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توعد مبحاربة ت�سخيم الفواتري وقال اأنها �سرطان ينخر القت�ساد الوطني، الوزير الأول:

الأر�ض ملــن يـخـدمـهـا ودفـتـر 
�صروط �صارم للنهو�ض بالفالحة
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ديوان تغذية الأنعام يربر ارتفاع الأ�صعار 
وحماية امل�صتهلك توجه نداء:

املذابح والتجار مطالبون بدعم 
مقاطعة "الدجاج"  

ارتفاع اأ�صعار الأدوات 
املدر�صية ي�صع الأولياء حتت 

ال�صدمة
�صعف التنمية ،الإق�صاء 

واحلرمان عوامل تتكبدها قرية 
�صحبان!!

توجيه 50 �صاحنة لل�صوق 
الإفريقية من الولية

الوادي

اأدرار

04

�ص 05

�ص 05

�ص 06

"�صوناطراك"تعتمد مدونة 
جديدة تتيح الإبالغ عن 

اأي خرق مايل

الرقمنة لإح�صاء ال�صباب 
العاطل بعد ا�صتحداث 

منحة البطالة  

اخلطوة �ست�سمح باإعداد بطاقية متكن الهيئات للوقاية من الف�ساد
من معرفة الكفاءات

0416

-  اخلزينة جتني ن�سف مليار دولر من وراء تقلي�ص فاتورة الأدوية  

030204

املطالبة بلجنة حتقيق برملانية يف 
اأ�صعار اجلوية اجلزائرية

ارتفاع قيمة ال�صادرات خارج 
املحروقات اإىل حوايل 3 مليارات دولر 

الديوان الوطني للخدمات: تلقيح 
الطلبة اجلامعيني اختياري

عن  ك�صفوا  نائبا   20
حالت بيع للتذاكر 

بطريقة غري قانونية

اإطالق ن�صاط ال�صريفة 
الإ�صالمية باأدرار وورقلة

ارتفاع درجة احلرارة بعدد من 
وليات الو�صط اليوم

كورونا: 233 اإ�صابة جديدة، 
وفاة و18  �صفاء  حالة   198

�ص 06

�ص 16

�ص 16

اأ�صواق ال�صيارات ،قاعات الريا�صة ودور ال�صباب مفتوحة بدءا من اليوم
16مع تعديل ومتديد اإجراءات احلجر ال�سحي بـ31 ولية من العا�سرة ليال اإىل اخلام�سة �سباحا   
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------------

هناك  �إن  ل���إذ�ع��ة،  حكار  وق��ال 
بها  �ل��ق��ي��ام  مت  ج���دوى  در����س��ة 
على  م��وج��ودة  وه��ي  و�كتملت، 
�لث�ث  �لبلد�ن  �رشكات  م�ستوى 
“�ليوم  و�أ���س��اف  ن��ف��ا،  �آ �مل��ذك��ورة 
فيما  �مل�����س��اور�ت  بع�ض  تبقى 
لأنها  �مل�رشوع،  هذ�  جدوى  يخ�ض 
�لغاز.  على  بالطلب  �أول  تتعلق 
منطقة  موجودة،  �لتقنية  �لدر��سة 
كل  موجودة،  نابيب  �لأ خط  عبور 

تبقى  منتهية،  �لتقنية  �لدر��سات 
�ملتعلقة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �جل���دوى 
و�لأ�سعار”.  و�لعر�ض  بالطلب 
�لغاز  ت�سدير  ق��در�ت  �إن  وق��ال 
 ،2030 �آفاق  �جلز�ئرية معتربة حتى 
�مل�ساريع  بع�ض  �إىل  بالإ�سافة 
�ملرونة  بع�ض  تعطينا  �سوف  �لتي 
كتو�سعة  �لت�سغيلية  �لعمليات  يف 
�لذي  ل�سكيكدة،  �لبرتويل  �مليناء 
من  �لعم�قة  �ل�سفن  �سيمكن 
�جلز�ئر  �سيمكن  ما  �مليناء،  دخول 
كما  �لدولية،  �لأ�سو�ق  دخول  من 
�ملميع  �لغاز  مرونة �أن هناك م�رشوع خز�ن  �سيعطي  �سكيكدة،  �لغاز يف  ت�سدير  �إمكانيات  �لبعيدة.لتعزيز  �لأ�سو�ق  �إىل  �لطبيعي 

اأنبوب  م�صروع  اأن  حكار  توفيق  ل�صوناطراك  العام  املدير  الرئي�ض  ك�صف 
الغاز الرابط بني نيجرييا واأوروبا فكرته قدمية وانطلق بالت�صاور بني دول 

املنطقة كالنيجر واجلزائر ونيجرييا.

 انتهاء الدرا�صة التقنية لأنبوب الغاز اجلزائري النيجريي
حكار يك�صف:

خالل الأ�صهر الثمانية الأوىل ل�صنة 2021

ارتفاع قيمة ال�صادرات خارج املحروقات اإىل حوايل 3 مليارات دولر

قافلة هامة لت�صدير خمتلف املنتوجات اجلزائرية نحو دولة موريتانيا    

�جلز�ئرية  �ل�سادر�ت  قيمة  �رتفعت   
�أ�سهر  �لثمانية  خ�ل  �ملحروقات  خارج 
 118 بن�سبة   2021 �سنة  من  �لأوىل 
باملئة، لت�سل �إىل ما يقارب 3 مليار�ت 
�ل�سنة  من  �لفرتة  بنف�ض  مقارنة  دولر 
ح�سيلة  به  �أف��ادت  ما  ح�سب  �ملا�سية، 

لوز�رة �لتجارة. 
�رتفعت  فقد  �ل��وز�رة،  لبيانات  ووفقا 
خ�ل  �ملحروقات  خ��ارج  �ل�سادر�ت 
 2021 �سنة  من  �لأوىل  �أ�سهر  �لثمانية 
مليار   2.9 بلغت  حيث   ،118% مبعدل 
مليار   1.34 ت�سجيل  مت  فيما  دولر، 
�ل�سنة  م��ن  �ل��ف��رتة  نف�ض  يف  دولر 
بالن�سبة  كان  �ل�سيء  نف�ض  �ملا�سية، 
�رتفاعا  �سجلت  �لتي  �أ�سهر  لل�سبعة 
دولر(،  مليار   2.47(  108% بن�سبة 
�ملحروقات  خ��ارج  �ل�سادر�ت  ومتثل 
�إجمايل  من  باملئة   12.3 قدرها  ح�سة 
�أ�سهر  �لثمانية  يف  �لب�د  ���س��ادر�ت 

�لأوىل من �سنة 2021.
�أهم �ملو�د �مل�سدرة خارج  وجند من بني 
�ملعدنية  �لأ�سمدة  �ملحروقات،  قطاع 
 886 بقيمة  �لأزوت��ي��ة  و�لكيميائية 
مليون دولر مقابل 524 مليون دولر 
مقارنة   %69.1 ب�  تقدر  بزيادة  �أي 
بالفرتة �ملناظرة من 2020. وبلغت قيمة 
�جلز�ئري  و�ل�سلب  �حلديد  �سادر�ت 
 28.76 مقابل  دولر،  مليون   595.78
 1971 ب�  بزيادة تقدر  �أي  مليون دولر 
�لع�سوية  �لكيميائية غري  �ملو�د  �أما   .%
فقد �سجلت هي �لأخرى �رتفاعا معترب� 
�لثمانية  يف   234  % ب�  تقدر  بزيادة 
�أ�سهر �لأوىل من 2021، حيث و�سلت 
�إىل 501.8 مليون دولر، مقابل 150.1 
مليون دولر يف نف�ض �لفرتة من �ل�سنة 

�ملا�سية.
�لغذ�ئية  �مل���و�د  �سجلت  جهتها  م��ن 
و�ملح�رش�ت  �ل�سكر،  مو�د  من  مكونة 

�إىل  �رتفاعا  �لنحل  وع�سل  �ل�سكرية، 
مليون   173 مقابل  دولر  مليون   288
�ل�سنة  م��ن  �ل��ف��رتة  نف�ض  يف  دولر 
�ملا�سية، �أي بزيادة تقدر ب�66 %، بينما 
�ملعدنية  �مل�سنوعات  قيمة  �رتفعت 
�مل�سدرة �إىل 190.81 مليون دولر، �أي 
بن�سبة تقدر ب�6،54 باملئة، وفقا ل�أرقام 

�لو�ردة يف بيان وز�رة �لتجارة. 
�أن  �ل��وز�رة  �عتربت  �لإط��ار،  هذ�  ويف 
"�لتوجه  متثل  "�لإيجابية"  �حل�سيلة  هذه 
�خلارجية  �لتجارة  ل�سيا�سة  �جل��دي��د 
�جلمهورية،  رئي�ض  طرف  من  �مل�سطرة 
حقيقي  تنويع  حتقيق  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�لتدريجي  و�لتحرر  �لوطني  ل�قت�ساد 
ترتجم  كما  للمحروقات،  �لتبعية  من 
يف  �لعمومية  �ل�سلطات  جمهود�ت 
�لعقبات  وتذليل  �مل�سدرين  مر�فقة 

و�ل�سعوبات �لتي كانو� يو�جهونها".
ق/و

�لربي  للنقل  �لعمومي  �ملجمع  ينظم 
و�لتن�سيق  بالتعاون  و�للوج�ستيك، 
�لتجارة  لرتقية  �لوطنية  �لوكالة  مع 
 25 من  تتكون  هامة  قافلة  �خلارجية، 
ق�سد  مقطورة  ن�سف  �ساحنة   40 �إىل 
ت�سدير خمتلف �ملنتوجات �جلز�ئرية نحو 
"نو�ك�سوط ونو�ذيب"،  دولة موريتانيا 
ح�سب   ،2021 �سبتمرب   28 يوم  وذلك 
لرتقية  �لوطنية  �لوكالة  عنه  �أعلنت  ما 
�لهيئتني  �لتجارة �خلارجية. ودعت ذ�ت 
يف  �لر�غبني  �لقت�ساديني  �ملتعاملني 
�إىل  موريتانيا  نحو  منتوجاتهم  ت�سدير 
�مل�ساركة يف هذه �لقافلة �لهامة، وياأتي 
تنظيم هاته �لقافلة يف �سياق نتائج ثمار 
�لطبعة �لعا�رشة ملعر�ض �ملوقار �لدويل 

ل�سنة 2021، و�لذي مت من خ�له �إبر�م 
عدة �تفاقيات جتارية، و�لتي تاأتي حتت 
�سعار "�جلز�ئر بو�بة �لتجارة �لإفريقية"، 
�جلز�ئرية  �ل�سادر�ت  قيمة  و�رتفعت 
خ�ل  باملئة  ب�205  موريتانيا  نحو 
 2021 �جلاري  �لعام  من  �لأول  �لث�ثي 
مقارنة بنف�ض �لفرتة من 2020، ح�سب 
ما �أكدته �ملديرية �لعامة للجمارك، حيث 
باجتاه  ت�سدير  عملية   111 ت�سجيل  مت 
عرب  �ملوريتانية  �لإ�س�مية  �جلمهورية 
�ملركز �حلدود �لربي "�ل�سهيد م�سطفى 
خ�ل  ت��ن��دوف،  ب��ولي��ة  بولعيد"  ب��ن 
�جلاري،  �لعام  من  مار�ض  يناير-  �لفرتة 
وتدعمت �لع�قات �لثنائية، باإن�ساء جلنة 
تعزيز فر�ض  �ساأنها  ثنائية حدودية من 

يف  �رش�كة  م�ساريع  و�إقامة  �ل�ستثمار 
�لقطاعات ذ�ت �لأولوية على م�ستوى 
�لتبادلت  وترقية  �حلدودية  �ملناطق 
و�لثقافية  و�لتجارية  �لقت�سادية 
عن  �لعزلة  فك  جانب  �إىل  و�لريا�سية، 
�ساكنة �ملناطق �حلدودية ح�سب ما نقلته 

م�سادر �إع�مية ر�سمية.
كربى  جز�ئرية  جممعات  وتطمح   
و�سيد�ل  �جلز�ئر  �ت�سالت  غر�ر  على 
تعزيز  �إىل  �ند�سرتي  بايب  ومغرب 
هذه  خ���ل  موريتانيا  يف  ح�سورها 
�لطريق  ب��ن��اء  �نتظار  ويف  �ل�سنة، 
و�لذي  و�لزوير�ت،  تندوف  بني  �لر�بط 
�لبلدين  بني  �ملبادلت  دفع  �ساأنه  من 
ي�سكل  معترب،  ب�سكل  �مل��ج��اوري��ن 
بن  م�سطفى  �ل�سهيد  �حلدودي  �ملركز 
بولعيد معرب� حدوديا جد هام للمنتجات 
نحو  وك��ذ�  موريتانيا،  نحو  �جلز�ئرية 
من  بالرغم  �لأخ��رى،  �لإفريقية  �لدول 

حالة �لطريق غري �ملعبدة.
�إىل �لنقل عرب طائر�ت   وعرف �للجوء 
�رتفاعا  �جلز�ئرية،  للجوية  تابعة  �سحن 
ملحوظا خ�ل �سنة 2020، حيث نقلت 
ما ل يزيد عن 12 رحلة جوية منتجات 
ف�حية لفائدة �مل�ستوردين �ملوريتانيني. 
ن-ق �لتجاين 

حرائق الغابات 

الدعوة اإىل و�صع "خمطط ا�صتعجايل" 
لتفادي اجنراف الرتبة

و�سع  �إىل  �لبيئة  حماية  يف  خمت�سون  دعا 
تربة  تثبيت  �أج��ل  من  ��ستعجايل  خمطط 
�سيما  ل  �ل�ستاء،  ف�سل  حلول  قبل  �لغابات 
باملناطق �جلبلية �لتي م�ستها �حلر�ئق موؤخر� 

و�ملعر�سة لظاهرة �لجنر�ف.
و�أكد �ملخت�سون �أن هذه �حلر�ئق قد توؤدي �إىل 
-بت�ساقط  و�إحد�ث  للرتبة  "حتمي"  �إت�ف 
�لرتبة  لجنر�ف  "خطري"  م�سكل  �لأمطار- 
م�ستوى  على  "فور�"  له  �لت�سدي  يتعني 

�ملناطق �جلبلية.
�لغابات  "حر�ئق  �أن  ه��وؤلء  �أو�سح  كما 
توؤدي �أي�سا �إىل �إت�ف �لنباتات �لتي كانت 
تفادي  على  وتعمل  �لرتبة  تثبت  جذورها 
غري  فمن  �لأمطار  ق��دوم  ومع  �لجن��ر�ف، 
�جنر�ف  ظاهرة  تفاقم  ن�سهد  �أن  �مل�ستبعد 

�لرتبة".
�ملخت�سون  �ق��رتح  �مل�سكل  هذ�  وملو�جهة 
هذ�  بتفادي  �ل�سماح  �ساأنها  من  تقنيات 
و�أن���و�ع  �ل��رتب��ة  على  و�حل��ف��اظ  �مل�سكل 

�لغابات.
يف هذ� �ل�سدد �أو�سى �لأ�ستاذ و�لباحث يف 
جمال �لبيئة و�لرثوة �لغابية بجامعة �لعلوم 
و�لتكنولوجيا هو�ري بومدين بباب �لزو�ر، 
باللجوء  �سحر�وي  �سعيد  بن  �لربوفي�سور 
�سكل  يف  �حل��ج��ارة  من  �أ���س��و�ر  بناء  �إىل 
ه�ليات لوقف زحف �لرتبة وتفادي �إت�فها 
بالت�سلل  للمياه  ت�سمح  خنادق  حفر  و�إىل 

�إليها".
�للجوء  �إىل  يف نف�ض �لإطار تطرق �ملتدخل 
�ملياه  لإم�ساك  "م�ساطب"  و�سع  �إىل 
�إىل  توؤدي  �لتي  �حلركية  �لطاقة  وتقلي�ض 

حترك �لرتبة و�جنر�فها.
غري  �لتقنيات  "هذه  ف��اإن  قوله  وح�سب 
بها �سخ�سيا  �لتكفل  لل�سكان  مكلفة ميكن 
�مل�سادة  �لأنظمة  هذه  تعميم  فقط  ويكفي 
ل�جنر�ف، ق�سد �مل�ساعدة على حماية �لرتبة 

و�لف�ساء�ت �لغابية".
ومن جانبها �رشحت �ملديرة �لفرعية �ملكلفة 
�خلا�سة  �لبيئية  �لأنظمة  وتثمني  باحلفاظ 
ب��وز�رة  و�ل�سحر�ء  و�ل�سهول  باجلبال 
"�سينجم  �أنه  لعم�ض  مفيدة  حفيظة  �لبيئة 
تدهور  �سك  �أدنى  دون  �لأخرية  �حلر�ئق  عن 
�جنر�ف  م�ساكل  �إىل  �سيوؤدي  مما  للرتبة، 
منطقة  �ملت�رشرة  �ملنطقة  جعل  وبالتايل 

قاحلة".
و�أ�سافت تقول �إن "�لرتبة �ملعر�سة ملختلف 
�لغابات  بحر�ئق  تاأثرت  �لتلف  �أ�سكال 
فاإننا  �لأمطار  ت�ساقط  وبقدوم  �لأخ��رية، 
�سنعي�ض ظاهرة توحيل �سدودنا" د�عية �إىل 

حد  و�سع  بهدف  م�ستعجلة  خطة  و�سع 
لجنر�ف �لرتبة.

�ملتكررة  "�حلر�ئق  �أن  لعم�ض  وذك���رت 
م�رشة  هي  �لب�د  م�ست  �لتي  و�لعنيفة 

بالغابات وت�سارع يف تدهور و�سعيتها".
تكون  قد  �حلر�ئق  �أن  �مل�سوؤولة  و�أ�سافت 
 15 �إىل   10 كل  حدثت  �إذ�  للغابات  مفيدة 
م�سرية  طبيعيا،  لتجديدها  ي�سمح  ما  �سنة 
�لبذور  �إنتاج  باإمكانها  �لأ�سجار  �أن  �إىل 
لكن �سدة �حلر�ئق وحدوثها كل �سنة يعطي 

نتيجة عك�سية.
لأنها  مدمرة  �حلر�ئق  "هذه  قائلة  وتابعت 
�لتنوع  ���رشب  يف  هاما  عام�  ت�سكل 

�لبيولوجي".
من جهتها �أكدت �ملكلفة بالتغيري�ت �ملناخية 
يف وز�رة �لبيئة فازية دحلب �أن "�لتغيري�ت 
�أمطار  �لت�سبب يف  �ساأنها  �لتي من  �ملناخية 

طوفانية �لتي توؤدي �إىل �نزلق �لرتبة".

يخ�صع  اأن  يجب  حــل  الت�صجري 
ل�صروط

بن  �لأ�ستاذ  �أ�سار  �لت�سجري  بخ�سو�ض  �أما 
م�ستها  �لتي  �لغابة  ترك  �أهمية  �إىل  �سعيد 
�حلر�ئق تتجدد طبيعيا ملدة ل تقل عن �سنة. 
وح�سب هذ� �ملخت�ض فاإنه ل يجب �لإ�رش�ع 
�مل�سجلة  �حلر�ئق  بعد  بالت�سجري  �لقيام  يف 
فاإن مل  �لأقل  ل�سنة على  و�لنتظار  موؤخر�، 
نعمد  فقط  عندها  طبيعيا  �لأ�سجار  تتجدد 

�إىل �إعادة �لت�سجري.
ول�سمان �ملحافظة على هذ� �لرت�ث �لطبيعي 
من �لأف�سل غر�ض �لأنو�ع �لأ�سلية �أي �لتي 

كانت متو�جدة باملكان.
�أما عن �لب�ساتني و�لف�ساء�ت �ملزروعة فاإن 
�لدولة،  من  بدعم  ممكنة  ت�سكيلها  �إع��ادة 
ت�ساهم  �أنو�ع مثمرة  وهذ� عن طريق غر�ض 
و�خلروب  �لزيتون  مثل  �ملنطقة  �قت�ساد  يف 

و�لتني.
منذ  �مل�سجلة  �حلر�ئق  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 
 8900 من  �أكرث  �أتلفت  قد  �ل�سيف  بد�ية 
يف  خن�سلة،  ولية  يف  �لغابات  من  هكتار 
حني ق�ست على ما يقارب 62.000 هكتار 
يعادل  مبا  �لوطن  من  �لأخ��رى  �ملناطق  يف 

1000 بوؤرة حريق يف 35 ولية. 
وتعترب ولية تيزي وزو �لأكرث ت�رشر� من 
من   30.000 من  �أكرث  فقدت  �حلر�ئق حيث 
بلدية،   42 م�ستوى  على  �لغابية  م�ساحتها 
ما  �ملتلفة  �لغابية  �مل�ساحة  ن�سبة  بلغت  �أي 

يقارب 60 باملئة.
ق/و



ت�صخيم الفواتري �صرطان ينخر القت�صاد الوطني

لوؤي/ي
-----------------

لدى  �لرحمن  عبد  ب��ن  وق��ال 
�حلكومة  عمل  ملخطط  عر�سه 
�ل�سعبي  �ملجل�ض   ن��و�ب  على 
يعترب  �ملخطط  هذ�  �إن  �لوطني، 
تبنى  �لذي  �لتوجيهي"  "�خلط 
و�لتي  �حلكومة،  م�ساعي  عليه 
"�لعملياتي  �جلانب  فيه  ر�عت 
ما  وفق  �لأولويات  ترتيب  مع 
يقت�سيه �لظرف �حلايل"، ف�س� 
عن �لأهد�ف �لتي �سطرها رئي�ض 

�جلمهورية �سمن �لتز�ماته.
�أن  �لأول  �ل��وزي��ر  و�أو���س��ح 
"جاهدة  �ستعمل  �حل��ك��وم��ة 
حتقق  ما  وتعزيز  تثمني  على 
بقي  ما  �إجناز  قدما يف  و�مل�سي 
و�للتز�مات  �لأه��د�ف  هذه  من 
�جلز�ئر  �أ�س�ض  بناء  �إط��ار  يف 
�جلديدة"، م�سري� �إىل �أن �لظروف 
�لتي  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
و�إعد�د  تز�منت  �لب�د  تعي�سها 
هذ� �ل�مخطط، ل �سيما يف ظرف 
�لأزمة �ل�سحية �لتي ت�ستوجب 
على �حلكومة "م�ساعفة �جلهود 
وكذ�  �لوباء،  جمابهة  �أجل  من 
خملفاته وتد�عياته على  جميع 

�لأ�سعدة". 
و�سدد �لوزير �لأول على �أن هذ� 
�لظرف يفر�ض على �جلميع كل 
�لتجند  وم�سوؤوليته  موقعه  من 
و�لعمل معا، ل�"رفع �لتحديات" 
�أجل  من  �جلز�ئر  تو�جهها  �لتي 
ل�مو�طنينا  كرمية  "حياة  �سمان 
ظل  يف  لأبنائنا  �أف�سل  وغ��د 
و�لزده��ار  و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن 

و�لرفاهية".
�حلكومة  �أن  ع��ل��ى  وط��م��اأن 
�أجل  من  �لعمل  على  "عازمة" 
�ل�ميد�ن  يف  �لفعلي  "�لتج�سيد 
جز�ئر  بناء  يف  �لقوية  ل���إر�دة 

لتطلعات  ��ستجابة  ج��دي��دة، 
�ل��ذي  �جلز�ئري"،  �ل�سعب 
بدولة  "طالب  قال  كما  لطاملا 
�لقانون  و�سيادة  �حلق  قو�مها 
�قت�سادية  حوكمة  يف  وطمح 
و�سيا�سة  و�سفافة  ع�رشية 
عن  بعيد�  ع��ادل��ة  �جتماعية 
ممار�سات �لف�ساد و�ل�مح�سوبية، 
�لقت�ساد  ج�سد  نخرت  �لتي 

�لوطني". 
ي�سيف  �لعزم  هذ�  من  و�لهدف 
"��ستعادة  هو  �لرحمن  عبد  بن 
يف  �ل��ث��ق��ة  �ل��ع��ظ��ي��م  �سعبنا 
وي�سرتجع  �لدولة  موؤ�س�سات 
�ل��ب��ن��اء  يف  ك�����رشي��ك  دوره 
ممار�سات  ب��روز  يف  وم�ساهم 

�سيا�سية �سليمة ودميقر�طية".
�لرحمن  عبد  ب��ن  �أمي���ن  وق���ال 
�خلزينة  مد�خيل  بخ�سو�ض 
ت�سعى  �حلكومة  �إن  �لعمومية 
لزيادة �لتحويل يف قطاع �لطاقة 
 50 �إىل  باملئة   30 من  ورفعه 
و��ستغ�ل   ،2022 يف  باملئة 
عانت  �لتي  �ملنجمية  �ل���رثوة 
��سرت�تيجية  وج��ود  ع��دم  م��ن 
���س��اب��ق،  وق���ت  يف  تنظمها 

�ل�ستري�د، مع  فاتورة  وتقلي�ض 
قطاع  يف  �ل�ستمر�ر  مو��سلة 
من  �سريتفع  حيث  �ملحروقات، 
مليار دولر   10 �إىل  مليار   7.4
�سي�سمح  ما  وه��و   ،2023 يف 
من  �لأويل  �لإن��ت��اج  ب��زي��ادة 
مليون   187 من  �لبرتول  معاد 
يف  طن  مليون   195 �إىل  طن 
2023. كما وعد بالرتكيز على 
�لطاقات �ملتجددة لتحقيق �لأمن 
�ألف  �إنتاج 15  �لطاقوي باعتز�م 
�ملتجددة  �لطاقات  من  ميغاو�ط 

يف 2025.
�لوزير  توعد  �أخ��رى  جهة  من 
�لفو�تري  ت�سخيم  مبحاربة  �لأول 
�لذي  بال�رشطان  و�سفها  �لتي 
مر�هنا  �لوطني،  �لقت�ساد  نخر 
جتارية  �سيا�سة  ب��ل��وغ  على 
من  وترفع  �ل���و�رد�ت  ت�سبط 

�ل�سادر�ت.
�ملجال  تطهري  على  ر�هن  كما 
�ل��ت��ج��اري ب��و���س��ع �لآل��ي��ات 
�لتجارة  �ل�زمة ل�إ�رش�ف على 
غري  �لتجارة  مبكافحة  �لد�خلية 

�لر�سمية وحماية �مل�ستهلكني.
بن  قال  �لتعليم،  وبخ�سو�ض 

�لعمل  �سيتم  �إنه  �لرحمان  عبد 
بيد�غوجية  �إ�س�حات  على 
�لبتد�ئي  يف  خا�سة  عميقة 
ورفع  �لتاأطري  نوعية  وحت�سني 
�لباحثني  �لأ���س��ات��ذة  ن�سبة 
يف  �لريا�سات  ترقية  �لدكاترة، 
و�إعادة  �لتعليم  م�ستويات  كل 

�لنظر يف �ملنظومة �لريا�سية.
يت�سمن  �أخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
�ملخطط تعزيز نظامي �ل�سمان 
بتو�سيع  و�لتقاعد،  �لجتماعي 
و��ستحد�ث  �ل�سرت�كات  وعاء 
و�إجن���از  �لتكميلي،  �لتقاعد 
�سكنية،  وح���دة   848820
وحت�سني �سبكات �لنقل وتزويد 
باملياه  �ل��وط��ن  مناطق  ك��اف��ة 
�لتحلية  عمليات  على  بالرتكيز 

و�لتطهري و�ملياه �جلوفية.
مناق�سة  �نطلقت  ل���إ���س��ارة 
�حلكومة  عمل  ملخطط  �لنو�ب 
م�ساء  تختتم  �أن  على  �أم�����ض، 
�لوزير  رد  ليكون  �لأربعاء،  غد 
�لنو�ب  ت�ساوؤلت  على  �لأول 
يعقبه  �ملقبل،  �خلمي�ض  ي��وم 

�لت�سويت على �ملخطط.

قال الوزير الأول وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، خالل عر�صه خمطط عمل احلكومة على املجل�ض ال�صعبي الوطني، اإن 
اجلزائر �صتعمل "على مبداأ الأر�ض ملن يخدمها وفق دفرت �صروط �صارم من اأجل النهو�ض بقطاع الفالحة".

