتحقو�  �أخرى 

ء. لثنا �
. .�نتهى. .

 Rochus Misch "J’étais garde du corps d’Hitler 1940-1945 وهو:  الأّول  للكتاب  و�ساأتطرق  كتابني،  �سباح  1.ا�سرتيت 
»،Témoignages recueillis par Nicola Bourcier، EDITIONS TALANTIKIT، Bejaia، Algérie، 2014، Pre-

 .mière édition 2006، Contient 257 Pages
عنوان الكتاب وح�سب ترجمتي: " ُكنُت احلار�ض ال�سخ�سي لهتلر".

يعرتف �ساحب الأ�سطر اأّنه راأى الكتاب منذ �سنة ومل ي�سرتيه يومها.
قيمة الكتاب التي بني يديك يف كون �ساحبه هو اآخر الأحياء من اأ�سحاب ب مقدمة Nicolas Bourcier بتاريخ: 12 فيفري 2006.
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املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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

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

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

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP ال�كالة ال�طنية للن�سر والإ�سهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �سرفنا الإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15
الخميس  18  مارس  2021 م الموافق لـ  04  شعبان    1442هـ         العدد 2214

العثور على جثة رجل 
ببلدية الر�سفة يف 

اهتزت قرية الرأس 
ايسلي الواقعة ببلدية 
الرصفة جنوب والية 

سطيف، على وقع 
خرب العثور على جثة 
رجل يبلغ من العمر 
40 سنة، معلقا حببل 

داخل مرآب مزنله العائلي ببلدية الرصفة الواقعة جنوب والية 
سطيف، وحسب املعلومات اليت حتصلنا عليها فإن الضحية يكون 
قد أقدم على االنتحار شنقا، وقد مت نقل جثته إىل مستشفى 

حممد بوضياف، يف الوقت الذي فتحت فيه مصاحل الدرك الوطين 
حتقيقا يف حيثيات هذه احلادثة اليت خلفت أجواء مشحونة 
باحلزن واألسى. وحسب بعض املصادر فإن الضحية كان مقبال 

على الزواج .

عمال �سركة 
البناء للجنوب 

ال�سرقي 
 ECO EST

مل يتقا�سوا 
رواتبهم منذ 5 

اأ�سهر 

�صــورة وتعلــيـق
درا�سة تك�سف عن عالج 
طبيعي لل�سلع الذكوري!

تتعدد �أ�شباب ت�شاقط �ل�شعر، ولكن �إنزمي -5�ألفا �ملختزل هو �أحد �الأ�شباب 

�الأ�شا�شية ور�ء �حلالة �ملزعجة بالن�شبة للكثريين حول �لعامل. ويتحد هذ� 

�الإنزمي مع هرمون ديهدروت�شتو�شتريون )DHT( للت�شبب يف ت�شاقط �ل�شعر 

�لذكوري، �ملعروف �أي�شا با�شم �ل�شلع �لذكوري. ويعد �إحباط هذه �لعملية �أمر� 

�شعبا للغاية، لكن يبدو �أن زيت بذور �ليقطن يوؤدي �ملهمة، وثبت �أن زيت 

بذور �ليقطن مينع عمل �إنزمي -5�ألفا �ملختزل، وله تاأثري�ت م�شادة للأندروجن 

على �لفئر�ن. و�شعت در��شة ن�رصت يف جملة  Hindawi، �إىل �إعادة �إنتاج هذه 

�لتاأثري�ت على �لب�رص. وجّند �لباحثون �ملر�شى �لذكور �لذين يعانون من �ل�شلع 

�لور�ثي �خلفيف �إىل �ملتو�شط، وتلقى 76 مري�شا من �لذكور �مل�شابن بالثعلبة 

�الأندروجينية، 400 مغ من زيت بذور �ليقطن يوميا، �أو دو�ء وهمي ملدة 24 

�أ�شبوعا. وُقّيم �لتغري مبرور �لوقت يف منو �شعر فروة �لر�أ�ش من خلل �أربع نتائج: 

تقييم �ل�شور �ل�رصيرية �ملوحدة بو��شطة حمقق �أعمى، ودرجات �لتقييم �لذ�تي 

للمري�ش؛ �شماكة �شعر فروة �لر�أ�ش و�شعر فروة �لر�أ�ش.

