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االطاحة مبهربني للم�سروبات الكحولية وحجز 20 األف وحدة بالوادي
حترير طفلني من قب�سة 

خمتطفني بتيزي وزو

حالة طوارئ يف �سطيف 
بعد وفاة امراأتني 

ب�سبب اإنفلونزا حادة

ال�سماح  للمواطنني 
اال�سرائيليني بال�سفر 

اىل ال�سعودية

اأمن الولية

اجلزائر تقتني كمية من الكوا�شف اخلا�شة 
بفريو�س كورونا

عثــــــــر عليهما 
داخل بيت مهجور 

والتحقيق متوا�سل 

لأول مرة يف التاريخ
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وزارة الرتبية ت�شع حدا للتوزيع الع�شوائي لها بدء من املو�شم القادم

�سرف منحــة 5 اآالف دج للتالميــذ 
املعوزين عن طريق الربيد مبا�سرة  
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تنفيًذا لتعليمات وزير التجارة القا�شية 
بالق�شاء النهائي على مافيا احلليب

ند  مديرية التجارة تجُ
فـرقا ملراقبة املحــــــالت 

التجاريــــة واالأ�سواق

 اأ�ساتذة االبتدائــــــــي 
يتم�سكـــــــــون مبطالبهم 

وي�سلــــــون املدار�س 

منح مهلة اإىل غاية الـ5 فيفري للمثول 
جمددا اأمام اللجنة 

وايل يرف�س 
التنــازل عن 

احل�سانـــــــة 
الربملانيـــــة

ت�سامن �سوف 

املدرب عبيــــــد طلــب
 من العبيه الرتكيز اأكرث 

يف العمـــــــــل 
نادي تقرت 

نقاط بني دوالة �ستكون 
ال�سبيل لالقتــــراب من 

كوكبة املقدمــــــــة 

الــــــوادي

ورقلة

ريا�شة اجلنوب
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ما 
تِبعاتجُ �ستاء 

دافئ دون ثلوج ؟
اأعلن كيمو �شارينني، مدير املعهد الفنلندي للح�شا�شية 

والبيئة يف كاريليا اجلنوبية، اأن ال�شتاء دون ثلوج 
قد ي�شبب قلة املحا�شيل ال�شيفية واختفاء البعو�س 

 ،YLE وح�شرات اأخرى �شرورية لل�شل�شلة الغذائية.وتفيد
باأنه وفقا ل�شارينني، يتكاثر البعو�س يف اأحوا�س املياه 

املتكونة من ذوبان الثلوج يف الربيع، اأي عندما تكون الثلوج 
قليلة لن يح�شل البعو�س على و�شط للتكاثر. وهذا بدوره 

ي�شبح م�شكلة للطيور لأنها تفقد اأحد م�شادر ح�شولها على 
التغذية.وي�شري العامل، اإىل اأن عدم وجود الثلوج ميكن اأن 

ي�شبب انخفا�شا يف حجم املحا�شيل ال�شيفية، لأن الثلوج 
هي م�شدر رطوبة الرتبة وحتمي املحا�شيل من الرياح 
ال�شديدة.واأ�شاف، ومع ذلك لي�س هناك ما يدعو للقلق 
من حدوث تغري حاد يف املناخ، ولكنه حذر من اأن قلة 

الثلوج ل تفيد اأي نوع من اأنواع النباتات.ويذكر 
اأن وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( كانت 
قد ن�شرت بيانات ت�شري اإىل اأن ال�شنوات 

الع�شر الأخرية، كانت الأكرث دفئا 
منذ بداية ت�شجيل درجات 

احلرارة.

�صورة وتعليق 

حـدث وال حـرج02
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�سكان حي �سيدي 
عبد القادر بورقلة 
يقومون بت�سليح 

جماري �سرف 
�سحي بعد اأن كاد 

ي�سقط طفل يف 
اأحد املجاري. 

توقيف عملية االإنتاج مبلبنة ذراع 
بن خدة بتيزي وزو ب�سبب بكترييا

اإجنازا عامليا يعد الأول من نوعه، عرب   )NHS( اإدارة ال�شحة الوطنية الربيطانية اأطباء  اأجرى 
املفتاح".و�ُشّخ�شت  "ثقب  ت�شمى  للغاية  خا�شة  جراحة  با�شتخدام  بال�شرطان  مري�س  رئة  اإزالة 
اأنها اأكرث اأ�شكال املر�س تقدما )املرحلة الرابعة(، بعد  74 عاما، على  حالة املري�س، رميوند بيج، 
اأن عرث امل�شح املتقدم على ورمني.ومتّكن اجلراحون يف م�شت�شفى "رويال بابورث" يف كامربيدج، 
من الو�شول اإىل الرئة اليمنى امل�شابة، عن طريق �شق �شغري بني ع�شالت البطن، بدل من الت�شبب 
يف تلف ال�شدر.واأُدخلت كامريا وم�شبار لف�شل الرئة و�شغطها باإحكام يف كي�س �شبكي، حيث قام 
الأطباء باإزالتها من خالل ال�شق.وبعد �شاعتني ون�شف ال�شاعة من اإجراء العملية، تخل�س املري�س 
من الأمل ومتّكن من الدرد�شة مع زوجته، جو، وامل�شي ب�شهولة.ويف حديثه مع  Sunday Times، قال 
الرجل املتقاعد اإنه "�شعر بالقلق" لكونه اأول مري�س يف العامل يخ�شع لعملية جراحية مماثلة. وما 

كاإجراء  الكيميائي  للعالج  يخ�شع  يزال 
بـ"�شحة  ي�شعر  الآن  ولكنه  ــرتازي،  اح
مدى  قــولــه.وعــلــى  حــد  على  جيدة"، 
�شرطان  مر�شى  اجلراحون  عالج  عقود، 
الرئة عن طريق فتح جانب �شدرهم مبا 
يعادل 8 بو�شات. ولكن الإجراء اجلديد 
ترك ندبة طولها 2 بو�شة فقط.وُرّحب 
ثوريا،  باعتباره  الت�شغيلي  بالربنامج 
الطريق  ميهد  اأن  اخلرباء  يتوقع  حيث 

لع�شر جديد يف جراحة "ثقب املفتاح

بريطانيا.. اأول عملية اإزالة رئة مري�س 
�سفت بـ"الثورية" �سرطان عرب جراحة وجُ

الأول مرة يف التاريخ

ال�سماح للمواطنني االإ�سرائليني 
بال�سفر اإىل ال�سعودية

وقع وزير 
الداخلية 

الإ�شرائيلي، 
اأرييه درعي، 

على قرار ي�شمح 
لالإ�شرائيليني 

بزيارة اململكة 
ال�شعودية لأول مرة يف التاريخ، وفقا ملا 

نقلته �شحيفة "هاآرت�س".
ومت الإعالن عن هذا القرار، وقد اتخذ بالتن�شيق مع 

لوزارة  بيان  ح�شب  الإ�شرائيلية"،  الع�شكرية  "املوؤ�ش�شة 
الداخلية.و�شي�شمح القرار بال�شفر لل�شعودية لتاأدية 

ال�شعائر الدينية اأثناء احلج والعمرة، اأو يف اإطار رحلة 
عمل ل تتجاوز 9 اأيام.

وي�شرتط قرار ال�شماح بال�شفر اإىل ال�شعودية اأن يح�شل 
ال�شخ�س املعني على دعوة من م�شوؤول �شعودي.

توقفت ملبنة ذراع بن خدة غرب والية تيزي وزو، عن عملية إنتاج 
حليب األكياس بعد أن أكدت النتائج املخربية على وجود بكترييا 

يف احلليب. وذكرت مصادر مقربة من مديرية التجارة لوالية تيزي 
وزو،  أن قرار تعليق عملية إنتاج احلليب مبلبنة ذراع بن خدة 

اليت تعد من أكرب مصانع إنتاج هذه املادة باملنطقة، جاء نتيجة ما 
أسفرت عنه عملية أخذ العينات اليت قام هبا أعوان الرقابة، حيث 

أن إخضاع العينات للنتائج املخربية والتحاليل الالزمة أظهرت 
احتواء مادة احلليب املنتج على بكترييا » Coliforme« اليت 

تنجم عن غياب عامل النظافة.

عرث باحثون يف اأ�شرتاليا على اأقدم حفرة ت�شبب فيها �شقوط نيزك على �شطح الأر�س قبل اأكرث من 2.2 مليار �شنة، اأي ما يعادل نحو 
ن�شف العمر احلايل لالأر�س، وفقا لدرا�شة من�شورة باأحدث اأعداد جملة Nature Communication العلمية.احلفرة، والتي نتجت عن 
ارتطام اجلرام ال�شماوي مبا يعرف اليوم بولية اأ�شرتاليا الغربية، ت�شمى "يارابوبا" ويبلغ قطرها  نحو 70 كيلومرتا، لكنها تاآكلت اليوم 

ب�شكل  كامل.وخالل املرحلة الأوىل من عمر كوكب الأر�س، كانت اأجرام �شماوية ت�شقط على �شطحه ب�شكل م�شتمر، ولكن ما نتج عن 
ذلك من فوهات اندثر ب�شبب احلركة امل�شتمرة للغالف ال�شخري للكوكب، واملعروف علميا مب�شطلح ال�شفائح التكتونية، ف�شال عن تاآكل 

هذه ال�شفائح مبرور مليارات ال�شنني.واعتاد الباحثون من قبل على ت�شنيف حفرة "فريديفورت" الواقعة ب�شمال جنوب اأفريقيا، اأقدم 
واأكرب فوهة على الأر�س ناجتة عن ارتطام اأجرام �شماوية بالأر�س، اإىل اأن مت ح�شاب عمر فوهة "يارابوبا" وات�شح اأنها اأقدم بنحو 200 

مليون �شنة.ويرجح الباحثون اأن الرتطام الذي حدث يف اأ�شرتاليا اأثر على مناخ الأر�س حيث كانت اأجزاء كبرية من الكوكب مغطاة 
اآنذاك وبعمق كبري باجلليد، اإذ توجد اآثار على تر�شبات اأنهار جليدية يقدر عمرها بنحو 225.2 مليار �شنة على الأقل مت العثور عليها 
باإقليم ترا�شفال يف جنوب اأفريقيا.ولكن اجلليد انح�شر فيما بعد ولفرتة 
تقدر بنحو 400 مليون �شنة على الأقل، ح�شبما اأو�شح الباحثون، والذين 
يربطون ذلك بالرتطام.كما يعتقد الباحثون اأن احلفرة قذفت بكميات 
هائلة من غاز ثاين اأك�شيد الكربون وبخار املاء وغريها من غازات الغالف 
اجلوي لالأر�س، والذي كان ل يزال اآنذاك فقريا يف الأك�شجني.واإذا كانت 

املنطقة اآنذاك مغطاة بطبقة جليد �شميكة، فاإن ذلك رمبا اأدى اإىل تبخر 
وذوبان اجلليد، ويف حالة و�شول البخار اإىل الطبقة العليا من الغالف 

اجلوي فرمبا ت�شبب ذلك يف ظاهرة الحتبا�س احلراري مبا يوؤدي لرتفاع 
درجة حرارة الأر�س، غري اأن فريق البحث اأقر باأن ذلك ل يعدو كونه 

احتمال.

العثور على اأقدم حفرة نتجت عن �سقوط نيزك 
على االأر�س
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  اجلزائر تقتني كمية من الكوا�سف اخلا�سة 
بفريو�س كورونا

لوؤي ي
--------------------

واأو�ضح زبري حّراث املدير العام 
با�ضتور    ملعهد  املرجعي  للمخرب 
باأنه �ضيتم يف مرحلة اأوىل، اقتناء 
كمية تكفي  لتغطية احتياجات 
اجلزائر خالل ال�ضهرين املقبلني، 
على اأن تو�ضع الحقا بالنظر اإىل 
والوطنية  الدولية  امل�ضتجدات 

النت�ضار فريو�س "كورونا".
الدويل  الطلب  اأن  حراث  وقال 
الكوا�ضف،  هذه  على  جدا  كبري 
بتاأمني  اجل��زائ��ر  تكتفي  ل��ذا 
ب�ضكل  الفرتة  لهذه  احتياجاتها 
بطلبيات  تدعمه  اأن  على  اأويل 

الحقة.
با�ضتور  معهد  مدير  واأ���ض��ار 
�ضتكون  الطلبية  هذه  اأن  اإىل 
جانفي  �ضهر  نهاية  قبل  جاهزة 
اأجنبي  خمرب  قبل  من  اجل��اري، 
النوع  اإنتاج هذا  متخ�ض�س يف 

من الكوا�ضف.
تاأمني  اأّن  املتحدث  واأردف 
مناق�ضة  عرب  مير  لن  الطلبية 
دولية بل يتم من قبل خمرب رائد 
عمل  اإط��ار  يف  املجال،  هذا  يف 

جلنة تعاون دولية ممثلة من قبل 
اجلزائر.  

عن  امل�ضوؤول  عر�س  جانبه  من 
خمرب االأمرا�س التنف�ضية مبعهد 
درار،  فوزي  الدكتور  با�ضتور، 
العامل  عرب  الوبائية  الو�ضعية 
املنظمة  معطيات  اىل  ا�ضتنادا 
احلاالت  وعدد  لل�ضحة  العاملية 
)موطن  بال�ضني  �ضجلت  التي 
ت�ضجيل  اإىل  م�ضريا  ال��وب��اء(، 
حالة   41 و  اإ�ضابة  حالة   1287
الرئوية  االلتهابات  نتيجة  وفاة 

الفريو�س،  فيها  ت�ضبب  التي 
اأخ���رى  ح����االت  ج��ان��ب  اإىل 
�ضجلت بكل من فرن�ضا وفيتنام 

وا�ضرتاليا وال�ضعودية.
باملنا�ضبة  اخلبري  ذات  واأو�ضح 
التو�ضل  يتم  مل  االآن  "حلد  انه 
الفريو�س  �ضاللة  اإىل  بعد 
ي�ضبه يف بع�س مكوناته  الذي 
ظهر  ال��ذي  �ضرتا�س  فريو�س 
ال�رشق  وكورونا   2003 �ضنة 
االأو�ضط الذي ظهر �ضنة 2015 
وال يوجد حتى االآن اأي دواء اأو 

لقاح خا�س به".
مديرة  جانبها  م��ن  و���ض��ددت 
االنت�ضار  وا�ضعة  االأم��را���س 
�ضامية  ة  ال�ضحة،  ب����وزارة 
ح���م���ادي، ع��ل��ى االإج�����راءات 
التوعوية  واحلمالت  الوقائية 
االإعالم  و�ضائل  بها  تقوم  التي 
املختلفة، م�ضرية يف ذات الوقت 
الذي  املراقبة  جهاز  دور  اإىل 
املنظمة  تو�ضيات  "وفق  يعمل 
احلا�ضلة  وامل�ضتجدات  العاملية 

يف العامل".

ك�سف معهد با�ستور عن اقتناء اجلزائر كمية من الكوا�سف اخلا�سة بفريو�س كورونا وذلك يف اإطار اتفاقية 
تعاون مع املعهد املرجعي لهونغ كونغ بال�سني.

الرتبوية  �ستكون جاهزة قبل نهاية �سهر جانفي اجلاري... والربامج  املناهج  يف  النظر  اإعادة  اإىل  "ال�ستاف" تدعو 

الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  دعا 
عمال  "ال�ضتاف"  ل��ن��ق��اب��ة 
وموظفي قطاع الرتبية مبختلف 
ر�س  اإىل  ورتبهم  اأ�ضالكهم 
الفتكاك  التجند  و  ال�ضفوف 
بكل  امل�����رشوع��ة،  مطالبهم 
الو�ضائل القانونية وعلى راأ�ضها 
التعليم االبتدائي. وجاء  اأ�ضاتذة 
الوطني  املجل�س  خ��الل  ه��ذا 
لعم�ال  امل�ضت��قلة  للنق�ابة 
ال��ذي  والتك���وين  الرتبي�ة 
 23  ،  22  ،  21 اأي���ام  انعقد 
حممد  بثانوية   2020 جانفي 
اأين   ، البليدة  بوالية  تفتيفة  بن 
ندد املجتمعون بتجاهل ال�ضلطة 
ال�ضارع  يف  يجري  ملا  القائمة 
 ، اإيقافه  اأو  تق�ضيمه  وحماولة 
ودعا   . اجلميع  مع  حوار  بفتح 
املجتمع�ون اإىل الناأي باملدر�ض�ة 
اجل��زائ��ري��ة ع��ن امل��ن��اك��ف��ات 
والتجاذبات  االإيديولوجية 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤج��ج 
اخلالفات  وتغذي  ال�رشاعات 
وت��ع��ط��ل االإ���ض��الح�����������ات، 
ال��ك��ف��اءات  على  واالع��ت��م��اد 
املتخ�ض�ضة من ذوي اخلربة يف 
عمق  من  النابعة  الرتبية  قطاع 
املجتمع اجلزائري. لتعكف على 
بناء مناهج تعليمية على اأ�ض�س 
التغريات  علمية حديثة لت�ضاير 
تواكب  و  املجتمع  يف  احلا�ضلة 
التطورات احلادثة على امل�ضتوى 
للو�ضول  وال���دويل،  املحلي 
لنظام  ال��ق��ري��ب  امل���دى  على 
ثقافتنا  ث��راء  يعك�س  تربوي 
تن�ضهر  قالب  يف  اجل��زائ��ري��ة 
الوطنية  الهوية  عنا�رش  فيه 
االأ�ضا�ضية  مكوناتها  بجميع 
االأمازيغية  اللغة  ال�ضيما   ،
ح�ضب  اختيارية  تزال  ال  التي 
للرتبية،  التوجيهي  القانون 
ين�س  ال��د���ض��ت��ور  اأن  رغ���م 
وطنية  لغة  اأنها  على  �رشاحة 
تدارك  يجب  ،وعليه  ور�ضمية 
القان��ون  مبراجعة  التناق�س  هذا 
التي  املكانة  اللغة  هذه  واإعطاء 
االأط��وار  جميع  يف  ت�ضتحقها 
الهدف  يتحقق  حتى  التعليمية، 
االأجي�ال  رب��ط  يف  املن�ضود 

ال�ضارب يف  احل�ضاري  مبورثنا 
تعّر�س  كما   . التاريخ  اأعماق 
والتحليل  باملناق�ضة  املجتمعون 
الو�ضط  يف  العنف  لظاهرة 
اأبعادا  اأخ��ذت  التي  املدر�ضي 
اأ�ضكاال خمتلفة باتت  خطرية و 
وتعيق  الرتبوية  اجلماعة  توؤرق 
دورها  اأداء  املدر�ضة يف  وظيفة 
الرتبوي و التعليمي ، ومن اأجل 
اإىل  دعا  الظاهرة  هذه  من  احلد 
االإجراءات  من  جمموعة  اتخاذ 
عرب خمتلف موؤ�ض�ضات املجتمع 
. ودعا بيان "ال�ضتاف" اإىل اإعادة 
وال��ربام��ج  املناهج  يف  النظر 
املعاهد  وا�ضرتجاع  الرتبوية 
االأهمية  واإي��الء  التكنولوجية، 
اجلذرية  لالإ�ضالحات  البالغة 
والتكفل  االبت�دائي  للتعليم 
هذا  اأ���ض��ات��ذة  مبطالب  ال��ت��ام 
من  اأكرث  يعانون  الذين  الطور، 
امللقاة  املهام  تعدد  جراء  غريهم 
اأنها  واأك���دت   ، عاتقهم  على 
�ضتوا�ضل الن�ضال حتى تتحقق 
و يتبواأ التعليم االبتدائي املكانة 
بتوظيف  وهذا  ي�ضتحقها  التي 
الرتبية  و  االإيقاظ  ملواد  اأ�ضاتذة 
البدنية وخف�س احلجم ال�ضاعي 
، و كذلك توظيف اأعوان تربية 
تاأطريهم  و  التالميذ  حلرا�ضة 
اأوقات  واأثناء  االأق�ضام  خارج 
رتب  ا�ضتحداث  م��ع  ال��راح��ة 
رتبة  وتعميم  االإدارة  اأع��وان 
م�ضاعد مدير يف جميع املدار�س 
من  امل�دير  لتمكني  االبتدائية 
البيداغوجية  ملهامه  التفرغ 
منحة  ���رشف  من  اإعفائه  مع 
ال��ت��م��در���س ل��ل��م��ع��وزي��ن يف 
طالب  كما   . املدر�ضي  الدخول 
البلديات  برفع و�ضاية وهيمنة 
مع  االبتدائية  امل��دار���س  على 
للخدمات  دي��وان  ا�ضتحداث 
يف  النظر  واإع���ادة  املدر�ضية 
التدهور  �ضلم االأجور للحد من 
برفع  ال�رشائية،  للقدرة  الفظيع 
اال�ضتداللية  النقطة  قيمة 
وخف�س ن�ضبة ال�رشيبة واتخاذ 
اجتاه  ح��ازم  و  وا�ضح  موقف 

اأموال اخل�دم�ات االجتماعية.
لوؤي ي

 هيمنة البلديات على املدار�س 
االبتدائية يثري انتقاد النقابات

ال�سني اأغلقت مدنا ت�سم اأربعني مليون �سخ�س حل�سر بوؤرة الفريو�س

لدى  ب��االإع��الم  املكلف  ك�ضف 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة 
عن  االأندل�ضي"،  االأمني  "حممد 
"اجلزائر-  رحالت  موعد  تاأجيل 
�ضهر  ب��داي��ة  غاية  اإىل  بكني" 
فيفري املقبل.وقال االأندل�ضي يف 
�ضبب  اإن  �ضحفية،  ت�رشيحات 
قرار  اإىل  يرجع  الرحالت  تاأجيل 
مددت  التي  ال�ضينية  ال�ضلطات 
عطلة عيد الربيع التي كان مقرراً 
يف االأ�ضل حتى ال� 30 من �ضهر 
جانفي اجلاري اإىل مدى منا�ضب، 
لل�ضيطرة  رئي�ضي  ك���اإج���راء 
كورونا. فريو�س  تف�ضي  على 
رحلة  توجد  باأنه  املتحدث  واأكد 

االأ�ضبوع  يف  واح��دة  مبا�رشة  
ال�ضينية  والعا�ضمة  اجلزائر  بني 
ال�ضدد:"  اأكد يف هذا  بكني،حيث 
ال�ضلطات  اأن  االأم��ر  يف  ما  كل 
اإج����راءات  ات��خ��ذت  ال�ضينية 
كورونا،  فريو�س  الحتواء  طارئة 
قرار  تتخذ  مل  اجلزائرية  واجلوية 
موقع  وقال  مبفردها".هذا  التاأجيل 
"بلومربغ" االأمريكي اإن االنت�ضار 
ت�ضبب  كورونا  لفريو�س  ال�رشيع 
يف  واالأعمال  ال�ضفر  تعطيل  يف 
اإج��راءات  اتخذت  التي  ال�ضني 
غري م�ضبوقة، باإغالق مدن ت�ضم 
حول  �ضخ�س  مليون  اأرب��ع��ني 
ملحاولة  ووهان  يف  املر�س  بوؤرة 

نف�س  ت��ق��دم��ه.واأو���ض��ح  اإب��ط��اء 
تعد  "ووهان"  مدينة  اأن  امل�ضدر 
لل�رشكات  بالن�ضبة  مهما  مركزا 
 500 اإذ تقع فيها حوايل  العاملية، 
من�ضاأة، وحتتل املركز 13 من بني 
حوايل األفي مدينة بال�ضني ت�ضم 
ح�ضب  اأخ��رى،  ومرافق  م�ضانع 
"بلومربغ".ويوجد  بيانات  قاعدة 
يف مقاطعة هوبي 1016 من�ضاأة، 
ال�ضابعة  املرتبة  حتتل  يجعلها  مما 
من بني 32 والية ق�ضائية، وفيها 
لل�رشكات  تابعة  من�ضاأة   44 تقع 
بال�ضني،  امل��وج��ودة  االأمريكية 
من�ضاأة  اأرب��ع��ني  نحو  وك��ذل��ك 
االأوروب��ي��ة،  لل�رشكات  تابعة 

امل�ضانع  من  العديد  توجد  كما 
ال�ضيارات  �ضناعة  يف  العاملة 
كبرية  اأ�ضماء  وت�ضمل  والنقل، 
و�ضيمنز.ومع  بيب�ضي  مثل 
الناجمة  الوفيات  ع��دد  ارتفاع 
عن االأمرا�س ال�ضبيهة بااللتهاب 
منها  ح��االت  وظهور  ال��رئ��وي، 
املجاورة  االآ�ضيوية  البلدان  يف 
اجلنوبية  ك��وري��ا  ذل��ك  يف  مب��ا 
الواليات  وكذلك  و�ضنغافورة 
االقت�ضادي  التاأثري  فاإن  املتحدة، 
لفريو�س كورونا قد يكون وا�ضع 
نف�س  املوقع  اأ�ضار  االنت�ضار، كما 

امل�ضدر.
لوؤي ي

تاأجيل موعد رحالت "اجلزائر- بكني" اإىل غاية بداية �سهر فيفري املقبل

الب�سري العامل  املرور،  حوادث  اأ�سباب  من  باملائة   96

الوطني  املركز  رئي�س  ك�ضف 
الطرقات  عرب  والوقاية  لالأمن 
اأحمد نايت احل�ضني عن ت�ضجيل 
ح��وادث   22507
ج�ضمانية  م��رور 
خ������الل ع���ام 
 2 0 1 9
يف  ،ت�ضبب 
ه����الك يف 
ه������الك 
 3275

 31010 نحو  واإ�ضابة  �ضخ�ضا 
بجروح متفاوتة.

لالإذاعة  احل�ضني،  نايت  واأو�ضح 
تراجع  ت�ضجيل  مت  اأنه  اجلزائرية، 
طفيف مقارنة ب�ضنة 2018 يقدر 
ب� 2 باملائة يف عدد احلوادث و 1 
باملائة يف عدد القتلى و 4 باملائة 

للجرحى.
االأح�ضن خالل  احل�ضيلة  واعترب 
العقدين االأخريين، مربزا اأنه يف 
 4610 ت�ضجيل  مت   2015 �ضنة 
 1400 نحو  اأن  يعني  ما  قتلى، 
على  الهالك  من  جنوا  �ضخ�ضا 

�ضنة  خالل  اجلزائرية  الطرقات 
.2019

واأكد نايت احل�ضني اأن احل�ضيلة، 
غري  تبقى  ���ض��يء،  ك��ل  ورغ��م 
ثقيلة  الفاتورة  الأن  مر�ضية 
لبذل  يدفعنا  م��ا  وه��و  ج���دا، 
العنف  ملجابهة  م�ضاعفة  جهود 

املروري.
لهذه  املادية  املخلفات  وب�ضاأن 
املركز  رئي�س  اأو�ضح  احل��وادث، 
عرب  والوقاية  لالأمن  الوطني 
اأجنزها  درا���ض��ة  اأن  الطرقات، 
املركز مع جامعة باتنة تو�ضلت 

املادية  اإىل حتديد معدل اخل�ضائر 
�ضنويا،  دي��ن��ار  مليار  ب�100 
احل�ضيلة  ه���ذه  اأن  م�ضيفا 
الدولية  التقارير  مع  تتنا�ضب 
التي ت�ضري اإىل اأن اخل�ضائر املادية 
حلوادث املرور يف الدول النامية، 
متثل بني 1 و 3 باملائة من الدخل 

االإجمايل.
واأرجع املتحدث اأ�ضباب احلوادث 
اإىل العامل الب�رشي ب� 96 باملائة، 
هذه  يدعم  ما  هناك  اأن  موؤكدا 
االأرقام رغم الت�ضكيك فيها من 

قبل البع�س.

واأبرز يف ذات ال�ضياق اأن ن�ضف 
�ضحايا هذه احلوادث يف املناطق 
من  باملائة  و55  م�ضاة  احل�رشية 
اجلرحى فيها م�ضاة اأي�ضا، ف�ضال 
عن اأن االإفراط يف ال�رشعة ميثل 
احلوادث،  اأ�ضباب  من  باملائة   17
باملائة،   15 ال�ضواق  انتباه  وعدم 
طرف  من  احليطة  اأخ��ذ  وع��دم 
العوامل  فهذه  باملائة،   6 امل�ضاة 
الب�رشي  العن�رش  من  الثالثة 
من  باملائة   40 ت�ضّكل  –يقول- 

ن�ضبة احلوادث.
لوؤي ي

فاتورة اإرهاب الطرقات تكلف اخلزينة 100 مليار دينار �سنويا
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حممد علي 
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االقت�ضاد  علوم  اأ�ضتاذ  ي�ضتبعد  مل 
جلوء  عية،  الرحمان  عبد  النقدي، 
تكميلي  مالية  قانون  اإىل  احلكومة 
لل�ضنة اجلارية، حيث اأكد اأن هذا القانون 
ت�ضيري  يف   « �رشامة  »اأك��رث  �ضيكون 
املال العام، خا�ضة واأن االأو�ضاع احلالية 
�ضارمة،  ج��ّد  تدابري  اتخاذ  تتطلب 
رغم  اأن��ه  اإىل  ذات��ه  الوقت  يف  م�ضريا 
 2020 ل�ضنة  املالية  قانون  م�رشوع  اأن 
العادي ت�ضمن بع�س الزيادات خا�ضة 
القيمة امل�ضافة  بالرفع من  فيما يتعلق 
يعرف  ما  اأو  ال�رشكات  اأرب��اح  على 
باملائة،   19 ن�ضبته  ما  اإىل  »التيفيا«  ب� 
باالإ�ضافة اإىل �رشائب على غرار قرار 
من  االأق��ل  ال�ضيارات  ا�ضترياد  اإع��ادة 
ثالث �ضنوات و�رشائب على البنزين، 
االأمر الذي �ضي�ضخ للخزينة العمومية 
200 مليار  اأكرث من    � � ح�ضب اخلبري 
دينار، باملقابل تتكبد اخلزينة العمومية 
وهو  دينار  مليارات   7 ب�  يقدر  ما 
�ضنويا،  �ضنتيم  مليار   700 يعادل  ما 
ل�ضندوق  م�ضاعدة  اأو  كم�ضاهمة 
التقاعد كما عرف  قانون املالية لل�ضنة 

اجلارية. 
 و يف ال�ضياق ذاته، اأ�ضاف عبد الرحمان 
 2019 ل�ضنة  امليزانية  هيكل  اأن  عية، 
ال�ضنة  ميزانية  مع  مقارنة  يتغري  مل 
ال�ضلبية  املوؤ�رشات  اإىل  منوها  اجلارية، 
املدفوعات  ميزان  فيها  يتخبط  التي 
الذي يعاين من عجز يقدر ب� 14 مليار 
االآخر  هو  التجاري،  امليزان  و  دوالر 
الذي يقدر عجزه ب� 8 مليارات دوالر، 
قائال »اأمام كل هذه التقديرات ال�ضلبية 
عجزا؛  تعرف  ت��زال  ال  امليزانية  ف��اإن 
فلهذا  احلكومة �ضتلجاأ اىل قانون مالية 

تكميلي ل�ضنة 2020«.
املنطلق  من  االقت�ضادي،  اخلبري  قال  و 
اأن كل االأرقام التي يبني عليها قانون 
املالية العادي بداية ال�ضنة تتغري تقريبا، 
كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة لل�ضعر املرجعي 
الذي حددته  للميزانية و  املقرر  للنفط 
اإىل  باالإ�ضافة  دوالرا،   50 ب�  احلكومة 
و  اجلزائري  الدينار  بني  ال�رشف  �ضعر 
العمالت االأجنبية على غرار الدوالر، 
و تراجع م�ضتمر لقيمة العملة الوطنية 
عن  ف�ضال  الر�ضمية،  التعامالت  يف 
تلك املتعامل على اأ�ضا�ضها يف ال�ضوق 
املوازية، فهو االأمر الذي يجعلنا نقول، 

ل�ضنة  املالية  قانون  عن  احلديث  اإن 
2020غري م�ضتبعد .

و لالإ�ضارة، ت�رشع وزارة املالية بطلب 
يف  ال�����رشوع  عن  االأول  ال��وزي��ر  من 
تكميلي  مالية  قانون  مل�رشوع  حت�ضري 

هذا  على  ب��ن��اء  و  اجل��اري��ة،  لل�ضنة 
بالتخطيط  املكلفون  �ضي�رشع  الطلب، 
وزارة  م�ضتوى  على  التخلي�س  و 
القانون  لن�س  التح�ضري  يف  املالية 
ال�ضابقة،  الذي تخلت عليه احلكومات 

عبد  االأ�ضبق  الوزير  حكومة  خا�ضة 
املالك �ضالل الذي يقبع ب�ضجن احلرا�س 
حاليا، عن اال�ضتعانة به، حيث كان اآخر 
م�رشوع قانون مالية تكميلي هو ذلك 

الذي متت �ضياغته يف 2015.

مل ي�ستبعد خرباء االقت�ساد اأن تلجاأ احلكومة خالل االأيام القادمة اإىل قانون مالية تكميلي، حيث �سيتم اإقرار اإجراءات جديدة و تدابري لتعديل امليزانية العامة للبالد، و تفادي العجز يف املوازنة 
العامة خلزينة الدولة خا�سة يف الظروف التي تعرفها.

لتفادي العجز يف امليزانية لل�سنة اجلارية...

 للمطالبة بفتح م�سابقات التوظيف وتوفري منا�سب �سغل...