بالفالحة للنهو�ض  �صارم  �صروط  ودفرت  يخدمها  ملن  الأر�ض  مبداأ  •اعتماد 

توجيه ال�صتثمارات نحو الإنتاج املحلي للـم�صادات احليويةالوزير الأول يتوعد مبحاربتها

اخلزينة جتني ن�صف مليار دولر 
من وراء تقلي�ض فاتورة الأدوية   
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�أم�ض  �لرحمن  عبد  بن  �أمين  �ملالية  وزير  �لأول  �لوزير  ك�سف 
�لو�رد�ت  فات�ورة  تقلي�ض  �إىل  ت�سعى  �حلكومة  �أن  �لإثنني 
مع   ،2021 �سنة  دولر  مليون   500 مببلغ  �ل�سيدلنية 

�ل�مقبلة. �ل�سنو�ت  �لوترية يف  �ل�ستمر�ر يف  نف�ض 
�حلكومة  عمل  ملخطط  عر�سه  خ�ل  �لرحمن  عبد  بن  وقال 
�إىل  تهدف  �حلكومة  �إن  �لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�ض  نو�ب  �أمام 
مليون   500 مببلغ  �ل�سيدلنية  �ل��و�رد�ت  فات�ورة  تقلي�ض 
يف  �لوترية  نف�ض  يف  �ل�ستمر�ر  مع   ،2021 �سنة  دولر 
مبنية  �رش�كة  قو�عد  �إر�ساء  على  و�لعمل  �ل�مقبلة  �ل�سنو�ت 
�لأول  �لوزير  �أي�سا  و�أكد  �لتكنولوجيا".  وتبادل  �لربح  على 
�لذ�تي  "�لكتفاء  حتقيق  على  �حلكومة  حر�ض  عر�سه  يف 
�خلارجية  �لأ�سو�ق  �إىل  و�لولوج  �لأدوية  ت�سنيع  جمال  يف 
عبد  بن  �أبرز  �آخر،  �سعيد  وعلى  �أكيدة".  تناف�سية  بقدر�ت 
بالأولوية  �ستحظى  �ل�سيدلنية  �ل�سناعة  �أن  �لرحمن 
�لأمن  ل�سمان  �سعيها  �إطار  يف  �حلكومة  عمل  خمطط  يف 
�ل�سرت�تيجي  �لقطاع  هذ�  تطوير  جهود  ومو��سلة  �ل�سحي، 
ودعم  �لطبية  و�لأجهزة  �ل�سيدلنية  �ل�مو�د  توفري  بغر�ض 

للقطاع. �ل�سناعية  �لتنمية 
�لأدوية  نحو  �ل�ستثمار�ت  توجيه   - قوله  -ح�سب  و�سيتم 
ذ�ت �لقيمة �ل�م�سافة �لعالية، ول �سيما �ل�م�ساد�ت �حليوية، 
و�أدوية �ل�رشطان و�لأن�سولني وغريها من  �ل�مو�د �مل�ستوردة، 
من  باملئة   70 بن�سبة   �لوطنية  �لحتياجات  تغطية  ق�سد 
لل�مدخ�ت  �ل�محلي  �لت�سنيع  وتعزيز  �جلني�سة،  �لأدوي��ة 
�ل�ميز�ن  �خت�لت  من  �حلد  يف  و�ل�م�ساهمة  �خلام  و�ل�مو�د 

�لتجاري.
لوؤي/ي

املطالبة بلجنة حتقيق برملانية يف اأ�صعار اجلوية اجلزائرية
قانونية غري  بطريقة  للتذاكر  بيع  حالت  عن  ك�صفوا  نائبا   20

طلب  �إي���د�ع  نائبا   20 �أع��ل��ن 
موؤ�س�سة  عمل  يف  حتقيق  لفتح 
ح�سب  باخلارج  �جلوية  �خلطوط 
�جلالية  عن  �لنائب  �أو�سحه  ما 

حممد بخ�رشة.
على  بناء  �إن��ه  بخ�رشة  وق��ال 
حول  �ل�سكاوى  م��ن  �لعديد 
�جلوية  �خلطوط  موؤ�س�سة  عمل 
طلب  ت��ق��دمي  مت  �جل���ز�ئ���ري���ة، 
�ل�سعبي  �ملجل�ض  رئي�ض  �إىل 
�ل��وط��ن��ي، �إب��ر�ه��ي��م ب��وغ��ايل، 
برملانية  حتقيق  جلنة  لتعيني 
حول عمل هذه �ملوؤ�س�سة. وقال 
�جلز�ئرية  �جلالية  عن  �لنائب 
بفرن�سا - �ملنطقة �لثانية، حممد 
�ل�سكاوى  بني  من  �إن  بخ�رشة، 
�مل�سجلة ما تعلق بارتفاع �أ�سعار 
�لتذ�كر، حيث بلغ �سعر �لتذكرة 

باري�ض - �جلز�ئر 700 �أورو، يف 
 - باري�ض  تذكرة  �سعر  �أن  حني 

تون�ض 70 �أورو.
كما �سجل �لنائب وجود حالت 
غري  بطريقة  �ل��ت��ذ�ك��ر  لبيع 
�ل�سوق  �حتكار  مع  قانونية 
لهذه  ي�سمح  مما  �لوطن،  د�خل 
�ملوؤ�س�سة بالت�عب، م�سيفا �إىل 

ذلك رد�ءة �خلدمة �ملقدمة د�خل 
موؤ�س�سات  مع  مقارنة  �لطائرة 
�أي�سا  م�سج�  �أخ��رى.  �أجنبية 
رح����ت  تخ�سي�ض  ع���دم 
مبا�رشة للدول �لأخرى، مع عدم 
�لتعوي�ض عن �لرح�ت �لتي مت 

�إلغاوؤها.
عن  �لنائب  طالب  �ملقابل،  يف 

�جلالية �لوطنية باخلارج باملجل�ض 
ف��ار���ض  �ل��وط��ن��ي،  �ل�سعبي 
رحماين، رئي�ض �ملجل�ض �إبر�هيم 
بوغايل بتعيني جلنة حتقيق حول 
�جلوية  �خلطوط  �رشكة  عمل 
�جلز�ئرية باخلارج، م�ستند� على 
يف  ذكرها  �لتجاوز�ت  من  عدد 

ن�ض �ملر��سلة.
�ن�سغال �جلالية  �لنائب  كما نقل 
�لتز�م وكالت  �ملتمثل يف عدم 
بتعوي�ض  �جل��ز�ئ��ري��ة  �جل��وي��ة 
رح�تهم،  �ألغيت  �لذين  �لزبائن 
باتخاذ  �ملجل�ض  رئي�ض  مطالبا 
لفتح  �ل�رشورية  �لإج���ر�ء�ت 
وكالت  ممار�سات  يف  حتقيق 
�خل��ط��وط �جل��وي��ة �جل��ز�ئ��ري��ة 

باخلارج. 
لوؤي/ي

بكاي يدعو لع�صرنتها بعيدا عن م�صاعدات الدولة

اإعادة النظر يف طريقة ت�صيري 
�صركات النقل البحري

دعا وزير �لنقل عي�سى بكاي مديري وم�سريي �ل�رشكات �لوطنية 
�ملوؤ�س�سات  �لنظر يف طريقة ت�سيري هذه  �إعادة  �إىل  �لبحري،  للنقل 
�خلزينة  م�ساعد�ت  عن  بعيد�  مردودية،  �أكرث  وجعلها  وع�رشنة 
�لعمومية عن طريق عقلنة وتر�سيد �لنفقات و��ستغ�ل �لإمكانيات 

و�لو�سائل �ملتوفرة، ح�سب ما �أفاد به بيان للوز�رة.
�إطار�ت  بح�سور  �جتماعا  تروؤ�سه  خ�ل  �لتعليمات  هذه  وجاءت 
�لبحري  للنقل  بالنيابة للمجمع �جلز�ئري  �لعام  �لوز�رة و�ملدير  من 
و�ملديرة �لعامة بالنيابة لل�رشكة �لوطنية �جلز�ئرية للم�حة �لبحرية 
و�ملدير �لعام لل�رشكة �لوطنية �جلز�ئرية للم�حة �لبحرية، و�لرئي�ض 
�ملدير �لعام لل�رشكة �لوطنية للت�سويق �لبحري وعدد من كو�درها 

وبح�سور متعاملني من �لقطاع �خلا�ض �لوطني.
وعقب �لعر�ض �لذي قدمه �ملديرون ت�سمن و�سعية �ل�رشكات على 
�ل�سعيد �لتنظيمي و�لعملياتي وبع�ض �لعر�قيل �لتي تو�جهها، على 
�لبو�خر  و�سيانة  �ملجال،  يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملة  �ليد  نق�ض  غر�ر 
وم�سكل �حلاويات، دعا �لوزير �إىل “�إعادة �لنظر يف طريقة ت�سيري 
مردودية،  �أكرث  وجعلها  نظمها  وع�رشنة  �حليوية  �ملوؤ�س�سات  هذه 
وتر�سيد  عقلنة  �لعمومية عن طريق  �خلزينة  م�ساعد�ت  بعيد� عن 

�لنفقات و��ستغ�ل �لإمكانيات و�لو�سائل �ملتوفرة.
�لعمل  ���رشورة  �لوزير  �أك��د  �لعاملة،  �ليد  م�ساألة  وبخ�سو�ض 
�لعليا للبحرية ببو��سماعيل  �لد�ئم مع �ملدر�سة �لوطنية  و�لتن�سيق 
لتلبية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  بالتكوين  تقوم  �لتي  )تيبازة(، 
�ملتخ�س�ض،  �لب�رشي  باملورد  يتعلق  فيما  �لوطنية  �لحتياجات 
�لوطني  �لبحري  �لنقل  �أ�سطول  وحالة  بو�سعية  دوريا  ومو�فاته 

وتطور ن�ساطه، وفق ذ�ت �لبيان.
بل كبدت  �لأرو�ح فقط،  �أن جائحة كورونا مل حت�سد  يبدو  وكما 
�ل�رشكات خ�سائر فادحة خا�سة تلك �لتي توقفت نهائيا عن �لعمل.

ومن بني �ل�رشكات �لوطنية �لتي �سجلت خ�سائر فادحة، “�ل�رشكة 
�ملالية  ُقدرت خ�سائرها  �لتي  للم�سافرين”،  �لبحري  للنقل  �لوطنية 

منذ �سهر مار�ض 2020 �إىل غاية �ليوم ب�1400 مليار �سنتيم.
لوؤي/ي
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تتيح الإبالغ عن اأي خرق اأخالقي

تلقيـح الطلبــة اجلــامعيـيـن اختيــاري

لوؤي ي
-----------------

عن  ���س��ادر  ب��ي��ان  يف  وج����اء 
�خلرب  تكذب  �لإد�رة  �أن  �لديو�ن 
�لإع�م،  و�سائل  عرب  ن�رش  �لذي 
�إظهار  �إجبارية  يوؤكد  و�ل��ذي 
فريو�ض  �سد  �لتلقيح  بطاقة 

�لطالب. من طرف  كورونا 
مفرن�سة  �إع�م  و�سائل  وكانت 

م�سدر  عن  نق�  خ��رب�  ن�رشت 
�لوطني  �لديو�ن  �إد�رة  �أن  نقابي 
�حلل  ت��رى  �جلامعية  للخدمات 
�لوحيد للحد من �نت�سار فريو�ض 
�لإقامات  م�ستوى  على  كورونا 
�إظهار  �إجبارية  هو  �جلامعية، 
فريو�ض  �سد  �لتلقيح  بطاقة 
قبل  �لطالب  طرف  من  كورونا 
�لإيو�ء على  ��ستفادته من خدمة 

�جلامعية.  �لإقامة  م�ستوى 

و�أك�����دت م�����س��ال��ح �ل��دي��و�ن 
�مل��ر�ت  عديد  يف  ر��سلت  �أنها 
�جلامعية  �خل��دم��ات  م��دي��ري��ات 
و�لتد�بري  �لإج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ 
من  للحد  �ل���زم��ة  �ل��وق��ائ��ي��ة 
ح�سب  �ل��ف��ريو���ض  �ن��ت�����س��ار 
�ملعمول  �ل�سحي  �لربوتوكول 

به.
�لتلقيح  عملية  �أن  و�أو�سحت 
ت��ب��ق��ى �خ��ت��ي��اري��ة م��ن ط��رف 

مت  كما  �إجبارية  ولي�ست  �لطالب 
�إليه. �لتطرق 

تلقيح  مر�كز  فتح  �إىل  ولفتت 
مديريات  ك��ل  م�ستوى  على 
لت�سهيل  �جلامعية  �خل��دم��ات 
للطلبة  �سو�ء  �لتلقيح  عملية 
�أجل  من  �لإد�رة،  م�ستخدمي  �أو 

�جلامعية. �لأ�رشة  �أفر�د  حماية 
�أعطى  �ملا�سي،  �لإثنني  وي��وم 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 
زيان،  بن  �لباقي  عبد  �لعلمي، 
�ملوؤ�س�سات  ملديري  توجيهات 
و�خلدماتية  و�لبحثية  �جلامعية 
عملية  وت��رية  ت�رشيع  �أج��ل  من 
كورونا  فريو�ض  �سد  �لتلقيح 

)كوفيد19-(.
جاء ذلك خ�ل لقاء مع �ل�رشكاء 
مهنية  نقابات  من  �لجتماعيني 
فيه  �أو�سح  ط�بية،  وتنظيمات 
�لتوجيهات  ه��ذه  �أن  زي��ان  بن 
بر�مج  �سبط  ب�رشورة  تتعلق 
�لأ�رشة  �أع�ساء  لفائدة  �لتلقيح 
�لدرو�ض  �نط�ق  قبل  �جلامعية، 

�ملقبل. �أكتوبر   3 يوم 

كذب الديوان الوطني للخدمات اجلامعية ما تداولته بع�ض و�صائل الإعالم ب�صاأن اإجبارية اإظهار بطاقة التلقيح �صد فريو�ض 
كورونا من طرف الطالب.

الديوان الوطني للخدمات يو�صح قبل دخولهم:

�أع��ل��ن��ت �ل�����رشك��ة �ل��وط��ن��ي��ة 
�عتماد  �سوناطر�ك  للمحروقات 
تلتزم  جديدة،  �أخ�قيات  مدونة 
�سفافية  بكل  بالقيام  فيها 
�لب�د،  تنمية  خدمة  يف  مبهمتها 
�عتماد  على  �لتاأكيد  جانب  �إىل 
ومكافحة  للوقاية  �إج���ر�ء�ت 

�لف�ساد.
�لعام  �مل��دي��ر  �لرئي�ض  و�ع��ت��رب 
حكار  توفيق  �سوناطر�ك،  ملجمع 
"وثيقة  �جل��دي��دة   �مل��دون��ة  �أن 
"�لبو�سلة  ومبثابة  مرجعية" 
�أع��م��ال  ت��وج��ه  �أن  يجب  �ل��ت��ي 
با�ستمر�ر".  وق��ر�ر�ت��ه  �ملجمع 
�لتامة"  "�لفعالية  ول�سمان 
و�مل�ساهمة  �لأخ�قيات  للمدونة 

�لتي  �لقيم  وترقية  تعزيز  يف 
�أ�سا�سها  على  و�لتي  تغذيها، 
وجوب  حكار  �أكد  �إعد�دها،  مت 
لكل  �لن���ت���ب���اه   و�������رشورة 
�لتي  و�ل�سلوكيات  �ملمار�سات 

عنها. حتيد 
�سجع  مت�سل،  �سياق  ويف   
�ملجمع  م��وظ��ف��ي  �مل�����س��وؤول 
�لأط��ر�ف  وجميع  ومتعامليه 
"�إب�غ  على  �مل�سلحة  ب��ذ�ت 
تردد  دون  �سوناطر�ك  م�سوؤويل 
لحظوه  �أخ�قي  خرق  �أي  عن 
�آلية  عرب  �لأخ�قيات  جلنة  �أو 
لهذ�  �إن�ساوؤها  مت  �لتي  �لإب���غ 

�لغر�ض".
لوؤي/ي

مدونة  "�صوناطراك" تعتمد 
جديدة للوقاية من الف�صاد

حلماية  �جلز�ئرية  �ملنظمة  حثت 
و�لتجار  �مل��ذ�ب��ح  �مل�ستهلك 
مع  جنب  �إىل  جنبا  للوقوف 
حملة  لإجن����اح  �مل�ستهلكني 
بعدما  "�لدجاج"،  مقاطعة 
جنونية  �أرقاما  �أ�سعاره  تخطت 
�لديو�ن  بررها  �لذي  �لوقت  يف 
ن��ع��ام  �ل��وط��ن��ي ل��ت��غ��ذي��ة �لأ

�لطيور". "�أنلفونز�  بفريو�ض 
بند�ء  �أم�ض  �ملنظمة  وتوجهت 
�إىل  وجهته  �ل���ذي  بعد  �آخ���ر 
�سعبة  يف  �مل��ت��دخ��ل��ني  جميع 
على  �لط���ع  بعد  �ل��دو�ج��ن، 
من  تر�وحت  �لتي  �لبيع  �أ�سعار 
ربوع  عرب  دج   500 �إىل   400
دوره��ا  منطلق  م��ن  �ل��وط��ن. 
حملة  �أي  وت��اأط��ري  تنظيم  يف 
�سبقتها  �إذ�  �سيما  ول  مقاطعة 
ن��ي��ة  ن�����د�ء�ت وم���ب���ادر�ت �آ
تنبيهها  ج��ددت  فقد  وفردية، 
�رش�ء  بعدم  �ملو�طنني  كافة  �إىل 
 450 �ل� تعدت  ما  �إذ�  �لدو�جن 
باأن  �إدر�ك��ه��ا  رغ��م  للكغ،  دج 
عن  بعيد�  يز�ل  ما  �ل�سعر  هذ� 
للعائ�ت  �ل�رش�ئية  �ل��ق��درة 
يف  �لرهان  ولكن  �ملتو�سطة، 
طبقات  كل  بني  �لت�سامن  هبة 
�لأ���س��ع��ار  ل�سبط  �ملجتمع 

وتخفي�سها. �لفاح�سة 
و�����س���ت���درك���ت �مل��ن��ظ��م��ة 
ح��م��اي��ة  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
هناك  فاإن  �مل�ستهلك،  و�إر�ساد 
مقاطع  هو  من  �جلز�ئريني  من 
�أن  كما  حم�ت،  دون  �أ�س� 
�لنتهازيني  تركت  �ملنتوج  قلة 
يتطلب  مما  تامة،  �أريحية  يف 
يف  و�لتجار  �ملذ�بح  م�ساهمة 
جنبا  و�ل��وق��وف  �حلملة  ه��ذه 

لإجناح  �مل�ستهلكني  مع  جلنب 
بال�سعر  و�ل��ع��م��ل  �مل��ق��اط��ع��ة 
�لزيادة  دون  �حل��ايل  �ملرجعي 
�أن  �عتربت  فل�سًا.كما  ولو  فيه 
و�ملوجهة  �مل�رشوطة  �حلملة  هذه 
�لذين  �ملربني  فئة  ت�ستهدف  ل 
�لأوقات  يف  �ملنظمة  ر�فقتهم 
مرو�  �لتي  و�لع�سرية  �ل�سعبة 
لكبح  حتمية  نتيجة  ولكنها  بها، 
كل  و�ملتز�يد  �جلنوين  �لرتفاع 
باملنا�سبة  طالبت  ي��وم.ك��م��ا 
بالعمل  �لعمومية،  �ل�سلطات 
�لدو�جن  �سعبة  تنظيم  على 
�أ�سعار  يف  و�لتحكم  وترقيتها، 
�ل�سما�رشة  وحماربة  �ملدخ�ت 
من  �ساعات  و�مل�ساربني.وبعد 
خرج  �ل�سعبية  �حلملة  �نط�ق 
�لوطني  للديو�ن  �لعام   �ملدير 
بودينة  ح�سني  �لأنعام  لتغذية 
بوباء  �لأ���س��ع��ار  ث��ر  ت��اأ لريجع 
�نت�رش  �لذي  �لطيور،  �أنفلونز� 
جانفي  �سهر  بني  �أوروب���ا  يف 
و�نعكا�سه  �ملا�سيني،  و�أفريل 

باجلز�ئر  �لدو�جن  �سعبة  على 
 1.5 �إىل نفوق ما يقارب  و�أدى 
تولد  بيا�سة  دج��اج��ة  مليون 
بودينة  �ل�سي�سان.و�أو�سح 
�لتي  �ملعتربة  �خل�سارة  هذه  �أن 
م��ار���ض  ���س��ه��ري  يف  �سجلت 
لها  كان  قد  �ملا�سيني،  و�أفريل 
�ل�سعبة  على  مبا�رش"  "تاأثري 
يف   "�نخفا�ض  يف  ت�سبب  مم��ا 
)�ملوجهة  �ل�سي�سان  ن��ت��اج  �إ
�إىل  وب��ال��ت��ايل  ل��سته�ك(، 
هذ�  �أ���س��ع��ار  يف  ه��ام  �رت��ف��اع 
مبا  �مل���دخ����ت،  م���ن  �ل���ن���وع 
�لدجاج"،  �أ�سعار  على  �نعك�ض 
�ملتعاملني   ع��دي��د  �أن  م��وؤك��د� 
�ل�سغار  �لدو�جن  مربي  �سيما 
�ن�����س��ح��ب��و� ك��ل��ي��ا م��ن جم��ال 

نتاج.  �لإ
روؤو�ض  باأن  �مل�سوؤول  وطماأن 
�ل��دو�ج��ن �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��دي��و�ن 
�لطيور"،  باأنفلونز�  تتاأثر  "مل 
�لديو�ن  ح�سة  يخ�ض  وفيما 
حل��وم  ���س��وق  يف  �ل��ع��م��وم��ي 

�ل���دو�ج���ن �أك���د ب��ودي��ن��ة يف 
ن���ب���اء  ت�����رشي��ح ل��وك��ال��ة �لأ
 15 تتجاوز  ل  باأنها  �جلز�ئرية 
تو�سيحاته  �ملئة.وح�سب  يف 
�لدو�جن  �سعبة  �حتياجات  فاإن 
ترت�وح  �لبيا�ض  للدجاج  حاليا 
يتم  دجاجة  مليون  و6   5 بني 
على  منها  �ملئة  يف   40 �إنتاج 
قبل  م��ن  �مل��ح��ل��ي  �مل�����س��ت��وى 
ت���و�زن بني  �خل��و����ض. وخل��ل��ق 
�ملدير  ين�سح  و�لطلب  �لعر�ض 
و�رد�ت  بتنظيم  للديو�ن  �لعام 
ت�سكل  �لتي  �لبيا�ض  �لدجاج 

لل�سعبة. �لأولية  �ملرحلة 
�أن  "يجب  ب��ال��ق��ول  و�أ���س��اف 
يجب  م���ا  ف��ق��ط  ن�����س��ت��ورد 
فائ�ض  وج��ود  لأن  ��ستري�ده، 
�ساأنه  من  �لبيا�ض  �لدجاج  يف 
عبئا  ويزيد  بال�سعبة  ي�رش  �أن 
بخلق  �ل��دو�ج��ن  م��رب��ي  على 
�إىل  ي��وؤدي  مما  �إنتاجي  فائ�ض 

�لأ�سعار".       �نهيار 
                                 لوؤي/ي

ديوان تغذية الأنعام يربر ارتفاع الأ�صعار وحماية امل�صتهلك توجه نداء

املذابح والتجار مطالبون بدعم مقاطعة "الدجاج"  

يق�سي  قر�ر�  �حلكومة  �تخذت 
�جلزئي  �حلجر  �إجر�ء�ت  بتعديل 
15 يوما،  �ل�منزيل، ومتديده ملدة 
من  �لث�ثاء،  �ليوم  من  �بتد�ء 
�إىل  م�ساًء  �لعا�رشة  �ل�ساعة 
من  �خلام�سة  �ل�ساعة  غ��اي��ة 
على  �ل�مو�يل،  �ليوم  �سباح 
و�لث�ثني  �لإح���دى  �ل��ولي��ات 

ملعنية. �
عن  ���س��ادر  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
�لأوىل،  �ل�����وز�رة  م�����س��ال��ح 
رئي�ض  بتعليمات  عم�  �أن��ه 
�ل�مجيد  ع��ب��د  �جل��م��ه��وري��ة، 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  تبون، 
�ل��دف��اع  ووزي���ر  �ل�م�سّلحة 
�ل�م�ساور�ت  وعقب  �لوطني، 
ل�متابعة  �لعلمية  �للجنة  مع 
كورونا  فريو�ض  جائحة  تطور 
�أمين  قّرر  �ل�سحية،  و�ل�سلطة 
�لأول  �لوزير  �لرحمان،  عبد  بن 
�لتد�بري  �عتماد  �ملالية،  وزي��ر 
بعنو�ن  تنفيذها  يتعني  �لتي 
�ل�سحية  �لأزم��ة  ت�سيري  جهاز 
فريو�ض  بجائحة  �ل�مرتبطة 
ك���ورون���ا. وق��ال��ت �حل��ك��وم��ة 
عنها،  �ملعلن  �لإج���ر�ء�ت  ب��اأن 
�إط��ار  يف  دوًم��ا  تندرج  و�لتي 
�ل�مو�طنني  �سحة  على  �حلفاظ 
�أي خطر لنت�سار  وحمايتهم من 
بالنظر  ترمي  كورونا،  فريو�ض 
�إىل �لو�سع �لوبائي، �إىل تعديل 
و�لوقاية.  للحماية  �حلايل  �جلهاز 
�لتد�بري  ف��اإن  �لغر�ض،  ولهذ� 
15 يوًما،  �لآتية، �ل�مقررة ل�مدة 
من  �بتد�ء  �لتنفيذ  حيز  �ستدخل 
�سبتمرب   14 �ل��ث���ث��اء  �ل��ي��وم 
�حلجر  �إجر�ء  يعّدل  حيث   ،2021
ليطبق  وميّدد  �ل�منزيل  �جلزئي 
م�ساًء  �لعا�رشة  �ل�ساعة  م��ن 
من  �خلام�سة  �ل�ساعة  غاية  �إىل 
�سباح �ليوم �ملو�يل، على �ل�31 
�لبو�قي،  �أم  �لأغ��و�ط،  �لتالية: 
�لبليدة،  ب�سار،  بجاية،  باتنة، 
تلم�سان،  تب�سة،  �ل��ب��وي��رة، 

جيجل،  �جل��ز�ئ��ر،  وزو،  تيزي 
�سكيكدة،  �سعيدة،  �سطيف، 
قاملة،  عنابة،  بلعبا�ض،  �سيدي 
�ل�م�سيلة،  م�ستغامن،  ق�سنطينة، 
ورق���ل���ة، وه�����ر�ن، �ل��ب��ي�����ض، 
خن�سلة،  �ل���و�دي،  بومرد��ض، 
عني  �لنعامة،  �أه��ر����ض،  �سوق 

وغليز�ن. متو�سنت، 
�جلزئي  �حلجر  �إجر�ء  يخ�ض  ول 
�لآتية:  �ل�27  �لوليات  �ملنزيل 
ب�سكرة،  �ل�����س��ل��ف،  �أدر�ر، 
مت��ر����س��ت، ت��ي��ارت، �جل��ل��ف��ة، 
برج  �إليزي،  مع�سكر،  �ل�مدية، 
تندوف،  �لطارف،  بوعريريج، 
ميلة،  تيبازة،  تي�سم�سيلت، 
متيميون،  غرد�ية،   �لدفلى،  عني 
عبا�ض،  بني  خمتار،  باجي  برج 
�إن  �سالح،  �إن  ج���ل،  �أولد 
�ل�مغري،  جانت،  تقرت،  ق��ز�م، 

ل�منيعة. و�
بعد  �ل���ولة،  يتخذ  �أن  وميكن 
�ل�مخت�سة،  �ل�سلطات  مو�فقة 
يقت�سيها  �لتي  �لتد�بري  ك��ل 
ولية،  لكل  �ل�سحي  �لو�سع 
�أو  تعديل  �أو  �إق��ر�ر  �سيما  ل 
�أو  جزئي  حجر  مو�قيت  �سبط 
مكاًنا،  �أو  بلدية،  ي�ستهدف  كلي 
ب��وؤًر�  ت�سهد  �أك��رث،  �أو  حي  �أو 

للعدوى. 
�لأوىل،  �ل���وز�رة  ق��ررت  كما 
على  �ل��غ��ل��ق  �إج�����ر�ء�ت  رف���ع 
جتميد  مت  �لتي  �لأن�سطة  بع�ض 
�لثالثة  �ملوجة  ب�سبب  عملها 
ويتعلق  ك��ورون��ا.  جائحة  من 
�أ�سو�ق  غلق  �إجر�ء  برفع  �لأمر 
�مل�ستعملة،  �ل�����س��ي��ار�ت  بيع 
و�ملتعددة  �لريا�سية  و�لقاعات 
�إىل  بالإ�سافة  �لريا�سيات، 
�لثقافية  و�ملر�كز  �ل�سباب  دور 
و�مل��ك��ت��ب��ات. وب��امل��ق��اب��ل، مت 
جتمعات  كل  منع  �إج��ر�ء  متديد 
�لأ���س��خ��ا���ض و�لج��ت��م��اع��ات 

نوعها. كان  مهما  �لعائلية 
لوؤي/ي

  اأ�صواق ال�صيارات وقاعات 
الريا�صة ودور ال�صباب مفتوحة 

بدءا من اليوم

مع تعديل ومتديد اإجراءات احلجر ال�صحي بـ31 ولية   
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أخبار الوادي2336

تزامًنا مع الدخول املدر�صي

ارتفاع اأ�صعار الأدوات املدر�صية ي�صع الأولياء 
حتت ال�صدمة

حممد ي�صني
----------------

���رشع��ت ب��ع�����ض �مل��ح���ت 
ع��ر���ض  يف  �ل���ت���ج���اري���ة 
م�����س��ت��ل��زم��ات �ل���دخ���ول 
�مل��اآزر  يف  ممثلة  �مل��در���س��ي، 
�ملدر�سية  �لأدو�ت  وبع�ض 
لو�ن  و�لأ و�لأق�م  كاملحافظ 
وجهت  �أن  بعد  و�لكر�ري�ض، 
�هتمامها  �لعائ�ت  معظم 
للعودة  بناء  �لأ حت�سري  نحو 
�لتي  �لدر��سة،  مقاعد  �إىل 
غالبية  على  �سعبة  ت��ب��دو 
�مل���و�ط���ن���ني ب�����س��ب��ب ت��دين 
و�لرتفاع  �ل�رش�ئية  �لقدرة 

ل�أ�سعار. �جلنوين 
بعاد  باإ �لتجار  من  �لعديد  قام 
�ملتعلقة  �مل�ستلزمات  ك��ل 

و�جهات  على  من  بامل�ب�ض 
�مل���ح����ت، و����س��ت��ب��د�ل��ه��ا 
ب��ب��ع�����ض م�����س��ت��ل��زم��ات 
و�ملحافظ.  كاملاآزر  �لدر��سة، 
معظم  وجهت  �ملقابل،  ويف 
نحو  �هتمامها  �ل��ع��ائ���ت 
بناء  �لأ حت�سري  يف  �ل�رشوع 
للعودة  تدريجية  ب�سورة 
من  �ل��در����س��ة،  مقاعد  �إىل 
لختيار  ��سطحابهم  خ���ل 
لب�سة  �أ م��ن  ينا�سبهم  م��ا 
ج��دي��دة وحم���اف���ظ، وح��ت��ى 
من  �ملدر�سية  �لأدو�ت  بع�ض 

و�أق�م. كر�ري�ض 
�ملو�طنات  بع�ض  و�أع��رب��ت 
بنائهن  �أ لكون  �أ�سفهن  عن 
�ل�ستمتاع  من  يتمكنو�  مل 
كما  �ل�����س��ي��ف��ي��ة  ب��ال��ع��ط��ل��ة 

ي���ج���ب، ل���ل���ظ���روف �ل��ت��ي 
ي��ع��ل��م��ه��ا �جل���م���ي���ع، ح��ي��ث 
حد  على  �لأغلبية،  �أم�سى 
بني  عطلتهم  مو�طنة،  تعبري 
�أو  �ل�����س��و�رع،  يف  �لت�سكع 
عن  �لذكية  بالأجهزة  �للعب 
�لفرت��سي  �لف�ساء  يف  بعد 
م���ع ب��ع�����ض �لأ����س���دق���اء 
وح�سبها،  �لف��رت����س��ي��ني. 
وباء  من  �لثالثة  �ملوجة  فاإن 
�لعدوى،  من  وخوفا  كورونا 
�إىل  �ل��ت��ن��ق��ل  م��ن  ح��رم��ت��ه��م 
�لتي  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة،  �مل��ر�ف��ق 
�ل��ع��ط��ل��ة،  �آخ���ر  يف  ُف��ت��ح��ت 
نف�سية  على  ّثر  �أ �لذي  �لأمر 
�خلروج  �أن  معتربة  بنائهم،  �أ
لق��ت��ن��اء ب��ع�����ض �ل���ل���و�زم 
من  �����رشوري  �مل��در���س��ي��ة 

حت�سريهم،  يف  �ل��ب��دء  �أج��ل 
للعودة. وتهيئتهم 

�أن  �أخ��رى  مو�طنة  و�أك��دت 
�مل�ستلزمات  بع�ض  ����رش�ء 
�إط��ار  يف  ي��دخ��ل  �ملدر�سية 
للعودة  �لنف�سي  �لتح�سري 
ول��ك��ن��ه��ا  �مل����د�ر�����ض،  �إىل 
ب��ن��ائ��ه��ا  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن �أ
وجت��ن��ي��ب��ه��م ف��ك��رة �ل��ع��ودة 
بعدما  منخف�سة  مبعنويات 
مل�����س��ت ح��ال��ة م��ن �ل��ن��ف��ور 
�لعامل  �أن  �إىل  م�سرية  لديهم، 
يف  هاما  دور�  يلعب  �لنف�سي 
�لتح�سيل  على  بناء  �لأ حتفيز 
�لدر��سي. �ملو�سم  خ�ل  �جليد 
بع�ض  ع��ّل��ق  ج��ه��ت��ه��م،  م��ن 
�ل��ب��اع��ة �ل��ذي��ن ���رشع��و� يف 
�لجتماعي  للدخول  �لرتويج 
�مل�ستلزمات  عر�ض  خ�ل  من 
�لذي  �لك�ساد  باأن  �ملدر�سية، 
ع��رف��ه �ل��ن�����س��اط �ل��ت��ج��اري 
ب�سبب  �ل�سيف  مو�سم  خ�ل 
دون  حال  �جلائحة،  تد�عيات 
�سلعهم،  ب��ي��ع  م��ن  متكنهم 
ي�سارعون  جعلهم  �لذي  �لأمر 
م�����س��ت��ل��زم��ات  ع��ر���ض  �إىل 
�ل��دخ��ول �لج��ت��م��اع��ي، يف 
تعوي�سية،  ��ستباقية  حركة 
�لعائ�ت  بع�ض  �أن  خا�سة 
ينا�سبها  عما  تبحث  ب��د�أت 
تعلق  ���س��و�ء  ل����و�زم،  م��ن 
�للو�زم  و  �أ لب�سة،  بالأ �لأمر 

. ملدر�سية �

تعرف اأ�صعار الأدوات املدر�صية ارتفاًعا، بح�صب ما وقفت عليه "التحرير" خالل جولة قامت بها مبكاتب مدينة الوادي، 
وبح�صب ما ر�صدته من اأ�صداء املواطنني.