توقيف �شاب بحوزته اأوراق 
نقدية مزورة بتب�شة

�أفاد بيان خللية �الت�شال باأمن والية تب�شة �أن فرقة �لبحث 
وقمع �الإجر�م متكنت يوم �أم�ش �الأول من و�شع حد 

لن�شاط  �شبكة �إجر�مية تقوم بتزوير �الأور�ق 
�لنقدية �لوطنية من فئة 1000 دج ثم حتويلها 

للأ�شو�ق و�ملحال للتد�ول وتعوي�شها باالأور�ق 
�لنقدية �ل�شحيحة. �لعملية جاءت بناء على 

معلومات وردت مل�شاحلها مفادها وجود �شبكة 
خمت�شة يف �ملتاجرة باملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية، 

وعلى �لفور حترك رجال �ل�رصطة �لق�شائية ومن خلل 
تفتي�ش منازل �مل�شبوهن تبن وجود 4 �أور�ق نقدية مزوة من فئة 1000 دج 
حتمل نف�ش �لرقم �لت�شل�شلي يف جيب �أحد �ملتورطن، ومت فتح حتقيق معمق 

ملعرفة م�شدرها. وبعد ��شتكمال �لتحقيق مع �ملتهم مت تقدمي ملفه ملحكمة 
تب�شة �أين �أمر قا�شي �لتحقيق باإيد�عه �حلب�ش �ملوؤقت بتهمة تزوير �الأور�ق 

�لنقدية.

علماء يزرعون غددا ب�سرية يف املخترب قادرة على البكاء كعيون طبيعية
متّكن فريق هولندي من �إمناء غدة دمعية ب�رصية م�شغرة يف �ملخترب قادرة على �لبكاء مثل �لعيون �حلقيقية. وزرع �لفريق �الأجز�ء �لع�شوية للتحقيق 
يف كيفية �شماح خليا معينة يف �لغدد �لدمعية لنا باحلفاظ على �أعيننا نظيفة ورطبة، باالإ�شافة �إىل �لبكاء. وتفرز �لغدد �لدمعية �لو�قعة يف �جلزء 

�لعلوي من حمجر �لعن، �ل�شائل �مل�شيل للدموع، و�لذي يتكون من �ملاء و�لربوتينات و�لدهون و�الإلكروليتات. ومع ذلك، ميكن �أن تف�شل �لغدد 
�لدمعية يف �لعمل ب�شكل �شحيح لدى �الأ�شخا�ش �لذين يعانون من حاالت معينة، مثل متلزمة �شوغرن، �لتي توؤثر �أي�شا على �إنتاج �للعاب. 

و�أو�شح �لباحثون �أنه "ميكن �أن يكون لهذ� عو�قب وخيمة"، مبا يف ذلك جفاف �لعن، وتقرح �لقرنية، ويف �حلاالت �ل�شديدة، قد يوؤدي �إىل �لعمى. 
وياأمل �لفريق �أن يوؤدي عملهم يف �لنهاية �إىل �لقدرة على زرع �لغدد �لدمعية �ملزروعة يف �ملخترب يف مثل هوؤالء �ملر�شى كعلج حلالتهم، وميكن 