وايل  القادر  عبد  االأ�ضبق،  الوزير  رف�س 
التي  الربملانية  احل�ضانة  عن  التنازل  اأم�س 
املجل�س  يف  ع�ضو  ب�ضفته  بها  يتمتع 
ال�ضعبي الوطني.و منحت اللجنة  القانونية 
ال�ضعبي  املجل�س  االإدارية و احلريات يف  و 
عبد  االأ�ضبق  الوزير  و  النائب  الوطني، 
اإعداد  اأجل  من  اأيام   10 مهلة  وايل  القادر 
برفع  يتعلق  فيما  نف�ضه،  عن  للدفاع  ملف 
عبد  ب��اأن  م�ضادر  عنه.واأكدت  احل�ضانة 
الذي عقدته  االجتماع  القادر وايل  ح�رش 
اللجنة لدرا�ضة امللف اخلا�س برفع احل�ضانة 
مت  حيث  �ضباحا،  احلادية  ال�ضاعة  على  عنه 
من   5 غاية  اإىل  اإمهاله  و  اإليه  اال�ضتماع 
اأمام  جم��ددا  للمثول  املقبل  فيفري  �ضهر 
خل�ضاري.و  �ضعاد  ترتاأ�ضها  التي  اللجنة، 
االأ�ضبق  الوزير  اأن  اإىل  ذاته  امل�ضدر  اأ�ضار 
يتمكن  لكي  اأيام   10 مهلة  طلب  من  هو 
من اإعداد ملف للدفاع عن نف�ضه، يف حني 
اأكد باأن اجلل�ضة التي انطلقت على ال�ضاعة 

عادية  ظروف  يف  جرت  �ضباحا،  العا�رشة 
اأحال  تذكر.و  م�ضاكل  اأية  حدوث  دون  و 
مكتب املجل�س ال�ضعبي الوطني يف اجتماع 
تراأ�ضه رئي�س املجل�س �ضليمان �ضنني االأحد 
19 جانفي، طلب رفع احل�ضانة عن النائب 
القانونية.و  اللجنة  اإىل  وايل  القادر  عبد 
تر�ضح وايل عن قائمة حزب جبهة التحرير 
ت�رشيعيات  يف  م�ضتغامن  بوالية  الوطني 
االأ�ضغال  وزير  من�ضب  �ضغل  كما   ،2017
يف  املائية  املوارد  وزير  وكذلك  العمومية 
حكومة عبد املالك �ضالل القابع يف �ضجن 
عدد  يف  واليا  املعني  كان  قبلها  احلرا�س.و 
و  العا�ضمة  اجلزائر  منها  الواليات  من 
االأمني  من�ضب  ي�ضغل  اأن  قبل  وزو،  تيزي 
فقط،   للتذكري  الداخلية.و  ل��وزارة  العام 
مطلوب  وايل  حممد  االأ�ضبق  الوزير  فاإن 
فرتة  خالل  ف�ضاد  �ضبهات  حول  للتحقيق 

توليه وزارة االأ�ضغال العمومية.
لوؤي ي

منح مهلة اإىل غاية الـ5 فيفري للمثول جمددا اأمام اللجنة 

وايل يرف�س التنازل عن احل�سانه 
الربملانية اأن  عرقاب   حممد  الطاقة،  وزير  اأ�ضار 

العا�ضمة  باجلزائر  وقعتا  تركيا  و  اجلزائر 
متوين  عقد  جتديد  يت�ضمن  اتفاق  على 
لل�ضنوات اخلم�س  املميع  الطبيعي  بالغاز 
)05( املقبلة.و اأو�ضح عرقاب على هام�س 
الرتكي  اجلزائري  االأعمال  رجال  منتدى 
"لقد وقعنا اليوم على جتديد لعقد  قائال 

بالغاز  تركيا  بتموين  للجزائر  ي�ضمح 
الطبيعي املميع اإىل غاية 2024". و اأعلن 
الوزير انه �ضيتم ال�رشوع يف اأ�ضغال اإجناز 
املركب البرتوكيماوي الإنتاج الربوبيالن 
يف   )PDH-PP( البوليربوبيالن  و 
ال�ضدا�ضي  خالل  )تركيا(  االأدنة  مدينة  
االأول ل�ضنة 2020.وذكر عرقاب، يف هذا 

اأُبِرمت يف  التي  ال�رشاكة  بعقود  ال�ضدد، 
املتوقع  من  اأنه  موؤكدا  املا�ضي،  �ضبتمرب 
يف  املركب  دخ��ول  و  امل�رشوع  ا�ضتالم 
انطالق  من  اأ�ضهرا   24 بعد  االن��ت��اج، 

اأ�ضغال االإجناز.

ق/و

اجلزائر وتركيا توقعان اتفاقا للتموين بالغاز الطبيعي املميع 
اإىل غاية 2024

اخلارجية  للتجارة  العام  املدير  ك�ضف  
عن  بو�ضالغم،  خالد  التجارة  ب���وزارة 
اجلزائر  اأن  توؤكد  املوؤ�رشات،  جمموعة من 
التي  التجارية  االتفاقيات  ت�ضتفيد من  ال 

تربطها مع عدد من الدول.
اأكد ذات املتحدث اأنه فيما يخ�س التعريفة 
اجلمركية اجلزائرية مع االحتاد االأوروبي و 
الدول العربية، فاإن كمية من ال�ضلع التي 
 95 ن�ضبة  ت�ضجل  ر�ضوم  دون  تدخل 
باملائة. و اأ�ضار اإىل اأن هذا الو�ضع ي�ضتلزم 
مراجعة هذه االتفاقيات مبا يخدم م�ضالح  

اجلزائر.
فتح  اإىل  بو�ضالغم  اأ�ضار  اآخر،  �ضياق  يف 

االإع���داد  �ضياق  يف  مو�ضعة  ور���ض��ات 
بالر�ضم  املعنية  امل���واد  قائمة  ملراجعة 
 292 حاليا  ي�ضم  الذي  املوؤقت،  االإ�ضايف 
اإىل  م�ضريا  فرعيا،  تعريفيا  بندا  اأو  منتجا 
�رشورة اال�ضتماع اإىل مزيد من املقرتحات 

من طرف امل�ضتوردين واملنتجني.
امل�ضوؤول،  ذات  قال  �ضلة،  ذي  �ضياق  يف 
ترقية  مل�رشوع  االإع���داد  حاليا  يتم  اإن��ه 
ال�ضادرات  لرتقية  اال�ضت�ضاري  املجل�س 
االأول،  الوزير  يراأ�ضه  وطني  جمل�س  اإىل 
ت�ضمح  ك��ربى  �ضالحيات  له  وتكون 

بتطوير ال�ضادرات خارج املحروقات.
ق/و

مدير التجارة اخلارجية يوؤكد عدم ا�ستفادة اجلزائر من االتفاقيات التجارية

 95 باملائة من ال�سلع امل�ستوردة تدخل 
بدون ر�سوم

خريجي  من  الع�رشات  خرج  اأن  بعد 
يف  العمل  عن  العاطلني  اجلامعات 
مبختلف  �ضابقة  احتجاجية  وقفات 
والية  غ��رار  على  الوطن،  والي��ات 
اجلزائر  جامعة  خريجو  هدد  عنابة، 
بتنظيم احتجاج اأمام مقر وزارة العمل 
االجتماعي،  ال�ضمان  و  الت�ضغيل  و 
التوظيف  م�ضابقات  بفتح  للمطالبة 
خمتلف  يف  عمل  منا�ضب  توفري  و 

القطاعات..
يف  جامعية  �ضهادات  حاملو  ج��دد 
املتمثل  مطلبهم  الواليات  خمتلف 

ت�ضمل  توظيف  م�ضابقات  فتح  يف 
خريجي  لتوظيف  القطاعات  خمتلف 
منا�ضب  يف  اإدماجهم  و  اجلامعات 
عمل قارة، موؤكدين اأن ذلك �ضي�ضاهم 
خ�ضو�ضا  االقت�ضادية  التنمية  يف 
تعرفه  الذي  االقت�ضادي  الركود  مع 
خريجو  عرب  ال�ضياق،  ويف  البالد. 
ق�ضوها  التي  ال�ضنوات  اأن  اجلامعات 
ت�ضييعا  اإال  تكن  »مل  اجلامعة  يف 
للوقت« وهذا بعد ا�ضطدامهم ب�ضبح 
كرثة  من  كذلك  متاأ�ضفني  البطالة، 
باتت  التي  الو�ضاطة،  و  املح�ضوبية 

عن  مت�ضائلني  ال�ضغل،  جمال  تنخر 
عليها،  املتح�ضل  �ضهادتهم  م�ضري 
كل  و  ال�ضعبة،  اجلامعية  وم�ضريتهم 
على  يومية  معاناة  من  حتملوه  ما 
من  العديد  و  االإقامة،  و  النقل،  غرار 
حت�ضى،  وال  تعّد  ال  التي  امل�ضاكل 
يتوجون  �ضنة   18 تفوق  م��دة  ويف 
�ضلل  ال�ضهادات يف  لرتمى  بالبطالة، 
واأكد   - قولهم  حد  على   - املهمالت 
اأن  اجلامعية  ال�ضهادات  اأ�ضحاب 
منا�ضب ال�ضغل حُتتكر من طرف من 
»املعريفة«  طريق  عن  توظيفهم  يتم 
و«ال���ر����ض���وة«، ب��ال��رغ��م م��ن ع��دم 
املطلوب،  امل�ضتوى  على  ح�ضولهم 
ب��ات متداوال يف  ال��ذي  االأم��ر  وه��و 
املجتمع، خ�ضو�ضا مع التناف�س القائم 
الذين  املهني  التكوين  خريجي  مع 
على  الت�ضغيل  يف  االأف�ضلية  اأخ��ذوا 
غرار تخ�ض�س االإعالم االآيل، و اأكد 
املعنيون اأن التهمي�س الذي يتعر�ضون 
له هو ال�ضبب الرئي�ضي لهجرة االأدمغة  
للبلدان االأوروبية  التي »حترتم العلم 
يجدوه  مل  ما  وهو  العمل«  وتقد�س 
معنوياتهم  ت�ضتنزف  التي  بلدهم،  يف 
تعرف  وال  ال�ضابة  طاقاتهم  وتهدر 

ا�ضتغاللها بدفن الكفاءات.
ق/و

خّريجو اجلامعات يهددون بتنظيم وقفة احتجاجية
 اأمام مقر وزارة العمل
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حممد علي 
--------------------

عملية  عن  نتج  ال��ذي  املركب  ويعد 
متعامل  قبل  من  اأجن��زت  ا�ضتثمارية 
ال�ضلطات  لها  وف��رت  والتي  تركي 
اجلزائرية خمتلف الت�ضهيالت، لتطوير 
لبلوغ  الت�ضدير  عامل  وولوج  االإنتاج 
اأحد  املجال،  هذا  يف  العاملية  االأ�ضواق 
يف  البالد  بغرب  برزت  التي  النماذج 
اجلزائرية  ال�ضادرات  تنويع  جم��ال 
هذا  حقق  اأن  بعد  املحروقات  خ��ارج 
اقت�ضادية  نتائج   2019 خالل  املركب 
التدابري  ظ��ل  يف  �ضيما  ال  مهمة 
ن�ضاط  وت�ضهيل  ملرافقة  املو�ضوعة 
النموذج  وهو  املوانئ.  عرب  الت�ضدير 
الذي ثمنه منتدى االأعمال الذي جمع 
متعاملني اقت�ضاديني جزائريني و اأتراك 
مبنا�ضبة زيارة ال�ضداقة و العمل التي 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  بها  قام 

اأردغان اإىل اجلزائر.
التي  الديناميكية  ه��ذه  وتتما�ضى 
وال�ضلب  احل��دي��د  مركب  ير�ضمها 
ترفعها  التي  التحديات  مع  ببطيوة 
الدولة لتنويع ال�ضادرات خارج جمال 
املداخيل من  املحروقات، بهدف تعزيز 
االقت�ضاد  وتطوير  ال�ضعبة  العملة 
منا�ضب  وخلق  للرثوة  امل�ضتحدث 

ال�ضغل.
وقد مكنت اال�ضرتاتيجية التي بلورها 
ترقية  اإط��ار  يف  "تو�ضيايل"  مركب 
الوقت  مع  تطورت  التي  ا�ضتثماراته 
لت�ضكل قطبا لل�ضناعة احلديدية �رشق 
الت�ضدير  ن�ضاط  تدعيم  من  وه��ران 
دوالر  مليون   100 نحو  بذلك  حمققا 
خمتلف  من  �ضادراته  مداخيل  من 
اأنواع احلديد مثلما اأبرزه ل�/واأج/ ع�ضو 
توبكيوقلي  األب  املركب  اإدارة  جمل�س 
�ضنة  مبثابة  كانت   2019 اأن  علما 
الت�ضدير  لن�ضاط  الفعلية  االنطالقة 

لتو�ضيايل.
اخلارجية،  التجارة  مدير  وي�ضيف 
ال�رشكة  لذات  اال�ضتثمارات  ومتابعة 

عزي رمزي يف هذا ال�ضدد اأنه مت خالل 
ال�ضنة املن�رشمة ت�ضدير 131 األف طن 
الدول،  خمتلف  نحو  البناء  حديد  من 
منها 75 األف طن من حديد البناء اإىل 
الواليات املتحدة االأمريكية و50 األف 
اإىل كندا  املنتوج  نف�س  اأخرى من  طن 
و3 اأالف طن من حديد البناء و3 اأالف 
طن من االأنابيب احللزونية اإىل بلجيكا 

انطالقا من ميناءي وهران وم�ضتغامن.
الت�ضدير  ن�ضاط  ال�رشكة  وا�ضتاأنفت 
اجلارية  ال�ضنة  من  االأوىل  االأيام  منذ 
التي يتوقع القائمون على املركب، اأنها 
ال  اجلانب،  هذا  يف  "واعدة"  �ضتكون 
�ضيما واأنه مت خالل االأ�ضبوع املن�رشم 
البناء  حديد  من  طنا   3.050 ت�ضدير 
عرب  بربيطانيا  �ضرينا�س  ميناء  نحو 
عملية  تتبعها  اأن  على  م�ضتغامن  ميناء 
تعنى  اجلاري  ال�ضهر  نهاية  مع  مماثلة 
بت�ضدير زهاء 3.500 طن من االأنابيب 
)اأنغوال(  لواندا  ميناء  نحو  احللزونية 
انطالقا من ميناء م�ضتغامن مثلما اأ�ضار 
اآفاق  اأن  م�ضيفا  ع��زي،  ال�ضيد  اإليه 
و�ضول  تتوقع  ال�ضنة  لهذه  الت�ضدير 
وجهات  نحو  للمركب  احلديدية  املواد 
دولية اأخرى.   وثّمن املتحدث الظروف 
التي ت�ضري يف ظلها عمليات الت�ضدير 
امل�ضتثمرين  انتهاز  �رشورة  اإىل  الفتا 
يف اجلزائر، لل�رشوط املحفزة وامل�ضجعة 

لال�ضتثمار والت�ضدير.
�رشع  قد  املركب  اأن  بالتذكري  وجدير 
يف ن�ضاط الت�ضدير يف نوفمرب 2018 
 10 اأول �ضحنة م�ضكلة من  من خالل 
ميناء  نحو  البناء  حديد  من  طن  اأالف 
هيو�ضنت )الواليات املتحدة االأمريكية( 

انطالقا من ميناء وهران.
عمليات  اإطار  ويف  اأخرى،  جهة  ومن 
الذي  املركب  لهذا  اال�ضتثمار  تطوير 
يطمح اإىل حتقيق العديد من املكا�ضب، 
على غرار الدفع وامل�ضاهمة يف اإحداث 
كامتداد  ال�ضناعية  للمناولة  ن�ضيج 
لهذا القطب ال�ضناعي يتم حاليا اجناز 
اأرزيو  ميناء  اإىل  املركب  من  اآيل  ناقل 
كلم   11 بحوايل  تقدر  م�ضافة  على 

�ضيكون عمليا �ضهر اأغ�ضط�س القادم، 
اأن  مربزا  املتحدث  اإليه  اأ�ضار  ما  وفق 
ال�رشاكة  اإطار  املنجز يف  امل�رشوع  هذا 
�ضي�ضمح  اأرزي��و  ميناء  موؤ�ض�ضة  مع 
با�ضتقبال الأول مرة يف اجلزائر، ناقالت 

املعادن بطاقة 200.000 طن.
املخ�ض�س  الر�ضيف  �ضيتيح  كما 
جت�ضيده  اجلاري  احلديدية  للمنتجات 
اأرزيو الرفع من وترية الت�ضدير  مبيناء 
ع��زي  ال�ضيد  ي�ضيف  ل��ل��م��رك��ب، 
�ضاأنها  من  العملية  هذه  اأن  مو�ضحا، 
ت�ضجيع جت�ضيد م�ضاريع مماثلة مبيناءي 
ميكن  ال��ذي  االأم��ر  وم�ضتغامن  وه��ران 
تطوير  �رشوط  تعزيز  يف  ي�ضاهم  اأن 
على  املوانئ  بهذه  الت�ضدير  ن�ضاطات 

حد قول املتحدث.
منتوج  مكانة  تطوير  رهـــان   -   
والرفع  الوطنية  ال�سوق  يف  املركب 

من وترية االإنتاج
مكانة  تطوير  على  العمل  وي�ضكل 
يف  "تو�ضيايل"  مركب  منتوجات 
يف  ال�رشوع  ظل  يف  الوطنية  ال�ضوق 
جهة  من  ال�ضكنية  الربامج  جت�ضيد 
ال�ضيارات  �ضناعة  تطوير  واآف���اق 
متعددة  التنموية  الربامج  من  وغريها 
هذا  على  القائمني  بح�ضب   - الفروع 

تقل  ال  اأهمية  ذي  ثان  رهان  املركب- 
فرع  ترقية  بتحدي  املرتبطة  تلك  عن 

الت�ضدير.
اخلدمة  حيز  دخل  الذي  املركب  وينتج 
من  طن  ماليني   3 حوايل   2013 يف 
�ضنة  وال�ضلب  احلديد  م��واد  خمتلف 
يف  االإنتاج  حجم  بلغ  بعدما   2019
بينما  طن  مليون   2،6 نحو   2018
ت�ضعى اإدارته اإىل تطوير تكنولوجيات 
االإنتاج ملواكبة متطلبات النوعية التي 
ت�ضرتطها االأ�ضواق، �ضواء داخل الوطن 

اأو على ال�ضعيد الدويل.
لهذا  العاملة  اليد  حجم  تطور  وق��د 
قدره  ا�ضتثمارا  تطلب  الذي  املركب 
950 عامال يف  8ر1 مليار دوالر من 
فيما  حاليا  عامل  اآالف   4 اإىل   2013
 6 اإىل  العمال  عدد  يرتفع  اأن  يرتقب 
ال  املقبلة  الثالث   ال�ضنوات  اأالف يف 
من  الرابعة  املرحلة  دخول  بعد  �ضيما 

هذا اال�ضتثمار م�ضتقبال.
وال�ضلب  احل��دي��د  م��رك��ب  وي�ضم 
اأهمها  اإنتاج  وحدات   9 ""ت�ضويايل" 
احلديد  خ��ام  ملعاجلة  التكوير  وح��دة 
طن  مليون  5ر2  تبلغ  اإنتاجية  بطاقة 
احلديدية، جمهزة  الكريات  من  �ضنويا 
1.800 درجة مئوية هو  بفرن حرارته 

"االأكرب من نوعه يف العامل" وفق اإدارة 
االختزال  وح��دة  على  ع��الوة  املركب 
2ر1  بطاقة  االن�ضهار  املبا�رش ووحدة 
مليون طن �ضنويا من احلديد املن�ضهر 
�ضبائك  �ضكل  على  ي��خ��رج  ال���ذي 
حديد  اإىل  بعد  فيما  ليحّول  حديدية 

البناء بعد مرورها بوحدة الدربلة.
اآلتني  على  املن�ضاأة  ه��ذه  تتوفر  كما 
للت�ضفيح الإنتاج حديد اخلر�ضانة بطاقة 
طن  مليون  4ر2  اإىل  ت�ضل  معاجلة 
بطاقة  لولبية  اأنابيب  ووحدة  �ضنويا، 
اإىل  باالإ�ضافة  �ضنويا  طن   400.000
17 وحدة ملحقة من بينها وحدة اإنتاج 
االأوك�ضجني  الإنتاج  وحدات  و3  اجلري 
على  عالوة  املياه،  ملعاجلة  وحدات  و4 
وحمطتني  الكهرباء  لتوليد  حمطتني 

للكاربون وغريها.
االإنتاجية  وحداته  املركب  و�ضيو�ضع 
يف  اجلاري  العام  نهاية  قبل  بال�رشوع 
امل�ضفح  احلديد  الإنتاج  م�ضنع  اإجن��از 
تبلغ طاقة اإنتاجه 2 مليون طن �ضنويا 
ي�ضتخدم  حيث  امل�ضفح.  احلديد  من 
احلديدية  املنتوجات  من  النوع  ه��ذا 
وقطع  ال�ضيارات  هياكل  �ضناعة  يف 
والتجهيزات  والتاأثيث  املركبات  غيار 

االإلكرتونية املنزلية.

التي تخطو خطوات  التي تراهن على الربوز يف احللقة  ال�سناعية،  الن�ساطات  �سل�سلة  اإىل االنخراط �سمن  ببلدية بطيوة �سرق والية وهران  "تو�سيايل" الكائن مقره  ي�سعى مركب احلديد وال�سلب 
متقدمة يف جمال ت�سدير املنتوجات الوطنية خارج جمال املحروقات.

مركب احلديد وال�سلب بوهران

بلعبا�س  ل�ضيدي  الفالحي  املتحف  يعتزم 
الدولية  املتاحف  تظاهرة  يف  امل�ضاركة 
القادم،  مار�س  بربيطانيا،  �ضتقام  التي 
ا�ضتفيد من م�ضوؤول هذا املتحف،  ح�ضبما 
الدويل  ال�ضالون  فعاليات  هام�س  على 

للفالحة بوهران.
ت�رشيحات  يف  ���ض��اردي  غ��امل  اأو���ض��ح 
�ضحفية، اأن املتحف الفالحي الكائن مقره 
بجامعة »جياليل الياب�س« ل�ضيدي بلعبا�س 
الدولية  اجلمعية  طرف  من  دعوة  تلقى 
يف  للح�ضور  بفرن�ضا  الفالحية  للمتاحف 
تنظيمها  املقرر  العاملية  املتاحف  تظاهرة 
بربيطانيا يف غ�ضون �ضهر مار�س القادم.

�ضت�ضمح هذه امل�ضاركة للمتحف الفالحي 
ل�ضيدي بلعبا�س املعرتف به على م�ضتوى 
)اأميا(  الفالحة  للمتاحف  الدولية  اجلمعية 
الفالحة  ملتاحف  الدولية،  والفيدرالية 
حما�رشة  بتقدمي  )اأفما(  الريفي  والرتاث 
االأول  يعد  الذي  الف�ضاء  بهذا  للتعريف 

اإفريقيا،  على م�ضتوى الوطن والثاين يف 
يعترب  الذي  �ضاردي  ال�ضيد  اأ�ضاف  كما 

مبادرا بتاأ�ضي�س املتحف املذكور.
يزخر هذا املتحف باأكرث من 17 األف قطعة 
البذور  االأول  اأق�ضام يحوي  وي�ضم ثالثة 
عن  عبارة  والثاين  واالأوراق  واحل�رشات 
القدمي  الفالح  للفالح،  يربز يوميات  دار 
ملختلف  الثالث  الفرع  تخ�ضي�س  مت  فيما 
جماالت  يف  امل�ضتعملة  املعدات  اأن��واع 
كما  الكبرية،  التجهيزات  منها  الفالحة 
اأ�ضار اإليه �ضاردي الذي يعترب مهند�ضا يف 

الفالحة وكان اأ�ضتاذا جامعيا.
يف  تاأ�ض�س  -ال��ذي  املتحف  ي�ضتقطب 
بينهم  من  ال���زوار  من  -2004العديد 
اأجانب،  جامعيون  اأ�ضاتذة  �ضخ�ضيات، 
عرب  معار�س  نظم  كما  وتالميذ  طلبة 
يف  و���ض��ارك  ال��وط��ن  جامعات  خمتلف 
وفق  الفالحي،  الطابع  ذات  التظاهرات 
بعني  االأخذ  اإىل  دعا  الذي  املتحدث  ذات 

مبقر  يوجد  ال��ذي  املتحف  ه��ذا  االعتبار 
كل  بعر�س  ل��ه  ي�ضمح  ال  مم��ا  »�ضيق 
اأنه  ال�ضيما  الرتبوي  دوره  واأداء  املعدات 

يعترب قبلة للتالميذ.«
ل�ضيدي  الفالحي  املتحف  حظي  كما 
ال�ضالون  يف  م�ضاركته  خالل  بلعبا�س 
الدويل للفالحة بوهران بزيارة عدد كبري 
من التالميذ واالأ�ضاتذة اجلامعني والطلبة 
الذين تعرفوا على مقتنياته التي مت جمعها 
الذي  الف�ضاء  ه��ذا  �ضاحب  ط��رف  من 
مراحل  ملختلف  توثِّق  رائعا  تراثا  يحوي 

تطور الفالحة يف اجلزائر.
وللتذكري �ضارك يف الطبعة اخلام�ضة لهذا 

ال�ضالون املنظم من طرف وكالة
عار�ضا   50 زهاء  ايفانت«  »اك�ضبوزيوم 
تون�س  من  واحدة  وموؤ�ض�ضة  اجلزائر  من 
اأربعة  دامت  التي  التظاهرة  �ضجلت  وقد 

اأيام زهاء 8.000 زائر-وفق املنظمني
ق/و

ال�سالون الدويل للفالحة بوهران

متحف الفالحة ل�سيدي بلعبا�س يف تظاهرة املتاحف 
العاملية بربيطانيا

االأعلى،  االإ�ضالمي  املجل�س  ي�ضارك رئي�س 
فيفري  4و5  يومي  الله،  غالم  بوعبدالله 
تعزيز  حول  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات  يف 
وال�ضعوب  االأمم  بني  والتعاون  ال�ضداقة 

مبدينة زغرب الكرواتية.
الله  غ��الم  اأن  للمجل�س  ب��ي��ان  واأ���ض��ار 
املوؤمتر،  هذا  خالل  له  كلمة  يف  �ضيتطرق 
والتفاهم  التعاون  يف  االإ�ضالم  قيم  اإىل 
الو�ضطية  ثقافة  واإر���ض��اء  ال�ضعوب  بني 

التاريخية  بالتجربة  والتعريف  واالعتدال، 
للجزائر يف جت�ضيد ثقافة التفاهم والتعاون 

بني الدول ومواجهة االأفكار املتطرفة.
االجت��اه��ات  تقدمي  اىل  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف   
ال�ضعوب  حتفز  التي  االيجابية  والنماذج 
اأجواء االإخوة وال�ضداقة بني النا�س  لتعزيز 
ر�ضالة  لتج�ضيد  االأديان  زعماء  التقاء  عرب 

املحبة والتعاون بني الب�رش.
ق/و

اجلزائر ت�سارك يف املوؤمتر الدويل 
حول تعزيز ال�سداقة والتعاون 

بني االأمم وال�سعوب



التالميذ  اأولياء  املئات من  نا�ضد 
باملقاطعة  ال��ط��ي��ب��ات  ب��ق��رى 
ال�ضلطات   ، تقرت  االإداري���ة 
على  ال��ق��ائ��م��ني  و  امل��ح��ل��ي��ة 
بالوالية  الرتبية  قطاع  �ضوؤون 
موؤ�ض�ضات  اإجن��از  ب�����رشورة   ،
ت��رب��وي��ة ج��دي��دة ع��رب ت��راب 
مئات  معاناة  الإنهاء  بلديتهم، 
املتو�ضط  الطورين  التالميذ يف 
ي��زاول��ون  ال��ذي��ن  ال��ث��ان��وي  و 
مركز  مبوؤ�ض�ضات  درا�ضتهم 
معاناتهم  جعل  م��ا   ، البلدية 
طويلة.  ل�ضنوات  متوا�ضلة 
التالميذ ح�ضب اأوليائهم يعانون 
خا�ضة  و   ، اليومي  التنقل  من 
مركز  عن  بعيدا  املقيمني  منهم 
بع�ضهم  يقطع  بحيث   ، البلدية 
واإيابا  ذهابا  الطويلة  امل�ضافات 
املوؤ�ض�ضات  اإىل  للو�ضول 
التي  املعاناة  وهي   ، الرتبوية 
خطر  جانب  اإىل  قواهم  اأنهكت 
تهددهم  التي  املرورية  احلوادث 
الرئي�ضية.  الطرق  حماور  على 
فاإنه  التالميذ   بع�س  وبح�ضب 
على  احل�ضول  عليهم  ي�ضعب 
املو�ضم  خ���الل  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج 
ال��درا���ض��ي ، االأم���ر ال��ذي اأّث��ر 
خا�ضة  �ضلبي  ب�ضكل  عليهم 

على مردود ا�ضتيعابهم؛

التي تذّمر منها  الو�ضعية  وهي 
واأوليائهم  التالميذ  من  الكثري 
و  امل��ع��وق��ات  بع�س  ب�ضبب   ،
يوميا  يواجهونها  التي  املخاطر 
هذا   . للدرا�ضة  توجههم  اأثناء 
مطالبة  اإىل  باالأولياء  دفع  االأمر 
ب�رشورة  الو�ضية  ال�ضلطات 
وثانويات  متو�ضطات  اإجن��از 
ظل  يف  و   ، ب��ق��راه��م  ج��دي��دة 
بحكم  التالميذ  عدد  ت�ضاعف 
�ضنويا  ال�ضكان  ع��دد  ارتفاع 
الهياكل  تدعيم  التفكري يف  فاإن 
الطور  يف  ال�ضيما  الرتبوية، 
�رشوريا  اأمرا  بات  قد  الثانوي 
املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  تكون  حتى 
االأع��داد  ا�ضتيعاب  على  ق��ادرة 
بالتايل  و   ، للتالميذ  املتزايدة 
االكتظاظ  ح��االت  امت�ضا�س 
ال�ضنوات  خالل  بقوة  املنتظرة 
ال��ق��ادم��ة يف ظ��ل ت��اأخ��ر اجن��از 
ما  البلدية،  بهذه  جديدة  هياكل 
املدر�ضي  الت�رشب  ن�ضبة  جعل 
و   . الآخر  مو�ضم  من  ارتفاع  يف 
يرى االأولياء اأن اإجناز موؤ�ض�ضات 
الذين  جديدة، ميثل حال الأبنائهم 
موا�ضلة  يف  الرغبة  حتدوهم 
حتقيق  و  الدرا�ضي  م�ضوارهم 

امل�ضتقبلية... طموحاتهم 

ن-ق- التجاين 

اأولياء تالميذ قرى الطيبات بتقرت 
يطالب�ن مب�ساريع مل�ؤ�س�سات جديدة 

برتاب البلدية

يو�سف بن فا�سل
-------------------

الطور  اأ�ضاتذة  تن�ضيقية  �ضنت 
العديد  عرب  اإ�رشابا  االبتدائي  
عرب  املتواجدة  االبتدائيات  من 
متبوع  ورقلة،   والي��ة  ت��راب 
ب��وق��ف��ات اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم���ام 
بلغت  حيث   ، الرتبية  مديرية 
لالإ�رشاب  اال�ضتجابة  ن�ضبة 
ك�ضفت  ما  ح�ضب  ب70باملائة 

عنه املن�ضق الوالئية
وقت  يف  التن�ضيقية  اأكدت  و 
�ضيتوا�ضل  ن�ضالها  اأن  �ضابق 
و  مطالبها،  افتكاك  اأجل  من 
و  املناهج  تغيري  مقدمتها  يف 
الربامج مبا يحقق جودة التعليم 
ويخفف املحفظة على التلميذ، 
امل��ط��ال��ب��ة ب���االأث���ر ال��رج��ع��ي 
اجلريدة  يف  ال�ضادر  للمر�ضوم 
الر�ضمية �ضنة 2014 و املتعلق 
توحيد  االأجور،  يف  بالزيادات 
معايري الت�ضنيف وذلك بتثمني 
�ضمانا  العلمية  ال�ضهادات 
كما  الفر�س،  تكافئ  مل��ب��داإ 
طالبت التن�ضيقية برفع رواتب 
االبتدائية  املدر�ضة  اأ�ضاتذة 
ت�ضاف  �ضنتيم  ماليني  بثالث 
اإىل رواتبهم و ذلك ال�ضتدراك 
املتدهورة،  ال�رشائية  القدرة 

يف  مت�ضكها  عن  اأعربت  كما 
بتخفي�س  البيداغوجي  ال�ضق 
احل��ج��م ال�����ض��اع��ي الأ���ض��ت��اذ 
وتخ�ضي�س  االبتدائي  التعليم 
وعدم  االإيقاظ  مل��واد  اأ�ضاتذة 
اأفواج  ثالثة  من  اأكرث  اإ�ضناد 
اإعفاء  مع   ، الفرن�ضية  الأ�ضاتذة 
غري  املهام  جميع  من  االأ�ضتاذ 
حجرة  خ��ارج  البيداغوجية 
ر�ضد  احتياطا  و  التدري�س، 
املهام  هذه  الأداء  خا�ضة  منح 
كما   . �ضنتيم  مبليوين  تقدر 
يف  باحلق  التن�ضيقية  طالبت 

ال�ضنف  يف  االآل��ي��ة  الرتقية 
 5 اأ�ضتاذ رئي�ضي كل  اإىل رتبة 
مكون  اأ�ضتاذ  ورتبة  �ضنوات، 
ا�ضرتجاع  و  �ضنوات   10 كل 
عرب  الن�ضبي  التقاعد  يف  احلق 
�ضمن  التعليم  مهنة  اإدراج 
اإحلاق  و  ال�ضاقة،  املهن  قائمة 
ب��وزارة  االبتدائية  املدر�ضة 
غرار  على  الوطنية،  الرتبية 
الثانويات  و  املتو�ضطات 
ال�ضعيد  على  دع��ت  كما   .
تخ�ضي�س  اإىل  االجتماعي 
ت�ضمن  ���ض��ك��ن  ���ض��ي��غ��ة 

على  ل��الأ���ض��ات��ذة  �ضكنات 
العمالية  ال�رشائح  باقي  غرار 
التن�ضيقية  .وا���ض��ت��ن��ك��رت 
االأخرية  الت�رشيحات  الوالئية 
امل�ضوؤولني  بها بع�س  قام  التي 
اأجور  من  امل�ضاعف  اخل�ضم  و 
االأ�ضاتذة امل�رشبني ، واعتربتها 
لثني عزميتهم  تع�ضفيا  �ضلوكا  
 ، االإ����رشاب  ع��ن  اإيقافهم  و 
ال�ضفوف  اإىل  االأ�ضاتذة  داعية 
و  املقبلة  االإ�رشابات  الإجن��اح 
لتقييم  عامة  جمعيات  عقد 

القادمة  االحتجاجات 

اأ�ساتذة الط�ر االبتدائي ب�رقلة ي�سّل�ن املدار�س 
دخل  اأ�ساتذة الطور االبتدائي بوالية ورقلة على غرار باقي واليات الوطن يف اإ�سراب،  �سّل املدار�س، تلبية لنداء 
التن�سيقية الوطنية الأ�ساتذة التعليم االبتدائي التي توا�سل دعوتها  اإىل الدخول يف اإ�سراب وطني  و �سّن حركات 

احتجاجية اأمام مقرات مديريات الرتبية. و  اإ�سراب االثنني ب�سكل دوري .

