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يف  ي�صبح  قد  واعــدا،  جديدا  بوليمريا  وفرن�صا  املتحدة  الواليات  من  زمالئهم  مع  بالتعاون  مو�صكو  جامعة  علماء  ابتكر 
امل�صتقبل جلدا �صناعيا، يزداد متانة عند ال�صد، ويحاكي اجللد الب�صري.

مو�صكو،  جامعة  من  اإيفانوف  دميرتي  الربوفي�صور  برئا�صة  دوليا  علميا  فريقا  باأن   ،ACS Central Science جملة  وتفيد 
ومتانته  لونه  يتغري  احلرباء،  جلد  يحاكي  �صناعيا  جلدا  ابتكارهم  عن   2018 عام   Science جملة  ن�صرته  مقال  يف  اأعلن 
الرو�ض  العلماء  اأعمال  اأهم  قائمة  يف  حينها  االبتكار  هذا  الرو�صية  العلوم  موؤ�ص�صة  اأدرجت  وقد  امليكانيكية.  بالتاأثريات 

عام 2018.
االأ�صخا�ض  اأن  على  اأمريكية  درا�صة  نتائج  توؤكد  املواد  لت�صميم  فريدة  قاعدة  باإن�صاء  اجلديدة،  درا�صتهم  يف  العلماء  وقام 
اإن  القائل  الراأي  تدح�ض  الوقت  نف�ض  ويف  يوميا،  امل�صتهلكة  امللح  كمية  من  التقليل  الدم،  �صغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين 
امللح ي�صاهم يف تخفي�ض الوزن.وتفيد جملة Hypertension، باأن الطعام املالح يحفز ال�صعور بالعط�ض، ما يوؤدي اإىل تناول 
كمية كبرية من ال�صوائل، وتقليديا ين�صح االأ�صخا�ض الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم التقليل من ا�صتهالك امللح. ولكن 
ظهرت يف الفرتة االأخرية معلومات تفيد باأن تناول ال�صوديوم )اأحد عن�صري امللح( بكميات كبرية، لي�ض م�صرا، بل مفيد 
 Beth املعلومات، قرر علماء الطب برئا�صة �صتيفن يورا�صيك يف مركز  اإىل هذه  الأنه ي�صاعد على تخفي�ض الوزن.وا�صتنادا 
اأجل و�صع تو�صيات غذائية  التاأكد من هذه املعلومات عمليا، من  Israel Deaconessالطبي يف بو�صطن بالواليات املتحدة، 
يف  ال�صوديوم  ا�صتهالك  م�صتوى  تاأثري  العلماء  در�ض  ذلك،  على  وبناء  الدم.   �صغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�ض 
م�صتوى �صغط الدم، ا�صتنادا اإىل نتائج الدرا�صة Dietary Approaches to Stop Hypertension )DASH( -Sodium التي 
حمدد.وقد  غذائي  بنظام  تو�صية  على  الدم،  �صغط  ارتفاع  من  يعاين  كان  من  كل  ح�صل  مبوجبها  التي   ،2001 عام  انتهت 

�صملت الدرا�صة حتليل بيانات 400 م�صارك، ح�صل بع�صهم على نظام غذائي اأمريكي، اأما البقية فقد ح�صلوا على نظام غذائي فيه ن�صبة ال�صوديوم منخف�صة ومتو�صطة وعالية.
وات�صح للعلماء من نتائج التحليل، اأن تخفي�ض ن�صبة ال�صوديوم يف طعام البالغني الذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم يقلل من ال�صعور بالعط�ض وكمية البول اليومية )موؤ�صر تناول ال�صوائل( 
و�صغط الدم، ولكنه ال يوؤثر يف حاجتهم للطاقة االأي�صية للحفاظ على وزن ثابت، اأي اأنه ال ي�صاهم يف حرق الدهون وفقدان الوزن.وهذه النتائج توؤكد من جديد الت�صورات التقليدية، 
التي تفيد باأن تقليل ا�صتهالك ال�صوديوم له اأهمية كبرية يف عالج ارتفاع �صغط الدم، وتدح�ض فائدته يف تخفي�ض الوزن.ويقول �صتيفن يورا�صيك، "نتائج درا�صتنا تقدم م�صاهمة مهمة 

يف النقا�ض العلمي، وتوؤكد على اأهمية خف�ض ال�صوديوم يف الغذاء كو�صيلة خلف�ض �صغط الدم".
 لها خا�صية تغيري عدد من االأن�صجة احلية. ويقول اإيفانوف، "للجلد خ�صائ�ض فريدة، فهو ناعم ومتني يف نف�ض الوقت عند اللم�ض". ومع ذلك ال ميكن تغيريه اإال حتت تاأثري ميكانيكي 
قوي، الأنه عند ال�صد يزداد متانة. هذه االآلية الدفاعية تطورت عند الكائنات احلية خالل عملية التطور. ومل يتمكن العلماء من ا�صتن�صاخ نعومة ومتانة االأن�صجة احلية يف االأن�صجة 

ال�صناعية، وتغريها عند الت�صوه. لذلك كان عليهم دائما االختيار بني النعومة واملتانة.
فمثال، الهالم املائي ناعم جدا، ولكنه يفتقر اإىل املتانة امليكانيكية. كما اأن �صكله وخ�صائ�صه امليكانيكية ترتبط بالرطوبة، فقد ينتفخ وينفجر عند وجود فائ�ض من ال�صوائل الف�صيولوجية 

يف اجل�صم.
"فر�صاة"  بـ  "زغب" يذكرنا  اأجزاء قادرة على التجمع ذاتيا. ويظهر على اجلزء الطويل من اجلزيء  العلمي االآن من ابتكار بوليمري وهو جزيء  معقد  تكون من عدة  وقد متكن الفريق 
تنظيف القناين الزجاجية، يف نهايته االأجزاء احلرارية، التي يختلف تركيبها الكيميائي عن االأجزاء الباقية. وعندما تتجمع اجلزيئات ذاتيا تتكون يف نهايتها كرات نانو زجاجية ذات 

متانة عالية، اأما بقية االأجزاء فتبقى مغطاة بـ"الزغب". واملواد التي تتكون منها "الفر�صاة" مرنة يف البداية ، ولكنها تت�صلب ب�صرعة كبرية عند الت�صوه.

هل ي�صاعد امللح على تخفي�ض الوزن؟ الأمري ت�صارلز "ي�صلي 
بالعربية" من اأجل 

ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط 

قبيل التوجه اإىل اإ�صرائيل، اأعرب ويل 
العهد الربيطاين، اأمري ويلز ت�صارلز، 

عن رغبته يف زيارة اإيران واالإ�صهام قدر 
االإمكان يف م�صاعي اإحالل ال�صالم يف 

ال�صرق االأو�صط.واأكد النجل االأكرب للملكة 
اإليزابيث الثانية، يف مقابلة ح�صرية، 

ن�صرتها اأم�ض االأحد، �صحيفة "�صنداي 
تاميز"، خالل اأول زيارة له منذ ثالثة 

عقود اإىل منتدى دافو�ض االقت�صادي 
الدويل، اأنه يرى نف�صه "�صانع �صالم"، 

وخا�صة اأنه اأم�صى جزءا اأكرب من حياته 
بت�صوية اخلالفات بني اأ�صخا�ض، ال�صيما 

داخل العائلة امللكية.واأو�صح االأمري: 
اأهم �صيء بالن�صبة للمنطقة هو  اأن  "اأعتقد 

�صالم عادل وم�صتدام. اأ�صلي من اأجل ذلك. 
اأ�صلي ب�صدة دائما ولي�ض باللغة االإجنليزية 

فقط"، واختتم تعليقه بالقول بالعربية: 
"اإن �صاء اهلل".واأبدى ويل العهد الربيطاين 

اأمله يف الذهاب اإىل اإيران بزيارة ر�صمية، 
م�صريا اإىل اأن هذه البالد "ال يزال على 

مدى قرون جزءا مهما من العامل، واأ�صهمت 
كثريا يف املعارف الب�صرية والثقافة وال�صعر 

والفنون اجلميلة".وو�صف اأمري ويلز 
ال�صعب االإيراين باأنه "رائع"، معربا عن 
بالغ اإعجابه منذ �صنني بالثقافة والفن 

املعماري واحلرف اليدوية االإيرانية.
وجاءت هذه املقابلة قبيل زيارة االأمري 

ت�صارلز اإىل اإ�صرائيل وال�صفة الغربية 
املحتلة يف وقت �صابق من االأ�صبوع اجلاري.

نشر اجلزائري حفيظ دراجي معلق قنوات »بني 
سبورت« تدوينة على صفحته على تويتر حتدث 

فيها باستغراب عن انتداب الترجي لعبد 
الرمحان مزيان وقال دراجي »هذا االنتداب 

لالعب جزائري هو السابع يف فريق باب 
سويقة، أثار الكثري من التساؤالت وعالمات 
االستفهام يف األوساط الكروية التونسية 

واجلزائرية« تدوينة دراجي اعتربها 
مجهور الترجي هتجما ال مربر له 

على فريقهم.

اكت�صف علماء اإيطاليون خالل درا�صتهم اآثار االإن�صان القدمي على �صفح بركان روكامونفني و�صط اإيطاليا، اآثارا جديدة تعطي 
معلومات اإ�صافية عن حياة النا�ض يف اأوروبا املعا�صرة.وتفيد  Journal of Quaternary Science، باأن بركان روكامونفني، ي�صتهر 

بكون احلمم املتجمدة على منحدر جوانبه، حافظت على ب�صمات اإن�صان قدمي عا�ض قبل 385-325 األف �صنة، التي تعترب االأقدم 
يف القارة االأوروبية املكت�صفة حتى االآن. وقد اأطلق ال�صكان املحليون على هذه الب�صمات "اآثار ال�صيطان"، الأنهم يعتقدون باأن 
ال�صيطان وحده قادر على ال�صري فوق احلمم الربكانية ال�صاخنة. وقد اكت�صف العلماء اآثارا جديدة اجتاهها من االأ�صفل نحو 

االأعلى، اأي بعك�ض اجتاه االآثار التي اكت�صفوها �صابقا. وهذا يدل على اأن االإن�صان القدمي مل يهرب من ثوران الربكان، بل توجه 
اإىل االأعلى نحو فوهة الربكان. وقد تو�صل العلماء من حتليل 14 اأثرا جديدا خمتلفة االجتاه، اأن هذه االآثار تعود على االأقل 

خلم�صة اأ�صخا�ض، كان اأحدهم بالغا والبقية اأطفال. وي�صري �صكل االآثار على اأن هوؤالء االأ�صخا�ض كانوا ي�صريون بهدوء وبخطوات 
ثابتة.واكت�صف العلماء اإ�صافة اإىل هذه االآثار قطعتني حجريتني من �صخور البازلت، يبدو اأنها كانت ت�صتخدم كاأدوات عمل. 

اأما ال�صخور التي عرث العلماء عليها فهي خليط من الغازات الربكانية ال�صاخنة والرماد واحلمم الربكانية التي ت�صكلت اأثناء 
ثوران الربكان، والتي ت�صل �صرعة تدفقها اإىل 200 

مرت يف الثانية ، وتبلغ حرارتها مئات الدرجات املئوية.
بالطبع، �صار النا�ض القدماء هنا عندما بردت هذه 

ال�صخور بدرجة كافية، ولكنها مل تت�صلب بعد. وهذا 
وفقا للعلماء، ي�صري اإىل اأن الربكان كان مكانا مهما للنا�ض 

الذين عا�صوا يف هذه املنطقة، وكانوا يتوجهون نحو 
ا، ويقومون بن�صاطاتهم على منحدره. الربكان لغر�ض مَّ

وي�صري العلماء اإىل اأن �صكل االآثار املكت�صفة هنا ي�صبه 
تلك التي عرث عليها يف اإ�صبانيا �صابقا يعود تاريخها اإىل 
اجلديدة  االآثار  هذه  لهم،  وفقا  لذلك  �صنة.  األف   350

تعود اإىل اإن�صان النياندرتال اأي�صا.

اكت�صاف اآثار "ال�صيطان"على �صفح بركان اإيطايل
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  اليمني الفرن�صي يتهم ماكرون بـ"النحراف" 
بعد ت�صبيهه حرب اجلزائر بـ"املحرقة"  

لوؤي ي
--------------------

وردا على ت�رصيحات ماكرون، 
"التجمع  ح��زب  رئي�سة  قالت 
املتطرف،  اليميني  الوطني" 
"مقارنة  اإن  ل��وب��ان،  م��اري��ن 
اأم��ر  اجل��زائ��ر  بحرب  املحرقة 
قمة  يف  م��اك��رون  ف��اح�����ش.. 

االنحراف".
حزب  عن  ال��ن��واب  زعيم  اأم��ا 
برونو  اليميني،  "اجلمهوريون" 
ت�رصيحات  اإن  ق��ال  غيتايو، 
و�سفه  فبعد  "وقاحة..  ماكرون 
للجزائر  الفرن�سي  اال�ستعمار 
ها  االإن�سانية  �سد  جرمية  باأنها 
حرب  بني  ويخلط  ي�سبه  هو 
اجلزائر واأ�سواإ جمزرة يف تاريخ 

االإن�سانية" ح�سب تعبريها.
مزدوجة،  اإ�ساءة  "اإنها  واأ�ساف 
الذين  الفرن�سيني  للجنود 
اأفريقيا  ���س��م��ال  يف  ق��ات��ل��وا 
هذه  -ب�سبب  اأ�سحوا  والذين 
الت�رصيحات- ي�سبهون جالدين 
ول�سحايا  �سنف،  اأب�سع  من 
التي  املقارنة  هذه  الأن  املحرقة 
ال يقبلها اأحد تهون من م�ستوى 
بها  ات�سمت  التي  الوح�سية 

املحرقة النازية".
اأم���ا ال��ن��ائ��ب االأوروب�����ي عن 
فران�سوا  "اجلمهوريون"،  حزب 
تويرت  ع��ل��ى  ف��غ��رد  ب��الم��ي، 
املطلق،  الفح�ش  "اإنه  قائال 
جنون  هي  الت�رصيحات  ه��ذه 
بالن�سبة للتاريخ والذاكرة على 

قنبلة  اأي�سا  وه��ي  �سواء،  حد 
موقوتة بالن�سبة مل�ستقبلنا نحن 

الفرن�سيني".
وق���ال م��اك��رون -ع��ل��ى منت 
اإ�رصائيل  اأقلته من  الطائرة التي 
حيث ح�رص االحتفال مبا ي�سمى 
الذكرى 75 ل� "املحرقة النازية" 
)الهولوكو�ست(- اإنه مقتنع باأن 
يف  النظر  تعيد  اأن  فرن�سا  على 
ذكرى احلرب اجلزائرية )-1962
ل�رصاع  حد  "لو�سع   )1954
الذاكرة الذي يعّقد االأمور داخل 

فرن�سا".
ب�ساأن  جدا  وا�سح  "اأنا  واأ�ساف 
تواجهني  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
الذاكرة،  منظور  من  كرئي�ش 
احلرب  �سيا�سية.  حتديات  وهي 
اأكرثها  �سك  بال  هي  اجلزائرية 
هذا  اأع��رف  اأن��ا  دراماتيكية.. 
الرئا�سية..  حملتي  منذ  االأم��ر 

ويتمتع  اأمامنا  ماثٌل  حتدٍّ  وهو 
باالأهمية نف�سها التي كان ينظر 
مل�ساألة   1995 عام  �سرياك  بها 

املحرقة النازية".
اأقر  قد  ماكرون  الرئي�ش  وكان 
بالده  اأن   2018 �سبتمرب  يف 
"نظام  اإق��ام��ة  ع��ن  م�سوؤولة 
اجلزائر  ا�ستعمار  اإبان  تعذيب" 

الذي انتهى يف العام 1962.
وذك���ر االإل��ي��زي��ه )ال��رئ��ا���س��ة 
اأن  ل��ه-  بيان  -يف  الفرن�سية( 
باأن  ر�سميا  اع��رتف  م��اك��رون 
�سمحت  الفرن�سية  "الدولة 
خالل  التعذيب  با�ستخدام 
احلرب يف اجلزائر"، ح�سبما نقلت 

�سحيفة "لوموند" الفرن�سية.
قوله  ماكرون  عن  البيان  ونقل 
الفرن�سي  الريا�سيات  عامل  اإن 
ال�سيوعي، موري�ش اأودان، الذي 
اجلزائر  ا�ستقالل  الأجل  نا�سل 

"رغم اأن مقتله كان فعال منفردا 
وقع  ذلك  فاإن  البع�ش،  به  قام 
يف اإطار نظام قانوين و�رصعي.. 

نظام االعتقال واالحتجاز".
الفرن�سي  الرئي�ش  وع��د  كما 
االأر���س��ي��ف  ب�"فتح  اأي�����س��ا 
امل��ت��ع��ل��ق ب��ق�����س��اي��ا اخ��ت��ف��اء 
فرن�سيني  وع�سكريني  مدنيني 

وجزائريني اأثناء احلرب".
اأي�سا  اأث��ار  قد  ماكرون  وك��ان 
االنتخابية  حملته  اأثناء  جدال 
���رصح  ع��ن��دم��ا   2017 ع���ام 
للجزائر  فرن�سا  ا�ستعمار  باأن 
االإن�سانية"،  �سد  "جرمية  كان 
ت�رصيحاته  عن  تراجع  لكنه 
وال  االإنكار  "ال  موقف  مقرتحا 
فرن�سا  تاريخ  ب�ساأن  التوبة" 
اإىل  ومنوها  اال�ستعماري، 
اأ�رصى  نبقى  اأن  ميكننا  "ال  اأنه 

املا�سي".

اأثارت ت�صريحات قاَرَن فيها الرئي�ض الفرن�صي اإميانويل ماكرون بني ما �صهدته حرب اجلزائر واعرتاف الرئي�ض 
1995 مب�صوؤولية فرن�صا عن ترحيل اليهود خالل فرتة احلرب العاملية الثانية، موجة  الأ�صبق جاك �صرياك عام 

من النتقادات داخل فرن�صا، خا�صة من قادة واأن�صار اليمني واليمني املتطرف.

دعته اإىل �صن قوانني �صارمة جُترم املُعتدين على الأئمة والعلماءاعتربو ت�صريحاته جنونا وقنبلة موقوتة بالن�صبة مل�صتقبلهم  

ط��ال��ب ام�����ش االأم�����ني ال��ع��ام 
لالأئمة  الوطنية  للتن�سيقية 
الدينية  ال�����س��وؤون  وم��وظ��ف��ي 
رئي�ش  واالأوقاف، جلول حجيمي، 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، ب�سن 
املُعتدين  ُت��رم  �سارمة  قوانني 

على االأئمة والعلماء.
وجاء يف بيان للتن�سيقية ن�رص عرب 
ح�سابها الر�سمي على "في�سبوك"، 
اأمد طويل  "منذ  اإىل تبون:  موجه 
املعاناة  اأن��واع  اأ�سد  نعاين  ونحن 
والتعدي  والتقزمي  والتهمي�ش 
خمتلف  يف  واجل�سدي  اللفظي 
التعدي  بلغ  وقد  الوطن،  اأنحاء 
اأئمة  خرية  قتل  حد  اإىل  والعنف 
وقد  القراآن،  اأهل  من  الله  بيوت 
�سبق واأن تمعنا يف بيت املغدور 
ال�سهيد املوؤذن عمار �سداد ببلدية 
االأغ��واط  والي��ة  امل�رصي  احل��اج 
وطالبنا اجلهات الر�سمية بتحريك 
واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
�سن  اأجل  من  العدل  وزارة  وكذا 
اأهل  على  التعدي  ُيجرم  قانون 
الدينية،  بالرموز  القراآن وامل�سا�ش 
ا�ستفحال  ظاهرة  من  احلد  ق�سد 

التعدي بكل اأنواعه".
ودعا املتحدث، رئي�ش اجلمهورية 
كل  يف  معمقة  حتقيقات  بفتح 
االإدارات وعلى جميع امل�ستويات 
يف كل من الزكاة واالأوقاف واحلج 
بع�ش  ونفوذ  وتغول  وال�سكنات 

االإطارات.
الرئي�ش  من  حجيمي،  والتم�ش 
ت��ب��ون ال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من 
�سد  التع�سفية  امل��م��ار���س��ات 

العاملني يف ذات القطاع.
التن�سيقية  تتم�سك  ولالإ�سارة 
يف  مبطلبها  ل��الأئ��م��ة،  الوطنية 
كوطة  يف  حقهم  على  احل�سول 
وباالإفراج عن  الوظيفي،  لل�سكن 

القائمة اال�سمية ملُ�ستحقيها.
تهوين  �سابق  وقت  يف  وانتقدت 
يو�سف  الدينية،  ال�سوؤون  وزير 
االعتداء  مو�سوع  من  بلمهدي 
باأن  ���رّصح  ما  بعد  االأئمة،  على 
اعتداء  حاالت  باأربع  يتعلق  االأمر 
باأن عدد  اأو خم�ش فقط، م�سيفة 
االأئمة املعتدى عليهم عرب الرتاب 

الوطني ي�سل اإىل الع�رصات.
لوؤي ي

نقابة الأئمة تنا�صد تبون 
التحقيق يف "تغّول" بع�ض 

اإطارات القطاع

 نْقل العالقات بني البلدين اإىل م�صتوى اإ�صرتاتيجي

طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�ش  يوا�سل 
اأردوغان، زيارته اإىل اجلزائر لليوم الثاين 
جولته  م�ستهل  يف  اأم�ش،  و�سلها  بعدما 
نقل  اإىل  تهدف  االإفريقية  ال��ق��ارة  يف 
العالقات املثالية بني البلدين اإىل م�ستوى 
الليبية  االأزم��ة  ت�سّدر  مع  اإ�سرتاتيجي 

اأجندة املباحثات.
رئي�ش  اأن  اجلمهورية،  لرئا�سة  بيان  واأفاد 
ا�ستقبل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
نظريه الرتكي مبطار هواري بومدين اىل 

جانب اأع�ساء من الطاقم احلكومي.
اأوقطاي.،  ف��وؤاد  نائبه،  اأردوغ��ان  وراف��ق 
ووزير اخلارجية، مولود ت�ساوو�ش اأوغلو، 
وكذا وزير الدفاع، خلو�سي اأكار، ووزير 
م�سطفى  والتكنولوجيا،  ال�سناعة 
ورانك، ووزير الطاقة واملوارد الطبيعية، 
فاحت دومناز، وكذا رئي�ش جهاز املخابرات، 
االت�سال  دائ��رة  ورئي�ش  فيدان،  هاكان 
األطوان  الدين  فخر  الرتكية،  الرئا�سة  يف 
واملتحدث با�سم الرئا�سة الرتكية، اإبراهيم 

قالن، اىل جانب 156 رجل اأعمال.
واأردوغ���ان  تبون  الرئي�سان  يجري  و 
الروابط  تدعيم  �سبل  ح��ول  حمادثات 
جماالت  وتو�سيع  البلدين  بني  القائمة 

الت�ساور  اىل  باالإ�سافة  بينهما،  التعاون 
االهتمام  ذات  الدولية  الق�سايا  ح��ول 

امل�سرتك.
الزيارة  اأن  دبلوما�سية  م�سادر  واأكدت 
وتهدف اىل"نقل  تاريخية"  "اأهدافا  حتمل 
العالقات املثالية بني البلدين اإىل م�ستوى 
اجلانبني  اإق���دام  اإ�سرتاتيجي"متوقعة 
مهمة  خطوات  على  واجلزائري  الرتكي 
فيما يخ�ش تطوير العالقات االقت�سادية.
اأ�ستاذ العلوم  يف هذا اخل�سو�ش  و�سف 
ال�سيا�سية والعالقات الدولية عمر بغزوز 
باملتميزة،   –الرتكية  اجلزائرية  العالقات 
املجال  يف  خ�سو�سا  تتعزز  اأن  متوقعا 

االقت�سادي وحتديدا ال�سناعات اخلفيفة.
العلوم  اأ�ستاذ  اعترب  اأخ��رى  جهة  من 
م�سباح  الدولية  والعالقات  ال�سيا�سية 
االعتبار،  بعني  تاأخذ  تركيا  اأن  منا�ش 
وهي  الليبية  االأزم��ة  من  اجلزائر  موقف 
اأن  اإىل  م�سريا  معها  بالتن�سيق  تتحرك 
هناك تطابقا تاما يف موقف البلدين بهذا 

اخل�سو�ش.
الرتكي  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد  جانبه  من 
ر�سول تو�سان اأهمية زيارة اأردوغان اإىل 
الرتكي،  الرئي�ش  اأن  اإىل  م�سريا  اجلزائر 

بغية رفع  االأعمال  يرافقه وفد من رجال 
اجلزائر،  يف  الرتكية  اال�ستثمارات  حجم 

وتعزيز التعاون االقت�سادي بني البلدين.
ولفت تو�سان اإىل اأن امللف الليبي �سيكون 
اأحد اأهم حماور الزيارة بحكم الدور الذي 
ي�سطلع به الطرفان يف ما يتعلق باالأزمة 

الليبية.
تركي  دبلوما�سي  اأكد  الزيارة،  وع�سية 
العالقات  لتعزيز  ي�سعيان  البلدين  ان 
تاوز  خالل  من  االأ�سعدة  جميع  على 
املجالني االقت�سادي والثقايف وهي املهمة 
االأعلى  "املجل�ش  بها  �سي�سطلع  التي 
الذي  البلدين،  للتعاون اال�سرتاتيجي بني 
�سيت�سّكل يف اإطار مذكرة تفاهم �سيوقع 

عليها الرئي�سان خالل هذه الزيارة" .
اجلزائرية  ال�سداقة  عالقات  و�سهدت 
يف  التاريخ،  عمق  يف  ال�ساربة  الرتكية 
بعد  خا�سًة  حركًة  االأخ��رية  ال�سنوات 
االتراك  للم�سوؤولني  املتبادلة  الزيارات 
جديدا  توجها  اأع��ادت  والتي  اجلزائر  اىل 
البعد  من  التعاون  قاعدة  تو�سيع  قوامه 
ال�سيا�سية  امل�سائل  اىل  االقت�سادي 

واال�سرتاتيجية.
للجزائر،  الثالثة  اأردوغ��ان  زي��ارة  وتعد 

2014 زيارة  19 نوفمرب  اأجرى يف  حيث 
يف  الثانية  زي��ارت��ه  وج��اءت   ، ر�سمية 
بني  العالقات  اأكرث  لتعزز   2018 فيفري 

البلدين خا�سة االقت�سادية.
لالإ�سارة تاأتي زيارة الرئي�ش الرتكي اىل 
الدولية  الندوة  عقب  فقط  اأياما  اجلزائر 
فيها  �سارك  التي  برلني  يف  ليبيا  حول 
والرتكي  تبون  املجيد  عبد  الرئي�سان 

اردوغان يف 19 جانفي املن�رصم.
لوزراء  اجتماع  غداة  الزيارة  تاأتي  كما 
احت�سنته  الذي  ليبيا  جوار  دول  خارجية 
الذي  اللقاء  وهو  اخلمي�ش،  يوم  اجلزائر 
الليبية  اأكد على �رصورة التزام االأطراف 
النار، معربني عن تطلعهم  اإطالق  بوقف 
اإىل  الليبيون  االأ�سقاء  يهتدي  اأن  اإىل 
ت�سوية �سلمية الأزمة بالدهم ، بعيدا عن 

اأية تدخالت اأجنبية .
اجلزائر  اىل  اردوغ��ان  زي��ارة  تاأتي  كما 
للتعاون  قوية  دفعة  اإع��ط��اء  اأج��ل  من 
جانب  اىل  البلدين  ب��ني  االقت�سادي 
االهتمام  ذات  الق�سايا  حول  الت�ساور 
على  ال��ب��ل��دان  ي��راه��ن  حيث  امل�����س��رتك، 
خالل  من  اأق���وى،  اقت�سادية  عالقات 
مب�ساريع  اأثمرت  التي  املتبادلة  الزيارات 

الطاقة  جم��االت  يف  عديدة  واتفاقيات 
والتجارة والزراعة والبناء والثقافة.

اجلزائر وتركيا  ترتبط   ،2006 ومنذ ماي 
مبعاهدة �سداقة وتعاون �ساهمت يف رفع 
حجم التبادل التجاري بني البلدين، ورفع 
اجلزائر،  يف  الرتكية  اال�ستثمارات  ن�سبة 
العالقات  ت�سهد  ب��اأن  توقعات  و�سط 
"طفرة  بينهما  والتجارية  االقت�سادية 

جديدة" يف ال�سنوات املقبلة.
وتعترب اجلزائر اأكرب �رصيك تاري لرتكيا 
يف اإفريقيا، بحجم مبادالت تارية يرتاوح 
�سنويا،  دوالر  مليارات  و5   3.5 بني  ما 
يف  الرتكية  اال�ستثمارات  حجم  وتخّطى 

اجلزائر عتبة 3 مليارات دوالر.
اأهم امل�ساريع بني تركيا واجلزائر  وتتجلى 
يف افتتاح "طيال" اأكرب م�سنع للن�سيج يف 
البالد(،  )غربي  غليزان  مبحافظة  اإفريقيا، 

با�ستثمار يقدر ب�1.5 مليار دوالر.
املختلطة  ال�رصكة  اأ�س�ست   ،2015 ويف 
يف  اأن�سئت  جزائرية  "اأوزمريت")تركية 
عني  مبحافظة  م�سنعا  بوهران(   2007
تيمو�سنت )غرب( متخ�س�ش يف �سناعة 

الفوالذ والق�سبان امل�سطحة.
لوؤي ي

اجلزائر اإىل  اردوغان  يرافق  تركي  اأعمال  رجَل   156
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لوؤي ي
--------------------

مع  اجتماعه  خ��الل  رزي���ق،  وا�ستغرب 
متلك  ال  اأن  وامل�سدرين،  الغرف  روؤ�ساء 
وزارتن التجارة والفالحة، معلومات حول 
مكان حتويل احلليب. م�سيفا اأن اأمام املدراء 
االإح�سائيات   كل  الإعطائه  اأ�سبوع  مهلة 

حول مكان ذهاب غرام واحد من احلليب.
احلليب”  ب�”مافيا  رزيق  و�سفهم  وبعدما 
بعد  الدولة  قوة  يخترب  اأن  يريد  “من  قال 
اأ�سبوع �سرياها �سواء كان تاجرن او موزَع 
اجلميع  �سريى  لكن  اأه��دد  ال  حليب..اأنا 

جربوت الدولة.
انتاج  اأنه من غري املعقول  واأ�ساف الوزير، 
“ال جند  ثم  احلليب،  من  كي�ش  4.7 ماليني 

احلليب يف ال�سوق”.
اإنتاج  كمية  زي��ادة  اأن  اإىل  رزي��ق،  واأ�سار 
احلليب لي�ش، حال قائال “هو مبثابة زيادة املاء 

للبحر”.
اإن  التجارة،  وزي��ر  ق��ال  اأخ��رى  جهة  من 
امل�ساربني ي�ستغلون �سهر رم�سان، للربح 

ال�رصيع على ظهر ال�سعب اجلزائري.
اجلزائري،  ال�سعب  اأن  رزيق،  كمال  واأف��اد 
يريد العي�ش والفرح، م�سريا اإىل اأن “يف كل 

مرة يحب اأن يفرح تنزل عليه امل�ساكل”.
وزارة  ال  متوقفون..  “ونحن  م�سيفا 
ت�سوية  ق��ادرت��ان  التجارة  وال  الفالحة 

املو�سوع”.
واأو�سح، رزيق، خالل لقائه بروؤ�ساء الغرف 
وامل�سدرين، اأن التاجر الذي مل يربح خالل 
ال�سهر  الربح خالل  12 �سهرا يريد  اأو  ال�9 

الف�سيل.
العامل  دول  كل  يف  اأن  اإىل  الوزير،  واأ�سار 
يف  اإال  اال�ستفادات،  �سهر  رم�سان  يكون 

اجلزائر ي�سبح �سهر امل�ساكل.
هذه  خ��الل  رم�سان  اأن  املتحدث،  واأف��اد 
العبادة،  الرحمة،  �سهر  �سيعود  ال�سنة، 
�سنكون  “ونحن   قائال  الرتاحم،  ال�سالة، 

واقفني كي جنعله هكذا”.
واأ�ساف وزير التجارة “لن ن�سمح ال لتاجر 
اأو خ�سار اأو لبان اأو مهما كان اأن يربح فوق 

ظهر املواطن”.

وليات  خمتلف  عرب  متو�صطة  كل  م�صتوى  على  الرتبوي  النف�ض  علم  يف  خمت�صني  تعيني  اإىل  الوطنية  الرتبية  وزير  فا�صي"  "زهرة  الرتبوية  واملفت�صة  الجتماعية  املخت�صة  دعت 
الوطن...   وهذا بالنظر اإىل ح�صا�صية �صن املراهقة الذي ي�صع ب�صمته يف مرحلة التعليم املتو�صط.

تالميذ هذا الطور يعانون من عدة "مكبوتات" وم�صاكل نف�صية ل حت�صى

قبل اأيام من �صدور القوانني املنظمة ل�صترياد ال�صيارات اأقل من 03 �صنوات

واالإدارية  القانونية  اللجنة  رئي�سة  اأكدت 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�ش  يف  واحلريات 
الأع�ساء  جل�سة  خل�ساري،عْقد  �سعاد 
رفع  ملف  درا���س��ة  مو�سوعها  اللجنة 
وايل  القادر  عبد  النائب  عن  احل�سانة 
اليوم.واأو�سحت خل�ساري يف ت�رصيحات 
�سحفية باأنه مت توجيه الدعوة للنائب وايل 

الذي �سيح�رص اجلل�سة ابتداء من ال�ساعة 
احلادية ع�رصة �سباحا، لتقدمي  تو�سيحات 
العدل  وزارة  من  املحال  الطلب  تخ�ش 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ش  مكتب  اإىل 
عنه. احل�سانة  رفع  طلب  يت�سمن  الذي 
جبهة  حزب  نائب  باأن  املتحدثة  واأ�سافت 
التحرير الوطني عن والية م�ستغامن ميكنه 
ينوب  اأن  ب�رصط  للجل�سة  احل�سور  عدم 
عنه نائب اآخر، وحتى تقدمي طلب من اأجل 
تاأجيل موعد اجلل�سة اإىل موعد الحق.ويف 
ال�سياق ذاته قالت رئي�سة اللجنة القانونية 
احل�سانة  عنه  �ُسرتفع  الذي  للنائب  باأن 
اأولهما  امللف،  مع  للتعامل  طريقتان 
اأو  تلقائي  ب�سكل  احل�سانة  عن  التنازل 
يف  علنية  جل�سة  لعقد  موعد  انتظار 
موعد  الوطني.وب�ساأن  ال�سعبي  املجل�ش 
عقد اجلل�سة العلنية اأفادت خل�ساري، باأن 
مو�سحة يف  بتحديده،  معنية  جلنتها غري 
النائب  ملف  اإحالة  :"مهمتنا  ال�سياق  هذا 
الذي  للربملان  ال�سفلى  الغرفة  ملكتب 
ل  �سيتكفل بتحديد موعد اإجرائها اإن ف�سّ
وايل عدم التنازل على احل�سانة".وتر�سح 
التحرير  جبهة  ح��زب  قائمة  عن  وايل 
ت�رصيعيات  يف  م�ستغامن  بوالية  الوطني 
2017، كما �سغل من�سب وزير االأ�سغال 
املائية يف  املوارد  العمومية وكذلك وزير 
يف  املوجود  �سالل  املالك  عبد  حكومة 
يف  متابعته  خلفية  على  احلرا�ش،  �سجن 
كان  الف�ساد.وقبلها  ق�سايا  من  العديد 
املعني واليا يف عدة واليات منها اجلزائر 
من�سب  �سغل  ثم  وزو  وتيزي  العا�سمة 

االأمني العام لوزارة الداخلية.
لوؤي ي

بعد طلب تقدمت به وزارة العدل...