�أي�شا ��شتخد�مها الختبار علجات جديدة قائمة على �الأدوية ملر�ش جفاف �لعن. وقال موؤلف �لورقة �لبحثية وعامل �الأحياء، يوريك بو�شت، من معهد 
هوبريخت ومقره �أوترخت: "ما �أده�شنا هو �أن ما ال يقل عن %5 من �ل�شكان �لبالغن يعانون من مر�ش جفاف �لعن".و�أو�شح �أن هذه �حلالة تتعلق يف 
معظم �الأحيان بخلل يف �إنتاج �لدموع من �لغدة �لدمعية. و�أ�شاف: "لكن خيار�ت �لعلج حمدودة الأنه مل يكن هناك فهم كامل للبيولوجيا وال يوجد 

منوذج موثوق وطويل �الأمد يف �ملخترب لدر��شة �لغدة �مل�شيلة للدموع".ومع ذلك، فاإن منو هذه �لع�شيات يجب �أن يتيح �إجر�ء در��شات جديدة حول 
كيفية عمل �لغدد، و�خلليا �لتي تتكون منها بال�شبط.

علماء يقترحون �شيناريو لوالدة 
الحياة على االأر�ض

وفقا حل�شابات علماء من �لواليات �ملتحدة وبريطانيا، ميكن �أن يوفر �لربق كمية 
كافية من مركبات �لفو�شفور لدعم �حلياة �الأوىل على �الأر�ش. وت�شري جملة 

Nature Communications، �إىل �أنه حلن ظهور �حلياة على �الأر�ش بال�شورة 
�لتي نعرفها، يجب توفر جمموعة عنا�رص �أ�شا�شية �أولية متو�زنة جد�، و�أحد 

هذه �لعنا�رص هو �لفو�شفور �ملكّون �الأ�شا�شي للحم�ش �لنووي و�حلم�ش 
�لنووي �لريبي ودهون غ�شاء �خللية. ولكي يندمج باجلزيئات �لع�شوية، يجب 

�أن يكون متاحا بيولوجيا، �أي بحالة تفاعلية قابلة للذوبان، ولكن �لفو�شفور 
غري �حليوي �ملوجود على �الأر�ش يتو�فر يف معادن غري قابلة للذوبان، با�شتثناء 
معدن �رص�يرب�شيت )فو�شفيد نادر 

للنيكل و�حلديد(، و�شيغته �لكيميائية  
Fe،Ni3P، �لذي �كت�شف يف �لنيازك، 

لذلك كان يعتقد �أن �لفو�شفور 
�لبيولوجي �شقط على �الأر�ش من 

�لف�شاء.
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اأ�سواق جوارية ومعار�ض جتارية لك�سر امل�ساربة خالل رم�سان
ا�ستحداث نظام معل�ماتي ملراقبة م�ؤ�سرات الأ�سعار

املجاهد عمار قرام من اأم الب�اقي ي�سجل �سهادته 

مدير بريد اجلزائر: 

م�ست�سارالرئي�س املكلف مبناطق الظل ابراهيم مراد من ورقلة:

اإىل جتنيد م�ساحله ل�سمان وفرة املنتجات وا�سعة  التجارة كمال رزيق عن جملة من الإجراءات ي�سعى من خاللها  ك�سف وزير 
املبارك. رم�سان  �سهر  يف  ال�ستهالك 

ل�ؤي.ي
----------------------

ال�زير رزيق تراأ�س اجتماعا للجنة 
�سهر  خالل  الأ�س�اق  مت�ين  متابعة 
التح�سريات  ملف  ملتابعة  رم�سان، 
ح�سب  الف�سيل،  بال�سهر  اخلا�سة 
الجتماع  يف  وك�سف  لل�زارة.  بيان 
من  التي  الإجــراءات  من  جملة  عن 
وا�سعة  املنتجات  وفرة  �سمان  �ساأنها 
الف�سيل،  ال�سهر  خالل  ال�ستهالك 
ـــدد الــبــيــان هـــذه الإجـــــراءات  وع
جــ�اريــة  ــ�اق  ــس أ� فتح  ــالل  خ مــن 
عدد  يف  جتارية  معار�س  وتنظيم 
املنتج  ــن  متــكنّ الــ�طــن  ـــات  ولي مــن 
ق�سد  للم�ستهلك  املبا�سر  البيع  من 
ــني املــ�ــســتــهــلــكــني مـــن اقــتــنــاء  ــك مت