�سحبان  قرية  قاطنو  ��ستكى 
�أميه  لبليدية  د�ري��ا  �إ �لتابعة 
كافة  يف  �لتهمي�ض  من  ون�سة 
�سعف  عن  ناهيك  �ملجالت 
وتعاين  تفتقر  �لذي  �لتنمية 
معتربين  منطقتهم،  م��ن��ه 
ذل��ك ب��احل��رم��ان و�لق�����س��اء 
عن  �لطرف  وغ�ض  �ملمنهج 
ط��رف  م��ن  م�ساكلهم  ن��ق��ل 
مل  �ل��ت��ي  �لبلدية  �ملجال�ض 

بعني  �مل�ساريع  ب�سط  �أ تاأخذ 
�ملو�طنون  رفع  �أين  �لعتبار، 
و�لنقائ�ض  �ملطالب  من  عدد� 
و�أول  قريتهم  لها  حتتاج  �لتي 
�إجناز  يف  يتمثل  �ملطالب  هذه 
�سدور  بعد  ثانوية  م�رشوع 
�لقرية،  ثانوية بذ�ت  بناء  قر�ر 
عن  �ل�ساكنة  �أع���رب  حيث 
�لكبريين  وتذمرهم  �أ�سفهم 
�لتهمي�ض  ���س��ي��ا���س��ة  ب��ع��د 

�سحبان  ق��ري��ة  م�ست  �ل��ت��ي 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �جل��ن��وب��ي��ة 
ذلك  ياأتي  �مل��ج��اورة،  �لقرى 
�لأطر�ف  بع�ض  �أرتاأت  بعدما 
ب��ل��دي��ة  �إىل  م��ق��ره  ت��غ��ي��ري 
بذلك  ط��ارح��ا  ون�سة  م��ي��ه  �أ
و��ستغر�ب  ت�ساءل  ع�مات 
عن  ���س��ح��ب��ان  ���س��ك��ان  م���ن 
خ�لها  مت  �ل��ت��ي  ���س��ب��اب  �لأ
حت��وي��ل �مل�������رشوع ل��ب��ل��دي��ة 

هذ�  �أن  مو�سحني  ون�����س��ة، 
ممنهجا  تهمي�سا  يعد  �لتحويل 
ح�سبهم،  �لقرية  �أهل  حق  يف 
ون��ا���س��دو� ب�����س��وت و�ح��د 
�ل�سلطات  ت��دخ��ل  ����رشورة 
و�إعادة  �مل�سكل  بحل  �ملعنية 
�ل��ذي  �مل�����رشوع  يف  �ل��ن��ظ��ر 
للت�ميذ  مهما  مك�سبا  ميثل 
تطبيق  بو�  �أ كما  �ملتمدر�سني، 
�لق�سائية  �ل�سيا�سات  هاته 
�حلاجة  باأم�ض  نهم  و�أ خا�سة 
يكمن  ت��رب��وي  م��رف��ق  �إىل 
ثانوية  موؤ�س�سة  ن�ساء  �إ يف 
كبري  نفر  و�أدىل  هذ�  بقريتهم، 
بتهكمهم  �لقرية  ه��ايل  �أ من 
�لتي  �لأو�ساع  �إز�ء  وقلفهم 
جر�ء  ويتكبدونها  يعي�سونها 
من  �لتزود  يف  �لفادح  �لنق�ض 
م�سريين  �لتنموية،  �مل�ساريع 
ورفع  لهم  �لنتباه  لفت  �إىل 
�ل�سلطات  �إىل  �ن�سغالتهم 

. ذلك  يف  للف�سل 
�لروؤوف،ك عبد 

قاطنو القرية يعي�صون التهمي�ض يف كافة املجالت 

�صعف التنمية ،الإق�صاء واحلرمان عوامل تتكبدها قرية 
�صحبان .. 

ثنني،  �لإ �أم�ض  مت 
حمافظ  تن�سيب 
�جلديد  �ل��دول��ة 
�ملحكمة  ل���دى 
د�ري�������������ة  �لإ
"مقدم  بالو�دي، 
وه��ذ�  ح�سني" 
خ����ل م��ر����س��م 
عليها  �����رشف  �أ
لدى  م�ست�سار 

"�سعادة  �ل���دول���ة  جم��ل�����ض 
ل��وزي��ر  مم��ث��ً�  �لها�سمي" 
عبد  �لأخ��ت��ام،  حافظ  �لعدل 

طبي. �لر�سيد 
تنفيًذ�  �لعملية  هذه  وتاأتي 
�ملت�سمن  �لرئا�سي  للمر�سوم 
�سلك  يف  �لأخ����رية  �حل��رك��ة 
�لعامني  و�ل��ن��و�ب  �ساء  �لروؤ
�لق�سائية  �مل��ج��ال�����ض  ل��دى 
�لدولة  وحمافظي  �ساء  و�لروؤ
ل���دى �مل��ح��اك��م �لد�ري�����ة، 
ب������رزه ���س��ع��ادة  ح�����س��ب��م��ا �أ
لقاها  �أ كلمة  يف  �لها�سمي 
�لتن�سيب،  مر��سم  مبنا�سبة 
�ل���ت���ي ج�����رت ب��ح�����س��ور 

م��دي��ر �ل��ت��ق��ن��ني و�ل�����س��وؤون 
�لولية،  ل��و�يل  ممثً�  �لعامة 
�للجنة  �أع�ساء  �إىل  بالإ�سافة 
لدى  �لعام  و�لنائب  �لأمنية 
جم��ل�����ض �ل��ق�����س��اء ورئ��ي�����ض 
جانب  �إىل  �لق�ساء،  جمل�ض 
و�إطار�ت  �ملحلية  �ل�سلطات 

ومنتخبني. �لعد�لة  �سلك 
�جلديد  �لدولة  حمافظ  وكان 
د�ري�����ة  ل���دى �مل��ح��ك��م��ة �لإ
مقدم"  "ح�سني  ب���ال���و�دي 
ي�����س��غ��ل م��ن�����س��ب وك��ي��ل 
حمكمة  ل���دى  �جل��م��ه��وري��ة 
ل�  خلًفا  تعّيينه  مت  وقد  غرد�ية 

عمار". "ف�سيح 
.ع منل�ي 

�ل�سندوق  وك��ال��ة  �أطلقت، 
�لإجتماعي  لل�سمان  �لوطني 
"كا�سنو�ض"  �لأج���ر�ء  لغري 
�إع���م��ي��ة  حملة  ب���ال���و�دي، 
�ستثنائية  �لإ �لتد�بري  ح��ول 
�لأج��ر�ء،  غري  �لعمال  لفائدة 
�ل��ذي��ن مي��ار���س��ون ن�����س��اًط��ا 
يف  �ملدينني  �خلا�ض،  حل�سابهم 
�ل�سمان  ����س��رت�ك��ات  جم��ال 
به  فاد  �أ ح�سبما  �لإجتماعي، 

�لوكالة. مدير 
�أن  �ملتحدث،  ذ�ت  و�أو���س��ح 
�سعار  حت��م��ل  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة 
فاعل  �لإجتماعي  "�ل�سمان 
يف  للم�ساهمة  ���س��ا���س��ي  �أ
�لوطني"،  �لقت�ساد  نعا�ض  �إ
جانفي   31 غ��اي��ة  �إىل  مت��ت��د 
�لوكالة  مدير  �سار  و�أ  ،  2022
�مل�ستهدفة،  �لفئة  �أن  بالو�دي، 
جتار،  من  �لأجر�ء  غري  �لعمال 
�سائقي  �سناعيني،  حرفيني، 
�لف�حني،  �لأج��رة،  �سيار�ت 
�أ����س���ح���اب �مل���ه���ن �حل����رة، 
حاملي  �مل�ستثمرين  �ل�سباب 

وغريهم. �مل�ساريع.. 
وت����ه����دف �حل���م���ل���ة وف���ًق���ا 
�إىل  �مل���ت���ح���دث،  ل������ذ�ت 
�لتد�بري  مب�سمون  �لتعريف 
�لعمال  لفائدة  �ل�ستثنائية 
و�لت�سهي�ت  �لأج���ر�ء  غ��ري 
�لفائدة  �لدولة  قّرتها  �أ �لتي 
�ل��ع��م��ال غ��ري �لأج�����ر�ء، يف 
غر�مات  من  �لإع��ف��اء  جم��ال 

جمال  يف  �لتاأخري  وزي���اد�ت 
�ل�سمان  ����س��رت�ك��ات  دف��ع 

جتماعي. لإ �
�إىل  �حل��م��ل��ة  ت��ه��دف  ك��م��ا 
�أك��رب  وت�سجيع  ��ستقطاب 
غري  �لعمال  م��ن  ممكن  ع��دد 
�رشورة  على  وحّثهم  �لأجر�ء 
وت�سوية  بالتز�ماتهم  �لقيام 
�ل�سندوق  جت��اه  و�سعيتهم 
�لإجتماعي  لل�سمان  �لوطني 
ل��غ��ري �لأج�������ر�ء، ل�����س��م��ان 
�إىل  �لإجتماعية،  �لتغطية 
باأهمية  �لتح�سي�ض  ج��ان��ب 
يوفرها  �ل��ت��ي  �لت�سهي�ت 
لل�سمان  �لوطني  �ل�سندوق 
�لإج��ت��م��اع��ي ل��غ��ري �لأج���ر�ء 
�خلدمات  ع�رشنة  جم��ال  يف 
تز�مًنا  بعد  عن  �لإلكرتونية 
�ل�سحية  �ل��و���س��ع��ي��ة  م��ع 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل��ب���د، 
�لتي  بالإمتياز�ت  �لتعريف 
�لوطني  �ل�سندوق  يوّفرها 
لغري  �لإجتماعي  لل�سمان 
نت�ساب  �لإ ح��ال  يف  �لأج��ر�ء 
�لتي  د�ء�ت  �لأ خ���ل  م��ن 

. مها يقد
�لوكالة  مدير  �إىل  و��ستناًد�   
ت�سطري  مت  ف��ق��د  ب���ال���و�دي، 
وفق  مكّيفة  �ت�سالية  خطة 
�ل��ر�ه��ن  �ل�سحي  �ل��و���س��ع 
�ل�سحي  للربوتوكول  طبًقا 
�ل�سلطات  قبل  من  �ملعتمد 
فريو�ض  من  للوقاية  �لعليا 

خالل مرا�صم اأ�صرف عليها م�صت�صار لدى جمل�ض الدولة 
الها�صمي" "�صعادة 

تن�صيب حمافظ الدولة اجلديد 
لدى املحكمة الإدارية بالوادي

حتمل �صعار: "ال�صمان الجتماعي فاعـل اأ�صا�صي للم�صاهمة 
يف اإنعا�ض الإقت�صاد الوطني"

اإطـالق حملة اإعالمية حـول التدابري 
الإ�صتثنائية لفائدة العمال غري الأجـراء
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ن-ق التجاين
------------

خرجته  يف  �ملو�لية  �ملحطة  وك��ان��ت 
ثانوية  �إجن��از  م�رشوع  عند  �مليد�نية 
�إجن��از  م�����رشوع  زل���و�ز، وك���ذ�  بحي 
 ،6 قاعدة  خامتة  تني  بحي  متو�سطة 
�ملو�سم  هذ�  خ�ل  ت�سلم  �سوف  و�لتي 
�إجناز  �إىل م�رشوع  بالإ�سافة  �لدر��سي، 
�حل�رشي  باحلي  �بتد�ئية  مدر�سة  جممع 
�ملو�سم  �فري، و�لتي �ست�سلم خ�ل هذ� 
�لدر��سي، وم�رشوع �إجناز �بتد�ئية بحي 

زلو�ز.
�لأول على م�سالح  �مل�سوؤول  �أكد   كما 
�لإ�رش�ع  �لعمومية  �لتجهيز�ت  مديرية 
يف وترية �لإجناز وت�سليم باقي �مل�ساريع 
�لتي جتاوزت ن�سبة �لأ�سغال بها حو�يل 

بالولية،  �لرتبية  مديرية  �إىل   80%
حيث �ستدخل هاته �ملوؤ�س�سات �لرتبوية 
�جلديدة حيز �خلدمة يف �لدخول �ملدر�سي، 
وهذ� لتعزيز �لهياكل �لرتبوية وتخفيف 
�ل�سغط على باقي �ملوؤ�س�سات �لأخرى. 
غري  �ملجهود�ت  �أن  �ل��و�يل  �أك��د  حيث 
كافية ل�ستكمال باقي �لأ�سغال بالرغم 
من �لتح�سن �مللحوظ يف وترية �لإجناز، 
�خلارجية،  �لتهيئة  يخ�ض  فيما  �سيما  ل 
لها  يتبق  مل  �لتي  بامل�ساريع  �خلا�سة 

�لكثري ليتم ت�سليمها نهائيا.
 كما �سدد على مقاولة �لإجناز ب�رشورة 
�ملادية  بالو�سائل  �لور�سات  تدعيم 
قبل  ��ستكمالها  ق�سد  و�لب�رشية، 

�لدخول �ملدر�سي �لقادم.
�لأول  �لتنفيذي  �مل�سوؤول  رفقة  وكان  و�ملديرين �لتنفيذيني.من �لأمني �لعام للولية ورئي�ض �لد�ئرة على هرم ولية جانت خ�ل زيارته كل  

يف اإطار �صل�صلة اخلرجات امليدانية امل�صطرة من طرف وايل ولية جانت، الرامية اإىل الوقوف ميدانيا على وترية �صري الأ�صغال اجلارية للم�صاريع على م�صتوى الولية، وق�صد التح�صري اجليد للدخول 
املدر�صي للمو�صم 2021 – 2022، يوا�صل بن عبد اهلل �صايب الدور زياراته اإىل املوؤ�ص�صات الرتبوية التي يتم اإجنازها عرب اإقليم بلدية جانت، ق�صد النتهاء من عملية الأ�صغال بها وجتهيزها.

وايل جانت يعاين خمتلف الهياكل املدر�صية 
  حت�صريا للدخول املدر�صي

توجيه 50 �صاحنة لل�صوق الإفريقية من اأدرار
يوم  �لأوىل  �لإفريقية يف طبعته  لل�سوق  �ملوجه  �لوطني  �ملعر�ض  �فتتاح  مبنا�سبة 
�ل�سبت من بد�ية �لأ�سبوع �جلاري، مت �إط�ق قافلة موّجهة نحو �ل�سوق �لإفريقية، 
تتكّون من 50 �ساحنة، حمّملة مبختلف �ل�سلع و�لب�سائع �جلز�ئرية حتتوي على �أكرث 
700 طن، كمبادرة �أوىل، يف �نتظار ت�سخري قو�فل مماثلة لها خ�ل �لفرت�ت  من 

�لقادمة، وفق �لرب�مج و�ل�سرت�تيجية �مل�سطرة لرتقية �ل�سادر�ت وتعزيزها.
   عبد�لرحمن بلو�يف         

اأمن الأغواط ي�صتقبل 2738 مكاملة هاتفية خالل �صهر اأوت املنق�صي
�لأغو�ط  ولية  �أمن  م�سالح  ��ستقبلت 
خ�ل �سهر �أوت �ملا�سي )2738( مكاملة 
�لهاتفية  �خلطوط  خمتلف  عرب  هاتفية 
و�ملو�سوعة  �ل��ولي��ة،  باأمن  �خلا�سة 
حتت ت�رشف �ملو�طنني، كالرقم �لأخ�رش 
1548 وخط �لنجدة 17 وكذ� �ملحولت 
�لهاتفية، منها 1896 مكاملة هاتفية عرب 
�لرقم �لأخ�رش 1548،586 مكاملة هاتفية 
عرب خط �لنجدة 17، )256( مكاملة عرب 
�ل�ستجابة  متت  �أين  �لهاتفية،  �ملحولت 
م�سالح  �إىل  �ل��و�ردة  �لند�ء�ت  جلميع 

�أمن �لولية من خ�ل �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�ل�زمة، بالتكف�ل بان�سغالت �ملو�طنني 
وتوجيههم  ل�ستف�سار�تهم  و�لإ�سغاء 
�لإج����ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  وم�ساعدتهم، 
�مل�ستبه  �لأ�سخا�ض  ب�ساأن  �لقانونية 
وذلك  �إجر�مية،  باأفعال  لقيامهم  فيهم 

بعد ��ستغ�ل م�سامينها.
�إىل  �لو�ردة  �ملكاملات  ��ستغ�ل  مت  كما 
�ملو�طنني  قبل  �لولية من  �أمن  م�سالح 
�ل�ستثنائي،  �ل�سحي  و�لظرف  تز�منا 
للوقاية  وتوعيتهم  حت�سي�سهم  �إىل 

�أجل  من  كورونا،  فريو�ض  عدوى  من 
�سمان �سحتهم وللحفاظ على �ل�سحة 

�لعمومية.
ولي��ة  �أم���ن  م�سالح  وت��ن��وه  ه���ذ�   
يتحلى  �لتي  �لتبليغ  بثقافة  �لأغ��و�ط 
�لدعائم  مبختلف  وتذكر  �ملو�طنون،  بها 
�ملو�سوعة  �لوطني  ل�أمن  �لت�سالية 
للتو��سل  خدمتهم  ويف  ت�رشفهم  حتت 
�أيام  طيلة  �ل�رشطة  م�سالح  مع  �لد�ئم 

�لأ�سبوع.
ع.قويدر

جمعية الحتاد والتكافل الجتماعي باأدرار تطلق مبادرة العر�ض اجلماعي 

توقيف جمعية اأ�صرار زرعت الرعب و�صط �صكان حي امل�صتقبل باأدرار 

توقيف �صارق حمل جتاري يف ظرف وجيز بغرداية 

و�لتكافل  �لحت���اد  جمعية  �أط��ل��ق��ت 
�لجتماعي ببلدية متقطن مبادرة لتنظيم 
من  �لربيع  عطلة  يف  جماعي  عر�ض 
يكون  �أن  ر�جية   ،2022 �ملقبلة  �ل�سنة 
عن  كورونا  فريو�ض  وباء  رفع  قد  �لله 

�لأمة �لإ�س�مية جميعا يف ذلك �حلني.
�لت�سجيل  باب  فتح  �جلمعية  و�أعلنت   
�ملبادرة،  لهذه  �لن�سمام  يف  للر�غبني 
زفاف  �إىل  بالإ�سافة  �ملبادرة  و�ست�سم 
وختان  �لزوجني  ق��ر�ن  عقود  �لعر�ض 

�لت�سجيل،  يف  يرغب  مل��ن  �لأط��ف��ال 
�مل�ساهمة  مبلغ  �جلمعية  و�ستحدد 
�ل�رشوط  كل  ��ستكمال  بعد  لحقا 
�لطبعة  هذه  تنظيم  على  ت�ساعد  �لتي 
�جلمعية  �قرتحت  �جلماعي، كما  للعر�ض 
تنظيم طبعة للعر�ض �جلماعي يف عطلة 
�إذ� قدم �أكرث من ع�رشة  دي�سمرب �ملقبل، 
مع  ذل��ك،  يف  رغبتهم  لها  �أ�سخا�ض 
بالإجر�ء�ت  و�لتقيد  �لح��رت�م  مر�عاة 
�ملتعلقة بفريو�ض كورونا، د�عية �لله �أن 

يرفعه عن �لأمة �لإ�س�مية.
هذ� وللعلم فاإن �جلمعية نظمت طبعات 
�لقر�ن  وعقود  �جلماعي  للعر�ض  �سابقة 
ظهور  بعد  ذلك  عن  وتوقفت  و�خلتان، 
يف  �لر�غبني  وت��دع��و  ك��ورون��ا،  وب��اء 
�أو  �جلمعية  مبكتب  ل�ت�سال  ذل��ك 
يف  و�سعتها  �لتي  �لأرق��ام  خ�ل  من 
�لتاليني:  �لرقمني  منها  و�لتي  �لإع�ن، 

0671331689 و 0668494018.  
 عبد�لرحمن بلو�يف

�لو�سط  يف  �جلرمية  حماربة  �إط��ار  يف 
�ل�رشطة  ق���و�ت  متكنت  �حل�����رشي، 
�أدر�ر،  بولية  �لثاين  �حل�رشي  بالأمن 
من توقيف �سخ�سني يبلغان من �لعمر 
ع�سابة  �إن�ساء  بتهمة  �سنة  و25   24
�لأمن  �نعد�م  جو  خللق  �سكانية  �أحياء 
م�سكن  حرمة  �قتحام  بظروف  �ملقرتنة 

ظاهر  �أبي�ض  �س�ح  وحمل  بالعنف، 
�إثر  على  وهذ�  به،  �لعتد�ء  وحماولة 
�سخ�سان  بها  تقدم  ر�سمية  �سكوى 
م�سكنيهما  �قتحام  �إىل  تعر�سهما  �إثر 
بالقوة ور�سقه باحلجارة، حيث با�رشت 
ومت  و�لتحري  �لبحث  �ل�رشطة  قو�ت 
بحي  �لرئي�سني  فيهما  �مل�ستبه  �إيقاف 

ق�سائي  ملف  �إجن��از  ومت  �مل�ستقبل، 
�سدهما.

 �سالفا �لذكر مت تقدميها بتاريخ 29 �أوت 
�ملن�رشم �أمام وكيل �جلمهورية و�سدر 
يف حقهما �أمر �إيد�ع باملوؤ�س�سة �لعقابية 

باأدر�ر.
عبد�لرحمن بلو�يف    

يف �إطار مكافحة �جلرمية �حل�رشية بكافة 
�ملتعلقة  �جلر�ئم  منها  خا�سة  �أ�سكالها، 
متكنت  �أ�سنافها،  بكل  بال�رشقات 
بحر  �لأول  �حل�رشي  �لأم��ن  م�سالح 
من  وجيز  ظرف  يف  �لفارط،  �لأ�سبوع 
ق�سية  يف  �سنة(   19( �سخ�ض  توقيف 
�لغذ�ئية،  �رشقة حمل جتاري لبيع �ملو�د 

�أين مت تقدميه �أمام �جلهات �لق�سائية.
تاريخ  �إىل  تعود  �لق�سية  حيثيات 
م�سالح  تلقي  �إثر  على   ،02/09/2021
�لأمن �حل�رشي �لأول ملكاملة هاتفية عرب 
حمل  تعر�ض  مفادها  �لأخ�رش،  �لرقم 
على  �لغذ�ئية  �ملو�د  ببيع  خا�ض  جتاري 
م�ستوى مدينة غرد�ية لفعل �ل�رشقة من 
قبل جمهولني، وفور تلقي �لب�غ تقدم 

�ملكان،  �إىل عني  �مل�سلحة  ذ�ت  عنا�رش 
�لق�سية  م�ب�سات  يف  حتقيق  وفتح 
�لنيابة  مع  و�مل�ستمر  �لد�ئم  بالتن�سيق 
طرف  من  �ملفتوح  �لتحقيق  �ملحلية.  
عنا�رش �ل�سبطية �لق�سائية، وعمليات 
�لبحث و�لتحري مكنت يف ظرف وجيز 
�مل�رشوقات،  �إخفاء  مكان  حتديد  من 
�سادر  بالتفتي�ض  �إذن  ��ست�سد�ر  وبعد 
عن وكيل �جلمهورية، مت توقيف �مل�ستبه 
يز�ل  ل  فيما  �سنة(   19( �لأول  فيه 
�مل�ستبه فيه �لثاين يف حالة فر�ر، كما مت 
�سبط �أ�سلحة بي�ساء من �حلجم �لكبري 
�لكبري(،  �حلجم  من  )�سكينان  حمظورة 
كما مت ��سرتجاع �مل�رشوقات �ملتمثلة يف 
مو�د غذ�ئية، جهاز كمبيوتر، مبلغ مايل 

3292 دج ، هاتفني نقالني ليتم  يقدر ب� 
�إىل  و�ملحجوز�ت  فيه  �مل�ستبه  حتويل 
ذ�ت �مل�سلحة بغية مو��سلة �لإجر�ء�ت 
�لإج��ر�ء�ت  كافة  �إمت��ام  بعد  �لقانونية. 
�جلهات  �أمام  فيه  �مل�ستبه  قدم  �جلز�ئية، 
تكوين  جناية  ق�سية  عن  �لق�سائية 
جلناية،  �لإع��د�د  بغر�ض  �أ���رش�ر  جمعية 
�لليل  بظروف  �ملقرتنة  �ل�رشقة  وجناية 
وحمل  و�لك�رش  و�لت�سلق  و�لتعدد 
ولية  �أم��ن  م�سالح  ظاهرة.   �أ�سلحة 
وتذكر  �لتبليغ  بثقافة  ت�سيد  غرد�ية 
د�ئما بالأرقام �خل�رش�ء �ملو�سوعة حتت 
ت�رشف �ملو�طنني ...1548...17...104...

تطبيق �ألو �رشطة.
ق/ج

يق�صون اأوقاتهم الرتفيهية يف ملعب ترابي حماط باحلجارة

بنك الفالحة والتنمية الريفية: 

اأطفال حي عبد احلميد بن بادي�ض بحا�صي 
الدلعة يف الأغواط يعانون

اإطالق ن�صاط ال�صريفة الإ�صالمية باأدرار وورقلة

يعي�ض �أطفال حي عبد �حلميد بن بادي�ض 
عا�سمة  جنوب  �لدلعة  حا�سي  ببلدية 
جر�ء  ماأ�ساويا  و�سعا  �لأغ��و�ط،  ولية 
و�لت�سلية،  �لرتفيه  مر�فق  كل  �نعد�م 
�حلي  يخلو  حيث  �ملدينة،  �أحياء  كباقي 
من ملعب جو�ري )ماتيكو( مع�سو�سب 
��سطناعيا، يق�سون فيه �أوقات فر�غهم، 
�إىل زمن غري  بقي معلقا  لكن مطلبهم 
معلوم، وبقيت طموحاتهم يف خرب كان 

�حلجارة  من  مربع  �سكل  �إجن��از  �سوى 
ظروف  ويف  �لرت�بي،  ملعبهم  لتحديد 

�أقل ما يقال �إنها يف مو�سع خطر.
مطوقة  �لأط��ف��ال  ريا�سة  تبقى  فهل 
�إن  �أم  �حلال؟  وبد�ئية  �لن�سيان  زمن  يف 
�ل�سلطات �سوف تتحرك وت�سنع فرحة 
�لأطفال مب�رشوع �إجناز ملعب مع�سو�سب 

��سطناعيا لهم يف �أقرب �لآجال.
ع.قويدر 

�لريفية  و�لتنمية  �لف�حة  بنك  �سي�رشع   
�لإ�س�مية  �ل�سريفة  ن�ساط  �إط�ق  يف 
على م�ستوى وكالت �ل�ستغ�ل �ملحلية 
بكل من �أدر�ر وورقلة، ح�سب ما �أفاد به 

بيان لهذه �ملوؤ�س�سة �ملالية.
"عر�ض  �أن  �مل�����س��در  ذ�ت  و�أو���س��ح 
�لإط�ق يقرتح على جميع �رش�ئح زبائن 
�أو  ومهنيني  خو��سا  كانو�  �سو�ء  �لبنك، 
ملبادئ  مطابقا  منتجا   14 موؤ�س�سات، 
من  عليها  م�سدقا  �لإ�س�مية  �ل�رشيعة 

�ملجل�ض �لأعلى".
و�أ�ساف بنك �لف�حة و�لتنمية �لريفية يف 
بيانه، �أن هذه �ملنتجات موزعة على فئتني، 

تخ�ض �لأوىل منتجات �لدخار و��ستثمار 
�لإ�س�مي  �ل�سك  ح�ساب  عرب  �لأم��و�ل 
)��ستثماري(، و�حل�ساب �جلاري �لإ�س�مي 
و�ل�ستثماري  �لإ�س�مي  �لدخار  ودفرت 

ف�ح وكذ� دفرت �لدخار �أ�سبال.
�مل�سدر-  ذ�ت  -ي�سيف  �لثانية  �لفئة  �أما 
غر�ر  على  �لتمويل،  مبنتجات  فتتعلق 
ت�سدير  ومر�بحة  د�رجة  معد�ت  مر�بحة 
ومر�بحة �أ�سغال ومر�بحة غلتي ومر�بحة 
ف�حي،  �إن��ت��اج  ومر�بحة  �أول��ي��ة  م��و�د 
ومر�بحة جتهيز�ت مهنية، و�أخري� مر�بحة 

�سفقات عمومية.
ق/ج
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عي�ض علجية 
------------ 

و�ساق  ق��دم  على  ت�سري  �لأم����ور 
ل��و���س��ع ه��ذه �ل��ه��ي��اك��ل �ل��رتب��وي��ة 
غر�ر   على  �ل�ستغ�ل  حيز  �جلاهزة 
�ل�سعيد،  كركاب  �ل�سهيد  مدر�سة 
و  بحري،  �سالح  �ل�سهيد  �إكمالية 
بالتو�سعة  �سعد�ين  حممد  ثانوية 
 14 رقم  �جلو�رية  للوحدة  �لغربية  
تنتظر  جم��ل��ي،�ل��ت��ي  ع��ل��ي  مب��دي��ن��ة 
ل�ستقبال  �لدر��سية  �ملو�سم  �فتتاح 
هذه  �أن  �لإ���س��ارة  جتدر    ، �لت�ميذ 
ومل  �سنتني  منذ  �إن�ساوؤها  مت  �لهياكل 
عدد  ترحيل  رغم  �لآن  �إىل  ت�ستغل 
هياكل  تز�ل  ل  كما   ، �لعائ�ت  من 
يدر�ض  و  �لزدح��ام  تعي�ض  تربوية 
جد�   �سعبة  ظ��روف  يف  ت�ميذها 
بها  تقوم  �لتي  �لرتميم  عمليات  رغم 

ظلت  �أنها  ،�إل  �لولئية  �ل�سلطات 
وهذ�  عليها  كانت  �لتي  �حلالة  على 
تز�ل  فيما   ، �لأ�سغال  رد�ءة  ب�سبب 
يف  �مل�ساتي  م�ستوى  على  �ملد�ر�ض 
�لتي  هي  و  عليه،  يح�سد  ل  و�سع 
�أم��ام  �ل��ظ��ل،   مناطق  �سمن  تعد 
و�لنقل  �ملدر�سية   �ملطاعم  �نعد�م 
�لت�ميذ  يقطع  بحيث  �ملدر�سي، 
�لأقد�م  على  م�سيا  طويلة   م�سافات 
�لعتد�ء�ت  خلطر  �أنفيهم  معر�سني 

للفتيات بالن�سبة  خا�سة 
�لظروف  تاأزما  �لو�سع  يف  ز�د  ما   
�ل�����س��ح��ي��ة �ل��ت��ي مت��ر ب��ه��ا �ل��ب���د 
�لت�ميذ  جعل  ما  �لوباء  و�نت�سار 
بالن�سبة   ، �لدر��سة  عن  ينقطعون 
خ�س�ست  فقط  �ملدر�سية  للمطاعم 
�ملايل  �لغ�ف  �لولئية  �ل�سلطات 
ل  �مل�سادر  ،ح�سب  �لذكر  �ل�سالف 

تربوية  16موؤ�س�سة  من  �أزيد  تز�ل 
مدر�سي   مطعم  ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  ل 
�ليد  نق�ض  منها  كثرية  لأ�سباب 
�لولئية  �ل�سلطات  وكانت  �لعاملة،  
�أم��و�ل  �لرتبية  لقطاع  ر�سدت  قد 
�سنتيم  مليار   40 منها   ، �سخمة 

 ، ت��رب��وي��ة  موؤ�س�سة   79 ل��رتم��ي��م 
للرتميم  موؤ�س�سة   56 منها  �أخ�سع 
مليار   61 مبلغ  ثم  �أوىل،   كعملية 
�لعملية  من  �لثاين  لل�سطر  �سنتيم 
تكون  ما  غالبا  �لعملية  هذه   ، نف�سها 
بع�ض  �أن  �إل  �لبلديات،  عاتق  على 