اللجنة القانونية للربملان تف�صل اليوم
 يف رفع احل�صانة عن النائب وايل

الفرن�سية  ال�سيارات  �رصقة  ع�سابات  �رصعت 
الإغراق  ن�ساطها  مل�ساعفة  نف�سها  حت�سري  يف 
اجلزائر ب�سيارات م�رصوقة بالتعاون مع م�سالح 
حملية تعمل على اإ�سدار بطاقات ترقيم موؤقتة 
اإىل  بتحويلها  لل�سماح  ت�سل�سلية مزورة  باأرقام 
اجلزائر، حيث اأطاحت ال�رصطة الفرن�سية ب�سبكة 
اإجرامية ت�سم 08 اأ�سخا�ش ترتاوح اأعمارهم بني 
بلغت  �سيارة   80 ب�رصقة  قاموا  �سنة  و46   22
على  تن�سط  اأورو  مليون   02 من  اأكرث  قيمتها 

حمور باري�ش – مر�سيليا -اجلزائر.
تواجه م�سالح اجلمارك العديد من ال�سعوبات، 
من  اأق��ل  ال�سيارات  ا�سترياد  تنظيم  ل�سمان 
ب�سالمة  املتعلق  ال�سق  يف  خا�سة  �سنوات   03
ال�سيارات، ومواجهة ظاهرة �رصقتها من  وثائق 
الدول االأوربية وحتويلها للجزائر، حيث اأطاحت 
متكونة  اإجرامية  بع�سابة  الفرن�سية  ال�رصطة 
باري�ش  حمور  على  تن�سط  اأ�سخا�ش   08 من 
ال�سيارات  تقوم ب�رصقة  اجلزائر،  ومر�سيليا نحو 

حملية  �سبكات  مع  بال�رصاكة  وثائقها  وتزوير 
تعمل على اإ�سدار بطاقات ترقيم موؤقتة باأرقام 
للجزائر،  بتحويلها  لل�سماح  مزورة  ت�سل�سلية 
اأن  الفرن�سية  »لوباريزيان«  جريدة  ذكرت  حيث 
قامت  املا�سي  ماي  منذ  تن�سط  التي  الع�سابة 
ت��اوزت  اجمالية  بقيمة  �سيارة   80 ب�رصقة 
بع�سها  حتويل  من  متكنت  اأورو،  مليون   2
اجلزائر  يف  العالمات  متعددي  وك��الء  نحو  
و�ساعفت من ن�ساطها بعد االإعالن عن العودة 
�سنوات،   03 من  اأقل  ال�سيارات  ا�سترياد  اإىل 
ت�ستخدم  كانت  ال�سبكة  اأن  امل�سدر  ذات  واأكد 
ا�ستغالل  خ��الل  من  منظما،  اإجراميا  نظاما 
مهمتهم  املركبات  �رصقة  يف  متخ�س�سة  فرق 
اأين  جدا،  جيدة  حالة  يف  املركبات  على  العثور 
يجعل  ال��ذي  الربنامج  بف�سل  ال�رصقات  تتم 
�رصقة  مكافحة  اأنظمة  »تك�سري«  املمكن  من 
ال�سيارات من خالل اإدخال رقم التعريف الظاهر 
اأعلى الزجاج االأمامي، اإذ يتم حتويل اأحد االأرقام 

اأو احلروف ملنع اكت�سافها من قبل ال�رصطة، قبل 
حتى  بباري�ش،  م�ستودع  يف  تخزينها  يتم  اأن 

�سمان حتويلها للجزائر.
�سدور  بعد  ال�سبكة،  بهذه  االإطاحة  وتاأتي   
قانون املالية ل�سنة 2020، حيث تتيح املادة 110 
التي تقل عن  ال�سياحية  ال�سيارات  من ا�سترياد 
اخلوا�ش  من طرف  وامل�ستوردة  �سنوات،  ثالث 
على  وذلك  �سنوات،  ثالث  كل  مرة  املقيمني 
بر�سيدهم  املوجودة  اخلا�سة  اأموالهم  ح�ساب 
بالعملة االأجنبية الذي مت فتحه باجلزائر، ويجيز 
ال�سيارات  ا�سترياد   2020 ل�سنة  املالية  قانون 
اح��رتام  ���رصط  دي��زل  اأو  بنزين  حم��رك  ذات 
املعايري البيئية، يف حني ينتظر اأن ترغم القوانني 
التنظيمية للعملية ت�سليم وثيقة ل�رصطة احلدود 
فيما  م�رصوقة،  غري  ال�سيارة  باأن  مبوجبها  يوؤكد 
حيازة  للجمارك  العامة  املديرية  على  يتوّجب 

قاعدة بيانات.
ق/و

فرن�صا تطيح بع�صابة زّورت وثائق 80 �صيارة فخمة م�صروقة 
لت�صديرها للجزائر

طيب  رج��ب  ال��رتك��ي،  الرئي�ش  اأك���د 
العا�سمة  باجلزائر  االأحد  اأم�ش  اأردوغان، 
يف  و�سالم  ا�ستقرار  "عن�رص  اجلزائر  اأن 
التو�سل  اإمكانية  عدم  مربزا  املنطقة"، 
بوا�سطة  الليبي  امللف  ب�ساأن  نتيجة  اىل 
اأردوغ���ان،  وق��ال  الع�سكرية.    احللول 
التي  املحادثات  عقب  �سحفية  ندوة  يف 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  برئي�ش  جمعته 
اأن اجلزائر "عن�رص ا�ستقرار و�سالم  تبون 
تتازها  التي  ال�سعبة  املرحلة  هذه  يف 
توؤثر  التي  ليبيا  يف  والتطورات  املنطقة 
على اجلارة اجلزائر مبا�رصة"، موؤكدا "عدم 
ليبيا  يف  نتيجة  على  احل�سول  امكانية 
وتابع  الع�سكرية".  احللول  طريق  عن 
ات�ساالت  :"جنري  قائال  ال�ساأن  هذا  يف 
والفاعلني  املنطقة  بلدان  مع  مكثفة 
الدوليني من اأجل وقف دائم الإطالق النار 
م�سريا  ال�سيا�سي"،  احلوار  اىل  العودة  و 
برئي�ش  جمعته  التي  املحادثات  اأن  اإىل 
على  ب"الرتكيز  �سمحت   اجلمهورية 
بها  القيام  ميكن  التي  امل�سرتكة  اخلطوات 
يف هذا املجال"، م�سددا على اأن "العنا�رص 
هي  الدائم  اال�ستقرار  لتحقيق  اال�سا�سية 

احلوار والوفاق".
 ويف ذات ال�سياق، اأعرب الرئي�ش الرتكي 
عن "امتنانه الكبري" الن�سمام اجلزائر اىل 
)اجلزائر(  لها  �ستكون  حيث  برلني،  م�سار 
جهود  اطار  يف  وبناءة  قيمة  "ا�سهامات 
ليبيا"، م�سددا على  اال�ستقرار يف  حتقيق 
�ساحة  اىل  ليبيا  لتحويل  ال�سماح  "عدم 

للمنظمات االرهابية وبارونات احلرب".
كما اغتنم الرئي�ش الرتكي املنا�سبة ليذكر 
منظمة  لدورة  بالده  تروؤ�ش  خالل  باأنه 
تركية- مببادرة  مت  اال�سالمي،  التعاون 
العامة  اجلمعية  يف  قرار  اتخاذ  جزائرية 
لالأمم املتحدة يخ�ش حماية الفل�سطينيني، 
ملمو�سا"   القرار"منوذجا  ه��ذا  معتربا 

لت�سامن البلدين على امل�ستوى العاملي.

تبون: "اجلزائر وتركيا 
متفقتان على تطبيق 
خمرجات ندوة برلني 
وال�صعي اىل ال�صلم يف 

ليبيا"

خالل  تبون  الرئي�ش  اأعرب   ، جانبه  من 
البلدين متفقتان  اأن  باأردوغان على  لقائه 
برلني  ن���دوة  خم��رج��ات  تطبيق  على 

وال�سعي اىل ال�سلم يف ليبيا
اأعرب  الثنائي،  التعاون  ما يخ�ش  اأما يف 
يف  ب��الده  رغبة  ع��ن  ال��رتك��ي  الرئي�ش 
امل�ستويات  "ارفع  اىل  التعاون  هذا  نقل 
ال�سداقة  رواب��ط  من  القوة  م�ستمدين 
واالخوة املتجذرة وتاريخنا امل�سرتك الذي 
يعود ملا قبل 5 قرون"، م�سريا اىل اأن اللقاء 
العالقات  اأوجه  فر�سة ل"تقييم كل  كان 
التجارية  ال�سيا�سية، االقت�سادية،  مبا فيها 
و الثقافية" و للتوقيع على ان�ساء جمل�ش 

تعاون رفيع امل�ستوى بني البلدين.
الرئي�ش  اأك���د  اخل�����س��و���ش،  ه��ذا  ويف 
الرئي�ش  اىل  دع��وة  وج��ه  اأن��ه  اأردوغ���ان 
لعقد  العام  هذا  تركيا خالل  لزيارة  تبون 
االجتماع االول لهذا املجل�ش، م�سريا اىل 
اقرب  "يف  لعقده  يخططان  الطرفني  اأن 

االآجال".
اأن  اأكد  التجاري،  التعاون  �سعيد   على   
التبادل  حجم  لتقييم  منا�سبة  كان  اللقاء 

اجلانبني  اأن  معلنا  البلدين،  بني  التجاري 
قررا رفعه اىل اكرث من  5 ماليري دوالر، 
قال،  مثلما  تعترب،  اجلزائر  واأن  ال�سيما 

"ثاين اأكرب �رصيك لبالده يف افريقيا".
الرتكية  اال�ستثمارات  قيمة  وبخ�سو�ش 
مليار   3،5 فاقت  اأنها  اأو�سح  اجلزائر،  يف 
يف  تركيا  ثقة  على  يدل  ما  "وهو  دوالر 

اجلزائر".
امل�سرتكة  االرادة  اأكد  ال�ساأن،  ذات  يف 
للبلدين يف "حتفيز" رجال االعمال وزيادة 
اأن  امل�سرتك، مربزا  اال�ستثمارات والعمل 
"رابح  مبداأ  �سمن  ت�سجل  اخلطوات  هذه 
-رابح"، كما اأكد باأن بالده تقوم بت�سهيل 
�سفر اجلزائريني اىل بالده عن طرق  فتح 

مراكز ملنح تاأ�سريات باجلزائر.
ال�سناعي،  التعاون  تعزيز  �سياق  ويف 
قررا  البلدين  اأن  الرتكي  الرئي�ش  قال 
خالل اللقاء البحث عن امكانيات تعميق 
الدفاعية،  ال�سناعات  جمال  يف  التعاون 
بني  الربملاين  التعاون  تعزيز  على  عالوة 

اجلانبني.

حممد علي

اأردوغان: "اجلزائر عن�صر ا�صتقرار و�صالم يف املنطقة"
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اإطالق وكالة وطنية للرقمنة مع نهاية ال�صدا�صي احلايل

حممد علي 
--------------------

مثلت  التي  �سليماين،  فتيحة  وقالت 
خالل  جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير 
القافلة  الإط���الق  خ�س�ست  ن���دوة 
و  الرقمنة  اأهمية  حول  التح�سي�سية 
ان  االإل��ك��رتوين،  الدفع  و  املقاوالتية 
للحكومة  اجل��دي��دة  "االإ�سرتاتيجية 
املقاوالتية  على  ال�سباب  كل  ت�سجع 
من  التي  الرقمنة  ميدان  يف  خ�سو�سا 
االقت�ساد  تطوير  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 
الوطني"، م�سيفة ان "تعليمات الوزير 
و  دع��م  ا�ستقبال،  على  حت��ث  االأول 
الراغبني  االأفكار  اأ�سحاب  كل  مرافقة 
يف  اخلا�سة  موؤ�س�ساتهم  اإن�ساء  يف 

ميدان الرقمنة".
�سليماين  ك�سفت  ال�سدد،  هذا  يف  و 
احلايل  ال�سدا�سي  نهاية  قبل  �سيتم  اأنه 
ت�سم  للرقمنة  وطنية  وكالة  اإط��الق 
والهيئات  ال���وزارات  كل  عن  ممثلني 
الفاعلني  و  �سلة  ذات  املوؤ�س�سات  و 
و  امليدان  هذا  تطوير  بهدف  امليدان  يف 
م�سرية  الوطني،  االقت�ساد  يف  اإدماجه 
للجزائر  "�ست�سمح  الوكالة  هذه  ان  اىل 
الدويل  امل�ستوى  بالتموقع على  كذلك 
بالنظر للموؤهالت التي متتلكها يف هذا 
واملهارات  القدرات  خ�سو�سا  امليدان، 

التي ميتلكها ال�سباب يف هذا امليدان".
املوؤ�س�سات  وزي��ر  ق��ال  جهته،   م��ن 
و  النا�سئة  املوؤ�س�سات  و  ال�سغرية 
اأن  جريدان،  يا�سني  املعرفة،  اقت�ساد 
للموؤ�س�سات  خم�س�سة  وزارة  اإن�ساء 
و  النا�سئة  املوؤ�س�سات  و  ال�سغرية 
اقت�ساد املعرفة يدل على االهتمام الذي 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ش  يوليه 
تبون، لل�سباب و طموحاته، م�سيفا انه 
من ال�رصوري العمل على بناء اقت�ساد 
و  الرقمنة  و  املعرفة  على  مبني  جديد 

ي�سهل على املواطن معامالته و ي�سمح 
نحو  نوعية  بقفزة  الوطني  لالقت�ساد 

االأح�سن".
اأن  رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  وقال 
اجلزائر  يف  الرقمنة  تعميم  "م�رصوع 
الكل  على  يجب  طموح  م�رصوع  هو 
اأن  م�سريا   دعمه"،  و  فيه  االنخراط 
بكل  التوجه  ه��ذا  �ستدعم  وزارت���ه 
باملائة   50 ن�سبة  بلوغ  بهدف  الو�سائل 
التجارية  التعامالت  من  االأق��ل  على 
الدفع  و�سائل  طريق  عن  النقدية  و 

االإلكرتوين يف حدود 2023.
املكلف  امل��ن��ت��دب  ال���وزي���ر  واأك����د 
اأن  وليد،  يا�سني  النا�سئة،  باملوؤ�س�سات 
اجلزائر  يف  الرقمنة  تعميم  "مبادرات 
اجل��زائ��ري  ال�سباب  ع��زم  على  ت��دل 
و  الوطني  باالقت�ساد  النهو�ش  على 
التكنولوجيات  و  املعرفة  على  بنائه 
"املوؤ�س�سات  اأن  م�سيفا  احلديثة"، 
الوطني  لالقت�ساد  �ست�سمح  النا�سئة 
بقفزة نوعية و اأن الوزارة مفتوحة لكل 
هذا  يف  اخلو�ش  يف  الراغب  ال�سباب 

امليدان".
املكلف  املنتدب  الوزير  ذك��ر  ب��دوره 
بالتجارة اخلارجية، عي�سى بكاي، انه قد 
اقت�ساد  "من ال�رصوري تطوير  اأ�سبح 
الرقمنة و  املعرفة و  وطني مبني على 
ثروات  و  جديدة،  خدمات  لتطوير  هذا 
نحو  ت�سديرها  ميكن  للبرتول  بديلة 

اخلارج".
املكلف  امل��ن��ت��دب  ال���وزي���ر  و���س��دد 
على  �سيافات،  ن�سيم  باحلا�سنات، 
الرقمية  املوؤ�س�سات  بعث  اإعادة  "اأهمية 
تطوير  بهدف  اخلا�ش  الطابع  ذات  و 
االقت�ساد الوطني مبا اأنها �ستكون نواة 

لبناء م�ستقبل اجلزائر".
وقال، ممثل وزارة الداخلية و اجلماعات 
املحلية و التهيئة العمرانية، اأن م�سالح 
للوالة  تعليمات  قدمت  قد  ال���وزارة 

القافلة  عمل  ت�سهيل  و  مرافقة  بهدف 
و  الرقمنة  اأهمية  حول  التح�سي�سية، 
املقاوالتية و الدفع االإلكرتوين عرب كل 

الواليات التي �ستجوبها.
القادر  عبد  اجلزائر،  والية  وايل  وقال 
الرقمية  املوؤ�س�سات  "دعم  اأن  �سيودة، 
االقت�ساد  روافد  احد  يعترب  النا�سئة  و 
ا�ستعداد  عن  معربا  اجلديد"،  الوطني 
ال�سباب  كل  ملرافقة  الوالية  م�سالح 
امل�ستثمر يف هذا املجال ب�ستى الو�سائل 
حمالت  توفري  م��ن  ب��داي��ة  ال��ط��رق  و 

لن�ساط هذه املوؤ�س�سات.
القافلة  امل�سوؤول عن  قال  تدخله،  و يف 
و  الرقمنة  اأهمية  حول  التح�سي�سية 
مراد  االإلكرتوين،  الدفع  و  املقاوالتية 
الثانية  هي  الطبعة  ه��ذه  ان  م�ستة، 
بعد  اجلزائري"  الرقمنة  "جيل  لتظاهرة 
ان  و   ،2018 يف  اأقيمت  التي  تلك 
الناب�ش  القلب  "الرقمنة،  هو  �سعارها 
�سيتم  التي  و  الرقمي"  لالقت�ساد 

االأوىل  ال��وزارة  رعاية  حتت  تنظيمها 
و  الداخلية  وزارة  مع  بالتن�سيق  و 
العمرانية  التهيئة  و  املحلية  اجلماعات 
العمل  وزارة  و  التجارة  وزارة  و 
االجتماعي  ال�سمان  و  الت�سغيل  و 

مب�ساركة والية اجلزائر.
الطبعة  ه��ذه  ان  امل�����س��وؤول  وك�سف 
�سفري   1.500 م�ساركة  �ستعرف 
و  اجلزائر  هي  والية   20 عرب  للرقمنة 
االأغ��واط  و  ورقلة  و  وغرداية  ب�سار 
برج  و  ب�سكرة  و  ال��وادي  و  اجللفة  و 
و  ق�سنطينة  و  �سطيف  و  بوعريريج 
و  بجاية  و  �سكيكدة  و  عنابة  و  باتنة 
تيزي وزو و وهران و �سيدي بلعبا�ش و 
تلم�سان  و م�ستغامن، م�سريا اىل قابلية 

تعميمها نحو واليات اأخرى.
مبثابة  �سيكون  احل��دث  ه��ذا  اإن  وق��ال 
كافة  تخ�ش  م��رتاب��ط��ة  ور����س���ات 
�رصائح  كل  و  ال�رصيكة  القطاعات 
)ما  اجلامعات  من  �ستبداأ  و  املجتمع؛ 

ثم اىل  12 مار�ش(  25جانفي  اىل  بني 
�سالون �سينظم ما بني 14 و 16 مار�ش  
قبل ان تنطلق القافلة ) من 19 مار�ش 
لتنظيم  الواليات  نحو   ) 30جويلة  اىل 
حت�سي�سية،  ور���س��ات  و  حم��ا���رصات 
الرقمي  االقت�ساد  و  املقاوالتية  حول 
و  نا�سئة  موؤ�س�سة  اأح�سن  م�سابقات  و 
كذا حتدي املمولني و ال�رصكاء لتج�سيد 

متطلباتهم الرقمية.
التي  املدار�ش  و  اجلامعات  بني  من  و 
م�ستة  ذكر  التظاهرة،  يف  �ست�سارك 
للتكنولوجيا  بومدين  هواري  جامعة 
و  االآيل  لالإعالم  الوطنية  املدر�سة  و 
التقنيات  املتعددة  الوطنية  املدر�سة 
املدر�سة  و  للفالحة  العليا  املدر�سة  و 
اجلامعي  القطب  و  للتكنولوجيا  العليا 
جامعة  و  بومردا�ش  جامعة  و  للقليعة، 
اجلزائر  جامعة  و  بالبليدة  دحلب  �سعد 
املدر�سة  و  للفندقة  العليا  املدر�سة  و 

الوطنية لالإدارة.

ح�صبما  الوطني،  القت�صاد  يف  اإدماجه  و  امليدان  هذا  تطوير  بهدف  �صلة  ذات  املوؤ�ص�صات  و  الهيئات  و  الوزارات  كل  عن  ممثلني  ت�صّم  للرقمنة  وطنية  وكالة  اإطالق  احلايل  ال�صدا�صي  نهاية  قبل  �صيتم   
اأفادت به، باجلزائر العا�صمة، ممثلة عن الوزارة الأوىل.

ت�صّم ممثلني عن كل الوزارات والهيئات واملوؤ�ص�صات ذات �صلة بهدف تطويرهذا امليدان

العمل  الأرب����اب  ال��وط��ن��ي  االحت���اد  دع��ا 
واملقاولني، كافة املنخرطني يف املنظمة اإىل 
خدمة االآفاق االقت�سادية والتحديات التي 
�سمان  مع  للبالد،  العامة  امل�سلحة  تخدم 
النظام  اإىل  ال�سل�ش  لالنتقال  اآمنة  من�سة 
ا�سرتاتيجيات  اعتماد  مع  الراأ�سمايل، 

البحث العلمي خدمة الأهداف املنظمة.
الأرب��اب  الوطني  االحت���اد  رئي�ش  اأع��ل��ن 
يزيد  »حممد  اجلزائريني  واملقاولني  العمل 
مزياين«،  عقب اإ�رصافه على امللتقى االأول 
مياه  معاجلة  مبرّكب  نظم  ال��ذي  لالحتاد 
اال�ست�سارية  الهيئة  تن�سيب  عن  البحر 
التطور  و  العلمي  للبحث  الوطنية 
باعتباره  �سيعتمد  اأي��ن  التكنولوجي«، 
لالحتاد  التنظيمي  بالهيكل  ملحقا  جهازا 
برئا�سة  واملقاولني  العمل  الأرباب  الوطني 
وم�ست�سارين  ح�سني«  »حما�سا  الدكتور 
من  عدد  ومن  اخلرباء  و  الباحثني  كبار  من 
و  االقت�سادية،  العلوم  رجاالت  و  اإطارات 
الذين اأُوِكلت اإليهم مهمة درا�سة و ت�سيد 
اال�سرتاتيجيات يف �سياق حتقيق م�سامني 
اال�ست�سارة  تقدمي  وك��ذا  االحت��اد،  اه��داف 
يف  واالجتماعي  االقت�سادي  املجالني  يف 
االأ�سا�سي.  القانون  به  ي�سمح  الذي  االطار 

االجتماعية  و  االقت�سادية  االأه��داف  حول 
االأه��داف  اأن  ذات��ه،  امل�سوؤول  اأكد  لالحتاد، 
على  اأ�سا�سا  ترتكز  للمنظمة  االأ�سا�سية 
املعنوية  و  امل��ادي��ة  احل��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع 
كافة  �سمل  ومّل  االحت��اد،  يف  للمنخرطني 
العمل  اأرباب  من  االقت�ساديني  املتعاملني 
البناء والرتقية  واملقاولني خا�سة يف جمال 
العقارية واال�سغال العمومية والري، وكذا 
ومن  الفالحي،  و  ال�سناعي  املجال  يف 
يزيد  »حممد  دعا  االأهداف  هذه  خدمة  اأجل 
تطوير  على  وال�سهر  العمل  اإىل  مزياين«، 
واحرتام  امل�ساريع،  اإجناز  وتقنيات  اآليات 
طريق  ع��ن  وذل��ك  لها،  امل��ح��ددة  االآج���ال 
على  ت�ستند  وا�سرتاتيجيات  اعتماد خطط 
مواكبة  والتكنلوجية،  العلمية  البحوث 
من  تبون«  املجيد  عبد  الرئي�ش  اإليه  دعا  ملا 
اأجل  من  العلمي  املنهج  اعتالء  تو�سيات 
بناء اقت�ساد كامل ومتكامل، تر�ُسم معاملَه 
التخطيط،  �سيا�سات  جناعة  خ��الل  من 
اإجناز  والتنفيذ، مع مراجعة مدى  االإ�رصاف 
لياقة الرتابط الفعلي بني الربامج يف اإطار 
البحث العلمي الذي ي�سوقه تفعيل النظرة 
امل�ستقبلية بالعمل الدوؤوب والفعال، والذي 
العقل  موارد  على  اأ�سا�سا  ي�ستند  اأن  يجب 

الب�رصي، بعيدا عن الريع البرتويل وتدعيما 
لالنتقال الراأ�سمايل  مل�سايرة عجلة التنمية 
والتطور الذي ي�سهده العامل احلديث، وذلك 
اإطار حوار اقت�سادي واجتماعي فعال.  يف 
من جهة اأخرى، اأكد »حممد يزيد مزياين«، 
اأن اجلزائر اليوم بحاجة اإىل مواكبة التطور 
االقت�سادي، ال�سيما يف جمايل التكنولوجيا 
االجتماعي،  الرقي  وحت�سيل  والت�سيري 
وذلك  النبيلة،  واملبادئ  بالقيم  تتويجه  و 
بتوفري الظروف املالئمة من خالل جمال�ش 
العلمية وفق  البحوث  ا�ست�سارية و مراكز 
وتقنيا،  علميا  ناجعة  واآليات  ميكانيزمات 
اإ�سافة اإىل وجوب تفعيل دورة راأ�ش املال 
اخلوا�ش  م�ساركة  خ��الل  من  االإنتاجي، 
باأموالهم مع املوؤ�س�سات العمومية ل�سمان 
وكذا  الراأ�سمايل،  للنظام  ال�سل�ش  االنتقال 
�ستنعك�ش  والتي  متحررة  �سوق   ت�سيد 
تعمل  التي  احلكومة  اأه��داف  على  اإلزاميا 
القدرة  ورف��ع  ال�سوق،  حترير  على  جليا 
م�سداقية  اإعطاء  مع  للمواطن،  ال�رصائية 
للطبقة املنتجة، يف تفعيل دورة راأ�ش املال، 
ح  وخلق النماذج الف�سلى لبناء اقت�ساد يلوِّ

يف اآفاق النمو، التطوَر واالإزدهار.
ق/و

النتقال ال�صل�ض اإىل النظام الراأ�صمايل واعتماد البحث العلمي.

احتاد اأرباب العمل واملقاولني يدعو ملرافقة التحديات 
القت�صادية للحكومة

وروؤ�ساء  االمة  جمل�ش  مكتب  اجتمع 
للربملان  العليا  للغرفة  الربملانية  الكتل 
ام�ش االأحد، الإثبات حالة �سغور من�سب 
عبد  ا�ستقالة  بعد  االأمة  جمل�ش  رئي�ش 

القادر بن �سالح من من�سبه.
حممود  االأم���ة  جمل�ش  ع�سو  وق��ال 
قي�ساري اأن مكتب الغرفة العليا للربملان 
قرر عقد اجتماع ملبا�رصة اجراءات اثبات 
يف  الثاين  الرجل  من�سب  �سغور  حالة 
اأ�سبوعني  من  اأكرث  مرور  بعد  الدولة، 

على ا�ستقالة عبد القادر بن �سالح.
وبح�سب قي�ساري فاإن “مكتب املجل�ش 
قرر عقد لقاء موحدا يجمع بني اأع�ساء 
مكتب املجل�ش وروؤ�ساء الكتل الربملانية 

الإثبات حالة ال�سغور، م�سيفا اأن القانون 
حالة  باثبات  اخلا�سة  واالإج�����راءات 
ال�سغور وا�سحة، حيث اأنه بعد اجتماع 
امللف  احالة  يتم  التن�سيق  وهيئة  املكتب 
لتحديد  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  على 
تاريخ اجلل�سة العامة قبل انتهاء مدة 15 
يوما، يتم فتح الباب اأمام الرت�سيحات”.

ويدور حديث يف كوالي�ش مينى جمل�ش 
امكانية تويل �سالح قوجيل  االأمة عن 
من�سب الرئي�ش الذي ناب فيه بن �سالح 
لت�سعة اأ�سهر حيث ك�سف قوجيل لعدد 

من االأع�ساء عن رغبته يف ذلك.

ق/و

اجتماع مكتب جمل�ض الأمة لإثبات �صغور 
من�صب بن �صالح



اعتداء على  �سجلت   450   حالة 
�سبكة التموين بالغاز الطبيعي  
عرب  املن�رصمة  ال�سنة   خ��الل 
ورقلة،   والية  مناطق  خمتلف 
توزيع  موؤ�س�سة  اأفادت   ح�سبما 
) �سونلغاز (.  والغاز   الكهرباء 
من  االع��ت��داءات  تلك   وجنمت 
يف  �ساكني  م��واط��ن��ني  فعل 
املن�ساآت  من  بالقرب  بنايات 
بتو�سيعات  القيام  الطاقوية،   و 
االأمنية،   امل�سافات  احرتام  دون 
ت�سجيل   347   حالة  جانب   اإىل 
اعتداء ملوؤ�س�سات اإجناز بامليدان،  
 مما كلف ذات �سونلغاز اأزيد من  
5 ر   5ماليني دج يف   ذات ال�سنة 
باأ�سغال  للقيام  خ�س�ستها 
ت�سليح االأعتاب التي   تعر�ست 
لها �سبكة الغاز الطبيعي   جراء 
اأو�سح  االع��ت��داءات،   ح�سبما 

املوؤ�س�سة .  ذات  ن�رصته  بيان 
هاج�سا  الظاهرة  هذه   وت�سّكل 
االأع��وان  ممار�سة  اأم��ام  حقيقيا 
الدوري   يف   لن�ساطهم  التقنيني 
الغاز  �سبكات  و�سيانة   معاينة 
�سلبا  مما   ينعك�ش  املت�رصرة 
املوؤ�س�سة،  ا�ستثمارات  على 
معتربة،   مالية  اأعباًء  ويكلفها 
امل�سدر .  وبغر�ش  ذات   وفق 
احل��د م��ن ه��ذه االع���ت���داءات،  
املوؤ�س�سة  ذات  اعتمدت   فقد 
مكثفا   يتمثل  ات�سال  برنامج 
حول  حت�سي�سية  يف   ح�س�ش 
وانعكا�ساتها  الظاهرة  اأخطار 
املواطن  �سالمة  على  ال�سلبية 
نوعية  وع��ل��ى  وامل��ن�����س��اآت 
ذات  املقدمة،   وف��ق  اخل��دم��ات 

امل�سدر .  
حممد علي 

خالل ال�سنة الفارطة

ت�سجيل   450   اعتداًء على �سبكة 
توزيع الغاز بورقلة

حممد علي 
-------------------

الفالحة  غرفة  رئي�ش  ح�سب 
غماري،  م�سعود  بب�سكرة، 
اللقاء،  تنظيم  من  الهدف  فاإن 
ال�سعوبات  جميع  ت��دار���ش 
الفالحون  منها  يعاين  التي 
الزيتون،  �سعبة  يف  الن�سطون 
تتطور  ال�سعبة  اأن  اإىل  م�سريا 
تو�سيع  مع  م�ستمر،  ب�سكل 
رق��ع��ة امل�����س��اح��ات امل��زروع��ة 
باأ�سجار الزيتون، كما اأ�ساف اأن 
ي�ستعملون  امل�ستثمرين  بع�ش 
بع�ش الطرق العلمية يف املجال 

الفالحي، والزراعة املكثفة.
ال�سعبة  اأن  املتحدث،  واأو�سح 
بوالية  زاه���ر  م�ستقبل  لها 
�سعوبات  هناك  لكن  ب�سكرة، 
الت�سويق  غرار  على  ح�سبه-، 
)املعا�رص(  الع�رص  وقلة وحدات 
وامل�سكل  الزيبان،  بعا�سمة 
اأو  ال�ستالت  يف  اأي�سا  يكمن 
من  وغريها   ... ونوعيتها  قلتها 

ال�سعوبات.

اليوم  ه��ذا  ن�ساط  اأن  اأ���س��اف 
للمتعاملني  ي�سمح  الدرا�سي، 
بال�سعبة،  عالقة  لهم  الذين 
مثل �سندوق التعاون الفالحي، 
حماولة  يف  �سي�ساهم  حيث 
امل��زارع��ني  ن�����س��اط  ت�سهيل 

باملنطقة.
املجل�ش  رئي�ش  �سدد  جانبه،  من 
تّلي  الزيتون،  ملنتجي  املهني 
تكثيف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ف���احت، 
ترقية  �سبيل  يف  ال��ل��ق��اءات 
بان�سغاالت  واالهتمام  ال�سعبة 

نقل  ت�سمن  التي  الفالحني 
بدرا�سة  وت�سمح  اخل����ربات، 
لهذا  العلمية،  وبالطرق  معمقة 
املجال من الزراعة، التي ت�سمح 
امل�ساحات  بتو�سيع  االأخري،  يف 

املزروعة.

يوم درا�سي حول تطوير �سعبة الزيتون بب�سكرة 
اأع�صاء املجل�ض  تنظم الغرفة الفالحية بولية ب�صكرة، على مدار يومني، ور�صة درا�صية حول �صعبة الزيتون، بح�صور 

الوطني لل�صعبة، و ممثلي املعاهد املتخ�ص�صة يف الفالحة، و ال�صركاء يف القطاع، على غرار البنوك و ال�صندوق الوطني 
اأ�صجار الزيتون، لتذليل ال�صعوبات التي تواجه املنتجني يف  بالدرا�صة �صبل تطوير زراعة  للتعاون الفالحي، حيث تتناول 

جمال الت�صويق و الإنتاج وغريها.