اإىل  تناف�سية.  باأ�سعار  م�ستلزماتهم 
للبيع  حمالت  م  �ستنظنّ ذلك،  جانب 
الــرتويــجــي  والــبــيــع  بالتخفي�س 
رم�سان،  �سهر  بداية  قبل  ا�سب�عيا 
عيد  اأيـــام  ثــاين  غاية  اإىل  لتمتدنّ 
اأنــه  اإىل  ــق  رزي اأ�ــســار  كما  الفطر. 
ــى الــنــظــام  ــل �ــســيــتــم العـــتـــمـــاد ع
م�ست�ى  على  امل�ستحدث  املعل�ماتي 
مت  والــذي  املا�سية  ال�سنة  ــ�زارة  ال
م�ؤ�سرات  ملراقبة  وتط�يره  حتيينه 
أ�ــســ�اق  م�ست�ى  على  الٔ�ــســعــار 
ال�ق�ف  وكــذا  والتجزئة،  اجلملة 
يف  يــ�ــســجــل  قــد  اخــتــالل  اي  عــلــى 
الغذائية  بامل�اد  التم�ين  �سل�سلة 

ال�ا�سع. ال�ستهالك  ذات 

اأم  م�اليد  من  ــرام  ق عمار  املجاهد  �سجل 
كرمي  املجاهد  حــق  يف  �سهادته  الــبــ�اقــي 
من  يــ�م  قبل  حادثة  م�ستذكرا  بلقا�سم، 
الــذي  املجاهد  ونقل  اإيــفــيــان.  اتفاقيات 
 1955 �سنة  التحرير  ث�رة  ب�سف�ف  التحق 
الأوىل  بال�لية  اخلام�سة  باملنطقة  وجتند 
التاريخية حيثيات ذكرى لها �سلة مبحطة 
مفاو�سات “اإيفيان”، بح�سب ما نقلته وكالة 
الذي  املجاهد  واأو�سح  اجلزائرية.  الأنباء 
نقل  مبهمة  مكلفا  ت�ن�س  يف  حينها  كــان 
ال�سالح من اجلبهة اخلارجية اإىل اجلزائر، 

لكرمي  ال�سخ�سي  ال�سائق  كان  اأن  و�سادف 
بلقا�سم ولزمه ملدة 5 �سن�ات ون�سف، و�سرد 
اأنه بالتزامن ومهمة لتفقد جي�س التحرير 
ال�طني الذي كان بجبال ال�سعانبي بالرتاب 
الت�ن�سي، وذلك قبل ي�م من انطالق كرمي 
للم�ساركة  اآنذاك-  احلربية  -وزير  بلقا�سم 
كرمي  اأح�س  حيث  اإيفيان،  مفاو�سات  يف 
بلقا�سم باأمل يف بطنه، وعند نقله مل�ست�سفى 
ال�سحي  و�سعه  اأن  تبني  بت�ن�س  ال�سادقية 
واأجــرى  جراحية،  عملية  ــراء  اإج يتطلب 
التيجاين هدام له عملية ا�ستئ�سال الزائدة 

اإنه  ــرام  ق عمار  املجاهد  ــال  وق الــدوديــة. 
بلقا�سم  كرمي  لزيارة  امل�ايل  الي�م  يف  ذهب 
بامل�ست�سفى لالطمئنان على و�سعه ال�سحي 
املفاو�سات  حل�س�ر  �سي�سافر  اأنــه  فاأخربه 
اإىل  امل�ست�سفى  مــن  مبا�سرة  بنقله  فقام 
جــرح  “لحظت  املــجــاهــد  ـــال  وق ــار.  ــط امل
كرمي بلقا�سم ينزف جراء اإجرائه العملية 
اجلراحية وراأيت الدم يقطر منه بينما ه� 
ي�سعد �سلم الطائرة، فذهبت واأح�سرت له 