ينبغي   كما  بو�جبها  تقم  مل  �لبلديات 
وهذ�  �ملدر�سية  �ملطاعم  بخ�سو�ض 
على  �ملنتخبني  بني  �ل�رش�عات  بفعل 
حت�سلت  �لتي  ق�سنطينة  بلدية  غر�ر 
باأّي  تتقدم  مل  �سنتيم  مليار   14 على 

�ملدر�سية. �ملطاعم  بخ�سو�ض  ملف 

اتخذت مديرية الرتبية بولية ق�صنطينة كل التدابري الوقائية ل�صتقبال التالميذ خالل الدخول املدر�صي اجلديد 15 �صبتمرب اجلاري، حيث و�صعت برناجما وقائيا حلماية التالميذ من الإ�صابة 
بالفريو�ض اأو انتقال العدوى، من جهتها خ�ص�صت ال�صلطات الولئية ، يف ميزانيتها الإ�صافية ل�صنة2021 مليار و430 مليون �صنتيم لتجهيز املطاعم املدر�صية  ومتابعة الأ�صغال، منها 240 مليون 

�صنتيم لدرا�صة م�صاريع التجهيز ومتابعتها، خا�صة بالن�صبة للهياكل احلديثة الن�صاأة

مديرية الرتبية بق�صنطينة تتخذ كل التدابري الوقائية للدخول 
املدر�صي اجلديد  

2021 مليار و430 مليون �صنتيم لتجهيز املدار�ض من امليزانية الإ�صافية ل�صنة 

القب�ض على م�صبوق ق�صائيا ت�صبب يف حرق �صيارة مبيلة

اإيداع 266 �صخ�صا احلب�ض لتورطهم يف جرائم خمتلفة خالل �صهر 
اأوت ببلعبا�ض 

كما مت تن�صيب "هوارية درغال" رئي�صة للمحكمة الإدارية 

تن�صيب "منور عنرت" رئي�صا ملجل�ض ق�صاء مع�صكر 

توقيف �صارقي املحال التجارية بتي�صم�صيلت 

حادث مرور يودي بحياة �صخ�صني مبع�صكر

القب�ض على 18 �صخ�صا حمل بحث من قبل 
عدالة بلعبا�ض

توقيف �صخ�ض حمل اأمر بالقب�ض بتلم�صان 

�لفرقة  عنا�رش  �أم�����ض  �أول  �أوق���ف    
لل�رشطة  �لولئية  بامل�سلحة  �جلنائية 
�سخ�ض  ميلة   ولية  باأمن  �لق�سائية 
 59 �لعمر  من  يبلغ  ق�سائيا  م�سبوق 
�سنة ، متورط يف ق�سية �حلرق �لعمدي 
م�سالح  لدى  علم  ح�سبما  �لغري  مللك 

�أمن �لولية . 
تفا�سيل  �أن  ذ�ت��ه  �مل�سدر  و�أو���س��ح 
�لإر�سال  قاعة  تلقي  �إىل  �لق�سية تعود 
يف  �لنجدة  خط  على  هاتفية  ملكاملة 
�أم�ض  �أول  �سباح  من  مبكرة  �ساعة 

مفادها ن�سوب حريق باإحدى �ل�سيار�ت 
ق�رش  بحي  مركونة  كانت  �ل�سياحية 
كليا  �إت�فها  �إىل  �أدى  ميلة،  مبدينة  �ملاء 
�أل�سنة �للهب �إىل �سيارة �أخرى  و�نتقال 
مت  �لفور  على  بجانبها،  مركونة  كانت 
و��ستغ�له  �جلرمية  م�رشح  �إىل  �لتنقل 
�إخماد  بعد  �لعلمية  �ل�رشطة  طرف  من 
�حلريق من طرف م�سالح �حلماية �ملدنية.
و�لتقنية  �مليد�نية  باملعاينة  �لقيام  بعد   
مت رفع بع�ض �لعينات و كذ�  �إ�ستغ�ل 
كامري� مر�قبة كانت مثبتة باأحد �ملنازل 

�لقريبة من مكان �حلادث �لتي �أظهرت 
�لنار  ب��اإ���رش�م  �لأ�سخا�ض  �أح��د  قيام 

بال�سيارة.
و�لتحريات مت حتديد  �لأبحاث  بتكثيف 
 59 �لعمر  من  �لبالغ  فيه  �مل�ستبه  هوية 
باجلرم  �إع��رتف  حيث  توقيفة  و  �سنة 
تقدميه  ليتم  �لتحقيق،  �أثناء  له  �ملن�سوب 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل  �أم��ام  
ميلة بعد �إ�ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية 

ي�سيف �مل�سدر �لأمني. 
بوجمعة مهناوي 

لل�رشطة  �لولئية  �مل�سلحة  �سجلت    
�لق�سائية باأمن ولية �سيدي بلعبا�ض 
خ�ل �سهر �أوت �ملن�رشم 275 ق�سية 
تورط  �لعام،  �لقانون  بجر�ئم  متعلقة 
تقدميهم  مت  حيث  �سخ�ض   417 فيها 
 120 باإيد�ع  �أمرت  �لتي  �لنيابة  �أمام 
�سخ�سا منهم �حلب�ض،  يف هذ� �ل�سياق 
متعلقة  ق�سية   131 ت�سجيل  مت 
تورط  �سد�لأفر�د  و�جلنح  باجلنايات 
فيها 154 �سخ�سا، �أين مت تقدميهم �أمام 
�لنيابة �لتي �أمرت باإيد�ع 24 �سخ�سا 
 86 �إح�ساء  منهم �حلب�ض ، يف حني مت 
ق�سية متعلقة باجلنايات و�جلنح �سد 
تورط  و�لتي  و�ملمتلكات  �لأم��و�ل 

 44 منهم  �أودع  �سخ�سا،   160 فيها 
�سخ�سا �حلب�ض ، هذ� كما �أح�ست ذ�ت 
�مل�سلحة 33 ق�سية متعلقة باجلنايات 
و�لتي  �لعمومي  �ل�سيء  �سد  و�جلنح 
تقدميهم  مت  �سخ�ض   54 فيها  تورط 
 23 باإيد�ع  �أم��رت  �لتي  �لنيابة  �أم��ام 
نف�ض  ويف   ، �حلب�ض  منهم  �سخ�سا 
 16 �مل�سلحة  ذ�ت  �أح�ست  �ل�سياق 
�ملخدر�ت  بجر�ئم  متعلقة  ق�سية 
�أودع  �سخ�سا   33 فيها  تورط  و�لتي 
بالإ�سافة  �حلب�ض،  منهم  �سخ�ض   19
�إىل ذلك �سجلت �مل�سلحة 09 ق�سايا 
�لعامة،  و�لآد�ب  ب��الأ���رشة  متعلقة 
 10 �أودع  �سخ�سا   16 فيها  ت��ورط 

�أ�سخا�ض منهم �حلب�ض ،  جتدر �لإ�سارة 
�أن قو�ت �ل�رشطة باأمن ولية �سيدي 

بلعبا�ض تقوم
و�أخ��رى  منتظمة  �رشطة  بعمليات 
وجه  على  ت�ستهدف  و�لتي  فجائية 
�مل�سبوهة  �لأماكن  بع�ض  �خل�سو�ض 
حيث بلغت يف جمموعها خ�ل �سهر 
مت  �رشطة  عملية   49 �ملن�رشم  �أوت 
على �إثرها در��سة حالة �أكرث من 765 
منهم  �سخ�سا   64 �أن  تبني  �سخ�ض 
متورطون يف ق�سايا �إجر�مية ،حيث مت 
تقدميهم �أمام �لنيابة �لتي �أمرت باإيد�ع 

26 �سخ�سا منهم �حلب�ض.
زنازل ن

حافظ  �لعدل  لوزير  ممثل  �ليوم  �أ���رشف 
�لأختام على مر��سم تن�سيب رئي�ض ونائب 
بح�سور  مع�سكر  ق�ساء  ملجل�ض  ع��ام 
�ىل  لولية  و�لع�سكرية  �ملدنية  �ل�سلطات 
جانب �ل�رشة �لق�سائية وم�ساعدي �لعد�لة 
وح�سب ممثل �لوزير فان هذه �لعملية تدخل 
يف �طار تنفيذ �حلركة �لو��سعة  �لتي �جر�ها 
روؤ�ساء  �سلك  �جلمهورية يف  رئي�ض  موؤخر� 
�لوليات  عرب  �لعامون  و�لنو�ب  �ملجال�ض 

�ين مت تن�سيب �ل�سيد »منور عنرت «رئي�سا 
ملجل�ض ق�ساء مع�سكر   قادما �ليها من ولية 
ورقلة وهو خريج �ملدر�سة �لوطنية ل�إد�رة 
�ملنا�سب  ،تدرج يف خمتلف  �لق�ساء  �سلك 
�لق�سائية و�سغل من�سب ق�ساء ورقلة  ثم 
رئي�سا ملجل�ض ق�ساء وهر�ن فرئي�سا ملجل�ض 
تغيري  �سياق  نف�ض  ويف  مع�سكر.  ق�ساء 
�حلركة �جلزئية لروؤ�ساء وحمافظي �ملحكمة 
�ملحكمة  رئي�سة  تن�سيب  مت  �لإد�ري����ة  

�لإد�رية لولية مع�سكر » درغال هو�رية « 
خلفا للحاج بن طاهر مليكة. يف كلمته �كد 
على �ملعنيني �رشورة �لعمل على مو��سلة 
�ل�سلطات  فيها  �رشعت  �لتي  �ل�س�حات 
ل�ستقبالهم  �ملو�طنني  على  و�لتفتح  �لعليا 
مع  �لق�سائية  �ن�سغالتهم  كل  وحلحلة 
�ل�سلطات   مع  �جلهود  تن�سيق  على  �حلرك 

و�ل�رشكاء يف �ملجال �لق�سائي.
بلعامل بهيجة

بالأمن  �لق�سائية  �ل�رشطة  عنا�رش  متكنت 
من  تي�سم�سيلت  باأمن  �لر�بع  �حل�رشي 
�لعمر  من  �لع�رشينات  يف  �سخ�ض  توقيف 
حمل  د�خل  من  �رشقة  ق�سية  يف  متورط 

جتاري 
       وقائع �لق�سية ح�سب بيان �أمن �لولية  
حيث  �لفارط،  �لأ�سبوع  نهاية  �إىل  تعود 
على �إثر دورية ليلية لعنا�رش �ل�رشطة لفت 
جتاري  حمل  بجد�ر  ثقب  وجود  �إنتباههم 

خا�ض ببيع �خلردو�ت بو�سط �ملدينة 
على �لفور قامت عنا�رش �ل�رشطة بالتدخل 
، �أين مت �سبط �ملتورط متلب�سا د�خل �ملحل 
مت  باملحيط  �لبحث  عملية  تو�سيع  وبعد 
قام بجمعها خارج  �لعثور على م�رشوقات 

�ملحل 
�أمام  وتقدميه  �سده  ق�سائي  ملف  �إجناز  مت 
وكيل �جلمهورية لدى حمكمة تي�سم�سيلت 
زغارية حميد 

يوم   �سبيحة  وقع  مرور،  حادث  خّلف، 
�ل�سيار �رشق/غرب  �لثنني،  بالطريق  
ولية  باملحمدية  دوز  مقطع  منطقة 

مع�سكر   ه�ك �سخ�سني.
وح�سب بيان �حلماية �ملدنية، فاإّن �حلادث 
�لذي جنم عن ��سطد�م �ساحنة من نوع 
�ساكمان ب�سيارة �سياحية من نوع فورد 

فيا�ستا.
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أنه ، مت نقل م�ساب 
�ل�رشعة  جناح  25�سنة  على  يبلغ  �خر 

م�ست�سفى �ملحمدية.

... ووفاة طفلة اإثر انفجار عجلة 
�صيارة 

وقع حادث مرور على م�ستوى �لطريق 
�لغمري  منطقة  غرب  �رشق  �ل�سيار 
باملحمدية �أ�سفر عن وفاة طفلة تبلغ من 
�لعمر 11�سنة ، وهذ� �ثر �نفجار عجلة 
�سيرتو�ن  نوع  من  �لنفعية  �ل�سيارة 
و�سقوط �لفتاة من باب �ل�سيارة �خللفي 

�ين �فظت �أنفا�سها يف عني �ملكان .
بلعامل بهيجة

�ل�رشطة  قو�ت  جمهود�ت  �إطار  يف 
�لر�مية �إىل �لبحث عن �لأ�سخا�ض

�ملبحوث عنهم ، متكنت �رشطة �سيدي 
بلعبا�ض يف �لآونة �لأخرية من توقيف 
18 �سخ�سا مبحوث عنهم من طرف 
ما  منها  خمتلفة  ق�سايا  يف  �لعد�لة 

ر�سيد،  بدون  �سيك  باإ�سد�ر  تعلق 
على  �حل��ي��ازة  �مل��ت��ع��ددة   �ل�رشقات 
،بعد  فيها  �ملتاجرة  ق�سد  �ملخدر�ت 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  �إ�ستكمال جميع 

مت تقدمي �ل�سالفي �لذكر �أمام �لنيابة .
زنازل. ن

جنحت يف �ل�ساعات �لأخرية عنا�رش 
�لق�سائية  لل�رشطة  �ملتنقلة  �لفرقة 
ولية  لأم��ن  �لتابع  بو�سعيد  بني 
تلم�سان من توقيف �سخ�ض م�ستبه 
حمل  �سنة،   30 �لعمر  من  بالغ  فيه 
بالقب�ض  �أو�م��ر  لث�ث  طبقا  بحث 
باب  من  كل  حمكمة  عن  �سادر 

�لع�سة – �سيدي بلعبا�ض – �لرم�سي 
�أ�رش�ر  تكوين جمعية   " ق�سايا  عن 
�ملتاجرة يف �ملخدر�ت  �لغر�ض منها 
بعد   ،" م�����رشوع��ة  غ��ري  بطريقة 
مت  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  �إ�ستكمال 
تقدمي �مل�ستبه فيه �أمام �لعد�لة.                           
بكاي عمر



بروز  اأن  يعتقد  ّمن  خمطئ 
ـــق الـــفـــرد الــريــا�ــســي  ـــاأل وت
التي  املوهبة  على  مقت�سران 
ميلكها ، اإن النجاح يف اأي حقل 
من حقول احلياة مرتبط بال 
اأدنى �سك بالرغبة واملثابرة 
يثبت  ولـــكـــي   ، والـــ�ـــســـرب 
وجدارته   كفاءته  املوهوب 
يعمل  اأن  اإل  عــلــيــه  ــا  ــم ف
دون  وفعالية  وجــد  ب�سدق 
املعّوقات  ــام  اأم ي�ست�سلم  اأن 
واقع  ُتغّذي  التي  واملثّبطات 
اليوم وُتا�سره من كل جهة 
عندما  الــكــالم  هــذا  نقول   ،
ُت�سادفنا الكثري من الطاقات 
مل  الــتــي  الــفــّذة  الريا�سية 
م�سوارها  يف  بعيدا  تذهب 
وانتهى ملعانها ُمبكرا وقبل اأن 
عدم  نتيجة   ، ويّت�سع  ي�سمو 

قدرتها على مواجهة ظروف 
تاأثرياتها  وتــّمــل  �سعبة 
املقابل  يف  لكن   ، وخملفاتها 
هناك نوعية من الريا�سيني 
يجدون  الــذيــن  املتميزين 
التالعب  يف  كــبــرية  متعة 
املف�سلة  وهوايتهم  بالأزمات 
ــب  ــاع ــت ــامل ال�ــــســــتــــهــــزاء ب
بني  ـــن  وم  ، ــات  ــوط ــغ ــس ــ� وال
هــــوؤلء عــرنــا عــلــى لعــب 
عينه  من  ُيطل  اأنيق  فّنان 
 ، والطموح  والتفاوؤل  الأمــل 
تّزين  التي  الراقية  اأخالقه 
كثريا  �ساعدته  �سخ�سيته 
وتقدير  مبحبة  الفوز  على 
اإنه   ، رفاقه  قبل  خ�سومه 
عادل   " باجللفة  الواف  جنم 
 17 العمر  من  يبلغ   " �سّديق 
امللعب  اأر�سية  �سنة لكن على 

باهر  اأداء  �ساحب  اأنه  يظهر 
تلّقى   ، حقيقية  وخـــربة 
ــص  ــرو� ــالت وع ــس ــ� عـــدة ات
ل الن�سمام اإىل  غري اأنه ف�سّ
 ، بالعا�سمة  بــارادو  مدر�سة 
كورونا  جائحة  ب�سبب  لكن 
هذه  خو�ص  عائلته  رف�ست 
التي كان ينتظرها  التجربة 
�سياع  ورغم   ، ال�سرب  بفارغ 
يحافظ  مازال  الفر�سة  هذه 
عــلــى حــيــويــتــه وقـــدراتـــه 
اأن  املــعــنــويــة ويــوؤكــد عــلــى 
اأبواب ال�سطوع والنجومية ل 
تزال مفتوحة اأمامه ، خا�سة 
العديد من النوادي املحرتمة 
راأ�سها  وعلى  خدماته  تريد 
الذي  و�سارة  عني  جنم  وداد 
اإىل  ــعــود  الــ�ــس عــلــى  يــلــعــب 
 ، ــات  ــط ــراب ال ــني  ب ــا  م ق�سم 

بعد  ـــر  الأم يح�سم  مل  فهو 
الأخ�سر  الــ�ــســوء  وينتظر 
وداد  ــق  ــري ف ــوؤويل  ــس ــ� م ــن  م
يف  �ساهموا  الذين  افقه  عني 
كل  ي�سكر  �سّديق   ، تاألقه 
ّمــن دّعــمــه و�ــســانــده خالل 
اأنه  ويوؤكد  الكروية  بدايته 
مل ولن يتنازل عن تطلعاته 

لأن   ، النهاية  اإىل  ــه  ــاق واآف
اليقظ  الــواعــي  الــريــا�ــســي 
وينا�سل  باأحالمه  يت�سّبث 
يحّولها  حتى  امل�ستطاع  قدر 
كــان  ــا  ــم ــه م حــقــيــقــة  اإىل 
ــم الــرهــانــات  ــج مــقــدار وح

والمتحانات.
  عمر ذيب  

ــــوت، لعــب  ــــي ـــــاريف اإل ــــه ه وج
الريدز  جلمهور  ر�سالة  ليفربول، 
خطرية  لإ�سابة  التعر�ص  عقب 
ليدز  مواجهة  خالل  الكاحل،  يف 
الإجنــلــيــزي  بــالــدوري  يونايتد 

املمتاز، يوم الأحد.
ــزي  ــي ــل ــر الــالعــب الإجن ــط ــس  وا�
املباراة  من  حمفة  على  للخروج 
الكاحل،  يف  ــوي  ق تــدخــل  عقب 
�سرتوجيك،  با�سكال  جانب  من 
بطاقة  على  ليدز  لعب  ليح�سل 

حمراء.
ح�سابه  عــلــى  اإلـــيـــوت،  ــر  ونــ�ــس

له  �ــســورة  "اإن�ستجرام"  ب�سبكة 
"اأنا  عليها:  وكتب  الإ�سابة،  عقب 
حدث  مما  جــًدا  منزعج  بالطبع 
غمرين  لكن  لــيــدز،  يف  بــالأمــ�ــص 
ــب والــدعــم الــذي اأظــهــره يل  احل
ــدم بــاأكــمــلــه بعد  ــق عـــامل كـــرة ال

الإ�سابة".
من  لكل  جزياًل  "�سكًرا  واأ�ــســاف: 
يل  ر�سائل  اأر�سل  اأو  معي  توا�سل 
الكثري  يعني  هذا  اإن  ولعائلتي. 
كبري  �سكر  ا  اأي�سً لنا.  بالن�سبة 
على  ليدز  ملعب  ــل  داخ للجميع 
فــور  يل  قــدمــوهــا  الــتــي  كامل حدوث ذلك".التحية  ب�سكل  الآن  "اأركز  وتابع: 

ق�سارى  و�ــســاأبــذل  �سفائي  على 
جهدي يف اإعادة التاأهيل، كي اأعود 
ممكن.  وقت  اأ�سرع  يف  هناك  اإىل 
اأعــلــم اأنــنــي اأحــظــى بــدعــم رائــع 
و�سنتخطى  ليفربول  يف  خلفي 

هذا الأمر مًعا".
م�سجعي  جميع  "اإىل  واخــتــتــم: 
يعني  دعــمــكــم  اإن  لــيــفــربــول.. 
واحــد  اأنـــا  يل.  بالن�سبة  الــعــامل 
منكم ول ميكنني النتظار للعودة 
واأقوى  لياقة  واأكر  اأ�سرع  ب�سكل 
امل�ستقبل..  يف  الفريق  مل�ساعدة 

لن ت�سري وحدك اأبًدا!".

و�ـــســـف رو�ـــــص بــــــراون رئــيــ�ــص 
�سيارات  ل�سباقات  العامل  بطولة 
الربيطاين  ال�سائقني  فورمول1، 
لــويــ�ــص هــامــيــلــتــون والــهــولــنــدي 
"ديكني يف  ماك�ص فر�ستابن باأنهما 
الفناء" عقب حادث الت�سادم الذي 
جائزة  �سباق  خالل  بينهما  وقع 

اإيطاليا الكربى.
على  كتبه  عمود  يف  بــراون  وقال 
اأم�ص  لفورمول1،  الر�سمي  املوقع 
اأعتقد  اأ�سا�سي  "ب�سكل  الثــنــني 
بني  ال�سر�ص  لل�سراع  نتيجة  التزحزح ولو لبو�سة واحدة".الرجلني وعدم رغبة اأي منهما يف اأنــه 

اأثر  مل�ساهدة  "متحم�ص  واأو�ــســح 
اجلــاريــة  معركتهما  عــلــى  ذلـــك 
جتربة  عاي�سنا  لقد  اللقب،  على 
حادثا  كانت  والتي  �سيلفر�ستون 

كبريا ومثريا للجدل".
الفناء  يف  ديــكــان  "لدينا  وتــابــع 
نتيجة  ــرى  ون الــراهــن  الوقت  يف 

ذلك".
منهما  اأي  اأن  اأعتقد  "ل  ــار  ــس واأ�
حتى  وقــــت  اأي  يف  ــع  ــرتاج ــي ــس �
الفوز  اأمتنى  ولكني  العام،  نهاية 
امل�سمار  داخـــل  البطولة  بلقب 

غرفة  يف  اأو  احلواجز  عند  ولي�ص 
املراقبني".

ويت�سدر فر�ستابن الرتتيب العام 
العامل  بطولة  يف  ال�سائقني  لفئة 
بفارق خم�ص نقاط عن هاميلتون، 
الكربى  رو�سيا  جائزة  �سباق  قبل 
اجلــاري  اأيلول/�سبتمرب   26 يف 
الرتاجع  لعقوبة  تعر�ص  لكنه 
اإيطاليا  �سباق  يف  مــراكــز  ثالثة 
اأنه ال�سبب  حيث اعترب املراقبون 
الذي  الت�سادم  حادث  يف  الرئي�سي 

وقع يف م�سمار مونزا.

�سدد رئي�ص اجلمهورية، القائد 
وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
عبد  ال�سيد  الوطني،  الــدفــاع 
يوم  تراأ�سه  لــدى  تبون  املجيد 
الأحد اجتماعا ملجل�ص الوزراء، 
ـــرية  ــى �ــــســــرورة رفــــع وت ــل ع
باألعاب  املتعلقة  التح�سريات 
 2022 املتو�سط-  الأبي�ص  البحر 
ــدراك  ــت ــس بـــوهـــران وذلــــك ل�
لالألعاب  ال�سلبية  احل�سيلة 

الأوملبية الأخرية.
الــوزراء  ملجل�ص  بيان  واأو�ــســح 
اأ�سدى  قــد  تبون  الرئي�ص  اأن 
وتـــرية  لــــ"رفع  تــعــلــيــمــات 
باألعاب  املتعلقة  التح�سريات 
التي  املتو�سط  الأبي�ص  البحر 

ل�سيما  و  بــالدنــا  �ستحت�سنها 
واملناف�سات  الرتب�سات  تنظيم 
خمتلف  ــى  ــل ع الــتــحــ�ــســرييــة 
ـــدراك  ـــت ـــس ـــتـــويـــات، ل� املـــ�ـــس
لالألعاب  ال�سلبية  احل�سيلة 

الأوملبية الأخرية ".
اجلمهورية،  رئي�ص  ــح  ال كما 

فتح  امكانية  النظر"يف  على 
لتكوين  دولية  ل�سركات  املجال 
ــم  ــزه ــي ــف ـــيـــني وت الـــريـــا�ـــس
لــلــمــنــافــ�ــســة خـــالل الألـــعـــاب 
املقبلة   2022 املــتــو�ــســطــيــة- 
ــص اأكــــر لــذوي  ــر� ــف ــح ال ــن وم
الــريــا�ــســات  يف  الخــتــ�ــســا�ــص 

تقيق  ـــل  اأج ــن  م الأوملــبــيــة، 
نتائج اأف�سل".

اهمية   " ـــالء  اإي على  ــح  ال كما 
املدر�سية  للريا�سة  خــا�ــســة 
ــف  ــل ــت خم يف  واجلــــامــــعــــيــــة 
ــداث  ــح ــت ــس الــتــخــ�ــســ�ــســات وا�
و  ولئــيــة  و  حملية،  بــطــولت 
جهوية، تاأ�سي�سا مل�سروع ريا�سي 

وطني".
ــة  ــوري ــه ــم ــص اجل ــ� ــي ـــــا رئ ودع
الثانوية  تنظيم  اإعـــادة   " اىل 
بفتح  ي�سمح  مبــا  الريا�سية 
بق�سنطينة  جهوية  مــالحــق 
تديد  بعد  وورقــلــة  ووهـــران 
هذا  على  الإقبال  حلجم  دقيق 
التخ�س�ص يف الو�سط الرتبوي".

ــــدى رئــيــ�ــص  ــــس اجلـــــزائـــــر- اأ�
عبد  ــد  ــي ــس ــ� ال اجلـــمـــهـــوريـــة، 
ــد تـــبـــون،يـــوم الأحــــد،  ــي ــج امل
جمل�ص  اجتماع  تــروؤ�ــص  خــالل 
بتحويل  تعليمات  الـــــوزراء، 
الهياكل  اجنــاز  م�ساريع  جميع 
اإىل  ــــكــــربى  ال الـــريـــا�ـــســـيـــة 
و  ــران  ــم ــع ال و  الــ�ــســكــن  وزارة 
لرئا�سة  بيان  ح�سب  املدينة، 

اجلمهورية.
و بعد افتتاحه جل�سة الجتماع 

الوزير  عر�ص  اإىل  ال�ستماع  و 
احلكومة  ن�ساط  ــول  ح الأول 
الأخريين  الأ�سبوعني  خــالل 
ــا عــــدد من  ــه ــدم وعــــرو�ــــص ق
الرئي�ص  ال�سيد  اأ�سدى  الــوزراء، 
قطاعات  عدة  تخ�ص  توجيهات 

منها قطاع الريا�سة.
اأمر  التوجهات،  هذه  بني  من  و 
"تويل  يتم  باأن  تبون  الرئي�ص 
كل ملفات م�ساريع اإجناز الهياكل 
وزارة  اإىل  الكربى  الريا�سية 

من  واملدينة،  والعمران  ال�سكن 
و  دائــمــة  متابعة  �سمان  اأجــل 

فعالة لإجنازها"، ح�سب ما جاء 
يف البيان.

موعد  الإ�سباين  بر�سلونة  اأعلن 
امل�سري،  الزمالك  اأمام  مباراته 
كرة  لأندية  العامل  بطولة  يف 
املقامة  جلوب"،  "�سوبر  الــيــد 
من  الفرتة  خــالل  بال�سعودية 
ت�سرين  اأكتوبر/   10 وحتى   5

الأول املقبل.
ومن املقرر اأن يقام اللقاء يف متام 
ال�سابعة من م�ساء يوم 6 اأكتوبر، 
يف  الفريقني  لــقــاءات  مب�ستهل 

البطولة املونديالية.

يف  الكتالوين  الفريق  وي�سارك 
بدوري  تتويجه  بعد  البطولة 
ح�ساب  عــلــى  ـــــا  اأوروب اأبـــطـــال 

نظريه األبورج الدمناركي.
الأبي�ص  الــفــار�ــص  �سعد  فيما 
عقب الفوز على مواطنه الأهلي 

كاأ�ص  نهائي  يف   28-27 بنتيجة 
مباراة  يف  الأفــريــقــي،  ال�سوبر 
الزمالك  قائد  الأول  جنمها  كان 
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اأهداف.
التاأهل  بطاقة  �سيحجز  ــن  وم
ــة،  ــون ــل ــس ــر� بـــني الـــزمـــالـــك وب
النهائي  ن�سف  يف  يلتقي  �سوف 
ــن املــواجــهــة بني  ــع الــفــائــز م م
وبينهريو�ص  ال�سعودي  الــنــور 

الربازيلي.

عقدت الإدارة اجلديدة لفريق 
يزيد  برئا�سة  القبائل  �سبيبة 
ندوة  الثنني،  هذا  ياري�سان، 
املحاور  عن  للحديث  �سحفية 
الرئي�سة للم�سروع الذي ت�سعى 
املو�سم  مــن  انطالقا  لتنفيذه 

اجلاري.
“لدينا م�سروع  وقال ياري�سان: 
على  واآخر  القريب،  املدى  على 
املدى البعيد، ونحن ن�سعى لأن 
التي  الإداريــة  امل�ساكل  نتجنب 
وهران"،  مولودية  نادي  عرفها 
م�سيفا " نحن نوؤمن اأننا يف دولة 
انتهجت  اإدارتــنــا  واأن  قــانــون 
لتحقيق  الــقــانــونــيــة  ــــر  الأط

النادي"  بــرئــا�ــســة  مــ�ــســعــاهــا 
ال�سابق  بالرئي�ص  لالإطاحة 

�سريف مالل.
ـــــــه يـــاريـــ�ـــســـان نــــداء  ووج
والأنــ�ــســار  الــقــدامــي  لالعبني 
الفريق  من  بالتقرب  الأوفياء 

مل�ساعدته. 
ــح  ــس اأو� الت�سكيلة،  ــاأن  ــس ــ� وب
بحاجة  “نحن   : ــان  ــس ــ� ــاري ي
بناء  اأجــل  مــن  كبار  لالعبني 
ال�سبيبة من جديد، على اأ�س�ص 
والــعــودة  و�سفافة،  �سحيحة 
وحمليا.  قاريا  الواجهة،  اإىل 
مل  فنحن  املدرب  يخ�ص  وفيما 
لنا  و�سيكون  بعد  معه  نتحدث 

روؤيته  ملعرفة  لحقا  معه  لقاء 
للفريق واأهدافه وطموحاته".

هدفنا  اأخرى  جهة  “من   : واأمت 
تكوين  مركز  بناء  هو  الأول، 

لال�ستغالل  بالإ�سافة  الفريق، 
اأجل  من  الفريق  مللعب  الأمثل 
مل�سلحة  عوائده  من  الإ�ستفادة 

الفريق”.