لتذليل ال�صعوبات التي تواجه املنتجني يف جمال الت�صويق و الإنتاج
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باالأمن  ال�رصطة  قوات  و�سعت 
حدا  بب�سكرة،  ال�سابع  احل�رصي 
ال�رصقة  ميتهن  �سخ�ش  لن�ساط 
بالن�سل يف االأ�سواق اإثر دورية، 
حيث مّت توقيف املعني البالغ من 
اإخ�ساعه  وبعد  �سنة،   23 العمر 
بحوزته  عرث  اجل�سدي  للتلم�ش 
)خنجر  اأب��ي�����ش  ���س��الح  على 
ملقر  اقتياده  فتّم   ،) احلجم  كبري 
االإج��راءات،  ملبا�رصة  امل�سلحة 
اأّن��ه  تبنّي  معه  التحقيق  وبعد 
متوّرط يف عّدة عمليات �رصقة 
على  ج��زائ��ي  ملف  ل��ه  لينجز 
اأبي�ش  ���س��الح  ح��ي��ازة  خلفية 
الطريق  يف  بالن�سل  وال�رصقة 
للعدالة  وبتقدميه  العمومي، 

�سدر يف حقه اأمر اإيداع.
الغري  اأم��الك  على  ...معتدون 
م�سالح  األقت  الق�سبان،  وراء 
ال�����رصط��ة ب���االأم���ن احل�����رصي 
على  القب�ش  بب�سكرة،  الثاين 
 27 العمر  م��ن  يبلغ  �سخ�ش 
لعملية  اإخ�ساعه  وبعد  �سنة 
بحوزته  عرث  اجل�سدي  التلم�ش 
ال�سنف  من  اأبي�ش  �سالح  على 
م�سيلتني  وقارورتني  ال�ساد�ش، 
ل��ل��دم��وع، وق��ط��ع��ة خم��درات 
حيث  ال�سخ�سي،  لال�ستهالك 

واأجنز  امل�سلحة  ملقر  اقتياده  مت 
وبتقدميه  ج��زائ��ي،  م��ل��ف  ل��ه 
اأم��ر  حقه  يف  ���س��در  للعدالة 
نف�ش  يف  مالية.  وغرامة  اإيداع 
االأمثل  وباال�ستغالل  ال�سياق، 
�سخ�سني  اإيقاف  مت  للمعلومة، 
21 و22 �سنة  العمر  يبلغان من 
على خلفية اعتدائهما على ملك 
مت  حيث  مركبة،  وحتطيم  الغري 
ملبا�رصة  امل�سلحة  ملقر  اقتيادهما 
اىل  وبتقدميهما  االإج�����راءات، 
اأمر  حقهما  يف  �سدر  العدالة 
لل�سطو:  اإيداع.   تعر�ش ك�سك 
اخلدمات  متعدد  ك�سك  تعر�ش 
بو�سقرون  ببلدية  "متجر" 
عا�سمة  من  كم    30 بعد  على 
�سطو  لعملية  ب�سكرة،  الوالية 
وفتحت  جمهولني،  ط��رف  من 
م�سالح الدرك الوطني باحلاجب 
ملعرفة  حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة 
وح�سب  ال��وق��ائ��ع.  مالب�سات 
عملية  ف���اإّن  املتجر  �ساحب 
تعّر�ش  واأن  ليال،  متت  ال�رصقة 
من  �سيزيد  لل�سطو  متجره 
معاناته اأمال يف اأن ُت�سفر عملية 
التحقيق عن حتديد هوية الفاعل 

اأو الفاعلني وا�سرتجاع اأمواله.
ق/ج

االأغ����واط  والي���ة  احت�سنت 
املهرجان  من  االأوىل  الطبعة 
ال�رصاعي  للطريان  الوطني 
مب�ساركة  ال�سغرية  والطائرات 
هذه  وحم��رتيف  لهواة  وا�سعة 
من  علم  ح�سبما  ال��ري��ا���س��ة، 

املنظمني.
وت�سكل هذه التظاهرة الريا�سية 

االإنطالقة   ) )25-24جانفي 
ال��والي��ة  ب��ه��ذه  ل��ه��ا  الفعلية 
"اأيرو  نادي  مقر  حتت�سن  التي 
ع�ساق  يجمع  ال��ذي  كلوب" 
 ، ال�سغرية  والطائرات  الطريان 
كما اأو�سح ممثل النادي املذكور 

فريد وزان .
باملنا�سبة  املتحدث  وطالب ذات 

بالتفاتة "حقيقية" لهذه الريا�سة 
بهذه الوالية خا�سة و اأن اأعداد 
"م�ستمر"،  تزايد  يف  ممار�سيها 
مربزا يف ذات ال�سياق �رصورة 
الذي  "املريغة"  م�سمار  تهيئة 
احت�سن هذه البطولة عرب تعبيد 
االآن على  الذي هو  امل�سمار، و 
�سكل م�سمار رملي ال ي�ساعد 

الطائرات خا�سة عند االإقالع و 
الهبوط ، مثلما �رصح وزان .

احل��دث  ه��ذا  منظمو  ويعتزم 
للطريان  عربي  مهرجان  تنظيم 
ال�سغرية   والطائرات  ال�رصاعي 
 ، االأغواط  مبدينة  القريب"  "يف 

وفق ذات امل�سدر.
ق/ج

توقيف �سارق بالن�سل يف الأ�سواق 
بب�سكرة

مهرجان للطريان ال�سراعي والطائرات امل�سغرة بالأغواط

لالأمن  ال�رصطة  ق��وات  متّكنت 
والية  باأمن  التا�سع  احل�رصي 
االأ�سبوع  نهاية  خالل  ب�سار، 
م�ستبه  توقيف  من  املن�رصم، 
ال�����رصق��ة  ق�سية  يف  ف��ي��ه��م 
�سالح  حجز  م��ع  واالع���ت���داء 

اأبي�ش من ال�سنف ال�ساد�ش.  
لت�سجيل  تعود  الق�سية  وقائع 
�سحيتني  ل�سكوى  امل�سلحة 
لل�رصقة  تعر�سهما  ت��ف��ي��د 

طرف  من  العنف  با�ستعمال 
03 اأ�سخا�ش جمهولني، لتبا�رص 
لالأمن  الق�سائية  ال�رصطة  فرقة 
يف  حت��ري��ات��ه��ا   09 احل�����رصي 
من  مكنت  وال��ت��ي  الق�سية 
امل�ستبه  اأحد  التعرف على هوية 
والعثور  توقيفه  مت  اأين  فيهم، 
اأبي�ش  �سالح  على  بحوزته 
ق�ساىي  اإج��راء  )حمل  �سكني 
منف�سل عن ق�سية حمل �سالح 

ال�ساد�ش  ال�سنف  من  اأبي�ش 
�سدر  اأي��ن  �رصعي  مربر  دون 
ل�سهرين  باحلب�ش  يف حقه حكم 

حب�ش غري نافذة(.
التحري مع امل�ستبه فيه املوقوف 
العمر  من  الثالث  العقد  )يف 
من  مكن  ق�ساىيا(،  وم�سبوق 
حتديد هوية �رصيكيه يف الفعل 
يتعلق  وتوقيفهما،  االإجرامي 
االأمر ب�سابني م�سبوقني ق�سائيا.

مت  ق�سائي   اإجراء  ملف  مبوجب 
ال�سيد  اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
الإج��راء  اأحالهم  ال��ذي  ب�سار، 
املثول الفوري،  لي�سدر قا�سي 
احلكم حكما بو�سع اثنني منهما 
حتت اإجراء الرقابة الق�سائية، يف 
حني مت اإطالق �رصاح امل�ستبه فيه 

الثالث.
ق/ج

توقيف امل�ستبه فيهم يف ق�سية ال�سرقة بب�سار 

الوالئية  امل�سلحة  اأح�ست 
 )SWMT( التقنية  للو�سائل 
�سهر  خالل  ب�س�ار،  والية  باأمن 
دي�سمرب املن�رصم، 3218 مكاملة 
خطوطها  خمتلف  عرب  هاتفية 
اخل�رصاء  اخلطوط  الهاتفية: 
الهاتفية،  امل��وزع��ات  وك���ذا 
اخل��ط  ع��رب  م��ك��امل��ة(   1139(
االأخ�رص 1548، )1237 مكاملة( 
 ،17 والنجدة  التدّخل  خط  عرب 

)23 مكاملة( عرب الرقم االأخ�رص 
عرب  مكاملة   )819( و   104
املوّزعات الهاتفية (. من بني هذه 
املكاملات املح�ساة، �سجلت ذات 
لطلبات  مكاملة   614 امل�سالح 
لطلبات  مكاملة  و320  التدخل 
واالإغاثة،  امل�ساعدة  يد  تقدمي 
ف�سال عن ت�سجيل 236 مكاملة 
والتوجيه. باال�ستعالم  تتعلق 
ب�س�ار  والي���ة  اأم���ن  م�سالح 

خالل  من  املواطن  تعاون  تثّمن 
خمتلف  عن  للتبليغ  اّت�ساالته 
حدوثها  اأثناء  واجلرائم  احلوادث 
اأو حماوالت امل�سا�ش واالعتداء 
واملمتلكات  االأ�سخا�ش  على 
العامة واخلا�سة، وتدعو لتعزيز 
املواطن  ل��دى  التبليغ  ثقافة 
و�سالمة  املواطن  اأمن  ل�سمان 
يربز  التعاون  فهذا  ممتلكاته، 
االأمني  الوعي  تنامي  ويوؤّكد 

ثقافة  بح�ش  والتمّيز  جهة،  من 
املواطنني من جهة  لدى  الّتبليغ 
لتعزيز  و�سيلة  وُيعترب  اأخ��رى، 
االأمن اجلواري، باعتبار املواطن 
املعادلة  يف  االأ�سا�ش  احللقة  هو 
امل�سالح  ذات  وتبقى  االأمنية، 
لل�ّسهر  �سا   24 �سا/   24 جمّندة 
املواطن  اأمن  حتقيق  على  التام 

و�سالمة ممتلكاته. 
اأ . د

�سرطة ب�ســـار ت�ستقبل 3129مكاملة هاتفية عرب خمتلف خطوطها 
الإطاحة بع�سابة تزوير باأدرار

ب�سبكة  اأدرار  اأمن  ال�سرطة القت�سادية واملالية لدى  اأطاح عنا�سر م�سلحة 
اإجرامية خمت�سة يف تزوير وترويج العملة الوطنية، حيث مت توقيف اأحد 
النقدية  الأوراق  من  به  باأ�س  ل  عدد  على  بحوزته  وعرث  ال�سبكة  عنا�سر 
عنا�سر  باقي  توقيف  من  التحريات  ومكنت  دج،   2000 فئة  من  املزورة 
ال�سبكة املكونة من اأربعة م�ستبه فيهم، ترتاوح اأعمارهم بني 33 و65 �سنة، 
مع حجز 1541 ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة اأي مبلغ مايل قدره 
اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  ومت  ال�سبكة.  بحوزة  اإجمايل  دج   3.082.000
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة اأدرار وقا�سي التحقيق، الذي اأمر باإيداعهم 
احلب�س املوؤقت عن ق�سية تكوين جمعية اأ�سرار، ق�سد ارتكاب جناية اإ�سدار 

و توزيع و بيع اأوراق نقدية مقلدة، يف انتظار حماكمتهم لحقا.
ق/ج
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اأم�ش، وفد ليبي مكّون  قام، يوم 
من 60 رجل اأعمال بزيارة لوالية 
تعزيًزا  ذل��ك  وي��اأت��ي  ال���وادي، 
والتعاون  ال�رصاكة  لعالقات 
املتعاملني  ب��ني  االق��ت�����س��ادي 
ودول��ة  بالوالية  االقت�ساديني 
ل�  به  اأفاد  مثلما  ال�سقيقة،  ليبيا 
غرفة  رئي�ش  نائب  "التحرير" 
"نبيل  �سوف  وال�سناعة  التجارة 

قنوعة". 
واأو�سح نف�ش املتحدث، اأن غرفة 
"�سوف"  وال�سناعة  التجارة 
اللقاء،  ل��ه��ذا  املنظمة  اجل��ه��ة 
جديدة  اآف��اق  فتح  اإىل  ت�سعى 
الفالحية  املنتوجات  لت�سدير 
يف  ليبيا  دولة  نحو  وال�سناعية 
تن�سيق م�سرتك مع غرفة التجارة 
ب�سْبَها  وال��زراع��ة  وال�سناعة 

الليبية.
اأن  نبيل،  قنوعة  ال�سيد  واأ�ساف 

عدد  مبعاينة  ق��ام  الليبي  الوفد 
من امل�ستثمرات اخلا�سة بالوالية 
وال�سناعة  الفالحة  جم��ال  يف 
ح�سبه   - ذلك  وياأتي  التحويلية، 
بالوالية  امللحة  للحالة  "نظًرا   -
الزراعي  املنتوج  يف  فائ�ش  من 
التي  املختلفة،  وامل��ن��ت��وج��ات 
اأ�سبحت الوادي حتتل فيها درجة 
�سواء من مواد غذائية  ال�سدارة 
فبدل  �سناعية  مواد  اأو  متور  اأو 
للبحث  املتعاملني  اإر���س��ال  من 
اأخرى  اأماكن  يف  االأ�سواق  عن 
ا�سطررنا اإىل القيام بهذا االإجراء 
من  وفود  ا�ست�سافة  خالل  من 
جماورة  دول  من  اأعمال  رج��ال 
ودولة اأفريقية اأو اأوروبية بهدف 
عقد �رصاكات بني رجال االأعمال 
على  االقت�ساديني"،  واملتعاملني 

حد قوله.
ف�وزي .ق

القت�صاديني املتعاملني  بني  القت�صادي  والتعاون  ال�صراكة  لعالقات  تعزيًزا 

وفد ليبي لإن�ساء عالقات عمل 
و�سراكة بالولية

حاوره/ عبد احلق منلـي
-------------------

اأو�سح املدير،  ويف ال�سياق ذاته، 
ال�سباب  ت�سغيل  دعم  وكالة  اأن 
الوطني  وال�سندوق  "اأون�ساج" 
للتاأمني عن البطالة " كناك"، قاما 
م�رصوعا   72 من  اأكرث  بتمويل 
املا�سية  ال�سنة  خالل  ا�ستثماريا 

بالوالية.
لوالية  الت�سغيل  مدير  واأك��د 
يف  جعفري،  ال�سديق  ال��وادي، 
اأن  "التحرير"،  به  خ�ش  ح��وار 
ن�سبة البطالة يف الوالية �سجلت 
 7.85 بلغت  حيث  انخفا�سا، 
واأرجع جعفري، �سبب اال�ستقرار 
اال�ستثمارات املربجمة  اإىل حجم 
باالإ�سافة  العمومية،  وامل�ساريع 
تعرفها  التي  ال��ور���س��ات  اإىل 
ب�سكل  �ساهمت  والتي  الوالية، 
ع��دد  ام��ت�����س��ا���ش  ف��ع��ال يف 
بقطاع  تعلق  ما  خا�سة  البطالني 
االأ�سغال العمومية، البناء والري، 

ال�سناعة واخلدمات.
الت�سغيل  مديرية  �سجلت  وقد 
الوادي ح�سب م�سوؤولها،  لوالية 
 ،2019 املا�سية  ال�سنة  خ��الل 
عمل  من�سب   6975 ا�ستحداث 
القطاعات  مبختلف  لل�سباب 
دائ��م��ا،  من�سبا   781 بينهم 
اأغلبها  موؤقتا  من�سبا  و6589 
 6941 ب�  اخلا�ش  بالقطاع  �سجل 
العام  القطاع  يليه  من�سبا، 
القطاع  ث��م  من�سبا   1065 ب��� 
74 من�سبا، يف �سقه  ب�  االأجنبي 
مدير   - م�سيًفا  الكال�سيكي، 
�سجلت  م�ساحله  اأن   - الت�سغيل 
بينهم  ع��م��ل،  طلب   36942
11804 طلبات من طرف االإناث 
األف طلب يخ�ش   25 من  واأكرث 
اأعلى  �سجلت  وقد  الذكور،  فئة 
التي  العمرية  الفئة  يف  ن�سبة 
و29   25 بني  ما  العمر  من  تبلغ 

املتخرجة من  الفئة  �سنة واأغلبها 
مراكز  وكذا  واملعاهد  اجلامعات 

التكوين املهني.
امل�ساعدة  بجهاز  يتعلق  وفيما 
ع��ل��ى االإدم�����اج امل��ه��ن��ي، اأك��د 
املديرية  اأن  جعفري،  ال�سديق 
 11324 �سجلت يف نف�ش الفرتة 
عر�ش   54 يقابله  عمل،  طلب 

عمل اأغلبها بالقطاع العام.
لوالية  الت�سغيل  مدير  وع��رج 
ن�ساط  عن  حديثه  يف  ال��وادي 
ال�سباب  ت�سغيل  دع��م  وك��ال��ة 
الوطني  وال�سندوق  "اأون�ساج" 
كناك"   " البطالة  عن  للتاأمني 
بتمويل  املا�سية،  ال�سنة  خالل 
اأكرث من 72 م�رصوعا ا�ستثماريا، 
خا�سا  م�����رصوع��ا   47 بينها 
دعم  وكالة  دعمته  بال�سباب 
ت�سغيل ال�سباب "اأون�ساج"، االأمر 
من  العديد  خلق  من  مكن  الذي 
 143 ب�  قدرت  ال�سغل  منا�سب 

من�سبا.
مت  ف��ق��د  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 

طرف  من  م�رصوعا   25 متويل 
عن  للتاأمني  الوطني  ال�سندوق 
البطالة "كناك"، مت ا�ستحداث به 

73 من�سب عمل.
ال�سديق  ك�سف  اآخر،  جانب  من 
عقود  ح�سيلة  ع��ن  جعفري 
ح�سب  املفعول  ال�سارية   DAIP
اإدماج  عقد  منها  العقد،  �سنف 
حاملي ال�سهادات CID بالن�سبة 
 2470 ع��دده��ا  بلغ  للجامعي 
االإداري و181  القطاع  عقدا يف 
االقت�سادي،  القطاع  يف  عقدا 
عقدا،   2651 مبجموع  وذل��ك 
تقني  �سهادة  على  احلائزون  اأما 
عقدا   450 عددها  بلغ  فقد  �ساٍم 
عقدا  و49  االإداري  القطاع  يف 
وذلك  االقت�سادي  القطاع  يف 

مبجموع 499 عقدا.
االإدم���اج  عقود  يخ�ش  وفيما 
املهني CIP فقد بلغ عدد العقود 
2855 عقدا منها 2750 عقدا يف 
القطاع االإداري و105 عقود يف 
عقود  اأما  االقت�سادي.  القطاع 

تكوين واإدماج CFI  بلغ عددها 
االإداري،  القطاع  يف  عقدا   116
 CTA امل��دع��م  العمل  وع��ق��ود 
القطاع  يف  عقدا   1429 بلغ 
كلي  مبجمع  وذلك  االقت�سادي، 
7550 عقدا منها 5786 عقدا يف 
القطاع االإداري و1764 عقدا يف 

القطاع االقت�سادي. 
ح�سيلة  اأن  امل�سوؤول،  ذات  واأكد 
الدائمة  املنا�سب  يف  التوظيف 
بلغ   DAIP ج��ه��از  اإط���ار  يف 
موظفا   194 منهم  موظفا   395
و201  االقت�سادي  القطاع  يف 

موظف يف القطاع االإداري.
واأو�سح مدير الت�سغيل بالوالية 
اأن  للتحرير،  ل  املف�سّ حواره  يف 
امل�سّغلني  اجلزائريني  العمال  عدد 
العاملة  االأجنبية  ال�رصكات  لدى 
يف الوالية 799 عاماًل، يتوزعون 
 283 منها  قطاعات  ع��ّدة  على 
وال��ري،  البناء  قطاع  يف  عامال 
ال�سناعة  قطاع  يف  عامال   280
و236 عامال يف قطاع اخلدمات.

ا�ستحداث قـرابة 7 اآلف من�سب عمل بالولية
اأن قطاعه عرف انتعا�صا يف ال�صنوات الأخرية،  ك�صف مدير الت�صغيل لولية الوادي، ال�صديق جعفري، ح�صريا للتحرير 
لل�صباب،  6975 من�صب عمل  اأنه مت ا�صتحداث خالل ال�صنة املا�صية،  حيث انخف�صت ن�صبة البطالة بالولية، م�صرًيا اىل 

دائما. من�صبا   781 بينهم  القطاعات  مبختلف 

للتحرير: اإجنازات قطاعه  "ال�صديق جعفري" يك�صف عن ح�صيلة  الت�صغيل  مدير 

الغليان  من  حالة  االأي��ام  هذه  ت�سود 
و�سكان  املر�سى  و�سط  والتذمر 
وذلك  الوادي،  بوالية  البيا�سة  بلدية 
من  وعدد  طبيبة  حتويل  خلفية  على 
العيادة  من  والقابالت  املمر�سات 
املجاهد  امل��رح��وم  اخل��دم��ات  املتعددة 
اإىل  نوفمرب،  الفاحت  بحي  البالل  ب�سري 
 1300 بحي  اجلديدة  الوالدة  م�سلحة 
بعا�سمة  اجلامعي  بالقطب  �سكن 

الوالية.
يف املقابل، احتج عمال العيادة املتعددة 
اخلدمات بالبيا�سة موؤخًرا على عمليات 
نقل املمر�سات والطبيبة، موؤكدين اأن 
هذا االإجراء ُيخّل ب�سريورة العمل داخل 
وق�سم  ا�ستعجاالت  ق�سم  منها  العيادة 
يف  م�سريين  والفحو�سات،  ال��والدة 
ال�سياق ذاته، عن اإح�ساء 3 اأالف حالة 

وهو  املا�سية،  ال�سنة  يف  جديدة  والدة 
ما يعك�ش اجلهود الكبرية التي يبذلها 

عمال هذه املوؤ�س�سة.
من جانب اآخر، اأكد العمال من ممر�سني 
�سيا�سيٌّ  التحويل  قرار  اأن  وقابالت 
الوايل برفع وترية  اتهموا  بحٌت، حيث 

على  املغلقة  امل�سالح  فتح  يف  ن�ساطه 
قرار  وت�سبب  اأخرى،  م�سالح  ح�ساب 
كبري  خلل  حدوث  يف  العمال  حتويل 
وعجز يف القابالت واملمر�سات بق�سم 
تعترب  التي  البيا�سة،  ببلدية  ال��والدة 
ناحية  من  ال��وادي  والي��ة  يف  منوذجا 

ومل  املحكم  والتنظيم  اخلدمات  ح�سن 
يتم منذ �سنوات اإح�ساء اأية حالة وفاة 
الوالدة  عملية  اأثناء  احلوامل  للن�ساء 
بها، نظًرا لتوفرها على طاقم طبي ذي 

كفاءة ومتنا�سق.
من  عدد  حتويل  قرار  العمال  ورف�ش 
م�سلحة  اإىل  العمل  يف  زميالتهم 
�سكن   1300 بحي  اجلديدة  ال��والدة 
هذا  اأن  موؤكدين  اجلامعي،  بالقطب 
اال�ستقرار  زعزعة  يف  �ساهم  االإج��راء 
العمل على عمال  وم�ساعفة �ساعات 
برتاجع  ينذر  بالبيا�سة،  الوالدة  ق�سم 
عن  بالعدول  الوايل  مطالبني  عمِلها 
عدد  توفري  على  والعمل  القرار  هذا 
كبري من املمر�سني والقابالت لتغطية 

العجز احلا�سل بالوالية.

ف�وزي .ق

االإر�ساد  جلمعية  الوالئي  املكتب  ينّظم 
واالإ�سالح اجلزائرية بالوادي على مدار 
ثالثني  مرور  مبنا�سبة  احتفالية  اأ�سبوع، 
�سنة على تاأ�سي�ش اجلمعية، انطلق اأم�ش 
االأول من �سهر  اإىل غاية  ، وميتد  االأول 
اجلمعية  رئي�ش  مب�ساركة  فيفري، وذلك 

وقيادات وطنية.
الوالئي،  املكتب  ح�سب  االحتفالية، 
تربوية  اأن�سطة  ع��دة  على  حت��ت��وي 
ببلدية  ت�سجري  حملة  تت�سمن  وثقافية، 
ودورات  حما�رصات  واإلقاء  كوينني، 
وللن�ساء  للرجال  وتوجيهية  تربوية 
وكذا  ال��والي��ة،  بلديات  خمتلف  عرب 
و�ستختم  باجلمعية،  تعريفية  معار�ش 
فيفري   01 يوم  بحفل  التظاهرة  هذه 
2020 مب�رصح الهواء الطلق بدار الثقافة 
بال�سط، �سيتم خالله تكرمي 218 حافظا 
وحافظة للقراآن الكرمي، وذلك بح�سور 
وقيادات  اجلمعية  رئي�ش  وم�ساركة 

وطنية ومنا�سلني من خمتلف البلديات.
الوالئي  املكتب  اأن  اإىل  االإ�سارة  وتدر 
للجمعية بالوادي نظم خالل 2019 عدة 
وتربوية  اجتماعية  وخدمات  مبادرات 
�سابا،   128 تزويج  مت  حيث  وثقافية، 
الرحل  البدو  لفائدة  اآبار   03 اجناز  ومت 
مبختلف �سحاري الوالية، كما ا�ستفادت 
79 عائلة من حملة �ستاء دافئ املنظمة 
يف مناطق نائية خمتلفة، وتقدمي 7000 
قفة من املواد الغذائية لالأ�رص املحتاجة، 
املر�سى  احلاالت من  نقل عديد  كما مت 
الوطن  وخ��ارج  داخ��ل  م�سحات  اإىل 
وتنظيم  اجلمعية،  اإ�سعاف  ب�سيارة 
وتن�سيط  ودورات،  حما�رصات  عدة 
اإحياء ملنا�سبات دينية ووطنية،  حفالت 
واأن�سطة  املا�سية،  ال�سنة  م��دار  على 

ومبادرات خمتلفة خدمة للمجتمع.

منلي.ع

على خلفية حتويل طبيبة وعدد من املمر�صات والقابالت

حالة غليان وتذّمر و�سط املر�سى و�سكان البيا�سة
اأخرى ح�صاب  على  املغلقة  امل�صالح  فتح  يف  ن�صاطه  وترية  برفع  الوايل  • اتهموا 

الوطني املكتب  رئي�ض  مب�صاركة 

جمعية الإر�ساد والإ�سالح تنظم 
احتفال مبنا�سبة30 �سنة لتاأ�سي�سها
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يف ظل غياب خمطط خا�ض بالقطاع و تهّور ال�صائقني 

ِري ي�صتكون من التغيري املفاجئ لالأطباء  مر�صى ال�ُصكَّ
يف القطاع العمومي بق�صنطينة

علجية عي�ض
-----------------

موؤ�س�سة  من  يحّولون  حيث 
اإج���راء  اأج���ل  م��ن  اأخ���رى  اإىل 
هذه  ظ��ل  يف  و  ال��رتب�����س��ات، 
ال��ت��غ��ي��ريات ي��ج��د امل��ري�����ش 
حم��اول��ة  ع��ل��ى  جم��ربا  نف�سه 
اجلديد،  الطبيب  مع  التكيف 
بالن�سبة  ال�����س��يء  ن��ف�����ش  و 
يجهل  ال��ذي  اجلديد  للطبيب 
مقادير  وماهي  املري�ش،  حالة 
اإن  و  ي�ستعملها  التي  ال��دواء 
االأم��را���ش  م��ع  ت��ت��الءم  كانت 
حدوث  حالة  يف  ال،  اأم  االأخرى 

. ت عفا م�سا
املر�سى  بع�ش  ك�سف  قد  و   
تختلف  املري�ش  معاملة  اأن 
م��ن ط��ب��ي��ب الآخ����ر، ح��ي��ث ان 
و  ي�سعرون  املر�سى  بع�ش 
و  نف�ساين،  طبيب  اأمام  كاأنهم 

من  القليل  بها  ميتاز  ميزة  هذه 
�سعار  رفعوا  الذين  االأطباء، 
يعاجلون  ه��م  و  االأن�سنة"   "
كبار  م��ع  خا�سة  مر�ساهم، 
حاجة  يف  ه��م  ال��ذي��ن  ال�����س��ن 
�سواء  اللينة،  للمعاملة  ما�ّسة 
و  املمر�ش  او  الطبيب  قبل  من 
ي�ستقبلون  الذين  االأعوان  حتى 
ي��ت��ك��ف��ل��ون  و  امل���ر����س���ى 
ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��م ق��ب��ل جم��يء 
املر�سى  من  فكثري  الطبيب، 
من  ا�ستكوا  ال��ذي��ن  املزمنني 
على  حتتم  حيث  الو�سع،  هذا 
االن�سحاب  على  منهم   البع�ش 
اخلوا�ش،  االأطباء  اإىل  اللجوء  و 
و  جدا،  قليلة  احلاالت  هذه  لكن 
ميلكون  الذين  متناول  يف  هي 
عند  للعالج  كافية  اإمكانيات 
ال��دخ��ل  ذوي  اأم���ا  اخل��وا���ش، 
فهم  امل��ح��دود  و  ال�����س��ع��ي��ف 
ال��ت��ك��ي��ف مع  ع��ل��ى  جم���ربون 

ينتظرون  و  اجلديد  و�سعهم 
اجلديد. الطبيب  قدوم 

بع�ش  م��ن  اق��رتب��ن��ا  ق��د  ك��ن��ا 
اأن  ل��ن��ا  ف���اأك���دوا  امل��ر���س��ى 
لهم  ت�سمح  ال  املالية  ظروفهم 
اخلوا�ش،  االأطباء  اإىل  بالتوجه 
اأمرا�ش  عدة  من  يعانون  الأنهم 
من  ل��ه��م  ي��ح��دث  م��ا  ب�سبب 
ال�سغط  القلب،   ( م�ساعبات 
داء  اأو  الكلى،  �سعف  الدموي، 
هذه  و  الكاتاراكت(   ( العيون 
طبية  متابعة  تتطلب  احل��االت 
مقدورهم  يف  لي�ش  و  م�ستمرة، 
يف  اخل���وا����ش،  اإىل  ال��ذه��اب 
العالج  ف��ات��ورة  ارت��ف��اع  ظ��ل 
تقدر  ال��ي��وم  اأ�سبحت  ال��ت��ي 
احلديث  دون  2000دج،  ب���: 
الطبية  التحاليل  اإج���راء  عن 
 3000 اأح��ي��ان��ا  ت�سل  ال��ت��ي 
اإىل  ت�سل  قد  فوق  فما  دينار 
مليون   ( دينار  اآالف   10 غاية 

بالن�سبة  كذلك  و  �سنتيم(، 
اجلراحية  العمليات  الإج���راء 
كثرية  اأم���واال  تتطلب  ال��ت��ي 
دينار  األف   60  ( اخلوا�ش  عند 
ح��االت  ه��ن��اك  و   ، ف��وق(  فما 
املري�ش  عليها  يقف  خا�سة 
اخلا�ش،  الطبيب  ي��زور  هو  و 
االأخري  هذا  عليه  يفر�ش  حيث 
ملتابعته،   معني  طبيب  اختيار 
فالن،  الطبيب  اإىل  يوجهه  و 
االأط��ب��اء  اتبعها  ع��ادة  ه��ي  و 
اخل��وا���ش خل��دم��ة زم��الئ��ه��م و 
عديدة  الأ�سباب  اأ�سدقائهم، 
�رصب  و  امل���ال،  ك�سب  منها 
اإفقاره،  و  العمومي  القطاع 
�سلعة  اإىل  املري�ش  حتّول  حيث 
ال�سلوك     هذا  و  ت�سرتى،  و  تباع 
املر�سى،  لدى  اال�ستياء  ُي�سّبب 
ب�سبب  ال�سحية  حالتهم  فتتاأزم 

الالاإن�سانية. املظاهر  هذه 

"ال�صكري" من الغياب املتكرر لالأطباء على م�صتوى املوؤ�ص�صات  ي�صتكي املر�صى املزمنون و بخا�صة الذين يعانون من داء 
الطب  يف  املخت�صني  لالأطباء  املفاجئ  التغيري  من  اآخرون  ي�صتكي  فيما  ق�صنطينة،  بولية  اجلوارية  لل�صحة  العمومية 
باأن  املر�صى  يفاجاأ  اأين  بومرزوق،  بحي  اجلوارية  لل�صحة  العمومية  املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  يحدث  مثلما  للداخلي، 
لالأطباء  التغيريات  اإطار  يف  هذا  و  جديد،  بطبيب  جيء  و  تغيريه  مت  ال�صحية  حالتهم  متابعة  اعتاد  الذي  الطبيب 

�صهر.  كل  تتم  التي  املقيمني 

اجلوارية.... لل�صحة  العمومية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  هذا  يحدث 

قطاع النقل بامل�صيلة يعي�ض فو�صى 
عارمة

يف  امل�����س��ي��ل��ة  م��دي��ن��ة  ت�سهد 
غياب  ج���راء  ع��ارم��ة  فو�سى 
النقل  ق��ط��اع  ينظم  خم��ط��ط 
خمتلف  وت��ه��اون  احل�����رصي، 
مهامها  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
احل�سا�ش.  القطاع  هذا  لتنظيم 
�سائقي  عن  ي�سدر  عما  ناهيك 
طائ�سة  ت�رصفات  من  احلافالت 
ا�ستياء  و  غ�سب  تثري  ما  كثريا 
امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن ي��ت��خ��ذون 
لق�ساء  نقل  و�سيلة  احلافالت 
املغامرة  من  جو  يف  حوائجهم، 
ب�����س��ب��ب ال�����رصع��ة امل��ف��رط��ة 
للو�سول  ال�سائقني  وت�سابق 
املنت�رصة  التوقف  حمطات  اإىل 

املدينة. اأحياء  اأرجاء  عرب 
مبا  احل��اف��الت  �سائقو  يبايل  ال 
خا�سة  للم�سافرين،  يحدث  قد 
وكرثة  املتهرئة  الطرقات  اأن 
ي�سعها  ال  ال��ت��ي  امل��م��ه��الت 
تزيد  احل�سبان  يف  ال�سائقون 
مبوقف  خ�سو�سا  بلة،  الطني 
البلديات  ب��ني  م��ا  احل��اف��الت 
باملوقف  وكذا  ال�رصقية  للجهة 
الذي  طبي  بن  بحي  املتواجد 

ت��ت��وق��ف ف��ي��ه احل���اف���الت يف 
ما  كثريا  طويلة  طوابري  �سكل 
و  املرور  حركة  خنق  يف  تت�سبب 
ال�رصطة  رجال  تدخل  ت�ستدعي 
لتطبيق  امل��ك��ان  يف  العاملني 
ال��ق��ان��ون وت�����س��ه��ي��ل م���رور 
العادية.  واملركبات  ال�سيارات 
االكتظاظ  ظل  يف  هذا  يحدث 
احل��اف��الت  ع���دد  احل��ا���س��ل يف 
النقل  خطوط  م�ستوى  على 
التي  امل�سيلة،  مبدينة  احل�رصي 
االأخرية  ال�سنوات  خالل  عرفت 
بفتح  كبريا  عمرانيا  تو�سعا 
والتجمعات  االأحياء  من  العديد 
اإع��ادة  دون  اجلديدة  ال�سكنية 
اأو  النقل  خمطط  يف  النظر 
ويرى  باملدينة.  ال�سري  خمطط 
املخطط  اعتماد  اأن  الناقلون 
خمطط  ك��ذا  و  لل�سري  اجلديد 
تنظيم  اإع��ادة  �ساأنه  من  النقل 
�سكان  كل  متكني  وكذا  القطاع 
من  باملدينة  اجل��دي��دة  االأح��ي��اء 
بعد  احل�����رصي  النقل  و�سائل 

جديدة.  خطوط  فتح 
غربي ر�سيد 

بني  من  اأن   تب�سة  وايل  ك�سف 
قطاعي  تب�سة  بوالية  اأولياته 
انه  موؤكدا  ال�سحة  و  ال�سكن 
امل�ساكل  من  عدد  على  وقف 
ا�ستعجالية  حللول  حتتاج  التي 
ال�سكن  ملف  راأ���س��ه��ا  على 
م�سكلة  جانب  اإىل  وال�سحة 
لل�رصب  ال�ساحلة  باملياه  التزود 
الفالحي،  ال�سقي  و  لل�سكان 
�ستبحث  م�ساحله  اإن  قال  حيث 
مع  بالتن�سيق  امل�ساألة  ه��ذه 
لتوفري  ال�سلة  ذات  االإدارات 
ثم  م��ن  و  للمواطنني،  امل��ي��اه 
القطاع  ه��ذا  ت�رصيح  �سيتم 
اأزمته  على  للوقوف  احل�سا�ش 
بغور  ارتباطه  ناحية  من  �سيما 

بقلة  اأو  اجلوفية،  املياه  من�سوب 
ا�ستغالل  ع��دم  و  اال�ستثمار 
ال�سدود،  و  ال�سطحية  املياه 
وبكرثة  الت�سيري  يف  باخللل  اأو 
ال�رصعية  غ��ري  التو�سيالت 
اأ�سدى  اأنه  مو�سحا  غريها،  و 
توجيهات  التنفيذي  جل��ه��ازه 
عن  البحث  و  التوزيع  لتح�سني 
للوالية  جديدة  متوينية  م�سادر 
ال�سكن  ملف  و�سع  اأنه  موؤكدا 
اإن  قال  حيث  اأولوياته.  �سمن 
�سيحاول  التنفيذي  طاقمه 
القطاع  هذا  م�ساكل  يف  البحث 
بت�سيري  مرتبطة  كانت  ما  اإذا  و 
والت�سيري  ال��رتق��ي��ة  دي����وان 
والتوزيع  باالإجناز  اأو  العقاري 

امل�����س��اري��ع  ب��االن��ط��الق  اأو 
الثالث  القطاع  اأم��ا  اجل��دي��دة، 
فهو  باالأولوية،  �سيحظى  الذي 
م�ساريع  و  الت�سغيل  قطاع 
�سي�سمح  بحيث  اال�ستثمار 
اأهمية  باإبالء  امللف  ه��ذا  فتح 
اأن  ميكن  ما  وكل  لال�ستثمار 
ال��والي��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ي�ساهم 
التذكري  اإىل  تب�سة  وايل  وعاد 
�ستكون  اأخرى  قطاعات  حول 
ومنها  ميدانية  متابعة  حمل 
التكفل  م��ع  ال�����س��ح��ة  م��ل��ف 
ا�ستعانة  مع  باملر�سى  الناجح 
وا�ستغالل  اأخ�سائيني  باأطباء 
ب�سورة  الطبية  ال��و���س��ائ��ل 
الرتبية  ملف  جانب  ومن  فعالة 

االأ�رصة  قال مت عقد جل�سات مع 
اأ�سباب  يف  للنظر  ال��رتب��وي��ة 
الأج��ل  وذل��ك  القطاع  تقهقر 
لتح�سني  كفيلة  حلول  اإيجاد 
النجاح  ن�سبة  ورف��ع  االأداء 
كلمته  ختام  يف  ال��وايل  واأك��د 
الزيارات  من  االنتهاء  بعد  باأنه 
�ستكتمل  الفجائية،  و  امليدانية 
ال�����س��ورة ل��دي��ه ح���ول واق��ع 
لها  التي  الوالية  بهذه  التنمية 
اأكرث  للنهو�ش  مقومات  عدة 
تزخر  تب�سة  والية  واأن  خا�سة 
باالرتقاء  لها  ت�سمح  مبكونات 
الكربى. الواليات  م�ساف  اإىل 
الزين حممد  �سو�سه 

الك�صف عن م�صاريع تنموية لقطاعي ال�صكن وال�صحـة و الت�صغيل بتب�صة 

توقيف �صابني �صرقا 1060 اأورو 
و98 األَف د ج   بتب�صة

التحرير  علمت 
م����ن م�������س���ادر 
اأن  م����وث����وق����ة 
اجلمهورية  وكيل 
ل�����دى حم��ك��م��ة 
بوالية  العوينات 
ت��ب�����س��ة، ق��د اأم��ر 

احلب�ش  �سابني  باإيداع  موؤخرا، 
بالك�رص  ال�رصقة  بتهمة  املوؤقت، 
منزل.و  داخ��ل  اىل  الت�سلق  و 
االت�سال،  خلية  لبيان  ا�ستنادا 
قد  ال��دائ��رة  اأم��ن  م�سالح  ف��اإن 
تقدم  اأن  بعد  املتهمني،  اأوقفت 
 52 العمر  م��ن  يبلغ  �سخ�ش 
بال�رصقة  تتعلق  ب�سكوى  �سنة، 
من  الك�رص  و  الت�سلق  طريق  عن 
�سكوكه  موجها  م�سكنه،  داخل 
من  يبلغ  قا�رص  اأحدهما  ل�سابني 
 21 الثاين  و  �سنة   17 العمر 
ب�سهادة  اال�ستعانة  بعد  و  �سنة، 
كذا  و  ال��واق��ع��ة  ح��ول  �ساهد 
مثبتة  مراقبة  كامريا  ا�ستغالل 
من  التاأكد  اإىل  اأف�ست  مبنزله، 

مت  حيث  الذكر،  �سالفي  تورط 
املتمثلة  و  امل�رصوقات  ا�سرتجاع 
االأجنبية  بالعملة  مايل  مبلغ  يف 
150 دينارا  1060 اأورو و  قدره 
بالعملة  مايل   مبلغ   و  تون�سيا 
و  ل��ف��ا  اأ  98 ب���  يقدر  الوطنية 
هاتف  و  ج��زائ��ري  دينار   500
امل�رصوقات  ت�سليم  ليتم  ذكي، 
ا�ستكمال  بعد  و  ال�سحية  اإىل 
اإجن��از  ال��الزم��ة، مت  االإج���راءات 
مو�سوع  ع��ن  �سدهما  ملف 
من  الت�سلق  و  بالك�رص  ال�رصقة 
اأط��راف  تقدمي  و  منزل،  داخ��ل 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  الق�سية 

الحقا. حماكمتهما  ليتم 
الزين حممد  �سو�سه 

حريق يلتهم اأ�صجار نخيل بفركان 
ومنزل بتب�صة

للحماية  االإعالم  بيان خللية  اأفاد 
فرق  اأن  تب�سة  بوالية  املدنية 
الثانوية  ب��ال��وح��دة  ال��ت��دخ��ل 
عزوزة  ال�سهيد  املدنية  للحماية 
تب�سة،  والية  يف  بنقرين  حممد 
من  اأم�ش،  اأول  م�ساء  متكنت 
ع�رصات  يف  �سب  حريق  اإخماد 
االأ�سجار  و  النخيل  اأ�سجار 
املزرعة  امل�سمى  باملكان  املثمرة 
ب��ف��رك��ان. ك��م��ا جن��ح��ت ف��رق 

التابعة  القطاع  بوحدة  التدخل 
الزياتني  لباب  املدنية  للحماية 
�سب  حريق  اإخماد  من  بتب�سة، 
طابقني  من  يتكون  مبنزل  بغرفة 
مدينة  يف  الرم���ون���ط  ب��ح��ي 
م�ساحة  على  ي��رتب��ع  تب�سة، 
مربع،  مرت   300 بزهاء  تقدر 
ت�سجيل  و  احلريق  اإخماد  مت  اأين 

بالغرفة.   مادية  خ�سائر 
الزين حممد  �سو�سه 
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منذ انطالق الف�صل الثاين...