 ...... يوا�سلون مت�سكهم مبطالبهم
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االأداء املتميز للمنظمات واحلك�مات امل�ستجدات الت�س�يقية 

االقت�ضادية  التغريات  ظل  يف 
خا�ضة  امل��ع��ا���رشة  ال��ع��امل��ي��ة 
االقت�ضادية  التكتالت  ظهور 
ال�رشكات  وانت�ضار  واملناف�ضة 
واالأدوار  اجلن�ضيات  املتعددة 
العاملية  للموؤ�ض�ضات  اجلديدة 
والثورة التكنولوجية وما ترتب 
فائقة يف جمع  من �رشعة  عنها 
وانتقالها  املعلومات  وتخزين 
يف  نقطتني،  اأبعد  بني  ال�رشيع 
امللتقى  فعاليات  انطلقت  عامل 
الذي  الرابعة  الدويل يف طبعته 
احت�ضنته جامعة قا�ضدي مرباح 
كوكبة  مب�ضاركة  ورقلة،  بوالية 
من اال�ضاتدة والدكاترة من داخل 
ناق�ضوا  الذين  وخارجه  الوطن 
الت�ضويقية  امل�ضتجدات  اأه��م 

املعا�رشة وماهي انعكا�ضاتها يف 
املختلفة،  املوؤ�ض�ضات  اأداء  حتقيق 
التي تهدف ايل ت�ضليط ال�ضوء 
على اأهم امل�ضتجدات الت�ضويقية 
اإح��داث  يف  ودوره���ا  احلديثة 
يف  جوهرية،  وتاأثريات  فوارق 

اأداء املوؤ�ض�ضات املختلفة
من  جم��وع��ة  تخللته  امللتقى 
حول  مت��ح��ورت  امل��ح��ا���رشات 
االإلكرتونية  االأعمال  ت�ضويق 
االقت�ضاد  يف  االندماج  واآليات 
الزراعي  الت�ضويق  و  الرقمي 
على  وانعكا�ضهما  وال�ضناعي، 
�ضيا�ضات  و  املوؤ�ض�ضي  االأداء 
والنقل  الت�ضويقي  االت�ضال 
االأداء  حتقيق  و  واللوج�ضتيك 

املوؤ�ض�ضي

قا�ضدي  جامعة  مدير  اأكد  كما 
اأن  م��رب��اح ح��ل��ي��الت ط��اه��ر، 
متحور  ال���ذي  امللتقى  تنظيم 
للمنظمات  املتميز  االداء  حول 
واحل���ك���وم���ات امل�����ض��ت��ج��دات 
التطورات  ظل  يف  الت�ضويقية 
على  وانعكا�ضاتها  املعا�رشة 
اجلمع  اإىل  املوؤ�ض�ضي،   االداء 
جمال  يف  واحلداثة  التقليد  بني 
الت�ضويق، وامل�ضاهمة يف تقريب 
واملهنيني  الباحثني  لدى  الروؤى 
الت�ضويق  ممار�ضات  واقع  حول 
وتطبيقاتها  االأطرالنظرية  بني 
ال�ضيل  ال��ع��م��ل��ي��ة.وع��ر���س 
الغزيرة  املعلومات  من   الدافق 
هذا  يف  والباحثني  العلم  لطلبة 
وتقدمي  ال��راق��ي،  االخت�ضا�س 

م�ضاركات بحثية ت�ضهم يف
املوؤ�ض�ضي،  البناء  و  التنمية   
املوؤ�ض�ضات  لتوجيه  اإ�ضافة 
اأهمية  نحو  القرار  واأ�ضحاب 
يف  الت�ضويقية  امل�ضتجدات 
خمرجاتها،  وحت�ضني  تطوير 
التنمية  متطلبات  وحتقيق 
امل�ضتدامة. تبادل اخلربات العلمية 
التجارب  ونقل  واالأك��ادمي��ي��ة 
العملية، من خالل التعرف على 
التجارب الدولية يف املو�ضوع؛. 
الرهانات  جمابهة  اإىل  ال�ضعي 
بالت�ضويق  املتعلقة  والتحديثات 
من  اجلزائرية،  املوؤ�ض�ضات  يف 
البحثية  االأوراق  عر�س  خالل 

والتجارب العملية. 
يو�ضف بن فا�ضل

حم�ر امللتقى الدويل الرابع بجامعة قا�سدي مرباح ب�رقلة 
 وفاة �ساب اإثر انقالب �سيارته 

بال�سقيعة باجللفة 

اإثر   �سنة   38 العمر  يبلغ من  �ساب  وفاة  األيم ايل  اأم�س حادث مرور  اأودى 
بالطريق  وقع  ،احلادث  ترافيك  رونو  نوع  من  �سيارته   وانقالب  انحراف 
ال�سحية   نقل  مت  فيما   ، وقرنيني   ال�سقيعة  بني  الرابط   31 رقم  البلدي 

اجللفة. مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  مل�سلحة 
م�سطفى بوخالفة 

على  احلالية  النقابة  بتمرنا�ضت  الرتبية  عمال  طالب 
الوقوف  و  العاجل  التدخل  املركزية، ب�رشورة  امل�ضتوى 
على معاناتهم التي قاربت 10 �ضنوات، جراء غلق اأبواب 
النقابة  قيادة  وبني  بينهم  التوا�ضل  قنوات  و  احل��وار 
يتعّلق  فيما  عهدتها،  املنتهية  الرتبية  لعمال  الوطنية 

بق�ضية التنازل على ال�ضيارات بالكراء.
تقّدم  حيث   ،  2011 �ضنة  اإىل  الق�ضية  وقائع  وتعود 
الرتبوية،  االأطوار  خمتلف  من  اأ�ضتاذا   50 عن  يزيد  ما 
مبلفاتهم  الذكر،  ال�ضالفة  النقابة  لواء  حتت  املن�ضوين 
ال�ضيارات  على  التنازل  عملية  من  اال�ضتفادة  اأجل  من 
مبا فيها  القانونية،  االإجراءات  قاموا بجميع  اأين  بالكراء، 

و80   40( بني  ما  املرتاوحة  و  االأوىل  الدفعة  حتويل 
ح�ضب  لل�ضيارة،  االإجمايل  ال�ضعر  من  �ضنتيم(  مليون 
مكتب  »قبا�ضة  عن  ال�ضادرة  حوالة«  اإ�ضدار  »�ضهادة 
يزيد  مببلغ   2011  /  06  /  08 بتاريخ  بريد عني �ضالح« 
عن 35 مليون �ضنتيم، اإال اأن العملية توقفت بدون �ضابق 
اإنذار، فال هم ا�ضتفادوا من ال�ضيارات، وال هم ا�ضرتجعوا 

اأموالهم.
من  وكغريه  اأنه  ع(  )ب،  االأ�ضتاذ  اأكد  ال�ضدد،  هذا  يف 
االأ�ضاتذة قام بتقدمي ملفه من اأجل اال�ضتفادة من التنازل 
لعمال  الوطنية  النقابة  لفائدة  بالكراء  �ضيارة  على 
باأزيد  املقدرة  االأوىل  الدفعة  بتحويل  قام  اأين  الرتبية، 

من 40 مليون �ضنتيم، مع تقدمي جمموعة من ال�ضكوك 
باملبالغ املتبقية على اأق�ضاط، مع االإم�ضاء على تعهدات 
تبخر  ما  اأّنه �رشعان  اإال  املبا�رش من رواتبهم،  لالقتطاع 
م�ضري  عن  �رشوحا   له  يقّدم  من  يجد  اأن  ودون  حلمه، 

العملية التي قاربت 10 �ضنوات.
ويف �ضياق اآخر اأ�ضاف، االأ�ضتاذ )غ. �س( الذي عرّب عن 
ا�ضتيائه ال�ضديد للتحايل الذي تعر�س له رفقة زمالئه، 
وهذا على مدى قرابة ال�ضنوات الع�رش، دون اأن يتّم تقدمي 
طرف  من  ال  للعملية،  تف�ضريات  حتى  اأو  تو�ضيحات 
املركزية يف ذلك الوقت، اأو حتى املكتب الوالئي، ليبقى 
اأو  ال�ضيارات  من  ا�ضتفادوا  هم  فال  دوامة  ال�ضحايا يف 

جتميعها،  اأجل  من  عانوا  التي  اأموالهم  ا�ضرتجعوا  حتى 
اأن  املفرت�س  من  وقت  يف  املتحدث  ح�ضب  هذا  يحدث 
تقوم النقابة بالدفاع عن املوظفني وا�ضرتجاع حقوقهم، 
دون حتى تقدمي مربرات عن هذه الو�ضعية رغم بقائهم  

�ضنوات يف االإنتظار، لكن دون فائدة.
يف ظّل هذه الو�ضعية، نا�ضد االأ�ضاتذة اجلهات الق�ضائية 
ال�ضكوى  درا�ضة  خالل  من  العاجل،  التدخل  ب�رشورة 
باإن�ضافهم  اآملني  املن�رشمة،  ال�ضنة  نهاية  اأودعوها  التي 
وا�ضرتجاع حقوقهم وحما�ضبة الفاعلني يف هذه الق�ضية، 
التي �ضّببت اأ�رشارا مادية ونف�ضية لالأ�ضاتذة املت�رشرين.
ق/ج

عمال الرتبية بتمرنا�ست يطالب�ن مب�ستحقاتهم
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الوالية على �رشورة  �ضّدد وايل 
امل�ضاريع  اإجن��از  وت��رية  ت�رشيع 
هام�س  ذلك على  ياأتي  التنموية، 
قادته  التي  والتفقد  العمل  زيارة 
لبلدية كوينني بالوادي، موؤكًدا اأن 
ايجابية،  بالوالية  التنمية  م�ضرية 
وهذا نظري اإنهاء امل�ضاريع املعمرة 
- على حد قوله - والتي تاأخرت 

منذ �ضنوات.
العمل  ل��زي��ارات  ا�ضتكمااًل 
وايل  بها  يقوم  التي  والتفقد 
املجل�س  رئي�س  مبعية  ال��والي��ة 
ال�ضعبي الوالئي، وقف اأم�س، عند 
جملة من م�ضاريع التنمية ببلدية 
من  العديد  م�ّضت  حيث  كوينني، 
ال�ضباب  الرتبية،  القطاعات منها 
ال�ضكن  املائية،  املواد  والريا�ضة، 
د�ّضن  العمومية، حيث  واالأ�ضغال 
املجمع  �ضعيد،  بن  القادر  عبد 
على  اطلع  كما  اجلديد،  املدر�ضي 
وتفقد  التالميذ،  متدر�س  ظروف 
م�رشوع اجناز بئر للمياه ال�ضاحلة 
زيارة  اأ�ضغال  وعاين  لل�رشب، 
بالع�ضب  تك�ضية  اإجناز  م�رشوع 
البلدي،  للملعب  اال�ضطناعي 

عمومي  �ضكن   100 وم�رشوع 
اإىل  جويلية،   05 بحي  اإيجاري 
جانب عر�س حول برنامج تو�ضيع 
مبوقع  والغاز  الكهرباء  �ضبكات 
م�رشوع  وزيارة  البلدي،  امللعب 
اإعادة االعتبار اإىل الطريق البلدي 
رقم  البلدي  والطريق   150 رقم 
121، فيما اختتمت الزيارة بتفقد 
م�رشوع اأ�ضغال ازدواجية الطريق 

باجتاه مطار قمار. 
التقى  ذات����ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 
مواطني  بع�س  م��ع    ال���وايل 
الن�ضغاالتهم  وا�ضتمع  البلدية 
هذه  بدرا�ضة  اأين   وعد  اليومية ، 
حلها  على  والعمل  االن�ضغاالت 
االأول��وي��ات  وف��ق  ومعاجلتها، 

واالإمكانيات.
عن  "التحرير"  ل�  الوايل  و�رّشح 
يف   التكفل  ال��دول��ة  موا�ضلة 
بجميع احتياجات ال�ضكان  خا�ضة 
ما تعلق باحلياة اليومية للمواطن 
من كهرباء،   طرقات،   مياه �ضاحلة 
تربوية  لل�رشب،   غ��از،   من�ضاآت 

و�ضبانية وريا�ضية .
منل�ي .ع

خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته لبلدية كوينني

ال�ايل ي�ؤكد على ت�سريع وترية 
اإجناز امل�ساريع التنم�ية

منلـي .ع
-------------------

اأن  املتحدث،  نف�س  واأو���ض��ح 
بداأت  التي  الفرق،  هذه  ن�ضاط 
و�ضول  ل�ضمان  ميدانًيا،  عملها 
امل�ضتهلك  اإىل  احلليب  م���ادة 
دينارا   25 وهو  املقّن  وبال�ضعر 
اأن  اإىل  م�ضرًيا  الواحد،  للكي�س 
يرف�ضون  التجزئة  جتار  بع�س 

بيعه بهذا ال�ضعر.
الفرق  ه��ذه  عمل  يرتكز  كما 
الغ�س  وقمع  اجلودة  مراقبة  يف 
التجارية  املمار�ضة  ومراقبة 

.كما  الوالية  ت��راب  كامل  عرب 
امليدانية  اخل��رج��ات  �ضت�ضاهم 
القدرة  تعزيز  يف  الفرق  لهذه 
خالل  من  للم�ضتهلك  ال�رشائية 
ناهيك  املقننة،  االأ�ضعار  مراقبة 

ال�ضلع  رق��اب��ة  يف  دوره���ا  ع��ن 
اجل��ودة  حيث  م��ن  املعرو�ضة 
ا�ضتنادا  لال�ضتهالك  وقابليتها 

لذات امل�ضوؤول.
مت  باأنه  اأوم���دور  �رشيف  واأك��د 

املادية،  االإمكانات  كافة  ت�ضخري 
وكذا  النقل  و�ضائل  غرار  على 
امليدانية  ال��رق��اب��ة  جت��ه��ي��زات 
يف  بالعمل  لالأعوان  لل�ضماح 

ظروف جيدة.

ّند فـرقا ملراقبة املحالت  مديرية التجارة تجُ
التجارية واالأ�س�اق

ك�سف، مدير التجارة لوالية الوادي �سريف اأومدور، اأن م�ساحله جندت فرًقا ملراقبة املحالت التجارية واالأ�سواق، ياأتي 
مافيا احلليب.  النهائي على  بالق�ساء  التجارة كمال رزيق والقا�سية  لتعليمات وزير  ذلك تنفيًذا 

مافيا احلليب النهائي على  بالق�ساء  القا�سية  التجارة  وزير  لتعليمات  تنفيًذا 

جامعة ببلدية 

اأولياء تالميذ 
مدر�سة 18 

فرباير مينع�ن 
اأبناءهم من 

الدرا�سة
اأقدم اأم�س اأولياء تالميذ 

مدر�ضة 18 فرباير ببلدية 
جامعة �ضمال والية الوادي، 

على منع اأبنائهم من 
الدرا�ضة، واالحتجاج اأمام 
مدخل املوؤ�ض�ضة مطالبني 
بتح�ضني و�ضع التمدر�س 

داخلها.
واأ�ضبحت املدر�ضة يف 

حالة جد مزرية وتفتقر اإىل 
عدة اأ�ضياء �رشورية اأبرزها 

الرتميم، اإذ مل ت�ضملها علمية 
التهيئة والرتميم من اأي 
جانب، ما جعل جدرانها 

ودورات املياه بها ، بوؤرة 
تهديد على حياة التالميذ.

واأكد املحتجون على انعدام 
اأية اأ�ضكال  تدفئة ، ويدر�س 

التالميذ يف اأق�ضام ت�ضل 
فيها درجات احلرارة اإىل 
5 درجات مئوية، ما دفع 

باالأ�ضاتذة اإىل اإخراجهم 
للتدفئة باأ�ضعة ال�ضم�س.

وطالب املحتجون من 
الو�ضاية   النظر يف مطالبهم 
وحت�ضني التمدر�س باملوؤ�ض�ضة 
واإال فاإن حركتهم االحتجاجية 

�ضتتوا�ضل خالل االأيام 
القادمة. 

ورغم تدخل رئي�س الدائرة 
ورئي�س البلدية الحتواء 

الو�ضع، اإال اأنهم رف�ضوا 
االأمر وطالبوا تدخل وايل 

الوالية مبا�رشة .
ق. م

من طرف امل�سلحة ال�الئية لل�سرطة الق�سائية  

االإطاحة مبهربني للم�سروبات الكح�لية وحجز ما يقارب 
وحدة  20000

مهربي  توقيف  من  نوعية   عملية  االأخريين،يف  اليومني  خالل  بالوادي  الق�سائية  لل�سرطة  الوالئية  امل�سلحة  عنا�سر  متكنت 
امل�سروبات الكحولية ،يف العقد الثاين من العمر ينحدران من عا�سمة الوالية و حجز ما يقارب 20000 وحدة.

العملية قام بها عنا�سر امل�سلحة بعـد ا�ستغاللهم ملعلومات موؤكدة تفيد با�ستغالل �سابني يف العقد الثاين من العمر ملزرعة مبدخل 
املدينة لتخزين امل�سروبات الكحولية، ليتم و�سع ت�سكيل امني بالزي الر�سمي و املدين للرت�سد لتحركات امل�ستبه فيهما و الرت�سد 
لتحركاتهم، ليتمكن عنا�سر ذات امل�سلحة من توقيف احد امل�ستبه فيهما متلب�سا بحيازة كمية من امل�سروبات الكحولية على منت 
�سيارة نفعية اأثناء خروجه من املزرعة... ا�ستمرارا للتحقيق   مت ا�ست�سدار اإذن بالتفتي�س للمزرعة، و الذي اأ�سفر عن اكت�ساف 
قبو  داخلها يحوي كميات اآخرى، و مّت توقيف امل�ستبه فيه الثاين. العملية اأ�سفرت يف جمملها عن حجز كمية قدرت مبا يقارب 
20000 وحدة من خمتلف االأنواع و االأحجام حملية و اأجنبية ال�سنع باالإ�سافة اإىل مركبتني كانتا ت�ستعمالن يف عملية النقل  
و عتاد ي�ستعمل للتربيد؛  بعد ا�ستكمال كافة االإجراءات القانونية الالزمة مت اإعداد ملف جزائي للموقوفني و تقدميهما اأمام 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.
حممد علي

للمفكر اجلزائري مالك بن نبي من تقدمي اال�ستاذ لطفي با�سي

اجل��زائ��ري��ة  اجلمعية  ت��وا���ض��ل 
والثقايف  العلمي  للتوا�ضل 
جل�ضاتها  ال��وادي  والية  مكتب 
كتاب  يف  ب��ق��راءة  ال�ضهرية 
للمفكر  النه�ضة"  "�رشوط 
اجلزائري مالك بن نبي، من تقدمي 
بح�ضور  با�ضي  لطفي  اال�ضتاذ 
جمع غفريمن املثقفني واملهتمني 
 ، نبي  بن  مالك  وكتابات  بفكر 
با�ضي  اال�ضتاذ  تعر�س  حيث 
التعريف  مداخلته  ب��داي��ة  يف 
من  نبي  بن  املفكر  ب�ضخ�ضية 
عن  معرجا  والن�ضاأة  امل��ي��الد 
املراحل املهمة يف حياته الفكرية 
التي  واملدار�س  فكره  ومالمح 
العلمية  ووجهته  وعيه  �ضكلت 
الوهابية  كاملدر�ضة  والفكرية، 
بالثقافة  واحتكاكه  وت�ضّبعه 
االأوربية.. ثم تطرق اىل الدوافع 
اىل  دفعته  ال��ت��ي  واالأه�����داف 
الكتابة حتت م�ضمى امل�ضكالت 
الع�رش وعن  �ضاهدا على  كونه 

اال  م�ضريية  ح�ضا�ضة  مرحلة 
اال�ضتعمارية  الظاهرة  وه��ي 
التي اأبتلي بها العامل اال�ضالمي 
جعل  مما  اجل��زائ��ر،  بلده  ومنها 
تفكريه  ك��ل  ن��ب��ي  ب��ن  م��ال��ك 
الظاهرة  هذه  حتليل  على  منكبا 
التخلف  ا�ضباب  عن  والبحث 
وتخلي�س  النهو�س  وكيفية 
اال�ضتعمار  رب��ق��ة  م��ن  االم���ة 
ال�ضكوين  الفكر  من  واخل��روج 
املتمثل يف البدع واخلرفات التي 
يعي�ضها ان�ضان ما بعد املوحدين، 
اال���ض��الم  قيم  اىل  وال��رج��وع 
احلقيقية،ووا�ضل اال�ضتاذ با�ضي 
النهظة  �رشوط  لكتاب  قراءته 
اراد  التى  النقاط  اأه��م  م��ربزا 
يف  امته  اىل  تو�ضيلها  املوؤلف 
اللحظات  يظهر  بياين  منحنى 
احلا�ضمة يف دورة احلظارة وهي 
بوا�ضطتها  يتمكن  دينية  فكرة 
ادماج ثالثة عنا�رش هي االن�ضان 
وال�����رتاب وال���زم���ن وك��ذل��ك 

لال�ضتعمار  القابيلية  مفهوم 
ون��ه��اي��ة اال���ض��ت��ع��م��ار، م��ربزا 
نه�ضة  �رشوط  يف  عامل  اأكرب 
الفرد  وه��و  اال�ضالمية  االأم��ة 
والذي  احل�ضارة  ي�ضنع  ال��ذي 
االق��الع  ي�ضنع  ان  ي�ضتطيع 
فاالن�ضان  والرقي..  التقدم  نحو 
الذي ميلك ثقافة وادوات التغيري 
ح�ضارة،والذي  ينتح  �ضوف 
ميلك ثقافة غري ح�ضارية وعقل 
خرايف �ضوف يرهن املجتمع اىل 
امل�ضلمني  امة  وت�ضبح  التخلف 
ذي��ل  ويف  م�ضت�ضعفة  ام���ة 
نفوذ  منطقة  وتبقى  احل�ضارة، 
لالآخرين والن�ضتطيع اال�ضتغناء 
املنتجة  ال��دول  منتوجات  عن 

للح�ضارة ،
ولقد تفاعل احل�ضور مما جاء يف 
هذه املداخلة وا�ضافة ت�ضوراتهم 
اآرائهم  وابداء  النه�ضة  مل�رشوع 
عدة    جوانب  اىل  وتف�ضرياتهم 
وم�ضتف�رشين  النه�ضة  �رشوط 
وم�ضطلحات  مفاهيم  عدة  عن 

جاء بها هذا الكتاب .
اجلميع  ط��ال��ب  االخ���ري  ويف 
بن  ملالك  اخ��رى  كتب  بربجمة 

نبي..
احمد ديدي

كتاب "�سروط النه�سة" يف اجلل�سة التفاعلية جلمعية الت�ا�سل

االأغفيان  قرية  رفع عدد من �ضكان 
حول  مف�ضاًل  تقريًرا  تندلة،  ببلدية 
اإليها  اآلت  التي  الكاريثية  الو�ضعية 
التجارب  حمطة  م��زرع��ة  نخيل 
�ضلطاين  ومزرعة  �ضابًقا  الفالحية 
العط�س  تعاين  التي  القادر،  عبد 
واالإهمال، موجهة اإىل وزير الفالحة 
بالفالحة  املكلف  املنتدب  والوزير 

ال�ضحراوية.
وح�����ض��ب ال��ر���ض��ال��ة ال��ت��ي حت��وز 
هذه  ف��ان  منها  ن�ضخة  "التحرير" 
ق�ضمني  اإىل  تق�ضيمها  بعد  املزرعة 
لالأبحاث  تابعا  منها  ق�ضم  بقي 
)مزرعة  عليها  يطلق  الفالحية 
باالغفيان(،  البذور  واإنتاج  الربهنة 
منها  اقتطع  الذي  الثاين  الق�ضم  اأما 
عبد  �ضلطاين  مزرعة   ( علية  اأطلق 
فهذه  التق�ضيم  هذا  فبعد  القادر( 
وتوايل   1984 �ضنة  منذ  االأخ��رية 
اأحوالها  ب��داأت  عليها  امل�ضوؤولني 
بها  الفالحون  حقق  اأن  بعد  تتدهور 
االأول  املدير  اإرباحا معتربة يف عهد 
من  اأو  التمور  حيث  من  �ضواء  لها 
االأخ��رى  الفالحية  املنتجات  حيث 

املحلية.

التدخل  ب�رشورة  ه��وؤالء  وطالب 
والوزير  الفالحة  لوزير  العاجل  
امل���ن���ت���دب امل��ك��ل��ف ب��ال��ف��الح��ة 
ال�����ض��ح��راوي��ة، وزي����ارة امل��زرع��ة 
والوقوف على و�ضعيتها الكاريثية 
اأ�ضجار  من  اإنقاذه  ميكن  ما  واإنقاذ 
ب�ضبب  اأغلبها  تلف  التي  النخيل 
م�ضدر  وج���ود  وع���دم  العط�س 

لل�ضقي.
اإىل  باإعادتها  املتحدثون  اقرتح  كما 
اأمالك الدولة كما كانت من قبل واأن 
كانوا  الذين  الفالحني  على  تق�ضم 
ال�ضباب  من  وغريهم  بها  يعملون 
وم�ضاعدتهم بدعم مايل وخلق روح 
متنح  اأو  تباع  واأن  بينهم.  التناف�س 
بدعم  م�ضاعدته  مع  اخلوا�س  الأحد 

مايل الإعادة تاأهيلها.
الر�ضالة  ن�س  يف  املتحدثون  واأكد 
املزرعة  مو�ضوع  ط��رح��وا  اأن��ه��م 
اأثناء  ال�ضابقني  الوالة  على عدد من 
اأن  اإال  للمنطلقة،  امليدانية  زيارتهم 
دون  مكانها  ت��راوح  بقيت  االأم��ور 
اإعادة  �ضاأنها  من  اإجراءات  اأية  اتخاذ 

االعتبار لهذه املزرعة.
ق .م

يف ر�سالة م�جهة اإىل وزير الفالحة وال�زير املنتدب املكلف بالفالحة ال�سحراوية

نخيل بع�س مزارع جامعة تعاين 
العط�س واالإهمال
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بخن�سلــة  اجلـديـد  الــوالــي  تنتظر  ثقيلـة  ملفــات 

 ر�سيد بوزيان 
-----------------

من  البلديات  بع�س  ا�ضتفادت  حيث 
دج   مليارات   03 ب  مقدر  مايل  غالف 
و  ال�ضمان  �ضندوق  من   اقتطاعه  مت 
واملقدر  املحلية   للجماعات  الت�ضامن 
ب 08 ماليري دج ، من اأجل دفع التنمية 
على  الق�ضاء  و  البلديات  بهذه  املحلية 
امل�ضادر  ح�ضب  ب��ال��والي��ة  البطالة 
الوكالة  ت�ضرّيها  ال��ت��ي  و  املطلعة 
املزايا.... و  اال�ضتثمار  لتطوير  الوطنية 
امل�ضتفيد منها كل م�ضتثمر؛ و  اإعفاءات 
تاأثري  و  الن�ضاط  و  املوقع  ال�رشيبة... 
االقت�ضادية  التنمية  على  امل�ضاريع 
م�ضتويات  ثالثة  توجد  و  واالجتماعية. 
ذات  لال�ضتفادة  القابلة  امل��زاي��ا  م��ن 
الوطني،  لالقت�ضاد  اخلا�ضة  و  االمتياز 
بهذه  �ضغل  منا�ضب  خلق  اأج��ل  م��ن  
على  ح��ربا  اأ�ضبحت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
االأعمدة  و  التهيئة  بها  ورق...انطلقت 
من  فقط  اجل��دران  بناء  و  الكهربائية 
طرف  من  ب��االأم��وال  اال�ضتفادة  اأج��ل 
فقط،  اخل��وا���س   امل�ضتثمرين  بع�س 
على  ت��رتب��ع  امل�����ض��ادر  ذات  ح�ضب 
245هكتارا  بحوايل  اإجمالية  م�ضاحة 
اىل  االأ���ض��غ��ال  بها  ُت��ن��ه   مل  اأك��رث  اأو 
مرحلة   و  االجناز  مرحلة  ه��ذا...   يومنا 
لكل  اخلا�ضة  االمتيازات  و  اال�ضتغالل 
املناطق  انتظار حتريك هذه  م�رشوع ،يف 
و  لل�ضناعة  الوالئية  املديرية  طرف  من 
الرتبية   قطاع  العمومية...  اأما  املناجم... 
بيداغوجية  تربوية  م�ضاكل  عدة  يعي�س 
النقل  االإطعام،  باالأق�ضام   االكتظاظ   ،
لالأ�ضاتذة،  النقلية  احلركة  املدر�ضي 
االأح��ي��اء  يف  اخل�ضو�ضية  ال��درو���س 
االأج����ور...  امل���ردودي���ة    ، ال�ضعبية 
اال�ضتخالف  املر�ضية  العطل  الدرجات  
تدخل  دون  االح��ت��ي��اط��ي��ة...   القوائم 
هذه  اإن��ه��اء  اأج��ل  م��ن  الرتبية  وزارة 
على  اأثرت  التي  البيداغوجية،  املهزلة 
مردود التالميذ...   التوقيت االأ�ضبوعي 
االبتدائية  املدار�س  اأم��وال  التدفئة؛  
التي  و  للرتميم  باأموال  ا�ضتفادت  التي 

مل تر  النوركذلك، ماعدا البع�س منها،  
ال�ضيانة   االأب��واب  اجل��دران  املراحي�س 
التي  للبلديات  التابعة  الفناء  النوافذ 
بهذه  بالنهو�س  العجز  كل  عجزت 
املدار�س   اىل يومنا هذا ؛  فْتح مدار�س 
�ضعبية   اأحياء  ع��دة  يف  اأنواعها  بكل 
اأ�ضغالها؛  من  االنتهاء  دون  وبلديات 
و  ت��رب��وي��ة،  امل�ضاكل   ه��ذه  م��ن  ج��زء 
العمل  ظ���روف  حت��ت  بها  االل��ت��ح��اق 
للمقاولني  اأما ال�ضحة... تديّن اخلدمات 
الكبري  العدد  رغم  بالوالية   ال�ضحية 
اأو  الباطني  الطب  �ضواء  االأطباء  من 
وطب  العامة  اجلراحة   ، ال��دم  اأمرا�س 
العظام  جراحة  و  التخدير  و  االأورام 
اجللد  و  االأع�ضاب  و  الوجه  و  الفك  و 
و  القلب  الأم��را���س  واح���د   طبيب  و 
عدم  اال�ضنان،  جراحة  و  التوليد  الن�ضاء 
منها  بلديات  بعدة  م�ضت�ضفيات  فتح 
و�ض�ضار..... بوحمامة  ر�ضا�س  اأوالد 
غياب   ، الطبية  التجهيزات  انتظار  يف 
املنوط  دوره��م  اأداء  و  االأطباء  بع�س 
على  الطبية  للمناوبة  ���ض��واء  بهم 
امل�ضت�ضفيات   اأو  العيادات  م�ضتوى 
مب�ضت�ضفى  ال�ضكنار  طبيب  خا�ضة  و 

للوالية...   واح��د  طبيب  بلة  بن  اأحمد 
اخلا�ضة  للعيادات  املر�ضى  اإر���ض��ال 
زائد  االأ�ضعة  من  النوع  ه��ذا  الإج��راء 
 irm بع�س االأجهزة املعطلة مثل ايرام  
اجلحيم   اإىل  املر�ضى  حياة  حّولت  والتي 
حالة  يف  التي  اال�ضتعجاالت  واأق�ضام 
اأثناء  وخا�ضة  اأمرها،  من  ا�ضتعجاليه 
وباأعداد  مرورخطرية  ح��وادث  وق��وع 
الأ�ضباب  مهامها  اأداء  عن  تعجز  كبرية 
واملح�ضوبية  والبريوقراطية  متنوعة  
طرف  من  اال�ضتقبال  وانعدام  واجل��اه 
للمواطنني  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  بع�س 
العمل   منا�ضب  كالرتقية  واملوظفني 
ب��احل��وار  ال��ق��ط��اع��ات  م�ضاكل  وح��ل 
املوجهة  ر�ضائلهم  على  وال��رد  معهم 
املديريات  على  القائمني  طرف  من  لهم 
اجلميع  على  القانون  وغياب  التنفيذية، 

وتطبيقه.... 
 وغياب التنمية املحلية بعدة بلديات مما 
الطرقات    ورفع  لغلق  باملواطنني  اأدى 
للم�ضوؤولني  ا�ضتغاثة  ن���داءات  ع��دة 
مل�ضاكلهم  حلول  الإي��ج��اد  التنفيذيني 
التهيئة   ال��ط��رق��ات  ك��ال��غ��از  ال��ع��ام��ة 
لل�رشب  ال�ضاحلة  املياه  العمرانية   

نهب   ، الفو�ضوية  ال��ب��ن��اءات  النقل 
الفي�ضانات؛   من  الوالية  حماية  العقار 
اخلدمات  نق�س  اخلارجية  الكهرباء 
والعمومية  والرتبوية   ال�ضحية  العامة 
االجتماعي  ال�ضكن  ع��ام��ة.   ب�ضفة 
يف  جت��اوزات    وع��دة  التوزيع  و�ضوء 
ترفع  التقارير  هذه  كل  بلديات،  عدة 
طرف  م��ن  ال��والئ��ي��ة  ال�ضلطات  اىل 
حلوال  جتد  مل  اأمنيا  املخت�ضة،  اجلهات 
املواطنني  حياة  على  اأثر  مما  يومنا  اىل 

. عامة  ب�ضفة 
كو�ضيدار  �ضكنات  من  امل�ضتفيدون   
ط��ري��ق ب��غ��اي ب��خ��ن�����ض��ل��ة  ال��ذي��ن 
�ضنوات   06 منذ  التوزيع  ينتظرون 
امل�ضتفيدون  كناب  اميو  االنتظار.  من 
ب1000وحدة  واملقدر  النوع  هذا  من 
التوزيع،   تنتظر  بخن�ضلة،   �ضكنية 
اأ���ض��واق  وخلق  الفو�ضوية  التجارة 
طرف  من  و�ضبطها  للمواطنني  عامة 
اأ�ضواق  بناء  مت  حيث  عليها،  القائمني 
اىل  حتولت  والتي  جدوى  دون  مغطاة 
االأح��ي��اء،  ك��ل  يف  للمنحرفني  اأوك���ار 
اأ�ضخا�س  بع�س  بها  ا�ضتفاد  والبع�س 
اأخ����رى مل  اأم����ور  ال���ض��ت��غ��الل��ه��ا يف 

التي  امل�ضاريع  وبع�س  عنها   ُيك�ضف 
ق�ضاء  جمل�س  االأ�ضغال.  بها  تنتِه  مل 
بطريق  االبتدائية،  املحكمة  خن�ضلة، 
اجل��واري��ة   امل��رّك��ب��ات  بع�س  ال��ع��زاء، 
اجلهوي  الريا�ضي  املركب  وخا�ضة 
مبنطقة  الوطنية   املنتخبات  لتدريب 
الذي  ال�ضاحلني،  حمام  ال�ضيالن  عني 
ب305  مقدرا  ماليا  مبلغا  ا�ضتهلك 
طرف  م��ن  املنجز  �ضنتيم،  م��ل��ي��ارات 
بوترية  ي�ضري  الذي  كو�ضيدار  �رشكة 