اأوروبــا  اأبطال  دوري  متعة  تعود 
اليوم  ينطلق  عندما  جديد،  من 
من  املــجــمــوعــات  دور  ــاء  ــالث ــث ال
البطولة الأوروبية الأغلى ملو�سم 
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دور  مــن  الأوىل  اجلــولــة  وتفل 
ــال  ــط اأب دوري  يف  ــات  ــوع ــم ــج امل
املواجهات  من  بالعديد  ـــا،  اأوروب
املثال،  �سبيل  على  منها  املثرية، 
اإنرت  ميونخ،  وبــايــرن  بر�سلونة 
ليفربول  مدريد،  ــال  وري ميالن 

وميالن.
م�سابقة  ت�سهد  اأن  املنتظر  ومــن 
اإثارة  املو�سم،  هذا  الأبطال  دوري 
من  العديد  تواجد  ظل  يف  بالغة، 
لعل  اللقب،  لنيل  املر�سحة  الفرق 

جريمان  �ــســان  بــاريــ�ــص  اأبــرزهــا 
ميونخ  وبايرن  �سيتي  مان�س�سرت 
وت�سيل�سي وريال مدريد وغريها.
اإىل  جمــدًدا  اجلماهري  ومععودة 
يكون  التي  ــة،  ــي الأوروب املالعب 
�سركة  تتيح  ال�سحر،  مفعول  لها 
بيع  يف  املتخ�س�سة   ،7tickets
ـــة  ـــي تـــذاكـــر املـــبـــاريـــات الأوروب
الريا�سية،  وال�سياحة  الكربى، 
من  العربية  للجماهري  الفر�سة 
البلدان  خمتلف  اإىل  ال�سفر  اأجل 
من  املباريات  وح�سور  الأوروبية، 

املدرجات.
نوعية  نقلة   ،7tickets ومتثل 
ــة  ــاح ــي ــس ــ� ال عـــــامل  يف  ـــرية  ـــب ك
الـــريـــا�ـــســـيـــة، ملـــا تــقــدمــه من 

املباريات  تذاكر  حلجز  خدمات 
هذه  مثل  حل�سور  الــعــامل،  حــول 

الأحداث وال�ستمتاع بها.

التذاكر  �ــســراء  عملية  وجتـــري   
والــــبــــاقــــات بـــخـــطـــوات �ــســهــلــة 
ذلك  خالل  من  للغاية  وب�سيطة 

مبا�سرة  اإر�سالها  و�سيتم  املوقع، 
حمال  اأو  اللكرتوين  الربيد  اإىل 
العميل،  رغبة  ح�سب  ــة  ــام الإق
من  كبري  بكم  تظى  عملية  يف 

امل�سداقية والثقة.
كــربى   7tickets و�ــســتــنــافــ�ــص   
املجال  هذا  يف  العاملية  ال�سركات 
بجودة  تناف�سية  اأ�سعار  لتقدمي 

خدمة ا�ستثنائية.
 وقام 7tickets بتوقيع العديد من 
الأندية  من  عدد  مع  التعاقدات 
ـــك من  ـــــا، وذل اأوروب ــربى يف  ــك ال
مميزة  تذاكر  على  احل�سول  اأجل 
ومــ�ــســمــونــة مــبــا�ــســرة مـــن هــذه 
الأندية بعيدا عن ال�سوق ال�سوداء 

اأو املواقع التي تعيد بيع التذاكر.

 

 

  

 

 

عادل �صّديق " وداد عني افقه "

الفّنان .. الذي ي�صنع الُفرجة ويت�صّلى بالأزمات !                  

اإليوت يوجه ر�صالة عاطفية اإىل جمهور ليفربول

رئي�ض اجلمهورية ي�صدد على �صرورة الرفع من وترية التح�صريات املتعلقة رئي�ض فورمول1: هاميلتون وفر�صتابن "ديكان يف الفناء"
بالألعاب املتو�صطية بوهران

 حتويل جميع م�صاريع اإجناز الهياكل الريا�صية الكربى اإىل وزارة 
ال�صكن 

بر�صلونة يعلن موعد مواجهة الزمالك مبونديال اأندية اليد

ياري�صان: ن�صعى ل�صتعادة اأجماد �صبيبة القبائل حمليا وقاريا   مفعول ال�صحر يعود جمددا لدوري اأبطال اأوروبا

اأويل  يونايتد، اأعـــلـــن  مان�س�سرت  مدرب  �سول�سكاير،  جونار 
ـــــة  ـــــم ـــــائ فريقه اخلا�سة مبباراة يوجن بويز املقررة اليوم ق

دور  من  الأوىل  اجلولة  �سمن  الثالثاء، 
املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.

تواجد  �سول�سكاير  اختيارات  و�سهدت 
النجم الربتغايل، كري�ستيانو رونالدو، 
الذي  كافاين،  اإدين�سون  ا�ستبعاد  مت  بينما 

تعر�ص موؤخًرا لإ�سابة طفيفة.
وجاءت قائمة مان�س�سرت يونايتد كالتايل:

ي  ــوت د دال  - بايلي   - كوفا�ص   - هيتون   - خيا 
وان   - فاران   - �ساو   - ماجواير   - لينديلوف   -
بي�ساكا - فرنانديز - فريد - لينجارد - ماتا - 
ماتيت�ص - بوجبا - �سان�سو - فان دي بيك - اإيالجنا 

- جرينوود - مار�سيال - رونالدو.
يذكر اأن ال�سياطني احلمر �سيلعبون �سمن املجموعة 
ال�ساد�سة، اإىل جانب كل من يوجن بويز وفياريال 

واأتالنتا.

خ�سر �سباب بلوزداد اجلزائري )1-0( اأمام م�سيفه اأكوا يونايتد النيجريي، يوم 
الأحد، يف الدور الأول لت�سفيات دوري اأبطال اأفريقيا.

اأوبوجن فرايداي ال�سباك بت�سديدة قوية من عند حدود منطقة اجلزاء  وهز 
قبل ثالث دقائق من النهاية.

ملعب  يف   )2-0( فــوزه  بعد  التايل  للدور  التاأهل  من  الليبي  التــاد  واقــرتب 
كيكو�سي بطل زجنبار بهديف معاذ عي�سى وربيع ال�سادي.

فا�سيل  م�سيفه  مع   2-2 ليتعادل  بهدفني  تقدمه  يف  ال�سوداين  الهالل  وفرط 
كينما الإثيوبي.

مزمل  يا�سر  واأ�ساف  دقيقة   22 بعد  الرحمن  عبد  حممد  بهدف  الهالل  وتقدم 
الهدف الثاين يف الدقيقة 55.

وقل�ص بريكت دي�ستا الفارق لبطل اإثيوبيا يف الدقيقة 67 ثم خطف اأوكيكي 
اأفولبي التعادل قبل 11 دقيقة من النهاية.

املدير  يــراهــن  اأن  ُينتظر 
رونالد  لرب�سلونة،  الفني 
ــم  ــاج ــه ــــان، عـــلـــى امل ــــوم ك
حديثا،  الــوافــد  الهولندي 
خـــالل  يــــــوجن،  دي  لـــــوك 
غدا  ميونخ  بايرن  مواجهة 
اأبطال  دوري  يف  الثالثاء، 
جانب  اإىل  للعب  اأوروبـــــا، 

مواطنه ممفي�ص ديباي.
وذلك بعد تعر�ص الدمناركي مارتن برايثويت لإ�سابة يف الركبة الي�سرى.
يف  الأ�سا�سيان  هما  الهولنديان  الالعبان  �سيكون  املهاجمني،  نق�ص  واإزاء 
�سبق  التي   ،3-5-2 بطريقة  للعب  كومان  يعود  قد  حيث  الرب�سا،  ت�سكيلة 

واعتمد عليها يف املو�سم املا�سي.
ومل يتدرب برايثويت اليوم مع الفريق، وُيتوقع غيابه عن املالعب لفرتة 

ترتاوح بني ثالثة واأربعة اأ�سابيع.
و�سرجيو  دميبلي  وعثمان  فاتي  اأن�سو  الثالثي،  من  كل  اأي�سا  �سيغيب  كما 

اأجويرو، عن مواجهة بايرن ملوا�سلة تعافيهم.
وكذلك  باملباراة،  اللحاق  اأجــل  من  العمل  األبا  جــوردي  الظهري  ويوا�سل 
الدويل،  التوقف  فرتة  من  للفريق  عادا  حيث  د�ست،  �سرجينيو  الأمريكي 

وهما يعانيان من بع�ص امل�سكالت.
روبرتو،  و�سريجي  بيكيه  جريارد  الثنائي  جاهزية  تاأكدت  املقابل،  ويف 

بعد تعافيهما من اآلمهما الع�سلية.

ــري  ــزائ ــرتف اجل ــح و�ــســل امل
العا�سمة  الطويل،  لــهــواري 
ظهر  بــــغــــداد،  الـــعـــراقـــيـــة 
لاللتحاق  الإثـــنـــني،  ــوم  ــي ال
ــذي  بــتــدريــبــات الـــــزوراء ال
كاأ�ص  مباراة  خلو�ص  ي�ستعد 
املقبل،  اجلمعة  يوم  ال�سوبر 

اأمام القوة اجلوية.
ــزوراء ع�سام  وقــال مــدرب ال
خا�سة  ت�سريحات  يف  حمد 
الطويل  لــهــواري  "و�سل  ـــ:  ل
ــرط يف  ــخ ــن ــي ــس ــــراق، و� ــــع ال
ت�سرًيا  الفريق  تدريبات 
اأمــام  ال�سوبر  كــاأ�ــص  ــاراة  ــب مل
بداية  وهــذه  اجلوية،  القوة 
مهًما  �سيكون  واللقب  مو�سمنا 

لفريقنا".
اليومني  خالل  ي�سل  اأن  املنتظر  من  ا  اأي�سً ال�سنهاجي  "حمزة  واأ�ــســاف: 

املقبلني، والتحاق املحرتفني �سيمنحنا قوة اإ�سافية يف ال�سوبر".
ي�سار اإىل اأن املهاجم اجلزائري لهواري الطويل تعاقد مع الزوراء قادما من 

وداد تلم�سان.

امل�سري  ــاد  الت تراجع 
الــقــدم عــن فكرة  لــكــرة 
اأنــديــة  عـــدد  تخفي�ص 
 16 اإىل  املمتاز  ـــدوري  ال
 ،18 ـــن  م بــــدل  ــا  ــق ــري ف
خـــالل املــو�ــســم اجلــديــد 

.2021-2022
مت�سك  ب�سبب  ذلك  جاء 
الأندية بعدم التخفي�ص 

اأو تغيري �سكل امل�سابقة يف املو�سم املقبل.
واأر�سل التاد امل�سري خطاًبا ر�سمًيا اإىل الأندية يخطرهم فيه باأن عدد 
الأندية الهابطة اإىل الق�سم الثاين يف املو�سم املقبل، �سيظل 3 فرق كاملعتاد.

وكان هناك اجتاه من جانب اتاد الكرة لزيادة عدد الهابطني اإىل 5 فرق من 
اأجل تخفي�ص اأندية الدوري املمتاز اإىل 16 فريًقا فقط، بهدف تقليل عدد 
والتوقفات  املباريات  �سغط  اأزمة  على  والتغلب  املحلية،  البطولة  اأ�سابيع 

الدولية وم�ساركات الأندية يف بطولت اأفريقيا.
كان اتاد الكرة قرر انطالق الدوري اجلديد يوم 25 اأكتوبر/ ت�سرين الأول 
اأيلول  �سبتمرب/   21 يوم  ال�سوبر  مبواجهة  املو�سم  ي�ستاأنف  اأن  على  املقبل، 

اجلاري، ثم ا�ستكمال كاأ�ص م�سر اخلا�ص باملو�سم املا�سي.

اأن يعتقد الأملاين مانويل نوير، حار�ص مرمى  مــيــونــخ،  ــرن  ــاي ب
من  مبــزيــد  فريقه  �سيواجه  بعد بر�سلونة  املــ�ــســوؤولــيــة 

رحيل ليونيل مي�سي.
الـــيـــوم الــثــالثــاء، ويحل بايرن ميونخ �سيًفا على بر�سلونة، 

ملرحلة  الأوىل  اجلــولــة  مــبــاريــات  املجموعات.�سمن 
ـــــــــــــــــــــــــال نـــــــــــــويـــــــــــــر يف  املـــوؤمتـــر وق

مباراة  "�ستكون  للمباراة:  ال�سحفي 
كبرية، اأمام مناف�ص عنيد، مل اأعتد 

ليونيل  دون  بر�سلونة  مواجهة  على 
البار�سا  فــاإن  رحيله،  ورغــم  مي�سي، 

ميتلك فريقا رائعا".
تقيق  اأجــل  من  "�سنلعب  واأ�ــســاف: 
لتحقيق  دائًما  ي�سعى  بايرن  بــدايــة الفوز، 
لقب  على  املناف�سة  اأجل  من  ي قوية  ر و د

اأبطال اأوروبا".
وتابع: "بر�سلونة لديه فريق خمتلف 

اأمامنا  خ�سر  الــذي  الفريق  عن  2-8".متاًما 
اأف�سل  )بر�سلونة(  "�سيكونون  وختم: 
تكتيكًيا، والالعبون املتواجدون حالًيا 
بعد  امل�سوؤولية  من  املزيد  �سيتحملون 

رحيل مي�سي".

رونالدو يت�صدر قائمة مان�ص�صرت 
يونايتد لفتتاح دوري الأبطال

بلوزداد يخ�صر اأمام اأكوا النيجريي 
بدوري الأبطال

كومان يحدد رفيق ديباي اأمام بايرن 
ميونخ

الحتاد امل�صري يرتاجع ب�صاأن تخفي�ض 
عدد اأندية الدوري

نوير:

 مل اأعتد على مواجهة بر�صلونة دون 
مي�صي

لهواري الطويل يلتحق بتدريبات 
الزوراء
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اأ�صرى  فل�صطينيون

يف الذكرى الـ 28 لتفاق اأو�صلو امل�صوؤوم

بقلم م�صطفى يو�صف اللداوي
-------------------------------

�ل�ستة  جلبوع  �سجن  �أ���رشى  حكاية  تنتهي  لن 
�لأر���ض  ج��وف  م��ن  باأظافرهم  �نتزعو�  �ل��ذي��ن 
�أن�سام  تن�سم  من  �أي��اٍم  لعدة  ومتكنو�  حريتهم، 
�لوطن،  �سعاب  يف  حذر�ً  ولو  و�لتجو�ل  �حلرية، 
و�لتنقل ب�سعوبٍة يف �أرجائه، و�إن عاد بع�سهم �إىل 
يقاومان  �آخر�ن  وبقي  جديٍد،  من  و�لأ�رش  �ل�سجن 
ويربكان  �عتقالهما،  بتعذر  ويقات�ن  باختفائهما، 

مبطاردتهما. و�لن�سغال  عنهما  بالبحث  �لعدو 
بل  �أبد�ً،  �سفحاتها  تطو  ومل  بعد  ق�ستهم  تنتِه  مل 
و�ستكتب  �أحد�ثها،  و�ستتو�ىل  ف�سولها،  �ستكتمل 
�لله  باإذن  �ستكون  �لتي  خو�تيمها،  وكر�مٍة  بعزٍة 
�لعلي �لقدير حريًة كاملًة، وعودًة �إىل �لأهل د�ئمًة، 
عن  ورغمًا  �لنهار،  و�سح  ويف  �لأر�ض  فوق  تتم 
و�سري�هم  بيديه،  �لأبو�ب  لهم  �سيفتح  �لذي  �لعدو 
وروؤو�سهم  �سجونهم  من  يخرجون  عينيه  ب��اأم 
�ساخمة،  وجباههم  مم�سوقة،  وقاماتهم  عالية، 
ونحو  �ساخ�سة،  �لقريب  �لن�رش  �إىل  وعيونهم 
�حلرية،  �لله عز وجل على  ناظرة، يحمدون  �لعلياء 
على  و�ل�سعب  وفائها،  على  �ملقاومة  وي�سكرون 

و�إ�رش�ره. �سربه وعناده، وت�سامنه 
�أربعٍة  لعتقال  �سديٌد  حزٌن  �أ�سابنا  قد  �أنه  �سك  ل 
من  بالكثري  و�سعرنا  �ل�سجعان،  �أبطالنا  من 
�لتي  �ل�سعادة  من  بع�سًا  وفقدنا  و�لأمل،  �لغ�سة 
فر�سناها،  �لتي  �لفرح  �أجو�ء  عنا  وغابت  ع�سناها، 
وعمت  �سو�رعنا  جابت  �لتي  �لبتهاج  ومظاهر 
يفت  لن  �لذي  �عتقالهم  �أن  �إل  وخميماتنا،  مدننا 
ي�سعف  ولن  عز�ئمهم،  يوهن  ولن  ع�سدهم،  يف 
كما  متامًا  و�ل�سهادة،  يتوقعونه  كانو�  �إذ  �إر�دتهم، 
وطنو�  فقد  و�ل�س�مة،  �لنجاة  يرجون  كانو� 
و�لإع��د�د  بالفر�ر  �لتفكري  قبل  ما  منذ  �أنف�سهم 
قدر  �إن  �أنهم  فيه،  �لنجاح  �أو  بالف�سل  و�ليقني  له، 

بني  �سيكونون  فاإنهم  �لفر�ر،  لهم  وجل  عز  �لله 
�حتمالٍت ث�ثة ل ر�بعة لها، �لإف�ت من م�حقة 
�ل�ستباك  �أو  �لوطن،  خارج  �إىل  و�للجوء  �لعدو 
يف  �لوقوع  وهي  �لأخرية  �أو  و�ل�سهادة،  قو�ته  مع 

�لأ�رش من جديٍد.
بع�سهم،  �إىل  �لو�سول  يف  �لعدو  جنح  وقد  �أم��ا 
منهم،  بقي  ملن  �ل�س�مة  وجل  عز  �لله  ن�ساأل  فاإننا 
وجناتهم من �لعدو وعيونه، و�لإف�ت من م�حقته 
من  و�لكثري  �لت�رشية  بع�ض  ذلك  ففي  ومطاردته، 
تنته  مل  معه  �ملعركة  �أن  نعتقد  كنا  و�إن  �لفرحة، 
�لنتيجة،  بهذه  �لفوز  له  يكتب  ولن  �جلولة،  بهذه 
�حلافل  �ملو�جهة  قائمة، و�سجل  وبينه  بيننا  فاحلرب 
�سعبنا  �ألقى  فما  �ساهٌد،  وعناده  �سعبنا  ب�سمود 
خنع  ول  و��ست�سلم،  �لر�ية  رفع  ول  يومًا،  �ل�س�ح 
وقاوم  وثبت،  �سمد  بل  وخ�سع،  �لبط�ض  �أم��ام 
بتنا  وقد  وبينه،  بيننا  �سجاٌل  حرٌب  وهي  وقاتل، 
قادم  ولعل  �أكرث،  خمططاته  ونف�سل  عليه  ننت�رش 
عليه  وتن�رشنا  وتعو�سنا،  وت�سعدنا  تفرحنا  �لأيام 
مما  �أكرث  وتوجعه  وتبكيه  وتوؤمله  وت�سووؤه  وتغلبه، 

ونتوقع. ناأمُل 
بالن�رش  يخفُف حزننا وي�رشي عنا كثري�ً، وي�سعرنا 
�لأ�رشى  فر�ر  معركة  �أن  �أك��رث،  و�لفوز  و�لغلبة 
�لأمِة  معركة  بل  كلها،  فل�سطني  معركة  كانت 
باأ�رشها، �سد �لعدو �ل�سهيوين كله، و�سد حلفائه 
و�ملتاأملني  عليه  �ملر�هنني  و�سد  معه،  و�ملتعاونني 
�لفل�سطينيون جميعًا على �خت�ف  فيه، فقد خا�ض 
ون�رشة  �لفر�ر  معركة  و�نتماء�تهم،  توجهاتهم 
م�سرتكة،  وجبهًة  و�ح��د�ً  �سفًا  فكانو�  �لأ���رشى، 
�لو�جب طرٌف،  �أحٌد، ول ق�رش عن  منهم  تخلف  ما 
و�أن�سطتهم  �ملبتكرة  فعالياتهم  خ�ل  من  وعملو� 
و�ملكان  ي�ستطيعون  �ل��ذي  بالقدر  �ل�سعبية، 
�ملحررين  �أبنائهم  متكني  على  ي�سلون،  �إليه  �لذي 

و�لفر�سة. �لوقت  ومنحهم  وتطمينهم، 

فيها  حققنا  قد  جديدٌة،  ومعركٌة  ر�ئدٌة  جتربٌة  هي 
فمما  ونحت�سب،  نتوقع  نكن  مل  ما  و�أجنزنا  �لكثري 
فيها  خ�رش  قد  �لإ�رش�ئيلي  �لعدو  �أن  فيه  �سك  ل 
�رشبٌة  فهي  و�نتك�ض،  فيها  وخ��اب  و�سعف، 
�أمنه  يظهر  �أن  �ساءه  وق��د  ل��ه،  موجعٌة  �أمنيٌة 
حت�سيناته  تخرتق  و�أن  مك�سوفًا،  وظهره  �سعيفًا 
مرتبكًا  �سعبه  �أمام  يبدو  و�أن  ح�سونه،  وتنهار 
�لأمنية  هالته  �سقطت  وقد  و�ثٍق،  غري  قلقًا  خائفًا، 
وك�سفت  �جر�ء�ته  وف�سحت  �لكاذبة،  و�دعاء�ته 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  هزمية  �أن  يقينًا  وعلم  عيوبه، 
ل  غاية  وتيئي�سه  ممكن،  غري  وتركيعه  م�ستحيلة، 
حفر  �لذي  �ل�سعب  فهذ�  يتحقق،  لن  و�أمً�  تدرك 
يعجز  لن  باأظافره،  �لأر�ض  و�سق  مبعلقة،  �ل�سخر 
يخ�سون  وم�ستوطنني  يخاف،  عدٍو  مو�جهة  عن 
�أ�رش�نا  لكم  حتيٍة  �حلياة.�ألُف  عن  ويبحثون  �ملوت 
�ل�ساطعة  �سمو�سنا  �لأماجد،  ورجالنا  �لأبطال 
و�سقورنا  �ل��ه��ادرة  �أ�سودنا  �ل�معة،  وجنومنا 
�لبا�سلة، �أيها �ملر�ب�سون خلف �لق�سبان و�ملتوثبون 
فخرنا  و�أمر�وؤنا،  �سادتنا  و�لله  فاأنتم  �جلدر�ن،  خلف 
وجمدنا،  وكر�متنا  و�سوؤددنا،  و�رشفنا  وعزنا، 
و�ل�رشية  �ملتقدمة  �لكتيبة  �أيتها  لكم  و�سكر�ً 
و�ملقاومون  �لأوىل  يف  �ملقاتلون  �أيها  �ل�سجاعة، 
و�سطرمت  روؤو�سنا،  رفعتم  و�لله  فقد  �لثانية،  يف 
للعدو  وك�سفتم  �سجلنا،  يف  جديدة  جمٍد  �سفحات 
و�رشف  مقاومتنا،  ونبل  معدننا،  �أ�سالة  و�ل�سديق 
وجتربتكم  �ملجيدة  �أيامكم  نن�سى  فلن  ق�سيتنا، 
�ملم�سوقة،  وقاماتكم  �لر�ئعة،  و�سوركم  �لر�ئدة، 
قهرمت  فقد  �لعزيزة،  ووقفاتكم  �لو�ثقة،  وب�سماتكم 
بب�سمتكم  و�لعتد�ء،  و�لأمل  و�ملعاناة،  �لتعب  رغم 
كربياءه،  بثباتكم  وحطمتم  �لح��ت���ل،  ج��ربوت 
�ست�سيوؤون  قريب  وعما  �أنفه،  بعزتكم  وك�رشمت 
وجهه،  �ملجللة  بحريتكم  وج��ل  ع��ز  �لله  ب��اإذن 

تلو مرٍة. قفاه مرًة  و�سرتكلونه بعزتكم على 

مللحمِة الأ�صرى بقيٌة والأياُم دوٌل واحلرُب �صجاٌل

�لإ���س���م��ي يف  �جل��ه��اد  حركة  �أك���دت 
 ،13/9/2021 �لثنني  �أم�ض  فل�سطني، 
�لحت�ل  وبقاء  لوجود  �رشعية  ل  �أن 
�ل�سهيوين على �أر�سنا، وكل �لتفاقيات 
و�ملوؤ�مر�ت لن تنتزع حقًا من حقوقنا ولن 
تلغي �أّيا من ثو�بتنا �لتاريخية و�لوطنية.

و�سددت على �أن �سمود وثبات �ل�سعب 
�أماكن تو�جده ، وما  �لفل�سطيني يف كل 
ج�سدتها  ردع  قوة  من  �ملقاومة  حققته 
كل  ومعاركها،  وعملياتها  بطولتها  يف 
�حلق  قوة  على  �لدلئل  �أ�سد  من  ذلك 
ورف�سه  �سعبنا  و�إر�دة  �لفل�سطيني 

وت�سديه لكل م�ساريع �لت�سفية.
وقالت �حلركة يف �لذكرى �ل� 28 لتفاق 
قبل  �ليوم  هذ�  مثل  �مل�سوؤوم:"يف  �أو�سلو 
28 عامًا جرى �لتوقيع على �تفاق �أو�سلو 
�لذي جاء توقيعه للق�ساء على  �مل�سوؤوم 
و�إ�سفاء  �لوطنية،  و�لثو�بت  �حلقوق 
�لغا�سب،  �لعدو  كيان  على  �رشعية 
بالق�سية  �آملت  �لتي  �لكو�رث  وتد�سني 

مبوجبه  �لذي  �لتفاق  وهو  �لفل�سطينية، 
و�أر�د  و�لتهويد،  �ل�ستيطان  ت�ساعف 
�أن  �لتفاق  لهذ�  و�ملنفذون  �ملخططون 
وقدر�تها  وبنيتها  �ملقاومة  على  يق�سو� 

عرب �لتن�سيق �لأمني. "
على  �لإ�س�مي  �جلهاد  حركة  و�سددت 
�أن فل�سطني بحدودها �لتاريخية �ملعروفة 
من �لبحر �إىل �لنهر ومن رفح حتى ر�أ�ض 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �أر�ض  هي  �لناقورة 
ووطنه ول يجوز لأي �أحد كائنا من كان 
�أن يتنازل عن �أي جزء منها باأي حال من 

�لأحو�ل.
�لتد�عيات  من  �أنه  �حلركة،  و�أو�سحت 
�أو�سلو  �تفاق  على  ترتبت  �لتي  �خلطرية 
�إىل �رش�ع على  �ل�رش�ع  حماولة حتويل 
�ل�رش�ع،  جوهر  و�إهمال  جزئية  ق�سايا 
تتعلق  �لتي  و�حللول  �ملعاجلات  وبع�ض 
�أبد�ً  تعني  ل  موؤقتة،  هي  �لق�سايا  بتلك 
��ستقر�ر يف  ول  �أمن  ف�  �ل�رش�ع،  �إنهاء 
هذه �ملنطقة �إل بزو�ل �لحت�ل وتفكيك 

كيانه �لغا�سب عن كل �سرب من �أر�سنا.
�أو�سلو  م�رشوع  �أن  �حل��رك��ة،  و�أك���دت 
و�لت�سظي  �لنق�سام  جلب  و�لت�سوية 
�لأولويات  وبعرث  �لفل�سطينية،  للحالة 
�خلروج  �أن  نرى  فاإننا  وبالتايل  �لوطنية، 
نهج  مغادرة  من  يبد�أ  �مل��اأزق  ه��ذ�  من 
�لعدو  �لت�سوية و�سحب �لعرت�ف بكيان 
و�سطب �تفاق �أو�سلو و�إنهاء كل �أ�سكال 
تنفيذ�ً  �ل�سهيوين  �لعدو  مع  �لع�قة 

وت�سكيل   ، �لوطني  �لإجماع  ملقرر�ت 
تكون  جامعة  وطنية  فل�سطينية  قيادة 
�أ�سا�ض  على  �لوطني  للعمل  مرجعية 

م�رشوع �لتحرير و�لعودة.
�لأبطال  لأ�رش�نا  �لتحية  �حلركة،  وجهت 
يف �سجون �لحت�ل، جمددًة �لتاأكيد على 
وحيت  حتريرهم،  على  و�لعمل  حمايتهم 
و�ل�سفاء  ل�سهد�ئنا  و�لرحمة  ل�سعبنا 

جلميع �جلرحى و�مل�سابني.

اجلهاد الإ�صالمي: ل �صرعية لوجود وبقاء الحتالل ال�صهيوين على اأر�صنا
اأخبار فل�صطني

�جلهاد  ح��رك��ة  با�سم  �مل��ت��ح��دث  �أك���د 
�لثنني  �أم�ض  �سلمي  طارق  �لإ�س�مي 
غار�ت  "�إ�رش�ئيل"  �سن  �إن   13/9/2021
قطاع غزة هي  متفرقة من  مناطق  على 
يف  ف�سلها  على  للتغطية  حم���اولت 
�ل�سعب  تثني  ولن  جلبوع،  نفق  حادثة 
�لفل�سطيني عن مو��سلة ن�ساله وجهاده 

من �أجل �حلرية وتقرير �مل�سري.

ب�سن  �لإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت  وح��ول 
حال  يف  �لقطاع  �سد  ع�سكري  ت�سعيد 
��ستمر�ر �إط�ق �ل�سو�ريخ من غزة، �أكد 
ف�سائل  �أن  �جلهاد  حركة  با�سم  �ملتحدث 

�ملقاومة م�ستعدة ملو�جهة �أي تهديد�ت.
جميع  وتقيم  تتابع  �ملقاومة  �أن  و�أو�سح 
�لأحد�ث �ل�سيا�سية و�مليد�نية، وعليه فاإن 
ف�سائل �ملقاومة لن تقف مكتوفة �لأيدي 

حتى  لديهم  مفتوحة  �خليار�ت  وجميع 
حترير فل�سطني �لتاريخية.

وذكرت �سحيفة �لأخبار �للبنانية �سباح 
�أن  فل�سطيني،  م�سدر  عن  نقً�  �ليوم 
�إ�رش�ئيل  نية  �لف�سائل  �أبلغت  م�رش 
�للجوء لعملية ع�سكرية يف �لقطاع، رًد� 

على �إط�ق �ل�سو�ريخ.
�إ�رش�ئيلية  ع�سكرية  �آل��ي��ات  وك��ان��ت 

حمدودة  م�سافة  �لإثنني،  �سباح  توغلت 
بيت لهيا  �ملو�طنني �سمايل  �أر��سي  يف 

�سمايل قطاع غزة
كما �سنت �لطائر�ت �حلربية �لإ�رش�ئيلية، 
متفرقة  مناطق  على  غار�ت  �ليوم،  فجر 
بالقطاع، بزعم �لرد على �إط�ق �ساروخ 
باجتاه م�ستوطنات غ�ف  �ملا�سية  �لليلة 

غزة.