مايناهز 1000 فالح ببلعبا�ض ي�صتكون من انعدام 
الكهرباء الريفية

م.رم�صاين
------------------ 

عن  فالح   1000 نحو  عرب  وقد 
و�سخطهم  الكبري  انزعاجهم  
الوالئية  املديرية  عن  ال�سديد 
ف��ور  ال��ف��الح��ي��ة   للم�سالح 
امل�ستفدين   قائمة  عن  اعالنها 
�سيما  ال  الريفية،  الكهرباء  من 
الوالئية  اجلنوبية  املناطق  يف 
ا�ستكى  ال�سياق  ذات  ففي   ،
ال��ف��الح��ون م��ن االإق�����س��اء و 
طلباتهم  طال  الذي  التهمي�ش 
املعنية  اجلهات  ل��دى  امل��ودع��ة 
�سيما  ال  طويلة،  �سنوات  منذ 
على  اأثرت  الو�سعية  هذه  وان 
كما  كبري،  وب�سكل  ن�ساطهم  
من  اأم��الك��ه��م  ت�سع  <اأنها 
وروؤو���ش  زراع��ي��ة   حما�سيل 
اأغ����ن����ام ع���ر����س���ة ل��ل��ن��ه��ب  
الل�سو�ش  قبل  من  والتخريب 
املظلمة  ال��ل��ي��ل   ���س��اع��ات  يف 
املناطق   تلك  متيز  التي  للعتمة 
ال��ب��ع��ي��دة  ع���ن ال��ت��ج��م��ع��ات 
تتطلب  و�سعية    . ال�سكنية 
برامَج  ت�سطرَي  الفالحني   ح�سب 
لتو�سيع   موجهة  تكون  دع��ٍم 
يف  �سيما  ال  الفالحي  الن�ساط 
بطابعها  متتاز  التي  االأم��اك��ن 
ففي   . وال��رع��وي   ال��ف��الح��ي 
الفالحون  اقرتح  ال�سدد  ذات 
خم�س�سة  م�����س��اري��ع  ر���س��د 

املناطق  تلك   عن  العزلة  لفك  
م�سالك   فتح  الفالحية من خالل 
الكهرباء  وتعميم  البلديات 
كافة  م�ستوى  على  الريفية 
التي  الفالحية   امل�ستثمرات 
االأم��ري��ن،  اأ�سحابها  ي��ع��اين 
املازوت  مادة  على  العتمادهم 
ال�سخ  حمركات  ت�سغيل  يف 
من  الزراعية   اأرا�سيهم  ل�سقي 
م�ستوى  على  املتواجدة  االآبار 
عن  ناهيك  امل�ستثمرات،   تلك  
تخ�ش  اخ��رى  م�ساريع  ر�سد 
يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستعمال 

. الري 
مديرية  اأو�سحت  جهتها  ومن 
عر�سته  تقرير  �سمن  الفالحة 
الوالئي   ال�سعبي   املجل�ش  اأمام 

 ، م��وؤخ��را  املنعقدة  دورت��ه  يف 
العديد  ت��د  م�ساحلها  ب���اأن  
دون  حالت  التي  العراقيل   من 
الكهرباء  تعميم  م��ن  متكنها 
كافة  م�ستوى  على  الريفية 
فيها  مب��ا  الفالحية  االأرا���س��ي 
ذات  وح�����رص   ، امل�ستثمرات 
ال��ت��ق��ري��ر اأه���م ت��ل��ك ال��ع��وائ��ق  
الغالف  نق�ش  يف   املتمثلة 
النوع  لهذا  املخ�س�ش  امل��ايل 
ف��م��دي��ري��ة   . امل�����س��اري��ع  م��ن 
ال�سنة  خالل  اأطلقت  الفالحة 
فقط،  م�����رصوع��ني   امل��ا���س��ي��ة 
 85 ل� الكهرباء  �سيوفر  االأول 
منت�رصة  فالحية  م�ستثمرة 
بلغت  ح��ي��ث  ب��ل��دي��ة   27 ع��رب 
  %  90 ال�  اإجناز  اإ�سغال  ن�سبة 

امل�رصوع   �سي�سمح  بينما  منها. 
م�ستثمرة  نحو242  بتجهيز 
 38 ع��رب  بالكهرباء   فالحية 
الوالئي  بالرتاب  موزعة  بلدية 
 15 ب� االإجناز  ن�سبة  . حيث تقدر 

. %
امل�سالح  تقرير  اأي�سا   كما طرح 
تتعلق  اأخرى  م�سكلة  الفالحية 
الفالحني  بع�ش  ب��اع��رتا���ش  
ل��و���س��ع االأع���م���دة الإي�����س��ال 
ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��م 
ذات  م�����س��ي��ف��ا   ، ال��ف��الح��ي��ة 
املعنية  اجلهات  عجز  التقرير 
ما  الفالحني  هوؤالء  اإجبار  على 
جزء  تنفيذ  �سعوبة  اإىل  اأدى 

. امل�رصوعني  هذين  من 

الفالحية  امل�صالح  اإدراج مديرية  الريفية  يف  الكهرباء  ا�صتفادتهم من   للفالحني بخ�صو�ض   1000 طلب  من  اأكرث  يقبع   
لولية �صيدي بلعبا�ض  لعدم قدرة هذه الأخرية على التكفل بهم،  ب�صبب نق�ض الإمكانيات املادية ما حال دون متكنها من 
تغطية جميع الطلبات و اكتفائها باإطالق م�صروعني ال�صنة املا�صية،  �صي�صمحان فور دخولها حيز ال�صتغالل بتوفري الإنارة 

300 م�صتثمرة فالحية . لنحو 

املالية...    املوارد  بنق�ض  تتحجج  الفالحية  مديرية  تبقى  بلدية ال�صواحلية بتلم�صانفيما 

ا���س��ت��ف��ادت ه��ذه االأخ����رية يف 
االأون�����ة االأخ�����رية م���ن ع��دة 
قدر  هامة،  تنموية  م�ساريع 
باأزيد  االإجمايل  املايل  مبلغها 
حيث  �سنتيم،  ماليري   09 من 
الوطني  الطريق  تزفيت  �سيتم 
على  اللتوايل  امل��وؤدي  7اأ  رقم 
�سيتم  كما   ، كلم   3.5 م�سافة 
بالغاز  القرى  من  الكثري  تزويد 
 ، ت��اأويل  غ��رار  على  الطبيعي 
القوارة،  ال�سوارج،  املالح،  املاء 
�سدرات  بني   ، بوراحل  �سيدي 
�سالح،  اأوالد  و  �سامل  اأوالد 
ال��رباك  و  احلو�ش  عن  ناهيك 
العملية  ل��ه��ذه  خ�س�ش  اأي��ن 
�سنتيم،  مليارات   3.5 مبلغ 

كذلك  الرباك  حي  ا�ستفاد  كما 
التطهري  �سبكة  م�رصوع  من 
،اأم��ا  ع��الج  قاعة  اإجن��از  وك��ذا 
قاعة  �ست�سيد  ت���اأويل  بقرية 
تهيز  و  الن�ساطات  متعددة 
اإعادة  تقرر  قد  و  مزاورو،  قاعة 
ال�سعا�سعة  قرية  مدر�سة  فتح 
حتى  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  املغلقة 
التنقل  عدم  للتالميذ  يت�سنى 
ملزاولة  طويلة  م�سافات  عرب 
وايل  ف��اإن  درو�سهم.لالإ�سارة 
زار  ق��د  ك��ان  تلم�سان  والي��ة 
الفارط،   االأ�سبوع  بحر  املنطقة 
بان�سغاالت  بالتكفل  ووع��د 
املجاالت . املواطنني يف خمتلف 
بوتليتا�ش ع 

غالف مايل يقدر بـ 9ماليري 
�صنتيم للتنمية املحلية 

اأف���������ادت 
م�����س��ادر 
مديرية  من 
امل�����س��ال��ح 
ال��ف��الح��ي��ة 
ب����والي����ة 
���س��ع��ي��دة 
ه���ذه  ان 
االأخ�������رية 

قنطارا   350 ن��ت��اج  اإ حققت 
كح�سيلة  وه��ذا  الع�سل  م��ن 
ل���ل���م���و����س���م ال���ف���الح���ي 
باملو�سم  .مقارنة   2018/2019
عرف  والذي  املا�سي  الفالحي 
قنطار   300 يقارب  ما  اإنتاج 
ان  ،م�سرية  الع�سل  م��ادة  من 
التطور  اإىل  يرجع  التح�سن  هذا 
تربية  �سعبة  ع��رف��ت��ه  ال���ذي 
بوالية  الع�سل  اإنتاج  و  النحل 
الوالية  حققت  كما   ، �سعيدة 
الع�سل  من  قنطار   300 جني 
ي�سل  حديثة  نحل  خاليا  من 

اأزي��د  اإىل  الوالية  عرب  عددها 
مت  بينما  نحل،  خلية   8000 من 
خالل  من  املتبقية  الكمية  جني 
عددها  يبلغ  تقليدية  نحل  خاليا 
ذات  اأ�سارت  خلية.كما   1000
الواقعة  البلديات  اأن  امل�سادر 
والية  لعا�سمة  ال�رصقية  باجلهة 
املناطق  اأهم  من  تعترب  �سعيدة 
تربية  �سعبة  يف  النا�سطة 
وب�سكل  الع�سل  واإنتاج  النحل، 
و  ال�سخونة  عني  بلديات  خا�ش 

اعمر. و�سيدي  اإبراهيم  اأوالد 
ال�سباعي  عامر 

حتقيق اإنتاج 350 قنطارا 
من الع�صل ب�صعيدة

املدر�سي  االإطعام  توقف  اأث��ار 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل���دار����ش 
وادي  ب��ب��ل��دي��ة  االب��ت��دائ��ي��ة 
لدى  وا�سعا  ا�ستياًء  اره��ي��و  
الذين  واملتمدر�سني  االأول��ي��اء 
اأالف  ال09  عن  عددهم  يزيد 
حد  على  ومتمدر�سة  متمدر�ش  
تطمينات  بالرغم  وهذا  �سواء، 
وقت  يف  املحلية  ال�سلطات 
مبعاجلة  وع��دت  والتي  �سابق، 
اأقل  ل�سمان  االختالالت  كل 
التالميذ  لتمدر�ش  ال��ظ��روف 
الباردة  الوْجبات  م�ساألة  خا�سة 
امل�سكلة  هذه  الإنهاء  وال�سعي 
ع���رب خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات 

البلدية  م�ستوى  على  الرتبوية 
مركزي  مبطعم  تدعمت  التي 
اأُجنز حديثا مبدر�سة حريزية وهذا 
الت�سامن  �سندوق  اط��ار  يف 
املحلية  للجماعات  وال�سمان 
اخلدمة  حيز  الدخول  �سيتم  حيث 
القليلة  االي����ام  غ�����س��ون  يف 
انتهاء  بعد  مبا�رصة  اأي  القادمة 
الغاز  ب�سبكة  ربطه  اإ�سغال 
علمته  وح�سبما  الطبيعي؛ 
االإط��ع��ام  ت��وق��ف  ان  اجل��ري��دة 
انطالق  منذ  مطروح  املدر�سي 
نهاية  عقب  اأي  الثاين  الف�سل 
اأرجعت  حيث  ال�ستوية  العطلة 
االأ�سباب اىل تقدم احد املمونني 

ال�رصوط  ا�ستيفاء  لعدم  بطعن 
واإعادة  ال�سفقة  يف  القانونية 
اىل  اأدى  ما  وه��و  فيها  النظر 
غ��اي��ة  اىل  االط���ع���ام  ت��وق��ف 
لدى  املقدمة  الطعون  درا�سة 
البلدية.  بذات  ال�سفقات  جلنة 
مت  انه  امل�سادر  نف�ش  وح�سب 
ع�سوين  ا�ستقالة  ت�سجيل 
م�سكل  ب�سبب  اللجنة  م��ن 
�سي�سطر  اين  االطعام  توقف 
اىل  البلدي  ال�سعبي  املجل�ش 
امل�ستقيلني  االع�ساء  ا�ستخالف 
ت�ستاأنف  ان  على  اللجنة  من 
اال���س��ب��وع  االط���ع���ام  عملية 
به  لنا  ���رصح  ح�سبما  اجل��اري 

البلدية  ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش 
نورالدين  ارهيو  وادي  لبلدية 
�سيتم  كما  �سيخ.  ب��ن  �سيخ 
الباردة  الوجبات  من  االنتقال 
ب�سكل  ال�ساخنة  الوجبات  اىل 
مرحلتها  يف  لتم�ش  تدريجي 
ابتدائية  م��دار���ش   04 االوىل 
عابد  حريزية  مدر�سة  بينها  من 
اإ�سافة  اخلدام،  الرتاميية  مدر�سة 
ومن  خلدون.  ابن  مدر�سة  اىل 
العديد  ع��رف��ت  اأخ���رى  ج��ه��ة 
توقفا  االبتدائية  املدرا�ش  من 
بعا�سمة  االإط��ع��ام  عملية  يف 

غليزان. الوالية 
ع�سام ابو 

اأكرث من 09 األف تلميذ مبدار�ض بلدية وادي ارهيو بغليزان بدون اإطعام 

 تثري �صخط ال�صكان... 

�سيدي  بلدية  �سكان  بداه  ا�ستياء...اأ
احلجر  ع��ني  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  اح��م��د 
لل�رصب  ال�ساحلة  املياه  ت�رصب  جراء 
م�ستوى  على  الرئي�سي  اخل��زان  من 
من  العديد  غمرت  وال��ت��ي  البلدية 

. ال�سوارع 

ال�سبب  ان  منهم  البع�ش  اأكد  حيث 
يف  والغريب  لل�سمام  تلف  يف  يتمثل 
اليتعدى  ال�سمام  هذا  ثمن  اأن  االأمر 
مما  ت�����رصي��ح��ات��ه��م  ح�����س��ب  500دج 
امل�سالح  تاهل  م��ام  اأ �سخطهم  ث��ار  اأ
�سوارع  �سوه  الذي  االأمر  لهذا  املعنية 

اخلزان  من  القريبة  وخا�سة  البلدية 
التي  املياه  كميات  يف  وكذا  جهة  من 
احلديث  دون  هذا  .يحدث  هباًء  ت�سيع 
وال�رصوريات  االأخرى  امل�ساكل  عن 
البلدية،  �ساكنو  منها  ي�ستكي  التي 
تعي�ش  اح��م��د  �سيدي  بلدية  تبقى 

اأع�ساء  بني  ون��ط��اٍح   ���رصاع��ات  يف 
ورئي�سه  البلدي  ال�سعبي  املجل�ش 
ادت  وال��ت��ي  ال�سنة  ت��ق��ارب  وال��ت��ي 
امل�ساريع  يف  تام  وجمود  رك��ود  اإىل 
وكل  املواطنني  بان�سغاالت  والتكفل 
طرق  من  املطبق  ال�سمت  م��ام  اأ هذا 

املواطن  ،ليبقى  الوالئية  ال�سلطات 
هذه  يف  اخل��ا���رص  ال��وح��ي��د  الب�سيط 
�رصيعا  حال  تتطلب  والتي  املعادلة، 
اجلمهورية  رئي�ش  طرف  من  وجذريا 

اجلديد.
ال�سباعي  عامر   

ت�صّرب مياه اخلزان الرئي�صي يف ال�صوارع ببلدية �صيدي اأحمد ب�صعيدة

ا���س��ت��ف��اد ق��ط��اع االأ���س��غ��ال 
موؤخرا  �سعيدة  بوالية  العمومية 
الت�سامن  �سندوق  اإط��ار  ويف 
املحلية  للجماعات  وال�سمان 
الطرق  ل�سيانة  عمليتني  من 
حيث  وال��ب��ل��دي��ة،  ال��والئ��ي��ة 
واخلا�سة  االأخرية  هذه  تت�سمن 
ح�س�ش   05 الوالئية  بالطرق 
االأ�سغال  وترية  يف  تقدما  تعرف 
اخلا�سة  العملية  تت�سمن  ،كما 
ح�سة   16 البلدية  ب��ال��ط��رق 

يف  منها  م�ساريع   10 .انطلقت 
اإجناز  مت  ،حيث  احلجر  عني  بلدية 
الوطني  الطريق  مابني  كلم   4.5
،اما  القناد�سة  ودوار   92 رقم 
اإجن��از  مت  اعمر  �سيدي  ببلدية 
الطريق  م�ستوى  على  كلم   6.5
اأوالد  وببلدية   77 رقم  الوالئي 
خليل  دوار  ا�ستفاد  كما  خالد، 
م�ستوى  على  عملية  من  امليلود 

.73 رقم  الوالئي  الطريق 
ال�سباعي  عامر 

عمليات �صيانة لعدد من الطرق 
البلدية ب�صعيدة 
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فريو�ض كورونا يفر�ض نقل 
ت�صفيات اأوملبية من ال�صني

مي�صي ي�صجل اأ�صواأ اأرقامه 
اأمام املرمى منذ 2017

خطوة جديدة ت�صع اإميري 
ت�صان على اأبواب دورمتوند

ان�صحبت ال�صني، من ا�صت�صافة دورة رباعية لكرة القدم 
2020، ب�صبب  ال�صيفي  الن�صائية موؤهلة الأوملبياد طوكيو 

خماوف �صحية تتعلق بفريو�ض كورونا.
وقال االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم، يف بيان، اليوم االأحد، 
اإنه تقرر نقل الدورة التي كانت مقررة يف ناجنينغ ما بني 
الثالث والتا�صع من فرباير/�صباط املقبل اإىل �صيدين 

االأ�صرتالية.
املا�صي،  االأ�صبوع  يف  اأعلنت،  قد  ال�صني  وكانت 
ــا  ــراره ق قــبــل  نــاجنــيــنــغ  اإىل  الـــــدورة  نــقــل 

باالن�صحاب.
اأ�صرتاليا  منتخبات  ــدورة  ال يف  وي�صارك 

وتايوان وتايالند وال�صني.
ال�صيني  االحتاد  "اأبلغنا  البيان:  واأ�صاف 
ا�صت�صافة  من  بان�صحابه  القدم  لكرة 
طوكيو  الأوملبياد  املوؤهلة  الن�صائية  الدورة 
ت�صفيات  ــن  م النهائية  ــة  ــول اجل وهــي   ..2020

املجموعة الثانية.
بالتن�صيق  االآ�صيوي  االحتاد  قام  ثم  "ومن  وتابع: 
�صيدين  تر�صيح  وتقرر  االأ�ــصــرتايل  ــاد  االحت مع 

اال�صرتالية لال�صت�صافة".
قرر  ــه  اإن ال�صيني  االحتـــاد  "قال  وا�صتطرد: 
االأو�صاع  ب�صبب  اال�صت�صافة  من  االن�صحاب 
يف  كـــورونـــا  بــفــريو�ــض  املتعلقة  احلــالــيــة 

جمهورية ال�صني ال�صعبية".
واأعلنت ال�صني، اليوم االأحد، اأن الفريو�ض 
اإىل  �صخ�صا   56 وفاة  يف  االآن  حتى  ت�صبب 

جانب اإ�صابة 1975 بالفريو�ض.
يف  مــنــتــخــبــني  اأول  ــل  ــاأه ــت ــي ــص و�
لت�صفيات  الــثــانــيــة  املــجــمــوعــة 
من  ــني  ــق ــري ف اأول  مـــع  اأخـــــرى 
املجموعة االأوىل التي ت�صم كال 
وميامنار  اجلنوبية  كوريا  من 

ــام،  ــن ــت ــي فريقان وف ــك  ذل بعد  لي�صعد 
جــانــب لــــــالألــــــعــــــاب  اإىل  ـــة  ـــي ـــب االأومل

اليابان  �صاحبة ال�صيافة.منتخب 

الفني  املدير  �صيتني،  كيكي  انتقد 
الهزمية  عقب  العبيه  لرب�صلونة، 
رد،  دون  بهدفني  فالن�صيا،  اأمــام 
مي�صتايا،  ملعب  على  ال�صبت،  اليوم 
�صمن مباريات اجلولة الـ21 لليجا.

وقــــال �ــصــيــتــني، خــــالل املــوؤمتــر 
"اآ�صف  املــبــاراة:  عقب  ال�صحفي 
للتعليمات  الالعبني  تطبيق  لعدم 
التي يعطيها اجلهاز الفني"، وا�صًفا 

الهزمية بـ"املوؤملة".
كنا  االأول  ال�صوط  "يف  ــاف:  ــص واأ�
ن�صع  ومل  درجــة،  الأق�صى  �صيئني 
ال�صحيحة،  ــن  ــاك االأم يف  اأنف�صنا 
بع�ض  هناك  الــدقــة..  وافتقدنا 
تخ�صع  اأن  يــجــب  الــتــي  ــاء  ــي ــص االأ�
ال�صوط  يف  ا  خ�صو�صً للتقييم، 
حًقا  هــنــاك  كــانــت  حيث  االأول، 

املفهومة،  غري  االأ�صياء  من  الكثري 
على عك�ض ال�صوط الثاين".

كان  الــثــاين  ال�صوط  "يف  ــل:  ــم واأك
لدينا بع�ض التح�صن امللمو�ض، لكن 

عموًما ينبغي علينا اأن نفهم االأمور 
اأف�صل.. فالن�صيا ا�صتحق  على نحو 
االأول،  ال�صوط  يف  متقدًما  اخلروج 
على  جيدين  نكن  مل  نحن  بينما 

االإطالق".
ن�صغط  اأن  مبقدورنا  "كان  و�صدد: 
على فالن�صيا، ون�صبب له املتاعب.. 
الــنــهــايــة عــلــيــنــا جتـــاوز  لــكــن يف 

الهزمية، يف اأقرب وقت ممكن".
ما  على  التعليق،  �صيتني  ورف�ض 
بر�صلونة  مفاو�صات  عــن  يــرتدد 
مهاجم  مــوريــنــو،  رودريـــجـــو  ــع  م
"ال�صيء  ـــاًل:  ـــائ ق اخلــفــافــيــ�ــض، 
رودريجو،  عن  قلته  الذي  الوحيد 
ــى اأال  ــن ـــادي واأمت ــري ع ـــه غ ــو اأن ه
اأكرث  اأقوله  ما  لدي  لي�ض  يلعب.. 

من ذلك".

الأول  بــر�ــصــلــونــة  نــــادي  تــعــر�ــض 
كيكي  اجلديد  مدربه  مع  خ�صارة 
�صيتني، وذلك اأمام م�صيفه فالن�صيا 
يف ملعب "م�صتايا"، بنتيجة هدفني 
مــبــاريــات  اإطـــار  يف  مــقــابــل،  دون 
من  والع�صرين  احلـــادي  االأ�ــصــبــوع 
القدم،  لكرة  االإ�ــصــبــاين  ـــدوري  ال
لغرميه  ذهــبــيــة  فــر�ــصــة  ليمنح 
لالنفراد  مدريد  ريــال  التقليدي 
بلد  على  فوزه  حال  يف  بال�صدارة 

الوليد االأحد.
جــوردي  االأي�صر،  الظهري  و�صجل 
اآلــبــا، بــاخلــطــاأ يف مــرمــاه، هــدف 
الـ48،  الدقيقة  يف  االأول  فالن�صيا 
ماك�صيميليانو  ي�صاعف  اأن  قبل 
الـ77،  غوميز النتيجة يف الدقيقة 
الكتالوين  النادي  ر�صيد  ليتجمد 
43 نقطة،  بعد هذه اخل�صارة عند 

اإىل  "اخلفافي�ض"  ــى  ــق ارت فيما 
املركز اخلام�ض بر�صيد 34 نقطة.

تاريخ  اآلبا  االإ�صباين  النجم  ودخل 

اخللفي،  بابه  من  ولكن  بر�صلونة، 
بعدما بات اأكرث الالعبني ت�صجياًل 
ــداف بــاخلــطــاأ يف مــرمــاه مع  ــالأه ل

االإ�صباين  الدوري  يف  "البلوغرانا" 
اأكرث  والع�صرين،  احلــادي  بالقرن 
الفريق،  مــن  اآخـــر  ــب  الع اأي  مــن 
"اأوبتا  موقع  ن�صر  ح�صبما  وذلــك 
باالإح�صائيات  املخت�ض  �صبورت" 

الريا�صية.
 30 العمر  من  البالغ  لالعب  و�صبق 
مرماه  يف  باخلطاأ  �صجل  اأن  عــامــًا 
منا�صبات  ثــالث  يف  بر�صلونة  مــع 
اإىل  ان�صمامه  منذ  وذلــك  �صابقة، 
من  قادمًا   2012 �صيف  يف  الفريق 
فالن�صيا، وكانت املرة االأوىل خالل 
ديبورتيفو  اأمــام  بر�صلونة  مباراة 
�صجل  كذلك   ،2012 يف  الكــورونــا 
لقاء  يف  مــرمــاه  يف  باخلطاأ  اأيــ�ــصــًا 
فريقه �صد اإ�صبيلية يف عام 2014. 
اأما اخلطاأ االأخري، فكان اأمام ريال 

�صو�صيداد يف مو�صم 2015.

ــل بــاريــ�ــض �ــصــان جــريمــان،  ــص وا�
ت�صرفه املعتاد �صد بر�صلونة يف كل 
فرتة انتقاالت؛ باقتحام ال�صفقات 
الكتالوين،  النادي  يراقبها  التي 

خالل ال�صنوات االأخرية.
�صن"  "ذا  ــة  ــف ــي ــح ــص � وقــــالــــت 
�صان  اإنَّ  االأحد،  اليوم  الربيطانية 
مهاجم  مع  التعاقد  يريد  جريمان 
اإميرييك  بيري  اجلابوين  اآر�صنال، 
اأوبامياجن، خالل املريكاتو ال�صتوي 

اجلاري.
تقدمي  جـــريمـــان،  ــان  �ــص ــوي  ــن وي
خدمات  على  باحل�صول  عــر�ــض 
اأوبامياجن على �صبيل االإعارة حتى 
نهاية املو�صم، مع اأحقية ال�صراء يف 

ال�صيف املقبل.
ب�صبب  بــاريــ�ــض؛  حتـــرك  ويــاأتــي 
االأوروجـــوايـــاين  مهاجمه  رغبة 
ــادرة  ــغ م يف  كـــافـــاين  ــون  ــص ــ� ــن اإدي
"حديقة االأمراء" هذا ال�صهر �صوب 

اأتلتيكو مدريد.
قائمة  �صمن  ــاجن  ــي ــام اأوب ــدُّ  ــع وُي
باالنتقال  ارتبطت  التي  االأ�صماء 
املــريكــاتــو  خـــالل  بر�صلونة  اإىل 
النجم  غياب  لتعوي�ض  اجلـــاري، 
�صواريز،  لوي�ض  االأوروجــوايــاين 

ملدة 4 اأ�صهر.
و�صان  بر�صلونة  تنازع  اأن  و�صبق 
على  املا�صي  املو�صم  يف  جــريمــان 
ـــوجن،  ي دي  فــريــنــك  �ــصــفــقــتــي 

اأياك�ض  وماتيا�ض دي ليخت، جنمي 
ال�صابقني.

الإنرت  التنفيذي  املدير  ماروتا،  بيبي  اأكد 
مع  التعاقد  من  قريب  فريقه  اأن  ميالن، 
جنم  اإريك�صن،  كري�صتيان  الــدمنــاركــي 
فرتة  خــالل  هوت�صبري،  توتنهام  و�صط 

االنتقاالت ال�صتوية اجلارية.
ل�صبكة  تــ�ــصــريــحــات  يف  مـــاروتـــا  وقـــال 
اأننا  يعلم  اجلميع  "اإريك�صن؟   :"DAZN"
عقده  توتنهام،  مع  فرتة  منذ  نتفاو�ض 

ينتهي بنهاية املو�صم اجلاري".
واإغالق  االنتهاء  يتم  اأن  "اأمتنى  واأ�صاف 
�ــصــوق  الأن  وقـــت  ـــرع  ـــص اأ� يف  الــ�ــصــفــقــة 
االنتقاالت ينتهي يوم اجلمعة، وناأمل يف 

اإمتامها يف االأيام القليلة املقبلة".
ماروتا:  �صرح  الكالت�صيو،  مباريات  وعن 
النظر  بغ�ض  ح�صا�صة  املباريات  "جميع 
بنف�ض  نلعب  اأن  علينا  املــنــافــ�ــض،  عــن 

االقتناع الذي نلعب به مع االآخرين".
حمرتفون  العبون  و�صل  "لقد  وختم: 

للتاأقلم،  الوقت  منحهم  وعلينا  مهمون، 
وهذا هو ما يعمل عليه كونتي".