املنطقة. لت�ضاري�س  نظرا  وجيزة 
حرج  وال  فحدث  الفالحي  اجلانب  اأما    
و  الفالحي  بالطابع  متتاز  املنطقة  رغم 
من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  اأخ��ذت  ال��رع��وي   
الريفية،  الكهربة  م�ضاكل  و  العراقيل 
االأرا�ضي  ا�ضت�ضالح  الريفي،  البناء 
خا�ضة  النمام�ضة  ب�ضحراء  الفالحية 
���ض��ب��اب االم��ت��ي��از ال��ف��الح��ي  ال��ذي��ن 
للنهو�س  زمنية  م��دة  منذ  ينتظرون 
مقدر  املنطقة،  بهذه  الفالحية  باملنطقة 
بها  ا�ضتفادت  ب3000مليار  مايل  مببلغ 
ر�ضا�س  اأوالد  و�ضبابها   بلديات  عدة 
هذا  يومنا  اىل  ُيج�ّضد  مل  واملحمل  بابار 
لغلق  بهم  اأدى  مما  ال�ضباب  هوؤالء  ح�ضب 
احتجاجات  و  مرات  عدة  يف  الطرقات 
اأو  والدائرة  الوالية  اأمام  �ضواء  خمتلفة 

اأعاله.  املذكورة  البلديات 
اأما ال�ضياحة و احلمامات املعدنية كحمام 
البخارية  الكنيف    حمطة  و  ال�ضاحلني 
ال�ضياحة و جلب  النوع من  وتطوير هذا 
لتنميتها  اأجانب  اأو  خوا�س  م�ضتثمرين 
وغريها  لدلك  طبية  مراكز  ببناء  طبيا  
القطاعات  من  اأجزاء  هذه  و�ضياحيا... 
خن�ضلة  وايل  على  البد  التي  احل�ضا�ضة 
املواطنني  ح�ضب  عليها   الرتكيز  اجلديد 
اأج��ل   م��ن  ال�ضابقة  االح��ت��ج��اج��ات  و 
التنمية  دفع  و  حلها  و  عليها  الرتكيز 
اإ�رشاك  و  املجاورة،  بالبلديات  املحلية 
و  النخب  و  النزهاء  و  املخل�ضني  جميع 
جتربة  من  لال�ضتفادة  احلوار  اأبواب  فتح 
الوحيدة  هّي  القادمة  االأيام  االآخرين...  
للخروج  امليداين  العمل  �ضتك�ضف  التي 

بخن�ضلة  املتعددة  االأزمات  هذه  من 

ملفات ثقيلة  تنتظر وايل  خن�سلة  اجلديد  بوزيدي علي، االأمني العام ال�سابق لوالية ورقلة، الذي  متت ترقيته من طرف رئي�س اجلمهورية اىل واٍل  بخن�سلة.  حيث تنتظره ملفات 
�سنذكر  التي  و  العمومية  اأو  االقت�سادية  �سواء  القطاعات.  كل  يف  جيدة  بن�سبة  االأقل  على  اأو  نهائيا  عليها  للق�ساء  املواطنني  جميع  مع   التعامل  و  ال�سفافية  و  املواجهة  تريد  خطرية  
بلديات  بعدة  تتعلق   مالية �سخمة،  باأغلفة  ا�ستفادت  التي  ال�سناعية اجلديدة   املناطق  منها  و  العايل،  التعليم  و  الفالحة  ال�سياحة   ال�سحة   و  كالرتبية  البع�س  خا�سة احل�سا�سة   منها 
امل�سماة  املنطقة  ال�سناعية مبدينة خن�سلة،  املنطقة  للكالم على  و الداعي  يومنا هذا   النور اىل  تر  املحمل، مل  �س�سار   الطويلة   قاي�س وعني  بوحمامة  وبابار  بغاي  بلدية  منها   الوالية 

. االأجانب  اأو  املحليني  امل�ستثمرين  بع�س  عند  امليتة 

بلديات بعدة  تتعلق   �سخمة  مالية  باأغلفة  ا�ستفادت 

اكت�ساف موقع اأثري يرّجح اأن يكون حماما رومانيا ببلدية فركان 
بتب�سة 

فركان  ببلدية  يقطن  مواطن  اكت�ضف   
اأثريا  موقعا  تب�ضة(  جنوب  كلم   180 (
فركان  ببلدية  ال�ضخنة  وادي  مبنطقة 
ح�ضب  رومانيا،  حماما  يكون  اأن  يرجح 
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  به  اأف��اد  ما 
احلبيب  املحلية  اجلماعة  لهذه  البلدي 

. �ضم قا
اكت�ضف  املواطن  هذا  اأن  اأو�ضح   و 
اخلا�ضة  مزرعته  داخل  االأثري  املوقع 
لغرا�ضة  حفر  بعملية  قيامه  ث��ن��اء  اأ
ب��اإب��الغ  اأ���ض��ج��ار زي��ت��ون، و ق��د ق��ام 
بهذا  البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س 

االأمر.

ق���ام  ن������ه  اأ ������رشح  و 
من  كال  ب��اإب��الغ  ب��دوره 
و  املحلية  ال�ضلطات 
للثقافة  املحلية  املديرية 
اجلديد  االكت�ضاف  بهذا 
االإجراءات  اتخاذ  بهدف 
بالذكر  ال��الزم��ة.ج��دي��ر 
االأ�ضبوع  خ��الل  مت  ن��ه  اأ
لوحة  اكت�ضاف  املن�رشم 

ببلدية  تيفا�س  مبنطقة  ف�ضيف�ضائية 
يحتمل  حيث  الوالية.  ب��ذات  نقرين 
حمام  عن  عبارة  موقعها  يكون  اأن 
قد  و  الرومانية  للحقبة  يعود  معدين 

املوقع  لتاأمني  حرا�س   3 توظيف  مت 
اللوحة  به  اكت�ضفت  ال��ذي  ث���ري  االأ
تخريب  عمليات  اأية  من  حمايتها  بغية 

حمتملة. �رشقة  اأو 
ق/�س

دورة تكوينية يف لغة االإ�سارة لل�سرطة 
ببجاية 

االت�ضالية  ال�ضيا�ضة  اإط����ار  يف 
العامة  املديرية  ط��رف  من  املنتهجة 
و  التكوين  جمال  يف  الوطني  لالأمن 
التوا�ضل، و كذا من اأجل االرتقاء اإىل 
تقدمي  يف  ال�ضمولية  و  اجلودة  م�ضتوى 
للمواطن  اخلدمات  اأرق��ى  و  اأف�ضل 
ت�ضهيل  اأج���ل  م��ن  ف��ئ��ات��ه  بجميع 
م�ضالح  نظمت  معهم،  التوا�ضل 
دورة  مع  بالتن�ضيق  بجاية  والية  اأمن 
االإ���ض��ارة  لغة  جم��ال  يف  تكوينية 
على  العاملني  من  33�رشطيا  لفائدة  
باأمن  التوجيه  و  اال�ضتقبال  م�ضتوى 
الوالية، و كذا مقرات االأمن احل�رشي 

هذه  على  اأ�رشف  وقد  الدوائر،  واأمن 
يف  متخ�ض�ضون  اأ���ض��ات��ذة  ال���دورة 
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  لغة  تلقني 
املعوقني  االأطفال  مدر�ضة  اإىل  املنتمني 
مبادئ  لقنوهم  الذين  ببجاية،  �ضمعيا 
بذاتها،  القائمة  اللغة  هذه  واأبجديات 
دورات  يف  العملية  ت�ضتمر  اأن  على 
القيادة  توجيهات  و  متا�ضيا  الحقة 
الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية  العليا 
التكفل  و  اجليد  اال�ضتقبال  اإىل  الرامية 
فئات  جميع  بان�ضغاالت  االأم��ث��ل 

ا�ضتثناء. دون  املجتمع 
الزين حممد  .ت�ضه  كرمي 
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من�ساأتان لت�سريف املياه بطريقني بتالغ جنوب 
بلعبا�س 

م.رم�ساين
------------------ 

ة  ب��امل��ن�����ض��اأ م����ر  االأ ي��ت��ع��ل��ق  و 
ال��راب��ط  بالطريق  امل��ت��واج��دة 
ب���ني ت���الغ و���ض��ع��ي��دة وه��ي 
والثانية  االنتهاء  و�ضك  على 
بني  الرابط  بالطريق  املتواجدة 
اإىل  هذا  جنوبا،  وزاورو  تالغ 
 8 من  املنطقة   ا�ضتفادة  جانب 
تدخل  والتي  اأخ��رى  من�ضاآت 
املدينة  حماية  اط��ار  يف  كلها 
م��ن اأخ���ط���ار ال��ف��ي�����ض��ان��ات.
وادي  في�ضان  �ضّكل  ولطاملا 
كبريا  هاج�ضا  بتالغ   مكرة  
ل���دى امل�����ض��وؤول��ني وق��اط��ن��ي 
ط��واال  ع��ان��وا  ال��ذي��ن  املنطقة 
لعديد  وح�ضده  هيجانه  من 
هذا  ي�ضكل  ،بحيث  االأرواح 
مهددة  ن��ق��اط  ع��دة   ال���وادي 
ما  ،وه��و  باملنطقة  بالفي�ضان 
���رشورة  اإىل  ال�ضلطات  دف��ع 

اح����ت����واء ال���و����ض���ع وذل���ك 
تتعلق  م�����ض��اري��ع  بت�ضجيل 
من  ال���وادي  هيكلة  ب��اإع��ادة 
واإعادة  بتو�ضعته  وذلك  جديد، 
وت�رشيحها  جم��اري��ه  تهيئة 
وت��ن��ق��ي��ت��ه وحت�����ض��ني ج��ري��ان 
اأخطار  تفادي  اأج��ل  من  املياه 
ت�����رشب امل��ي��اه خ���ارج جم��راه، 
جهاز  و���ض��ع  �ضابقا  مت  كما 
نوعه  م��ن  االأول  يعد  ن���ذار  اإ
على  الوطني  امل�ضتوى  على 
�ضيدي  ب��والي��ة  ال���واد  ط��ول 
املت�ضل  اجلهاز  ،وهو  بلعبا�س 
الال�ضلكي  االت�ضال  بنظام 
من  وال���ذي  ،�اأم"  "جي،اأ�س 
و  معلومات  ت�ضجيل  نه  �ضاأ
مياه  من�ضوب  ارتفاع  مراقبة 
امل��ح��دد و  ال��وق��ت  ال���وادي يف 
اأجل  من  اخلطر،  درج��ة  حتديد 
قبل  الوقائية  االإجراءات  اتخاذ 

الكارثة. حلول 

ا�ستفادت منطقة تالغ جنوب والية �سيدي بلعبا�س من عمليتني على امل�ستوى القطاعي م�سجلتني على عاتق مديرية االأ�سغال 
العمومية لغر�س حماية املدينة من اأخطار الفي�سانات، والتي من �ساأنها ت�سريف املياه بالطرقات .

الفي�سانات... اأخطار  من  املنطقة  حلماية 

االإدماج  وحدة  من  العديد  دخل  
"اإيني  باملوؤ�ض�ضة  االإل��ك��رتوين 
اإ�رشاب  يف  بلعبا�س  ب�ضيدي   "
الذي  الو�ضع  ج��راء      ، مفتوح 
يتخبطون فيه منذ مدة مما انعك�س 
،حيث  اليومية  حياتهم  على  �ضلبا 
طالب هوؤالء مبنحة املردودية التي 
ثالثة  كل  العامل  منها  ي�ضتفيد 
يف  مرات  اأرب��ع  يعادل  مبا  اأ�ضهر 
ال�ضنة، وهذه املّرة وقع    تاأخر يف 
 200 نحو  ويتقا�ضاها  ت�ضديدها، 
للدخول  اأجربهم  ما  وهو  عامل... 
يف  مطالبني  مفتوح  اإ�رشاب  يف 

ال�ضلطات  بتدخل  ال�ضياق  ذات 
ممكن  وق��ت  اأق��رب  يف  املركزية 
الوحدة  مدير  اأكد  جهته  من  ،و 
عليه  اأق��دم  ال��ذي  االحتجاج  اأن 
غري  يعد  العمال  من  الع�رشات 
املحتجني  اإ�ضعار  لعدم  �رشعي، 
باالإ�رشاب،  هذا اإىل جانب  منحة 
منها...  ي�ضتفاد  التي  املردودية 
ال�ضنة  يف  م��رات  اأرب���ع  تكون 
وعليه  باملائة،   90 0اىل  بن�ضبة 
ال�ضلطات  من  امل�رشبون  طالب 

العليا ، النظر يف م�ضتحقاتهم .
م.رم�ضاين

عمال وحدة االإدماج االإلكرتوين 
يدخلون يف اإ�سراب ببلعبا�س

بلدية  م��ن  م��واط��ن��ون  يوا�ضل 
�ضيدي  والي���ة  غ���رب  امل��ط��ار 
املفتوح   االعت�ضام  بلعبا�س، 
جتد  مل  بعدما  الوالية  مقر  اأم��ام 
لدى  �ضاغية  اآذان���ا  ن��داءات��ه��م 
بخ�ضو�س  املحلية  ال�ضلطات 
بال�ضكن  تتعلق  اإ�ضافية  ح�ض�س 
اأ�ضبح  بعدما   املجمع،  الريفي 
من  للعديد  اأ�ضا�ضيا  مطلبا 
الفالحية  املنطقة  ه��ذه  قاطني 
االأعظم  ال�����ض��واد  مي��ار���س  التي 
الفالحي  الن�ضاط  �ضكانها  من 

اأخذ  اأجل  من  الو�ضاية  ،ونا�ضدوا 
من  الرفع  و  اجلد  ماأخذ  مطلبهم 
التي  لبلديتهم  املوجهة  احل�ض�س 
النوع  احلاجة لهذا  اأم�ّس  باتت يف 
الظرف  يف  خا�ضة  ال�ضكن،  من 
احلكومة  فيه  ُتعول  الذي  الراهن 
يف  الفالحي  الن�ضاط  بعث  على 
�ضيدي  والي��ة  مناطق  خمتلف 
املحتجون  ط��ال��ب  و  بلعبا�س، 
اأجل  من  الوالية  وايل  بح�ضور 
النظر يف مطلبهم يف اأ�رشع وقت 
ممكن.                       م.رم�ضاين

حمتجون على ال�سكن الريفي 
يوا�سلون االعت�سام ببلعبا�س

ول��د  ال��ث��ق��اف��ة  ب���دار  انطلقت 
مب�ضتغامن  كاكي  الرحمن  عبد 
ف��ع��ال��ي��ات االأي����ام االإع��الم��ي��ة 
والتي  اجلمهوري،  احلر�س  لقيادة 
خمطط  تنفيذ  اإطار  يف  تندرج 
الوطني  للجي�س  االت�����ض��ال 

.2019-2020 ل�ضنة  ال�ضعبي 
اجلمهوري  احلر�س  قائد  واأب��رز 
يف  علي،  بن  علي  بن  الفريق 
رئي�س  عنه  نيابة  قراأها  كلمة 
الهيئة  لذات  االت�ضال  م�ضلحة 
هذه  اأن  االأم��ني،  غربي  العقيد 
لالت�ضال  هام  "ف�ضاء  التظاهرة 
و���ض��ائ��ل  ل��ع��ر���س خم��ت��ل��ف  و 
التعريف  و  اجلمهوري  احلر�س 
اإط��ارات��ه  ي��ق��دم  حيث  مبهامه 
كل  عن  االإجابات  و  ال�رشوح  
يطرحها  التي  اال�ضتف�ضارات 

بهذا  اخل��ا���ض��ة  و  امل��واط��ن��ون 
اأو�ضح  جهته،  ال�ضالح".من 
"مثل  اأن  االأم��ني  غربي  العقيد 
تعد  االإعالمية  التظاهرات  هذه 
ما  التي  احلميدة  التقاليد  من 
الوطني  اجلي�س  ق��ي��ادة  فتئت 
يف  دوري���ا  جت�ضدها  ال�ضعبي 
الأنها  وطننا،  رب��وع  خمتلف 
املواطنني  بني  قوية  و�ضل  همزة 
بريك  العقيد  كان  اجلي�س".و  و 
الع�ضكري  القطاع  قائد  اأحمد 
اللواء  عن  ممثال  م�ضتغامن  لوالية 
الثانية،  الع�ضكرية  الناحية  قائد 
هذه  اف��ت��ت��اح  على  اأ����رشف  ق��د 
غاية  اإىل  تدوم  التي  التظاهرة 
بح�ضور  القادم  االأربعاء  يوم 
ممثلي  و  املحلية  ال�ضلطات 
العقيد  ذك��ر  امل��دين.و  املجتمع 

االفتتاحية  كلمته  يف  ب��ري��ك 
اإىل  تهدف  التظاهرة  "هذه  اأن 
االط��الع  م��ن  املواطنني  متكني 
احلر�س  مكونات  خمتلف  على 
عن  وال��ت��ع��رف  اجل��م��ه��وري 
و  مهامه  خمتلف  على  ق��رب 
مثل  خ��الل  م��ن  تخ�ض�ضاته، 
ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رات االإع��الم��ي��ة 
اإبراز  �ضياق  �ضمن  تندرج  التي 
الوطني  اجلي�س  هياكل  اإجنازات 
احلر�س  غ��رار  على  ال�ضعبي 
حتقيقها  مت  التي  و  اجلمهوري 
و  التطوير  ب��رام��ج  اإط���ار  يف 
هذه  �ضت�ضاهم  الع�رشنة".و 
قيادة  لها  تويل  التي  التظاهرة 
اأهمية  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 
�ضيما  ال  خا�ضة  وعناية  بالغة 
اجلي�س- رابطة  تعزيز  بهدف 

وطنية  حلمة  بناء  تقوية  يف  اأمة، 
الت�ضامن  روح  تر�ضيخ  و  قوية 
وجي�ضه،  ال�ضعب  بني  والتوا�ضل 

املتحدث. ذات  ي�ضيف 
االأي���ام  ه��ذه  مبنا�ضبة  و�ضيتم 
افتتاحها  �ضهد  التي  االإعالمية 
ال�ضباب  لفئة  مميزا  ح�ضورا 
تنظيم  التالميذ،  و  الطلبة  و 
خمتلف  مت��ث��ل  ور���ض��ات  ع���دة 
اجلمهوري  احلر�س  تخ�ض�ضات 
و  ت�رشيفات  و  مو�ضيقى  من 
اآيل  تدخل  و  مواكبة  و  خيالة 
اأفالم  و  و خا�س وعر�س �ضور 
و  املهام  خمتلف  حول  وثائقية، 
املتاحة  الفر�س  و  الن�ضاطات 
يف  للتجنيد  ال�����ض��ب��اب  اأم���ام 

اجلمهوري. احلر�س  �ضفوف 
ق/غ

انطالق االأيام االإعالمية لقيادة احلر�س اجلمهوري مب�ستغامن 

والي��ة  اأم��ن  م�ضالح  و�ضعت   
لن�ضاط  ح��دا  بلعبا�س  �ضيدي 
من  الثالث  العقد  يف  �ضخ�س 
العمر بعد تورطه يف احليازة على 
لغر�س  الكحولية  امل�رشوبات 
اإثر  على  مت  حيث  فيها؛  املتاجرة 
من  اأك���رث  حجز  العملية  ه��ذه 
امل�رشوبات  من  خمر  وحدة   900

لغر�س  موجهة  كانت  الكحولية 
يف   ، �ضفيزف  مبدينة  ترويجها 
�ضد  ق�ضائي  ملف  اإجناز  مت  حني 
اأمام  مبوجبه  قدم  الذكر،  ال�ضالف 
النيابة .ف�ضول الق�ضية تعود اإىل 
باأمن  ال�رشطة  ق��وات  ا�ضتغالل 
تفيد  ملعلومات  �ضفيزف  دائ��رة 
م�ضكنه  االأ�ضخا�س   اأحد  باتخاذ 

ك��م��ك��ان ل��رتوي��ج امل�����رشوب��ات 
ليتم  رخ�ضة،  ب��دون  الكحولية 
اأج��ل  م��ن  حمكمة  خطة  و�ضع 
مت  حيث   ، وتوقيفه  به  االإطاحة 
للم�ضكن  دقيقة  مراقبة  بعد  ذلك 
املذكور، كما مت على اإثر ذلك حجز 
من  خمر  وح��دات   905 يناهز  ما 
كانت  واالأحجام  االأنواع  خمتلف 

ليتم  امل�ضاربة  موجهة للرتويج و 
حجزها  و ت�ضليمها ملفت�ضية اأمالك 
االإجراءات  ا�ضتكمال  بعد  الدولة، 
اإجناز ملف  مت  ، يف حني  القانونية 
ق�ضائي �ضده عن تهمة امل�ضاربة 
امل�رشوبات  يف  امل�رشوعة  غري 
الكحولية، قدم مبوجبه اأمام النيابة. 
م.رم�ضاين  

حجز 900 قارورة خمر و توقيف ثالثيني كان يتاجر فيها ببلعبا�س 

اجلثث  حفظ  م�ضلحة  ا�ضتقبلت 
بو�ضياف  حم��م��د  مب�ضت�ضفى 
العقد  يف  ب��ّن��اء  جثة  بغليزان 
حتفه  لقي  ال��ذي  و  ال�ضاد�س 
االول  الطابق  من  �ضقوطه  اإث��ر 
ببلدية  ال�ضمار  بحي  تقع  ببناية 
ال�ضحية  يقوم  كان  اأين  القلعة 
باأ�ضغال البناء، وفجاأة زّلت رجاله 

مما  اأر���ض��ا  اثرها  على  لي�ضقط 
بليغة  بجروح  اإ�ضابته  يف  ت�ضبب 
عّجلت  ال��راأ���س...  م�ضتوى  على 
هامدة  جثة  بعدها  لينقل  بوفاته 
من  غ��ل��ي��زان.  م�ضت�ضفى  نحو 
االأمنية  امل�ضالح  با�رشت  جهتها 
احلقيقية  االأ�ضباب  ملعرفة  حتقيقا 
يف �ضقوط البّناء.      ابو ع�ضام

م�سرع بّناء اإثر �سقوطه من الطابق 
االأول ببلدية القلعة بغليزان 

يف اإطار مكافحة اجلرمية احل�رشية 
متكنت  االخت�ضا�س،  اإقليم  عرب 
من  البي�س  والية  اأمن  م�ضالح 
كمية  و  بي�ضاء  اأ�ضلحة  حجز 
التقطيع  اأدوات  و  املخدرات  من 
و م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة م��ن ع��ائ��دات 
يف  املتورطني  توقيف  و  الرتويج 
عملية   �ضمن  و    . الق�ضايا   هذه 
عرب  النطاق  وا�ضعة  �رشطية 
البيَ���س،  مدينة  اأحياء  و  �ضوارع 
امل�ضلحة  ع��ن��ا���رش  ق��ب��ل  م��ن 
الق�ضائية،  لل�رشطة  الوالئية 
احل�رشية  االأق�ضام  مع  بالتن�ضيق 
توقيف  خاللها  مت   اخلم�ضة، 

اأ�ضلحة  اأ�ضخا�س بحوزتهم  اأربعة 
من  �ضيف  يف  متمثلة  بي�ضاء 
خناجر  اأرب��ع��ة  و  الكبري  احلجم 
مواد  و  امل��خ��درات   من  وكمية 
امل��خ��درات  تغليف  و  تقطيع 
من  م���ايل  مبلغ  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
بعد   . املخدرات   ترويج  عائدات 
اإجناز  مت  االإج���راءات   ا�ضتكمال 
املتورطني  �ضد  ق�ضائية  ملفات  
اأ�ضلحة  حيازة  بتهمة  االأرب��ع��ة  
من  خم��درات  حيازة  و  بي�ضاء 
مبوجبها  �ضيقدمون  املتاجرة،  اأجل 

. النيابة   اأمام 
ن��اجي   . ل 

االإطاحة بع�سابة ترويج خمدرات 
بالبّي�س 

ال�ضندوق  م�ضالح  ت�ضهد   
العمال  ل��ت��اأم��ي��ن��ات  ال��وط��ن��ي 

البي�َ����س  بوكالة  االأج��راء 
جت��ه��ي��زات  و  حت�ضينات 
ب�ضكل  ع�رشنة  و   رقمية 
عملية  بت�ضهيل  ُي�ضهم 
و   ، ُبعد  ع��ن  الت�ضاريح 
�ضكلت  ال�����ض��دد  ه��ذا  يف 
اجلديدة  االلكرتونية  البوابة 
كنا�س  م�ضالح  افتتحتها  التي 
اأ   2020 �ضنة  مطلع  البيَ����س  

طفرة جتديد، حيث باإمكان املُوؤمن 
االت�ضال مب�ضالح الوكالة من اأي 
اأماكن  اأو  كاملقاهي  عام  مكان 
العمل و ذلك من خالل االت�ضال 
بهذه  ال��ذك��ي  هاتفه  بوا�ضطة 
ليبقى مت�ضال عن طريق  البوابة 
اال�ضتعالم  من  مُيَّكنه  �رشي  رقم 
التي  التحديثات  خُمتلف  عن 
بلغ  حيث   . ال�ضندوق  ُيوفرها 

منذ  املئات  املوقع  هذا  زوار  عدد 
عديد  اأب��دى  قد  و   ، افتتحاحه 
للتطوير  ارتياحهم  املواطنني 
و  اخل��دم��ات،  ل��ه��ذه  املتوا�ضل 
اإطار  التي ت�ضب يف جمملها يف 
التعامالت  وت��رية  يف  الت�رشيع 
بني  خ��ا���س  ب�ضكل  ُب��ع��د،  ع��ن 

ال�ضندوق و زبائنه .             
                                  ل . ن��اجي 

ـَــ�س  نحو تفعيل اأكرث  للبوابة الرقمية لدى كنا�س ـ البي
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وفاة براينت حلقة جديدة 
من م�سل�سل وفاة الريا�سيني 

بحوادث طائرات

غوارديوال يك�سف اأنباًء �سارة 
عن جنمه حمرز

يوفنتو�س يرف�س رحيل 
العبه اإىل بر�سلونة

جنم  وفاة  بعد  كبرية،  �شدمة  العاملية  الريا�شة  تلقت 
براينت،  كوبي  ال�شابق  ال�شلة  لكرة  ليكرز  اأجنلو�س  لو�س 
تقله  كانت  التي  املروحية  حتطم  اإثر  عاما،   42 عمر  عن 

اإىل جانب ابنته جيانا، 13 عاما، و8 اآخرين.
ق�شة  يف  الثالثة  احلالة  لت�شجل  براينت  وفاة  وجــاءت 
اأن  بعد  موؤخرا،  الطائرات  حــوادث  مع  الريا�شة  جنوم 
�شريفادانا  فيت�شاي  التايالندي  من  كل  مقتل  يف  ت�شببت 
عام  اأكتوبر   / اأول  ت�شرين  يف  �شيتي،  لي�شرت  مالك  برابا 
نانت  لعب  �شال  اإميليانو  الأرجنتيني  وكذلك   ،2018

الفرن�شي يف كانون ثان / يناير من العام املا�شي.
كان   ،2018 عام  من  اأكتوبر   / اأول  ت�شرين   27 يوم  ويف 
فيت�شاي �شريفادانا برابا مالك لي�شرت �شيتي، غادر ملعب 
اأمام  لناديه  مباراة  بعد  بفريقه،  اخلا�س  باور"  "كينج 
من  دقائق  وبعد  الإجنليزي،  بالدوري  يونايتد  و�شتهام 
مالك  ليلقى  انفجرت  امللعب،  حميط  عن  طائرته  ابتعاد 

لي�شرت حتفه بالإ�شافة اإىل 4 اأ�شخا�س اأخرين .
قاد  عاما،   60 يناهز  عمر  عن  الــراحــل  فيت�شاي  وكــان 
يف  الإجنــلــيــزي  ـــدوري  ال بلقب  للتتويج  �شيتي  لي�شرت 
مو�شم 2016/2015، وهو ما عرف يف ذلك الوقت مبعجزة 
لي�شرت، حيث جنح الفريق الأزرق يف الفوز بلقب الدوري 
على ح�شاب كبار امل�شابقة مثل مان�ش�شرت �شيتي واآر�شنال 

وليفربول ومان�ش�شرت يونايتد وتوتنهام.
كان  املــا�ــشــي،  ــام  ــع ال ــن  م يناير   / ثــان  ــون  ــان ك  21 ويف 
من  اإجنلرتا  اإىل  طريقه  يف  �شال،  اإميليانو  الأرجنتيني 
نانت  من  قادما  �شيتي  كارديف  اإىل  ان�شمامه  اإكمال  اأجل 
الفرن�شي، قبل اأن تختفي الطائرة التي كانت تقله ب�شكل 

غام�س.
وبعد ا�شبوعني من البحث عن الطائرة، اأعلنت ال�شرطة 
مت  املان�س،  بحر  يف  طائرة  انت�شال  عن  الربيطانية، 
عاما،   29 �شال  جثة  على  فيها  التعرف 

بالإ�شافة اإىل �شائق الطائرة.

بريطاين،  �شحفي  تقرير  ــال  ق
تخلى  يــونــايــتــد  مان�ش�شرت  اإن 
ــد مع  ــاق ــع ــت ــال ــه ب ــام ــم ــت ـــن اه ع
اإدين�شون كافاين،  الأوروجواياين 
جريمان  �ــشــان  بــاريــ�ــس  مهاجم 

الفرن�شي.
ــادرة  ــغ واقـــــرتب كـــافـــاين مـــن م
خالل  الباري�شي  النادي  �شفوف 
فــــرتة النـــتـــقـــالت الــ�ــشــتــويــة 

اجلــــاريــــة، بــعــدمــا خــــرج من 
مدرب  توخيل،  توما�س  ح�شابات 
بــاريــ�ــس، يف ظــل العــتــمــاد على 

ماورو اإيكاردي.
لندن"،  "فوتبول  موقع  وبح�شب 
ان�شحب  يونايتد  مان�ش�شرت  فــاإن 
من �شباق التعاقد مع كافاين، رغم 
للتعاقد  احلمر  ال�شياطني  حاجة 
اإ�شابة  بعد  خا�شة  مهاجم،  مع 

ماركو�س را�شفورد.
بالفعل  �شاأل  يونايتد  باأن  ونوهت 
كافاين،  مع  التوقيع  اإمكانية  عن 
اأن  اإبـــالغـــه  مت  الـــنـــادي  اأن  اإل 
يف�شل  الأوروجــوايــاين  املهاجم 

النتقال اإىل الدوري الإ�شباين.
وكان مان�ش�شرت يونايتد وت�شيل�شي 
يرغبان يف احل�شول على خدمات 
يف  يبدو  الالعب  اأن  اإل  كافاين، 

ل�شفوف  الن�شمام  اإىل  طريقه 
اأتلتيكو مدريد.

اأم�س  �شحفية  تقارير  وخرجت 
كافاين  ـــرتاب  اق تــوؤكــد  الأحــــد، 
اأن  اإىل  واأ�ــشــارت  بل  اأتلتيكو،  من 
الك�شف  بالفعل  اجــتــاز  الــالعــب 
تتم  اأن  املحتمل  من  فيما  الطبي، 
ال�شهر  من   29 اأو   28 يوم  ال�شفقة 

اجلاري.

من   21 اجلولة  مناف�شات  �شمن  الوليد،  بلد  على  رد،  دون  بهدف  النت�شار  بتحقيق  �شعادته  عن  مدريد،  ريال  وقائد  مدافع  رامو�س  �شريجيو  اأعرب 
الليجا، واعتالء �شدارة جدول الرتتيب.

�شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  خــالل  رامــو�ــس،  وقــال 
"موندو ديبورتيفو" الإ�شبانية: "لقد كانت اخلطوط 
متقاربة لفريق بلد الوليد باعتمادهم على طريقة 

)2-4-4( التي �شاعدتهم على غلق امل�شاحات متاما".
كـــرو�ـــس  ــــرة  ــــري مت ــــرب  ع "جنحنا  واأ�ــــــشــــــاف: 
لبلد  الــدفــاعــي  ـــوازن  ـــت ال كــ�ــشــر  يف  نــاتــ�ــشــو  اإىل 

الوليد، و�شجلنا هدف النت�شار".
اأ�شبحت  لقد  العامل.  يف  دوري  اأف�شل  "الليجا  وتابع: 
يتعني  ما  نعرف  كنا  لكننا  تعقيًدا،  اأكــرث  املناف�شة 
علينا القيام به، وحني نعاين فنحن ُنعاين مًعا، لكن 
النتيجة  عن  والدفاع  التقدم،  من  متكنا  النهاية  يف 

كان اأهم �شيء يف الدقائق الأخرية".

بيكيه،  ـــريارد  ج الإ�ــشــبــاين  ــاد  ع
حالة  يف  للظهور  بر�شلونة،  مدافع 
كبري  بقدر  حتّمل  بعدما  �شيئة، 
م�شوؤولية اخل�شارة 2-0 من فالن�شيا 
ما  ال�شبت،  الإ�شباين،  ــدوري  ال يف 
يف  يــلــوح  العــتــزال  �شبح  يجعل 

الأفق نهاية هذا املو�شم.
مبكرة  جــزاء  ركلة  بيكيه  و�شّبب 
لوي�س  الإ�ــشــبــاين  عرقلة  نتيجة 
قطع  بعد  الـ11،  الدقيقة  يف  غايا 
وكاد  �شابقة،  هجمة  يف  منه  الكرة 
بعدها  ــاأً  ــط خ ــاه  ــرم م يف  ي�شجل 

بدقائق قليلة.
"�شبورت"  �ــشــحــيــفــة  ـــت  ـــط واأع
من   4 تقييم  بيكيه  الكتالونية 
و�شلطت  املباراة،  بعد  درجات   10
يف  مهارته  اختفاء  على  ال�شوء 
قطع الكرة دون ارتكاب خمالفات.