اجلهاد: "اإ�صرائيل" ُتغطي ف�صلها بق�صف غزة.. واملقاومة م�صتعدة ملواجهة
 اأي تهديد

الأ�صرية اجلريحة 
مرح بكري

 )1999 - 2020م (
�ملقد�سية  �لأ�سرية 
مرح  �جلريحة:- 
جودة مو�سى بكري
�ملي�د:-  تاريخ   -

12/1/1999م
�لإقامة  مكان   -
:- حي بيت حنينا- 
�لقد�ض  �سمايل 

�ملحتلة
- �حلالة �لجتماعية:- عزباء 

- �لعائلة �لفا�سلة:-  تتكون عائلة �لأ�سرية مرح 
و�سقيقتاها،  مو�سي  و�سقيها  و�لأم  �لأب  من 

نور- وح�،
بكري  مرح  �لأ�سرية  تلقت  �لعلمي:-  �ملوؤهل   -
�لعامة  و�لثانوية  و�لإعد�دية  �لبتد�ئية  در��ستها 
جر�ح  �ل�سيخ  حي  يف  �ملاأمونية  مدر�سة  يف 
�ل�سجن  د�خل  �لتعليمية  م�سريتها  و��ستكملت 
ومتكنت من �حل�سول على �سهادة �لثانوية �لعامة 
يف  مرح  �لأ�سرية  حياة  يزيد  وما   .80% مبعدل 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  رف�ض  �سعوبة  �ل�سجن 
باجلامعة،  �لأ�سري�ت  من  وغريها  هي  للتحاقها 
خم�ض  �ملعتقل  يف  معهن  يكون  �أْن  ل�سرت�طها 
�سعب  �أمر  وهو  �ملاج�ستري  حملة  من  �أ�سري�ت 

�لتحقق.
- تاريخ �لعتقال:- 12/10/2015م

- مكان �لعتقال:- �لد�مون
عملية  تنفيذ  حماولة  �إليها:-  �ملوجه  �لتهمة   -

طعن يف بالقد�ض)حي �ل�سيخ جر�ح(
- �حلكم:- ثماين �سنو�ت ون�سف وغر�مة مالية 
دولر   2800 يقارب  ما   ( �سيكل  �آلف   10

�مريكى ( 
�إجر�ء تع�سفي وظامل: ميعن �لحت�ل �ل�سهيوين 
�إجر�مه بحق �لأ�سرية �جلريحة مرح  يف مو��سلة 
وقد حرمها �لحت�ل من زيارة ذويها يف �لفرتة 
"�ملنع  بحجة  �إ�سابتها   رغم  ل�عتقال  �لأوىل 
�لأمني" ومل ي�سمح للعائلة بالزيارة �إل بعد مرور 
من  للُف�سل  و�لدها  وتعر�ض  �سهور  ث�ثة  نحو 
�أن  بعد  �لإٍ�رش�ئيلية  �ل�رشكات  �إحدى  يف  عمله 
دون  كبرية  ملدة  وبقي  عامًا،   13 ملدة  فيها  عمل 

عمل، 
�عتقال �لأ�سرية :- مرح بكري

من  خروجها  عقب  مرح  �لأ�سرية  �عتقلت 
�لقد�ض  و�سط  جر�ح  �ل�سيخ  حي  يف  مدر�ستها 
من  تبلغ  �آنذ�ك  وكانت  12/10/2015م  بتاريخ  
�سهيوين  جادي  �طلق  عندما  عامًا   16 �لعمر 
 12 ب�  �لنار عليها و��سابها  �مل�ستوطنني  وبع�ض 
يف  بالغة  باإ�سابات  لها  ت�سبب  ما  ناريًا  عيار�ً 
�لي�رشى وتركوها تنزف  �ليد  �لع�س�ت وعظام 
ملدة �ساعتني ون�سف، �أدت �لإ�سابة �إىل تلف يف 
�لأع�ساب بن�سبة 80 يف �ملائة، ونقلت على �إثرها 
نقلها  جرى  مت  كارم  عني  هد��سا  م�ست�سفى  �إىل 
�إىل �سجن ه�سارون، وتنقلت خ�ل �عتقالها بني 
عدة �سجون منها ،�لرملة- ع�سق�ن- ه�سارون- 
تهمة  �لحت�ل  �سلطات  لها  ووجهت  �لد�مون 
عليها  وحكمت  طعن  عملية  تنفيذ  حماولة 
وغر�مة  ون�سف  �سنو�ت  ثماين  ملدة  بال�سجن 

مالية.. 
�حلالة �ل�سحية ل�أ�سرية �جلريحة:- مرح بكري 

ماز�لت �لأ�سرية مرح تعاين من �أوجاع �سديدة يف 
يدها �لي�رشى نتيجة �إ�سابتها بر�سا�ض �لحت�ل 
و�لتي ت�سببت لها ته�سًما يف عظامها من �لكوع 
نق�ض  من  تعاين  �نها  بالإ�سافة  �لكتف  حتى 
�سديد يف �حلديد، وعدم قدرتها على حتريك يدها 
عملية  �إجر�ء  �لحت�ل  ورف�ض  فيها  و�لكتابة 
جر�حية لها لإز�لة �لب�تني من يدها بعد مرور 5 
�سنو�ت على �عتقالها،�حلرية كل �حلرية لأ�رش�نا 
�لعاجل  و�ل�سفاء  �ملاجد�ت-  و�أ�سري�تنا  �لبو��سل 

للمر�سى �مل�سابني باأمر��ض خمتلفة.



احلكومة اللبنانية اجلديدة تعقد اأوىل جل�صاتها 

قراءة/ حممد علي
----------------

جمل�ض  ي�����س��ك��ل  �أن  وي��رت��ق��ب 
�ل��ي��وم،  ج��ل�����س��ة  يف  �ل�����وزر�ء، 
�ل��وز�ري،  �لبيان  ل�سياغة  جلنة 
على  �لثقة  �حلكومة  تنال  لكي 
�لنيابي.  �ملجل�ض  يف  �سا�سه  �أ
وت��ن��ت��ظ��ر �حل��ك��وم��ة �ل��ث��ال��ث��ة 
عون،  عهد  يف  و�لر�بعة  مليقاتي، 
�أهمها  �لتحديات،  م��ن  �لكثري 
�لنهيار  من  �حل��د  على  �ل��ق��درة 
�إىل  �إ�سافة  و�ملايل،  �لقت�سادي 
�لنيابية،  ل�نتخابات  �لتح�سري 
متعددة.  �أزم��ات  يو�جه  بلد  يف 
باأن  نبه  و�أن  �لدويل  للبنك  و�سبق 
و�ملالية  �لقت�سادية  لبنان  �أزمة 
�أزمات،   10 �أ�سد  بني  من  ت�سنف 
منذ  �لأ�سو�أ  �لث�ث  بني  من  ورمبا 
�سبق  كما  �ل19.  �لقرن  منت�سف 
ل�ستط�عات  "غالوب"  ملركز 
تقرير  يف  ك�سف  و�أن  �ل���ر�أي، 
لدى  �مل�ساعر  ���رش  م��وؤ ح��ول  ل��ه 
دولة  �أي  ت�سهد  "مل  نه  �أ �للبنانيني، 
�لتجارب  يف  �رتفاعا  �لعامل  يف 
ب�سبب  لبنان"،  مثل  �ل�سلبية 
�ل�سعبة،  �لجتماعية  �لظروف 
�أمام  �للبنانية  �للرية  �نهيار  عقب 
و��ستمر�ر  �لأمريكي،  �ل��دولر 

�ل�سيا�سي. �ل�ستقر�ر  عدم 
�لفر�غ  من  �سنة  من  �أكرث  وبعد 
بني  و�ل��ت��ن��اح��ر  �ل�����س��ي��ا���س��ي 
و�لن��ه��ي��ار  �للبنانية،  �ل��ق��وى 
�ملختلفة  و�لأزمات  �لقت�سادي، 
�ل�سيا�سية  �لأ�سعدة  �ستى  على 
ر�أت  و�مل��ال��ي��ة،  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
عقب  �ل��ن��ور،  �جل��دي��دة  �حلكومة 
�للبناين  �لعماد  �لرئي�ض  �إع���ن 

�لأول  م�����ض  �أ ع���ون،  م��ي�����س��ال 
مر�سوم  ت��وق��ي��ع  ع��ن  �جل��م��ع��ة، 
ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا، ب��رئ��ا���س��ة رج��ل 
و�سمت  ميقاتي.  جنيب  �لأعمال 
حقيبة   24 �جل��دي��دة،  �حل��ك��وم��ة 
مي�سال  �أج���رى  حيث  وز�ري����ة، 
�مل��ا���س��ي،  ي��ول��ي��و   27 يف  ع��ون 
����س��ت�����س��ار�ت ن��ي��اب��ي��ة م��ل��زم��ة، 
�أف�ست  نائبا،   115 فيها  �سارك 
رئي�سا  ميقاتي  جنيب  �ختيار  �ىل 
من  ك�  ف�سل  بعدما   - للحكومة 
يف  �حلريري  و�سعد  دياب  ح�سان 
على  �حل�سول  بعد   - ت�سكيلها 
�متناع  مقابل  نائبا،   72 ييد  تاأ
وعقب  �لت�سويت.  عن  �آخر�   42
�جلديدة،  �حلكومة  ت�سكيل  �إع�ن 
م��ب��ا���رشة، ���س��ه��د ���س��ع��ر ���رشف 
�للعبة  حت��رك��ه  �ل��ذي  �ل���دولر، 
�ل�سود�ء،  �ل�سوق  يف  �ل�سيا�سية 
لرية  �ألف   16 حدود  �إىل  �نخفا�سا 

. نية لبنا

ترحيب دويل عربي وغربي 
باحلكومة اللبنانية اجلديدة

و���س��ه��دت �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة، 

وغربيا،  عربيا  دول��ي��ا  ترحيبا 
�ملتحدة  �لأمم  عام  �أمني  �عترب  حيث 
ت�سكيل  �أن  غوتريي�ض،  �أنطونيو 
ميثل  لبنان  يف  ج��دي��دة  حكومة 
للب�د،  �لأهمية"  بالغة  "خطوة 
لرئي�سها  �لتوفيق"  "كامل  متمنيا 

ميقاتي. جنيب 
يف  �أمله  عن  غوتريي�ض  و�أع��رب 
على  ق��ادر�  ميقاتي  يكون  "�أن 
�للبنانيني،  �أطياف  خمتلف  جمع 
�ل�سيا�سية  �ل��ق��وى  وخم��ت��ل��ف 
لبنان  متكني  �أج��ل  من  �للبنانية، 
�ملاأ�ساوي  �لو�سع  تخطي  م��ن 
رحب  كما  حاليا".  به  مير  �ل��ذي 
�لأوروبي  �لحتاد  خارجية  وزير 
و�أن  �سبق  �لذي   - بوريل  جوزيب 
�ل�سيا�سيني  على  بعقوبات  لوح 
ت�سكيل  تعطيل  عن  �مل�سوؤولني 
بو�سفها  باخلطوة،   - �حلكومية 
�لأزم�����ات  مل��ع��اجل��ة  "�ملفتاح 
و�لجتماعية  و�ملالية  �لقت�سادية 
طال  �إ�س�حات  وتنفيذ  �حلالية، 
لنتخابات  و�لتح�سري  �نتظارها 
فرن�سا  و�عتربت   ."2022 �لعام 
من  عنها  غنى  ل  "خطوة  ذل��ك 
ينتظرها  طارئة  تد�بري  �تخاذ  �أجل 

من  بلدهم  لإخ���ر�ج  �للبنانيون 
ي�سهدها".  �لتي  �لعميقة  �لأزمة 
�ميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�ض  و�سدد 
�متثال  "�رشورة  على  ماكرون 
�لتي  ل�لتز�مات  �ل�سيا�سيني 
بتنفيذ  �ل�سماح  �أجل  من  قطعوها 
مل�ستقبل  �ل�زمة  �لإ�س�حات 
�ل��دويل  �ملجتمع  ومتكني  لبنان، 
�سا�سية  �لأ �مل�ساعدة  تقدمي  من 
و��سنطن  رحبت  جهتها،  من  له". 
ب��ت�����س��ك��ي��ل �حل��ك��وم��ة، د�ع��ي��ة 
عاجلة"  "�إجر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �إىل 
�ملنهك،  �لق��ت�����س��اد  لإ���س���ح 
ح��ي��ث ق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م 
بر�ي�ض،  نيد  �لأمريكية  �خلارجية 
�رشيعة  مو�فقة  على  "نح�ض 
هذه  تتمكن  حتى  �ل��ربمل��ان  م��ن 
�لعمل  م��ن  �جل��دي��دة  �حل��ك��وم��ة 
ملمو�سة  �إ����س����ح���ات  ع��ل��ى 
مل��ع��اجل��ة �ل��و���س��ع �لق��ت�����س��ادي 
وتفاعلت  لبنان".  يف  �ملتدهور 
حيث  �لإع�����ن،  م��ع  بريطانيا 
دومينيك  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ق��ال 
"بريطانيا  �إن  "تويرت"  على  ر�ب 
�جلديدة  �للبنانية  �حلكومة  تدعم 
�ل�سني  �لأع��م��ال  رج��ل  برئا�سة 
من  لب��د  لكن  ميقاتي،  جنيب 
ويف  ملمو�ض".  حت���رك  ي����ة  روؤ
�لعامة  م��ان��ة  �لأ قالت  �ل�سياق، 
�آمال  �أن  �لعربية،  �لدول  جلامعة 
على  معقودة  كانت  �للبنانيني 
و�خل��ط��و�ت  �حل��ك��وم��ة  ت�سكيل 
�ستتخذها  �ل��ت��ي  �لإ���س���ح��ي��ة 
�لد�ستورية،  �س�حياتها  �سمن 
�لأزمة  حدة  تخفيف  يف  ي�سهم  مبا 
�لتي  ن�سانية  و�لإ �لقت�سادية 

�ل�سعب. يو�جهها 

انعقدت، يوم الثنني، اأول جل�صة وزارية للحكومة اللبنانية اجلديدة برئا�صة جنيب ميقاتي، التي �صيتعني عليها مواجهة 
حتديات كبرية يف ظل الأزمات متعددة الأوجه التي ت�صهدها البالد، اأهمها القدرة على احلد من النهيار القت�صادي واملايل، 

والتح�صري لالنتخابات النيابية.
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مباحثات  لإح��ي��اء  حم��اول��ة  يف 
�لأوىل  هي  زي��ارة  ويف  �ل�س�م، 
�سنو�ت،  ع�رش  منذ  نوعها  م��ن 
عبد  �مل�����رشي  �لرئي�ض  ي�ستقبل 
�رشم  يف  �لثنني  �ل�سي�سي  �لفتاح 
�لإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض  �ل�سيخ 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  بينيت.  نفتايل 
�سبل  ح��ول  �لرئي�سان  يتباحث  
�ل�س�م  عملية  �إحياء  �إعادة  وجهود 
�إ���س��اف��ة  �لأو����س���ط،  �ل�����رشق  يف 
على  �لأو�ساع  "م�ستجد�ت  �إىل 
و�لدولية".  قليمية  �لإ �ل�ساحتني 
نوعها  من  �لأوىل  هي  زي��ارة  يف 
ي�ستقبل  ���س��ن��و�ت،  ع�����رش  م��ن��ذ 
�لفتاح  ع��ب��د  �مل�����رشي  �ل��رئ��ي�����ض 
�ل�سيخ  �رشم  يف  �لثنني  �ل�سي�سي 
�لوزر�ء  رئي�ض  �لأحمر  �لبحر  على 
يف  بينيت،  نفتايل  ���رش�ئ��ي��ل��ي  �لإ
�ل�س�م،  مباحثات  لإحياء  حماولة 
وكتب  �مل�رشية.  �لرئا�سة  وف��ق 
�مل�رشية  �لرئا�سة  با�سم  �ملتحدث 
�سفحته  ع��ل��ى  ر����س��ي  ب�����س��ام 
"�للقاء  �أن  بوك  في�ض  �لر�سمية على 
�ل�سيخ  �رشم  مبدينة  عقده  �ملقرر 
�لتباحث  يتناول  �أن  �ملنتظر  من 
ح���ول ع���دد م���ن �مل��و���س��وع��ات 
خمتلف  يف  �جلانبني  بني  �لثنائية 
وجهود  �سبل  وكذلك  �ملجالت، 
ف�س�  �ل�س�م،  عملية  �إحياء  �إعادة 
على  �لأو���س��اع  م�ستجد�ت  عن 

و�لدولية". قليمية  �لإ �ل�ساحتني 
�مل�رشي �لدور  �أهمية 

يف  حيويا  دور�  �ل��ق��اه��رة  و�أدت 
ي���ار/م���اي���و ع��ن��دم��ا جن��ح��ت يف  �أ

�ل��ت��و���س��ط ل��وق��ف �إط����ق �ل��ن��ار 
 11 مل��دة  ��ستمر  �ل��ذي  �لعنيف 
���رش�ئ��ي��ل وح��م��ا���ض  ي��وم��ا ب��ني �إ
بقطاع  بالغة  �أ�رش�ر  عنه  ونتجت 
تاأتي  وللتذكري،  �ملحا�رش.  غ��زة 
فيما  وبينت  �ل�سي�سي  حمادثات 
�لإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزي��ر  ذّك��ر 
�لدور  باأهمية  �لأح��د  لبيد  يائري 
خطة  طرحه  معر�ض  يف  �مل�رشي 
حياة  حت�سني  ت�ستهدف  غزة  لتنمية 
�أمن  مقابل  �لقطاع  يف  �ملو�طنني 
يحدث  "لن  لبيد:  وقال  �إ�رش�ئيل. 
�رشكائنا  و�نخر�ط  دعم  بدون  ذلك 
على  قدرتهم  وب��دون  �مل�رشيني، 
�ل��ت��ح��دث م��ع ج��م��ي��ع �لأط����ر�ف 
 ،1979 ع���ام  وم��ن��ذ  �ملعنيني". 
مع  �س�م  باتفاق  م�رش  ترتبط 
بو�ساطة  تقوم  ما  وغالبا  �إ�رش�ئيل 
و�لإ�رش�ئيليني.  �لفل�سطينيني  بني 
�لقاهرة  دع��م  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
برئا�سة  �لفل�سطينية  لل�سلطة 
تعمل  ن��ه��ا  �أ �إل  ع��ب��ا���ض  حم��م��ود 
�لف�سائل  بني  �لتقريب  على  د�ئما 
با�ست�سافتها  �لفل�سطينية 
حما�ض  حركتي  بني  حو�ر  جولت 
��ستقبل  يام،  �أ ع�رشة  وقبل  وفتح. 
�لفل�سطيني  نظرييه  �ل�سي�سي 
�لأو�ساع  تطور  لبحث  و�لأردين 

�لقد�ض. يف 
�لطبيعي و�لغاز  �سيناء 

خ�ل  �ل�سي�سي  قال   ،2019 ففي 
دقيقة"   60" برنامج  يف  مقابلة 
�مل�رشي  �جلي�ض  �إن  م��ري��ك��ي،  �لأ
���رش�ئ��ي��ل  �إ م��ع  بالتن�سيق  يعمل 

�سيناء  يف  "�لإرهابيني"  ���س��د 
هذ�  و��سفا  �لب�د،  �رشق  �سمال 
على  "�لأقرب"  ن��ه  ب��اأ �ل��ت��ع��اون 
��ستعادت  �لبلدين.  بني  �لإط���ق 
جزيرة  �سبه  على  �سيادتها  م�رش 
�س�م  �تفاق  بر�مها  �إ بعد  �سيناء 
حتتلها  كانت  �لتي  �إ�رش�ئيل  مع 
تكون  �أن  ب�رشط   ،1967 عام  منذ 
بني  �ل�����س���ح  م��ن��زوع��ة  منطقة 
 ،2013 عام  منذ  نه  �أ �إل  �لبلدين. 
ن�سطة  �أ يف  ت�سعيد�  م�رش  تو�جه 
عليهم  يطلق  �ل��ذي��ن  �جل��ه��ادي��ني 
"تكفرييني"  ��سم  �مل�رشي  �جلي�ض 
لتنظيم  �مل�رشي  �لفرع  بينهم  ومن 
�سمال  يف  �لإ�س�مية"  "�لدولة 
بعد  خ�سو�سا  �سيناء،  وو�سط 
�لإ�س�مي  �لرئي�ض  �جلي�ض  �إطاحة 
�أعقاب  يف  مر�سي  حممد  �لر�حل 
�سد  حا�سدة  �سعبية  �حتجاجات 
�مل�رشية  �لقو�ت  وتقوم  حكمه. 
بحملة   2018 �سباط/فرب�ير  منذ 
م�سلحة  جمموعات  �سد  و��سعة 
مناطق  ويف  �ملنطقة،  يف  ومتطرفة 
�ل��ب���د. وو���س��ل حد  �أخ���رى م��ن 
�لقت�سادية  �لع�قات  يف  �لتطور 
قيام  �إىل  �لبلدين  بني  و�لتجارية 
با�ستري�د  �ملا�سي  �ل��ع��ام  م�رش 
من  م��رة،  لأول  �لطبيعي،  �لغاز 
وت�سديره  ت�سييله  لإعادة  �إ�رش�ئيل 
ملدة  �ت��ف��اق  مبوجب  �أوروب���ا،  �إىل 

دولر. مليار   15 بقيمة  15عاًما 
و��سنطن �إىل  ر�سالة 

زيارة  �أن  �سامة  يرى  جانبه،  ومن 
من�سبه  ت���وىل  �ل���ذي  ب��ي��ن��ي��ت، 

ج��زء  ه���ي  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و  يف 
�لطويلة"  �ل��ع��م��ل  "ع�قة  م��ن 
مع  �ل�سي�سي  عليها  �أبقى  �لتي 
مبوجب  �لقاهرة  وتعتزم  نتانياهو. 
يرى  م��ا  بح�سب  �ل��زي��ارة،  ه��ذه 
مرة  بر�سالة  تبعث  "�أن  �سامة، 
�لأمريكي(  )�لرئي�ض  د�رة  لإ �أخرى 
ج��و ب��اي��دن ع��ن دوره���ا �ل���ذي ل 
�ل�رش�ع  ��ستقر�ر  يف  عنه  غنى 
وتعترب  �لإ�رش�ئيلي".  �لفل�سطيني 
من  ���رش�ئ��ي��ل  �إ وج��ارت��ه��ا  م�����رش 
يف  لو��سنطن  �لرئي�سيني  �حللفاء 
�لكبار  �مل�ستفيدين  ومن  �ملنطقة 
م��ن �مل�����س��اع��د�ت �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
���س��ت��اذ  م��ري��ك��ي��ة. وي���رج���ح �أ �لأ
بجامعة  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل��ع��ل��وم 
�أن  ك��ام��ل  م�سطفى  �ل��ق��اه��رة 
حماولة  يف  ترتكز  �لزيارة  �أهمية 
بني  �حل��و�ر  لدفع  �لتو�سط  م�رش 
و�لفل�سطينيني،  ���رش�ئ��ي��ل��ي��ني  �لإ
رئي�ض  ت�سدد  ظل  يف  "خ�سو�سا 
فهو  �حلايل  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة 
�سيا�سي  م�سار  ب���اأي  ي��وؤم��ن  ل 
حل  يد  يوؤ ول  �لفل�سطينيني  مع 
�مل�����س��ت��وى  وع��ل��ى  �لدولتني". 
�مل�رشيني  ع��د�ء  ف��اإن  �ل�سعبي، 
�خلم�سينات  منذ  �لقائم  لإ�رش�ئيل 
مع  �ل��ع���ق��ات  تطبيع  ورف�����ض 
قد  يكون  رمب��ا  �ل��ع��ربي��ة،  �ل��دول��ة 
�سيف  منذ  �ل�سيء  بع�ض  تغري 
�أرب��ع  قامت  �أن  بعد   2020 ع��ام 
مع  �لع�قات  بتطبيع  عربية  دول 

ئيل. �رش� �إ
ق.د

بينيت يلتقي ال�صي�صي يف اأول زيارة لرئي�ض وزراء اإ�صرائيلي مل�صر منذ اأكرث 
من 10 �صنوات

خارجية  وزير  �أكد 
حممد  �ل�سيخ  قطر 
�لرحمن  ع��ب��د  ب��ن 
�أن  ثنني  �لإ ثاين  �آل 
"حتقيق  تدعم  قطر 
�لوطنية"  �مل�ساحلة 
ف��غ��ان�����س��ت��ان،  �أ يف 
ن���ه���ا  م�����وؤك�����د� �أ
�لأمان"  "�سمام 

دور  قطر  توؤدي  �لب�د.  ل�ستقر�ر 
و�ملجتمع  طالبان  ب��ني  �لو�سيط 
�لدول  من  �لعديد  ونقلت  �لدويل 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ذل���ك  يف  مب��ا 
�لدوحة.  �إىل  كابول  من  �سفار�تها 
خ�ل  قطر  خارجية  وزي��ر  و�أك��د 
�لفرن�سي  نظريه  مع  �سحايف  موؤمتر 
"�لتز�م  على  ل��ودري��ان  ي��ف  �إ ج��ان 
دول���ة ق��ط��ر ب��دع��م ك��اف��ة �جل��ه��ود 
�مل�ساحلة  حتقيق  نها  �ساأ من  �لتي 
وقال  �أفغان�ستان".  يف  �لوطنية 
هي  �لوطنية  �مل�ساحلة  �أن  "نرى 
ل�ستقر�ر  �لوحيد  م��ان  �لأ �سمام 
و�لأحد،  �مل�ستقبل".  يف  �فغان�ستان 
�لقطري  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ���س��ار 
يزور  دبلوما�سي  م�سوؤول  �أرف��ع 
�إىل  طالبان  عودة  منذ  �أفغان�ستان 
�ل��ذي  �ل��وزي��ر  و�لتقى  �ل�سلطة. 
رئي�ض  نائب  من�سب  �أي�سا  يتوىل 
�ل����وزر�ء ع���دد� م��ن �مل�����س��وؤول��ني 
ح�ساب  ك�سف  م��ا  وف��ق  ف��غ��ان  �لأ
ر���س��م��ي ل��ط��ال��ب��ان ع��ل��ى ت��وي��رت. 

�لقطري  �خلارجية  وزي��ر  و�جتمع 
���س��ب��ق  ف���غ���اين �لأ ب��ال��رئ��ي�����ض �لأ
ح��ام��د ك����رز�ي، وف���ق ���س��ور مت 
�لتو��سل  و�سائل  على  تد�ولها 
يعرتف  مل  �لآن  و�إىل  �لجتماعي. 
�سّكلتها  �لتي  باحلكومة  بلد  �أي 
دول  ث���ث  ب���اأن  علما  ط��ال��ب��ان، 
م��ار�ت  و�لإ �ل�سعودية  هي  فقط 
بنظام  تعرتف  كانت  وباك�ستان 
من  �متد  �ل��ذي  �ل�سابق  طالبان 
 .2001 �لعام  حتى   1996 �لعام 
خارجية  وزي���ر  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ح��ول  ���س��ئ��ل��ة  �أ ه��ن��اك  �إن  فرن�سا 
تعليم  ب�����س��اأن  ط��ال��ب��ان  ت��ع��ه��د�ت 
و�أكد  حقوقهن.  ومنحهن  �لن�ساء 
قليل  "عدًد�  �أن  �لفرن�سي  �لوزير 
يقدر  �لفرن�سيني  �لرعايا  من  جد�" 
يف  عالقني  ز�ل��و�  م��ا  بالع�رش�ت 
دري��ان  لو  وبح�سب  �أفغان�ستان. 
نحو  ب��اإج���ء  ق��ام��ت  فرن�سا  ف��اإن 
�أفغان�ستان،  من  �سخ�ض   2800

�أفغاين.  2600 بينهم 
ق.د

�لوطنية  �ل�سحة  هيئة  ت�رشع 
بريطانيا  يف  ل��ل��دول��ة  �لتابعة 
جتربة  �أك��رب  �إج���ر�ء  يف  �لث��ن��ني 
"غالريي  �لعامل  يف  للدم  �ختبار 
�رشكة  ن��ت��اج  �إ م��ن  �لرئي�سي" 
�لك�سف  ���س��ت��ت��ي��ح  "غريل"، 
نوعا   50 م��ن  �أك��رث  ع��ن  �ملبكر 
م���ن �ل�������رشط���ان ق��ب��ل ظ��ه��ور 
�أن  �مل��رج��ح  وم���ن  �لأع���ر�����ض. 
"تغيري�  �لخ��ت��ب��ار  ه��ذ�  ي��ح��دث 
�ملبكر"  �لك��ت�����س��اف  يف  ه��ائ��� 
ما  ح�سبما  �خلبيث،  �ملر�ض  لهذ� 
هيئة  وتطلق  �ملخت�سني.  �أحد  قال 
للدولة  �لتابعة  �لوطنية  �ل�سحة 
جتربة  �أكرب  �لثنني  بريطانيا  يف 
"غالريي  �لدم  لختبار  �لعامل  يف 
�رشكة  ن��ت��اج  �إ م��ن  �لرئي�سي" 
��ستخد�مه  ميكن  و�لذي  "غريل"، 
50 نوعا من  يف �كت�ساف �أكرث من 
�لأعر��ض.  ظهور  قبل  �ل�رشطان 
"غالريي"  �خ��ت��ب��ار  وي��ف��ح�����ض 
يف  يه(  )دي.�إن.�إ �لنووي  �حلم�ض 
كان  ذ�  �إ ما  لتحديد  �ملري�ض  دم 
م�سابة  خ�يا  منه  �أي  م�سدر 
�لت�سخي�ض  وي�سمح  بال�رشطان. 
بزيادة  �ل�رشطان  ملر�ض  �ملبكر 
كبري.  ب�سكل  �ل�سفاء  معدلت 
هيئة  ق��ال��ت  �ل�����س��ي��اق،  ويف 
 140 تريد  نها  �إ �لوطنية  �ل�سحة 
لرتى  �إنكلرت�  يف  متطوع  ل��ف  �أ
كجزء  �لخ��ت��ب��ار  ك��ف��اءة  م��دى 
ع�سو�ئية.  م��ر�ق��ب��ة  جت��رب��ة  م��ن 
فح�ض  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  و���س��ي��ت��م 
�مل�ساركني  لن�سف  �لدم  عينات 
بيرت  و���رشح  ج��ال��ريي.  باختبار 
من  �لوقاية  �ستاذ  �أ �سا�سيني 
جامعة  يف  �ل�����رشط��ان  م��ر����ض  �أ
"نحتاج  لندن  كوليدج  كينغز 
بدقة  غالريي  �ختبار  لدر��سة 
عدد  يخف�ض  كان  ذ�  �إ ما  ملعرفة 
يتم  �لتي  بال�رشطان  �لإ�سابات 
متاأخرة  مرحلة  يف  ت�سخي�سها 

"ميكن  م�سيفا  كبرية.  ب�سورة 
هائ�  تغيري�  �لختبار  ُيحدث  �أن 
لل�رشطان  �ملبكر  �لكت�ساف  يف 
�لرو�د  لكوننا  متحم�سون  ونحن 

�ملهم". �لبحث  هذ�  يف 
م���ان���د� ب��ري��ت�����س��ارد  ت��غ��ري��دة �أ
لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��رئ��ي�����س��ة 

�لربيطانية �ل�سحة 
The NHS has today be-
 gun the world's largest
 trial of a new blood test
 that detects more than
50 types of cancer be-
 fore symptoms appear.
 By finding cancer early،
 we have the best chance
 of treating it and giving
 people the best possible
chance of survival. pic.
twitter.com/CmeeIxzaq4
Amanda Pritchard )@  —
AmandaPritchard( Sep-

tember 13، 2021
�لآن  حتى  �لرئة  �رشطان  ويعترب 
للوفاة  �سيوعا  �لأك��رث  �ل�سبب 
�ململكة  يف  �ل�����رشط��ان  مب��ر���ض 
ُخم�ض  ور�ء  يقف  حيث  �ملتحدة 
�ل�����رشط��ان.  ب�سبب  �ل��وف��ي��ات 
�لوطنية  �ل�سحة  هيئة  ف��ادت  و�أ
م��ع��اء  ب���اأن ���رشط��ان �ل��رئ��ة و�لأ
م�سوؤولة  و�لثدي  و�لربو�ستاتا 
�ل��وف��ي��ات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   45 ع��ن 
يف  �خلبيثة  �لأور�م  عن  �لناجتة 
�أ�سارت  كما  �ملتحدة.  �ململكة 
�لأمريكية  لومينا"  "�إ ���رشك��ة 
�إىل  ب��دوره��ا  �مل��ا���س��ي  �ل�سهر 
على  �ل�ستحو�ذ  �أكملت  قد  نها  �أ
مليار   7،1 قيمتها  ب�سفقة  غريل 
نها  باأ لومينا"  "�إ ف��ادت  و�أ دولر. 
نحو  على  "غريل"  �سُت�سغل 

�حلالية. �رشكتها  عن  منف�سل 
 ق.د

قطر تدعم "م�صاحلة وطنية"
 يف اأفغان�صتان

بريطانيا تطلق اأكرب جتربة اختبار 
للدم بالعامل للك�صف املبكر عن 50 

نوعا من ال�صرطان
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املن�صد يا�صني �صحراوي يف حوار لـ"التحرير":

الإن�صــاد يعــني يل القيــم واملبــادئ 
والر�صالــة الهادفــة يف املجتمــع

 حاوره :عبدالقادر بو�صريط
------------------

التحرير: من هو يا�صني 
�صحراوي؟

ولية  من  �سحر�وي  يا�سني 
وفنان  من�سد  �سنة   22 �ملدية 
حف�ت  ومن�سط  �إ���س���م��ي 
جامعي  طالب  خا�سة،  علمية 
تخ�س�ض  لي�سان�ض  ثالثة  �سنة 

�أرطوفونيا.
متح�سل على عديد �ل�سهاد�ت 
و�لإع���م  �ل�سحافة  يف  منها 
يف  بقطر  �جل��زي��رة  معهد  من 
و�ملذيع  �لتلفزيوين  �لتقرير 
�ملتميز ولغة �جل�سد �لإع�مية، 
�إدلل  من�سة  من  و�سهاد�ت 
�ل�سوتي  �لتعليق  يف  بعمان 

و�إد�رة �مل�ساريع.
يف  م�ساركة  ���س��ه��اد�ت  يل 
�لب�رشية  �مل�����و�رد  ت�سيري 
و�ل��ت�����س��وي��ر �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 
و�لرتكيب وعلم �لفلك و�سهادة 

مكتبي يف �لإع�م �لآيل.