ــدوري  ال �ــصــدارة  على  اليبزيج  حافظ 
تلقيه  ـــم  رغ )بــونــد�ــصــلــيــجــا(  ـــــاين  االأمل
ت�صرين  منذ  الدوري  يف  االأوىل  اخل�صارة 
اأول/اأكتوبر املا�صي ولكن االأ�صابيع القليلة 
املقبلة �صتحدد ما اإذا كان الفريق �صيتمكن 

من البقاء يف ال�صدارة من عدمه.
اليبزيج،  يلتقي  املقبلة  مــبــاراتــه  ويف 
ناجل�صمان،  جوليان  الفني  املدير  بقيادة 
�صاحب  مون�صنجالدباخ،  بورو�صيا  �صيفه 
على  �صيفا  يحل  اأن  قبل  الثالث،  املركز 
بايرن ميونخ الو�صيف، ثم �صالكه �صاحب 

املركز اخلام�ض.
العبيه  اأن  يعتقد  ناجل�صمان  اأن  ويبدو 
الذهنية  الناحية  يف  للتح�صن  يحتاجون 
اآينرتاخت  اأمام   2  / �صفر  اخل�صارة  عقب 
يف  دورا  يلعبوا  اأن  اأرادوا  اإذا  فرانكفورت 

�صباق املناف�صة على اللقب.
 /32 ناجل�صمان  يبقى  ــوح  ــص و� وبــكــل 

يف  العطالت  ق�صاء  يحب  ــذي  ال عــامــا/، 
احلالية  بــالــروؤيــة  �صعيد  غــري  اجلــبــال، 
بايرن،  فوز  �صهدت  والتي  املقدمة،  لفرق 
ومتكنهم  ودورمتوند  ومون�صنجالدباخ، 

من تقلي�ض فارق النقاط.
اأف�صل  اليبزيج  خ�صارة  بايرن  وا�صتغل 

ا�صتغالل ليقل�ض الفارق اإىل نقطة.
هدفه  �صجل  الــذي  مــولــر،  توما�ض  ــال  ق
100 يف ملعب األيانز اأرينا، اإن نتيجة  رقم 
اأمام  اإ�صافيا  حافزا  كانت  اليبزيج  مباراة 

�صالكه.
مــبــاراة  نتيجة  "بعد  ــر:  ــول م واأ�ـــصـــاف 
ــا مــيــزة  ــن ــدي اليـــبـــزيـــج، رمبــــا كــانــت ل

اإ�صافية".
دائما ما يكون هناك جهد مبذول بن�صبة 
%100، ولكن اليوم رمبا كان هناك اثنني 

اأو ثالثة يف املئة اإ�صافية".
مدرب  فليك،  هانز  اأعجب  اأي�صا  االأداء 

اأننا  املهم  "من  قال:  الذي  ميونخ،  بايرن 
اأن  يجب  اليوم.  الثالث  النقاط  ح�صدنا 

يعطينا املزيد من الثقة".
مون�صنجالدباخ،  حققه  ـــذي  ال ــوز  ــف ال
1 جعل   /3 بقيادة ماركو روز، على ماينز 
الفريق يحتل املركز الثالث، بفارق نقطة 
بورو�صيا  بداأ  بينما  ميونخ،  بايرن  خلف 
املو�صم  مــن  الــثــاين  الن�صف  ــد  ــون دورمت
اأهداف يف مباراتني، حيث  م�صجال ع�صرة 
حقق الفوز على اأوج�صبورج 5 / 3 ثم على 

كولون 5 / 1.
هاالند  اإيرلينج  اجلديد  الوافد  وت�صدر 
ــــرى عقب  ـــرة اأخ عــنــاويــن الــ�ــصــحــف م
يف  )هاتريك(  اأهـــداف  ثالثة  ت�صجيله 
مباراته االأوىل اأمام اأوج�صبورج ثم �صجل 
م�صاركته  يف  كولون  اأمام  اآخرين  هدفني 

الثانية كبديل يف ال�صوط الثاين.
يف  اأهداف  خلم�صة  هاالند  ت�صجيل  ويعد 
يف  دقيقة   56 ومبجموع  له  مباراتني  اأول 

امللعب رقما قيا�صيا يف البوند�صليجا.
كانت  "البداية  هوميلز:  مات�ض  وقــال 

رائعة للغاية".
 /19 هاالند  �صيبداأ  هل  احلــايل  ال�صوؤال 
ي�صت�صيف  عندما  مبارياته  اأوىل  عاما/ 
دورمتــونــد فــريــق يــونــيــون بــرلــني يوم 
مدرب  فافر  لو�صني  فقط  املقبل؟  ال�صبت 
دورمتوند ميكنه االإجابة على هذا، ولكن 
هوميلز واثق من اأن هاالند �صيوا�صل ترك 

عالمة بالفريق.
يعمل  كيف  راأيـــت  "اإذا  هوميلز:  وقــال 
اإن  للغاية  جيدة  فر�صة  هناك  يوم،  كل 
اأما  ــر.  االأم نف�ض  على  املوا�صلة  باإمكانه 
حقا اأحب اأ�صلوبه يف العمل يف هذا العمر".

اإ�صباين، ام�ض  اأكد تقرير �صحفي 
يدفع  بر�صلونة  فريق  اأن  االأحد، 
غري  الت�صرفات  اأحد  ثمن  حالًيا 

املاألوفة على النادي الكتالوين.
وكان بر�صلونة خ�صر اأمام فالن�صيا 
يف  ال�صبت،  يوم  رد،  دون  بهدفني 

اجلولة الـ21 من الليجا.
"ماركا"  لــ�ــصــحــيــفــة  ــــا  ووفــــًق
االإ�صبانية، فاإن بر�صلونة �صيدفع 
فالفريدي  اإرن�صتو  اإقــالــة  ثمن 
منت�صف  يف  الفنية  القيادة  من 
املو�صم، وهو االأمر الذي مل يحدث 
الكتالوين  النادي  يف  مدرب  الأي 

خالل اآخر 17 عاًما.
اأن  يعني  ال  هذا  اأن  اإىل  واأ�صارت 
كانوا  ال�صابقني  املدربني  جميع 
يظل  لكن  جيد،  بعمل  يقومون 
تاأجيل  هو  االأف�صل  احلل  دائًما 

التغيري اإىل ال�صيف.
فــاإن  عــام  ب�صكل  ــه  اأن واأو�ــصــحــت 
املو�صم  تغيري املدرب يف منت�صف 

اأمر لي�ض جيًدا، بل يجب اللجوء 
ال�صعبة  احلــــاالت  يف  فــقــط  ــه  ل
�صارمة  ـــراءات  اإج تتطلب  التي 
حتقيق  عن  الــنــادي  ابتعاد  مثل 

اأهدافه.

اأن ما �صبق مل يتحقق يف  وذكرت 
الفريق  الأن  فــالــفــريدي،  حالة 
ودوري  الليجا  يف  مت�صدًرا  كــان 
حتقيق  وي�صتطيع  اأوروبا،  اأبطال 

الثالثية هذا العام. 

يوجد  ال  اإنــه  ال�صحيفة  وقالت   
مدرب  �صيتني  كيكي  اأن  يف  �صك 
على  يح�صل  لــن  لــكــنــه  ــد،  ــي ج
اإىل  اأفــكــار  لنقل  الــكــايف  الــوقــت 

الالعبني.
ثـــورة يف  اإحــــداث  اأن  ــافــت  واأ�ــص
الوقت،  بع�ض  ي�صتغرق  الفريق 
وقــًتــا  ميــلــك  ال  بر�صلونة  لــكــن 
بني  �صيتني  فــاإن  وبالتايل  االآن، 
يتم�صك  اأن  هو  االأول  اختيارين: 
بتطبيق اأفكاره حتى لو كان ثمن 

ذلك خ�صارة االألقاب.
يكون  اأن  الــثــاين  االخــتــيــار  اأمـــا 
عملًيا، ويبحث عن حتقيق نتائج 
الق�صري،  املـــدى  على  اإيجابية 
يقوم  ثم  الوقت  ك�صب  وحماولة 

بتنفيذ ثورته يف ال�صيف.
واأنـــهـــت الــ�ــصــحــيــفــة تــقــريــرهــا 
�صيحدث  ما  كان  اأيا  اأن  بالتاأكيد 
�ــصــيــدفــع ثمن  فــــاإن بــر�ــصــلــونــة 

االإقالة اخلاطئة لفالفريدي.

�صيتني: الالعبون مل يطبقوا التعليمات.. وهناك اأ�صياء غري مفهومة

جوردي اآلبا.. الأكرث تهديفًا بـ"النريان ال�صديقة" يف بر�صلونة

�صان جريمان يوا�صل عادته ال�صيئة مع بر�صلونة

ماروتا يوؤكد اقرتاب اإريك�صن من اإنرت ميالن

"البوند�صليجا" "ليبزيج" يف  م�صري  حتدد  مباريات   3

بطاقة �صفراء خام�صة ُتنجي بن نا�صر من ورطةبر�صلونة بني خيارين اأ�صهلهما ُمر !
ملعب  من  �صعب  بفوز  عودته  بعد  القدم،  لكرة  االإيطايل  الدوري  مناف�صات  يف  االإيجابية  نتائجه  �صل�صلة  ميالن  فريق  وا�صل 

م�صيفه بري�صيا بهدف نظيف، يف مباراة عرفت تلقي النجم اجلزائري اإ�صماعيل بن نا�صر بطاقة �صفراء جديدة.
وبعد هذه البطاقة ال�صفراء جمع اإ�صماعيل بن نا�صر يف ر�صيده خم�ض بطاقات �صفراء، �صيعاقب بذلك ب�صفة 

اأن هذه هي املرة الثانية التي ُيعاقب فيها الالعب  اآلية عن لعب اللقاء القادم �صد هيال�ض فريونا، مع العلم 
املو�صم، جعلته يغيب عن مواجهة  اأن كان قد جمع كذلك خم�ض بطاقات �صفراء يف بداية  مبباراة، بعد 

نابويل يف االأ�صابيع املا�صية.
تنفيذه  اأن  بحيث  �صاحله،  يف  �صتكون  بنا�صر  بن  اإ�صماعيل  عليها  ح�صل  التي  البطاقة  هذه  اأن  ويبدو 

للعقوبة يف لقاء هيال�ض فريونا، �صينجيه من الغياب عن "ديربي الغ�صب" واللقاء الكبري �صد اإنرت 
ميالن، الذي �صي�صارك فيه االآن ب�صفة عادية، بحكم اأنه اأحد اأهم العنا�صر يف ت�صكيلة املدير الفني 

�صتيفانو بيويل.
ومُيني العب الو�صط ال�صاب نف�صه بامل�صاركة يف "الديربي" �صد فريق "النرياتوري" الأول مرة يف 
ال�صابق ماركو  م�صواره، بعدما كان قد غاب عن لقاء الذهاب بحيث مل يكن يعتمد عليه املدير 

جيامباولو اإال نادراً، رغم اأنه كان وراء �صمه لفريق "الرو�صونريي".
وحتدث اإ�صماعيل بن نا�صر لقناة "ميالن تي يف" عن الفوز املحقق اأمام بري�صيا حيث قال:

ت�صمح  التي  ال�صخ�صية  ك�صب  ا�صتطعنا  الديناميكية،  هذه  على  احلفاظ  وعلينا  نفوز  نحن  "االآن 
لنا الفوز مبثل هذه املباريات".

وعن �صراكته مع فرانك كي�صي يف و�صط امللعب اأ�صاف: "فرانك ُيقدم الكثري للفريق، ونحن ن�صاعد بع�صنا 
البع�ض، نحاول اأن نكون يف املوعد يف مثل هذه املباريات، واالأهم من ذلك اأن الفريق يفوز".

وعن مباراة الكاأ�ض �صد تورينو، منت�صف االأ�صبوع، ختم قائاًل: "اإنها مباراة مهمة لنا للغاية يف مو�صمنا، ناأمل 
يف اال�صتمرار على هذا امل�صار، وحتقيق الفوز اخلام�ض لنا تواليًا يف جميع امل�صابقات".

بر�صلونة على اأعتاب ا�صتعادة 
دميبلي

ت�صرف غريب لراكيتيت�ض 
على دكة بر�صلونة اأمام 

ا�صتعادة خدمات اجلناح  اأعتاب  بات بر�صلونة على 
البار�صا  عن  غاب  الذي  دميبلي،  عثمان  الفرن�صي 

خالل الفرتة املا�صية ب�صبب االإ�صابة.
االإ�صبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�صحيفة  ووفًقا 
للم�صاركة  العودة  من  قريًبا  اأ�صبح  دميبلي  فــاإن 
بر�صلونة  يف  التواجد  من  اأ�صبوع  بعد  املباريات،  يف 

قادًما من الدوحة.
من  جزء  يف  اليوم،  �صارك  دميبلي  اأن  اإىل  واأ�صارت 
رفقة  املقبل،  االأحــد  يظهر،  وقد  اجلماعي  املــران 

بر�صلونة اأمام ليفانتي يف الليجا.
واأو�صح اأن كيكي �صيتني، مدرب بر�صلونة، قد يقرر 
منح النجم الفرن�صي بع�ض الدقائق �صد ليجاني�ض، 

اخلمي�ض املقبل، يف كاأ�ض ملك اإ�صبانيا.
يف  بر�صلونة  اإىل  انتقاله  منذ  دميبلي  اأن  يذكر 
�صيف 2017 تعر�ض لثماين اإ�صابات ع�صلية عطلت 

م�صريته يف "كامب نو".

خط  العــب  راكيتيت�ض  اإيــفــان  الكرواتي  ارتكب 
مواجهة  ــالل  خ فــادحــا،  خطاأ  بر�صلونة،  و�صط 
"مي�صتايا"  ال�صبت، مبلعب  اأم�ض  فريقه مع فالن�صيا 

من  الـ21  اجلولة  مناف�صات  �صمن 
الليجا.

 وتواجد راكيتيت�ض على مقاعد 
املـــبـــاراة،  بـــدايـــة  يف  الـــبـــدالء 
الدقيقة  يف  كــبــديــل  و�ـــصـــارك 
يوجن،  دي  فرينكي  من  بدال   85

خــ�ــصــرهــا  الـــتـــي  املــــبــــاراة  يف 
دون  بهدفني  البلوجرانا 

رد. 
ــحــيــفــة  ـــب �ــص ـــص ـــ� ـــح وب

الكتالونية،  "�صبورت" 
�صباح  يف  راكيتيت�ض  فــاإن 

عرب  له  �صورة  ن�صر  االأم�ض 
على  ال�صخ�صي  ح�صابه 
مدينة  يف  "اإن�صتجرام" 
زوجته  وعلقت  فالن�صيا، 

عليها.
ال�صحيفة:  واأ�ــصــافــت   
ــض  ــ� ــت ــي ــت ــي راك "قـــــــام 
دكة  على  هاتفه  بفتح 

البدالء، لريد على تعليق 
زوجته".

ال�صحيفة  ــددت  ــص و�  
ا�ــصــتــخــدام  اأن  عــلــى 
ــل الــتــوا�ــصــل  ــائ ــص و�

من  االجـــتـــمـــاعـــي 
قــبــل العــبــي كــرة 
ــــاء  ــــن الـــــقـــــدم اأث
ـــر  ـــات، اأم ـــاري ـــب امل
للده�صة،  مــثــري 
نــــظــــًرا لـــوجـــود 
قــواعــد �ــصــارمــة 
ــع  ــل لــــغــــرفــــة خ
متنعهم  املالب�ض 

من ذلك.

مل يلعب النجم االأرجنتيني ليونيل مي�صي دور املنقذ 
كعادته مع بر�صلونة، بعد اأن كان �صاهداً على الهزمية 
2-0 اأمام فالن�صيا، اليوم ال�صبت، يف الدوري االإ�صباين، 
فرغم اجتهاده يف بع�ض املحاوالت، اإال اأّنه �صجل رقمًا 

�صلبيًا مل يتكرر منذ ثالث �صنوات.
ولفتت �صحيفة "ماركا" االإ�صبانية اإىل اأّن مي�صي �صدد 
الرقم  ليعادل  فاعلية،  بدون  املرمى  نحو  كرة   11
نو"  "كامب  يف  الكورونيا  ديبورتيفو  اأمام  له  ال�صلبي 

عام 2017، حني �صدد نف�ض العدد دون هز ال�صباك.
 14 ــايل  ــم اإج مــن  ت�صديدة   11 �ــصــوب  مي�صي  لكن 
لـ"الرب�صا" اأمام فالن�صيا، وعانى من الرقابة الل�صيقة 
و�صط  يف  كوكلني  فران�صي�ض  الفرن�صي  الالعب  من 
غابرييل  الــربازيــلــي  املــدافــع  ت�صدى  كما  امللعب، 

باولي�صتا الأخطر فر�ض النجم االأرجنتيني.
وافتقد مي�صي �صديقه االأوروغواياين لوي�ض �صواريز 
ومل  لالإ�صابة،  نظراً  طويلة  لفرتة  �صيغيب  الــذي 
فاتي  واأن�صو  غريزمان  اأنطوان  الفرن�صي  مع  ين�صجم 
من غينيا بي�صاو يف الهجوم، واختفى متامًا يف ال�صوط 

االأول بالتحديد.
من  درجـــات   10 مــن   6 تقييم  على  مي�صي  وح�صل 
عليه  يتفّوق  ومل  الكتالونية،  "�صبورت"  �صحيفة 
�صتيغن،  تري  اأندريه  مــارك  ــاين  االأمل احلار�ض  �صوى 
جزاء  لركلة  ت�صدى  اأن  بعد  درجــات   8 نال  والــذي 

وعدة ت�صديدات خطرية لـ"اخلفافي�ض".

ـــد  ـــواج ـــت ـــــن ي ل
العــــب الــو�ــصــط 
ــــاين اإميـــري  االأمل
قائمة  يف  ت�صان 
عند  يوفنتو�ض 
نابويل  مواجهة 
داره،  ــر  ــق ع يف 
امـــ�ـــض االأحـــــد، 
الـ21  اجلولة  يف 
ــــــــدوري  ـــــن ال م

االإيطايل.
 وبح�صب �صبكة "�صكاي �صبورت اأملانيا"، فاإن يوفنتو�ض 
اأعلن خروج ت�صان من قائمة الفريق ملباراة الليلة يف 

ملعب �صان باولو بداعي معاناته من االأنفلونزا.
من  االأملـــاين  الــدويل  ــروج  خ ــاأن  ب ال�صبكة  ـــادت  واأف  
األيانز،  ملعب  عن  الو�صيك  رحيله  يوؤكد  القائمة 
وبورو�صيا  نــاديــه  بــني  اجلــاريــة  املــحــادثــات  ظــل  يف 

دورمتوند. 
�صباق  يف  دورمتــونــد  تقدم  اإىل  ال�صحيفة  واأ�ــصــارت 
هوت�صبري  توتنهام  دخول  رغم  ت�صان،  مع  التعاقد 

على خط املفاو�صات يف االأيام املا�صية. 
للح�صم  طريقها  يف  ال�صفقة  اأن  ال�صبكة  ـــدت  واأك
اإىل  االأملــاين  الــدويل  ليعود  املقبلة،  ال�صاعات  خالل 

البوند�صليجا من جديد عرب بوابة دورمتوند.
 يذكر اأن اإميري ت�صان كان اأحد نا�صئي بايرن ميونخ، 
�صنوات،  لب�صعة  ليفركوزن  باير  بقمي�ض  لعب  كما 
اأن يخو�ض جتربة خارجية يف ليفربول، الذي  قبل 
�صفقة  يف  يوفنتو�ض  �صوب   2018 عــام  عنه  رحــل 

انتقال حر.
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حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون الأ�صرة علنيا ح�صوريا يف اأول درجة يف ال�صكل بقبول الدعوى يف املو�صوع 1/ باإفراغ احلكم 
ال�صادر عن حمكمة الوادي ق�صم �صوؤون الأ�صرة بتاريخ 2019/10/22 حتت فهر�ض رقم 19/1913 بامل�صادقة على اخلربة املنجزة 
من طرف الطبيب مومن بكو�ض بوبكر املودعة لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 2019/11/11 حتت رقم 19/170 وبالنتيجة احلجر 
على املدعى عليه حفو�صة عبد الرب املولود بتاريخ 1992/03/21 بالوادي لأبيه ر�صيد واأمه حفو�صة مفيده، وتعيني املدعي والده 
حفو�صه ر�صيد مقدما عنه لرعايته وت�صيري �صوؤونه ومتثيله اأمام خمتلف الهياآت الإدارية والق�صائية مبا ي�صمح به القانون. 2/ مع الأمر 
بن�صر ن�صخة من هذا احلكم لالإعالم باإحدى اجلرائد الوطنية، مع الأمر بالتاأ�صري بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�ض عقد ميالد 
املدعى عليه بعد الرتجيع لالإ�صهار. 3/ باإلزام املدعي بامل�صاريف الق�صائية املقدرة بـ 450دج بذا �صدر هذا احلكم واأف�صح به جهرا 

باجلل�صة العالنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله ول�صحته اأم�صي الأ�صل من طرف الرئي�ض واأمني ال�صبط.

حكــــــــم 

مساحة اعالنية
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�صفوف  يف  املــتــاألــق  الــالعــب  اأكــد 
ت�صامن �صوف حاج �صعد  اأنه رفقة 
بقية الالعبني قد و�صعوا هزمية 
باأن  ــد  واأك  ، جانبا  قاي�ض  �صباب 
لقاء  حول  من�صب  االآن  الرتكيز 
حيث   ، ــوع  ــب ــص االأ� نهاية  جــولــة 
اإحتاد  الت�صامن  فريقه  ي�صت�صيف 
 20 البلدي  بامللعب  البي�صاء  عني 
 ": قائال  رد  كما   ، بتك�صبت  اأوت 
البداية  يف  كثريا  تاأثرنا  �صراحة 
�صجلناها  الــتــي  ــارة  ــص ــ� اخل بــعــد 
يف  م�صيفنا  اأمــام  ميداننا  ــارج  خ
املحطة الثانية من مرحلة العودة 
�صفر  مقابل  بهدف  قاي�ض  �صباب 
ن�صتحق  كنا  ب�صراحة  الأنــنــا   ،
ــا  ــدرن ــاراة حــيــث اأه ــب ــامل ــوز ب ــف ال
املرحلتني  كال  يف  كثرية  اأهــدافــا 
مـــن الــلــقــاء  بــاملــقــابــل اأ�ــصــتــغــل 
فر�صة  االأر�ــض  اأ�صحاب  م�صيفنا 
ــازوا  ف لــهــدف  ج�صدوها  واحـــدة 
اأوؤكــد   ، كاملة  املباراة  بنقاط  به 
اخل�صارة  ــذه  ه و�صعنا  اأنــنــا  لــك 
ــواء  االأج كثريا  وتغريت  بعيدا  
تكبدنا  بعد  عليه  كان  ملا  مقارنة 
خانة  يف  االآن  وتركيزنا  للهزمية  
واحدة هو حول املواجهة القادمة  

املطالبني بك�صب نقاطها يف امليدان 
الأننا  �صروري  الر�صيد  وتدعيم 
لنقاط  مــا�ــصــة   حــاجــة  يف  االآن 
جديدة خ�صو�صا للمباريات  التي 
اأنظار  ــام  واأم مبيداننا  �صنجريها 
 ، بقّوة   احل�صور  املتعّود  جمهورنا 
اجلوانب  كل  ومن  جاهزون  نحن 
لال�صتفادة من كل النقاط للقاءات 

خ�صو�صا  مبيداننا  �صنلعبها  التي 
نقاط  جلــلــب  ــا  ــص ــ� اأي و�صن�صعى 
نح�صن  حتى  ميداننا  ــارج  خ من 
املمكنة  االآجال  اأقرب  يف  مرتبتنا 
ال  الأنهم  االأن�صار  ن�صعد  وبالتايل 
فر�صة  ت�صييع  اأي�صا  هم  يريدون 
ال�صعود هذا العام بعدما انتظروه 
لــفــرتة طــويــلــة جـــّدا ، بـــدوري 

وحماية  بجدية  العمل  �صاأوا�صل 
�صباكي يف كل املباريات  املربجمة 
العودة  مرحلة  يف  �صنجريها  التي 
الكثري  جلب  يف  �صاهمت  بعدما 
ــيــدنــا الأنـــه  مـــن الــنــقــاط لــر�ــص
من  يقربنا  الذي  الوحيد  ال�صبيل 

ال�صعود".
اأحمد اأمني 

الــرئــيــ�ــصــي على  ــرف  ــص ــ� امل ــــد  اأك
نــادي  لفريق  الفنية  العار�صة 
ـــواة  ـــن قــ�ــصــم ثــــاين ه تـــقـــرت م
عبد  بــوقــره   ، الو�صط  جمموعة 
الوقفة  اأثــنــاء  لالعبيه   ، ــق  احل
ـــّدة  ع اأن  ــم  ــه ب جــمــعــتــه  الـــتـــي 
خــالل  عليها  وقـــف  اإيــجــابــيــات 
البطولة  مــن  ـــني  االأول اللقاءين 
�صباب بومردا�ض واإحتاد  اأمام رائد 
نقاطهما  عادت  التي  االأخ�صرية 
وراء  كــانــت   ، الـــنـــادي  لــفــريــقــه 
يوجد  اأنه  اأكد  كما  النقاط  ك�صب 
كاد  املــيــدان  يف  ارتكبت  اأخــطــاء 
النقاط  ب�صببهما  ي�صيع  الفريق 
الثالث ، م�صيفا يف درد�صته معهم 
اللقاءات  يف  واجب   التعوي�ض  اأن 
ال  حتى   ، البطولة  مــن  القادمة 
امليدان  يف  االأداء  عن  ذلك  يوؤثر 
عنا�صر  قــبــل  ــن  م ت�صتغل  وال 
الفريق املناف�ض خ�صو�صا للقاءات 
القواعد حتى  �صتلعب داخل  التي 

يتوا�صل احل�صاد االإيجابي.  

لم يفوت فرصة 
حضورهم وحذرهم من 
السقوط في فخ الغرور 

املدرب  اأ�صتغل   ، مت�صل  �صياق  يف 
ح�صور  فر�صة  احلق  عبد  بوقره 
االإدارة  ــر  ــص ــا� ــن وع ــني  ــب ــالع ال

الغيورين  االأنــ�ــصــار  مــن  وجــانــب 
اأخرى  ر�صالة  ومــرر  االألــوان  عن 
من  العــبــيــه  حتــذيــر  يف  تتمثل 
ال�صقوط يف فخ الغرور ، بعد الفوز 
يف  وزنهما  لهما  الفريقني  على 
ورقة  للعب  ومر�صحني  املجموعة 
ال�صعود الأخر حمطة من البطولة 

على  موؤثر  اجلانب  هذا  اأن  م�صريا 
واإىل  خ�صو�صا  املعنوي  اجلــانــب 
من  اأكــرث  وتفاديه  ــدود  احل اأبعد 
�صروري يف اللقاءات الر�صمية من 

البطولة . 

تراجع على لعب الوديات 
بسبب اإلصابات 

اأبعد املدرب بوقره  فكرة برجمة 
اأ�صبوع  كل  منت�صف  ودية  مباراة 
التي  ــات  ــاب ــص االإ� جملة  ب�صبب 
امليدان   يف  الالعبني  منها  يعاين 
ــرثة  �ــصــبــبــا يف ك ـــي كـــانـــت  ـــت وال
الر�صمية  املباريات  عن  الغيابات 
بعنا�صر  واال�صتنجاد  البطولة  من 
املباراتني  يف  ال�صغرى  الفئات  من 
بداية  يف  الفريق  لعبهما  اللتني 
اأن  ـــدا  ـــوؤك م  ، االإيــــــاب  ــة  ــل ــرح م
اللقاءات  اإليه  �صت�صاف  الربنامج 
مدى  على  يقف  حتى  التطبيقية 

ا�صتعدادهم للمباريات القادمة .
اأحمد اأمني     

جدد  اأعــ�ــصــاء  خم�صة  انتخاب  مت   
للجنة  الــتــنــفــيــذي  املــكــتــب  �ــصــمــن 
اجلزائرية،  الريا�صية  و  االأوملبية 
الطارئة  الــعــامــة  اجلمعية  خــالل 
الهيئة  مبقر  ال�صبت  اليوم  املنعقدة 

االأوملبية بنب عكنون )اجلزائر(.
الطارئة  اجلمعية  اأ�ــصــغــال  فخالل 
احتــاديــة   50 بح�صور  جـــرت  الــتــي 
التي   87 اأ�صل  من  اأوملبية   16 منها  
اجلزائرية،  االوملبية  اللجنة  ت�صمها 
االأع�صاء  بتعوي�ض  احلا�صرون   قام 
اخلم�صة للمكتب التنفيذي بانتخاب 

جزئي و �صري.
واالأع�صاء اجلدد الذين دخلوا املكتب 
بوعود  املجيد  عبد  هم:  التنفيذي 
الكانوي  و  التجديف  احتادية  رئي�ض 
�صوتا،    64 على  ح�صل  الــذي  كاياك 

كرة  احتادية  رئي�ض  بوعريفي  رابح 
رئي�ض  ملو�صي  م�صطفي   ،)61( ال�صلة 
احتادية الكرة الطائرة )46(،  يزيد 
بن عالوة رئي�ض احتادية التايكوندو 
رئي�ض  ــزرق،  ل الــرزاق  عبد  و   )44(
احتادية الرماية الريا�صية )39(.       

ــدد  ــاء اجل ــص ــ� ويــخــلــف هــــوؤالء االأع
"اإق�صاءهم"  مت  ــن  ــذي ال زمــالئــهــم 
واجــبــاتــهــم  عـــن  تخليهم  بــ�ــصــبــب 
املتمثلة يف ح�صور اجتماعات املكتب 
التنفيذي، مثلما ين�ض عليه القانون 

الداخلي للهيئة االأوملبية.
برناوي  روؤوف  ب�صليم  االأمر  ويتعلق 
العربي  و  املــبــارزة،  احتادية  رئي�ض 
عــبــد الـــــالوي رئــيــ�ــض احتــــاد رفــع 
رئي�ض  ــادو،  ــوغ ب وحكيم  ــال  ــق االأث
زاهي  و�صفيان  ال�صباحة،  احتادية 

ونبيل  اجلــمــبــاز  احتــاديــة  رئــيــ�ــض 
الحتادية  ال�صابق  الرئي�ض  �صعدي 

املالكمة.
اأو�ــصــح  االفــتــتــاحــيــة،  كلمته  ويف 
م�صطفى  االأوملبية  اللجنة  رئي�ض 
اجلمعية  هذه  باأن  للحا�صرين  براف 
"عمال  عقدها  مت  الطارئة  العامة 
الداخلي  للقانون   35 و   33 باملادتني 
العامة  اجلمعية  يف  عليه  امل�صادق 
االأوملــبــيــة  اللجنة  تبنته   الـــذي  و 

الدولية.
نحن  ال�صدد:"  هذا  يف  براف  و�صرح 
اخلم�صة  االأع�صاء  بتعوي�ض  ملزمون 
االأوملبية  االحتاديات  عن  املنبثقني 
يف  واجــبــاتــهــم  عــن  تخلوا  الــذيــن  و 
ذلك،  عن  اجنر  مما  منا�صبات  خم�ض 
التنفيذي،  املكتب  مــن  اإقــ�ــصــاوؤهــم 

خا�صة و اأن القانون الداخلي يفر�ض 
عليهم القيام بواجباتهم القانونية".   
الهيئة  رئي�ض  نا�صد  املنا�صبة،  بهذه 
الريا�صية  العائلة  اأع�صاء  االأوملبية 
من  قانوين  م�صار  "بتبني   الوطنية 
طاملا  التي  الطماأنينة  ــودة  ع ــل  اأج
اأن  هيئتنا  م�صيفا:"على  متنيناها" 
اللتان  االأخـــوة  و  الــوحــدة  ت�صتعيد 
علينا  �صهرتنا.  و  قــوتــنــا  �صنعتا 
الريا�صة  خلدمة  جهودنا  كل  جتنيد 
القيم  على  احلفاظ  و  الريا�صيني  و 

االأوملبية".
ــب الــتــنــفــيــذي من  ــت ــك ــون امل ــك ــت وي
الرئي�ض و 14 ع�صوا من بينهم اثنان 
من العن�صر الن�صوي مت انتخابهم من 

طرف اجلمعية العامة.
ق.ر

ت�صامن �صوف 

حاج �صعد  :" جاهزون لك�صب نقاط عني البي�صاء "

نادي تقرت 

بوقره قلق من الأخطاء التي يرتكبها لعبوه ويحث على التدارك اأمام عني البي�صاء 

اجلمعية العامة الطارئة للجنة الأوملبية والريا�صية اجلزائرية: 

انتخاب 5 اأع�صاء جدد يف املكتب التنفيذي للهيئة الأوملبية

حتدث احلار�ض االأول يف فريق  �صباب بني ثور براهيمي 
رافع  على االنطالقة موؤكدا اأن النتيجتني اللتني �صجلهما 
فريقه فرقه يف بداية مرحلة العودة واملتمثلة يف انت�صار 
على نادي الرغاية وتعادل عاد به الفريق من ديار �صباب 
الدار البي�صاء ثمينتني ، كما اأ�صاف قائال يف الوقت نف�صه 
يف  االنطالقة  لهذه  التاأكيد  على  عازمون  الالعبون  اأن 
املباريات القادمة من البطولة ، كما قال :"  احلمد هلل اأننا 
ديار  يف  والثانية  الرغاية  اأمام  االأوىل  املباراتني  اجتزنا   
االنطالقة  اأن  جيدا  نــدرك  الأن  ب�صالم  البي�صاء   الــدار 
الفعلية للمرحلة الثانية تكون �صعبة جّدا كما اأن االأمور 
اأنه  �صحيح   ، قبل  من  اإليه  ن�صعى  نحن  ما  وفــق  جــرت 
يف  تنتظرنا  �صعبة  اأخــرى  مباريات  الربنامج  يف  يوجد 
اأي�صا   املحطات القادمة من البطولة مبيداننا وبعيدا عنه 
اأمام   القادم  الداربي  اللقاء  يف  مواجهة  منها  املناف�صة  من 
 ، بوفاريك  وداد  الرائد  نالقي  وبعدها  و�صارة  عني  �صباب 
اليومي  العمل  يف  االآن  املطلوب  امل�صتوى  يف  تركيزنا  نحن 
وبالتايل  امل�صطر  الربنامج  من  ن�صتفيد  حتى  للتدريبات 
نح�صد النقاط يف امليدان ، اأوؤكد لك اأننا ن�صعر بامل�صوؤولية 
جيدا و�صنكر�ض رغبتنا ال�صديدة يف امليدان حتى ال نبتعد 
االأول  الن�صف  يف  عليها  �صرنا  التي  ال�صحيحة  ال�صكة  على 
من البطولة ، هدفنا االآن هو رفع ن�صبة الرتكيز يف امليدان 
الأن  خارجه  اأو  مبيداننا  �صواء  االأخطاء  نرتكب  ال  حتى 
البطولة طويلة ون�صبة التناف�ض يف امليدان �صتزداد حّدة 
مبرور اللقاءات واملباريات املربجمة ، كما نطمئن االأن�صار 
اأننا لن نخيبهم اأبدا و�صنعمل على موا�صلة اإ�صعادهم حتى 
يوم االحتفال بتاأ�صرية ال�صعود للق�صم الثاين وبدوري لن 
ندخر جهدا ملوا�صلة امل�صاهمة يف ح�صد النقاط االإيجابية 

املفيدة لفريقنا طبعا ".
اأحمد اأمني 

�صباب بني ثور 

براهيمي :" ن�صعى لك�صب اأكرب 
قدر من النقاط يف املباريات 
الأوىل من مرحلة العودة  "

اإدارة احتاد العا�صمة 
تعاقب بلقروي

جمل�ض  عــاقــب 
ـــاد  احت اإدارة 
الـــعـــا�ـــصـــمـــة، 
ال�صبت،  اليوم 
ه�صام  مدافعه 
ـــــروي،  ـــــق ـــــل ب
ــب  رات بخ�صم 
ــــن،  ــــري ــــه ــــص �
ـــــه  ـــــل ـــــوي وحت

م�صمى؛  غري  الأجل  الرديف،  الفريق  رفقة  للتدريب 
ب�صبب هجومه على اإدارة النادي.