القطن والدواء ووا�سل رحلته”.
ق/و

الطيب  اجلـــزائـــر،  ــد  ــري ب ــر  ــدي م اأكــــد 
على  جتــري  التح�سريات  اأن  ب�كتاب، 
ال�سي�لة  ت�فري  ــل  اأج مــن  و�ــســاق  قــدم 
اأن  م�سريا  رم�سان،  �سهر  خــالل  املالية 
مع  بالتن�سيق  متخذة  الحتياطات  كل 
خالل  ب�كتاب،  ــال  وق اجلــزائــر.  بنك 
حل�له �سيًفا على قناة “ال�سروق ني�ز”، 
اإنه مت الق�ساء على الط�ابري يف املراكز 

الربيدية بن�سبة 95 باملئة على امل�ست�ى 
الربيد  مكاتب  عدد  اأن  م�سيفا  ال�طني، 
مكتب.  اآلف   4 يتجاوز  ال�طن  رب�ع  يف 
واأو�سح مدير بريد اجلزائر اأن اجلزائر 
و4  عربيا  و11  عامليا   80 املرتبة  حتتل 
التجارة الإلكرتونية،  اإفريقيا يف جمال 
م�سرًيا اإىل اأنه مت تداول اأربعة مليارات 
الإلــكــرتوين  الدفع  عمليات  يف  دينار 

ماليني  ــة  ــع اأرب يــعــادل  مــا   2020 �سنة 
مت  اأنــه  ب�كتاب،  واأ�ساف  دفــع.  عملية 
من   2020 �سنة  دينار  مليار   400 �سحب 
مليار   22 �سحب  ويتم  اجلــزائــر،  بريد 
خالل  من  �سهرًيا  امل�سالح  ذات  من  دينار 
بريد  م�ؤ�س�سة  يف  جار  ح�ساب  ملي�ن   23

اجلزائر.
ق/و

ك�سف امل�ست�سار املكلف مبناطق الظل لدى 
من  اأكــر  اح�ساء  عن  اجلمه�رية  رئا�سة 
ال�طن  م�ست�ى  على  ظل  منطقة   15044
لجنــاز  مالية  مبالغ  لها  �سخرت  والــتــي 
والتي  بها  التنم�ية  امل�ساريع  من  العديد 
م�ؤكدا  باملائة   70 بها  الجناز  ن�سبة  فاقت 
على �سعى الدولة اىل اخراج هده املناطق 
رئي�س  م�ست�سار  اأكـــد  نــ�ر  اىل  ظــل  مــن 
اجلمه�رية املكلف مبناطق الظل، اإبراهيم 

اأن  ورقلة   ولية  اىل  زيارته  خالل  مراد، 
تنمية مناطق الظل تعك�س الإرادة الق�ية 
ظروف  حت�سني  يف  للبالد  العليا  لل�سلطات 
حياة امل�اطنني حيثما وجدوا ومهما كانت 
مراد  اإبراهيم  واأ�سار  التنم�ية.  التحديات 
�سلب  يف  ت�سع  العم�مية  ال�سلطات  اأن  اإىل 
اهتماماتها �سمان العي�س الكرمي للم�اطن 
مبناطق الظل ومتكني �سكانها من ال��س�ل 
باأريحية لهذه التجمعات ال�سكنية النائية 

بها  املرفقية  اخلــدمــات  خمتلف  وت�فري 
ان  واأو�سح  ال�سكان  ا�ستقرار  تتيح  حتى 
معتربة  بن�سبة  جنحت  ــة   ــل ورق وليـــة 
الظل  مناطق  تنمية  برنامج  جت�سيد  يف 
باإجناز م�ساريع عديدة خالل �سنة واحدة 
مبياه  التم�ين  خدمة  حت�سني  جمــال  يف 
ال�سرب والكهرباء والربط ب�سبكة ال�سرف 