التحرير: كيف اكت�صفت 
موهبتك يف الإن�صاد ومتى 

كان ذلك؟      
�لإن�ساد  يف  موهبتي  �كت�ساف 
بحيث  �ل�����س��غ��ر،  م��ن��ذ  ك���ان 
�سوتي  يف  �ملوهبة  وج��دت 
ملختلف  تقليدي  خ���ل  م��ن 
�لرغبة  منيت  وبذلك  �لأنا�سيد، 
من  كل  وكان  �ملجال  حب  يف 
بجمالية  يخربين  ي�سمعني 
خا�سة  عندي،  �لذي  �ل�سوت 
�أ�ستاذتي  �أو  �لقر�آن  معلمي يف 
�ملتو�سط،  يف  �ملو�سيقى  يف 
�لتي لطاملا تنباأت يل مب�ستقبل 
�لإن�سادي  �ملجال  يف  م�رشق 

�ملو�سيقي.
التحرير: كيف انطلقت 

يف عامل الإن�صاد ومن 
الذي �صاندك منذ 

بدايتك الإن�صادية؟
من  �لإن�ساد  عامل  يف  �نطلقت 
بو�بة �ملدر�سة، وذلك من خ�ل 
�حلف�ت  ملختلف  تن�سيطي 
�لوطنية مبجموعة من �لأنا�سيد 
حني  وغ��ريه��ا،  �لعلم  ك��ي��وم 
�نتقلت للجامعة بد�أت �لإن�ساد 
بعدها  �جلامعية،  �حلف�ت  يف 
�لتو��سل  مو�قع  عرب  ب��د�أت 
�أجد �سدى  �لجتماعي وبد�أت 
��ست�سافتي  مت  بعدها  و��سعا، 
و�لآن  �ل��ق��ن��و�ت  ع��دي��د  ع��رب 
بلحن  جديد  فني  �إ�سد�ر  يل 
�أطلقته  جديدة  وكلمات  جديد 
عنو�ن  حتت  �سهر  حو�يل  منذ 

�لكليب  ر�ئعون"،  "متميزون 
ذوي  ح���ول  ي��ت��ك��ل��م  �ل����ذي 
ولقي  �خلا�سة  �لحتياجات 
�لآن  �لله،  و�حلمد  كبري�  جناحا 
��ستدعائي  ويتم  �أن�سد  �رشت 
و�ملنا�سبات،  �حلف�ت  كل  يف 

�سو�ء ولئيا �أو وطنيا.
�ل����ذي ���س��ان��دين ب��ال��درج��ة 
من  وبع�ض  �لو�لد  هو  �لأوىل 

�أ�سدقائي وبع�ض �ملن�سدين.
التحرير: مبن تاأثرت يف 
بداياتك من املن�صدين 

من داخل الوطن 
وخارجه؟

د�خل  من  تاأثرت  بد�ياتي  يف 
لقمان  باملن�سدين  �ل��وط��ن 
�إ�سكندر �بن وليتي، وبالعالية 
�لوطن  خ��ارج  �أم��ا  ذهيبة،  بن 
كنت متاأثر� جد� باملن�سد حممد 

ب�سار وماهر زين.
التحرير: ما هي 

اأول اإطاللة لك اأمام 
اجلمهور؟

�جلمهور  �أمام  يل  �إط�لة  �أول 
��ست�سافة  �أول  ع��رب  كانت 
عرب  �ل�رشوق  بقناة  تلفزيونية 
منذ  �ل�رشوق،  �سباح  برنامج 
ذلك �حلني �أ�سبح �جلميع يعرف 

�ملن�سد يا�سني �سحر�وي.
التحرير: هل واجهتك 

اأي �صعوبات وعراقيل يف 
طريقك نحو هذا النجاح 

املتمّيز؟
عر�قيل  عدة  و�جهتني  �أكيد 
�أعي�ض  �لذي  �ملحيط  من  منها 
�لإمكانيات  من  ومنها  فيه، 
و�لت�سجيل  بالت�سوير  �ملتعلقة 

وغريها.
التحرير :ما هي 

امل�صابقات التي �صاركت 
فيها واملراتب التي 
ح�صلت عليها؟   

�مل�سابقات  عديد  يف  �ساركت 
من�سد  �لوطنية  �مل�سابقة  منها 
مع  وكنت  بامل�سيلة،  �جلامعة 
�لأو�ئل، و�ساركت يف  �لع�رشة 
�لإن�ساد  يف  جامعية  م�سابقة 
�ملرتبة  على  حت�سلت  باملدية 
م�سابقة  و�ساركت يف  �لأوىل، 
من�سد �جلز�ئر �ملنظمة من طرف 
يف  وك��ن��ت  �لأف����ر�ح  جمعية 
وموؤخر�  �لأو�ئ��ل،  مع  �لنهائي 
�لولئية  �مل�سابقة  يف  �ساركت 
طرف  م��ن  �ملنظمة  ل�����أذ�ن 
و�لريا�سة  �ل�سباب  مديرية 

و�حتليت �ملرتبة �لثالثة.
التحرير: ماذا يعني لك 

فن الإن�صاد؟
�سيء،  كل  يعنيلي  �لإن�ساد 
و�مل��ب��ادئ،  �لقيم  يل  يعني 

و�لر�سالة �لهادفة يف �ملجتمع.
التحرير: بعد اإدخال 

الآلت املو�صيقية 
احلديثة �صمن العمل 

الإن�صادي، ما الفرق بني 
الن�صيد والأغنية من 
وجهة نظرك؟ واأيهما 
يف الوقت الراهن تراه 

مكت�صحًا �صاحة ال�صماع؟  
�لإن�ساد  بني  ف��رق  هناك  نعم 
و�لغناء، لأن �لإن�ساد له معانيه 
بالغناء،  مقارنة  ور�سالته 
�أ�سبحت  �ملو�سيقية  �لآلت 

�مل�ستمع  لأن  �لأنا�سيد  جل  يف 
�ملو�سيقى  يطلب  �أ���س��ب��ح 
هي  ي�ستمع،  ل  وب��دون��ه��ا 

�حلقيقة.
التحرير: ما ق�صة 

ن�صيدك باللغة الرتكية 
وهل تتقن هذه اللغة؟

�لرتكية  باللغة  ن�سيدي  نعم   
eyse - �مل�سماة �أن�سودة   آآخر 

gili هاته �لأن�سودة �لتي لقت 
�للغة  لهاته  حبي  كبري�،  جناحا 
لكي  و�أث��اب��ر  �أجتهد  جعلني 

�أن�سد هاته �لأن�سودة.
التحرير:هل اأ�صبح 

الإن�صاد مناف�صا للغناء؟
وحا�رش يف  مبادئه  له  �لإن�ساد 
�أدري  ل  لكن  �ملنا�سبات،  كل 
كمجتمع  نحن  حقا  ك��ان  �إن 
�أع��ط��ي��ن��ا ل��ه ح��ق��ه م��ق��ارن��ة 
نقول  حتى  �لأخ��رى  بالطبوع 

�إنه يناف�ض �لغناء.
التحرير: هل لديك 

هوايات اأخرى متار�صها 
غري فن الإن�صاد؟                                 

نعم يل هو�يات �أخرى كما قلت 
�لإع�مي  �لتن�سيط  هي جمال 

لأين لطاملا �أحببت هذ� �ملجال.
التحرير: هل �صجلت األب

وما؟                                                     
نعم مت �إط�ق �أول كليب وعمل 
ل��ذوي  ح�����رشي  ج��دي��د  فني 
�لحتياجات �خلا�سة، �حلمد �لله 
رو�جا  لقي  �لذي  �لكليب  هذ� 
كبري� و�إعجابا كبري� من طرف 
�خلا�ض  و�جلمهور  �مل�ستمعني 

بي.
التحرير: ما م�صاريعك امل

�صتقبلية؟                                  
�أح�رش لعدة م�ساريع م�ستقبلية 
مبو��سيع هادفة �ستلقى �إعجاب 

�مل�ستمعني بحول �لله.
التحرير: يف الأخري 
�ُصكـرا لًك عَلى هذا 

الّلقاء ال�صيق و�صعدت 
باحلوار معك، مع متنياتي 

لك مبزيد من النجاح 
والتوفيق، كلمة اأخرية 

ختامية تود اأن تقولها
بخال�ض  لك  �أتقدم  �لأخري  يف 
�لقادر على  �أ�ستاذ عبد  �ل�سكر 
هذ� �حلو�ر �ل�سيق، كما �أمتنى �أن 
ندعم هذ� �لفن �لأ�سيل �لهادف 

بكل ما حتمله �ملعاين. 

املن�صد يا�صني �صحراوي امللقب ببلبل التيطري، �صاب طموح متعدد املواهب اأبدع يف الأن�صودة على امل�صتوى 
املحلي والوطني ويتلطع  لبلوغ العاملية. 

�صدور كتاب "وهم الهوية" ملليكة 
�صعالل

�أول  يف  �سع�ل  مليكة  ت�ساطر 
"وهم  بعنو�ن  لها  �أدب��ي��ة  حماولة 
�خلا�ض  ت�سورها  قر�ءها  �لهوية"، 
ب�"�لهوية" مثلما عا�ستها وباإح�سا�ض 
كالرتبية  �أم��ور  لعدة  تر�كم  مبثابة 
�ل�سخ�سية،  و�لتجارب  و�ملطالعة 
ثقافيا  ت�سور�  خ���ل  من  تبلور 

للهوية.
ي�سم  �ل��ذي  �لكتاب  ه��ذ�  وتناول 
123 �سفحة من �إ�سد�ر د�ر �لن�رش 
معي�سة  منط   "Medias Index"
يف  طفولتها  يف  �سع�ل  مليكة 
ر�أ�سها،  م�سقط  �لقبائل  منطقة 
�جلز�ئر  بالعا�سمة  ل�إقامة  وذهابها 
�لتي تتميز "مبزيج من �لإرث �لثقايف 
ومنط معي�سي وطريقة تفكري و�رد 

من جميع �أنحاء �لوطن".
باملدر�سة  جتربتها  �لكاتبة  وتروي 
وتعلم  ��ستعمال  حول  وت�ساوؤلتها 
�للغة �لأمازيغية وع�قتها ب�"�لآخر" 
يف  يغذي  "مناف�سا"  �أ�سحى  �لذي 
قامتة  �سورة  �لإكمالية  تلميذ  فكر 
حول �لثقافة و�للغة و�لفكر �لعربي.

هذ�  �أن  �لكاتبة  �أو���س��ح��ت  وق��د 
ب�رشعة  حتول  بالرف�ض  �لإح�سا�ض 
�إىل �سعور بالنتماء عندما �كت�سفت 
"�لدعم �لكبري �لذي قدمته �حل�سارة 

�لإ�س�مية للنه�سة �لأوروبية".
�لكت�ساف،  ه��ذ�  م��ن  و�ن��ط���ق��ا 

مع  "م�ساحلة  عن  �لكاتبة  حتدثت 
"ثقافة  و�مت�كها  �لعربية"  �لثقافة 

مزدوجة".
للهوية"  "ت�سورها  بلورة  و�سمن 
حا�سمة  �أحد�ث  عن  �لكاتبة  حتدثت 
على  و�لط���ع  لبنان  ح��رب  مثل 
وت�ساعد  �لفل�سطينية  �لق�سية 

�لعنف يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط.
وع���ق���ب �ل��ع�����رشي��ة �ل�����س��ود�ء 
مليكة  حت��دث��ت  و�نعكا�ساتها، 
�لإع�م  و�سيلة  قدوم  عن  �سع�ل 
�إىل  دفعها  �لذي  و�لإنرتنت  �لآيل 
مبجرد  قناعاتها  بع�ض  مر�جعة 
و�لثقافية  �جلغر�فية  �حلو�جز  زو�ل 

و�للغوية مرة و�حدة.
�لأح��د�ث  �لكاتبة  ��سرتجعت  كما 
�لعربي  �لعامل  هزت  �لتي  �لكربى 
منذ 2011، على غر�ر �سقوط عدة 
�لإرهاب،  ظاهرة  و��ستفحال  �أنظمة 
ح��ي��ث �أك����دت �����رشورة �حل���و�ر 
�لبلد�ن  وب��ني  �لو�حد  �لبلد  د�خ��ل 

و�حل�سار�ت و�لديانات.
در�ست  �سع�ل  مليكة  �أن  يذكر 
�لطور  يف  �لفيزيائية  �لعلوم  مادة 
�لثانوي، قبل �أن تز�ول مهنة �لكتابة 
�سبع  عمرها  جتربة  وبعد  و�لتاأليف، 
هي  ها  �لإ�سد�ر  جمال  يف  �سنو�ت 

�ليوم تن�رش كتابها "وهم �لهوية".
ق/ث

تتويج الإذاعة اجلزائرية باجلائزة 
الأوىل يف امل�صابقة العربية 
للمو�صيقى والغناء بتون�ض

�جلائزة  على  �جلز�ئرية  �لإذ�عة  حت�سلت 
للم�سابقة  �ل�13  �ل��دورة  يف  �لأوىل 
�لعربية للمو�سيقى و�لغناء �لتي نظمت 
مقطوعة  عن  �سبتمرب(   8  6-( بتون�ض 
�لفنان  وتوزيع  تاأليف  من   " "جولة 
�ملو�سيقية  �لد�ئرة  من  دريفول  �لطيب 
م�ساء  ورد  ما  ح�سب  �ملوؤ�س�سة،  لذ�ت 
�أم�ض �ل�سبت على موقعها �لإلكرتوين 

.
�لعامة  �لإد�رة  �أن  �إىل  �مل�سدر  و�أ�سار 
لحتاد �إذ�عات �لدول �لعربية، �أو�سحت 
�لعام  �مل��دي��ر  �إىل  تهنئة  ر�سالة  يف 
�أن  بغايل،  حممد  �جلز�ئرية  ل���إذ�ع��ة 
�مل�رشح  على  حية  �ستقدم  �ملقطوعة 
�سمن حفل �لفتتاح للمهرجان �لعربي 

ل�إذ�عة و�لتلفزيون يف دورته �ملقبلة.
دريفول  �لطيب  �لإذ�ع��ي  �لفنان  وعرب 
�جلز�ئرية  �لإذ�ع��ة  ملوقع  ت�رشيح  يف 
عن �سعادته بهذ� �لتتويج، �لذي قال �إنه 
ي�رشف �لإذ�عة �جلز�ئرية و�جلز�ئر ككل، 
 5 بني  مقطوعته  يف  �ملتوج  مزج  وقد 
�أوربية  مل�سة  مع  عربية،  غنائية  طبوع 
�إعجاب  نال  �أوركي�سرت�ليا  قالبا  �أخذت 
لتمنحه  �مل�سابقة  حتكيم  جلنة  وتقدير 

�جلائزة �لأوىل.
ل�إذ�عة  �لعام  �ملدير  �أب��دى  جهته  من 
بهذ�  �سعادته  بغايل  حممد  �جلز�ئرية 
ومن  �ملوؤ�س�سة،  �رشف  �ل��ذي  �لإجن��از 
تفوق  من  �سنعه  مبا  �جلز�ئريني  خ�لها 
�مل�سابقة،  هذه  يف  �ملتناف�سني  بني  ومتيز 
به  تتمتع  ما  �ل�سياق  ذ�ت  يف  مثمنا 
�لإذ�عة �جلز�ئرية من كفاء�ت عالية يف 

خمتلف �ملجالت.
�لفوز  ه��ذ�  بغايل  حممد  �عترب  كما 

�لإجناز�ت  من  �أخرى  �إ�سافة  �مل�ستحق 
ل�إذ�عة  �مل�رشق  �ل�سجل  ترفع  �لتي 
�أخرى  لإجن��از�ت  ومقدمة  �جلز�ئرية، 
�لإذ�عية،  �لرب�مج  م�سابقات  يف  قادمة 
بحب  �ملعروف  �جل��ز�ئ��ري  �أن  م�سيفا 
يكون  �لنت�سار�ت  وحتقيق  �لتحدي 
كلما  له،  حليفا  د�ئما  و�لتميز  �لتفوق 
�لإب��د�ع  و�أ�سباب  �أدو�ت  له  توفرت 
و�لعطاء وكلما عمل يف ظروف تطبعها 
�ل�سفافية وحتكمها معايري �ل�ستحقاق، 
يوؤكد  بلوغه  �إىل  د�ئما  ن�سعى  ما  هو 

�ملدير �لعام.
�لإذ�عي  فوز  �مل�سابقة  عرفت  للتذكري 
�لثانية  باجلائزة  طارق عبا�ض من م�رش 
و�سلته  عن  �ملقطوعة  م�سابقة  يف 
فيما  �مل�رشية،  ل�إذ�عة  �ل�رشق"  "حنني 
�إىل  منحت جلنة �لتحكيم �سهادة تقدير 
"معزوفة  �للبنانية  �لإذ�ع��ة  مقطوعة 
�حل��اج  �أن��دري��ه  ت��األ��ي��ف  م��ن  �حلرية" 

وتوزيعه.
�أغنية  توجت  �لأغنية  م�سابقة  ويف 
من  �أكون"  "لزم  �مل�رشية  �لإذ�ع���ة 
وتوزيع  وتلحني  ح�سن  عماد  تاأليف 
�إيهاب عبد �ل�س�م وغناء مدحت �سالح 
�جلائزة  ع��ادت  بينما  �لأوىل،  باجلائزة 
عمان  �سلطنة  �إذ�ع��ة  لأغنية  �لثانية 
بن  ه�سام  تاأليف  من  �لطريق"  "حلم 
�أ�سعد  نا�رش �ل�سقري وتلحني وتوزيع 
كما  �لبو�سعدية،  نو�ل  و�أد�ء  �لرئي�سي 
�إىل  منحت جلنة �لتحكيم �سهادة تقدير 
�حلياة  "�أحنا  �لفل�سطينية  �لإذ�عة  �أغنية 
�سكر  خالد  تاأليف  من  �حلياة"  ونب�ض 
وتلحني خالد �سدوق ومن توزيع ر�مي 

ق/ثعرفات و�أد�ء نور فريتخ.
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رجل بقلم  املراأة  الوقت" اآلم  يتوقف  عندما  "كتاب 
عبارة  ه��و   " �ل��وق��ت  يتوقف  "عندما 
�ملجموعات  كل  به  جممع  كتاب  عن 
�لق�س�سية �لتي �أ�سدرها �لكاتب "طارق 
رفعت" ، "�سفاه �سامتة و قلوب تتحدث" 
و  �أ�سود  و  "�أبي�ض  �أخري�ً  و   ، "حلظات"   ،
"كتبنا"  كل  ق�سة  رمادي"عن د�ر ن�رش 
تاخذك يف  رحلة و حديث يدور يف د�خل 
كل �مر�أة م�رشية وعربية و ما تقابله من 
مع  و  نف�سها  مع  �سعوبات  و  حتديات 
�ملجتمع. يف كل ق�سة حتكي �ل�سخ�سيات 

حتدي جديد  
�ن  حتاول  ل  و  حلول  تقدم  ل  �لق�س�ض 
تفر�ض ر�أي بعينه و لكن يعربعن حالة متر 
بها �ملر�أة وتعود قوية لتحارب ليوم جديد. 
�ل�سعور  للق�س�ض �سينتابك  عند قر�ئتك 

�و  �سديقتك  �أو  �أختك   عن  تقر�أ  �ن��ك 
و  حكايات  ،هي  �نت  عنك  تتحدث  رمبا 
حياتنا  يف  نقابلها  مو�قف  و  �سخ�سيات 
ولن�ستمع  نقف  ل  لكن   و  مرة   ١٠٠٠
هوؤلء  نف�ض  يف  �ل�رشي  �حلديث  لذلك  
�ل�سيد�ت ، بل نحاول جاهدين كل يوم �أن 

نهرب من تلك �لأ�سو�ت 
�أنني   �أ�سعر  كنت  للكتاب  قر�ئتي  عند 
�نت�سار�ل�سخ�سيات  و  �نك�سار  ع�ست 
ب�سورة  حياتي  قابلتهم  بب�ساطة  لين    ،

مبا�رشة و غري مبا�رشة  
و  �ملعتاد  �ل�رش�ع  يف  يدخل  مل  �لكاتب 
�لنف�سية  �ملعاناة  على  �ل�سوء  �لقى  لكن 
�لذ�ت و ما يدور  و هي �ل�سعب و جلد 
يف �لنف�ض و هو د�ئما �ل�سعب يف �لتعبري 

يتعدى  ل  قد  و  معلنة  غري  لنها  عنها 
�ملرور بها �سوى دقائق و لكن ترتك تلك 
�لدقائق �أثر كبري.    �لكاتب ي�ساركنا تلك 
جذبني  مما   ، منها  نهرب  �لتي  �لأ�سو�ت 
على �لرغم من تخويف منه يف بد�ية �لأمر   
ممتع  �لكتاب  يف  �ل�رشد  �أ�سلوب  و  �للغة 
ل  ق�سة  كل  و  قر�ئته  ب�سهولة  يتميز  و 
يوجد  ول  �لث�ث  �أو  �ل�سفحتان  تتعدى 
�أي�سًا  مما  جارحة  �أو  لفظية  جتاوز�ت  فيه 
قلوب  و  �سامتة  "�سفاه  كتاب  يجعله 
ق�س�سية  جمموعة  عن  عبارة  تتحدث" 
تتناول حلظات يعي�سها �أبطال �لق�س�ض و 
�أغلبهن من �ل�سيد�ت ذ�ت �لظروف  �لتي 
�حلياتية �ملختلفة و يتناول �مل�ساعر �لتي ل 
هذ�  �سمل  لقد  بها.    �لبوح  على  يقدرن 

وعبار�ت  مهمة  م�حظات  عدة  �لكتاب 
يف �ل�سميم ت�سيب جر�ح �ملجتمع مبا�رشة 
فتدميها وتذكرنا بها.                      ق.ث

بقلم/  ق�صري الرمي�صاء 
------------------------------

هل هو �لإهمال و �لوحدة ، �أم �سيطرة �لندم بعد 
�رتكاب �خلطيئة ؟

�أم �أن كل �سيء ي�سري يف غريه �جتاهه �ملُ�سطر له 
حني يجهل �لإن�سان كينونة وجوده .

�نطفاء  لكن  و  ُم�ساًء  كان  �لنفق  �أن  �أمامه  لى  جتجَ
. هو  �لطريق  روحه و عتمتها طغى عليه طو�ل 
لي�ض �رشود�ً ِبقدر ما يبدو �أن مق�سده يهرب من 

بني يديه كلما �قرتب منه .
و  �ل�سعور  من  جم��رٌد   ، �لوطن  عن  كُمغرتب 
متلبد �لأحا�سي�ض ، غريب ثائر ل تعرف �ل�سكينة 
م�ستقر� يف قلبه ، كمن ميلك مفتاح �لهدوء و لكن 

ل يقو على فتح بابه
حالك  ليل   ، دهر�ً  �لفرج  �ساعة  �نتظار  �أمامه  بد� 

�ل�سو�د لن يتبعه بزوغ للفجر قط .
ق�ساوة  �سيطرت  و   ، جو�رحه  على  �لغ�سب  �أمل 
�لطاقة  تلك  �سارت   ، فيه  ما  كل  على  �لغر�بة 
يف  يتخبط  ت��ر�ه   .. ج�سده  ع��روق  يف  �ل�سلبية 
�سحوته و ل يهد�أ له �لبال و هو م�ستلقٍ  ي�ساأل 
، يدعو  ينام يدعو عليها  �أن  قبل  ؛  قلي�ً   �لر�حة 
�أن متطر كي ل  �أن تخف غيوم �لفل�سفة �لد�خلية 

يحرتق ر�أ�سه من كرثة �لتفكري و هو نائم.
كيف  ؟  مرئي  غري  هو  و  موجود�  يكون  كيف 
يكون بهذ� �لثبات و هو �سائع ل حمالة ، تبعرثت 

�أ�س�ء روحه يف كل �لجتاهات ..
�لتي  �لن�سمات  �آخر  �ملطاف و مع هبوب  �آخر  يف 
ت�سبق مطلع �ل�سبح ، عرف �سيئا يف و�سط بحر 
لن  �أنه  عرف   ، �أغرقه  �لذي  �جلهل  و  �ل�معرفة 

يعود �إليهم ، �لود�ع ..
عرف �أن �حلياة فازت مرًة �أُخرى.

] ُكتبت هذه �لكلمات قبل �أن ي�سلم روحه بارئها 
، قبل �أن ميوت يف غرفة �لقبو بعيد� عن �سو�ساء 
 .. �أ�سدقائه مبقهى �حلي  �ملدينة و �سجيج حديث 
قبل �أن ميوت �أحدهم وحيد�ً و ل يتفطن لغيابه �إل 

بعد مرور �أ�سبوع [ 

        " النهاية"

بقلم : مراد  العمري
---------------------

-.. تقدم رجل �لإطفاء مندفعا ب�رشعة يبحث 
�ل�سحايا  بع�ض  يجد  لعله  مكان  كل  يف 
د�خل �ملنزل ولكن �جلميع غادر  �إىل �ملنطقة 
�ملجاورة. وكان جندي من �جلنود ليز�ل يف 
�جلهة �لأخرى يبحث د�خل �ملنازل �ملحرتقة 
�ل�سكان  بع�ض  يجدون  لعلهم  رفاقه  مع 
�إمتد  �لذي  �حلريق  هذ�  من  ينقذوهم  كي 
يف كل جهة قبل �أن يحرتقو� و�سط �لنري�ن 

�مل�ستعلة.
رفاقه  مع  تقدم  قد  �لإطفاء  رجل  ...كان   -
�خلط  نف�ض  يف  وبجانبهم  طويلة  م�سافة 
�أل�سنة  يخمدو�  ك��ي  �جل��ن��ود    م��ن  ع��دد 
م�ستعل  منزل  من  �إقرتبو�  �مللتهبة  �لنري�ن 
هنالك  .كان  �آخ��ره   عن  �إح��رتق  قد  كان  و 
كانو�  �لنري�ن.  و�سط  �إحرتقت  لعائلة   �أثر 
متما�سكني ببع�سهم �لبع�ض  و�سط �ملنزل 
مل ي�ستطيعو� �ملغادرة خارجه �أل�سنة �لنري�ن 
يجدو�  جهةمل  كل  من  د�خله  حار�ستهم 
�لفر�سة لذلك  ومل يبقى منه �سيء �سوى 

كان   ، حمرتق  وثوب  و�ل�سو�د  �لرماد  �أثار 
يدل على ب�ساطة هذه �لعائلة.

يطفئون  �ل�سكان  من  عدد  هنالك   ....  -
�لنري�ن �مل�ستعلة و�لأ�سجار �لتي حتيط بهم 
و�لهلع يف  كل مكان و�أ�سو�ت  �رش�خهم  
وي�رشعو�  يتدخلو�  كي  �مل�ساعدة  يطلبون 

لإطفاء �حلريق
لكن �أل�سنة �للهب كانت �أ�سد ق�سوة وقوة.

�لرياح ز�دت من تو�سع �أل�سنة �لنري�ن ويف 

عدة �أماكن متفرقة حتى �أرهقت �جلميع  من 
تو�سعها و�رشعة �إ�ستعالها لكنهم �سامدون 
�حلريق  ه��ذ�  ينتهي  ك��ي  �لنهاية  حتى 

ويخمدوه يف �أقل وقت ممكن..
-   .... هيا تقدمو� ..هنالك �ملزيد من �حلر�ئق 
�إىل �لأمام  �أن تقدمو� م�سافة كبرية  ، وبعد 
كان لهب �لنري�ن يف كل جهة  وكل �سيء 
�جلنود  من  جندي  �سمع  �أمامهم.   يحرتق 
�جلندي  تقدم  �لنجدة  تطلب  عائلة  �رش�خ 

�ملنزل  د�خ��ل  ك��ان   من  ينقذ  كي  ب�رشعة 
�سيء   كل  �لنري�ن  �أل�سنة  �إلتهمت  �أن  بعد 
و�إىل  جهة  كل  يف  ينظر  �سامد�  ..وق��ف 
�مل�ستعلة  وحديقته  وجدر�نه  �ملنزل  �أر�سية 
�إليه  �لدخول  و�سار  �لطريق  حجبت  �لتي 
بني  م�رشعا  دخل  �جلندي  لكن  م�ستحيل. 
�أل�سنة �لنري�ن و�أخرج من  كان  د�خل �ملنزل  
و�لنار لتز�ل م�ستعلة فوق قدميه لي�سقط  
و�أثار  تتوقف  تكاد  و�أنفا�سه  �لأر�ض   على 

�سو�د �لرماد على ج�سده.
�لأ�سجار  بني  ليز�لون  �لإطفاء  ...رجال   -
�أل�سنة  و�سط  وهم  �لنري�ن  باإخماد  يقومون 
مكان  كل  يف  يبحثون  �مل�ستعل  �للهب 
قرب  ليز�لون   �أ�سخا�ض  يجدون  لعلهم 

لهيب �لنري�ن.
و�لأ�سجار  �لنا�ض  �إن��ق��اذ  �سبيل  -....يف 
�سكان  �أف��ر�د  من  عدد  تقدم   و�حليو�نات 
لي�ساعدو�  �ملجاورة  �ملناطق  ومن  �لقرية 
رجال �لإطفاء و�جلنود حتى يخمدو� �لنري�ن 
�أن  �سبيل  يف  بحياتهم  ي�سحون  �مل�ستعلة 

يحيا  �جلميع.

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�صلونا  وم�صاهماتكم  موا�صيعكم   ل�صتقبال    ، اأرحب  ف�صاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

الر�صالة الأخرية
بقلم غربي خديجة" الوادي "

------------------------
 ، �ملطر  زّخ��ات  وبني   ، بارد  ليٍل  هزيِع  يف 

ت�سّللت �إىل م�سامع – �لعمة �سعدية
– ن�سمات غيٍث ُحْبلىِ ب�رشخات �مر�أة » ما 

�لذي يجري ؟ �أيعقل �أن تكون قد
�لليلة  هته  ويف  ؟   - رحيل   – ولدة  حانت 

�ملاطرة ! «قالت – �لعمة �سعدية –
ب�سوتها �ملبحوح .