وطالب  ــاد،  االحت اإدارة  حق  يف  مترد  قد  بلقروي  كان 
بــاحلــ�ــصــول عــلــى وثـــائـــق تــ�ــصــريــحــه خـــالل فــرتة 
العام،  االأمني  مع  خالف  ب�صبب  ال�صتوية؛  االنتقاالت 
منري دبي�صي، ورف�صه مقرتح خف�ض اأجره ال�صهري مع 

النادي العا�صمي.
اأخرى،  اأبعاًدا  بلقروي،  ق�صية  تاأخذ  اأن  املرتقب  ومن 
يف ظل رف�ض الالعب العقوبة امل�صلطة، واإ�صراره على 

احل�صول على وثائق ت�صريحه.
حيث  الكروي؛  م�صواره  يف  �صيئة  بفرتة  بلقروي  ومير 
عجز عن فر�ض نف�صه، ونيل ثقة املدرب بالل دزيري 

منذ ان�صمامه يوليو/متوز املا�صي من الرائد ال�صعودي.
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم :  �صري  القدوة
------------------------

امل��ح��م��ي��ات  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  ان 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  الطبيعية 
جديدة  لي�ست  �سيا�سة  هي  والقد�ش 
مت  ولكن  االحتالل  �سلطات  قبل  من 
اال�رصائيلي  احلقد  نوايا  عن  الك�سف 
يف  اليهودي  اال�ستيطان  وم�ساريع 
اىل  يهدف  ال��ذي  اجل��دي��دة  ا�سكاله 
م�سميات  حتت  الغربية  ال�سفة  �سم 
يهودا  م�رصوع  ايل  والعودة  خمتلفة 
الغربية  ال�سفة  ل�سم  وال�سامرة 
االرا���س��ي  �رصقة  يف  واال�ستمرار 
على  احلفاظ  بذريعة  الفل�سطينية 
البيئي  والتنوع  الطبيعية  املحميات 
يعد  امل�ستهجن  االم��ر  ف��ه��ذا  فيها 
االرا�سي  ل�رصقة  عملية  خطوات 
�سلطات  قامت  حيث  الفل�سطينية 
الفل�سطينيني  املواطنني  مبنع  االحتالل 
الغربية  ال�سفة  حمافظات  كافة  يف 
اأرا�سيهم  ا�ستغالل  م��ن  املحتلة 
املحميات  تلك  مناطق  يف  الواقعة 
واال�ستمرار  امل�ستوطنات  لتو�سيع 
االرا�سي  �رصقة  خمطط  تنفيذ  يف 
ي�سمى  ما  اقدمت  حيث  الفل�سطينية 
لدى  والطبيعة  احل��دائ��ق  ب�سلطة 

االرا�سي  م�سادرة  على  االحتالل 
االلتفافية  الطرق  �سق  على  وعملت 
اأن  ب��ذري��ع��ة  امل�ستوطنات  ل��رب��ط 
»حممية  هي  امل�ستهدفة  االرا�سي 
الفل�سطينيني  على  ويحظر  طبيعية« 
عن  اعلنت  ان  بعد  ا�ستخدامها 
املحمية  تلك  يف  االرا�سي  اغلبية 
بهدف  دول��ة«  »اأرا���س��ي  باعتبارها 
جي�ش  وزير  عليها.وكان  ال�سيطرة 
على  �سادق  بينيت  نفتايل  االحتالل 
حمميات  �سبع  ع��ن  االع���الن  ق��رار 
الغربية  ال�سفة  يف  جديدة  طبيعية 
دومن  األ���ف   130 م�ساحتها  تبلغ 
والباقي  دول��ة  ارا���س��ي  معظمها 
دومن  األ��ف   20 ال��ت��ق��دي��رات  ح�سب 
مبلكية  ارا����ش  ه��ي  االرا���س��ي  م��ن 
االعالن  هو  وهذا  خا�سة  فل�سطينية 
وحدائق  طبيعية  حمميات  عن  االول 
منذ  الغربية  ال�سفة  يف  وطنية 
ومع  او�سلو  اتفاقيات  على  التوقيع 
اعقبت  التي  ال�سنوات  وخالل  ذلك 
كانت  االتفاقيات  تلك  على  التوقيع 
املحميات  حدود  يف  تغيريات  توجد 
بينيت  اعالن  وان  القائمة  الطبيعية 
تو�سيع  على  امل�سادقة  اي�سا  ي�سمل 
هذه  وت�سكل  قائمة  حممية   12

ال�سلطة  على  �ساملة  حرب  اخلطوة 
قادة  وميار�ش  الفل�سطينية  الوطنية 
وج���راالت احل��رب ل��دى االح��ت��الل 
منذ  بداأت  التي  التخطيط  عمليات 
املدنية  االدارة  لتعمل   2008 ع��ام 
تنفذ  على  االحتالل  ملخابرات  التابعة 
�سم  عن  باالإعالن  وتقوم  املخططات 
على  وجميعها  املاحلة  وادي  حممية 
 14.236 خا�سة  فل�سطينية  ارا�سي 
 200 تريت�سا  وادي  وحممية  دومن 
وحممية  اخلا�سة  االرا�سي  من  دومن 
االرا�سي  5700 دومن من  اأوغ  وادي 
تقرير  اورد  ما  ح�سب  على  اخلا�سة 
للدفاع  الوطني  املكتب  عن  �سادر 
اال�ستيطان  ومقاومة  االأر���ش  عن 
ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  اىل  ال��ت��اب��ع 
جي�ش  وزارة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة.ان 
االحتالل وبهذه اخلطوة قدمت تعزيزا 
الفل�سطينية  االر���ش  ل�رصقة  كبريا 
وموا�سلة  اال�ستيطان  دعم  اجل  من 
يف  ال��ي��ه��ودي  اال�ستيطان  تطوير 
باالقوال  ولي�ش  باالفعال  ج  مناطق 
ت�سميتها  يتم  التي  املنطقة  ففي 
زعم  ح�سب  وال�سامرة  يهودا  مبنطقة 
فيها  طبيعية  مواقع  توجد  االحتالل 
القائم  تو�سيع  �سيتم  خالبة  مناظر 

حيث  جديدة  اماكن  وتطوير  منها 
تعميم  ويف  االحتالل  �سلطة  اوردت 
مواطني  جميع  من  فيه  تطلب  خا�ش 
املناطق  تلك  فى  التجول  االحتالل 
والقدوم اىل يهودا وال�سامرة والتنزه 
واك��ت�����س��اف وم��وا���س��ل��ة امل�����رصوع 
الطبيعية  املحميات  ال�سهيوين.ان 
لل�سطو  الو�سائل  اإحدى  �سوى  لي�ست 
الفل�سطينية  االرا���س��ي  و���رصق��ة 
حتويل  على  االح��ت��الل  يعمد  حيث 
الفل�سطينيني  ميلكها  التي  االر���ش 
اأرا����شٍ  اىل  ال��ق��د���ش  يف  وخ��ا���س��ة 
احلدائق  ا�سم  عليها  يطلق  خ�رصاء 
م�سادرة  اإىل  وت��ه��دف  اليهودية 
ال�سكاين  التمدد  ووق��ف  االأر����ش 
ملحطات  وحتويلها  للفل�سطينيني 
اليهودية  الرواية  لتمرير  رئي�سية 
من  بالرغم  التاريخية  احلقائق  لتزوير 
ميلكها  خا�سة  اأرا�ش  على  تقام  انها 
تعمل  حيث  الفل�سطينيون  املواطنون 
بني  التن�سيق  على  االحتالل  �سلطات 
اجل  من  املختلفة  االح��ت��الل  دوائ��ر 
على  اال�ستيالء  خمطط  ا�ستكمال 
يف  وو�سعها  الفل�سطينيني  ارا�سي 
اليهودي  اال�ستيطان  وخدمة  ت�رصف 

مل�ستوطنني. وا

الحتالل يعمل للعودة اإىل م�صروع يهودا وال�صامرة

"االإ�رصائيلي"  االحتالل  قوات  �سنت 
حملة   26/1/2020 االحد  ام�ش  فجر 
�سفوف  يف  واع��ت��ق��االت  م��داه��م��ات 

املواطنني.
ال�ساب  االحتالل،  قوات  اعتقلت  حيث 
برقة  بلدة  من  �سالح  راغ��ب  منجد 
منزله  اقتحام  بعد  نابل�ش،  �سمال 

بالبلدة.  اأخرى  ومنازل 
اجلنود  اأن  �سالح  �سدام  �سقيقه  وقال 
اأب��واب��ه  حتطيم  بعد  امل��ن��زل  اقتحموا 
منجد  واعتقلوا  االط��ف��ال،  وت��روي��ع 
و�سلموا  اأخ��رى  منازل  اقتحموا  كما 
خمابرات  ملراجعة  بالغات  اأ�سحابها 

طريق  ع��رب  وان�سحبوا  االح��ت��الل، 
و�سب�سطية. ال�سهل 

من  مبلغا  القوات  ذات  و���س��ادرت 
حممد  املحرر  االأ�سري  منزل  من  املال 
االحتالل  ق��وات  دغل�ش.واقتحمت 
االط����راف اجل��ن��وب��ي��ة ل��ب��ل��دة م��ادم��ا 
لها  املتاخمة  واملنطقة  نابل�ش  جنوب 
ليال،  املجاورة  بورين  ارا�سي  من 
اقتحام  على  امل�ستوطنني  اإقدام  بعد 
منازل  اإىل  الو�سول  املنطقة وحماولة 
االحتالل  قوات  اقتحمت  االهايل.كما 
ال�سوت  قنابل  واألقت  العروب  خميم 
كما  املواطنني،  منازل  �سوب  قلقيلية والغاز  �رصق  عزون  بلدة  فجرا.تعر�ست  م�سابه  القتحام 

مداهمات واعتقالت يف �صفوف املواطنني يف ال�صفة اأخبار فل�صطني

االإ�رصائيلي  االحتالل  طائرات  ق�سفت 
للمقاومة  موقعني  متاأخرة  �ساعة  يف 
خانيون�ش  مدينة  يف  الفل�سطينية 

غزة. قطاع  جنوب 
انفجارات  دوي  بان  مرا�سلنا  واأف��اد 
للمقاومة  موقع  يف  �سمعت  كبرية 
خانيون�ش  مدينة  غرب  الفل�سطينية 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  القطاع".  ج��ن��وب 

ناجم عن ق�سف من طائرات  االنفجار 
يتبع  ملوقع  االإ���رصائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 
خانيون�ش  مدينة  غ��رب  للمقاومة 
التوايل.  على  مرتني  القطاع  جنوب 
احل��رب��ي  ال��ط��ريان  ا���س��ت��ه��دف  فيما 
للمقاومة  يتبع  موقع  االإ�رصائيلي 
خانيون�ش  ���رصق  معن  منطقة  يف 
اال�ستطالع،  ط��ائ��رة  م��ن  ب�ساروخ 

حربية. طائرات  من  ا�ستهداف  وتبعه 
االإ�رصائيلي  االح��ت��الل  جي�ش  وذك��ر 
م�ساء  اأغ��ارت  حربية  ط��ائ��رات  ب��اأن 
حلركة  تابعة  م��واق��ع  على  ال�سبت 
بينها  من  غزة  قطاع  جنوب  حما�ش 
وجممع  قتالية  و�سائل  الإنتاج  مواقع 

يدعي. كما  ع�سكري 
باأن  االح��ت��الل  جي�ش  بيان  واأو���س��ح 

حربية  طائرات  �سنتها  التي  الغارات 
املتفجرة  البالونات  على  رًدا  جاءت 
ال��ت��ي مت اط��الق��ه��ا م��ن ق��ط��اع غ��زة 
اجلي�ش  بيان  “اإ�رصائيل”.وحمل  باتاه 
امل�سوؤولية  حما�ش  حركة  االإ�رصائيلي، 
غزة  قطاع  يف  يجري  عما  الكاملة 
احلارقة  البالونات  اإطالق  وتداعيات 

للقطاع. املحاذية  امل�ستوطنات  تاه 

طائرات الحتالل تق�صف موقعني للمقاومة يف خانيون�ض جنوب قطاع غزة

اأف����ادت ه��ي��ئ��ة ���س��وؤون االأ����رصى 
االحتالل  �سلطات  اأن  واملحررين، 
التعذيب  ممار�سة  �سيا�سة  توا�سل 
واملعتقلني  االأ����رصى  بحّق  الطبي 

 . لفل�سطينيني ا

املعتقل  بينهم،  من  اأن  الهيئة  وبّينت 
جنني،  من  عامًا(،   29( جباب�سة  هايل 
التال�سيميا  مر�ش  من  يعاين  والذي 
قّوات  واعتقلته  العظام،  وه�سا�سة 
االح��ت��الل م��ن م��ن��زل��ه ب��ت��اري��خ 2 

فجراً،  اجلاري  يناير  الثاين/  كانون 
املع�سكرات  اأح��د  يف  واحتجزته 
ُحرم خاللها  �ساعة،   )14( ملّدة  مكّباًل 
كل  ويف  والّدواء،  الّطعام  تناول  من 
يكون  الطعام،  فيها  يطلب  كان  مّرة 
اأّدى  ما  "اخر�ش"،  بكلمة  عليه  الرّد 
جنود  فا�سطر  للوعي،  فقدانه  اإىل 
امل�ست�سفى.  اإىل  لنقله  االح��ت��الل 
متّكنت  والتي  الهيئة  واأّكدت حمامية 
اأن  "جمدو"،  �سجن  يف  زيارته،  من 
وا�سحة  واملر�ش  التعب  عالمات 
اآثار  اأن  كما  جباب�سة،  االأ�سري  على 
اأي�سًا. كما  القيود عليه وا�سحة  �سّد 
الدين  عز  االأ�سري  زيارة  من  ومتّكنت 
طولكرم،  من  عامًا(،   37( العطار 
والذي   ،2003 العام  منذ  واملعتقل 

يف  ح��اّدة  اآالم  من  يعاين  باأنه  اأّك��د 
وبقيت   ،2004 ال��ع��ام  منذ  ظهره 
اإىل  نقله  عن  متتنع  ال�سجن  اإدارة 
فنقلته   ،2010 العام  امل�ست�سفى حتى 
واأعادته  الّطبية  الفحو�ش  الإج��راء 
عّدة  وقبل  عالج،  بدون  ال�ّسجن  اإىل 
اأخرى،  مّرة  للم�ست�سفى  نقلته  اأ�سهر 
بعد  له  جراحية  عملية  اإجراء  وتقّرر 
وا�ستداد  حية،  ال�سّ حالته  تفاقم 
يف  �سعوبة  وت��ك��ّون  عليه  االآالم 
لها  يخ�سع  مل  اأنه  اإاّل  لديه،  امل�سي 
على  يعتمد  ي��زال  وم��ا  االآن،  حتى 
اأن  يذكر  كعالج.  امل�سّكنات  تناول 
بال�ّسجن  حمكوم  العطار  االأ�سري 

عامًا. ل�)21( 

الحتالل يوا�صل ممار�صة التعذيب الطبي بحّق الأ�صرى

الأ�صري حممد عادل 
ح�صن داوود

ققيلية �صرى  اأ عميد 
داوود  ح�سن  عادل  حممد  يعرف 
بتاريخ  اعتقاله  جرى  ب�"اأبوغازي"، 
حكم  بحقه  و�سدر   ،8/12/1987
االنتماء  بتهمه  احلياة،  مدى  بال�سجن 
الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حركة  اإىل 
�سيارة  على  حارقة  زجاجة  لقاء  واإ فتح، 
على  منهم  اثنني  ومقتل  م�ستوطنني 
من  قلقيلية،  جنوب  االلتفايف  ال�سارع 
امل�ستوطنات،  جمال�ش  رئي�سة  بينهما 
االحتالل  �سلطات  هدمت  اعتقاله  وبعد 

عائلته. منزل 
وت�ساقط  االأ�سنان  يف  اآالمًا  حممد  يعاين 
متوا�سلة  ا�سطرابات  يعاين  كما  بع�سها، 
املفا�سل  يف  �سديدة  واآالمًا  املعدة،  يف 
وا�ستفحااًل  الركب،  منطقة  وخا�سة 
ح�سا�سية  من  ويعاين  ال�سدفية،  ملر�ش 
ت�سقق  يف  ت�سببت  عالية  بن�سبة  اجللد  يف 

االأحيان. بع�ش  يف  ونزف  لديه  اجللد 
خلف  يزال  ال  وهو  ووالدته  والده  فقد 
اإطالق  االحتالل  ورف�ش  الق�سبان، 
متت  التي  االإفراج  عمليات  �سمن  �رصاحه 
�سفقة  يف  وكذلك  اأو�سلو،  اتفاق  عقب 

�ساليط[. ]�سفقة  االأحرار  وفاء 
يوم  "قبل  حممد:  �سقيق  داود،  وائل  يقول 
ومن  االأغرا�ش،  والدي  و�سع  الزيارة، 
كي  جيبه  يف  ال�سخ�سية  �سورنا  �سمنها 
اجلديدة  العائلة  �سور  وكانت  ين�ساها،  ال 
منت�سف  ويف  االأغرا�ش،  هذه  �سمن  من 
اأ�سابت  الزيارة  حلافلة  الذهاب  قبل  الليل 
اإثرها  على  نقل  �سدرية  ذبحة  والدي 

يام". اأ خم�سة  بعد  وتويف  للم�ست�سفى 
وهي  احلياة،  اأي�سًا  الوالدة  "وفارقت 
االأ�سري  �سقيقي  �سم  ب�سوق  تنتظر 
هذه  حتى  له  والزيارة   ، حراً ي�سبح  حني 
ملرة  �سنوية  بزيارة  جداً  مقيدة  اللحظة 
وزيارة  العائلة،  من  اأ�سماء  لعدة  واحدة 
له  اأخرى  نك�سة  هي  �سنة  كل  واحدة 

." ولنا
ي�ستمر  اأن  يكفي  وا�سحة،  "ر�سالتي 
بعد  العمر  �رصيبة  بدفع  القدامى  االأ�رصى 
ال�سجن  فاأبواب  االأ�رص،  من  عقود  ثالثة 
داخل  وهم  ا�ستبدلت  وحجارته  ونوافذه 
اإىل  جاء  العائلة  بناء  اأ من  وجيل  االأ�رص، 
داخل  و�سقيقي  واأجنب  وتزوج  الدنيا، 

عذاب". بعده  لي�ش  عذاٌب  وهذا  االأ�رص، 
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بانتظار  ت�سويقي،  عر�ش  يف 
اأالن  ال�سهري  القانون  رجل  مداخلة 
الرئي�ش  حمامو  بدا  در�سوفيتز، 
مرافعتهم  ترامب  دونالد  االمريكي 
بالتاكيد على  الكونغر�ش  امام  االوىل 
تعامله مع  اأي خطاأ يف  يرتكب  انه مل 

اأوكرانيا.
عقدت  مقت�سبة  جل�سة  فخالل 
ان  الدفاع  حمامون  اعترب  ا�ستثنائيا، 
املدعني العامني الدميقراطيني يف ق�سية 
ق�سيتهم،  تقدمي  يف  ينجحوا  مل  العزل 
حمذرين من تلبية طلب الدميقراطيون 

ا�سقاط نتائج االنتخابات االخرية.
بات  االبي�ش  البيت  حمامي  واأو�سح 
عزل  منكم  "يطلبون  ت�سيبولونيه: 
منكم  يطلبون  دليل  اأّي  بال  الرئي�ش 
متزيق بطاقات االقرتاع يف جميع اأنحاء 

هذا البلد. ال مُيكننا قبول ذلك".
الناخبني  ان  املحامون  اكد  وفيما 
هم  الكونغر�ش  ولي�ش  االمريكيني 
الذين يجب ان يقرروا م�سريه، تعهدوا 
املحاكمة  هذه  من  الثاين  اجلزء  بانهاء 
كي  و�رصعة،  بفعالية  التاريخية 
على  الرتكيز  من  االأمريكّيون  يتمّكن 

اال�ستحقاق الرئا�سي املقّرر يف الثالث 
من ت�رصين الثاين نوفمرب.

يف  اال�ستخبارات  جلنة  رئي�ش  وقال 
ما  "اأكرث  �سيف:  اآدم  النواب  جمل�ش 
يلفت انتباهي ب�ساأن العر�ش الرئا�سي 
الرئي�ش  اأن  يعار�سون  ال  اإنهم  اليوم 
انتخابنا  يف  للتدخل  اأجنبية  اأمة  طلب 
اأوكرانيا  الرئي�ش،  دعا  فقد  مل�ساعدته. 
مل�ساعدته  انتخاباتنا  يف  للم�ساركة 

يف الغ�ش �سد جو بايدن ، وهذا اأمر ال 
جدال فيه".

املحاكمة  ان  ترامب  اعترب  جهته،  من 
باإجحاف.  معه  التعامل  مت  انه  تك�سف 
الدميقراطيون  ترامب  يتهم  وفيما 
اعالم  و�سائل  ن�رصت  باجلنوب، 
رجل  عنه  ك�سف  فيديو  امريكية 
بارنا�ش  ليف  االوكراين  العمل 
�سفرية  طرد  طلب  ترامب  ان  يظهر 

ماري  اوكرانيا  لدى  املتحدة  الواليات 
يوفانوفيت�ش النها ت�سكل عائقا.

املزيد  ميتلك  انه  بارنا�ش  تاأكيد  ورغم 
من الت�سجيالت وال�سور، اال انه لي�ش 
ال�سيوخ  هناك من �سك يف ان جمل�ش 
اجلمهوريون  عليه  ي�سيطر  الذي 
�سيربئ ترامب، لكن قبل اقل من 300 
ُتعترب  الرئا�سية،  االنتخابات  من  يوم 
النقا�سات معركة لك�سب الراأي العام.
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مل  الرئي�ض  اأن  موؤكدين  الأخرية،  النتخابات  بنتائج  امل�صا�ض  من  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  دفاع  حمامو  حذر 
يرتكب اأي خطاأ يف التعامل مع اوكرانيا. وراأى ترامب يف حماكمته دلياًل على التعامل معه باإجحاف. 

ترامب يختبئ وراء حماميه خوفا من عزله 

اأردوغان: حفرت 
مل يلتزم يف 

اأو برلني  مو�صكو 
ال�صالم مب�صار 

ديلي ميل: بن �صلمان حاول اخرتاق هاتف جون�صون 
بـ"الإميوجي" 

ما  الغام�ض..  ال�صني  فريو�ض 
'كورونا'؟ للتخل�ض من  احلل 

اأردوغان الفريقية   انطالق جولة 
بدء ا من اجلزائر

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ش  قال 
املتقاعد  الليبي  اللواء  اإن  اأردوغان، 
خليفة حفرت اختباأ يف فندق بالعا�سمة 
ال�سالم  مب�سار  يلتزم  ومل  االأملانية، 
اأو  مو�سكو  يف  ال  بالده  يف  لل�رصاع 
برلني.  جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي 
عقده االأحد يف مدينة اإ�سطنبول قبيل 
جولة  اإطار  يف  اجلزائر  اإىل  مغادرته 
ا  اأي�سً اأيام، وت�سمل   3 اإفريقية ت�ستمر 
قّيم  اأنه  واأو�سح  وغامبيا.  ال�سنغال 
مريكل  اأجنيال  االأملانية  امل�ست�سارة  مع 
اجلمعة املا�سي، خمرجات موؤمتر برلني 
اآخر  معها  تناول  واأنه  ليبيا،  حول 
البلد.  هذا  يف  احلا�سلة  امل�ستجدات 
حفرت  �سيء  كل  "قبل  قائال:  وتابع 
للم�ست�سارة  وقلت  انقالبي،  �سخ�ش 
وهذا  كثريا،  تدللونه  اإنكم  االأملانية 
يف  يت�سبب  تدّللونه  الذي  ال�سخ�ش 
اإطالق  وقف  وينتهك  ليبيا  تق�سيم 
اأقرت  النار فيها، وامل�ست�سارة االأملانية 
مل  "حفرت  قائال:  واأردف  الواقع".  بهذا 
وال  مو�سكو  م�سار  خمرجات  يدعم 
موؤمتر برلني، فالرئي�ش الرو�سي اأبلغني 
�سماين  مقابل  حفرت  ي�سمن  باأنه 
مبا  م�سكورا  التزم  فاالأخري  لل�رصاج، 
طلبنا منه، اأما حفرت فلم يلتزم ب�سيء، 
فندق  يف  واختباأ  مو�سكو  من  فهرب 
حفرت  اأن  اأردوغان  واأ�ساف  بربلني". 
غري  "من  واأنه  �سابقا،  قياداته  خان 
لوقف  االمتثال  منه  نتوقع  اأن  املمكن 
موا�سلة  اإىل  واأ�سار  النار".  اإطالق 
على  ذلك  يف  معتمدا  هجماته،  حفرت 
الرو�سية،  فاغر  �رصكة  مرتزقة  دعم 

مبينا اأنه لن ينجح يف حتقيق اأهدافه.
دويل  موؤمتر  انعقد  املا�سي،  واالأحد 
حول ليبيا يف العا�سمة االأملانية برلني، 
مب�ساركة 12 دولة و4 منظمات دولية 
واإقليمية، كان اأبرز بنود بيانه اخلتامي، 
النار  اإطالق  بوقف  االلتزام  �رصورة 

ق/داملعلن مببادرة تركية رو�سية.

اللندنية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ذكرت 
االإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  االأحد،  اأم�ش 
الوزراء  رئي�ش  هاتف  حلماية  الالزمة 
من  جون�سون،  بوري�ش  الربيطاين 
"وات�ساب"  االخرتاق من خالل ر�سائل 
حتمل الرموز التعبريية "اإميوجي"، كان 
ير�سلها اإليه ويل العهد ال�سعودي حممد 
بن �سلمان بكرثة.  وقالت ال�سحيفة اإن 
جون�سون كان على ات�سال منتظم مع 
بعد  "وات�ساب"،  خالل  من  �سلمان  بن 
وزيراً  كان  عندما  االأرقام  تبادال  اأن 
ا�ستخدام  اأن  اإىل  واأ�سارت  للخارجية. 
با�ستمرار،  ل�"االإميوجي"  �سلمان  بن 
اأن  م�سيفة  وفريقه،  جون�سون  حريرَّ 
م�سادر اأمنية قالت اإن م�ستوى ات�سال 
كان  بجون�سون  ال�سعودي  العهد  ويل 
احلالية  العالقات  واإن  للقلق"،  "مثرياً 
مع اململكة "يتم تقييمها" ب�سدة، ب�سبب 

ال�سحيفة:  وتابعت  �سلمان.  بن  �سلوك 
كان  اإذا  ما  القول  امل�سوؤولون  "رف�ش 
اأجهزة  فح�سته  قد  جون�سون  هاتف 
اأن  اأكدت  اأخرى  م�سادر  لكن  االأمن، 
اتُّخذت  قد  املنا�سبة  االإجراءات  جميع 
املا�سي،  واالأربعاء  هاتفه".  حلماية 
اأ�سدر املحققان اأنيي�ش كاالمارد مقررة 
خارج  باالإعدام  اخلا�سة  املتحدة  االأمم 
نطاق الق�ساء، وديفيد كاي مقرر االأمم 
التعبري،  بحرية  املعني  اخلا�ش  املتحدة 
بيانًا، اأ�سارا فيه اإىل احتمالية تورط بن 
�سلمان يف عملية اخرتاق هاتف رئي�ش 
"وا�سنطن  �سحيفة  ومالك  "اأمازون" 
بو�ست" جيف بيزو�ش، م�سرَيين اإىل اأن 
من  فوريًا  تتطلب حتقيقًا  املزاعم  "تلك 
الواليات املتحدة وغريها من ال�سلطات 
"توقيت  اأن  البيان  واأو�سح  املعنية". 
اإجراء  يدعم  بيزو�ش  هاتف  قر�سنة 

حتقيق عن مزاعم باأن بن �سلمان اأمر اأو 
حّر�ش على قتل خا�سقجي". ولفت اإىل 
اأن "الربنامج الذي ا�ستخدمه بن �سلمان 
برنامج  هو  بيزو�ش  هاتف  قر�سنة  يف 
اأن  كا�سفًا  االإ�رصائيلي"،  )بيغا�سو�ش( 
هاتف  اخرتاق  فيه  مت  الذي  "ال�سهر 
فيه  اخرُتقت  الذي  نف�سه  هو  بيزو�ش 

هواتف اثنني من املقربني خلا�سقجي".
وبداأت الق�سة يف اأبريل 2018، عندما 
ح�رص بيزو�ش حفل ع�ساء مع حممد بن 
الهواتف.  اأرقام  خالله  تبادال  �سلمان، 
ويف مايو من العام ذاته، تلقى بيزو�ش 
اأُر�سل من ح�ساب  م�سفراً  فيديو  ملف 
العهد  لويل  ال�سخ�سي  الوات�ساب 
كميات  ب  ت�رصُّ بدء  تبعه  ال�سعودي، 

هائلة من البيانات من هاتف بيزو�ش.

ق/د

ارتفاع عدد  ال�سينية  ال�سلطات  اأعلنت 
بفريو�ش  االإ�سابة  جراء  الوفاة  حاالت 
امل�سابني  وعدد  حالة،   56 اىل  كورونا 
الرئا�سة  وحذرت   .2000 نحو  اىل 
ب�سبب  الو�سع  خطورة  من  ال�سينية 

ت�سارع انت�سار الوباء. 
ال�سني.  تعي�سها  �سحية  طوارئ  حالة 
الرئوي  االلتهاب  وباء  مواجهة  يف 
حيث  القاتل.  كورونا  الفريو�سي 
الوفياة  عدد  ارتفاع  ال�سلطات  اعلنت 
اىل  واال�سابات  خم�سني  من  اكرث  اىل 
من  املر�ش  انتقال  بعد   .2000 نحو 
�سانغهاي  بينها  اخرى  مدن  اىل  ووهان 
خطورة  من  الرئا�سة  وحّذرت  وبكني. 
الفريو�ش  انت�سار  ت�سارع  جراء  الو�سع 
جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�ش  وقال 
جراء  خطريا  و�سعا  تواجه  "ال�سني  اإن: 
احلياة  كورونا.  فريو�ش  انت�سار  ت�سارع 
يتف�سى  وعندما  ق�سوى،  اأهمية  لها 
املر�ش فمن م�سوؤوليتنا منعه وال�سيطرة 
الإعطاء  امل�سوؤولني  كل  ادعو  لذا  عليه، 
منع ومكافحة الفريو�ش اجلديد االأولوية 

الق�سوى".
وكّثفت ال�سني مبادراتها الوقائية بالغاء 
حجر  وفر�ش  اجلديد  العام  احتفاالت 
�سحي على عدة مدن. واّتخاذ اجراءات 
يف  العامة  النقل  و�سائل  على  �سارمة 
�سمال البالد وجنوبها، كما قررت وقف 
البالد  داخل  ال�سياحية  الرحالت  كل 
وخارجها، واأُغالق عدد كبري من املواقع 

ال�سياحية ومنها املدينة املحّرمة، واأق�سام 
ومدينة  العظيم،  ال�سني  �سور  من 
كونغ  هونغ  يف  الند"  "ديزين  مالهي 
يف م�سعى لوقف تف�سي الفريو�ش الذي 

و�سل حاليًا اإىل 4 قارات.
دول  �سّت  يف  اإ�سابات  �ُسّجلت  حيث 
واالردن  ا�سرتاليا  اىل  ا�سافة   ، اآ�سيوّية 
وكندا  املتحدة  والواليات  وفرن�سا 

..وكلهم ال�سخا�ش قادمني من ال�سني.
القطاع  يف  امل�سوؤولة  قال  جانبها،  ومن 
دي  اإيلني  اأونتاريو  مدينة  يف  ال�سّحي 
باأّنها  ُي�سَتبه  حالة  اأّول  "لدينا  فيال: 
يف  هنا  كورونا  بفريو�ش  )اإ�سابة( 
من  التاأكد  على  االن  نركز  تورنتو. 
احلالة، حتى نتمكن من حتديد احتماالت 

تعر�ش ا�سخا�ش اخرين للعدوى".
ت�سديد  الدول  من  العديد  اعلنت  وفيما 
احلدودية  منافذها  يف  ال�سحية  الرقابة 
لفح�ش القادمني من ال�سني ،اعلنت كل 
واالردن  وفرن�سا  املتحدة  الواليات  من 
ووهان  مدينة  من  رعايها  �ستجلي  انها 

مركز الوباء .
ك�سفت  عامليا.  التخوفات  تزايد  ومع 
الوفّيات  ن�سبة  ان  علمية  درا�سات 
العلماء  لكن   ، �سعيفة  الفريو�ش  بهذا 
بهذه  املر�ش  تف�سي  ا�ستمرار  اإن  اكدوا 
اإجراءات  كفاءة  على  يعتمد  الوترية 
اإىل  االإ�سابة  امتدت  فكلما  منه،  احلد 
مناطق اأخرى من ال�سني كلما زاد خطر 

انت�سارها عامليا .                           ق/د

الرئا�سة  يف  االت�سال  دائرة  اأعلنت 
رجب  الرتكي  "الرئي�ش  اأّن  الرتكية، 
ر�سمّية  زيارة  يجري  اردوغان  طيب 
وال�سنغال،  اجلزائر وغامبيا  اإىل كّل من 
الدول  يف  نظرائه  لدعوة  ا�ستجابًة 
اأّن  بيان،  يف  واأو�سحت  املذكورة".  
يف  امل�سوؤولني  مع  �سيبحث  "اردوغان 
تلك الدول بالعالقات الثنائّية بجوانبها 
حول  النظر  وجهات  تبادل  مع  كاّفة، 

التطورات االإقليمّية والدولّية". وحتظى 
زيارة اردوغان اإىل اجلزائر باأهمية كونها 
اأول زيارة لرئي�ش دولة اإىل اجلزائر منذ 
اإىل  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ش  و�سول 
كما  املا�سي.  االأول  كانون  ال�سلطة يف 
اإىل غامبيا تاريخّية، كونها  ُتعّد زيارته 
البلد  هذا  اإىل  تركي  لرئي�ش  زيارة  اأّول 

ق/دالواقع يف غرب القارة االإفريقّية.