ح�شول  اإىل  ال�شحيفة  ــارت  ــش واأ�
هذا  له  التا�شع  الإنذار  على  بيكيه 

لي�شبح  كبري،  رقــم  وهــو  املو�شم، 
نال  اإذا  اأخرى  مرة  بالغياب  مهدداً 
يدق  الذي  الأمر  جديدة،  بطاقة 
�شمعة  بيكيه  لفقدان  اإنذار  جر�س 
الأخطاء،  النظيف" قليل  "املدافع 

وفق ال�شحيفة.
 33( ال�شن  يف  تقدمه  جانب  واإىل 
�شبب  ال�شحيفة  ف�ّشرت  ــًا(،  ــام ع
بخو�شه  بيكيه،  تــركــيــز  غــيــاب 
ذات  يف  خمــتــلــفــتــني  مــ�ــشــريتــني 
ــت، فــهــو لعـــب حمـــرتف مع  ــوق ال
يدير  اأعــمــال  ورجــل  "الرب�شا"، 
لال�شتثمار  "كوزمو�س"  جمموعة 
التن�س  مثل  متعددة  ــالت  جم يف 

والأفالم.
ينوي  ـــه  اإن ــــرياً  اأخ بيكيه  ـــال  وق
عام  حتى  املالعب  يف  ال�شتمرار 
م�شريته  ينهي  قد  لكنه   ،2022
اأداوؤه  يكن  مل  اإذا  ــرع  ــش اأ� ب�شكل 
ت�شرر  واإذا  املطلوب،  امل�شتوى  على 

"الرب�شا" من اأخطائه.
اأّن  ال�شحيفة  وراأت 
بر�شلونة  اإدارة  على 
مدافع  عن  تبحث  اأن 

بدًل  الثقيل  العيار  من 
من الن�شغال مبحاولت 

نيمار  الربازيلي  ــادة  اإع
بــاريــ�ــس  مـــن  �شيلفا  دا 

الفرن�شي،  جريمان  �شان 
الفرن�شيني  اأّن  �شيما  ول 

وكليمان  اأومتيتي  �شامويل 
يــ�ــشــمــنــان  ل  ــيــه  ــونــغــل ل

فيما  ــاع،  ــدف ال يف  ال�شالبة 
اأعار النادي املدافع الفرن�شي 
توديبو  كلري  جــان  الواعد 
اأيام،  قبل  الأملاين،  ل�شالكه 
بدًل من ال�شتفادة منه يف 

هذا املو�شم "امل�شطرب".

الفني  ــر  ــدي امل جـــوارديـــول  بيب  طــالــب 
باحل�شور  اجلماهري  �شيتي،  ملان�ش�شرت 
املكثف لدعم الفريق يف الديربي املرتقب 
يف  ــاء  ــع الأرب غــدا  يونايتد،   ــاره  ج اأمـــام 
رابطة  كاأ�س  بطولة  نهائي  ن�شف  اإيــاب 

املحرتفني الإجنليزية.
على  تغلب  قــد  �شيتي  مان�ش�شرت  وكـــان 
يف   3-1 داره  عقر  يف  يونايتد  مان�ش�شرت 
مباراة الذهاب، ويتطلع اإىل تاأكيد تفوقه 
ملعب  على  املــقــررة  الإيـــاب  مــبــاراة  عرب 

الحتاد.
�شهدت  اأن  بعد  جــوارديــول،  نــداء  وجــاء 
انتهت بفوز مان�ش�شرت �شيتي  التي  املباراة 
من  ــع  ــراب ال ـــدور  ال يف   4-0 فولهام  على 
ح�شور  الإجنليزي،  الحتاد  كاأ�س  بطولة 
نحو 39 األف و200 م�شجع، علًما باأن ا�شتاد 

الحتاد ي�شع 55 األف م�شجع.
ن�شرتها  ت�شريحات  يف  جوارديول  وقال 
ن�شتعد  "الآن  �شبورت�س  �شكاي  �شبكة 

اأن  اأمتنى  يونايتد.  مان�ش�شرت  ملواجهة 
يتمكن م�شجعونا من احل�شور".

واأ�شاف اأن احلما�س دائما ما يكون حا�شرا 
اأن  موؤكدا  املمتاز،  الإجنليزي  الــدوري  يف 
املناف�شة  اإطـــار  ــل  داخ ــزال  ي ل  الفريق 

ويكافح يف كل يوم".
املقبلة،  للمباراة  طموحنا  "الآن،  وتابع 
الرابطة،  كاأ�س  يف  الإيـــاب  مــبــاراة  وهــي 
ما  هو  هذا  النهائي،  اإىل  للتاأهل  ونهدف 

ن�شعى اإليه".

الفني  املدير  �شاري  ماوري�شيو  اعــرتف 
الفوز  يف  نابويل  باأحقية  ليوفنتو�س، 

على ال�شيدة العجوز، اأم�س الأحد.
�شيفه  على  �شعًبا  فــوًزا  نابويل  وحقق 
يوفنتو�س، بنتيجة 1-2، يف املباراة التي 
�شمن  باولو،  �شان  ملعب  على  جمعتهما 

مناف�شات الدوري الإيطايل. 
اأبــرزتــهــا  ت�شريحات  يف  ــاري  ــش � وقـــال 
"عانينا  �شحيفة لجازيتا ديللو �شبورت 
من ال�شلبية والبطء، ندرك اأننا خ�شرنا 

اأمام خ�شم قام باحلد الأدنى من  مباراة 
اأجل الفوز".

تعادل  بعد  ي�شرتخ  مل  "الفريق  واأ�شاف 
كذلك،  الأمــر  كان  واإذا  ولت�شيو،  اإنــرت 
لدينا  العقلي  امل�شتوى  اأن  يعني  فهذا 

قليل، ل اأريد اأن اأفكر يف هذا".
فريقه  ــام  اأم باخل�شارة  م�شاعره  وعــن 
ال�شابق، �شرح "حاولت و�شع هذا جانًبا، 
لكن نابويل حمطة خا�شة يف حياتي، اأنا 

�شعيد بحدوث ذلك معهم".

يفتقد  يوفنتو�س  اأن  على  �شاري  و�شدد 
"اإنه  بقوله  كيليني  جورجيو  القائد 
لأنه  والذهنية  العملية  امل�شكالت  يحل 
على  التناف�شية  القدرة  رفع  اإىل  يوؤدي 

امل�شتوى العقلي".
ونوه "اأنا �شعيد لنابويل، �شاأظل مولًعا به، 
اإذا كان عليك اأن تخ�شر، فاأعتقد اأنه من 
نابويل  مل�شاعدة  هنا  اأخ�شر  اأن  الأف�شل 

على اخلروج من م�شاكلهم احلالية".

جديدتني  نقطتني  ميالن  اإنرت  اأهدر 
يف �شراع ال�شدارة بالدوري الإيطايل 
هدفًا  ا�شتقبل  اأن  بعد  القدم،  لكرة 
ناينغولن،  ــا  راج املعار  لعبه  من 
وهو  كالياري،  مع   1-1 التعادل  خالل 
اأنطونيو  لفريق  التوايل  على  الثالث 

كونتي يف الكالت�شيو.
وحمل هدف النجم البلجيكي 
رائحة الثاأر، حيث اعرتف 
ــــد مــعــامــلــة  بـــاأنـــه وج
خالل  ــرت،  اإن يف  �شيئة 
وكان  املا�شي،  املو�شم 
الالعبني  اأوائـــل  مــن 
منهم  تخل�س  الذين 
و�شوله  بعد  كونتي 

اإىل مقعده.
هــذا  يلعب  ـــا  ورمب

الهدف دوراً حموريًا يف �شياع حلم اللقب 
ي�شبع  قــد  مــا  وهــو  ونــاديــه،  كونتي  مــن 
رف�س  اأنه  رغم  الثائر،  الالعب  غريزة 

الحتفال بهدفه يف "�شان �شريو".
وقال جنم روما ال�شابق، لقناة )دي.ايه.
اإنرت كما  "عاملني  املباراة:  زد.اإن( عقب 
جمهور  اأحرتم  متوا�شعًا،  لعبًا  كنت  لو 
النادي  لكن  ال�شابقني،  وزمالئي  اإنــرت 

اأ�شاء معاملتي".
فر�س  الكلمات  بهذه  ناينغولن  واأنهى 
ــارة،  الإع انتهاء  بعد  اإنــرت  اإىل  عودته 
بعد  اختلطت  م�شاعره  ــاأن  ب واعــرتف 
ناحية  من  �شعيداً  "كنت  قائاًل:  الهدف، 
مل  لكنه  اأخرى"،  ناحية  من  وحزينًا 
يكت�شب الكثري من التعاطف من جمهور 
بال�شهرات  بالن�شغال  اتهامه  بعد  اإنرت، 
الق�شرية  فرتته  خالل  الليلية  مع "الأفاعي".واحلياة 

املدير  زيـــدان،  الدين  زيــن  قلل 
اأهمية  من  مدريد،  لريال  الفني 
الليجا،  ل�شدارة  فريقه  اقتنا�س 
رد  دون  بهدف  النت�شار  عقب 
الأحـــد،  ــوم  ي الــولــيــد،  بلد  على 

�شمن اجلولة الـ21.
ت�شريحات  خالل  زيــدان،  وقال 
"ماركا"  ــة  ــف ــي ــح ــش � ــا  ــه ــت ــل ــق ن
مباراة  كانت  "لقد  الإ�شبانية: 
خ�شر  �شعب،  خ�شم  �شد  معقدة 
مواجهة واحدة فقط هذا املو�شم 
على ملعبه.. النت�شار اليوم مهم 

لنا".
اأي  تغري  لن  "ال�شدارة؟  واأ�شاف: 
العمل  نوا�شل  اأن  علينا  �شيء، 
ل  الطريق  جــيــًدا،  اأداًء  ونقدم 

زال طوياًل و�شعًبا".
كانت  الأول  ال�شوط  "يف  وتابع: 
نلعب  اأن  حاولنا  معقدة،  الأمــور 
وكان  املنطقة،  ــارج  خ من  ــرث  اأك
امل�شتوى  على  قــوًيــا  الوليد  بلد 

الثاين  ال�شوط  يف  لكن  البدين.. 
اأ�شرع  وكنا  اأف�شل،  الأداء  كــان 

بالكرة".
اأجاب  نات�شو،  مع  عناقه  وحــول 
زيزو: "اأنا �شعيد لأجله، وقبل اأن 

ي�شجل الهدف طلبت منه التقدم 
اإىل الأمام بجانب القائم الأول.. 
ي�شجل  ل  ـــــادًة  وع مــدافــع  هــو 

كثرًيا".
يعاين  املريينجي  كــان  اإذا  وعما 

اأن  اأعتقد  "ل  اأجـــاب:  هجومًيا، 
يف  الــهــجــوم،  يف  م�شكلة  هــنــاك 
ب�شبب  عانينا  الأول  الــ�ــشــوط 
وقوته  املناف�س،  لعب  طريقة 
ــرف  ــط ــا ال ــن ــن ك ــك ــة، ل ــي ــدن ــب ال
الأف�شل، وب�شكل اأكرب يف ال�شوط 
بنزميا  ت�شجيل  عــدم  الــثــاين.. 
لالأهداف ل يعني �شيئا، �شي�شجل 

يف املباراة املقبلة".
وبخ�شو�س العمل الدفاعي، قال 
جًدا،  جيد  به  نقوم  "ما  زيــدان: 
ندافع  حيث  قوتنا،  م�شدر  وهو 
نبداأ  الكرة  نخ�شر  وحني  جميًعا، 
يف ال�شغط على اخل�شم.. واإذا مل 
فلدينا  جيد،  ب�شكل  الأمور  ت�شر 
للت�شجيل،  اخليارات  من  العديد 

مثل الهدف الذي اأتى اليوم".
كوبي  "وفاة  بــقــولــه:  واخــتــتــم 
ل  ــا...  ــن ل فظيع  خــرب  براينت 
فهو  �شيء،  اأي  اأقــول  اأن  اأ�شتطيع 

خرب �شيئ للغاية".

مان�س�سرت يونايتد ين�سحب من �سباق كافاين

رامو�س: ع�سنا معاناة اأمام بلد الوليد

بيكيه... هل حان وقت االعتزال؟

جوارديوال يتم�سك براية الكفاح

�ساري: " اأف�سل اخل�سارة اأمام نابويل "

 ناينغوالن ينتقم من اإنرت: " عاملوين ب�سكل �سيئ "

زيدان: ال�سدارة ال تعني �سيًئا.. وبنزميا 
�سي�سجل يف اللقاء املقبل

مت�سدر ترتيب "فيفا" يرغب مبواجهة اخل�سر وديًا قبل يورو 2020
يف  الكبرية  ــة  ــي الأوروب املنتخبات  داأت 
لنهائيات  التح�شريي  برناجمها  حتديد 
ال�شيف  �شتلعب  التي  ـــا  اأوروب اأمم  كاأ�س 
من  �شل�شلة  لعب  خالل  من  وهــذا  املقبل، 
من  �شواًء  منتخبات  مع  الودية  اللقاءات 

القارة "العجوز" اأو خارجها.
ترتيب  مت�شدر  بلجيكا  منتخب  ويعد 
حيث  املنتخبات،  هــذه  بني  من  "فيفا" 
ك�شفت تقارير اإعالمية حملية اأن منتخب 
برجمة  يف  يرغب  احلمر"  "ال�شياطني 
اجلــزائــري،  املنتخب  �شد  وديــة  مــبــاراة 
انطالق  قبل  املقبل،  يونيو/حزيران  �شهر 

مناف�شات يورو 2020.
بي" البلجيكي،  اآل.  تي.  "اآر.  ملوقع  ووفقًا 
فاإن الحتاد املحلي لكرة القدم قرر برجمة 
بلقاء  يرغب  كان  حيث  ودية،  مباريات   4
القادم،  اآذار  مار�س/  �شهر  اأفريقيا  اأبطال 
لكن تغيري الحتاد الأفريقي لكرة القدم 

لبع�س املواعيد األغى هذا الحتمال.
ـــاد  ــدر ذاتـــــه، فــــاإن الحت ــش ــ� وحــ�ــشــب امل

منتخبات  بـــني  �ــشــيــخــتــار  الــبــلــجــيــكــي 
الرنويج،  اأو  �شوي�شرا  كرواتيا،  الربتغال، 
يف حني تكون املواجهة الودية �شد اجلزائر 
"امللك  ملعب  ويحت�شنها  ـــرية،  الأخ هي 

بودين" بالعا�شمة بروك�شل، قبل التوجه 
خلو�س املناف�شة الأوروبية، والتي �شتلعب 

هذه املرة وب�شفة ا�شتثنائية يف 12 دولة.
وكانت الرت�شيحات ت�شب يف اأن تلعب هذه 

البلجيكي  املنتخبني  بني  الودية  املواجهة 
لكن  املقبل،  مار�س/اآذار  �شهر  واجلزائري 
اأن  بعد  ــك،  ذل حيال  وقــف  "كاف"  ــرار  ق
قررت هيئة الرئي�س امللغا�شي اأحمد اأحمد 
اأفريقيا  اأمم  ت�شفيات  برنامج  تغيري 
ريا�س  النجم  رفقاء  �شيكون  اإذ   ،2021
حمرز على موعد مع خو�س مباراة ذهاب 

واإياب �شد زميبابوي يف ذلك التاريخ.
حرية  اأمــام  اجلزائري  املنتخب  و�شيكون 
يونيو/حزيران  �شهر  وديــة  مباراة  لعب 
املقبل، لكن قبل ذلك �شيكون على كتيبة 
اإىل  الرحيل  بلما�شي  جمال  الفني  املدير 
�شمن  زامبيا،  منتخب  ملواجهة  لو�شاكا 

اجلولة اخلام�شة من ت�شفيات "كان".
منتخبا  فيها  تقابل  مواجهة  اآخر  وتعود 
بلجيكا واجلزائر، اإىل بطولة كاأ�س العامل 
رفقاء  تفوق  وحينها  بالربازيل،   2014
لواحد،  بهدفني  بروين  دي  كيفن  النجم 
فيغويل  �شفيان  "املحاربني"،  هدف  و�شجل 

من ركلة جزاء.

توخيل: "�سنحقق اأهدافنا 
بوجود نيمار"

اإبراهيموفيت�س �سحية جديدة 
للعن�سرية من جمهور اإنرت

جريمان  �شان  باري�س  مدرب  توخيل  توما�س  اأ�شاد 
بالعبه نيمار جونيور بعد ت�شجيل الأخري هدفني 
اجلولة  يف  الأحد،  م�شاء  ليل،  على  الفوز  يف  �شاهما 

الفرن�شي. الدوري  من   21
الفرن�شية:  بل�س  كانال  �شبكة  عرب  توخيل  وقال 
لعب  فهو  رائعة،  فنية  حالة  يف  يبدو  "نيمار 
بحالة  اإنــه  امللعب،  داخــل  ب�شعادة  ــوؤدي  وي حا�شم، 
جيدة، وي�شاعدنا كثريا، فهو يف املواجهات املبا�شرة 
ب�شكل  مناف�س  اأي  على  يتفوق  لعب(  �شد  )لعب 

مذهل".
اأي  فعل  ميكنه  "نيمار  الأملـــاين:  ــدرب  امل واأ�ــشــاف 
اأهدافنا  �شنحقق  �شيء،  اأي  تغيري  وكذلك  �شيء، 

فقط بوجود نيمار معنا".
املدير  اأو�شح  الفريق،  يعانيها  التي  الإ�شابات  وعن 
تبدو  �شيلفا  تياجو  "اإ�شابة  جريمان:  ل�شان  الفني 

طفيفة، اأما ديالو فقد تعر�س ل�شد ع�شلي".
مــاورو  �شيام  مــن  قلقا  توخيل  توما�س  يبد  ومل 
مل  "اإيكاردي  مــ�ــشــددا:  التهديف،  عــن  ــاردي  ــك اإي
لنا،  الأول  الدفاع  خط  دائما  يبقى  لكن  ي�شجل، 
الأمر  ونف�س  �شتاأتي،  ــداف  والأه بجدية،  ويعمل 

بالن�شبة لكيليان مبابي".
ت�شريحاته:  ختام  يف  توخيل  اأكد  اآخــر،  �شياق  يف 
قــوة،  ــرث  اأك دورمتــونــد  بورو�شيا  جعل  "هالند 
اأخرى،  �شفقات  �شيربم  الأملاين  النادي  اأن  واأعتقد 
بكاأ�س  باو  مباراة  يف  اأول  نفكر  �شيء،  كل  قبل  لكن 

فرن�شا".
دورمتوند،  بورو�شيا  مع  الباري�شي  الفريق  ويلتقي 
الـ16  دور  ــاب  ذه مناف�شات  �شمن  املقبل  ال�شهر 

لدوري اأبطال اأوروبا.

رحلة  يف  جــديــدة  ل�شدمة  ميالن  اإنــرت  تعر�س 
املو�شم  هــذا  الإيــطــايل  الــدوري  لقب  عن  البحث 
اأمام كالياري  اأهدر نقطتني جديدتني  اأن  بعد 
ب�شكل  غ�شبه  اجلــمــهــور  و�ــشــب  الأحــــد، 
جنم  اإبراهيموفيت�س  زلتان  على  مفاجئ 

الغرمي ميالن.
جمهور  اأن  نيوز(  )ميالن  موقع  وك�شف 
�شان  مبلعب  الــ�ــشــمــايل  املــــدرج  يف  ـــرت  اإن

ملهاجمهم  عن�شرية  اإهانات  وجه  �شريو 
و�شفه  ومنها  اإبراهيموفيت�س،  ال�شابق 

بالـ"غجري".
ال�شلطات  تفتح  اأن  املحتمل  ومـــن 

وقد  الواقعة،  يف  حتقيقا  الريا�شية 
يعاقب  اأو  ــة  ــرام ــغ ل اإنــــرت  يــتــعــر�ــس 

بحرمانه من جمهوره اإذا ثبتت الإ�شاءة 
لالعب ال�شويدي الذي عاد لإيطاليا هذا 

ال�شهر.
ــاراة  ــب م الــهــتــافــات  هـــذه  و�شت�شعل 
الدربي املرتقبة بني اإنرت وميالن بعد 
اإبرا  يعود  حني  الكالت�شو،  يف  اأ�شبوعني 

ملواجهة فريقه ال�شابق يف �شان �شريو.
مباريات  ثالث  اآخر  يف  نقاط   6 اإنرت  واأهدر 
غرميه  ليعطي  بالتعادل،  جميعها  انتهت 

بالقمة  لالبتعاد  ذهبية  فر�شة  يوفنتو�س 
والقرتاب من لقبه التا�شع على التوايل.

�شهل  فــوز  حتقيق  من  �شيتي  مان�ش�شرت  نــادي  متكن 
على ح�شاب فولهام 0-4، �شمن الدور الـ4 من م�شابقة 
اأثار  لقاء  يف  القدم،  لكرة  الإنكليزي  الحتــاد  كاأ�س 
حمبيه  خماوف  حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم  فيه 

واملدير الفني لـ"�شيتي�شينز" بيب غوارديول.
يف  فولهام  مدافع  من  قوي  لتدخل  حمرز  وتعر�س 
ال�شوط الأول، اأجربت اجلهاز  الدقائق الأخرية من 
ليقوم  معاجلته،  اأجـــل  مــن  التدخل  على  الطبي 
ال�شوط  بداية  مع  باإخراجه  ذلك  بعد  غــوارديــول 
و�شط  �شتريلينغ،  رحيم  بزميله  وا�شتبداله  الثاين 
بها  �شعر  بـــاآلم  متعلقًا  ــك  ذل يكون  اأن  يف  خمــاوف 

الالعب.
املباراة  بعد  ال�شحايف  املوؤمتر  يف  غوارديول  وحتدث 
الفني  املدير  اأزال  حيث  حمرز،  ا�شتبدال  �شبب  عن 
�شالمة  موؤكداً  املخاوف،  كل  بر�شلونة  لنادي  ال�شابق 

خطري. �شيء  اأي  اجلزائري" من  "ال�شاحر 
احل�شاب  نقلها  ت�شريحات  يف  غـــوارديـــول،  وقـــال 
)تــويــرت(:  على  �شيتي  مان�ش�شرت  لــنــادي  الر�شمي 
مواجهة  خالل  قوية  ل�شربة  تعر�س  حمرز  "ريا�س 
فولهام، لكنه تعافى منها ب�شكل جيد وهو الآن على 

ما يرام".
بذلك  غوارديول  ليوؤكد  الت�شريحات  هذه  وجاءت 
ملواجهة  ال�شحراء"  "حماربي  منتخب  قائد  جاهزية 
الأربعاء  يوم  يونايتد  مان�ش�شرت  �شد  "الديربي" 
املقبل، �شمن ن�شف نهائي كاأ�س الرابطة الإنكليزية، 
وهذا بعد الفوز ذهابًا مبلعب "الأولرتافورد" بنتيجة 
1-3، والتي تاألق فيها حمرز بت�شجيله الهدف الثالث 

لفريقه ال�شيتي.

الريا�شي ليوفنتو�س،  املدير  ك�شف فابيو باراتي�شي، 
ــاح لــفــيــديــريــكــو  ــم ــش ــ� عـــن مــوقــف نـــاديـــه مـــن ال
بالرحيل  البيانكونريي،  لعــب  بريناردي�شكي، 

خالل فرتة النتقالت ال�شتوية اجلارية.
يوفنتو�س  مبــغــادرة  بريناردي�شكي  ا�شم  وارتــبــط 
تبادلية  �شفقة  يف  بر�شلونة  �شفوف  اإىل  لين�شم 
ينتقل مبقت�شاها اإيفان راكيتيت�س لعب البار�شا اإىل 

ال�شيدة العجوز.
�شحيفة  اأبرزتها  ت�شريحات  يف  باراتي�شي  ــال  وق
بر�شلونة؟  اإىل  "بريناردي�شكي  ديبورتيفو":  "موندو 
اأن  طبيعي  ــر  اأم لــذا  رائــع،  فريق  لديه  يوفنتو�س 

ترغب الأندية الأخرى يف التعاقد مع لعبينا".
"على اأية حال، ل توجد مفاو�شات م�شتمرة  واأ�شاف 
حول بريناردي�شكي، ل مع بر�شلونة اأو ريال مدريد، 

�شنوا�شل مع هذا الفريق".
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مساحة اعالنيةمساحة اعالنية

مكتب اال�ستاذة �سماعنية رقية حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بريان اخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية 
الكائن مكتبها ب�سارع بوعالم دباب بربيان والية غرداية 

الهاتف : 029-24-56-24 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

بناء على قائمة �سروط البيع املودعة باأمانة �سبط حمكمة غرداية يوم 2019/12/17 حتت رقم 248/2019 .لفائدة الدائن احلاجز ال�سيد)ة(: بن حويط خل�سر بن 
حممد ال�ساكن بحي عي�سات ايدير ببلدية القرارة- غرداية-�سد املدين املحجوز عليه ال�سيد)ة(: بن عي�سى �سالح بن حممد ال�ساكن بحي �سيدي بلخري ببلدية القرارة- 
غرداية-تعلن االأ�ستاذة �سماعنية رقية حم�سرة ق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية باأنها �ست�سرع يوم 2020/02/11 على ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف 
11:30 بقاعة جل�سات حمكمة غرداية يف عملية البيع باملزاد العلني ملنابات املحجوز عليه املتمثلة فيمايلي: مناب قدره 14 جزء من اأ�سل 120 جزء )120/14( من 
دار �سكنية كائنة بحي الكهرباء )مفدي زكريا حاليا( الناحية الغربية اجلوفية من بلدية القرارة يحدها �سماال: اأبو العال قا�سم  جنوبا: الراعي ابراهيم  �سرقا: ال�سارع  
غربا: الوارث بكري م�ساحتها االجمالية 108 مرت مربع.2/ مناب قدره 14 جزء من اأ�سل 120 جزء )14/120( من دار �سغرية ناق�سة البناء كائنة بزقاق اأوالد دادة 
الناحية الغربية من بلد القرارة يحدها جوفا: زقاق ،اأوالد دادة، قبلة: اجلون يو�سف ، �سرقا: بوعروة احلاج عي�سى، غربا: زقاق الزرويل م�ساحتها االجمالية 28 مرت 
مربع.3/ مناب قدره 14 جزء من اأ�سل 120 جزء )14/120( من حوزة نخيل عددها 22  بناحية حممود من غابة جنان املردوخ  القرارة يحدها غربا: اأحممدي 
بهون بن �سالح زغمومة واأل �سليماين، قبلة: بو�سحابة �سالح، �سرقا: املردوخ، جوفا: الزقاق، م�ساحتها االجمالية: 1200 مرت مربع. 04/ مناب قدره 14 جزء من اأ�سل 
120 جزء )14/120( من جنان بن عي�سى اأربع قطع بي�ساء مت�سلة يف ناحية حممود من غابة القرارة يحدها من القبلة : زقاق م�ستحدث، جوفا: ملك ورثة �سعيدي 
قا�سم، �سرقا: ملك ورثة اأخيه بن عي�سى حمو، غربا: زقاق ال�سيحية الربانية م�ساحة االأربع قطع 740 مرت مربع وقد حدد الثمن االأ�سا�سي الذي �سيفتتح به املزاد بـ: 
1.590.000.00 مليون وخم�سمائة وت�سعون األف دينار جزائري �سروط البيع: اإ�سافة اإىل ال�سروط املنوه عنها بدفرت �سروط البيع فاإن الرا�سي عليه املزاد يدفع حال 
انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن وامل�ساريف والر�سوم على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�ساه 08 اأيام باأمانة �سبط املحكمة. ملزيد من املعلومات : يرجى االت�سال مبكتب 
املح�سرة الق�سائية اأو امانة �سبط حمكمة غرداية                                                                                                                                                                                                                                    
املح�سرة الق�سائية

الديوان العمومي  للتوثيق
مكتب االأ�ستاذ اأبو بكر �سالح حي ال�سوق- القرارة- والية غرداية

تاأ�سي�س موؤ�س�سة خريية غري ربحية
امل�سماة* موؤ�س�سة نور االأمل اخلريية للثقافة والتعليم

مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ: 29 دي�سمرب 2019  رقم الفهر�سة: 1498/2018 وم�سجل، مت تاأ�سي�س موؤ�س�سة خريية 1 مو�سوعها: تهدف املوؤ�س�سة اأ�سا�سا 
اإىل: اال�سراف على التعليم وتاأ�سيل املبادئ الدينية واخللقية يف نفو�س النا�سئة 2 اال�سراف على الن�ساط الثقايف والعلمي والريا�سي للطلبة وال�سباب واالهتمام 
بكل ما ينمي مداركهم ومهاراتهم وابراز مواهبهم .3 القيام بكل ن�ساط يخدم الفرد واملجتمع، وي�ساهم يف تطويره ثقافيا وفكريا 4 ن�سر االأخالق الفا�سلة 
وتقومي املعامالت بالتعاون مع الهيئات واجلمعيات الفاعلة.5 تنظيم احلمالت التطوعية والقيام بالرحالت واملخيمات. 6 م�ساعدة وحتفيز التالميذ والطلبة 
مبا ميكنهم  من متابعة درو�سهم ودعم مواهبهم.7 تنظيم املحا�سرات والندوات واملعار�س واملهرجانات وامل�سابقات مبا يطور الفرد ج�سميا وثقافيا واجتماعيا 
ونف�سيا.8 ا�سدار الكتب واملجالت والدوريات والن�سريات املختلفة.9 ان�ساء مكتبة وا�ستغالل الو�سائل ال�سمعية الب�سرية فيما يخدم اأهداف املوؤ�س�سة. تتعهد 
ال�سوق و�سط املدينة بلدية  الكائن بحي  املوؤ�س�سة يف مقرها  بال�سعي اإىل حتقيق اأهدافها وعدم اخلروج عما �سرحت به. مقرها االجتماعي: تن�سط  املوؤ�س�سة 
ودائرة القرارة ووالية غرداية. يت�سكل املكتب من: الرئي�س : الدوادي اأحمد بن م�سعود. نائب اأول للرئي�س: رم�ساين يون�س بن عي�سى.نائب ثاين للرئي�س: 
خزماطي عبد ال�سمد بن احلاج. اأمني عام: رم�ساين عبد املجيد بن ابراهيم. اأمني املال: رم�ساين م�سعود بن حممد.حرر ملخ�س هذا العقد من اأجل اجراءات 
الن�سر يف اجلريدة.                                                                                                                                                                                                                                                       املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

                                                                 حم�سر تكليف بالوفاء
املادة 613.625.612.310 من ق.ا.م.ا

بتتاريخ 17 من �سهر نوفمرب �سنة األفني وت�سعة ع�سر نحن االأ�ستاذ: زاهي عبد البا�سط حم�سرق�سائي لدى جمل�س ق�ساء مترنا�ست الكائن عنواننا بحي 600 
م�سكن عني قزام واملوقع اأدناه لفائدة: بوحف�س نور الدين ال�ساكن حي 05 جويلية عني �سالح املبا�سر اخل�سام بنف�سه بعد االطالع على املواد 612، 625، 
613 ، قانون االجراءات املدنية واالإدارية بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة عني �سالح ق�سم االجتماعي بتاريخ 2017/09/11 رقم الق�سية 0195//17 
املمهور بال�سيغة التنفيذية كلفنا: �سركة راد ماد- اأدرار- فرع عني �سالح ممثلة ب�سخ�س مديرها العام العنوان حا�سي مومن عني �سالح بتنفيذ حمتوى احلكم 
6.700.00 دج  مبلغ  تنا�سبية- دفع  90.674.64 دج حقوق  مبلغ  1.716.866.01  دج– دفع  التعوي�س  مبلغ  التايل:- دفع  التف�سيل  نحو  املذكور على 
وحما�سر التبليغ وم�ساريف ق�سائية املجموع الكلي: 1.904.915.29 دج مليون وت�سعمائة واأربعة اآالف وت�سعمائة وخم�سة ع�سر دينار  وت�سعة وع�سرون �سنتيم 
ونبهناه اأن له اأجل خم�سة ع�سر يوما للوفاء ت�سري من تاريخ التبليغ  بالتكليف بالوفاء واإال نفذ بكل الطرق القانونية. ولكي ال يجهل واثباتا لذلك بلغنا كما 

ذكر اأعاله و�سلمنا ن�سخة من هذا املح�سر للمخاطب الكل طبقا للقانون .

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
االأ�ستاذ: زاهي عبد البا�سط

حم�سر ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء مترنا�ست
العنوان: حي 600 م�سكن عني قزام
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عبيد  فــتــحــي  املـــــدرب  كــ�ــشــف 
لعبيه  مــع  حديثه  ــالل  خ مــن 
يف  اأ�شباله   ــوع  وق يريد  ل  ــه  اأن
تكون  م�شتقبال  اأخــرى  اأخــطــاء 
يف  جديدة  نقاط  ت�شييع  وراء 
امليدان ، دليل على ذلك �شراخه 
التدريبية  احل�ش�س  يف  امل�شتمر 
الرتكيز  لعبيه  من  ومطالبته 
ي�شتفيد  حتى  العمل  اأثناء  اأكرث 
موعد  حلول  قبل  ــرث  اأك ــوؤلء  ه

�شت�شهد  الــتــي  املــقــبــل  املـــبـــاراة 
�شوية  احلار�س  رفقاء  ا�شت�شافة 
عني  اإحتــاد  اخلمي�س  هــذا  يحي 
اأوت   20 البلدي  بامللعب  البي�شاء 

بتك�شبت ولية الوادي .

أكد مراهنته على العمل 
الهجومي

 
املدرب  اأثبت   ، مماثل  ال�شياق  يف 

حديثه  خالل  من  عبيد  فتحي 
املهمة  الــنــقــطــة  اأن  لــالعــبــيــه 
هي  عليها  الرتكيز  يجب  التي 
الــعــمــل الــهــجــومــي الــــذي يــراه 
جانب  اأنه  معهم  حديثه  ح�شب 
الوحيد  وال�شبيل  ومهم  ح�شا�س 
الفريق من حتويل  الذي �شيمكن 
العامل  اإىل  ال�شلبي  من  عطائه 
لتح�شني  البطولة  يف  الإيجابي 
يحتلها  التي  املــتــاأخــرة  املرتبة 

املمكنة  الآجال  اأقرب  يف  النادي 
بقّوة  ال�شك  يت�شرب  ل  حتى 
عدم  حــول  الالعبني  نفو�س  يف 
القدرة على ك�شب ورقة ال�شعود 

يف اآخر البطولة اجلارية . 