 ، �ملنهك  بج�سدها  تهاوت  متتماٍت  و�سط 
�ملحدب لت�سدل �ل�سال �لأحمر على كتفيها

وهي ترتل حينا                                              » 
رحمتك

بتلك �مل�سكينة ،  يا �لله �سلِّم ، �سّلم ،  و�آخر 
تلعن ذ�ك �لزوج وغيابه

�ملجهول. «
وت�ساعدت   ، �ملطر  و�ب��ل  ��ستد  كّلما 
�لعمة   – �سارعت   – رحيل   – �رشخات 

�سعدية –
�خلافت  بنوره  ت�عبت  كوٍخ  نحو  �خلطى 

ن�سمات �ملطر فيخُبو تارة ، ويتوّهج
بدت  �لتي  �لطريقة  �جتازت  بلهفٍة  �أخرى، 

لها طويلة هته �لليلة فح�سب، ولي�ست
ِباْنحناءِة  وجلت   ، �لليايل  من  ك�سابقاتها 

ج�سدها �ل�سئيل ، و�أ�سئلتها �لتي

�نهمرت كاملطر من ُفّوهة �لكوخ .
- ما �لذي حدث؟

- رحيل ، هل حانت ولدتك ؟
- هل �أنت بخري ؟

 – حول  حتوم  �لتي  �مل��ر�أة  ُمزجمرة  ور�حت 
رحيل – �آِمرة �إّياها

-�أوقديِ �لنار
-�أجَِعّدي يِل �ملاء �ل�ساخن ، وقطع من �لقما�ض

-هّيا �جلبِي ، �أ�رشِعي...
» ��ْستاءت حالة �لطق�ض خارجا ، وما حال – 

رحيل – منها ِببعيد ، يجَبدو �أنها
�لتي  �ملر�أة  ّرت بهذ� تلك  �أقجَ  » ولدة ع�سرية 

خرجت عن �سمتها �أخري� .
» لن �أُ�سغ ل�سحكات – يا�سمني – لن �أرها 

، لن �أ�سمها فلم يتبقى من عمري �إل
حلظات « كلمات ذ�بلة تخافتت بها �سفتي 

ّزت – - رحيل - وهي تت�سبب عرقا ، هجَ
�ل�ّسبه  رحيل-   - بج�سد   – �سعدية  �لعمة 

ميت ، كفاِك ُهر�ًء ، هي فقط �آلم
�ملخا�ض و�سوف تزول .

و  زغاريد  تعالت  رهيب   ، رتيب  جو  يف 
تربيكات – �لعمة �سعدية – �لتي �متزجت

 - هاهي   ، �ك  مجَ �أجنبِت  ،لقد  �لوليدة  ببكاء 
يا�سمني – �إنها ت�سبهِك كثري�،

�نظري �إىل فمها ، �إىل عينيها ، �إىل ... لكن 

– رحيل – مل تنب�ض باأية كلمة
�لرحيل   حلظة  وح��ان��ت  �سوتها  فانطفاأ 

�قرتبت منها – �لعمة �سعدية – حاملة
-يا�سمني - بيدين مرجتفتني وو�سعتها على 

�سدر �أمها �لذي ل يز�ل د�فئ ، ومل
و��سرت�سلت   ، �لأمومة  دفء  بعد  يفارقه 

تبكي بحرقة �إىل �أن غفت وبني ذر�عيها
م�ك وديع .

ور�ئحة   ، قتمته  �آِمًر�  �لليل  �نق�سى  قد  ها 
�ملوت و�ملطر بالن�رش�ف ،

ور�ئحة  جديد  ليوم  ياأذن  كي  جانًبا  تجَنّحى 
�حلياة و�لفرح بالإقبال ، �أجَح�ّست

و���رشخ��ات   ، طفيفة   ، خفيفة  بحركة 
حُمت�سمة ، بريئة ، ُمعطرة بر�ئحٍة كتلك

حديثي   ، �لّر�سع  �لأطفال  بها  ينفرد  �لتي 
�لولدة ، تنبعث من بني ذر�عيها .

فا�ستفاقت على وجع فر�ق - رحيل – وعلى 
وقع نظر�ت ر�سيعٍة ذ�ت عينني �سود�وين

احم ، بحثا عن  تجَرمقها من ور�ء ُغّرة �سعٍر فجَ
ثدي �أّمها لتلتقمه ، وتلتقم

�حلرية  ملو�جع  رْدعا  وجَ  ، �لأمومة  حّق  وِبنهم 
و�لربد ، و�جلوع ، نظر�ت

ُوّجهت �إليها ب�سفة لجٍَوم و��ستف�سار مغز�ها
- من �أنِت �أيتها �لعجوز ؟

نني ؟ يح�سُ -�أين �أمي ؟ ومتى �أبي �سجَ

و�لعتاب   ، و�لعقاب  �لعذ�ب  حلاجز  رًقا  وخجَ
�لذي كان قائما بينهما، دنت من

 ، ل�سدرها  لت�سّمها  وذّل  بهدوء  �لر�سيعة 
ْرٍف من �ل�سال �لأحمر لّفها ِبطجَ وتجَ

ِتفْي – رحيل- ذ�ت يوم  ى كجَ وجَ �لذي لطاملا حجَ
، وت�سبثت ِب�رش� �ِسفه ذ�ت

 – –رحيل  ِريح  و�لأخ�رش  �لأ�سفر  �لّلونني 
وهي ت�سامر – �لعمة �سعدية – ذ�ت

ليلة .
عليه  خّيمت  فقد  رحيل-    – نع�ض  �سار 
�ْسو�ستهن حني تو�رت جثتها  هقاتهّن ، ووجَ �سجَ

�لرت�ب
ُمعدمة يف  وحيدة  �سبابها  وُدفن   ، ُغبنت   «

كوٍخ خاٍل ُيوحي بالرعب حتى يف
�سح �لنهار ، من �ملحتمل �أن – يا�سمني –  وجَ

�ستعتني بها – �لعمة �سعدية – �إىل
ن�سوة  بهذ�  حن  ّ �رشجَ  »  . وتتزوج  تكرب  �أن 

�لقرية حني تبادلن �ملناديل وعبار�ت
وبع�ض  �ل��ت��ن��ه��د�ت  وح��ت��ى   ، �ل��ت��ع��ازي 
�لإرها�سات مل�مح حياة �لر�سيعة ،و�فرتقن
ُيقاوم  ل  �ل��ذي  ف�سولهن  �سغف  على 
كل  قلب  ويف   ، �ملجهول  �لفتاة  وم�سري 

ِمنهّن
ة �أكرب من تلك �لتي خلفها �ملوت . ُغ�سّ

فوق اأعايل اجلبال التي تغطيها الأ�صجار  بكثافة كانت تك�صوها بزينتها ومبناظرها اجلميلة . وبالقرب منها  كانت قرية �صغرية تقع و�صط تلك اجلبال والأ�صجار ، لقد  
ر�صمت القرية وكتبت اأحلى عنوان حلكاية جميلة تروى ق�صتها عن الأ�صجار..  - لكن الآن اإحرتقت تلك  الأ�صجار  واأحرتق  معها اأمل ال�صنوات اجلميلة...

�أفلْت رياح �ل�سوق 
حني

رياح �لود قد �أفلت
و��ستعا�ض بذ�ك 
�لود عا�سفة �لنا

وجترب  �لع�ساق
روح  وحت��ك��م��ت 

�لتعايل
�لهوى  روح  بعد 

وقبلة
 �لعناِق

ر�ن على قلب �حلبيب
  تكرب.. ؟
وجترب.. ؟
وتنمري..؟

وكان ذ�ك �لهوى نفاق
يف    نفاِق

ل… كل من �أحببته �خل�ض
يف �لهوى

�و �أن�سف ن�سف �لهوى
وكان بذ�ك �لهوى ر�ِق
�لع�سق بات يا�ساحبي 
دكانة جتنى بها �لرز�ِق
وحرب �حلب لي�ض �دعاء

ول هو�ء يف هو�ء�و
دعاية تتلى على �لفاق

�نا �ليك ر�جعون 
وح�سبنا

غدر �حلبيب جماهر�
يتلو باأيات �لغر�م 

كبائع
يعتا�ض يف �ل�سو�ِق

اأفلْت رياح ال�صوق 

النار والرماد

خاطرة /

بقلم/ د.عالوي لفته 
ال�صمري
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النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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 
أو  الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو  وتصفية احلسابات 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على 
أن مجيع املستندات والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
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  ــا  وأدواهت 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
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حـر
ث وال 

حـد
�صورة لإحدى 

احلفالت يف 
الوليات 
املتحدة 

الأمريكية  يف 
زمن كورونا ؟!

بعد اإطالق �صراحه.. اأول ت�صريح ل�صافع 
ماكرون

قال ال�ساب داميان تاريل، الذي �سفع الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون بعد اإطالق �سراحه “اإنه مل 
يندم على ال�سفعة التي وجهها للرئي�ص ماكرون.”

وق�سى تاريل اأربعة اأ�سهر يف ال�سجن بعدما اعرتف بتوجيه �سفعة اإىل الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل 
ماكرون، معتربا اأن احلادث كان عماًل مندفًعا لكن النائب العام �سدد على اأنه كان عماًل عنيًفا متعمًدا.

وجتدر الإ�سارة اأن الواقعة حدثت ملا توجه ماكرون يف جوان املا�سي اإىل مدر�سة فندقية يف مدينة 
“تان لريميتاج” الواقعة يف جنوب �سرقي فرن�سا يف جوان املا�سي، وعندما توجه هناك تقدم اإىل 

ح�سد من النا�ص كانوا ينتظرون خلف حاجز معدين، وما اإن اقرتب حتى بادر تاريل ب�سفعه.
وبينما كان يوجه �سفعته للرئي�ص، �سمع تاريل وهو ي�سرخ بعبارة كان يرددها اجلنود يف معارك 

الع�سور الو�سطى ثم قال ت�سقط املاكرونية.

اأقدم �صرطي على 
ارتكاب جرمية ب�صعة 
يف منطقة بني مرتان 

التابعة للطاهري بولية 
جيجل، حيث قتل زوجته 
وابنته وابنه با�صتخدام 
م�صد�صه الناري، وح�صب 

م�صادر حملية فاإن 
اجلرمية وقعت يف امل�صكن 
العائلي وقد فر اجلاين 

اإىل وجهة جمهولة.

�صرطي يقتل 
زوجته وابنيه 

يف جيجل

�صاحب املرتبة الثالثة 
يف بكالوريا 2021 

يغادر اإىل فرن�صا
ف�سل النابغة قايا حلوازي اللتحاق 

ب�سفوف اجلامعات الفرن�سية دون 
نظرياتها اجلزائرية، بعد 

ح�سده املرتبة الثالثة يف 
بكالوريا 2021.

ون�سر ابن ولية تيزي 
وزو �سورة على ح�سابه بـ 
اأحد  اأمام  “ان�ستغرام” من 

اجلامعات الفرن�سية، وكتب 
عليها: “ناأمل اأن نكون على الدرب 

ال�سحيح”.
�سور رحلة الطالب قايا حلوازي الذي �ساركها مع متابعيه منذ 
انطالقته من اأر�ص الوطن، اأثارت �سجة على مواقع التوا�سل 

الجتماعي حيث تباينت املواقف بني من ثمنها ومن انتقدها تت 
مربر “هجرة الأدمغة”.

وجتدر الإ�سارة اأنه ت�سل على املرتبة الثا يف امتحان البكالوريا 
مبعدل 19.22 تخ�س�ص �سعبة ريا�سيات، ونال على اإثرها تكرمي 

رئي�ص اجلمهورية بق�سر ال�سعب رفقة املتفوقتني الأخرتني.

اإدانة �صاحب فيديو “اأخرجوا لنا �صجعانكم” بـ8 اأ�صهر 
حب�صا نافذا

اأدانت حمكمة عنابة �سباح اأم�ص �ساحب الفيديو 
ال�سهري “اأخرجوا لنا �سجعانكم” بـ8 اأ�سهر حب�سا نافذا، 

وغرامة مالية قدرها 10 ماليني �سنتيم يف الق�سية 
الأوىل التي توبع فيها ريفكا بتهمة التحري�ص على 

العنف اأثناء خطاب الكراهية.
وتوبع املعني على خلفية فيديو ن�سره قبل اأيام يف 
مواقع التوا�سل الجتماعي بعد اغتيال جمال بن 

�سماعني.
باملقابل براأت املحكمة املعني من تهمتي “التحري�ص 
للقيام بجرمية ال�سرقة” و“الإخالل بالنظام العام” 

عن فيديو اآخر ن�سره احتجاجا على غلق ال�سواطىء..
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الرقمنة لإح�صاء ال�صباب العاطل بعد ا�صتحداث منحة البطالة  
اخلطوة �ست�سمح باإعداد بطاقية متكن الهيئات من معرفة الكفاءات

للدولة،  الجتماعي  الطابع  على  التاأكيد  على  قوي  موؤ�سر  البطالة  منحة  جهاز  ا�ستحداث  اإن  �سواهلية  حممد  الدكتور  القت�سادي  املحلل  قال 
مل�ستحقيها. اإي�سالها  م�ساعي  �سمن  العملية  لتنظيم  قانونية  واإجراءات  تدابري  واتخاذ 

لوؤي/ي
----------------------

اأن  اإذاعية  مقابلة  يف  �سواهلية  واأو�سح 
العاطل  لل�سباب  البطالة  منحة  تقدمي 
ت�سعى  ظرفيا  اإجراء  اإل  لي�ص  العمل  عن 
من  وا�سعة  فئة  مرافقة  اإىل  الدولة  منه 
تعرف  الــتــي  ــرتة،  ــف ال ــذه  ه يف  املجتمع 
كورونا  جائحة  ظل  يف  اقت�ساديا  ركــودا 
�سغل  منا�سب  خ�سارة  يف  ت�سببت  التي 

معتربة.

اإح�ساء  يف  الرقمنة  اعتماد  اأن  ــدر  وق
�سيمكن  الــعــمــل  ــن  ع الــعــاطــل  الــ�ــســبــاب 
الهيئات املعنية من تقدمي منحة البطالة 
اخلطوة  هاته  �ست�سمح  كما  مل�ستحقيها، 
ر�سم  من  الهيئات  متكن  بطاقية  باإعداد 
البطالة،  الــكــفــاءات  عــن  دقيقة  معامل 
لدعم  لحقا  عليه  �سيعتمد  مــا  "وهو 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
من خالل اإدماج هوؤلء ال�سباب يف منا�سب 

تتواءم و�سهاداتهم".

جاء  ما  �سواهلية  حممد  الدكتور  وثمن 
ت�سمن  الــذي  احلكومة  عمل  خمطط  يف 
قدمها  التي  الـ54  التعهدات  من  الكثري 
ربط  لكنه  �سابقا،  اجلمهورية  رئي�ص 
بني   ومــن  التنفيذ،  اإىل  باحلاجة  ذلــك 
املتحدث  يــقــول  الأ�سا�سية  التحديات 
والكفاءات  والأدوات  الو�سائل  اإيجاد  هو 
اأر�ــص  على  املخطط  لتحقيق  الب�سرية 

الواقع".
اأهم  اإنه من بني  واأ�ساف �سواهلية بالقول 
املحاور التي يقدمها خمطط احلكومة هو 
جاذبية ال�ستثمار يف اجلزائر، واعتربها 
اإ�سالح  �سرورة  على  موؤكدا  جدا  �سعيفة 
وقال   . كبرية  ب�سرعة  ال�ستثمار  قانون 
مهمة  ال�ستثمار  "جاذبية  اخل�سو�ص  يف 
حملية  ا�ستثمارات  خلق  ــل  اأج من  جــدا 
العملة  من  لال�ستفادة  مبا�سرة  واأجنبية  
م�سيفا  التكنولوجيا،  ونقل  ال�سعبة، 
ال�سيا�سي  واملناخ  املعنوية  املحفزات  اأن 
موجودان،  اجلزئر  يف  لال�ستثمار  امل�سجع 
اجلمهورية،  رئي�ص  انتخاب  بعد  �سيما  ل 
ا�ستقرار  اإىل  نــذهــب  اأن  ــد  ب ل  لــذلــك 
ودفــع  القت�سادية  للقوانني  ت�سريعي 
ال�ستثمارات املحلية اإىل الأمام، للنهو�ص 
اإ�سكالية  باملنتوج املحلي واإعادة النظر يف 

تفعيل  ـــالل  خ مــن  الــ�ــســنــاعــي  ــار  ــق ــع ال
ال�سباك الوحيد". وكان عبد املجيد تبون 
رئي�ص اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، تراأ�ص اأول 
الجتماع  الوزراء.  ملجل�ص  اجتماعا  اأم�ص 
عدد  على  وامل�سادقة  للدرا�سة  �ص  ُخ�سّ
باجلهاز  املتعلقة  والعرو�ص  املرا�سيم  من 
البطالة  منحة  لو�سع  والعملي  التنظيمي 
الأق�سى  ال�سن  وتديد  التنفيذ،  حيز 
لــطــالــبــي الــ�ــســغــل املــبــتــدئــني املــوؤهــلــني 
لال�ستفادة من منحة البطالة وفق معايري 
لبطء  بالنظر  ومــو�ــســوعــيــة،  معقولة 
ملنا�سب  اخلالقة  ال�ستثمارات  ــرية  وت
عن  الناجم  القت�سادي  والركود  العمل 
جائحة كورونا، وا�ستحداث نظام مراقبة 
للبطالني  الوطنية  البطاقية  على  فعال 
و�سحيحة،  �سفافة  ا�ستفادة  اأجــل  مــن 
ــع مــراعــاة فــر�ــص الــعــمــل املــتــاحــة يف  م
الآليات  واإيجاد  البالد،  مناطق  خمتلف 
لال�ستفادة  تايل  اأي  ملعاقبة  القانونية 
من هذه املنحة مبا فيها املتابعة اجلزائية 
البطال  ال�سباب  منحة  بــني  والتمييز 
ُتقدم  التي  واملــنــح  المــتــيــازات  وبــاقــي 

لل�سباب.

لها  اأعلى م�ستوى  اإىل  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
“رويرتز”  وكالة  وح�سب  اأ�سبوع.  خــالل 
اأعلى  اإىل  اأم�ص  النفط  اأ�سعار  �سعدت  فقد 
للجل�سة  مكا�سب  حمققة  اأ�سبوع  يف  م�ستوى 
ب�ساأن  خماوف  ظل  يف  التوايل  على  الثانية 
الأ�ــســرار  نتيجة  الأمريكية  الإمــــدادات 
اأيدا وتوقعات بزيادة  اإع�سار  الناجمة عن 
اأو  �سنتا   48 بـ  برنت  خام  وارتفع  الطلب. 
0.7 %، اإىل 73.40 دولرا للربميل، يف حني 
 49 بـ  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب  خام  �سعر  زاد 

�سنتا اأو%0.7 اإىل 70.21 دولرا للربميل.
ق/و

ال�سحة  مل�سالح  املركزية  املديرية  �ساركت 
يف  الــوطــنــي  ــاع  ــدف ال ــــوزارة  ل الع�سكرية 
 11 يف  مت  حيث  للتلقيح،  الوطنية  احلملة 
�سبتمرب اجلاري ن�سر نقاط للتلقيح لفائدة 
الع�سكرية.  النواحي  بجميع  املواطنني 
بيان  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  واأو�سحت 
موؤهلة  طبية  طواقم  ت�سخري  مت  اأنــه  لها، 
متكونة من اأطباء وممر�سني تابعني مل�سالح 
مبختلف  ــن  ــزودي م الع�سكرية،  ال�سحة 
العملية.  لإجناح  الالزمة  املادية  الو�سائل 
ــد مـــن الــقــوافــل  ــدي ــع كــمــا مت تــوجــيــه ال
الع�سكرية  القطاعات  جميع  عرب  الطبية 
املناطق  اإىل  الع�سكرية  النواحي  مبختلف 
ب�ساكنة  التكفل  ق�سد  واملعزولة  النائية 
هذه  الرحل،  البدو  خا�سة  املناطق،  تلك 
املواطنني  تلقيح  على  عالوة  �سملت  احلملة 
وكذا  متخ�س�سة  فحو�سات  باإجراء  القيام 
من  الــوقــائــيــة  ـــراءات  ـــالإج ب التح�سي�ص 

خمتلف الأمرا�ص الوبائية واملعدية.
ق/و

متكن اأعوان الفرقة متعدد املهام للجمارك مبع�سكر 
التابعة اإقليميا ملفت�سية الأق�سام للجمارك بوهران 
امل�سروبات  3.846 قارورة من  - خارجي، من حجز 
الكحولية خمتلفة الأنواع والأحجام، كانت حمملة 
للمديرية  بيان  يف  جــاء  كما  �ساحنة،  مــن  على 

الفرعية لالت�سال لوهران.
ق/و

تن�سيب  مت   18 الـ  بعيدها  احتفالها  بغمرة 
اإذاعــة  راأ�ـــص  على  حممــد  �سعنبي  ال�سيد 
البيــَ�ص اجلهوية . احلفل الذي اأ�سرف عليه 
اجلزائرية  اجلهوية  الإذاعــات  ُمن�سق  نائب 
اإذاعة  طاقم  و�سط  الولية  وايل  بح�سور   ،
وجوههم  على  ارت�سمت  الذين  و  البيــَ�ص 
املن�سب  بــهــذا  زميلهم  بــرتقــيــة  الــفــرحــة 
باعتباره �ساد�ص مدير على راأ�ص هذا ال�سرح 
الإعالمي ، كما  اأنه من بني طاقمها ال�ساب و 
الذي  اأخذ على عاتقه ا�سماع �سوت الولية 
تاريخ    2003 �سبتمرب   08 ُمنذ  الأثري  عرب 

اطالق بث اإذاعة البيــَـ�ص اجلهوية .
 ل . نــاجي 

233 اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا  �سجلت 
�ساعة  ال24  خالل  وفاة  و18  )كوفيد19-( 
 198 متــاثــل  فيما  اجلــزائــر،  يف  الأخــــرية 
وزارة  به  اأفــادت  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا 

ال�سحة، اليوم الثنني، يف بيان لها.
ق.و

ارتفاع اأ�صعار النفط

ال�صحة الع�صكرية ت�صارك يف 
احلملة الوطنية للتلقيح

اجلمارك حتجز قرابة 4 اآلف 
وحدة خمر مبع�صكر

ـَــ�ض  مدير جديد لإذاعة البي
من طاقمها ال�صاب

كورونا: 233 اإ�صابة جديدة، 
وفاة و18  �صفاء  حالة   198

قرر الوزير الأول، وزير املالية، اأمين 
توقيت  تعديل  الرحمان،  عبد   بن 
من  لي�سبح  املنزيل  اجلزئي  احلجر 
اخلام�سة  اإىل   ليال  العا�سرة  ال�ساعة 
ولية،   31 يف  املوايل  اليوم  �سباح  من 
ما  ح�سب  الثالثاء،  اليوم  من  بداية 
مل�سالح  بيان  الإثنني،  هذا  به،  اأفــاد 

الوزير الأول.
ــر اجلــزئــي  ــج ـــــراء احل ويــطــبــق اإج
م�ساء  العا�سرة  ال�ساعة  من  املنزيل 
ال�ساعة  ــة   ــاي غ اإىل  �ــســا(   22:00(
�سباح  مــن  �ــســا(   05:00( اخلام�سة 
الإحدى   الوليات  على  املوايل،  اليوم 
ــواط،  الأغ الآتــيــة:   )31( والثالثني 
ب�سار،  بجاية،  باتنة،  البواقي،  اأم 
تلم�سان،  تب�سة،  البويرة،  البليدة،  

جــيــجــل،  اجلــــزائــــر،  وزو،  تـــيـــزي 
�سيدي   �سكيكدة،  �سعيدة،  �سطيف، 
ق�سنطينة،  قاملة،  عنابة،  بلعبا�ص، 
وهران،  ورقلة،  امل�سيلة،  م�ستغامن، 
البي�ص،  بومردا�ص، الوادي، خن�سلة، 
متو�سنت  عني  النعامة،  اأهرا�ص،  �سوق 
احلجر  اإجــراء  يخ�ص  ول  وغليزان. 
ال�سبعة  الــوليــات  املــنــزيل  اجلــزئــي 
اأدرار،  الآتــيــة:    )27( والع�سرين 
تيارت،  مترنا�ست،  ب�سكرة،  ال�سلف، 
اإلــيــزي،  مع�سكر،  ــة،  ــدي امل اجلــلــفــة، 
تندوف،  الطارف،  بوعريريج،  برج  
عني  ميلة،  تــيــبــازة،  تي�سم�سيلت، 
برج  تيميمون،  غــردايــة،   الدفلى، 
اأولد  عــبــا�ــص،  بني  خمــتــار،  بــاجــي 
تقرت،   قــزام،  اإن  �سالح،  اإن  جــالل، 

اأن  وميكن  واملنيعة.  املغري  جانت، 
ال�سلطات  موافقة  بعد  الولة،  يتخذ 
املخت�سة، كل التدابري التي يقت�سيها  
ل�سيما  وليــة،  لكل  ال�سحي  الو�سع 
مواقيت  �سبط  اأو  تعديل  اأو  اإقـــرار 
ي�ستهدف  ــي   ــل ك اأو  ــي  ــزئ ج حــجــر 
اأكر، ت�سهد  اأو  اأو حي  اأو مكانا  بلدية 
غلق  اإجـــراء  ويرفع  للعدوى.  بــوؤرا 
املعنية  الوليات  يف  الآتية  الأن�سطة 
اأ�ــســواق  ــزيل:   ــن امل اجلــزئــي  باحلجر 
القاعات  امل�ستعملة،  ال�سيارات  بيع 
دور   الريا�سات،  واملتعددة  الريا�سية 
واملكتبات.  الثقافية  املراكز  ال�سباب، 
وميدد اإجراء تعزيز تدابري املراقبة 
ـــواق الــعــاديــة  ـــس املــطــبــقــة عــلــى الأ�
امل�سالح  قــبــل  مـــن   ــة  ــي ــوع ــب ــس والأ�

مدى  مــن  التحقق  ق�سد  املخت�سة 
واحلماية   الوقاية  بتدابري  التقيد 
ــات املــنــ�ــســو�ــص  ــوب ــق ــع وتــطــبــيــق ال
�سد  به  املعمول  التنظيم  يف  عليها 
التجمعات  يخ�ص  فيما  املخالفني. 
ميدد  العائلية:  والجتماعات  العامة 
الأ�سخا�ص  جتمعات   كل  منع  اإجــراء 
كان  مهما  العائلية  والجــتــمــاعــات 
الوطني،   الــرتاب  كامل  عرب  نوعها، 
واخلــتــان  ـــزواج  ال حــفــالت  ول�سيما 
كماميدد  الأحـــــداث.  ــن  م ــا  ــريه وغ
النهائي  بال�سحب  املتعلق  الإجـــراء 
بالن�سبة  الن�ساط  ممار�سة  لرخ�سة 
تنتهك  ــي  ــت ال احلـــفـــالت  ــات   ــاع ــق ل

احلظر املعمول به.
ق.و

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  تراأ�ص 
ـــــوزراء،  ــون اجــتــمــاعــا ملــجــلــ�ــص ال ــب ت
على  واملــ�ــســادقــة  للدرا�سة  �ص  ُخ�سّ
املتعلقة  والعرو�ص  املرا�سيم  من  عدد 
العمل  الوطنية،  الرتبية  بقطاعات 
الجتماعي،  والــ�ــســمــان  والت�سغيل 
ال�سحة  املحروقات،  الفالحة،  املالية، 
الوزراء  ملجل�ص  بيان  وذكر  وال�سياحة. 

جملة  اأ�ــســدى  اجلمهورية  رئي�ص  اأن 
التح�سريات  ــول  ح التوجيهات  مــن 
على  2021ـ2022  املدر�سي  للدخول 
تلقيح  �ــســرورة  على  التاأكيد  راأ�سها 
قبل  الرتبية  قطاع  م�ستخدمي  كــل 
الرئي�ص  واأمـــر  ــي.  ــس ــدر� امل ــول  ــدخ ال
فورية  حلول  اإيــجــاد  ب�سرورة  تبون 
املحفظة  ثقل  ب�سبب  التالميذ  ملعاناة 

مرافق  ا�ستغالل  وكذلك  املدر�سية، 
اأق�سى  اإىل  العايل  والتعليم  الرتبية 
ملــواقــيــت  حـــد، وجــعــلــهــا ل تــخــ�ــســع 
الإدارة. ووجه تكليف وزير الداخلية 
لظروف  حثيثة  ومتابعة  مبراقبة 
بتوفري  وت�سينه  املــدر�ــســي،  النقل 
مناطق  يف  خا�سة  اخلــدمــات،  اأف�سل 
يف  الإ�ـــســـراع  اإىل  بــالإ�ــســافــة  ــل،  ــظ ال

اإطالق املدر�سة الوطنية العليا لتكوين 
ال�سم  تعليم  يف  املخت�سني  الأ�ساتذة 
التعليم  وزارة  و�ــســايــة  تــت  البكم 
رئي�ص  وثمن  العلمي.  والبحث  العايل 
“الرباي”  كتب  ا�ستحداث  اجلمهورية 
لأول  والعلوم  الريا�سيات  مادتي  يف 

مرة يف اجلزائر.
ق/و

عــدد  تب�سة  جــامــعــة  اإدارة  ـــدرت  ق
بها  �سيلتحقون  الذين  اجلدد  الطلبة 
خالل الدخول اجلامعي 2021/2022، 
واأ�ــســارت  طــالــب،  اآلف   4 مــن  بــاأزيــد 
تربوية  مرافق  فتح  �سيتم  ــه  اأن اإىل 
جامعة  واأكـــدت  باملنا�سبة.  جديدة 
للمو�سم  الــتــحــ�ــســريات  اأن  تــبــ�ــســة، 

و�ساق،  قــدم  على  اجلــديــد  اجلامعي 
اأو  بالت�سجيالت،  منها  تعلق  ما  �سواء 
املتوقع  وبالهياكل  والنقل  بالإقامة 
 21 ا�ستقبال  يتوقع  حيث  ا�ستالمها، 
4800 طالب  األف طالب جامعي، منهم 
 860 تاأطريهم  على  �سيعمل  جديد، 
موؤقت  بني  اأ�ستاذا  و240  دائما  اأ�ستاذا 

وم�سارك.
ــات  ــدم ــة اخل ــري ــدي ــرت م ــس ــا� فــيــمــا ب
اأ�سابيع،  عدة  منذ  ن�ساطها  اجلامعية 
الداخلي  املحيط  تنظيف  خــالل  من 
وت�سريها  ــات  ــام ــالإق ل واخلـــارجـــي 
نظمت  ــا  ــم ك ــة،  ــب ــل ــط ال ل�ــســتــقــبــال 
مـــدراء  ــع  م تن�سيقية  اجــتــمــاعــات 

لتوحيد  امل�سالح،  وروؤ�ساء  الإقامات 
املتخذة  بالتدابري  وتبليغهم  العمل 
خالل هذه ال�سنة، مع موا�سلة عملية 
ونقل  بــاإيــواء  اخلا�سة  الت�سجيالت 
مديرية  يف  الثقايف  باملركز  الطلبة 

اخلدمات اجلامعية.
ق/و

اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  الديوان  اأ�سار 
يوم الإثنني يف ن�سرية خا�سة، اإىل توقع 
 42 اإىل  لت�سل  ــرارة  احل ــات  درج ارتفاع 

وليات  من  عدد  تفوقها،عرب  اأو  درجة 
متتد  امل�سدر،  نف�ص  وح�سب  الو�سط. 
جــاءت  الــتــي  الن�سرية  ــذه  ه �سالحية 

بــدرجــة تــاأهــب مــن الــلــون الــربتــقــايل، 
غاية  اإىل  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من 
اليوم،  نف�ص  من  م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة 

الدفلى  عــني  وليـــات  مــن  كــل  وتخ�ص 
وتيبازة والبليدة واجلزائر وبومردا�ص.

ق.و

تعديل توقيت احلجر املنزيل من العا�صرة ليال اإىل اخلام�صة �صباحا يف 31 ولية

ا�صتحداث كتب “الرباي” يف مادتي الريا�صيات والعلوم

نحو التحاق 4 اآلف طالب جديد بجامعة العربي التب�صي بتب�صة 

ارتفاع درجة احلرارة بعدد من وليات الو�صط اليوم