ال�سحي.
ي��سف بن فا�سل

الأمريكية  ه�بكنز  ج�نز  جامعة  اأعلنت 
الإ�سابة  حالت  اإجمايل  ارتفاع  عن  اأم�س 
ح�ل  امل�ستجد  ك�رونا  بفريو�س  امل�ؤكدة 
و785  األــفــا  و695  ملي�نا   120 اإىل  الــعــامل 
ـــاأن اإجــمــايل  ــة. واأفــــادت اجلــامــعــة ب ــال ح

ح�ل  بالفريو�س  الإ�سابة  جراء  ال�فيات 
و453  األفا  و670  ملي�نني  اإىل  ارتفع  العامل 
اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعلنت  حالة. 
اخلرباء الذين اأوفدتهم اإىل ال�سني لتق�سي 
من�ساأ وباء ك�فيد19- �سين�سرون تقريرهم 

الأ�سب�ع  ال�سينيني  اخلرباء  مع  اأعد  الذي 
املقبل على الأرجح ولي�س هذا الأ�سب�ع يف 
التقرير  لهذا  ن�عه  من  الثالث  ه�  تاأجيل 

الذي يرتقبه الكثريون يف العامل. 
ق/و

حماية  ملنظمة  الــ�لئــي  املــكــتــب  طــالــب 
ب�سرورة  التجارة  مدير  باجللفة  امل�ستهلك 
للمحالت  الرقابة  اأعــ�ان  خرجات  تكثيف 
عقب  ال�سارمة  املراقبة  ق�سد  التجارية 
امل�ستهلك  هــلــع  منهم  الــعــديــد  ا�ــســتــغــالل 
اأ�سعار  يف  زيــادة  وتبني  الزيت  مادة  ونــدرة 

املكتب  ر�سالة  واأكــد  الأ�سا�سية،  املــادة  هاته 
ال�لئي اأن املنظمة تتابع بقلق �سديد هاته 
م�سلحة  يخدم  مبا  حلها  اأمل  على  الق�سية 
املكتب  رئي�س  �سرح  جهته  من  امل�ستهلك، 
هاتفي  ات�سال  يف  اأحمد"  "م�سيكة  ال�لئي 
مع "التحرير" اأنه يف حالة الرتياب الكبري 

والإ�ــســاعــات  اجللفة  ــة  ولي م�اطني  لــدى 
م�سالح  على  يجب  الزيت  ــادة  م نق�س  من 
وفر�س  العاجل  التدخل  التجارة  مديرية 
خلق  من  ه�  الته�يل  اأن  معتربا  القان�ن 
الأزمة واأن هاته املادة مت�فرة ب�سكل عادي.      
�سالح حممد

كرمي بلقا�سم خا�ض مفاو�سات اإيفيان جريحا

ال�سيولة �ستكون متوفرة يف رم�سان

اأكرث من 15 األف منطقة ظل �سرتى النور عن قريب

ارتفاع الإ�سابات بكورونا حول العامل اإىل 120 مليونا

منظمة حماية امل�ستهلك باجللفة تطالب بردع التجار امل�ساربني مبادة الزيت 

غزايل،  رمي  اجلزائرية  الفنانة  ت�فيت 
اأم�س يف العا�سمة الفرن�سية باري�س بعد 
ال�سرطان.  مر�س  مع  معاناتها  من  اأ�سهر 
يف  رمي  �سقيقة  غـــزايل  �سلمى  وقــالــت 
�سفحتها  على  ن�سرته  فيدي�  مقطع 
فارقتنا  قليلة  دقائق  “منذ  بان�ستغرام: 
برحمته  يرحمك  اهلل  اجلزائر،  غزالة 