ينتظر الكثير من 
العناصر الجديدة 

خالل  ومــن   ، مت�شل  �شياق  يف 
تبني  الت�شكيلة   عنا�شر  حديثه 
يريد  عبيد  فتحي  املـــدرب  اأن 
وهي  اجلــديــدة  العنا�شر  روؤيــة 
تــعــطــي الإ�ــشــافــة الـــالزمـــة يف 
القادمة  اللقاءات  خالل  امليدان 
الإدارة  فيهم  و�شعت  بعدما   ،
اأجل  من  وهــذا   ، الالزمة  الثقة 
نفو�س  يف  اإ�شافية  �شحنة  بعث 
التعداد  يف  ال�شابقة  العنا�شر 
الــفــريــق  ي�شتفيد  وبــالــتــايل 
واملجهود  اجلــمــاعــي  العمل  مــن 
ــالل  خ املــــيــــدان  يف  ــــايف  ــــش الإ�
البطولة  من  القادمة  اللقاءات 
ــــزداد حــّدة  اجلـــاريـــة والــتــي ت

التناف�س مبرور اللقاءات  .
اأحمد اأمني 

اأو�شح  املدرب �شيدي يخلف خري 
مع  املتتالية  ردوده  يف  ــن  ــدي ال
يف  رغبته  اإىل  الت�شكيلة   عنا�شر 
ويواجه  يلعب  وهو  الفريق  روؤية 
لأنه  الت�شكيلة  بنف�س  مناف�شه 
�شبيل  ــرار  ــق ــت ــش ال� اأن  يــــدرك 
ملوا�شلة ح�شد النتائج الإيجابية 
ن�شبة  ــع  رف ب�شبب  البطولة  يف 
امليدان  يف  والن�شجام  التالحم 
يف  م�شيفا   ، اخلطوط  جميع  بني 
التواجد  يريد  من  ــه  اأن مقالته 
مطالب  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف 
العمل  يف  جـــهـــوده  مبــ�ــشــاعــفــة 
املــيــدان  يف  الفر�شة  وا�شتغالل 
امل�شاركة  فر�شة  له  تتاح  عندما 
اأو  اأ�شا�شي  �شواء  املباريات  ولعب 
الــلــقــاءات  يف  كبديل  املــ�ــشــاركــة 

القادمة من البطولة .

يبحث عن مواصلة 
التسجيل في شباك 

المنافسين 

املــدرب  ،اأثــبــت   مماثل  �شياق  يف 
ــف خـــري الــديــن  ــل ــخ �ــشــيــدي ي
ــة  روؤي على  م�شر  اأنـــه  لالعبيه 
يلعبها  مــبــاراة  كــل  يف  الأهــــداف 
اأو  ــار  ــدي ال داخـــل  �ــشــواء  اأ�شباله 
هذا  اأن  اإىل  مو�شحا   ، خارجها 

على  للبقاء  ــل  احل هــو  الــطــريــق 
حتى  الإيجابية  بالنتائج  �شيلة 
اآخر املو�شم الكروي اجلاري ، �شيما 
فريقه  ينتظر  �شعب  منعرج  واأن 
ب�شالم  واجــتــيــازه  البطولة  يف 
يعني و�شع قدما يف الق�شم الثاين 

الدقيقة  للح�شابات  اللجو  دون 
من  ـــرية  الأخ الــلــقــاءات  و�شغط 

البطولة اجلارية .

ال يريد احتجاج العبيه 
على الحكام 

الفريق  اأن  ومبا   ، مغاير  �شياق  يف 
ب�شبب  الغيابات  بع�س  من  يعاين 
من  وغريها  املتتالية  الإ�شابات 
امل�شاكل الأخرى التي يتعر�س لها 
مثل  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  عنا�شر 
ب�شبب   الغائب  براهيمي  احلار�س 
املتاألق  الــالعــب  وكــذا  الإ�ــشــابــة 
ثليب نوح ، فقد كرر هذا الأخري 
الت�شكيلة  عنا�شر  جتاه  ن�شائحه 
خ�شو�شا منها احلديث مع احلكام 
املتتالية  البطاقات  تلقي  لتفادي 
املباريات  عن  الغياب  ت�شبب  التي 
على  يــوؤثــر  وبــالــتــايل  الر�شمية 
املردود اجلماعي يف امليدان خالل 

اللقاءات الر�شمية من البطولة  .
اأحمد اأمني 

�شباب  نــادي  رئي�س  الأحــد  يوم  اأكــد   
يف  النا�شط  القدم  لكرة  ق�شنطينة 
الفريق  اأن  الأول  املحرتف  بطولة 
بعد  ا�شتقراره  و  ثقته  ''ا�شتعاد  قد 
و  لفان  دني�س  ال�شابق  املــدرب  اإقالة 
كمدرب  ــوذة  خ الــكــرمي  عبد  تعيني 
اأ�شا�شي بالإ�شافة اإىل تدعيم الفريق 

بالعبني جدد''.
النادي قد  اأن  اأو�شح  ر�شيد رجراج  و 
ا�شتعاد عافيته �شيئا ف�شيئا بعد ف�شخ 
دني�س  الفرن�شي  ال�شابق  املدرب  عقد 
ال�شتقرار  و  الثقة  عودة  اأن  و  لفاين 
الإداري  و  الفني  للطاقمني  بالن�شبة 
نتيجة  ــق  ــق حت الــتــ�ــشــكــيــلــة  ــال  ــع ج

اإيجابية يف املباراة الأخرية.
بالإ�شافة اإىل ذلك قامت اإدارة النادي 
خوذة  الكرمي  عبد  التقني  بتعيني 

اأكتوبر  �شهر  بالفريق  التحق  الــذي 
كان  اأن  بعد  اأ�شا�شي  كمدرب  الفارط 
مت  التي  الــفــرتة  يف  م�شاعدا  مــدربــا 
ما  ح�شب  ال�شابق  املــدرب  اإقالة  فيها 
اأن  اأكــد  الــذي  امل�شوؤول  نف�س  به  اأفــاد 
اأثبت قدرته على تويل قيادة  خوذة 

الفريق و حتقيق الأهداف امل�شطرة.
و قام م�شوؤولو الفريق كذلك بالتعاقد 
خالل  جــدد  لعبني   )3( ثالثة  مع 
فرتة النتقالت ال�شتوية على غرار 
و  هري�س  زكرياء  الليبيني  الدوليني 
املرمى  العريف و كذا حار�س  عبد اهلل 

ال�شابق للفريق �شم�س الدين رحماين 
اأن  اإىل  اأ�شار  الذي  امل�شدر  ذات  ح�شب 
�شاأنها  من  التي  الأخــرية  النتدابات 
دعمت  قد  املــرجــوة  الإ�شافة  جلب 

ت�شكيلة الفريق.
اأربـــعـــة  ــح  ــري ــش ــ� ت ــا مت كـــذلـــك  ــم ك
على  ــرتة  ــف ال نف�س  خــالل  لعــبــني 
و  مزيان  اإليا�س  املرمى  حار�س  �شورة 
عثماين  و  جعبوط  عديل  الالعبني 
ح�شب  ــادو  ــم حم تـــــراوري  و  حمــمــد 

امل�شوؤول الأول عن الفريق.
ق�شنطينة  �شباب  فريق  �شيواجه  و 
مبلعب ال�شهيد حمالوي فريق �شبيبة 
لبطولة  اجلولة  16  حل�شاب  ال�شاورة 
املحرتف الأول بعد اأن حقق انت�شارا 
بارادو  نادي  �شد  الديار  خارج  ثمينا 

بنتيجة 2 مقابل 1.

ت�سامن �سوف 

املدرب عبيد طلب من العبيه الرتكيز اأكرث يف العمل 

�سباب بني ثور 

�سيدي يخلف يراهن عن العنا�سر االأ�سا�سية وا�ستقرار الت�سكيلة 

رئي�س نادي �سباب ق�سنطينة:

''الفريق ا�ستعاد ثقته و ا�ستقراره بعد رحيل لفان"

منها  خ�شو�شا  الر�شمية  املناف�شات  مل�شوار  املتتبعني  قال 
الق�شم الثاين هواة اأن نادي تقرت و اخلطوة التي خطاها 
يف مرحلة العودة واملتمثلة يف فوزين متتاليني على رائد 
�شباب بومردا�س واإحتاد الأخ�شرية اإيجابية كالهما داخل 
الديار ، اإىل اأبعد احلدود لأنها مكنت الفريق من التخل�س 
كما   ، الّذهاب  مرحلة  بها  ختم  التي  ال�شلبية  النتائج  من 
يف  املقدمة  كوكبة  من  لالقرتاب  الــالزم  الدفع  �شتعطي 
البقاء  اأن  نف�شه  الوقت  يف  م�شريين   ، ممكن  وقت  اأقــرب 
 ، الديار  خارج  اإيجابية  نتائج  ت�شجيل  يتطلب  ال�شباق  يف 
وهو ما يف�شر اأن الفوز على بني دوالة ومبيدانه اأكرث من 
�شروري حتى ل يعود مرة اأخرى الفريق للخلف ويخ�شر 
الن�شف  مطلع  مع  �شجلها  التي  اجليدة  النطالقة  بذلك 

الثاين من البطولة  . 

األنصار سعداء ويثقون في العبيهم لبلوغ 
نتائج إيجابية أخرى 

مرحلة  يف  الفريق  �شجلها  التي  املوفقة  النطالقة  جعلت 
العودة نف�شا جديدا منها بعث الروح بقّوة يف نفو�س ع�شاق 
الالئقة  وال�شورة  بالأداء  يتغنون  اأ�شبحوا  الذين  النادي  
وكذا  بومردا�س  اأمام  املباراتني  يف  ال�شبان  بها  ظهروا  التي 
فريقهم  اأن  التعبري  حد  اإىل  وو�شل  الأخ�شرية  اإحتــاد 
اأن  قبل  ب�شالم  القادمة  ال�شعبة  املرحلة  اجتياز  باإمكانه 
يختموا مبنا�شدتهم ال�شلطات باإطالق �شراح الدعم املادي 
غيابات  ب�شبب  تعاين  تبقى  التي  النادي  خزينة  جتــاه 

امل�شاعدات املالية التي تبقى ال�شبح للنادي . 
اأحمد اأمني

نادي تقرت 

نقاط بني دوالة �ستكون 
ال�سبيل لالقرتاب من كوكبة 

املقدمة 

مولودية اجلزائر ي�شحب 
الثقة من ميخازين

قـــــرر جمــلــ�ــس 
مولودية  اإدارة 
ـــــــر،  ـــــــزائ اجل
عبد  ــادة  ــي ــق ب
الـــــنـــــا�ـــــشـــــر 
�شحب  اأملـــا�ـــس، 
ــن  ــــة م ــــق ــــث ال
حممد  ـــدرب  امل
ــــازين،  ــــخ ــــي م

املحلي  الــدوري  يف  الفريق  نتائج  تراجع  خلفية  على 
واخلروج املبكر من مناف�شات كاأ�س اجلزائر.

وياأتي قرار �شحب الثقة من املدرب ميخازين، وحتويله 
كاأ�س  مناف�شات  توديع  عقب  الــرديــف،  تدريب  اإىل 
الدرجة  يف  النا�شط  بوفاريك  وداد  يد  على  اجلزائر 

الثالثة.
مفاو�شاتها  اإنعا�س  اإىل  اجلزائر  مولودية  اإدارة  وتطمح 
موافقتهم  منحوا  الذين  املدربني  بع�س  مع  جديد  من 
لالإدارة ال�شابقة، على تدريب النادي، على غرار كمال 

موا�شة وجمال مناد ور�شيد الطاو�شي وبادو الزاكي.
العا�شمي،  النادي  اإدارة  جمل�س  يعقد  اأن  املنتظر  ومن 
اجل  من  املقبلة،  القليلة  ال�شاعات  يف  عاجاًل  اجتماًعا 
اأزمــة  لإنــهــاء  �شيغة  واإيــجــاد  جديد،  ــدرب  م اختيار 

املدرب الفرن�شي برنارد كازوين.
ق.ر
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم :  �سري  القدوة
------------------------

الغربية  ال�ضفة  ان  ���رشا  يعد  مل 
من  الأك��رث  م�رشحا  باتت  والقد�س 
االح��ت��الل  يعمل  وم�����رشوع  خ��ط��ة 
حيث  لها   االعداد  على  اال�رشائيلي 
الإ�ضرتاتيجية  م�رشحا  ال�ضفة  باتت 
يعمل  ال��ذي  اال�رشائيلي  االحتالل 
تهويد  على  يعمل  كما  �ضمها  على 
تلك  وان  املحتلة  للقد�س  �ضامل 
ت��ورط  م��دى  تعك�س  اال�ضرتاجتية 
ق���ادة االح���ت���الل اال���رشائ��ي��ل��ي يف 
علي  قدرتهم  وعدم  املواجهة  ماأزق 
ال�رشاع  الإنهاء  �ضليم  منطق  حتديد 
االم��ام  اىل  ي��ه��رب��ون  ف��ه��م  ال��ق��ائ��م 
ت��دم��ري م��ا مت االت��ف��اق  وي��ح��اول��ون 
ال�رشعية  وي��ت��ح��دون  �ضابقا  عليه 
والقهر  التعنت  وميار�ضون  الدولية 
الدولية  االجتماعات  يعقدون  وهم 
الهولوكو�ضت  ممار�ضة  وي�ضتنكرون 
الوقت  ويف  الذكريات  هذه  ويحيون 
من  بكثري  اب�ضع  ميار�ضون  نف�ضه 
املتعمد  القتل  حيث  الوقائع  تلك 
ارا�ضيه  و�رشقة  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
االحتالل  ف��ان  حقوقه  واغت�ضاب 
احتالل  اطول  هو  اليوم  اال�رشائيلي 

العامل  يف  يوجد  وال  التاريخ  عرفه 
الدولة  اال  االحتالل  حتت  دولة  اجمع 
ال�ضادية  وميار�ضون  الفل�ضطينية 
ال�ضعب  ب��ح��ق  وال���ع���داء  امل��ط��ل��ق��ة 
باأر�ضه  يطالب  ال��ذي  الفل�ضطيني 
ب�ضعوب  ا�ضوة  والعي�س  وحقوقه 
االحتالل  ق��ادة  ت�ضابق  .ان  ال��ع��امل 
االج��رام��ي  خمططهم  تنفيذ  على 
ميكن  وال  للجميع  وا�ضحا  ا�ضبح 
عن  يعرب  وهو  مير  ان  املخطط  لهذا 
والعدوانية  اال�ضتيطانية  اأطماعهم 
ال�ضيا�ضة  ب���ازار  يف  التو�ضعية 
االنتخابات  اأبواب  على  اال�رشائيلية 
اال�رشائيلي  للكني�ضت  ال��ق��ادم��ة 
تفر�س  ال��ت��ي  العبثية  ب��االأع��م��ال 
وت�ضتهرت  الغاب  و�رشيعة  قوانني 
ال�رشعية  وقرارات  الدويل  بالقانون 
االغ��وار  �ضم  خمطط  واأن  الدولية 
االح��ت��الل  دول��ة  اىل  الفل�ضطينية 
وفقا  ذاته  بحد  ي�ضكل  اال�رشائيلي 
للمحكمة  اال�ضا�ضي  روم��ا  لنظام 
االن�ضانية  �ضد  جرمية  الدولية  اجلنائية 
ال�ضابعة  مادته  لن�ضو�س  ا�ضتنادا 
لن�ضو�س  ا�ضتنادا  ح��رب  وج��رمي��ة 
اجلرائم  ه��ذه  ت�ضاف  الثامنة  مادته 
التطهري  ج��رائ��م  مل�ضل�ضل  اجل��دي��دة 

االن�ضانية  �ضد  واجل��رائ��م  العرقي 
قادة  اقرتفها  التي  احل��رب  وج��رائ��م 
دولتهم  هذه  تاأ�ضي�س  منذ  االحتالل 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحق  املزعومة 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  وب���اأن 
مل�ضاءلتهم  امل��ن��ا���ض��ب  امل��ك��ان  ه��ي 
اإذا  اجلرمية  هذه  مثل  على  وحما�ضبتهم 
احتاللية  اأية حكومة  عليها  اأقدمت  ما 
نتنياهو  بنيامني  رئي�ضها  كان  �ضواء 
ي�ضقط  ال  فاحلق  غانت�س  بيني  اأو 
عن  اعلن  نتنياهو  .وك��ان  بالتقادم 
وم�ضتوطنات  االغ���وار  �ضم  نيته 
ينتظر  نتنياهو  وان  الغربية  ال�ضفة 
طلبه  على  االمريكية  االدارة  رد 
بني  النهج  بنف�س  وحلقه  ال�ضم  ب�ضان 
ابي�س  ازرق  حتالف  زعيم  غانت�س 
هيمنة  بفر�س  نيته  االخر  هو  واأعلن 
االنتخابات  بعد  عليها  االح��ت��الل 

. املقبل  املقررة يف مار�س 
التطرف  هذا  مواجهة  يف  انف�ضنا  جند 
متار�ضه  ال��ذي  اال�رشائيلي  واجلنون 
موؤامرة  لتتك�ضف  االحتالل  ع�ضابات 
احلقيقي  الوجهة  عن  االغ��وار  �ضم 
ا�رشائيلي  ق��رار  اأي  وان  لالحتالل 
ب�����ض��م االأغ�����وار وامل�����ض��ت��وط��ن��ات 
املوقعة  االتفاقيات  بكل  �ضيع�ضف 

ال�ضم  قرار  و�ضيوؤدي  الطرفني  بني 
والدخول  القائم  الو�ضع  انهيار  اإىل 
كبريه  تداعيات  لها  جديدة  مرحلة  يف 

. برمتها  املنطقة  على 
تكثيف  مت  االأخ���رية  االآون���ة  يف  اإن��ه 
الفل�ضطينية  القيادة  ال�ضغوطات على 
قبل  من  املالية  العقوبات  فر�س  ومت 
ظنا  االمريكية   واالإدارة  االحتالل 
او  الرتاجع  املمكن  من  اأنهم  منهم 
الفل�ضطينية  احلقوق  عن  امل�ضاومة 
الفل�ضطينية  القيادة  مواقف  فكانت 
وخا�ضة  وو���ض��وح��ا  متا�ضكا  اك��رث 
تعتربها  التي  القد�س  ق�ضايا  يف 
عنها  ال��ت��ن��ازل  ميكن  ال  احمر  خ��ط 
االأ�رشى  وحرية  العودة  حق  وكذلك 
االأرا�ضي  من  الكامل  واالن�ضحاب 
واأن  املحتلة  والعربية  الفل�ضطينية 
�ضلعة  تكون  لن  الفل�ضطينية  احلقوق 
االحتالل  النتخابات  العلني  املزاد  يف 
غانت�س  وجنوح  الرئا�ضي  و�ضباقهم 
املتطرف  اليمني  ومع�ضكر  ونتيناهو 
انتخابية  مكا�ضب  حتقيق  اأج��ل  من 
التاريخية  �ضعبنا  حقوق  ح�ضاب  على 
امل�ضري  وتقرير  واال�ضتقالل  باحلرية 
امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة  واإقامة 

.

يف مواجهة م�ساريع الت�سفية املتناق�سة

ر���ض��دت ه��ي��ئ��ة ����ض���وؤون االأ�����رشى 
ام�س   اأ�ضدرتة  تقرير  يف  واملحررين 
جبارين،  خليل  القا�رش  االأ�ضري  اإفادة   ،
الذين جرى  االأ�ضبال  االأ�رشى  اأحد  وهو 
موؤخراً،  "الدامون"  معتقل  اإىل  نقلهم 
املا�ضي  االأرب��ع��اء  ي��وم  اإع��ادت��ه  ومت 
جبارين  الفتى  "عوفر".واأو�ضح  اإىل 
مبعتقل  كارثية  االأو�ضاع  "اأن  ب�ضهادته، 
للعي�س  مطلقًا  ت�ضلح  وال  "الدامون" 
و�ضولهم  بعد   " واأ���ض��اف  االآدمي"، 
ال�ضجن  اإدارة  عليهم  عر�ضت  للمعتقل 
القا�رشين  االأ���رشى  من  ممثلني  اختيار 
بقيتهم  ع��ن  م�����ض��وؤول��ني  ل��ي��ك��ون��وا 
لكنهم  اليومية،  حياتهم  اأمور  ويديرون 
اإن   " جبارين،  الفكرة".واأكمل  رف�ضوا 
جميع  قمع  على  اأقدمت  املعتقل  اإدارة 
حالة  اأعلنوا  الذين  اال�ضبال  االأ���رشى 

على  رداً  ال�ضجان  وجه  يف  الع�ضيان 
داخل  يعي�ضونها  التي  املزرية  االأو�ضاع 
بدون  نقلهم  على  واحتجاجًا  الق�ضم، 
حيث  البالغني،  االأ���رشى  من  ممثليهم 
العزل  زنازين  اإىل  منهم   4 بنقل  قامت 
و  "كي�ضون"  معتقلي  يف  االن��ف��رادي 
االأ�رشى  اأحد  جبارين  وكان  "�ضلمون"، 
بدعوى  تع�ضفيًا،  نقلهم  جرى  الذين 
�ضفوف  ب��ني  التحري�س  مم��ار���ض��ت��ه 
جبارين،  وتابع  القا�رشين".  االأ���رشى 
اال�ضبال  االأ����رشى  م��ن  كثري  ب���اأن   "
اأعلنوا  "الدامون"   اإىل  ُنقلوا  الذين 
رف�ضًا  الطعام،  عن  املفتوح  اال�رشاب 
يعي�ضونها  التي  املاأ�ضاوية  الأو�ضاعهم 
االإداري���ة  اللجان  ب��دون  املعتقل   يف 
اأ�رشى  من  واملكونة  عنهم  امل�ضوؤولة 
القا�رش  االأ�ضري  بينهم  من  وكان  كبار، 

خا�س  وال���ذي  العمور  ري��ا���س 
ا�رشابه  علق  لكنه  اال����رشاب، 
بزجه  املعتقل  اإدارة  قيام  بعد 
ال��زن��ازي��ن واج��ب��اره على  داخ��ل 
بتهديده  وقاموا   مالب�ضه،  خلع 
حال  يف  مالب�س  ب��دون  باإبقاءه 
ا�رشابه".ولفتت  عن  يتوقف  مل 
االح��ت��الل  �ضلطات  اأن  الهيئة 
من  االأخ��رية  الفرتة  يف  �ضعدت 
االأطفال  بحق  ال�رش�ضة  هجمتها 
يخالف  ب�ضكل  الفل�ضطينيني،  
العاملية  الطفل  حقوق  اتفاقية 
حلقوق  االأ���ض��ا���ض��ي��ة  وامل���ب���ادئ 
بتقريرها  وط��ال��ب��ت  االإن�����ض��ان، 

حقوق  وموؤ�ض�ضات  ال��دويل  املجتمع 
االإن�ضان بالتدخل ب�ضكل فوري وعاجل 
ُترتكب  التي  التنكيل  �ضيا�ضة  لوقف 

اال�ضتفراد  ظل  يف  القا�رشين  بحق 
ال�ضجون  اإدارة  قبل  من  بهم  الفا�ضح 

القمعية. وقواتها 

هيئة االأ�سرى: اإفادات جديدة الأطفال تعر�سوا للعزل والتعرية 
يف معتقل "الدامون"

اأخبار فل�سطني

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ����ض���وؤون االأ�����رشى 
مو�ضعة  عمل  ور�ضة  وامل��ح��رري��ن، 
بح�ضور  ال��ل��ه،  ب���رام  م��ق��ره��ا  يف 
بكر  ابو  قدري  اللواء  الهيئة  رئي�س 
اخلطيب  القادر  عبد  الهيئة  ووكيل 
الذين  املحررين  االأ���رشى  من  وعدد 
اأم�����ض��وا ���ض��ن��وات ط��وي��ل��ة داخ��ل 
جانب  اىل  االإ�رشائيلية،  ال�ضجون 
العامة  االدارات  من  متخ�ض�س  طاقم 
وت�ضمنت  بالهيئة.  وال���وح���دات 
حقيقة  حول  مو�ضعا  نقا�ضا  الور�ضة 
التي  والتغريات  ال�ضجون،  وواق��ع 
ال�����ض��ن��وات  خ���الل  عليها  ط����راأت 
يف  تاأتي  والتي  املا�ضية،  القليلة 
لها  تتعر�س  �رش�ضة  هجمة  ظ��ل 
التي  واجن��ازات��ه��ا  االأ���ض��رية  احل��رك��ة 
ن�ضالها  �ضنوات   مدار  على  حققتها 
ال�ضجون  ادارة  اجراءات  الطويل �ضد 
القمعية  و�ضيا�ضاتها  اال�رشائيلية 

املعتقلني  على  لالنق�ضا�س  الرامية  
يف  امل�ضاركون  واكد  منهم.  واالنتقام 
�ضهدته  الذي  الرتاجع  اأن  على  اللقاء، 
ال�ضدفة  مبح�س  ي��اأت  مل  ال�ضجون، 
واإمن���ا ج��ن��دت خم��اب��رات االإح��ت��الل 
اإمكانياتها  االإ�رشائيلية  واحلكومة 
التي  االأ�ضرية  احلركة  واقع  لزعزعة 
واالإجراءات  ال�ضيا�ضات  هذه  واجهت 
زال  وال  باهظا  ثمنه  ك��ان  ب�ضمود 
و�ضدد  اليوم.  حتى  يدفع  الثمن  هذا 
ت�ضكيل  ���رشورة  على  امل�ضاركون 
قادر   ، املحررين  اال���رشى  من  ج�ضم 
الفجوات  �ضد  يف  امل�ضاهمة  على 
املتكررة  الهجمات  اأحدثتها  التي 
قبل  من  واإجنازاتهم  االأ���رشى  على 
على  يعول  بحيث  ال�ضجون،  اإدارة 
مع  بالتعاون  كبريا  دورا  اجل�ضم  هذا 
الت�ضدي  يف  االأ�ضرية  واحلركة  الهيئة 
قتل  مبحاوالت  االحتالل  ملخططات 

وثمن  �ضفوفهم.  ووحدت  اإجنازاتهم 
ال�ضجون  بع�س  ق��درة  امل�ضاركون، 
االإدارة  ل�����ض��ي��ا���ض��ات  م��واج��ه��ت��ه��ا 
نقلة  بع�ضها  �ضهدت  كما  و�ضدها، 
متثلت  االأخ���رية  االأون���ة  يف  حقيقية 
التنظيمية  الت�ضكيالت  ب��اإع��ادة 
قادرة  وح�ضارية،  وطنية  ب�ضورة 
االإ�رشائيلية  ال�ضيا�ضات  كل  جلم  على 
ون�ضاالتها.  االأ���ض��رية  احلركة  �ضد 
امل�ضاركون على �رشورة عقد  واأجمع 
واالأ�رشى  الهيئة  بني  دورية  لقاءات 
اآلية  على  االتفاق  يتم  واأن  املحررين، 
االأو�ضاع  تطورات  ملعاجلة  وا�ضحة 
للوقوف  ومتابعتها،  باملعتقالت 
لكل  الت�ضدي  يف  االأ���رشى  بجانب 
ت�ضتهدف  التي  االإ�رشائيلية  الهجمات 
الفل�ضطيني  املعتقل  علني  ب�ضكل 
�ضطرها  التي  وت�ضحياته  ون�ضاالته 

واحلرية.  والوقت  بالدم 

هيئة االأ�سرى تنظم لقاًء لدعم وتعزيز �سمود احلركة 
الوطنية االأ�سرية

االأ�سري طالب ..
بلدة  يف  طالب  االأ�ضري  ولد   ، عامًا   44 قبل 
وعمل  ودر���س  عا�س   ، اخلليل  مبحافظة  يطا 
وتزوج ورزق باالبناء واأكربهم رزان 23 عامًا 
زوجته  وتقول   ، عامًا   18 متا�رش  وا�ضغرهم 
االخالق  على  بلدته  يف  وتربى  ن�ضاأ   " جناح 
وملتزم  وال�ضالح  والتقوى  وال��رب  احلميدة 
دينيَا ، تعلم حتى انهى املرحلة االعدادية لكنه 
قرر اأن يعمل يف جمال املهنة التي يهواها منذ 
وكافح  فتعب   ، ال�ضيارات  ميكانيك  �ضغره 
ور�ضة وكراج خا�س  له  وا�ضبح  ا�ضتقل  حتى 
عائلته  عن  امل�ضوؤولية  حتمل   " وت�ضيف   ،"
و�ضحى لتعي�س بكرامة ، فكان معطاء وخل�س 
وحنون ، وتزوجنا  يف 18/8/1995  ،  وع�ضنا 
حياة ا�رشية رائعة على مدار 7 �ضنوات رزقنا 
خاللها بولدين وابنتان " ، وتكمل " منح اطفاله 
االب  نعم  فكان   ، والرعاية  واحلب  احلنان  كل 
وتوفري  واطفاله  ا�رشته  ال�ضعاد  يتفانى  الذي 
ورغم   ، الهدايا  لهم  ويقدم  احتياجاتهم  كل 
والدرب  ال�ضورة  نف�س  على  زال  ما  اعتقاله 
ير�ضل  فهو  ويرافقنا  معنا  وكاأنه  والعطاء 
البناءه  واالر�ضادات  والن�ضائح  دومًا  الهدايا 
ليكونوا منوذج ومثال رائع لالخالق وال�ضفات 

احلميدة وناجحني بتعليمهم وحياتهم ".
االعتقال والتحقيق ..

متا�رش  الطفلة  �ضهوركانت  و9  عام  �ضن  يف 
عندما اعتقل االحتالل والدها طالب يف تاريخ 
 " موؤيد  اأم  الزوجة  وتقول   ،  16/10/2002
منزلنا  وح�ضار  الع�ضكرية  العملية  ا�ضتمرت 
بالوحدات  فوجئنا  فقد   ، متوا�ضلة  �ضاعات   9
بعدما  11 ظهراً  ال�ضاعة  املنزل  تقتحم  اخلا�ضة 
ثواين  وخ��الل   ، الرئي�ضية  االب��واب  فجرت 
هاجمنا الع�رشات من اجلنود حتى �ضعرنا اننا يف 
املنزل  اخرجونا من   " "، وت�ضيف  �ضاحة حرب 
واحتجزونا يف العراء ، بينما قام اجلنود بتك�ضري 
بدعوى  زوج��ي  عن  بحثا  حمتوياته  وتدمري 
 ، للت�ضفية  املطلوبني  قائمة  على  مدرج  انه 
 " وتكمل   ،" اعتقلوه  عن  بالبحث  فا�ضتمروا 
عاري  ب�ضكل  فت�ضوه  م�ضددة  حرا�ضة  و�ضط 
�ضجن  يف  التحقيق  القبية  واقتادوه  وقيدوه 
ع�ضقالن على مدار 28 يومًا حرمنا خاللها من 
روؤيته وانقطعت اخباره ، وبعد التعذيب نقلوه 

الق�ضام االأ�رشى يف نف�س ال�ضجن ".
احلكم واملنع االمني ..

ا�ضتمرت معاناة العائلة بني املحاكم حتى حوكم 
ويف   ، مرات   7 املوؤبد  بال�ضجن  طالب  االأ�ضري 
تبلغ  الذي  منزله  االحتالل  هدم   ،  2003 عام 
م�ضاحته 1200 مرت مربع وتقيم فيه 4 عائالت 
احلكم  بعقوبة  االحتالل  يكتفي  مل   " ،وتقول 
كل  وخ�رشنا  و�رشدنا  منزلنا  فدمر   ، ال�ضادم 
بالن�ضبة  فاالهم   ، لذلك  نهتم  مل  لكن   ، �ضيء 
ومعنوياته  زوجي  وحياة  و�ضحة  �ضالمة  لنا 
العاليه و�ضموده ، فقد �ضرب وحتدى االحتالل 
واحكامه "، وت�ضيف " يف بداية اعتقاله ، حرمت 
فاالحتالل   ، �ضنوات   4 مدار  على  زيارته  من 
جهود  وبعد   ، امنيًا  ممنوعة  واعتربين  عاقبني 
حثيثة ح�ضلت على ت�رشيح منع امني وي�ضمح 
يل بزيارته كل عام 3 مرات فقط ، ورغم ذلك 
وتربية  برعاية  م�ضواري  واكملت  �ضربنا   ،
وتتابع   ،" والدهم  ومتنى  اأح��ب  كما  اطفايل 
يف  وجنحت  در�ضت   ، رزان  البكر  فابنتي   "
البولتكنيك  جلامعة  وانت�ضبت  العامة  الثانوية 
يف  بكالوريو�س  على  وح�ضلت  اخلليل  يف 
عامًا   22 موؤيد  ابني  بينما   ، املعلوماتية  النظم 
الوجع  رغم  النجاح  وحقق  والده  امنيات  حقق 
والفراق واحلرمان وحاليًا يكمل درا�ضة هند�ضة 

الديكور يف جامعة البولتكنيك يف اخلليل ".

ت���وغ���ل���ت اآل����ي����ات االح���ت���الل 
االث��ن��ني  ام�����س  "اال�رشائيلي" 
ارا���ض��ي  يف   ،  27/1/2020  ،
خانيون�س  �رشق  الزراعية  املواطنني 
واأف����ادت   . ق��ط��اع غ���زة  ج��ن��وب 
اآلية ع�ضكرية  قيام  املحلية  امل�ضادر 
ب�ضكٍل  النار  باإطالق  اإ�رشائيلية، 
الزراعية،  االأرا�ضي  جتاه  ُمكثف، 
�رشقي  االأمني،  لل�ضياج  املحاذية 
عب�ضان  ببلدة  “الفراحني”  منطقة 

يون�س. خان  �رشقي  الكبرية، 
االحتالل  ق��وات  ان  اىل  وي�ضار 
يف  املواطنني  ارا�ضي  يف  تتوغل 
النار  وتطلق   ، احلدودية  املناطق 

املواطنني. ارا�ضي  على 

االحتالل ي�ستهدف 
ارا�سي املواطنني 

�سرق خانيون�س



قراءة / حممد علي
-----------------

"ديفن�س  مركز  يف  املقال  كاتب  وذكر 
برايورتيز" دانيال اأر ديبرتي�س، باملديح 
الذي كاله املعلق املعروف يف �ضحيفة 
"نيويورك تاميز" توما�س فريدمان على 
الن�ضخة  اإنه  قال  عندما  ال�ضاب  االأمري 
العربية لنيل�ضون مانديال. وعاد حممد 
وكما  االأخبار  عناوين  اإىل  �ضلمان  بن 

هي العادة بطريقة �ضلبية.