م�صوؤولة اأممية تدعو كو�صرن بتوخي احلذر يف ات�صال 
�صلمان مع بن 

اأنيي�ش  االأممية،  امل�سوؤولة  ن�سحت 
الرئا�سة  م�ست�ساري  كبري  كاالمار، 
بتوخي  كو�سر  جاريد  االأمريكية 
احلذر يف اإجراء ات�ساالت مع ويل عهد 
حت�سبا  �سلمان،  بن  حممد  ال�سعودية 
هاتفه.   �سعودي حمتمل على  لتج�س�ش 
املتحدة  االأمم  مقررة  كاالمار،  ودعت 
نطاق  خارج  االإعدام  بحاالت  املعنية 
 "CNN" الق�ساء، يف حديث اإىل �سبكة
�سهر  كو�سر،  دعت  االأمريكية، 
الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب وكبري 
امل�سوؤولني  من  وغريه   ، م�ست�ساريه 

الذين ميار�سون التوا�سل الدائم 
عرب  ال�سعودي  العهد  ويل  مع 
اإىل  دعتهم  "وات�ساب"،  تطبيق 
جمال  يف  اإجراءاتهم  مراجعة 
ظل  يف  املعلوماتي،  االأمن 
امللياردير  هاتف  اخرتاق  مزاعم 
اإثر  بيزو�ش،  جيف  االأمريكي، 
ت�سلمه ر�سالة خبيثة من االأمري 
اأن  "اآمل يف  وقالت:  �سلمان.  بن  حممد 
اآخرين  اأ�سخا�ش  واأي  ترامب،  �سهر 
هواتفهم  اللحظة  هذه  يف  ي�ستبدلون 
اأف�سل  مع  ويتوا�سلون  ويفح�سونها 
يتمكنوا  كي  ال�سيرباين،  االأمن  خرباء 
من ك�سف جميع مالب�سات ا�سرتاتيجية 

و�سيا�سة القر�سنة هذه".
الذي  التقرير  اأن  اإىل  واأ�سارت كاالمار 
املتحدة  االأمم  مقرر  مع  بالتعاون  اأعدته 
ديفيد  التعبري،  بحرية  املعني  اخلا�ش 
بني  تقدر  ثقة  "بدرجات  خل�ش  كاي، 

احل�ساب  اأن  اإىل  وعالية"  متو�سطة 
ال�سعودي  العهد  لويل  ال�سخ�سي 
االخرتاق  م�سدر  كان  "وات�ساب"  يف 
املزعوم لهاتف بيزو�ش، موؤ�س�ش �رصكة 
"وا�سنطن  �سحيفة  ومالك  "اأمازون" 
ذلك  معتربة   ،2018 مايو  بو�ست"، يف 
ي�ستهدفون  ال�سعوديني  اأن  على  "دليال 
املعار�سني  هواتف  فقط  لي�ش 
بل  فح�سب،  اخلارج  يف  املقيمني 
املحمولة  والتكنولوجيات  والهواتف 
للم�سالح  بالن�سبة  املهمني  لالأ�سخا�ش 
وكانت  للمملكة".  اال�سرتاتيجية 
ال�سعودية قد نفت ب�سدة التقرير االأممي 
حول م�سوؤوليتها عن االخرتاق املزعوم 
ا�ستنتاجاته  وا�سفة  بيزو�ش،  لهاتف 
ح�سب  خيال"،  وحم�ش  "هراء  باأنها 
لل�سوؤون  ال�سعودي  الدولة  تعبري وزير 

اخلارجية عادل اجلبري.
ق/د

زلزال ي�صرب جزيرة فانكوفر 
اإليها هاري وميغان التي انتقل 

�رصب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على 
الكندية  فانكوفر  مقيا�ش ريخرت، جزيرة 
وميغان  هاري  االأمري  فيها  يقيم  التي 
وقوع  عن  اأنباء  اأي  ترد  ومل  ماركل.  
قبالة  وقع  الذي  الزلزال،  جراء  اأ�رصار 
املا�سية.  الليلة  للجزيرة  الغربي  ال�ساحل 
من جانبه طماأن املركز القومي االأمريكي 
للتحذير من ت�سونامي، من عدم احتمال 
ت�سونامي، يف  اجلزيرة موجة  اأن ت�رصب 
�سكان  به  �سعر  الذي  الزلزال  اأعقاب 
فانكوفر.  مرتو  ومدينة  فانكوفر  جزيرة 
هذا  كندا  اإىل  زوجته،  مع  هاري  و�سل 
امللكي  االجتماع  انتهاء  بعد  االأ�سبوع 
الطارئ ملناق�سة م�ستقبله وميغان، وذلك 

بعد اإعالن الزوجني اأنهما �سيتوقفان عن 
ممار�سة واجباتهما امللكية، ما يعني اأنهما 
�ساحب  األقاب  ا�ستخدام  عن  �سيتوقفان 
3.14 مليون  امللكي و�سي�سددان  ال�سمو 
التي  ال�رصائب  دافعي  اأموال  من  دوالر 
فروغمور.  كوتيج  منزل  على  اأُنفقت 
اململكة  بني  وقتهما  اقت�سام  اأعلنا  كما 
و�سوهد  ال�سمالية.  واأمريكا  املتحدة 
املذكورة،  اجلزيرة  يف  وميغان  هاري 
و�سائل  وقالت  الغابة.  يتنزهان يف  وهما 
اإنهما يعي�سان يف منزل  االإعالم املحلية، 
�سانيت�ش  مدينة  خليج  على  يطل  كبري 
الطرف  يف  فيكتوريا  مدينة  خارج 
اجلنوبي للجزيرة.                            ق/د

الزلزال يف  ارتفاع ح�صيلة �صحايا 
29 قتيال تركيا اإىل 

والطوارئ  الكوارث  اإدارة  هيئة  اأعلنت 
قتلى  ح�سيلة  ارتفاع  عن   ، تركيا  يف 
الزلزال يف �رصق البالد اإىل 29.  واأفادت 
هز  الذي  الزلزال  باأن  بيان،  يف  الهيئة، 
والية اأالزيغ �رصق تركيا، م�ساء اجلمعة، 
�سخ�سا   1466 اإ�سابة  اأي�سا  خلف 
ال�سابقة  احل�سيلة  وكانت  بجروح. 
للكارثة تبلغ 22 قتيال و1243 جريحا، 
اإنقاذ ما ال يقل  فيما وردت تقارير عن 
املباين.  اأنقاذ  من حتت  �سخ�سا   22 عن 
�سخ�سا   843 اأن  االإدارة  واأو�سحت 

اأ�سيبوا بجروح يف والية اأالزيغ و226 
اإىل  املجاورة،  ملطية  والية  يف  اآخرين 
يف  اأخرى  مناطق  �سكان  ت�رصر  جانب 

�رصق البالد.
6.8 درجة يف ق�ساء  ووقع زلزال بقوة 
حوايل  يف  اأالزيغ  بوالية  �سفريجه 
ال�ساعة 20:55 م�ساء اجلمعة. ور�سدت 
وقوع  بعده  والطوارئ  الكوارث  اإدارة 
228 هزة ارتدادية �سعر بها �سكان عدد 
اإىل  اإ�سافة  تركيا،  ب�رصق  الواليات  من 
�سكان �سمال �سوريا.                      ق/د



حممد علي 
----------------

قال رئي�ش فريق اختيار اأفالم 
اأبو  اأجم��د  املخرج  املهرجان، 
»�سعداء  االفتتاح:  يف  العالء، 
دورت��ه  يف  املهرجان  بعودة 
توقفنا  اأن  بعد  ال�ساد�سة، 
ثورة  ب�سبب  املا�سي  العام 
واأ�ساف:  املجيدة«.  دي�سمرب 
»ن��ح��م��ل م��ع��ن��ا جم��م��وع��ة 
كنا  التي  االأف��الم  من  كبرية 
يف  للعر�ش  اأع��ددن��اه��ا  ق��د 
اإليها  م�سافًة  املا�سي،  العام 

جداً  مميزة  جديدة  اأفالم  قائمة 
ال�ستة  االأيام  خالل  �ستعر�ش 

املقبلة"
اأن�سطة  و  ع��رو���ش  تقام  و 
تنظمه  ال����ذي  امل��ه��رج��ان 
فيلم  »����س���ودان  موؤ�س�سة 
غوته  »معهد  يف  فاكتوري« 
الثقايف  و"املركز  االأمل���اين« 
الرتاث"  و"بيت  الفرن�سي« 

و"املركز الدويل للموؤمترات"
امل�ساركة  االأف���الم  ت��اأت��ي  و 
و  م�رص  م��ن  امل��ه��رج��ان  يف 
العراق  و  و���س��وري��ة  لبنان 
و  االإم��ارات  و  ال�سعودية  و 

اجلزائر  و  املغرب  و  تون�ش 
فرن�سا  و  اإيطاليا  و  تركيا  و 
و  �رصبيا  و  فنلندا  و  اأملانيا  و 
اأفريقيا  جنوب  و  االأرجنتني 
والواليات املتحدة و اأ�سرتاليا.
وعر�ش املهرجان يف االفتتاح، 
الطلق، يف  بالهواء  اأقيم  الذي 
الفيلم  ال�سنط،  غابة  حممية 
»اأوف�سايد اخلرطوم«  الوثائقي 
مروة  ال�سودانية  للمخرجة 
املهرجان  يخ�س�ش  و  زي��ن. 
ج���ائ���زة خ��ا���س��ة ل��الأف��الم 
الفيل  »ج��ائ��زة  ال�سودانية، 
الفنان  ا�سم  حتمل  االأ�سود«، 

ال�سينمائي  و  الت�سكيلي 
الراحل ح�سني �رصيف)-1934

.)2005
ال��ع��رو���ش  اإىل  اإ���س��اف��ة  و 
ينظم  وندواتها،  ال�سينمائية 
امل��ه��رج��ان ور����ش ع��م��ل و 
متخ�س�سًة  حم���ا����رصاٍت 
داخ��ل  م��ن  خ���رباء  يقدمها 
ال�سودان و خارجه، من اأبرزها 
الق�س�سي  »ال�رصد  حما�رصة 
يلقيها  الوثائقي«  الفيلم  يف 
املنتج و املخرج العراقي قا�سم 
حما�رصة  و  ور�سة  و  عبد، 
االأفالم«  يف  االأزياء  »تن�سيق 
االأزياء  تقدمها م�سممة  التي 

هديل عثمان.
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80 فيلما من خمتلف اأنحاء العامل اإىل جانب 

اجلزائــر ُت�سجــل ح�ســورها يف اأكبــر 
تظاهــرة �سينمائيــة بال�ســودان

لل�صينما  ال�صودان  ال�صاد�صة من »مهرجان  اإطار الدورة  بال�صودان، يف  �صينمائية  اأكرب تظاهرة  �صجلت اجلزائر ح�صورها يف 
اأنحاء العامل. 80 فيلمًا من  امل�صتقلة«، مب�صاركة اأكرث من 

"جادة" و"واقعية"  خريطة طريق 
امل�صرحية املنظومة  لإ�صالح 

الفنان نور الدين �صقران ينظم 
مو�صيقى اجلاز  معر�صا حول 

بالعا�صمة

مليكة  الثقافة  وزي���رة  ق��ال��ت 
اأن  العا�سمة  باجلزائر  دودة  بن 
خريطة  على  "يعمل  قطاعها 
الإ�سالح  وواقعية"  جادة  طريق 
باإ�رصاك جميع  امل�رصحية  املنظومة 

امل�رصحيني.
واأو�سحت بن دودة يف حفل تكرمي 
اأ�ش"  بي  "جي  م�رصحية  اأع�ساء 
القا�سمي  بجائزة  موؤخرا  املتوجة 
عربي-  م�رصحي  عر�ش  الأح�سن 
يكون  لن  اخلريطة  هذه  اأن حتقيق 
يف  الكفاءات  جميع  باإ�رصاك  "اإال 
ظل ال�سفافية و الثقة" كما قالت.

اأن  االإط���ار  ه��ذا  يف  اأ�سافت  و 
احل��وار  ب��اب  "�سيفتح  قطاعها 
ت�سم  جل�سات"  خالل  من  وا�سعا 
ق�سد  بامل�رصح  واملهتمني  الفنانني 

"ت�سخي�ش +املر�ش+ وتاوزه".
اأن��ه��ا  ال���وزي���رة  اأو���س��ح��ت  و 
ل�  امل�رصحيني  جانب  اإىل  �ستقف 
االأم��را���ش  م��ن  امل�����رصح  "حترير 
 ".. الت�سيري  و�سوء  البريوقراطية 
الرداءة  اأمام  الباب  "فتحت  التي 

احلقيقيني"  املبدعني  هّم�ست  التي 
على حد قولها.

باب  ي��ك��ون  ب���اأن  وع���دت  كما 
هناك  مادامت  "مفتوحا  ال��وزارة 
اإرادة" عرب عنها رئي�ش اجلمهورية 
عبد املجيد تبون باأن ت�سق اجلزائر 
جديدة"  جمهورية  نحو  "طريقها 
ال�سلوك   كل  مع  "القطيعة  تتبنى 

و الثقافات البائدة".
تطرقها  ولدى  اأخ��رى  جهة  ومن 
ن�سها  عن  مهدي  حنان  لتتويج 
باملرتبة  االأحمر"  الثلج  "رجل 
امل�رصحي  الن�ش  مل�سابقة  الثالثة 
نف�ش  خ���الل  للطفل  امل��وج��ه 
باأن  دودة  بن  اعتربت  املهرجان 
اأي�سا  �سيكون  الطفل  م�رصح 

"رهاننا االأكرب" يف هذه املرحلة.
-التي  اأ�ش"  بي  "جي  منحت  و 
الوطني  للم�رصح  اأخرجها  األفها و 
اجلزائري حممد �رص�ش ال - خالل 
بقيمة  مالية  جائزة  التكرمي  هذا 

مليون دينار جزائري.
ق/ث

د���س��ن ال��ر���س��ام ن��ور 
باجلزائر  �سقران  الدين 
معر�سا  ال��ع��ا���س��م��ة 
حتت  املعا�رص  للر�سم 
تكرميية  "حتية  عنوان 
خالله  من  اأحيا  للجاز" 
اإذ  املو�سيقي  النوع  هذا 
جنح يف مد اجل�سور بني 

املو�سيقى والفن املرئي.و ي�سلط 
هذا املعر�ش الذي نظمته الوكالة 
بدار  الثقايف  لالإ�سعاع  اجلزائرية 
ال�سوء  )العا�سمة(  اللطيف  عبد 
على مو�سيقى اجلاز نظرا للحرية 
اإىل  باالإ�سافة  عنها  تعرب  التي 
التي  املرموقة  واملكانة  التاأمل 
�سقران  كّرم  اخليال.وقد  يحتلها 
فناين  اأ�سهر  االول  املعر�ش  يف 
اإي��ال  مثل  االأم��ري��ك��ي��ني  اجل���از 
اأرم�سرتونغ  ولوي�ش  فيتزجريالد 
دافيز  ومايلز  اإلينغتون  دوك  و 
عليها  ر�سم  لوحات  خالل  من 
)غ��ي��ت��اره،  االآالت  خم��ت��ل��ف 
وُنحتت   )... بيانو  �ساك�سوفون، 
الفنان  عليها.واأو�سح  اأ�سماوؤهم 
اإعادة ر�سم االآالت  اأنه ال يحاول 
كما هي ولكن كما "يرى رمزية 
الثاين  املعر�ش  فيها".اأما  االإبداع 
فقد خ�س�سه لالأ�سول االفريقية 
املو�سيقية،  ل���الآالت  و  للجاز 
التي  اللوحات  عك�سته  ما  وهو 

واآالت  مو�سيقيون  عليها  ر�سم 
وراق�سون  تقليدية  مو�سيقية 
�سقران  ف��اإن  اأف��ارق��ة.ل��الإ���س��ارة 
وهو  �سبابه  يف  جاز  مغنَي  كان 
يف  االن�سهار  يف  �ساعده  م��ا 
خالل  من  املو�سيقي  الطبع  هذا 
و  اجلزائر"  يف  "اجلاز  لوحاته: 
قناوة".وقد  "اجلاز  و  جاز"  "اأفرو 
با�ستخدامه  املعروف  الفنان  اأعاد 
ال�سمال  و  ال��ربب��ري��ة  للرموز 
التقليدية  البدلة  ر�سم  اأفريقية، 
يف  االأو�سام  حتي  و  الزرابي  و 
ولد  ر�سوماته.للتذكري،  بع�ش 
 1942 عام  �سقران  الدين  نور 
وال��ف��ن��ون  الهند�سة  ودر�����ش 
مبحمد  العا�سمة  باجلزائر  اجلميلة 
اإىل  الفنان  ينتمي  و  ا�سياخم. 
جمموعة "اأو�سام" وهو تيار فني 
اجلزائري  الثقايف  الرتاث  يحيي 
يتوا�سل  اأفريقي.و  ال�سمال  و 
للجاز"  تكرميية  "حتية  معر�ش 

اإىل غاية 7فيفري  املقبل.
ق/ث

العر�ض ال�صريف 
مل�صرحية" 

جمانني 
ولكن"بتيارت 

“علي  الثقافة  دار  احتضنت   
معاشي” لتيارت العرض الشريف 
و  “جمانني  ملسرحية  األول 
لكن...” من إنتاج فرقة املشعل 

للمسرح من والية تيارت.
وتتتنتتاولتتت املتتستترحتتيتتة التتي 
دقيش  القادر  عبد  أخرجها 
مصطفى  الفنان  تأليف  من  و 
اجتماعية  قضايا  حيتتيتتاوي 
و  الفقر  و  واحلرقة  كالشغل 
قضايا سياسية وطنية و دولية 
وأخرى تتعلق بالفن و الثقافة 
األخرى  القضايا  من  وغريها 
الي عايشها املجتمع اجلزائري 

عرب فترات متعاقبة.
و مت عرض هذا العمل املسرحي 
يف مدة حوايل 50 دقيقة دارت 
مشاهده يف ديكور واقعي، حيث 
العمل  هذا  مع  اجلمهور  تفاعل 
الذي امتزجت فيه الكوميديا و 
التراجيديا مع حركات املمثلني.

وأفاد املخرج عبد القادر دقيش 
الشريف  العرض  هامش  على 
موجها  آخر  عرضا  هناك  أن 
من  اإلنتاج  طور  يف  لألطفال 
وعامل  “دالل  بعنوان  إخراجه 
اخليال” “ كتبت نصه الفنانة 
منال بومترة إحدى ممثالت يف 
مسرحية” جمانني و لكن ...”.

دار  مدير  قنبيز  قادة  أكد  و 
الثقافة “علي معاشي” أن هذا 
العمل املسرحي “سيحظى بكل 
االهتمام من طرف دار الثقافة 
أن يعرض يف خمتلف  أجل  من 
مناطق الوطن، سواء من خالل 
خالل  من  أو  الثقايف  التبادل 
املهرجانات  يف  تيارت  متثيل 

اجلهوية و الوطنية”.
ق/ث

اأ�صبوع من الأن�صطة الثقافية
لالأ�سبوع   الثقايف  امل�سهد  متيز   
متنوعة  ب��رزن��ام��ة  امل��ن�����رصم 
م��ن االأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة و 
تتعلق  فعاليات  �سملت  الفنية 
ال�سعر  و  الرق�ش  و  باملو�سيقى 

و الفن الت�سكيلي .
اخلمي�ش  م��ت��دخ��ل��ون  اأك���د   -
امللتقى  اختتام  يف  بب�سكرة 
ال�سعبي  لل�سعر  ال��وط��ن��ي 
املو�سوم ب� " اأثر ال�سعر ال�سعبي 
اأن  على  التاريخ"  كتابة  يف 
ال�سعبية  ال�سعرية  الق�سيدة 
حلقب  توؤرخ  وثيقة  مبثابة  "تعد 

متعاقبة". تاريخية 
رئي�ش  االأرب���ع���اء  ك�����س��ف   -
االأثرية  واملواقع  املعامل  مكتب 
بتب�سة،  للثقافة  املحلية  باملديرية 
ت�سري  االأول��ي��ة  التقديرات  ان  
املوقع  يكون  اأن  احتمال  اإىل 
اللوحة  ب��ه  اكت�سفت  ال���ذي 
مبنطقة  اجلديدة  الف�سيف�سائية 
كلم   165" نقرين  ببلدية  تيفا�ش 
حمام  عن  عبارة  تب�سة"  جنوب 

الرومانية. للحقبة  معدين يعود 
من  االأوىل  الن�سخة  كرمت   -
اأفالم املقاومة والتحرير،  اأ�سبوع 
االثنني  افتتاحها  حفل  خ��الل 
بتون�ش املجاهدة اجلزائرية جميلة 
ولدورها  لها  تقديرا  بوحريد  
يف  عموما  اجلزائرية  املراأة  ودور 
الفرن�سي  اال�ستعمار  مقاومة 

لبالدها.
الرو�سية  ال��ف��رق��ة  ق��دم��ت   -
"�سانت  مدينة  لباليه  العريقة 
باجلزائر  االثنني  بيرت�سبورغ"، 
امل�سهور  العر�ش  العا�سمة، 
"االأمرية  بعنوان  الراق�ش  للباليه 
النائمة" الذي األفه فنانان كبريان 

يف نهاية القرن التا�سع ع�رص.
وخا�سة  الفنية  االأ�رصة  فقدت   -
املمثلة  باتنة  بوالية  امل�رصحية 
امل�رصحية  العرو�ش  وم�سممة 
لبنى بلقا�سمي يف حادث  مرور 
االأح��د   اإىل  ال�سبت  ليلة  وق��ع 

ب�سطيل بوادي �سوف.
العا�سمة،  باجلزائر  ال�سبت  مت   -
تد�سني معر�ش جماعي لالأعمال 
املعا�رصة حول مو�سوع االإبداع 
اأ�سلوب  يف  ط��رح��ه  مت  ال���ذي 
الفنانني  ط��رف  م��ن  ت��ري��دي، 
الالوي  عبد  مراد  الت�سكيليني 
�سافة  حممد  و  طالبي  جمال  و 
املوؤ�س�سة  تنظيم  م��ن  وزاين 

الثقافية اأحمد و رباح ع�سلة.
فعاليات  ال�سبت،  -افتتحت    
مبتحف  اجلماعي  الفني  املعر�ش 
لوهران  واملعا�رص  احلديث  الفن 
اإبداعات  �سم  بعر�ش  )مامو( 
33 فنانا ت�سكيليا بلم�سات فنية 
اإحياء  مبنا�سبة  ذلك  و  متنوعة 
االحتاد  لتاأ�سي�ش  ال37  الذكرى 
اأكرث  الثقافية  للفنون  الوطني 

من 80 لوحة فنية من توقيع 33 
ر�ساما.

- اأو�سح االأحد، االأ�ستاذ بجامعة 
ال��رتاث  ت��ي��ارت وال��ب��اح��ث يف 
بن  حممد  الدكتور  اجل��زائ��ري 
ملحا�رصة  تن�سيطه  بوزيان خالل 
"الثقافة  بعنوان  بتي�سم�سيلت 
اجلزائرية...موروث  االأمازيغية 
"ثراء  "باأن  وعريق"   اأ�سيل 
جليا  يظهر  االأمازيغية  الثقافة 
جزائريني  روائ��ي��ني  ب���روز  يف 
االأمازيغي  تراثنا  ع��ن  كتبوا 
رواياتهم،  يف  وتناولوه  االأ�سيل 
ع��ل��ى غ���رار م��ول��ود ف��رع��ون 

ومولود معمري".
لوالية  املجاهد  متحف  ا�ستلم   -
تي�سم�سيلت موؤخرا من جمموعة 
البواقي  اأم  والي��ة  �سباب  من 
خالل  م�ستعملة  مقذوفات  بقايا 
ح�سبما  اال�ستعمارية،  الفرتة 
هذه  مدير  ل��دى  االأرب��ع��اء  ُعلم 
بالذاكرة  تعنى  التي  املوؤ�س�سة 

الوطنية.
ب���دار  ال�����س��ب��ت   ان��ط��ل��ق��ت   -
بتيارت  معا�سي"  "علي  الثقافة 
"ملكة  م�سابقة  ت�سفيات 
يف  االإبداعي  و  الثقايف  التميز" 
 14 مب�ساركة  االأوىل  طبعتها 
به  اأفاد  ح�سبما  جامعية،  طالبة 

مدير دار ثقافة.
ق/ث
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جنيب بله با�صي
---------------------

املنتدى  جمريات  تن�سيط  على  اأ�رصف  وقد 
االأ�ستاذ يحي مو�سى والذي كاملعتاد مرحبا 
�ساكرا  بوخ�سبة  علي  االأ�ستاذ  بال�سيف 
وم�سواره  تربته  وعلى  الدعوة  تلبية  له 
ال�سعيد  الك�سفي على  امليدان  الطويل يف 
االجنازات  على  وكذلك  والوطني  املحلي 
املجال  هذا  يف  حققها  التي  واالإيجابيات 
بتحية  اأي�سا  ومتوجها  واالأ�سا�سي  احليوي 
االأ�ساتذة  لل�سادة  وعرفان  واح��رتام  تقدير 
وم�سعاهم  م�ساهماتهم  مثمنا  احل�سور 
النبيل يف تر�سيخ العلم ون�رص الثقافة وتنوير 
املجتمع مبختلف �رصائحه من اأجل النهو�ش 
بالفكر وحترير العقول نحو االبداع والتميز 
ومعرجا يف نف�ش الوقت على اأهمية مناق�سة 
على  اأك��د  ال��ذي  الك�سفي  املو�سوع  هذا 
وتنمية  العقول  �سقل  يف  االأ�سا�سي  دوره 
بالنظام  والتقيد  ال�سخ�سية  وتقوية  الذات 
الرقي  نحو  وال�رصامة  باجلدية  وااللتزام 
لواء  يرفع  الذي  املميز  اجليل  وبناء  والتقدم 
العلم و�سعار العمل واملثابرة والتفوق ونبذ 
وال�سمود  الف�سل واخلنوع  اجلهل وحماربة 
ال�سعاب  االأعا�سري وال�سدائد وحتدي  اأمام 
م�ستقبل  حتقيق  نحو  العقبات  وتذليل 
مثالية  قوية  ودول��ة  مثايل  وجمتمع  زاهر 
�ستى  يف  املخل�سني  ورجاالتها  بكفاءاتها 
امليادين االقت�سادية واالجتماعية والرتبوية 

والدفاعية...اإلخ 
اإىل  تو�سلت  ج��دي��دة  درا���س��ة  يف  واإن���ه 
فرق  يف  �ساركوا  الذين  اال�سخا�ش  اأن 
يتمتعون  �سغرهم  يف  واالر�ساد  الك�سافة 
ب�سحة عقلية يف حياتهم اأف�سل من غريهم 
يف  امل��رون��ة  م��ه��ارات  اكت�ساب  وك��ذل��ك 
مواجهة ال�سغوطات النف�سية واالجتماعية 
حتقيق  يف  ال�سخ�ش  فر�ش  م��ن  وت��زي��د 
�سخ�سية  وبناء  احلياة  يف  اأك��رث  اجن��ازات 
اإىل ال�سيد  اأحيلت الكلمة  قوية ،ثم مبا�رصة 
الذي  بوخ�سبة  علي  الك�سفي  املحافظ 
الكبري  وت�رصفه  و�رصوره  �سعادته  عرب عن 
فهذه الدعوة الكرمية من القائمني على هذا 
اإ�سافة  يعد  ال��ذي  املميز  الثقايف  املنتدى 
عامل  يف  وعمالقة  اإيجابية  وخطوة  طيبة 
مبثابة  هو  والذي  والعلوم  واالأدب  الثقافة 
والعلماء  العلم  ملدينة  ورفعه  واعتزاز  فخر 
واالأدب وال�سعراء وادي �سوف رمز التحدي 
اإىل  الوقت  نف�ش  يف  ومعرجا  والبطوالت 
الك�سقية  باحلركة  اخلا�ش  املو�سوع  �سلب 

م�ستهال مداخلته مبا يلي:
العاملية  الك�صفية  احلركة  • تاريخ 

واجلزائرية:
الك�سافة هي حركة �سبابية تربوية تطوعية 
�سابط  قواعدها  وو�سع  اأ�س�سها  عاملية 
 ROBERT ب��اول  ب��ادن  يدعى  بريطاين 
 ،1908 �سنة  يف   BADEN .POWELL
حيث كان يقود اجلي�ش الربيطاين يف اأدغال 
افريقيا وقد مت حما�رصته ملدة زمنية طويلة 
لقيادته  ر�سالة  باإي�سال  التفكري  مت  وعليه 
لتزويده باملدد والقوات ليفك عليه احل�سار 
اإفريقيا  يف  املاوكينغ  قبائل  ي�سمى  ما  من 
فا�سطر اإىل ار�سال ر�سالة عن طريق طفل 
�سغري اإىل م�سوؤوليه وهو ما مت بالفعل فك 
عليه احل�سار ومن هنا زرعت فيه فكرة زرع 
الروح القتالية والوطنية يف عقول االأطفال 

ال�سغار )تنظيم �سبه ع�سكري( وهو تنظيم 
اأ�س�ش  من  اأول  ب��اأن  العلم  مع  الك�سافة 
ال�سيد   هو  اجلزائر  يف  اال�سالمية  الك�سافة 
 1908 عام  يف  ميالده  كان  بورا�ش  حممد 
التاريخ  لهذا  نت�سبث  جعلنا  مما  كذلك  م 
بالن�سبة  اأما  الك�سافة،  تاأ�سي�ش  بخ�سو�ش 
تاأ�س�ست  الك�سفية  احلركة  ف��اإن  للجزائر 
اأن  اأ�سا�ش  على  م   1930 عام  يف  وظهرت 
فرن�سا اال�ستعمارية اأقامت احتفالية مبنا�سبة 
اجلزائر  احتالل  )100( عام على  مرور مائة 
)1830 م - 1930( ودعت اإليه عديد الدول 
ومن  املنا�سبة  هاته  يف  معها  مل�ساركتهم 
العرو�ش  يف  �ساركت  التي  الفرق  �سمن 
هي  وغريها  بريطانيا  من  واال�ستعرا�سات 
حممد  ال�سيد  وقتها  وكان  الك�سافة  فرق 
البحرية  يف  راق��ن  ع��ون  يعمل  ب��ورا���ش 
فاأراد  امل�ساركة  الك�سفية  بحركات  اأعجب 
فرن�سا  لكن  اجلزائرية  الك�سافة  يوؤ�س�ش  اأن 
جزائرية  ك�سافة  هناك  تكون  اأن  تريد  ال 
العراقيل  م��ن  العديد  جعلت  وبالتايل 
اعتماد  مت  حيث  م   1935 �سنة  غاية  اإىل 
لقيت  بحيث  اجلزائرية  اال�سالمية  الك�سافة 
طرف  من  كبرية  معار�سة  الت�سمية  هاته 
ومناف�سة  وموازية  تعتربها  والتي  فرن�سا 
فرن�سا  عملت  وعليه  الفرن�سية  للك�سافة 
الك�سايف  تنظيمها  اإىل  ال�سباب  جلب  اإىل 
الك�سافة  يف  دخلوهم  وعدم  النظر  ل�رصف 
بوا�سطة  وذل��ك  اجل��زائ��ري��ة  اال�سالمية 
الأنها  واملعنوي  املايل  والتدعيم  االغراءات 
ا�ستغلت حالة الفقر واالحتياج الذي يعانيه 
حد  وعلى  اال�ستعمار  فرتة  يف  ال�سباب 
باأنه  ذكر  القدامى  الكبار  العمداء  اأحد  قول 
لوال الك�سافة ملا عرفنا عنجهية وا�ستعمار 
الك�سفي  املحافظ  واأ�ساف  للجزائر  فرن�سا 
ع�رصة  ثمانية  يوجد  باأنه  بوخ�سبة  علي 
 )22( وع�رصون  االثنني  بني  من  �سخ�سا 
الذين فجروا الثورة هم اإطارات ك�سفية واأن 
1945م  ماي   08 �سهيد يف مظاهرات  اأول 
هو ر�سيد �سعال اإبن احلركة الك�سفية حيث 
)العلم(  الراية  يحمل  وهو  �سهيدا  �سقط 

الوطنية.

وبناء  تربوية  الك�صفية  احلركة   •
ل�صخ�صية الأجيال:

متثل احلركة الك�سفية اأهمية كبرية للمجتمع 
وهذه  و���رصورة  حلاجة  تلبية  واأن�سطتها 
يف  انت�سارها  اإىل  اأدت  التي  هي  املفاهيم 
موؤ�س�سها  اأن  بالرغم  العامل  دول  خمتلف 
براءة  منحة  اأو  مدر�سة  اإن�ساء  يف  يفكر  مل 
اأطلق فكرة �سبقت  اأو ذمة ملنهج ما ولكنه 
اإىل  ت�سعى  تربوية  حركة  وه��ي  ع�رصه 
وبناء  لل�سخ�ش  النف�سية  املظاهر  درا�سة 
ال�سخ�سية من جهة تطور الفرد من البنية 

ال�سهلة اإىل البنية ال�سعبة كما تهدف اإىل 
خالل  من  ال�سباب  تنمية  يف  امل�ساهمة 
واالت�سال  واالحتكاك  واخل��ربة  املمار�سة 
باملجتمع واالرتباط الوثيق باالآخرين ، واإن 
القوانني  مراعاة  هي  الك�سافة  مبادئ  من  
متثل  وامل��ب��ادئ  الك�سفي  الهدف  لتحقيق 
االأع�ساء  جميع  متيز  التي  ال�سلوك  قواعد 

وتعتمد على ثالثة مبادئ: 

نحو  الواجب  اهلل-  نحو  الواجب 
واأن  الذات  نحو  الواجب  الآخرين- 
حتية العلم )الراية الوطنية( متثل اأحد االأعراف 

لرمز  حتية  وهي  الك�سافة  حياة  يف  الهامة 
وللوطن،  للدين  والن�رص  والفخر  االعتزاز 
من  الكثري  يتعلم  الك�ساف  اأن  وال�سك 
املناهج  واملعارف الك�سفية التي ت�ساهم يف 
اخلالء  حياة  على  من  وعلميا  فكريا  تنميته 
وتعلم  والتدريب  احل��وار  يف  وامل�ساركة 
القوانني الهامة كال�سدق والتعاون والبذل 
والنظام  والنظافة  واالجتهاد  والعطاء 
وتنظيم  هادفة ومميزة يف حياته  و�سلوكات 
الفنية  ومراحله  وال�سجالت  االجتماعات 
ووحدات النظام الطليعة وامل�سوؤوليات، واأن 
احلركة الك�سفية تهدف اإىل اعداد جيل من 
الفتيان وال�سباب اعذارا متكامال  ليكونوا 
مواطنني �ساحلني يقومون بواجبهم الوطني 
وي�سطلعون  العامة  احلياة  يف  وي�سهمون 
متوخني  يتولونها  التي  االأعمال  باأعباء 
وال�رصف  واالب��داع  والعناية  الدقة  فيها 
واالأمانة واالن�ساف والن�سيحة �ساعني اإىل 
وتقوية  نفو�سهم  وتهذيب  عقولهم  تربية 
اأج�سامهم وبث روح  الفداء للوطن وغر�ش 
املالحظة  وقوة  النف�ش  على  االعتماد  عادة 
والتب�سري  واال�ستنارة  القول  وخال�سة   ،
وم�سكالتها  به  املحيطة  احلياة  مبقومات 
النهو�ش  القادرة على  ال�سخ�سية  وتكامل 

بنف�سه واملعاونة يف رفعة م�ستوى البيئة

للك�صاف: الع�صر  •ال�صفات 
اإىل  بوخ�سبة  علي  املحافظ  واأ���س��اف 
الك�ساف  �سخ�سية  يف  احلميدة  ال�سفات 

وهي:

باحرتام  ال�سفة  هذه  تلزمه  ال�صرف:   /1
حقوق االآخرين واحلفاظ على اأمانات الغري 

وعدم ال�سطو عليها واأدائها يف مواعيدها 

على  ال�سفة  هذه  حتث  اللتزام:   /2
تاه  كاملة  امل�سوؤولية  وحتمل  الواجب  اآداء 
ع�سوا  يكون  اأن  الطفل  يوؤهل  مما  اجلماعة 

منتجا ونواة �ساحلة يف املجتمع

يتعلم  التبذير:  3/ القت�صاد وعدم 
الطفل هذه ال�سفة يف �سن مبكرة للحفاظ 

على االقت�ساد 

تعله  �سفة  اخلري:  وحب  النفع   /4

فيتواجد  نافع يف جماعته  اأنه ع�سو  ي�سعر 
التطوعية  واالأعمال  الطارئة  احلاالت  يف 
امل�سابني  وا�سعاف  املحتاجني  )م�ساعدة 

والعناية بكبار ال�سن(

الطفل  ينتهجها  �سفة  الطاعة:   /5
، فال  اإليها  ينتمي  التي  املجموعة  قائد  تاه 
كانت  مهما  تعليماته  وينفذ  اأوامره  يخالف 

الظروف

اإىل  ت��دع��و  �سفة  الــ�ــصــداقــة:   /6
اخلربات  وتبادل  املحيطة  البيئة  اكت�ساف 
اأهداف  لتحقيق  ال�سغرية  املجموعات  بني 

الن�ساط وا�ستمراره

انكار  مظاهرها  من  الخــال�ــض:   /7
بني  ال�سداقة  اأوا���رص  يدعم  ال��ذي  ال��ذات 
�سعار"  رافعني  الواحدة،  املجموعة  اأطفال 

الكل يف واحد"

بني  من  ال�صخ�صية:  النظافة   /08
الن�ساط  عليها  يحث  التي  ال�سفات  اأهم 

الك�سفي 

طفل  يكون  اأن  يجب  البت�صامة:   /9
واملرح  لالبت�سامة   دائما  ب�سو�سا  الك�سافة 
بالتفاوؤل  ال�سعور  من  مزيدا  ي�سفي  ما 

وال�سحة لدى الغري

الك�سفي  الن�ساط  يلزم  الأدب:   /10
الطفل بتعاليم االأدب واالأخالق، فال يجوز 
له �سب اأم �ستم غريه حتى لو اأخطاأ يف حقه 

بل عليه ن�سح املخطئ بطريقة مهذبة 

ك�صاف: كلمة  ورمزية  •معنى 
كلمة  بوخ�سبة  علي  االأ�ستاذ  �رصح  حيث 
داللة  له  فيها  لكل حرف  اأنها  ك�ساف على 
: حرف الكاف: كرمي- حرف ال�سني: �رصيف- 
الفاء:  ح��رف   الطبع   األيف  االأل��ف:  حرف 
لها  االأ�سا�سية  املبادئ  واإن  الل�سان،  ف�سيح 
هي: الواجب نحو الله- الواجب نحو الذات- 
بناء  وبخ�سو�ش   ، االآخرين  نحو  الواجب 
�سعار  منها  �سعارات  هناك  اإن  ال�سخ�سية 
  ( �سعار  وهو  �سنوات(   06  05-( االأ�سبال 

بكل جهد(
�سعارهم  �سنة(   15  12-( الفتيان  -مرحلة 

�سنة   16( اجل��وال  مرحلة  م�ستعد(-  )كن 
العامة(  )اخلدمة  العاملي  ال�سعار  فوق(  فما 
اأم��ا  للعمل(  )ج���وال  العربي  وال�سعار 
هناك  ف��اإن  الك�سفي  القانون  بخ�سو�ش 
ارتداء  بخ�سو�ش  للك�ساف  يجرى  اختبار 
بعد  يتم  الك�سفي(  )امل��ن��دي��ل  ال��ف��والرا 
حمفزات  هنالك  وعليه   )03( اأ�سهر  ثالثة 
للح�سول على االأو�سمة والرتقيات فعندما 
عقدة  له  فتعلق  بخطاأ  ك�ساف  اأي  يقوم 
الك�ساف بعمل خريي  حمراء وعندما يقوم 
وممتاز تعلق له عقدة بي�ساء وبذلك يتمكن 
وال�سعف  القوة  نقاط  معرفة  من  القائد 
اأمام مراأ  واخلطاأ وال�سواب يف حياة الطفل 
من اأقرانه كدر�ش له يف امل�ستقبل وحتفيزه 
على التح�سن وكذلك غر�ش روح الوطنية 
اجلزائر   – ديننا  )اال�سالم  �سعار  برت�سيخ 

وطننا- العربية لغتنا(

وال�صتف�صارات: •املناق�صة 
لالأ�ساتذة  النقا�ش  ب��اب  االأخريفتح  ويف 
احل�سور فمنهم من اأكد على �رصورة حتييد 
واالإيديولوجيات  الك�سفية  احلركة  وتريد 
حركة  وجعلها  وانتمائها  نوعها  كان  مهما 
ال�رصاعات  يف  تقع  ال  حتى  بحتة  ان�سانية 
نهائيا  ال�سيا�سة  عن  ابعادها  يجب  وكذلك 
كما  ال�سيقة،  واحلزبية  التحزب  وخا�سة 
نزع �سفة  يجب  باأنه  املتدخلني  اأحد  اأ�ساف 
ت�سمية  على  الدينية  وال�سبغة  الطائفية 
اأ�سا�سا يف  بلد م�سلم ، كما  الك�سافة الأننا 
اأن يكون م�سخرا خلدمة  الك�ساف يجب  اأن 
الوطن وحتقيق االأهداف االأ�سا�سية للك�سافة 
ال�سيقة  ال�سخ�سية  امل�سالح  عن  بعيدا 
والعمل  الهدامة،  الفكرية  التيارات  وعلى 
الوطنية  الوحدة  ال�سمل وحتقيق  على جمع 
بال�سدق  وااللتزام  والتفرقة  العنف  ونبذ 
اجلدي  العمل  يف  والتفاين  وامل�سداقية 
والتجاذبات  النزاعات  عن  بعيدا  الهادف 
ال�سلبية التي ال تغني وال ت�سمن من جوع 
قمة  اإىل  احلبيبة  باجلزائر  الرقي  �سبيل  يف 
التقدم والتطور يف �ستى املجاالت الثقافية 
والرتبوية واالقت�سادية نحو م�ستقبل واعد 

لالأجيال القادمة.