يا رمي”.
ق/و

قدوم  لل�طن  ال�سمالية  الــ�ليــات  �ست�سهد 
ــل بــاأمــطــار رعــديــة  ا�ــســطــراب جـــ�ي حمــمنّ
ــن مــ�ــســاء الــيــ�م  ــة م ــداي ــ�ج ب ــل ــرة وث ــزي غ
الأر�ساد  م�سالح  ت�قعات  وح�سب  اخلمي�س. 
�سيخ�س  ــ�ي  اجل ال�سطراب  ــاإن  ف اجلــ�يــة، 
متفرقة.  باأمطار  الغربية  ال�ليات  بداية 
�سيدي  تلم�سان،  �سعيدة،  وليــات  و�ست�سهد 
بلعبا�س، تيارت، البي�س، الأغ�اط، واجللفة 
م�ساء  الرابعة  من  بداية  متفرقة  اأمــطــارا 
ال�ــســطــراب  و�سيلتحق  اخلمي�س.  الــيــ�م 
بداية  وال�سرقية  ال��سطى  باملناطق  اجل�ي 
من فجر ي�م اجلمعة حممال باأمطار وثل�ج. 
كما اأن الثل�ج �ستك�ن حا�سرة على املرتفعات 
التي ت�سل اإىل 800 مرت على �سطيف، باتنة، 
اأن  امل�سالح  ذات  وتت�قع  والأغــ�اط.  اجللفة 
على  حمليا  ملم   50 اإىل  الأمطار  كمية  ت�سل 
ال�سبت  يــ�م  والغربية  ال��سطى  ال�س�احل 
ال�ليات  كافة  الأمــطــار  و�ستخ�س  املقبل. 
ال�سحراء  �سمال  وحتى  لل�طن  ال�سمالية 
اإىل  �سي�سل  الثل�ج  �سمك  اأن  كما  وال�احات، 
20 �سنتمرتا من اأم�سية ي�م اجلمعة اإىل غاية 

اأم�سية ي�م الأحد املقبل.
ق/و

ــالح  ــس واإ� والــ�ــســكــان  ال�سحة  ـــر  وزي اتــفــق 
بــ�زيــد  ــن  ب الــرحــمــان  عــبــد  امل�ست�سفيات 
العامني  لالأطباء  ال�طنية  النقابة  وممثل� 
جلنة  ت�سكيل  عــلــى  الــعــمــ�مــيــة  لل�سحة 
النقابة.  بان�سغالت  للتكفل  م�سرتكة 
واأو�سحت ال�زارة يف بيان لها اأن اللقاء الذي 
ال�طنية  النقابة  عن  مبمثلني  ال�زير  جمع 
تعزيز  اإطـــار  يف  ي�سب  الــعــامــني  لــالأطــبــاء 
الجتماعيني،  ال�سركاء  مع  احل�ار  وترقية 
م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  اإىل  الت��سل  ومت 
اأقرب  يف  النقابة  بان�سغالت  الفعلي  للتكفل 
الآجـــــال. ومت خـــالل هـــذا الــلــقــاء تــنــاول 
خا�سة  املتعلقة  العام  الطبيب  ان�سغالت 
�سهادات  وا�ستحداث  املت�ا�سل  بالتك�ين 
اجلماعية  الرتقية  العام،  للطب  التاأهيل 