االأ�ضبوع  ن�رشت  التي  االأخبار  وهي 
مالك  هاتف  اخرتاقه  عن  املا�ضي 
البتزازه  بيزو�س  جيف  اأمازون  �رشكة 
�ضفحات  على  له  النقد  واإ�ضكات 
امللياردير  ميلكها  التي  ال�ضحيفة 
يقول  كما  تبدو  والتي  املعروف 
الكاتب مثل رواية جت�ض�س كتبها توم 

غالن�ضي، ولكنها حقيقية.
ففي بيان م�ضرتك للمقررين اخلا�ضني 
وديفيد  كاالمار  اأغني�س  املتحدة  باالأمم 
الثاين  كانون   22 يوم  اأ�ضدراه  كي 
التي  املعلومات  "تقرتح  قاال:  )يناير( 
العهد  ويل  تورط  اإمكانية  تلقيناها 
يف  جت�ض�س  عملية  يف  ال�ضعودي 
اإ�ضكات  تكن  مل  اإن  للتاأثري  حماولة 
�ضحيفة  تن�رشها  التي  التقارير 

وا�ضنطن بو�ضت".
االتهامات  "تعزز  البيان:  واأ�ضاف 
عن  تك�ضف  التي  االأخرى  التقارير 
ملن  امل�ضتهدفة  الرقابة  من  اأ�ضكال 
ينظر  ومن  معار�ضون  اأنهم  يعتقد 
�ضواء  للمملكة  االأهمية  بعني  اإليهم 

كانوا من املواطنني اأو غري املواطنني".
من  االأ�ضكال  هذه  عن  وك�ضف 
ن�رش  تبعت  التي  االأيام  يف  التج�ض�س 
فقد  بيزو�س،  هاتف  اخرتاق  اأخبار 
اأخبارا  بي�ضت"  "ديلي  موقع  ن�رش 
حيث  للمالحقة،  اأخرى  حماولة  عن 
اإن  قال  �ضعوديا  اإكرمان  �ضبن�رش  قابل 
اختطافه.  وحاولت  الحقته  ال�ضعودية 
والد  مع  �ضعودي  اأمني  عميل  و�ضافر 
الواليات  اإىل  املطريي  الرحمن  عبد 
النا�ضط  على  لل�ضغط  املتحدة 

التوا�ضل  من�ضات  يف  املعروف 
ال�ضعودية.  اإىل  للعودة  االجتماعي 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  واأحبط 
مطار  يف  الرجلني  اأوقف  اإذ  اخلطة، 

لو�س اأجنل�س واأعادهما من حيث جاءا.
حممد  تورط  ب�ضدة  ال�ضعودية  ونفت 
بن �ضلمان يف ق�ضية بيزو�س، ومل ترد 
بعد على تقرير ديلي بي�ضت. وو�ضفت 
وا�ضنطن  يف  ال�ضعودية  �ضفارة 
العهد  ويل  تورط  عن  التقارير 
وهي  "�ضخيفة"،  اإنها  قائلة  بالقر�ضنة 
وزير  ا�ضتخدمها  التي  الكلمة  نف�س 
بن  في�ضل  االأمري  ال�ضعودي  اخلارجية 

فرحان اآل �ضعود.
هوؤالء  اأن  على  ديبرتي�س  ويعلق 
التي  الدولة  نف�س  ميثلون  امل�ضوؤولني 
اأكدت وطوال ال�ضنني اخلم�س املا�ضية 
على  الق�ضف  حملة  يف  جتنبت  اأنها 
وجود  رغم  املدنيني  ا�ضتهداف  اليمن 
الكالم،  هذا  تناق�س  التي  االأدلة 
التابع  االإن�ضان  حقوق  جمل�س  من 
نف�س  يف  اخلرباء  وجلنة  املتحدة  لالأمم 
لالأمم  العام  واالأمني  االأممية،  املنظمة 
رايت�س  هيومان  ومنظمة  املتحدة 
وهي  اإنرتنا�ضونال.  واأمن�ضتي  ووت�س 
على  الت�ضرت  حاولت  التي  البلد  نف�س 
�ضحيفة  يف  امل�ضارك  ال�ضحايف  قتل 
خا�ضقجي  جمال  بو�ضت"  "وا�ضنطن 
من  خرج  اإنه  وقالت  اإ�ضطنبول،  يف 

ويعلق  دخلها.  كما  �ضاملا  القن�ضلية 
الكاتب اأن مالحقة املعار�ضني بالعنف 
واهية  اتهامات  على  بناء  و�ضجنهم 
والكذب فيها اأو حماولة الت�ضرت عليها 
لي�س اأمرا جديدا على ال�رشق االأو�ضط. 
يف  متورطة  املنطقة  يف  دولة  فكل 

�ضكل من اأ�ضكال القمع.
احلقيقة  يف  "هذه  ديبرتي�س:  ويعلق 
دولة  لي�ضت  ال�ضعودية  النقطة،  هي 
ا�ضتثنائية، وهي بالتاأكيد لي�ضت مثرية 
من  واحدة  النهاية  لالهتمام. وهي يف 
الدول  حكومات م�ضتبدة يف بحر من 
ال�ضعوديون  و"كان  الديكتاتورية" 
لل�ضلطة  مع �ضعود حممد بن �ضلمان 
هدم..  عامل  اأي�ضا  وقبله   2015 عام 
و�ضوريا  العراق  يف  هذه  تدخلت  فقد 
واإيران واليمن واأي دولة لدى طهران 
الدول  هذه  وكانت  فيها.  م�ضلحة 
االأربع �ضاحة تناف�س لل�ضعودية اأي�ضا، 
خ�ضو�ضا اليمن التي ق�ضفت واأعيدت 
اإىل الع�رش احلجري على يد الطيارين 
ال�ضعوديني الذين ال يعرفون التهديف 
للمدنيني.  اعتبار  بدون  يق�ضفون  اأو 
دبلوما�ضي  اأذكى  حتى  ي�ضتطيع  وال 
التالعب  يف  بارع  وزير  اأو  �ضعودي 
اأي �رشكة عالقات عامة  باحلقيقة وال 
ون�رش  عربية  دولة  اأفقر  ق�ضف  تربير 
يخدم  اأنه  اأو  واملر�س  والفقر  البوؤ�س 

اال�ضتقرار".

اإدارة دونالد ترامب  اأن  الكاتب  ويعلق 
خا�ضة وامل�ضوؤولني يف وا�ضنطن عامة 
البي�س  ق�رش  على  مي�ضي  كمن  هم 
بال�ضعودية.  االأمر  يتعلق  عندما 
االأمريكيون عن  امل�ضوؤولون  ويتحفظ 
العائلة  بحث  خ�ضية  ال�ضعودية  نقد 
اأو  املالكة عن حليف جديد يف ال�ضني 
الكالم  هذا  اأن  الكاتب  ويرى  رو�ضيا. 
بوتني  فالدميري  اأن  خا�ضة  فيه،  مبالغ 
يعتمد  ال  حليفان  بينغ  جني  و�ضي 

عليهما ويتغريان ب�رشعة.
وال يدعو الكاتب اإىل قطع العالقات، 
اآثاره  �ضيرتك  كهذا  عمال  اأن  خا�ضة 
املتحدة  الواليات  والأن  ال�ضلبية، 
مكافحة  يف  ال�ضعودية  مع  ت�ضرتك 
و"�ضيكون  الطاقة.  وجمال  االإرهاب 
البيت  يف  اأحد  فهم  لو  منع�ضا  اأمرا 
االأ�ضا�ضية  الدينامية  االأبي�س 
ال�ضعودية.  االأمريكية-  للعالقات 
يف  بارزا  �رشيكا  لي�ضت  فالريا�س 
حتتاج  وال�ضعودية  العالقة.  هذه 
حتتاجها  مما  اأكرث  املتحدة  الواليات 
بهذه  االعرتاف  يتم  وحتى  االأخرية. 
الفر�ضية يف دوائر بيلت وي )احلكومة 
فهناك خطر  العا�ضمة(  وال�ضيا�ضة يف 
من �ضوء فهم حجم امل�ضالح يف ال�رشق 
االأو�ضط، واأن من غري احلكمة اأو غري 
والدفاع  للقفز  التهور  بل  ال�رشوري 

عن ال�ضعودية دائما".
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"ذي نا�سونال انرت�ست" االمريكي، تقريرًا حول ما قال انه اأكرب م�سكلة لرتامب يف ال�سرق االأو�سط،  ن�سر موقع 
يف اإ�سارة اإىل حممد بن �سلمان ويل العهد ال�سعودي.

تقرير اأمريكي: هذه اأكرب م�سكلة ي�اجهها ترامب 
بال�سرق االأو�سط 

يت�ساءلون: حمللون 

هل ن�سجت االرادة الدولية 
بليبيا؟ �سيا�سي  حل  لفر�س 

مكلفة  تتخذ قرارات  ال�سني 
"كورونا" الحتواء فريو�س 

االرادة  ن�ضجت  هل  برلني،  موؤمتر 
النار  اطالق  لتثبيت وقف  الدولية 
الزمتها  �ضيا�ضي  حل  وفر�س 
ا�ضتعداد  مدى  وما  الراهنة، 
وداعميهم  املتناحرة  االطراف 
للم�ضي قدما يف هذا االجتاه، وهل 
بع�ضا  حتى  او  جناحا  املوؤمتر  حقق 

من النجاح؟ 
ليبيا  يف  للنزاع  ع�ضكري  حل  ال 
حظر  االطراف  جميع  احرتام  مع 
اال�ضلحة الذي فر�ضته االمم املتحدة 
ع�رش،  واأحد  الفني  عام  ليبيا  على 
التي  املوؤمتر  خمرجات  بع�س  هي 
�ضغرية  بخطوة  مريكل  و�ضفتها 
اىل  باحلاجة  االقرار  مع  االمام  اىل 
الكثري من العمل قبل الو�ضول اإىل 
ال�ضالم. واأحد اإجنازات القمة، على 
املتحدة،  االأمم  اإىل  بالن�ضبة  االأقل 
ت�ضم  ع�ضكرية  جلنة  ت�ضكيل  هو 
ع�ضكريني  خم�ضة  اأع�ضاء،  ع�رشة 
من كال الطرفني، مهمتها اأن حتدد 
النار  وقف  تطبيق  اآليات  ميدانيًا 
�ضيا�ضية  عملية  الطالق  متهيدا 
النزاع  اخرتاق طريف  ا�ضتمرار  مع 
الذي  املوؤمتر  اثناء  حتى  الهدنة 
ازمة  لبحث  واحدا  يوما  ا�ضتمر 

ت�ضتمر منذ �ضنوات.
املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني  وقال 
غوتريي�س:"يجب  انطونيو 
ال�رشاع  اطراف  على  ال�ضغط 

خارطة  تنفيذ  �ضمان  اجل  من 
وقف  اىل  الهدنة  وحتويل  الطريق 
اطالق النار ثم اىل عملية �ضيا�ضية 
موحدة  ليبيا  بقاء  تكر�س  حقيقية 

تعي�س يف امن و�ضالم".
انه  على  �ضنف  الذي  املوؤمتر  يف 
ليبيا  يف  ال�ضالم  الحالل  حماولة 
�ضاركت اثنى ع�رش دولة، والتقط 
تذكارية،  �ضورة  امل�ضاركون 
�ضورة رمبا اذا متعنت فيها جتد انها 
لالزمة  كبريا  عنوانا  تكون  تكاد 
املغاربي  وللو�ضعني  الليبية 
والعربي عموما. فاملعنيون باالزمة 
اجتمع  التي  ال�ضورة  اطار  خارج 
يف �ضدارتها اكرب امل�ضاهمني فيها 
من موردي اال�ضلحة وامليلي�ضيات 
واملرتزقة اىل ليبيا، فاالأزمة الليبية 
مل تعد �رشاعا داخليا على االإطالق 
ليبية  انطالقها  �رشارة  كانت  وان 
اقليمي  قبل ان تتحول اىل �رشاع 
اإىل  اوال  دولة  كل  ت�ضعى  ودويل 
الداخل  اأقدامها يف  مواطئ  تثبيت 
م�ضاحلها  حماية  بهدف  الليبي 
بل  واالقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية 
برلني  وموؤمتر  اأي�ضا،  والع�ضكرية 
يعدو  ال  التذكارية  و�ضورته 
الالعبني  من  رغبة  يكون  اأن 
لرتتيب  والدوليني  االإقليميني 
اأوراق اللعب على الطاولة الليبية.
حممد علي

وجلنة  ال�ضينية،  املالية  وزارة  اأعلنت 
)وزارة  البالد  يف  الوطنية  ال�ضحة 
مليار   60.33 تخ�ضي�س  ال�ضحة(، 
للم�ضاعدة  دوالر(  مليار   8.74( يوان 

يف احتواء تف�ضي فريو�س كورونا. 
عن  الناجمة  الوفيات  عدد  وارتفع 
ام�س  ال�ضني،  يف  الفريو�س  تف�ضي 
االثنني، اإىل 81 قتيال، واأكرث من األفي 

م�ضاب.
اإىل ذلك ذكرت و�ضائل اإعالم ر�ضمية 

اأن ال�ضني تعتزم ا�ضتثمار 300 مليون 
لبناء   ) دوالر  مليون   43.5( يوان 
ووهان  مدينة  يف  جديدة  م�ضت�ضفيات 
بفريو�س  امل�ضابني  املر�ضى  خلدمة 

كورونا اجلديد القاتل.
واأغلقت املزيد من ال�رشكات ال�ضينية 
املوظفني  من  وطلبت  اأبوابها  الكربى 
العمل من املنزل، يف حماولة للحد من 

انت�ضار املر�س. 
ق/د

تت�ساءل: "فورميكي" االإيطالية  جملة 

ملاذا متول االإمارات احلرب يف ليبيا؟ 
االإيطالية،  "فورميكي"  جملة  ن�رشت 
على  ال�ضوء  فيه  �ضلطت  االأحد،  تقريرا، 
متويلها  من  االإمارات  جتنيها  التي  امل�ضالح 
تقرير  يف  املجلة  وقالت  ليبيا.   يف  للحرب 
االإمارات  تورط  اإن  "عربي21"(،  )ترجمته 
حا�ضما  "اختبارا  يعد  الليبية  االأزمة  يف 
يف  اأبوظبي،  يف  اال�ضرتاتيجية  للم�ضالح 
على  مب�ضتقبلها  املتعلقة  امللفات  اأهم  اأحد 
ال�ضاحة الدولية، من اأجل فر�س نف�ضها بني 

القوى الكربى املوؤثرة".
الذي  حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء  ويتمتع 
ب�"اأمري احلرب"، بنوعني من  و�ضفته املجلة 
رو�ضيا  من  كل  تقدمه  �رشي  االأول  الدعم، 
وفرن�ضا، والثاين اأكرث و�ضوحا توفره م�رش 
القاهرة  اأن  من  الرغم  وعلى  واالإمارات. 
بداأت يف تخفي�س حجم م�ضاندتها للجرنال 
اأنه يف املقابل، ما زالت  اإال  الليبي املتقاعد، 
وال�ضيا�ضي،  التقني  الدعم  تقدم  اأبوظبي 
وت�ضاند حملة حفرت لل�ضيطرة على طرابل�س.
وب�ضبب هذا املوقف االإماراتي، فاإن العملية 
الع�ضكرية لدخول العا�ضمة الليبية ما زالت 
متوا�ضلة، وذلك رغم اتفاق القوى الدولية 
على الهدنة وعقد موؤمتر برلني، والتاأكيد يف 

الدعم  لوقف  امللحة  احلاجة  على  املوؤمتر  هذا 
املت�ضارعة  لالأطراف  اخلارجي  الع�ضكري 
اإر�ضال  بحظر  املتحدة  االأمم  قرار  واحرتام 

االأ�ضلحة اإىل ليبيا.

االإمارات ا�ستفادت من موؤمتر 
برلني

تبدو  االإمارات  اأن  اإىل  املجلة  واأ�ضارت 
برلني،  موؤمتر  من  احلقيقي  امل�ضتفيد  الطرف 
حيث اإنها متكنت من فر�س تقبل رجلها يف 
الدويل،  الدبلوما�ضي  امل�ضتوى  على  ليبيا 
على  دفعه  ذاته  الوقت  يف  توا�ضل  بينما 

امل�ضتوى الع�ضكري.
بيانكو،  ت�ضينزيا  اأفادت  ال�ضدد،  هذا  ويف 
الباحثة يف �ضوؤون اأوروبا وال�رشق االأو�ضط 
اخلارجية  للعالقات  االأوروبي  املجل�س  يف 
ال  اإنه  القول  اجلميع  يكرر  "بالطبع،  باأنه: 
امل�ضتوى  على  ليبيا  يف  احلرب  ح�ضم  ميكن 
مع  تتفق  ال  اأبوظبي  اأن  اإال  الع�ضكري، 
يف  ت�ضارك  اأنها  يعني  وهذا  الراأي،  هذا 
احلراك الدبلوما�ضي دون اأن توؤمن باأن احلل 

ال�ضيا�ضي هو الوحيد املمكن".

البحرية املوانئ 

العديد  االإمارات  لدى  اأنه  املجلة  وذكرت 
من امل�ضالح يف احلرب الليبية، تعترب اأكرثها 
اأهمية �ضل�ضلة املوانئ البحرية التي ت�ضيطر 
عليها، يف اإطار ا�ضرتاتيجية اإماراتية، ترمي 
ت�ضبح  حتى  املوانئ  من  جمموعة  بناء  اإىل 
الذي  والطريق  احلزام  م�رشوع  من  جزءا 

�ضتنجزه ال�ضني.
ويرغب االإماراتيون يف امتالك القدرة على 
ال�ضيني،  امل�رشوع  يف  حموري  دور  لعب 
يف  عنه  غنى  ال  �رشيكا  ي�ضبحوا  واأن 
يعتربون  اأنهم  خا�ضة  املبادرة،  هذه  اإجناح 
وال  التحالف،  لهذا  �ضيكون  امل�ضتقبل  اأن 
ينظرون للواليات املتحدة على اأنها �ضتكون 

القوة االأكرث تاأثريا يف قادم ال�ضنوات.
اأن  املفاجئ  غري  من  فاإن  ال�ضبب،  ولهذا 
البنية  على  لل�ضيطرة  االإماراتيون  ي�ضارع 
حيث  ليبيا  �رشقي  يف  برقة  مليناء  التحتية 
تتواجد قوات حفرت، وذلك من اأجل ت�ضخريه 

لالأغرا�س املدنية والع�ضكرية.

باأفريقيا التوغل 
ويف منطقة �ضمال اأفريقيا، تواجه االإمارات 
الأن  �ضيطرتها،  نطاق  تو�ضيع  يف  �ضعوبة 
التوغل يف املغرب وموريتانيا وتون�س غري 

املعادي  ال�ضيا�ضي  ال�ضياق  ظل  يف  ممكن 
الأبوظبي، وهنا تكمن اأهمية ليبيا.

�ضيا�ضيا  هدفا  اأي�ضا  هناك  فاإن  الواقع،  ويف 
اآخر ت�ضعى االإمارات لتحقيقه، وهو مالحقة 
تيار االإخوان امل�ضلمني، الذي يتخذ من تركيا 
بالن�ضبة  ليبيا مهمة  اأن  ومبا  له،  االآن مركزا 
الأنقرة يف الوقت احلايل، فاإن تركيا اأ�ضبحت 

العدو االأول الأبوظبي.

الطبيعية املوارد 
وتطرقت املجلة اإىل رهان املوارد الطبيعية، 
ب�ضكل  طرابل�س  من  تركيا  تقربت  حيث 
يف  للن�ضاط  اإطار  و�ضع  اأجل  من  كبري 
التحالفات  اأن  خا�ضة  املتو�ضط،  �رشق 
حول  تدور  باتت  املنطقة  يف  اجليو�ضيا�ضية 
ومعاداة  الكبري،  الطاقة  خمزون  �ضمان 
على  اجليولوجيا  علماء  وي�ضدد  اأنقرة. 
قبالة  الطاقة  من  هامة  خمزونات  وجود 
اأبوظبي  اأن  املوؤكد  ومن  الليبية،  ال�ضواحل 
ليبيا  اأن  كما  عليها،  باحل�ضول  مهتمة 
البحر  بني  رابطة  منطقة  لها  بالن�ضبة  متثل 
حيث  االأفريقي،  والقرن  املتو�ضط  االأبي�س 
اجليو�ضيا�ضية  امل�ضالح  من  العديد  توجد 

االإماراتية.

ال�ضيا�ضة  بهذه  متعلق  اآخر  مثال  هناك   
يف  القائمة  باحلرب  يرتبط  االإماراتية، 
ب�ضكل  االإماراتيون  يركز  حيث  اليمن، 
مكان  وهو  اجلنوب،  منطقة  على  اأ�ضا�ضي 
املوانئ  ببناء  يقومون  �ضواحل  وجود 
املوارد  مرور  اأجل  من  فيها،  البحرية 
هرمز.  م�ضيق  متجاوزة  الرب  عرب  النفطية 
اأهمية  املجلة  ف�رشت  ال�ضياق،  هذا  يف 
اليمن  جنوب  املتواجدة يف  �ضقطرة،  جزيرة 
الوقت  اخلا�ضعة يف  االأفريقي،  القرن  قبالة 
االإماراتية، ب�ضبب موقعها  لل�ضيطرة  احلايل 
الأبوظبي  التابعة  املوانئ  �ضل�ضلة  يف  الهام 

ولتاأمني املالحة البحرية.

وال�سني االإمارات 
ويقود احلديث عن االإمارات بال�رشورة اإىل 
والت�ضاوؤل  ال�ضعودية،  اململكة  عن  احلديث 
عن ما اإذا كان هناك تداخل بني ا�ضرتاتيجية 
بع�س  توجد  الواقع  ويف  البلدين. 
عام  ب�ضكل  ولكن  بينهما،  التناق�ضات 
اأبوظبي والريا�س،  هناك ان�ضجام بني روؤية 
على  ال�ضيطرة  فكرة  على  تتفق كالهما  اإذ 
ال�ضيني،  امل�رشوع  مع  والتحالف  املوانئ 
تراجع  ظل  يف  اأنه  على  تتفقان  كما  متاما 

التزامها وتدخلها يف  املتحدة عن  الواليات 
لهما  متاح  املجال  فاإن  االأو�ضط،  ال�رشق 

لتو�ضيع نفوذهما، قبل قيام تركيا بذلك.
ويف اخلتام، عرجت املجلة على اجلدل موؤخرا 
حول العالقات بني االإمارات وال�ضني، علما 
تربط  وثيق  وحتالف  �ضداقة  عالقة  باأن 

اأبوظبي مع وا�ضنطن.
من  االإمارات  متكنت  ليبيا  يف  وبدخولها 
�ضياغة ا�ضرتاتيجية، رمبا يكون امللف الليبي 
هو االختبار احلقيقي واحلا�ضم لها، تتمثل يف 
اأكرث فاأكرث نحو بكني. ولكن كيف  التوجه 
العالقة  هذه  اإدارة  من  االإماراتيون  يتمكن 

االزدواجية؟
يعلم  الواقع  "يف  باأنه  املجلة  واأجابت 
عنه  غنى  ال  �رشيك  اأنهم  االإماراتيون 
ال�ضخمة  اال�ضرتاتيجية  امل�ضالح  حلماية 
وبكني  وا�ضنطن  اأن  خا�ضة  القوتني،  لكال 
تبحثان عن اال�ضتفادة من ال�رشق االأو�ضط 
فاإن  التورط فيه ب�ضكل كبري، وهكذا  دون 
يف  لالنخراط  طريقة  وجدوا  االإماراتيني 
هذه امل�ضاعي ال�ضينية واالأمريكية يف االآن 

ذاته".
ق/د



حممد علي 
----------------

كرمي  ال�ضاعد،  ال��روائ��ي  ق��دم 
مي�ضوم، عمله امل�رشحي »زهور 
الكاتب  رواي���ة  م��ن  املقتب�س 
ال�ضهري  امل�����رشي  وال��روائ��ي 
والتي  »اآيزي�س«  احلكيم  توفيق 
وكانت   ،1955 عام  اأ�ضدرها 
التي  الروائع  اإحدى  وقتها  يف 
اأن  واأكدت  كبريا  جناحا  حققت 
توفيق احلكيم لي�س كاتب الربج 
ق�ضايا  ع��ن  املنعزل  العاجي 
ال�ضيا�ضية  واالأح��داث  جمتمعه 
يف  ل  ويف�ضّ ف��ي��ه،  ال��ك��ربى 
يف  نف�ضه  يح�رش  اأال  م�رشحه 
الوقتية،  ال�ضيا�ضية  امل�ضاكل 
احلدث  باختفاء  تختفي  التي 
املوؤقت الذي ظهرت من خالله 
، بل هو يف�ضل اأن يو�ضع نظرته 
�ضيا�ضة   لق�ضايا   عر�ضه  يف 
النا�س يف كل  كربى مما ي�ضغل 
فيها  روؤيته  ويعر�س  ع�رش، 
بع�س  م��ن  مبوقفه  يوحي  مب��ا 
جمتمعه  يف  الراهنة  الق�ضايا 
اإزاء بع�س االأحداث ال�ضيا�ضية.

اقتبا�س من قامة روائية 
للتفتح على ثقافة الغري

فيها  عر�س  »اآيزي�س«  م�رشحية 
الق�ضايا  بع�س  م��ن  موقفه 
ال�ضيا�ضية، ومنها: ما هو موقف 
واالأحداث  الق�ضايا  من  املفكر 
التي جتري يف جمتمعه هل هي 
عن  والت�ضجيل  امل�ضاهدة  جمرد 
بالراأي  فيها  امل�ضاركة  اأم  ُبعد، 
املفكر  اأن  اإىل  وينتهي  والفعل، 
اأح��داث  يف  ي�ضارك  اأن  بد  ال 
جانب  اإىل  بالعمل  جمتمعه 

ر�ضده الفكري لها.
التي  الق�ضايا  م��ن  واأي�����ض��ا 
هل  امل�رشحية،  ه��ذه  تطرحها 
ميكن للف�ضيلة اأن تنت�رش بذاتها 
متتلكه من مكر  مبا  الرذيلة  اأمام 
راأيا  احلكيم  يقدم  وال  وحيل؟ 
نهائيا يف هذه الق�ضية -واإن كّنا 
نرى ميله الأن ت�ضتعني الف�ضيلة 
ببع�س احليل واملكائد، لتنت�رش 
�ضخ�ضا-هو  لنا  يظهر  -ب��ل 
الف�ضيلة  باأن  يوؤِمن  م�ضطاط - 
باحليل  ت�ضتعني  اأن  يجب  ال 
الرذيلة،  لها  تلجاأ  التي  واملكائد 
واإال فقدت معناها ال�ضامي ومل 
العليا  للمثل  ي�ضبح هناك قيمة 
يف حني يرى توت اأن الف�ضيلة 
ال�ضعبة  الظروف  يف  ميكن  ال 
ال  ولكن  وح��ده��ا  تنت�رش  اأن 
باحليل  ت�ضتعني  اأن  م��ن  ب��د 
واحلكيم  لتنت�رش،  وامل��ك��ائ��د 
لل�ضيا�ضة  ينظر  اأنه  يبدو  بهذا 

اأن  ف��ريى  »مكيافيلية«  نظرة 
ال�ضامية  ل��الأه��داف  الو�ضول 
يف  امل�ضتخدمة  الو�ضائل  يربر 
جانبت  لو  حتى  ذل��ك،  �ضبيل 
احلكيم  جعل  ولهذا  الف�ضيلة، 
معركتها  يف  تنت�رش  اإيزي�س 
زوجها  -قاتل  »طيفون«  �ضد 
عر�ضه-  ومغت�ضب  اأوزوري�س 
واملكائد  احليل  لبع�س  بلجوئها 

التي تعار�س الف�ضيلة.
هذا  يف  مي�ضوم  ك��رمي  يقول 
االقتبا�س  اأن  » �ضحيح  ال�ضياق 
موحيا،  فينا  بالكبري  ارتبط 
يف  الطريق  لنا  عّبد  الذي  فهو 
هذا املجال، فاأنا تاأثرت به كثريا 
جميعا.  لنا  مدر�ضة  ويبقى 
يفتحان  والرتجمة  االقتبا�س 
الغري  ثقافات  على  الباب  لنا 
ويجنبنا االنغالق على اأنف�ضنا.«

بهية را�سدي »التمثيل 
م�سوؤولية ومل تكن البدايات 

�سهلة«
بهية  املمثلة  ب��ع��ده  ت��ن��اول��ت 
اإىل  لتعود  الكلمة،  را���ض��دي 
واهتمام  التمثيل  يف  م�ضارها 
�ضمن  اخلريية  االأعمال  ببع�س 
خمتلفة،  جمعيات  م��ب��ادرات 
على  ال��ب��داي��ة  يف  ورك����زت 
لقطع  �ضادفتها،  التي  العراقيل 
التي  امل�ضرية  بحجم  م�ضوار 
بنجاح  ُت��وج  وال��ذي  قطعتها، 
كبري  واح��رتام  النظري  منقطع 
تعلق  الذي  اجلمهور  لها  يكّنه 
على  ال�ضنني  مر  على  باأعمالها 
غرار »�ضقف وعائلة«، وقالت يف 
هذا ال�ضياق »لقد قاطعني عمي 
اختياري  ب�ضبب  عاما   35 مدة 
على  لتتح�رش  التمثيل.«  ميدان 
التهمي�س الذي تبع الت�ضحيات 
اجلميل  نكران  ثقافتي  وانت�ضار 
ال�����ض��اح��ة،  يف  وال��ت��ه��م��ي�����س 
وت�ضيف يف املو�ضوع »�ضحيح 
اأن العديد من االأمور مت الف�ضل 

فيها يف الفن، اإال اأن الكثري من 
والدليل  بعد،  ت�ضّو  مل  امل�ضائل 
اأنهوا  الفنانني  من  العديد  اأن 
حياتهم يف ظروف يتح�رش املرء 
عليها كثريا. لقد تعبوا وقدموا 

االأجمل فلماذا هذا امل�ضري؟«
ا�ضتثمارها  اإىل  املتحدثة  لتعود 
ل�ضالح  اخلريية  االأع��م��ال  يف 
اإىل  اأنه  اأكدت  حيث  االأطفال، 
يجب  التي  البيداغوجيا  جانب 
يف  ال��راغ��ب  بها  يت�ضلح  اأن 
امل�ضاركة يف مثل هذه العمليات 
االإن�ضانية، فاإن هذه الفئة بحاجة 
واحلنان،  احلب  من  الكثري  اإىل 
وال ميكن التالعب بعواطفهم.  