2020 وبالتن�صيق مع الديوان املحلي لل�صياحة وال�صناعة  25 جانفي  وهكذا ت�صتمر الندوات وتتعدد العناوين وتختلف املو�صوعات يف املنتدى الثقايف اجنان ال�صاباط ويف يوم ال�صبت: 
التقليدية - �صوف- بالفندق القدمي ترانزات )و�صط املدينة( الوادي كان املوعد مع �صيف املنتدى املحافظ الولئي لقدماء الك�صافة ال�صالمية اجلزائرية ال�صيد: "علي بوخ�صبة" وذلك 

مبداخلة حتمل عنوان: دور الثقافة الك�صفية يف بناء ال�صخ�صية اأمام جمع من الأ�صاتذة واملثقفني والأدباء .

منتدى اجنان ال�صاباط يوا�صل ن�صاطه مبداخلة حتت عنوان:
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 كيف تعالج البثور على ال�صفاه بطرق طبيعية.. 
الطماطم والكركم اأبرزها 

 الإفراط يف تناول التوابل 
�صيعر�صك مل�صاكل �صحية 

اإذا كنت ت�رصخ با�ستمرار عند التعامل  
مع اأطفالك، فقد يكون ذلك مرهًقا لك، 

وال يوؤدي اإىل نتيجة جيدة معهم، وعلى 
الرغم من اأن ال�رصاخ قد يخفف من 

التوتر، لكن اإذا فقدت ال�سيطرة على 
اأع�سابك، فقد تد نف�سك بعد ذلك 

ت�سعر اأنك م�سطربا، ويف هذا التقرير 
نقدم راأى الطب النف�سي يف كيفية 

تاأديب وتربية االأطفال بدون �رصاخ، 
 net doctor وفقا ملا ذكره موقع

ملاذا ي�رصخ النا�ش على 
اأطفالهم؟

غالًبا ما يكون توبيخ اأطفالك 
ب�سوت عاٍل ب�سبب �سلوكهم 

اخلاطئ ا�ستجابة تلقائية وال 
توؤدي لنتيجة اإيجابية.
قالت اإميا �سيرتون ، 
عاملة علم النف�ش 

االإكلينيكي: »ال�رصاخ 
غري فعال ، خا�سة اإذا كنت 

تفعل ذلك كثريا، وي�سبح جمرد �سجيج يف اخللفية.«
ومع ذلك، هناك بع�ش املواقف التي يكون فيها ال�رصاخ 
�رصورًيا - على �سبيل املثال، اإذا كان طفلك على و�سك 
اأن مير اأمام �سيارة، فال�رصاخ فقط يف هذه املواقف يعني 

اأن جميع املعنيني يدركون اأنها حالة طارئة.
ال�رصاخ وم�ستويات التوتر

ا م�ستويات االإجهاد املرتفعة بالفعل. ال�رصاخ يرفع اأي�سً
 تقول الدكتورة ريبيكا �سيكوت اخلبرية يف تنمية 

الطفل: »عندما ت�رصخ على طفل، يكون لديه خوف اأو 
ا�ستجابة قتال، هذا يعني اأنهم غري قادرين على معاجلة 
ما تقوله ، فقط اأنك ت�رصخ ، و�سوف يردون عن طريق 

ال�رصاخ«.
ا اأن االأطفال ال يرون موقًفا يف نف�ش ال�سياق   تذكر اأي�سً

الذي يراه الكبار، لذا حاولوا اأن تظلوا متعاطفني مع 
املوقف.

 ن�سائح لتاأديب االأطفال بعيدا عن ال�رصاخ
1. ا�ستخدم كلماتك

حاول اأن تنقل م�ساعرك اإليهم بلهجة حم�سوبة بل 
واهتماًما دقيًقا مبا تقوله ولي�ش ب�سوت مرتفع ، وانظر 

كيف تتفاعل.
ت�سفي النغمة البطيئة املوثوقة املزيد من الثقل ، خا�سًة 
اإذا كنت ت�رصح اأن �سلوًكا معيًنا غري مقبول وملاذا وكيف 

يجعلك ت�سعر به، �سي�ساعد هذا يف تعليم طفلك اأن 
يكون متعاطًفا ومثقًفا وعاطفًيا وحازًما عند التوا�سل 

مع احتياجاته.
2. خذ بع�ش الوقت

اإن ق�ساء بع�ش الوقت و هي اإ�سرتاتيجية ن�ستخدمها 
غالًبا مع اأطفالنا ، لكن ميكن تطبيقها بنجاح على 

ا، ب�سع دقائق من التفكري ي�ساعدك على  البالغني اأي�سً
ت�سكيل ا�ستجابة عقالنية لل�سلوك اخلاطئ، اأغلق على 

نف�سك وابتعد عنهم قليال ثم حتدث معهم ب�سوت 
حازم.

 -3 املرونة
يتوقع معظم االآباء اأن يحرتم اأطفالهم �سلطتهم  لكن ال 
يتعني عليك دائًما اأن »تفوز« بكل معركة لتكون والًدا 

قوًيا وفعااًل.
قالت عاملة النف�ش اإميا �سيرتون: »احلدود مهمة ولكن 

ميكنك اأن تكون مرًنا �سمن هذه احلدود«، على �سبيل 
املثال ، تريد اإيقاف التلفزيون االآن ولكن طفلك يريد 10 

دقائق اإ�سافية. اإن املوافقة على خم�ش دقائق اإ�سافية 
ت�ساعد طفلك على ال�سعور باأن لديه بع�ش التحكم 

ويتم اال�ستماع اإليه.
-4 حتقق من م�ساعرك اخلا�سة

 قد يكون من املفيد فح�ش ا�ستجاباتك اخلا�سة، حيث 
قد تكون قلًقا ب�ساأن �سيء اآخر متاًما وتظهر خماوفك 

اخلا�سة يف نزاع مع طفلك.
وقال الدكتور بيلي: »ي�ستغرق ق�ساء بع�ش الوقت يف 

اإدراك احلالة الذهنية اخلا�سة بنا وكيف ميكن اأن يوؤثر 
ذلك على اأبوتنا.. اعرتف مب�ساعرك ثم حاول ف�سلها عن 

رد فعلك تاه �سلوك طفلك املزعج.«
5. كن متعاطفا

اإذا كان ابنك �سقًيا  فحاول اأن ت�سع نف�سك يف مكانه 
للحظة، قد يكون اإظهار التعاطف اأمًرا �سعًبا، ولكن 

ميكن اأن ي�ساعدك على فهم �سبب �سلوكه بهذه الطريقة.
 يقول الدكتور بيلي: »مبحاولة فهم �سلوك طفلك ، 

�ستح�سل على فكرة اأف�سل عن �سبب عدم ا�ستجابته 
لك«.

 التوابل من االأ�سا�سيات فى 
اأى مطبخ فاملذاق الطيب 

يبداأ من التوابل التى ن�سعها 
على الطعام، كما يوجد اأنواع 

خمتلفة من اأنواع التوابل 
ومنها "الفلفل االأ�سود، 

الكمون، البهارات، الزجنبيل، 
الكزبرة"، وغريها من اأنواع 

التوابل الغنية بالعنا�رص 
والفيتامينات  الغذائية 
التى تعمل على تعزيز 

�سحة اجل�سم ولكن اأثبتت 
الدرا�سات واالبحاث اأن 

االفراط فى تناول التوابل قد 
ي�سبب م�ساكل �سحية عديدة 

على �سحة اجلهاز اله�سمى 
واجل�سم عموما. 

وح�سب ما ذكره موقع 
health فاإن اأبرز االأ�رصار 

هى..
اأ�رصار ي�سببها االإفراط فى 

تناول التوابل
1: االإفراط فى و�سع التوابل 

على الوجبات الغذائية يزيد 
من خطر اال�سابة بالتهابات 

اجلهاز اله�سمى وي�سبب 
القرح والتهاب االمعاء 

وال�سعور الدائم بالغثيان 
والقئ، وخ�سو�سا ملن يعانون 

من التهابات فى املعدة.
2:اأثبتت بع�ش االأبحاث 
والدرا�سات اأن االإفراط 

فى تناول التوابل ي�سبب 
التهابات �سديدة فى اجل�سم، 

ويوؤثر على �سحة املراأة 

احلامل واجلنني وقد يعر�ش 
حياتهم للخطر.

3:االإفراط فى تناول التوابل 
احلارة قد يزيد من خطر 

اإ�سابتك بالبوا�سري، وهى من 
امل�ساكل ال�سحية التى توؤثر 
على �سحة اجل�سم وت�سبب 

االأمل ال�سديد وال�سعور وعدم 
القدرة على التعاي�ش ب�سكل 

طبيعى.
4:تناول التوابل با�ستمرار 

وبكرثة يوؤثر على �سحة 
الكلى واملثانة، ويزيد من 
خطر االإ�سابة بح�سوات 

الكلى وااللتهابات ال�سديدة 
بها.

5:االإفراط فى تناول التوابل 
وخ�سو�سا احلارة قد ي�سبب 

احتقانا باحللق والتهابات.
وللحفاظ على �سحة اجل�سم 

ين�سح بعدم االفراط فى 
تناول التوابل مع االهتمام 

بالتغذية ال�سليمة التى 
حتتوى على اخل�رصوات 

والفواكه نظرا الحتوائها 
على الفيتامينات والعنا�رص 

الغذائية مع تنب تناول 
امل�رصوبات الغازية 

والكحوليات حيث انها تزيد 
من خطر اال�سابة باالأمرا�ش 

املزمنة وخ�سو�سا مر�ش 
ال�سمنة وال�سكر، كما ين�سح 

بتق�سيم وجبات اليوم على 
خم�ش وجبات بكميات قليلة 

حتى ال تتعر�ش للتخمة.

 البثور على ال�سفاه من امل�سكالت 
التى تظهر كثريا خال�ش ف�سل ال�ستاء 

نتيجة الرطوبة وجفاف جللد واأي�سا 
قد تكون م�ساحبه لالإ�سابة بنزالت 
الربد واالنفلوانزا، و البثورهي نوع 
من حب ال�سباب، ميكن اأن تتطوريف 
اأي مكان يف اجل�سم، مبا يف ذلك على 

طول خط ال�سفاه، هذه املطبات احلمراء 
ذات �سكل مركز اأبي�ش عندما ت�سبح 

ملتهبة ب�سيالت ال�سعر امل�سدودة. 
ميكن اأن ت�ساب البثور بالبكترييا، اإن 
تفرقع اأومت ال�سغط على البرثة ميكن 
اأن تعل الب�رصة وال�سفاه تاأخذ وقت 
طويال لل�سفاء وترتك اثرا يف املكان.

 ووفقا ملوقع healthline ت�سمل 
الطرق االأف�سل للتخل�ش من البرثة 
على ال�سفاه بالطريقة ال�سحيحة ما 

يلي:
لتقليل خطر تلف جلدك و�سفتيك، 

اإليك كيفية التخل�ش من البثور على 
ال�سفاه باأمان، مبا يف ذلك العالجات 

املنزلية والعالجات الطبية.
 ا�ستخدام ال�سابون اخلاىل من 

الكحول 
هناك اأنواع من ال�سابون والكرميات 
امل�سنوعة خ�سي�سا لعالج البثور، 

ا�ستخدم منظًفا خفيًفا خاٍل من 
الكحول مرتني يومًيا وتنب العقاقري 
واملق�رصات التي ميكن اأن تف وتهيج 

ب�رصتك.
�سغط �ساخن اأو بارد

ميكن اأن ي�ساعد تطبيق �سغط بارد 
على برثة ال�سفة على تخفيف التورم 

واالحمرار، وجعل البرثة اأقل و�سوًحا، 
�سغط بارد هو اأي�سا و�سيلة فعالة 

لتخفيف االأمل.
�سع �سغًطا بارًدا على البرثة ملدة 

دقيقة واحدة مرتني يومًيا للم�ساعدة 
يف تقليل االلتهاب. كرر ح�سب احلاجة 

اإذا كانت البرثة موؤملة.
ميكن ل�سغط الت�سخني املطبق مرتني 
يف اليوم اأن ي�ساعد يف اإخراج الزيت 
اأو احلطام الذي ي�سد امل�سام، يف حالة 
االإ�سابة ، ميكن لل�سغط اأن ي�ساعد 

ا يف تفيف القيح ، مما يقلل االأمل  اأي�سً
واالحمرار.

زيت اخلروع
يوفر زيت اخلروع العديد من الفوائد 

ال�سحية التي قد ت�ساعد يف التخل�ش 
من بثور ال�سفاه، اإنه مرطب طبيعي 
ويحتوي على حم�ش الري�سينوليك 

، الذي له خ�سائ�ش م�سادة 
لاللتهابات. 

ا يف التئام   ي�ستخدم زيت اخلروع اأي�سً
اجلروح نظًرا لقدرته على حتفيز منو 

اأن�سجة جديدة ومنع تراكم خاليا اجللد 
امليتة

ع�سري الليمون
ع�سري الليمون هو عالج منزيل 
�سهري لعدد من االأمرا�ش ، مبا يف 

ذلك حب ال�سباب،يحتوي الليمون 
على م�سادات االأك�سدة وحم�ش 

االأ�سكوربيك ، وهو نوع من فيتامني 

�سي.
معجون الكركم

يحتوي الكركم على الكركمني، وهو 
امل�سوؤول عن لونه، وكذلك العديد 

من الفوائد ال�سحيةن مت العثورعلى 
الكركمني اأن لها خ�سائ�ش م�سادة 

لالأك�سدة وم�سادة لاللتهابات فعالة 
يف عالج االأمرا�ش اجللدية املختلفة 

مثل ال�سدفية.
 ال�ستخدام الكركم، قم بعمل معجون 

باإ�سافة بع�ش املاء اإىل م�سحوق 
الكركم، �سعيها على البرثة واتركها 
لب�سع دقائق ثم ا�سطفها باملاء الدافئ 

واتركها حتى تف، كررمرتني يف 
اليوم الواحد.

الع�سل
الع�سل لديه خ�سائ�ش م�سادة 

للميكروبات التي قد تكون مفيدة يف 
عالج بع�ش االأمرا�ش اجللدية.

الطماطم
حتتوي الطماطم على حم�ش 

ال�سالي�سيليك، وهو عالج حب 
ال�سباب ال�سعبي والفعال، يعمل 

حم�ش ال�سالي�سيليك عن طريق قمع 
البكترييا التي ت�سبب حب ال�سباب 

واإزالة امل�سام.

بدون �صراخ .. 5 طرق ين�صح بها الطب 
النف�صي لتاأديب اأطفالك  مجتمــــع
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هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية التتوادي- التجتزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�صر واالإ�صهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلتتة
SIO وهران
التتوزيتع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية 
التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي 
لكل 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.
بكل  الواقع،  نبض  بنقل  كإعالم-  تلتزم-  التحرير   -  4
حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب 

بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.
ارتباطها  من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
للحق واحلقيقة، ومن متسكها  الشعب، ومن والئها  بضمري 

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعتتالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  وااللتتتتتزام  التتوطتتن،  حرية  من  اإلعتتالم 

استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
ضمانات  بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
لذا  جمتمعي.  حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية 
للرأي  وصوهلا  وعرقلة  املعلومات  علي  الرقابة  تشجب 

العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية 
يف املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو 
تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية  أو  الشخصية  اإلساءة 
احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 
ستحتاط  اجلريدة  تصل  التتي  واملواضيع  والوثائق 
مل  أو  نشرت  سواء  هلا،  ملكا  تصبح  أهنا   كما  بالسرية، 

تنشر. 
احترام  تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم 
بني  التتدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  كراهية  أو  تضليل  أو  حتريض  دون  والشعوب،  الدول 

تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا أمانة 
يف أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين 

نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا االإعالمي

كلمة ال�صر

التعريف:اأديب و مفكر عربي زار اجلزائر عدة مرات   ؟
ملعرفة اجلواب . عليكم بت�صطيب الكلمات

فرعون-اأحمد-اأمني-كاتب-جرير-هيغو-جلطي-العقاد-
عنرت-املتنبي-رامي-بن نبي-قباين-جربان-�صالح خريف-

ال�صابي-زول-طه ح�صني.

1جتمعات للفرح o تصد وذود )عن 
احلق مثال(

2ضوضاء o – امتنع عن عمل الشر 
واملوبقات o للتمين

3االسم األول ملخرج أفالم الرعب 
األمريكي o كرم

4مرحتل بني البالد
5ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام

6تغيب يف التفكري والتركيز
7يدفئ يف الشتاء o عمله هو 

الكتابة
8يف حالة استحياء مما صدر منها 

o شكله دائري وقد توصف به 
الشمس

9مغامر يف اللعب بالنقود o غىن 
وثراء

10يف القرآن مل تبدأ بالبسملة

أفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

1عكس مهجي o – شديد الظلمة
2خضار من مقبالت الطعام o حرف جر o ثلثا قوم

3تستخدم يف االستحمام o طني مشوي
4نقود مقابل عمل أو خدمة o سيدة مهنتها نقل 

املعىن من لغة إىل أخرى
5حبر كبري o سروال واسع

6عني الكامريا
7آلة ايقاع موسيقية o أداة نصب o نصف يتيم

8نشف o جرس )مبعثرة(
9من أمجل األزهار o مكونات األرض

10آلة موسيقية وترية o مدينة عربية على شط 
العرب

عمتتتتتتتتتتتتتتودي 
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من البحار املغلقة

مفرد اأولياء

نظري

بلد عربي

عا�صمة اآ�صيوية

بحر

وب ي�صّ

نام

جوهر

عا�صمة اأوروبية

من االألوان

ينمق

القهوة

وجع

عتاب و تثـريب

العب دويل 
جزائري �صابق

مت�صابهان

جمع نهر

للتف�صري

عك�ض كثري

قامة

نظري

عا�صمة اأوروبية

للنفي

ملكي

قادم

حرف مكرر

اأ�صاءت

�صكب

ثلثا موت
مت�صابهان

مر�ض معدي

رئي�ض جزائري
راحل

تتكلم  التي  اجلزيرة 
فيها الن�صاء لغة

خمتلفة عن الرجال

اأول منازل
االآخرة

نهر يلقب
باآبي اخلريات

و�صخ الظفر
ال�صجرة التي
لي�ض لها ورق

قط و �صنور

تلعب

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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اإجراءات خا�صة ملراقبة العائدين من البقاع 
املقد�صـــــــة ب�صبــب "كورونـــــا"

جهاز رقابة �صحي على م�صتوى مطارات ق�صنطينة و العا�صمة و وهران

لــــوؤي .ي
----------------------

�صحفية  نـــدوة  يف  ـــورار  ف ــال  ق و 
الو�صعية  حـــول  ــض  ــ� اأم عــقــدهــا 
الـــوبـــائـــيـــة لـــفـــريو�ـــض كـــورونـــا 
رقابة  جــهــاز  اجلديد:"و�صعنا 
ــارات  ــط �ــصــحــي عــلــى مــ�ــصــتــوى م
ــران  وه و  العا�صمة  ق�صنطينة، 
ق�صنطينة  يف  تدعيمه  �صيتم  و 
فيما  امل�صتوردة  ــاالت  احل لتجنب 
تابع:"اأول  االأمرا�ض".و  يخ�ض 
متت  اخلمي�ض،  يــوم  كانت  رحلة 
بكني  مــن  قــادمــة  رحــلــة  مراقبة 
وو�ــصــعــنــا  راكـــبـــا،   215 �ــصــمــت  و 
ــة لـــرحـــالت قـــادمـــة من  ــب ــراق امل
ا�صطنبول".و  و  دبــي،الــدوحــة 
اأول  هــذه  املتحدث:"لي�صت  تابع 
ــاز رقــابــة  ــه ـــرة نــفــعــل فــيــهــا ج م
فعلنا  لقد  املطارات  م�صتوى  على 
ــال ملــواجــهــة  ــث ــا.. م ــق ــاب ــص ذلــــك �
."2013 �صنة  اخلنازير  اأنفلونزا 
�صيتم  اإنه  املتحدث  نف�ض  اأكد  كما 
لفح�ض  خا�صة  اإجـــراءات  اتخاذ 
البقاع  مــن  العائدين  املعتمرين 
فريو�ض  انت�صار  ظل  يف  املقد�صة، 
كــورونــا.مــوؤكــدا اتــخــاذ اإجـــراءات 
فيه  ا�صتمر  اإذا  ما  حالة  يف  خا�صة 
ــض كــورونــا حتى  ــريو� انــتــ�ــصــار ف
مو�صم احلج. و فيما يخ�ض ق�صية 
الطلبة املقيمني يف مدينة "ووهان" 
ال�صحة  الوقاية بوزارة  قال مدير 

التعليم  و  اخلارجية  وزارتــي  اأن 
الطلبة  و�ــصــع  يتابعان  ــايل،  ــع ال
ــان  ووه يف  املقيمني  اجلــزائــريــني 
ال�صينية.و اأ�صاف ذات املتحدث اأن 
مدينة و وهان التي تعرف انت�صارا 

كبريا للفريو�ض، منعت الدخول و 
فورار،  اأكد  حاليا.و  منها  اخلروج 
اأن جميع البلدان التي متلك طلبة 
املدينة  يف  درا�ــصــتــهــم  يــتــابــعــون 
ال�صينية، يعانون من نف�ض امل�صكل 

طلبتهم  ــراج  اإخ ي�صتطيعون  ال  و 
اخلا�صة  ــراءات  االإج ب�صبب  منها، 
ال�صينية  ال�صلطات  و�صعتها  التي 
انت�صاره  منع  و  الــوبــاء  ملكافحة 

خارج حدود املدينة املذكورة.

ك�صف مدير الوقاية يف وزارة ال�صحة و ال�صكان و اإ�صالح امل�صت�صفيات، جمال فورار، عن تفعيل جهاز مراقبة �صحي 
على م�صتوى مطار اجلزائر العا�صمة، ق�صنطينة و كذلك وهران ملواجهة فريو�ض كورونا الذي يجتاح ال�صني وعددا 

من الدول على امل�صتوى العاملي.
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زوجة اأردوغان تفتتح 
خمربا لالإعالم الآلــــــي 

يف الق�صبـــة

ا�صتهدف خميما ع�صكريا يف �صوكولو

اجلزائر تدين "بقوة" 
العتداء الإرهابي مبايل

 جمارك بلعبا�ض حتجـــــــز 
اأكرث من 112 مليون دينار 

من خمتلف ال�صلــــــــع 

هزة اأر�صية ب�صدة 3.3 
درجة ت�صرب جيجل

 تفكيك �صبكة دوليـــــة من 10 عنا�صر بحوزتهم خمدرات بتب�صـــــــة

تفكيك �صبكة تون�صية- جزائرية خمت�صة يف تهريب اأدويــــة خمدرة

اأردوغــان  اأمينة  الرتكي  الرئي�ض  زوجة  قامت 
مدر�صة  داخــل  االآيل  لالإعالم  خمربا  بافتتاح 
على  اأ�ــصــرف  ــذي  ال الق�صبة،  حي  يف  ابتدائية 
الرتكية  ــدويل  ال التعاون  وكالة  فــرع  جتهيزه 
اإىل  زوجته  رفقة  اأردواغــان  و�صل  باجلزائر.و 
ا�صتقباله  يف  كان  و  اأم�ض  بومدين  هواري  مطار 
رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون، وقد اأجرى 

الطرفان حمادثات مبقر رئا�صة اجلمهورية.
ق/و

الذي  االإرهــابــي  "بقوة" االعــتــداء  اجلــزائــر  اأدانـــت 
�صوكولو  يف  ع�صكريا  خميما  ــد  االأح اأم�ض  ا�صتهدف 
�صحايا  خلف  الــذي  و  مايل  بو�صط  �صيغو  منطقة  يف 
وزارة  با�صم   الناطق  واأكد  املايل.  الدرك  �صفوف  يف 
يف  ال�صريف  علي  بن  العزيز  عبد  اخلارجية  ال�صوؤون 
الذي  االإرهابي  االعتداء  بقوة  "ندين  له  ت�صريح 
ا�صتهدف اليوم االأحد 26 يناير 2020 خميم ع�صكري 
خلف  الذي  و  مايل  و�صط  �صيغو  مبنطقة  �صوكولو  يف 

�صحايا يف �صفوف الدرك املايل". 
و اأبرز بن علي ال�صريف اأن اجلزائر "تبقى على قناعة 
باأن قوات االأمن و الدفاع و ال�صعب و احلكومة يف مايل 
يف  هــوادة  دون  االإرهــاب  وح�ض  مكافحة  �صيوا�صلون 
هذا البلد اجلار ال�صائر على طريق امل�صاحلة و الوفاق 
عنها  اأعــلــن  موؤقتة  ح�صيلة  وح�صب  الوطنيني". 
اجلي�ض املايل فاإن االعتداء على املخيم الع�صكري يف 

�صوكولو خلف 19 قتيال و خم�ض جرحى.
ق/و

للجمارك   الــوالئــيــة  املفت�صية  مــديــر  ك�صف 
املفتوحة  االبواب  هام�ض  على  بلعبا�ض  ب�صيدي 
ت�صجيل  عن  املفت�صية    مبقر  تنظيمها  مت   التي 
70 خمالفة  املا�صية زهاء  ال�صنة  م�صاحله خالل 
جمركية  اغلبها يخ�ض جمال التهريب و خمالفة 
قيمة  بلغت  قد  و  خمالفة،  ب47  ال�صرف  نظام  
بها  اأدىل  التي  االح�صائيات  ح�صب  املحجوزات، 
مدير املفت�صية الوالئية للجمارك  اكرث من 112 
كقيمة  دينار  مليون   25 اىل  ا�صافة  دينار  مليون 
حرر  بينما  املحجوزة؛   النقل  و�صائل  ملختلف 
اعوان مفت�صية اجلمارك خالل ن�صاطهم اليومي 
العديد من الغرامات املالية قيمتها تعدت الـ 700 

مليون دينار جزائري .
م.رم�صاين

اأم�ض   الــــزالزل  لر�صد  الــوطــنــي  املــركــز  �صجل 
االأحد، هزة اأر�صية ب�صدة 3.3 درجات على �صلم 
ري�صرت،على ال�صاعة 13.34، �صمال �صرق العوانة 
مركز  الـــزالزل  ر�صد  مركز  جيجل.وحدد  يف 
العوانة  �صرق  �صمال  كلم   16 بعد  على  الــهــزة، 

بوالية جيجل.
ق/ج

مبديرية  االإعالم  خلية  بيان  اأفاد 
فــرقــة  اأن  تــبــ�ــصــة  واليـــــة  اأمـــــن 
والية  باأمن  الق�صائية  ال�صرطة  
�صبكة  تفكيك  من  متكنت  تب�صة، 
يف  متورطني  �صبان،   10 من  مكونة 
ق�صد  ال�صراء  و  احل�صول  جناية 
الدويل  التهريب  و  النقل  و  البيع، 
لــلــمــخــدرات.الــقــ�ــصــيــة كــانــت قد 
التدخل  و  البحث  فرقة  عاجلتها، 

ــة  ــي ــوالئ ــة لــلــمــ�ــصــلــحــة ال ــع ــاب ــت ال
واليــة  بــاأمــن  الق�صائية  لل�صرطة 
عنا�صرها  توقيف  جــاء  و  تب�صة، 
حول  �صابقة،  ملعلومات  ا�صتغالال 
لها  الــتــي  املجموعة  هــذه  ن�صاط 
امتداد دويل، و تقوم بتهريب هذه 
الغرب  مــن  احلـــدود  عــرب  ال�صموم 
اىل ال�صرق، و بعد تر�صد لتحركات 
املتمهمني، الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 24 و43 �صنة، مت توقيف �صيارة 
�صياحية كان على متنها 04 �صبان، و 
وثائق،  بال  اأنها  فح�صها  بعد  تبني 
املخدرات  من  كمية  حتتوي  اأنها  و 
خمباأة  كانت  غ  بـ200  وزنها  يقدر 
توقيف  ليتم  متفرقة،  اأمــاكــن  يف 
حلقات  واأفــ�ــصــت  فيهم،  امل�صتبه 
االإطــاحــة  اإىل  املــوالــيــة  التحقيق 
بباقي عنا�صر ال�صبكة، كما حجزت 

باالإ�صافة  ــدرات،  ــخ امل مــن  500غ 
و33  نــقــال،  هــاتــف  جــهــاز   12 اإىل 
مهلو�صني،  وقر�صني  �صنتيم  مليون 
بعد  و  الكبري،  احلجم  من  �صكني  و 
اأمام  اجلميع  ُقدم  التحقيق،  انتهاء 
التحقيق  اأمرقا�صي  اأيــن  العدالة، 
ــار  ــظ ــت ان يف  ــم  ــه ــن م  09 بــحــبــ�ــض 
يف  املــتــاجــرة  بتهمة  حماكمتهم  
املخدرات.           �صو�صة حممد الزين 

ك�صفت م�صادر اإعالمية تون�صية عن 
البلد،  لهذا  االأمنية  االأجهزة  متكن 
دولية  �صبكة  مــوؤخــرا،   تفكيك  من 
تهريب  يف  متخ�ص�صة  امراأة  تقودها 
اجلزائر  نحو  تون�ض  من  املهلو�صات 
عرب م�صالك غري �صرعية باحلدود 

الربية .
ــع  ــوق امل كــــان  الـــ�ـــصـــدد  هــــذا  يف  و 
اأون  »ال�صريح  التون�صي  االإعالمي 
معلومات  على  بناء  اأنه  اأكد   « الين 
العمومية  النيابة  مراجعة  وبعد 
تابعة  م�صرتكة  ـــات  دوري داهــمــت 
بالكاف  الوطني  احلــر�ــض  ملنطقة 
بتون�ض منزل امراأة قاطنة مبدينة 
دقيقا  تفتي�صا  وبتفتي�صه  الكاف 
نوع  خمــدر  قر�ض   5200 حجز  مت 
نوع  ملخدر  علبة   58 »هــولــيــدول«، 
قر�ض   35 تيم�صتا  و  »بــاركــيــزول« 
من  ن�صخ  »هي�صتام«،  ــوع  ن ــدر  خم
تخ�ض  وطنية  تعريف  بــطــاقــات 
الأدوية  طبية  و�صفات  اأنفار،  عدة 
 carte« زيـــارة  بطاقتي  و  ــدرة  خم

اأع�صاب.واأ�صاف  لطبيبي    »visite
ذات امل�صدر اأنه بالتحري مع املعنية 
انها  ــدر-  ــص ــ� امل -بح�صب  �ــصــرحــت 
خمدرات  ترويج  يف  �صبكة  تتزعم 
مبالغ  مقابل  واجلزائر  تون�ض  بني 
من  عدد  مع  تتعامل  و  هامة  مالية 
الــ�ــصــيــدلــيــات بــاجلــهــة وعـــدد من 
و  ــن  م ميكنونها  ــن  ــذي ال االأطـــبـــاء 
�صفات طبية، باال�صتعانة ببطاقات 
كما  جمهولني،  الأ�صخا�ض  تعريف 
غرامية  عالقات  ربطت  اأنها  تبني 
احــدهــم  �ــصــيــديل  و  طبيبني  مــع 
ب�صو�صة و الثاين بطربقة وعالقات 
اأجل  من  طرف  من  اأكرث  مع  اأخــرى 
عمليات  وت�صهيل  مهمتهما  ــاح  اإجن
الــتــهــريــب و الــرتويــج .حــيــث مت 
التحريات  ملوا�صلة  بها  االحتفاظ 
الإلــقــاء  حثيثة  املــ�ــصــاعــي  و  معها 
ال�صبكة  عنا�صر  بقية  على  القب�ض 
من  كــل  و  ــاء  ــب االأط و  ال�صيادلة  و 
هويات  على  احل�صول  يف  �صاعدها 
.و  الأ�صخا�ض  تعريف  بطاقات  و 

ــزة  ــه االأج اأن  ــارة  ــص ــاالإ� ب ــر  ــدي اجل
احلدود  وعرب  اجلزائر  يف  االأمنية 
الإحباط  حربها  توا�صل  الــربيــة، 
املهلو�صات  لتهريب  حمـــاوالت  ــة  اأي
من  اأو  اجلـــزائـــر  اإىل  تــونــ�ــض  مــن 
والعمليات  املجاورة  االأخرى  الدول 
التي  و  عنها  ك�صفت  التي  االأخــرية 

موجعة  �صربات  خاللها  من  وجهت 
دليل  اخلــطــرية،  ال�صبكات  لتلك 
و  اجلي�ض  قوات  �صهر  و  فطنة  على 
الدرك على �صالمة الرتاب  و  االأمن 
الإغــراق  حمــاوالت  اأيــة  من  الوطني 

البالد بهذه ال�صموم.
ق/و



هذه الصحيفة تم تحميل 
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