لالأطباء العامني وترقية امل�سار املهني.
ق/و

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزيــر  اأجــرى 
م�ست�ى  على  حركة  حمداين،  احلميد  عبد 
بع�س املديريات ال�لئية وامل�ؤ�س�سات التابعة 
لــلــ�زارة.  بيان  به  ــاد  اأف ما  ح�سب  للقطاع، 
اأوىل، ع�سر  وم�ست هذه احلركة، يف مرحلة 
والــديــ�ان  الفالحية  للم�سالح  مديريات 
ال�طني لالأرا�سي الفالحية، واملعهد التقني 
واملعهد  والــكــروم  الف�اكه  اأ�سجار  لــزراعــة 
ــات  ــزراع وال اخلــ�ــســروات  لــزراعــة  التقني 
حلفظ  ال�طنية  ال�كالة  وكــذا  ال�سناعية 
ولــدى  املــ�ــســدر.  نف�س  ي�سيف  الطبيعة، 
ا�ستقباله مبقر ال�زارة، للمدراء اجلدد لهذه 
"هذا  اأن  حمداين  اأكد  والهيئات،  املديريات 
اإر�ساء دينامكية جديدة  اإىل  التغيري يهدف 
التقنية  وامل�ؤ�س�سات  الإدارات  م�ست�ى  على 
برامج  جت�سيد  يف  والإ�سراع  للقطاع  التابعة 
والتنمية  الــفــالحــة  قــطــاع  طــريــق  خطة 

الريفية 2020 2024-".
ق/و

ال�ساعة  ــدود  ح يف  ــاء  ــع الأرب اأمــ�ــس  �سجلت 
اأر�سية  ــزة  ه م�ساء،  دقيقة  و11  الثالثة 
ب�لية  ري�سرت  �سلم  على  درجات  4ر3  بق�ة 
ملركز  بــيــان  ــه  ب اأفــــاد  ــا  م ح�سب  امل�سيلة، 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث 
على  الهزة  مركز  حدد  وقد  واجلي�فيزياء. 
حمام  منطقة  �ــســمــال-غــرب  كلم   13 بعد 
ال�سلعة )ولية امل�سيلة(، ح�سب ذات امل�سدر.
ق.و

ك�رونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   148 �سجلت 
 24 ال  خــالل  ــاة  وف ــالت  ح  3 و  )ك�فيد19-( 
 116 متاثل  فيما  اجلزائر،  يف  الأخــرية  �ساعة 
ي�م  عنه  ك�سف  مــا  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا 
الأربعاء الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة 
فريو�س ك�رونا، الدكت�ر جمال ف�رار. واأو�سح 
بلغ115.688  ــدة  ــ�ؤك امل ـــالت  احل ــايل  ــم اإج اأن 
�سخ�س من بينها  148 حالة جديدة )اأي بن�سبة 
تقدر ب 0،3 حالة لكل 100 األف ن�سمة(، بينما 
متاثل�ا  الذين  للم�سابني  الإجمايل  العدد  بلغ 
الإجــمــايل  والــعــدد  �سخ�س   80.219 لل�سفاء 
الر�سمي  الناطق  وح�سب  حالة.   3048 لل�فيات 
للجنة ر�سد ومتابعة فريو�س ك�رونا، يت�اجد 

حاليا 17 مري�س يف العناية املركزة.
ق.و

الأعلى  القائد  اجلمه�رية  رئي�س  عني 
ال�طني  الدفاع  وزيــر  امل�سلحة  للق�ات 
مكلفا  لــه  م�ست�سارا  عت�  بــن  ب�مدين 
بيان  ح�سب  ـــن،  والأم الــدفــاع  ب�س�ؤون 

لرئا�سة اجلمه�رية.
ق/و

الفنانة رمي غزايل
 يف ذمة اهلل

اأمطار رعدية غزيرة وثلوج على 
املرتفعات بداية من اجلمعة

وزارة ال�سحة ت�سّكل 
جلنة للتكفل بان�سغالت 

الأطباء العامني

حركة باملديريات الولئية للفالحة 
واملوؤ�س�سات التابعة للقطاع

ت�سجيل هزة اأر�سية بقوة 4ر3 
درجات بامل�سيلة

كورونا: 148 اإ�سابة جديدة، 
116 حالة �سفاء و 3 حالت وفاة

تبون يعني بومدين بن عتو 
م�ست�سارا له مكلفا ب�سوؤون 

الدفاع والأمن



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 
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