الطويلة،  الفنية  م�ضريتها  عن 
اإىل  ذل���ك  امل��م��ث��ل��ة  اأرج���ع���ت 
لها  اجلمهور  وت�ضجيع  وف��اء 
نهاية  منذ  كثرية،  اأع��وام  عرب 
هذا.  يومنا  اإىل  ال�ضبعينيات 
على  تاأ�ضفها  املعنية  تخف  ومل 
عمل  يف  رئي�ضي  دور  رف�س 
اإتقانها  عدم  ب�ضبب  �ضينمائي 
يف  وت�ضيف  االأمازيغية،  للغة 
دفعني  ما  »ه��ذا  ذات��ه  ال�ضياق 
ال��درو���س  يف  الت�ضجيل  اإىل 
هذه  لتعلم  اللغة  بهذه  اخلا�ضة 
من  ج��زء  الثقافة  فهذه  اللغة 
ثقافة بلد.« قبل ان تنتقد كثريا 
يعار�س  او  اأوالده  مينع  من  كل 
يف  االأمازيغية  تدري�س  م�ضاألة 

املدار�س اجلزائرية.
اإىل  اأي�ضا  املمثلة  وتطرقت 
مبا�رشة  قبل  التكوين  �رشورة 
املعيار  فهو  التمثيل،  مغامرة 
االأع��م��ال  لتقدمي  االأ���ض��ا���ض��ي 
القيمة، التي �ضتظل را�ضخة يف 
االكتفاء  وعدم  اجلمهور  ذاكرة 
مبرحلة  ترتبط  التي  باالأعمال 

وتزول مبجرد مرورها.
الكتابة،  يف  جتربتها  عن  اأم��ا 
»ق�ض�س  كتاب  واإ���ض��داره��ا 
باهية« عن من�ضورات الق�ضبة، 

قالت  اأوج��ي��ت،  عثمان  رفقة 
العامل جديد  بهية را�ضدي »هذا 
عثمان  التقيت  وح��ني  ع��ل��ّي، 
االإثنان  اأننا    اكت�ضفت  اأوجيت، 
مَل  فف�ضلنا  باأطفال،  ن��رزق  مل 
ال؟ خو�س جتربة كتابة ق�ض�س 
لل�ضغار، فهم ميثلون فئة حتتاج 
الن�ضغاالتهم  اال�ضتماع  اإىل 
بعاملها ومل نرتدد يف  واالهتمام 
اأن  نريد  الذي  العمل  هذا  منح 
عاي�ضناه  ما  بحكم  به  ن�ضاهم 

واكت�ضبناه يف احلياة.«
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�ّسن به العام اجلديد يف اأول ن�ساط ثقايف دجُ

بهية را�سدي �سيفة املقهى االأدبي والفل�سفي 
لتيزي وزو

نزلت املمثلة باهية را�سدي �سيفة عند املقهى الثقايف والفل�سفي لعا�سمة جرجرة، يف اأول ن�ساط له مع بداية العام 
اجلديد، حيث ح�سرت رفقة الروائي كرمي مي�سوم اإىل جانب مغنيني �ساعدين ميثالن اجليل الواعد يف القافية الناطقة 

التلفزيوين وال�سينمائي يف اجلزائر  للتمثيل  املتابعني  اأمام جمهور ذواق من  ثيللي،  �سايج ونادية  بالقبائلية، غنيمة 
و جديد القلم والكتب، و اأكد منظم احلدث الثقايف، مالك عمريو�س اأن اإرفاق ال�سعر ملثل هذه الندوات تاأكيد اأن 

بال�سعراء. الع�سور  لتحوالت  ال�سمود  �سفوية ومتكنت من  بداياتها  كانت  االأمازيغية  الثقافة 

طفل يحفظ مقدمات 129 كتابا

بكني حتيي   احتفاالت راأ�س ال�سنة 
ال�سينية   

عاما،   14 العمر  من  يبلغ  طفل  دخل 
"غيني�س"،  القيا�ضية  االأرقام  مو�ضوعة 

بحفظ مقدمات 129 كتابا .
ل��ورد،  ف��اب��ي��ان  وال���ده  الطفل  حت��دى 
الدخول  على  تلفزيوين  منتج  وه��و 
وقام  القيا�ضية،  االأرق��ام  مو�ضوعة  يف 
عمل   200 ب��داي��ة  ب��دار���ض��ة  مونتي 
جل�س  ثم  الت�ضور،  تقنيات  با�ضتخدام 
يف اأحد الف�ضول الدرا�ضية يف مدر�ضته 
يقراأ  وه��و  ت�ضويره  ومت  بربيطانيا، 
ب�ضكل  كتابا  ل129  االأوىل  ال�ضطور 

�ضحيح دون اأخطاء.
من  العديد  على  الكتب  قائمة  احتوت 
�ضل�ضلة  مثل  املف�ضلة،  االأطفال  كتب 
م�رشحيات  وعلى  بوتر،  ه��اري  كتب 
االأعمال  وغريهامن  �ضك�ضبري  ويليام 

ال�ضهرية.
ح�ضب �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
اأو  اأ�ضبوعان  اأمامي  "كان  مونتي  قال 
االأوىل،  ال�ضطور  حلفظ  اأ�ضابيع  ثالثة 

وقمت بربطها بالعنوان، لذلك كان على 
هاري بوتر �ضهال للغاية"، واأ�ضاف، "بعد 
11 يوما من جناحه ال�ضهر املا�ضي، تلقى 
غيني�س  مو�ضوعة  من  اإلكرتونيا  بريدا 
مده�س  )اأنت  بعنوان  القيا�ضية  لالأرقام 
اإىل  واأ�ضار  بنجاحه"،  الإبالغه  ر�ضميا(، 
اأنه "كان نائما عندما اأعلن والده اأنه االآن 

بطل العامل يف الذاكرة".
الطفل  على  جديدا  اأمرا  ذلك  يعترب  ال 
 Freaky االأول  كتابه  اأ���ض��در  ال��ذي 
School، عندما كان يف ال7 من عمره، 
باللغة  ال��رب  �ضالة  ت��الوة  يف  وجن��ح 
اأكرث  اعتربه  الذي  االأمر  وهو  االآرامية، 

�ضعوبة. ح�ضب ال�ضحيفة.
لورد،  مونتي  تفوق  لل�ضحيفة،  ووفقا 
الأكرب  االأوىل  االأ�ضطر  يتعلم  كان  الذي 
�ضاحب  على  الكتب،  من  ممكن  ع��دد 
الرقم القيا�ضي ال�ضابق الذي حققه رجل 

من الهند ب30 كتابا فقط.
ق/ث

خا�ضة  احتفاالت  عدة  بكني  احت�ضنت 
ف�ضل  وبداية  ال�ضينية  ال�ضنة  براأ�س 
فنية  ن�ضاطات  ع��دة  الربيع،   بتنظيم 
املمنوعة .  ففي   باملدينة  العرو�س  بقاعة 
االحتفاالت  اإلغاء  فيه  الذي   مت   الوقت 
الكربى ب�ضبب انت�ضار فريو�س   كورونا  
 الفتاك خالل االأيام املا�ضية، والذي   اأدى 
وت�ضجيل 1300     وفاة   41   �ضخ�ضا  اإىل 
ذلك  اإثر  على  االآن،   واتخاذ  حتى   حالة 
للحد  ال�ضارمة  االإج��راءات  من  جملة 
على  االإبقاء  بكني  انت�ضاره،   قررت  من 
بع�س االحتفاالت .  و�ضمت االحتفاالت 
اأدتها  عرو�ضا،  العام  لهذا  امل�ضغرة 
الأوبرا  التابعني  الفنانني  من  جمموعة 

جيانغ   امل�رشحية  للموؤ�ض�ضة  بكني 
�ضي�ضياوت�ضيو  املمثلني  بينهم   جو،   من 
اأديا  هووانغجي   ويل   هانغتو،   اللذين 
الرتاث  من  كال�ضيكية  فنية  عرو�ضا 
ال�ضيني .  وح�ضب جريدة   يومية ال�ضني  
Chanidaily ،   فاإن عدة عرو�س �ضيتم 
تنظيمها على   غرار العر�س الفلكلوري  
كل   التقليدي   ال�ضيني،   الذي   �ضيوؤديه 
اإيرو�ضونغفاي   يف   رفقة  وو   يو�ضيا  من 
العرو�س   ال   28جانفي   اجلاري .  وتلقى 
�ضيانغ   �ضانغ   ب  امل�ضماة  الفلكلورية 
 اإقباال كبريا من اجلمهور ال�ضيني ،  خالل 
التي   �ضتتوا�ضل  ال�ضنة  براأ�س  االحتفال 
اإىل   غاية   30   جانفي .                    ق/ث

رغم فريو�س   كورونا   

احلركة  ت�ساعد  مع  امل�ستكفي" عودة  بنت  "والدة 
الن�سوية

املجلة  م��ن   2015 م��ار���س   8 يف 
االإعالمية  كتبت  الربيطانية  ال�ضهرية 
�ضاعرة   " عنوانها  مقالة   " يل كويز   "
احلب "، عن ال�ضاعرة االأندل�ضية والدة 
بنت امل�ضتكفي، حمبوبة و ملهمة ابن 
تواريخ  زيدون، وق�ضتهما وردت يف 

االأدب ويف الرواية الربيطانية.
القرن  يف  عا�ضت  التي  واّلدة  كانت 
احلادي ع�رش امليالدي، �ضاحبة �ضالون 
كانت  التي  ال�ضالونات  ي�ضبق  اأدبي، 
االجتماعية  وكواكبها  فرن�ضا  اأديبات 
الثامن  القرن  يف  ينظمنها  الالمعة 
ال�ضعر  يف  اأث��رت  وقد  وبعده،  ع�رش 
 ، الو�ضطى  الع�ضور  خالل  االأوروبي 
خ�ضو�ضا ما يعرف باحلب الرفيع الذي 

 "  ، االأم��راء  و  امللوك  بالط  يف  �ضاع 
. " country lov

مركزا  قرطبة  يف  �ضالونها  ك��ان 
بني  جتمع  وكانت  وال�ّضا�ضة،  لالأدباء 
راعية  و  االأم��رية  و  ال�ضاعرة  �ضفات 
االإ�ضبانية"  ال�ضحافية  وتقول  الفنون، 
والدة  غدت  لقد   "  : ماتيلداكابيلوا" 
اأكرث  اأ�ضطورة   ، قرطبة  يف  اأ�ضطورة 
من  بها  �ضمعت  لقد   ، تاريخيا  منها 
اأك��ن  مل  لكّنني  طفولتي،  يف  اأب��ي 
واأغلب  حقيقيا،  �ضخ�ضا  اأنها  اأع��رف 
و  بالطه  و  "اآرثر"  امللك  اأ�ضاطري 
ب�ضيء  تدين  امل�ضتديرة  املائدة  فر�ضان 
قال  و  والدة،  مثل  اأندل�ضيات  الأدبات 
والدة  اإن  نيكولز"  مان�ضفيلد  جيمز   "

و اأخواتها من ال�ضاعرات ، ميثلن احللقة 
و  القدمي  العربي  ال�ضعر  بني  املفقودة 
التي  االأوروبية  الرومان�ضيات  ق�ضائد 
غري   ، الو�ضطى  الع�ضور  يف  ظهرت 
يف  االأوروبية  الثقافية  املوؤ�ض�ضات  اأن 
كتابات  تاأثري  جتاهلت  التايل،  القرن 

الن�ضاء خا�ضة الن�ضاء امل�ضلمات.
التاريخ  يف  والدة"   " ا�ضم  توارى  وقد 
االأدبي ، يف الوقت الذي عال فيه جنم 
من  جمموعة  لكن  و   ، زي��دون  اب��ن 
ثمانينات  يف  االإ�ضبانيات  ال�ضاعرات 
ن�رش  يف  ���رشع��ن  امل��ا���ض��ي  ال��ق��رن 
والدة   " ا�ضمها  جملة  يف  ق�ضائدهن 
ذكرى  االأذهان  اإىل  عادت  بذلك  و   ،"
ع�رشها  اأدب���اء  �ضحرت  التي  امل���راأة 
احلركة  ت�ضاعد  وم��ع  �ضا�ضته،  و 
االإ�ضبانية  ال�ضاعرة  الن�ضوية،اأ�ضدرت 
عن  رواي��ة   2003 عام  "ماجدالينا" 
و  ال�ضاعرة  امل�ضتكفي  بنت  والدة 
اأدبي  �ضالون  اأول  وموؤ�ض�ضة  االأديبة 
عربي اأندل�ضي، و اليوم يقوم يف اإحدى 
يدين  ميثل  نحتي  عمل  قرطبة  اأحياء 
تكرميا  رفق،  و  املحبة  يف  تتالم�ضان 
�ضعراء  و  ابن زيدون  و  لذكرى والدة 
اأدباء وعا�ضقي قرطبة اللذين غدت  و 
ق�ضتهما عرب الع�ضور التاريخية .     
              ق/ث
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املوؤلف: مراد العمري
-----------------------

اأرهقته ال�ضنوات واأرهقه احلب واأرهقته 
على  اأ�ضئلة  عدة  يطرح  فريد  اخليانة. 

نف�ضه.
- ملاذا �ضعاد بالذات خانته ..؟ ملا خانته....؟ 
االأوقات  معظم  لها  خمل�س  كان  وقد 
اأن تخون �ضديق ظل  لها  .ولكن كيف 
اأنه  ، حتى  اأي ذنب  لها مل يرتكب  ويف 
اأن يعطيها كل �ضيء حتى تر�ضى  اأراد 

وت�ضعد وكان اليريد اأن يراها تعي�ضة.
- اأهذه قيمة الوفاء.....؟

ظل يردد على نف�ضه عدة اأ�ضئلة و�ضط 
حرية وده�ضة وذهول .وكاأنه مل ي�ضدق 
كل  يكون  لو  يتمنى  .ك��ان  �ضيء  اأي 
، نعم كان يتمنى لو  �ضيء جمرد كذبة 

يكون كذبة.
تائه  وتركته  احلقيقة  تخربه  مل  �ضعاد 

و�ضط عدة ت�ضاوؤالت.....؟
الكلمات  هذه  وكتب  قلمه  فريد  حمل 

على ورقة غطاها الغبار والزمن كانت 
فيه  .والنور  املظلم  مكتبه  فوق  مرمية 
ظلت  غرفة  ويف  معدوم  يكون  يكاد 

�ضجن للكلمات واحلكايات.
-كتب فريد هذه الكلمات...

و�ضنحمل  �ضنموت  ثواين  عدة  ..بعد 
التي  وال��ذن��وب  اخل��ط��اي��ا  ك��ل  معنا 
حق  ويف  اأنف�ضنا  ح��ق  يف  اإقرتفناها 
االأخرين �ضنموت حتما و�ضرنتاح لالأبد 
غري  بحروف  النهاية  يف  ختمها  وقد   -

وا�ضحة تبدو مبهمة.
ومل  �ضعاد  حتبه  تكن  مل  احلقيقة  يف 

ترغبه ومل تكن له يف يوم.
واالإخال�س. باحلب  فقط  اأوهمته  فقد 
االأوراق  من  ورقة  باأنه جمرد  فهم  وقد 
االأخرية التي كانت حتملها �ضعاد والتي 
لها حتى حتطم قدرا كان  ر�ضمت هدفا 
اإعرتاف  فائدة  ما  يكون.ولكن  اأن  البد 
ل�ضعاد وهي غري مهتمة  فريد عن حبه 

حلاله بل مل تعره اأي اإهتمام.

- اأي حب هذا......؟
- واأي حكاية كتبت على �ضياع طرفني 

وفراق كان البد منه.
على  كبرية  غ��رية  �ضعاد  ل��دى  كانت 
فريد وكانت تنظر له نظرة فيها الكثري 

والكثري وهي تطرح عدة اأ�ضئلة...
- هل حقا �ضيكون زوجي امل�ضتقبلي....؟
اأمزق ورقته  .....؟اأم  به  �ضاأر�ضى  - هل 
مثل كل االأوراق...؟ ولكن ورقته كانت 

بالن�ضبة لها م�ضتحيلة.
فريد.....؟اإنه  اإنه   . ياغبية  فريد..  -اإنه 
كل  اإن��ه  والكلمات  واحل��ب  االإخال�س 

النا�س بل العامل اأجمع.
ذهن  داخل  يجول  ما  يعلم  فريد  كان   -
�ضعاد وكانت تريد منه اأن يكون جمرد 
باالإطمئنان على  ت�ضعر  ورقة ربح كي 
م�ضتقبل ظل جمهول لها بني جمموعة 

من االأوراق.
- ح��ب وخ��ي��ان��ة ..وع���ت���اب وع���ذاب 
ال  فريد  عيني  ن�ضب  ظلت  وكلمات 
قد  والتي  االأوراق  اآخر  م�ضري  ما  يعلم 
يتخل�س  كي  �ضعادته  يف  �ضببا  تكون 
من حمل اأرهقه وتعب ظل ي�رشي داخل 

عروقه.
اأن  بعد  املكتب  على  قلمه  فريد  و�ضع 

اأكمل كتابة اآخر
والكلمات  احلروف  لعدد  نظر  اأوراق��ه 
قام  بعد ذلك  ،ثم  اأخرية  لها نظرة  نظرة 

باإحراقها ورمى بالرماد داخل
كل  يتذكر  كي  مكتبه  حتت  �ضندوق 

احلروف.
عينيه  اأغم�س  �ضاعات  ع��دة  وبعد 
لالأبد  ونام  املكتب  على  جبينه  وو�ضع 

كي ين�ضى كل �ضيء حتى الذكريات.

اإلــى جميــع االأقــــالم                    الكلمـات االأخيـرة
االأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

ف�ساءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة 
موا�سيعكم   ال�ستقبال    ، اأرحب 
عن  ...را�سلونا   وم�ساهماتكم 

االلكرتوين  الربيد  طريق 
للجريدة

journalaltahrir@gmail.    
com

جمرد �سوؤال

�ضيدتي 
هل تقبلني

 اأن نكون اأ�ضدقاء ..؟؟
نتبادل احلديث

نقفز يف الهواء 
نر�ضم باالأقالم امللونة
على حائط املدر�ضة
ال�ضغار  كاالأطفال 

جنمع ثيابنا الرثة
ون�ضنع منها

 كرة من قما�س
نت�ضارك اأنا واأنتي

قراءة االأبراج
اأ�ضرتي لكي

قطع من ال�ضكاكر 
كل �ضباح

اأ�رشق مظلتك واأهرب
عند هطول االأمطار

اأرفع �ضوت املذياع عنادا
حينما يحني وقت النوم

فهل تقبلني 
اأ�ضدقاء  اأن نكون 

من نحن ! احلاملون  
ق�سري الرمي�ساء

و  اأولئك  و  نحن   ، اأنتم  و  اأنا   ، احلاملون 
البع�س الكثري من جنود اخلفاء ..

باالميان  فبادلهم  باحللم  اآمنوا  اأ�ضخا�س 
احت�ضنوه   ، االأعمق  اليقني  و  العميق 
اأوتوا من قوة و ما تركوا عائقًا  بكّل ما 
يقطع حبل و�ضالهم الوثيق ، تبنوا هدفًا 
و عقدوا العزم على اأن يغدو حقيقة ، فهم 
اأن احلقائق ال�ضغرية كانت قبال  يعرفون 

اأحالًما اأ�ضغر ..
باأن   " ال�ضعوبات ذات يوم  هم�ضت لهم 
ال�ضمود  �ضوت  فارتفع   " ي�ضت�ضلموا 

ُمدويًا اأ�ضقاع الياأ�س الظلماء .
الرتيب حلن  بايقاعها  احلياة  تعزف  حينما 
اال�ضت�ضالم ، يك�رش هوؤالء النغم برق�س 
ماآلها  م�ضتمرة  ثقيلة  وخطوات  ارجتايل 
الفناء  على  يبعث  جو  يف  احلركة  بث 

التدريجي .
اإذا ما عال �ضوت االنتكا�س ، نادى منادي 
بينهم » االنهيار قريب ، اأما اأن تنهاروا اأو 

ت�ضنعوا معجزة «
اأحيا   ، اأحيا  »اأن  اأختار  انا  و  اآخ��ر  فريد 
معجزات  بل   ، ثالث  بل  معجزة  فاأحقق 

ال حت�ضى «

يقد�ضون   ، احلتمي  اجلنون  عقيدتهم 
، يوافقون العامل  احلياة و كل حلظة فيها 
البقاء  اأمل  فيهديهم  ن�ضالهم  و  بلطفهم 

لكي يعي�ضوا كما اأرادوا لكل يوم .
اأيديهم  على  تنفجر  ال��زواي��ا  كل  من 
اخليوط  اآالف  منها  فينُتج   ، االأف��ك��ار 
روحهم  حتمي  التي  املت�ضابكة  الفكرية 
ال�ضامية ، فال يعرف �رشب العبث �ضبيال 

لهم ..
احلقيقي  العامل  اأرجاء  يعي�ضون معك يف 
جزيرة  ت�ضافر  روحهم  لكن   ، ج�ضدا 

االأحالم لت�ضنع جمدها و تعود كل مرة

ق�سة ق�سرية/ 

مــاذا اأهديـك.. 

ماذا اهديك باأعياد امليالد  حبيبتي
وقد اكلمِت بعامِك هذا اخلم�ضني

ماذا اهديِك طفلتي
وكاأنِك مل تكمِل حتى الع�رشين 

كل مااهديت اليِك قليل البحر
واخللجان قد خجلت والفريزان.. 
بكى يف عينيِك اذ تب�ضم  ثغرِك

 عند اال�ضيل… 
يااجمل من كل الورد يف عمري

 واجمل ايام ال�ضنني

�ضاألت  ال�ضماء وجنومها
ومافيها الجلِك اإذ ندى من فيِك

حلن جميل
قد تالأالأ الدمع يف جفن ال�ضماء

وارجفت وتطاأطاأ راأ�ضها
خجال

وقالت اال غريي لفتاتك من بديل. 
عينيها �ضيدي �ضيئ نادر

 وثمني.. 
فكيف ار�ضي �ضحرها

ورايت  فيها جمال العاملني
جال�ضت الترب احتياال لعلي ا�ضوغه

 يف يديك خوامت ناح 
كما احلمام هديل

فحملت قلبي اليك ولي�س يل
 �ضوى

 قلبي ازفة يف �ضحن م�ضاعري
هدية وا�ضعبة لثما تارة

 وتارة  تقبيل
الار�ضي تلك ال�ضفتني

يف عينيك  حبيبتي �ضاعت
جميع عوا�ضمي ومدن

 كانت  لها يف ما م�ضى حكاية فوق 
 طال�ضم التهليل والتاأويل

الجل عينيك نحرت اجلميالت
 ا�ضاٍح امام قدا�س ح�ضنك
والف من اجلواري ا�ضحية

 ومانحرت يداي من  القرابني
 اليك اإال قليل.  

    طفلتي.. وحبيبتي وام اوالدي
وكل �ضيئ فيك 

 ا�ضيل..  جميل… 
ور�ضني ور�ضني.. 

وعذرا  اليك �ضامعتي ال تكرِث
 التنجيم والتحليل

فاأنا املالم بحبها ما بني م�ضاعري.. 
وعواطفي وانا القتيل

وقد قيل عني انا بخيل
قد كنت يف ع�ضق فتاتي متيم. 

وهذة حروف ق�ضائديالجلها

 �ضدحت يف دوحة  
 التبجيل..  والتهليل.. 

الأغرق عينيها ببحر عواطفي
وا�ضقي �ضفتي من �ضهد تلك ال�ضفتني.. 

   ع�ضقا..    ناعما…
 و�ضهد ملكي وحنني.. 

وخلم�ضها 
تلك البدور ماذا اقول

وماذا اقول واهدي لتلك النجمتني
الرائعتني االثنني

اقول.. 
نذرت العمر مادام الهواء

مير يف تلك الرئتني. 
و�ضاكون منا�ضال من اجل

�ضم�ضي
وبدوري وتلك النجمتني

واعمل  كل امل�ضتحيل
عام جميل اليكم احبتي ولقرائي

وال�ضامعني والقارئني
امني.. رب العاملني.. 

اإىل ...نعيمة

اأيتها ال�ضيدة امل�ضرتخية االآن
بني ثنايا ال�ضوف الرعوي

اإين اأ�ضكن منذ عهود راأ�س اجلبل
اأغرز راية باالإ�ضمنت واحلديد

مكتوب عليها) متعبدِكاملثنوي (
**********

حينما تتعاىل نرتات الثلج يف االأفق
اأح�ضبها ر�ضائلِك القدمية مبعرثة

واأنا فعال  حو�ضها .....املنحني ؟ا 
عندما تاأكل ال�ضحب بع�ضها البع�س 

يكون قلبي قد هجرين
ينف�ضل دون �ضابق انذار

ليطل من �ضطوحِك نيابة عني
ي�ضلم عليِك ك�ضحاذ...يطلب يف طول 

الطرقات نقودا
كي ي�ضرتي االأبي�س من كفِن

*******
اأيا �ضيدة مل تلدها االأجيال املتعاقبة
�ضنة ب�ضنة و�ضهرا ب�ضهر...وُح�ضنا 

بح�ضن اأينما احِلناء تنطلي
اأيا �ضيدة جمعت يف قامتها كل 

االأ�ضاالت واملحِن
ل�ضُت اأبكيِك....اإمنا اأحرق اأعقاب ال�ضجائر 

تلوى االأخرى
الأدقق يف مالمح وجهِك املختبل

كيف تراين اأعود لذكراِك....بعد ثالثني 
حوِل

واأنا الذي كنت اأنعُت بغ�ضن ال�ضالل 
املنحني

**********
كيف اأعود عدمي ال�ضالح....ولي�س معي

�ضوى �ضورة....األفها بالقما�س
واأ�ضونها بخيط قيتارة .....كاآخر كاهِن

ح�سني علي غالب 

ق�سيدة  ق�سرية/ 

�سعر / جمال ن�سراهلل

عوام لويزة  بقلم: 
ار�س  فل�ضطني  يحب  ال  فل�ضطني..منا 
نب�س... كل  مع  قلوبنا  ال�ضهداء...حبها يف 
والعرب  حمتلة؟  هي  مل��اذا  ���ض��وؤال:  لكن 
ت�ضمت!!!.. كلنا نقبل علمها ونحمله على 
ملن  املحافل...  كل  يف  بها  تتغنى  االكتاف 
والعرب  يكفي؟  لها  الغناء  هل  ���ض��وؤال: 
�ضهدائها  تهتف مبجدها وجمد  ترق�س.!!!.... 
�ضوؤال:  لكن  احل�ضا�س..  الوتر  على  ونعرف 
تهتف!!!..   والعرب  اجم��اد؟  لها  قدمنا  هل 
مكان... كل  يف  �ضعارات  النار  حتت  غزة 
يقتلون  اب��ن��اوؤه��ا  ن��ت��ف��رج!!!...  وال��ع��رب 
و�ضكانها يهجرون...لكن �ضوؤال: متى يعود 
كل مهجر ل�ضكنه؟ والعرب يف نعيم... كل 
يوم تدفن اوالده اوالده حتت عيون العامل...
الكفن؟...العرب  لهم  اين  من  �ضوؤال:  لكن 
حتلق  التي  الطائرات  ان  العار  تخيطه!!!.. 
العرب...�ضوؤال:  برتول  من  غزة  �ضماء  يف 
العرب  باعوك  اذا..  النتيجة  دور،  كيف؟ 

يااااافل�ضطني...

فل�سطني خاطرة

بقلم/ عالوي ال�سمري -العراق
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 اأ�سياء يجب معرفتها عن احلب�سة.. تفقد االإن�سان 
القدرة على الكالم 

 �سبب ال�سعور باالإغماء 
بعد روؤية الدم..قد تكون 
م�سابًا بـاأغرب اأنواع الفوبيا

عندما حتتاج اإىل تناول امل�ضادات  
احليوية لعالج عدوى بكتريية، 

قد تواجه اأعرا�ضا مزعجة ب�ضبب 
امل�ضاد احليوي، ومنها االإ�ضهال، 

ت�ضنجات البطن والغازات، ويف 
اأ�ضواأ احلاالت، وميكن اأن يوؤدي 
ا�ضتخدام امل�ضادات احليوية 
على املدى الطويل اإىل 

االإ�ضابة بالتهاب �ضديد 
يف القولون، وفقا ملوقع 

كاليفند كلينيك. 
وقال مايكل 

رابوف�ضكي، طبيب 
االأ�رشة: »امل�ضكلة 
هي اأنه عندما حتاول قتل البكترييا يف اجليوب 

االأنفية اأو الرئتني اأو يف اأي مكان اآخر ، فاإن 
ا البكترييا التي  امل�ضادات احليوية تقتل اأي�ضً
تعي�س يف االأمعاء والتي حتافظ على �ضحة 

اجلهاز اله�ضمي يف حالة توازن«.

 هذه االآثار اجلانبية هي واحدة من العديد من 
االأ�ضباب التى جتعل  اخلرباء يحذرون من 
االإفراط يف ا�ضتخدام امل�ضادات احليوية. 

 لكن عندما حتتاج حًقا اإىل اأخذهم ملحاربة 
ا اتخاذ خطوات ملنع اأو  العدوى ، ميكنك اأي�ضً

تقليل االإ�ضهال وغريه من م�ضاكل املعدة.
 امل�ضكلة هي اأنه عندما حتاول قتل البكترييا يف 

اجليوب االأنفية اأو الرئتني اأو يف اأي مكان اآخر 
ا البكترييا  ، فاإن امل�ضادات احليوية تقتل اأي�ضً

التي تعي�س يف االأمعاء والتي حتافظ على توازن 
�ضحة اجلهاز اله�ضمي لديك.

 وقال الدكتور رابوف�ضكي: »اإن ال�ضيء الذي 
ثبت حقًا اأنه ي�ضاعد اأكرث يف الوقاية من االإ�ضهال 

هو تناول الربوبيوتيك اأو البكترييا النافعة 
باجلهاز اله�ضمي عند تناول امل�ضادات احليوية.

 واأ�ضار اإىل اأن مراجعات الدرا�ضات ت�ضري اإىل اأن 
الربوبيوتيك فعال يف كل من االإ�ضهال املرتبط 
بامل�ضادات احليوية واالإ�ضهال املرتبط بالعدوى 

كما يبدو اأنها ت�ضاعد يف االآثار اجلانبية مثل 

الت�ضنج والغاز. الربوبيوتيك من الطعا، فهناك 
اأنواع كثرية من اللنب حتتوي على الربوبيوتيك 

مثل اللنب الرايباأو الزبادي.
 ومع ذلك ، اإذا كانت االألبان ت�ضبب م�ضاكل 

يف املعدة ، فاذهب ب�ضهولة اإىل اأطعمة االألبان 
االأخرى مثل اجلبنة اأثناء تناول امل�ضادات احليوية.
 هذا يعني اأن االأطعمة التي ت�ضبب لك م�ضاكل 

يف املعدة قد تكون جيدة ل�ضخ�س اآخر، لذلك ثق 
يف اأمعائك. اإذا كانت االأطعمة الغنية بالتوابل 
عادة ما تكون ال�ضبب وراء ا�ضطراب املعدة ، 

فتجنبها عند تناول امل�ضادات احليوية.
  -اتبع التعليمات، يتم امت�ضا�س بع�س 

امل�ضادات احليوية ب�ضكل اأف�ضل على معدة 
فارغة، لذلك ال تريد احلد من فعاليتها

 ا�رشب الكثري من املاء لتجنب اجلفاف ، 
وا�ضتخدم م�رشوبات االإماهة الغنية باملعادن اإذا 

لزم االأمر.
 جتنب امل�رشوبات الكحولية والكافيني اإذا كانت 

تزيد من االإ�ضهال.

 يعانى الكثري من النا�س من 
ال�ضعور باالإغماء بعد روؤية 
الدم، حيث ميرون بلحظات 
�ضعبة عند روؤية النزيف 

من اجلرح اأو اأثناء التطعيم، 
وهذا يحدث ب�ضبب نوع 

من الرهاب اأو الفوبيا تعرف 
با�ضم "الهيموفوبيا" اأو اخلوف 

من الدماء، وفى هذا التقرير 
نتعرف على  �ضبب خوف 

بع�س النا�س من الدماء اأو 
فوبيا "الهيموفوبيا"، وفقًا 

ملوقع "تاميز اأوف اإنديا".
ما هو مر�س فوبيا اخلوف من 

الدم؟
 هو نوع من الرهاب ومعروف 

با�ضم الهيموفوبيا، يعاين 
حوايل 1 اإىل 2 %من النا�س 

يف جميع اأنحاء العامل من 
هذه امل�ضكلة، ومع ذلك ، فاإن 

اأعرا�س هذا اخلوف تختلف 
عن غريها من الرهاب.

عندما يرى �ضخ�ضًا يعاين من 
رهاب الدم، ينخف�س   معدل 

�رشبات القلب و�ضغط الدم 
لديه ب�ضكل كبري.

انخفا�س �ضغط الدم يقلل 
من تدفق الدم اإىل املخ، مما 

يجعلهم فاقدين للوعي، هذا 
االنخفا�س املفاجئ يف �ضغط 
الدم ي�ضمى ا�ضتجابة االأوعية 

الدموية.
قد ت�ضمل االأعرا�س االأخرى 

للهيموفوبيا �ضيق التنف�س، 
اأمل يف ال�ضدر، الدوار، الهبات 
الباردة، وارتفاع حاد يف معدل 

�رشبات القلب.
وت�ضري الدرا�ضات اإىل وجود 
�ضلة وراثية اأو اأن ال�ضخ�س 

قد يكون ح�ضا�ًضا جًدا اأو 
عاطفًيا بطبيعته.
متى تكون حالة 

»الهيموفوبيا« خطرية؟
 واالإغماء هو حالة طبية 

طبيعية ولي�ضت �ضيئا 
يدعو للقلق، على الرغم 

من اأن املوقف ي�ضبح حرًجا 
عندما تظهر عليك عالمات 
انخفا�س �ضغط الدم املزمن.
 االإغماء اأمر طبيعي ، والذي 

ميكن اأن يحدث ب�ضبب اأي 
حاالت مثل االنهاك اأو 

الوقوف لفرتة طويلة جًدا.
يف اللحظة التي تدرك فيها 

اأنك على و�ضك االإغماء بعد 
روؤية الدم، ميكنك العثور على 

�ضطح قوي واجللو�س، ومن 
االأف�ضل اال�ضتلقاء لفرتة من 
الوقت ورفع قدميك الأعلى.
 عندما تذهب الإجراء فح�س 

دم اأو فح�س طبي �ضنوي، 
ابق هادًئا ، وا�ضرتِخ بج�ضدك 
وانظر بعيًدا عن االإبرة، ومع 

ذلك ، اإذا كانت امل�ضكلة 
تزعجك كثرًيا ، فمن االأف�ضل 

زيارة الطبيب النف�ضي.

 ال�ضكتة الدماغية من احلاالت 
الطبية اخلطرية التى ت�ضتدعى 
العالج فور االإ�ضابة بها، وقد 

ت�ضبب م�ضاعفات فيما بعد 
ال�ضفاء، فاإذا ت�ضببت لك ال�ضكتة 

الدماغية فى م�ضاكل لغوية، مثل: 
فقدان القدرة على الكالم اأو 

احلب�ضة، ميكنك عالج فقدان القدرة 
على الكالم ب�ضكل فعال، وفى 
هذا التقرير نقدم 7 اأ�ضياء يجب 
معرفتها حول احلب�ضة اأو فقدان 

القدرة على الكالم، وفقًا ملوقع " 
."healthgrades

اأ�ضياء يجب معرفتها عن احلب�ضة اأو 
فقدان القدرة على الكالم

غالبًا ما يبداأ العالج يف وقت مبكر
 يعتقد العديد من اخلرباء اأن عالج 

فقدان القدرة على الكالم يبداأ 
ب�رشعة، كلما كان اأكرث فاعلية، 
واأظهرت اإحدى الدرا�ضات اأن 

بدء العالج يف غ�ضون اأ�ضبوع 
من ال�ضكتة الدماغية كان مفيًدا 

لالأ�ضخا�س الذين يعانون من 
فقدان القدرة على الكالم ال�ضديد 

اإىل املعتدل.
 العالج ميكن اأن ي�ضاعد يف وقت 

الحق اأي�ضًا
 حتى لو كانت ال�ضكتة الدماغية 

قد وقعت منذ اأ�ضابيع اأو اأ�ضهر، فاإن 
عالج فقدان القدرة على الكالم ال 
يزال ميكن اأن يحدث فرقًا، وت�ضتمر 

عملية التعايف عادة خالل فرتة 
عامني.

وال يتاأثر مدى تعافيك من العالج 
الذي تتلقاه فح�ضب، بل واأي�ضًا من 

خالل جزء الدماغ الذي تعر�س 
للتلف ب�ضبب ال�ضكتة الدماغية 

وكمية االأ�رشار وعمرك و�ضحتك 
العامة.

 العالج يعتمد على نقاط القوة 
لديك

 يف العالج، �ضوف تعتمد على 
مهاراتك اللغوية االأقوى، على 
�ضبيل املثال ، اإذا كان التوا�ضل 

كتابًيا اأ�ضهل من التوا�ضل بالكالم، 
فقد يتم تعليمك كيفية ا�ضتخدام 

الكتابة مل�ضاعدتك يف تذكر 
الكلمات اأثناء املحادثة.

 العالج ميكن اأن يحدث يف 
جمموعات

ا يف العالج   قد ت�ضارك اأي�ضً
اجلماعي مع اأ�ضخا�س فى نف�س 

حالتك ال�ضحية، ومينحك هذا 
فر�ضة ملمار�ضة مهارات االت�ضال 

اخلا�ضة بك مع اأ�ضخا�س اآخرين 
ا من فقدان القدرة  يعانون اأي�ضً

على الكالم.
عالجك قد ي�ضمل التنزه

 عندما تكون جاهًزا، ميكنك 
االنتقال اإىل ممار�ضة مهاراتك يف 

اأماكن واقعية، على �ضبيل املثال ، 
قد تخطط اأنت واأع�ضاء املجموعة 
االآخرون لرحلة ميدانية اإىل مطعم.

 قد يت�ضمن ذلك ا�ضتخدام مهارات 
مثل البحث عن العنوان، والدعوة 

اإىل االأمام الإجراء حجز، والطلب 
من القائمة.

 متابعة االأهداف ال�ضخ�ضية
 هذا النهج قد حدد حياتك احلقيقية 

واالأهداف الوظيفية ومن ثم 
ي�ضاعدك على العمل نحو حتقيقها، 

ومتابعة االأهداف ال�ضخ�ضية ال 
يح�ضن مهاراتك اللغوية فح�ضب، 
ا على االنخراط  بل ي�ضاعدك اأي�ضً

يف احلياة اليومية.
عائلتك تلعب دوراً

 ميكن للعائلة واالأ�ضدقاء املقربني 
دعم عالجك بعدة طرق، ميكنهم 

تعلم ا�ضرتاتيجيات التحدث معك، 
مثل تكرار الكلمات االأ�ضا�ضية 

وتب�ضيط اجلمل، ميكنهم ت�ضجيعك 
على التوا�ضل باأي و�ضيلة، مبا يف 

ذلك الكالم اأو االإمياءات اأو الر�ضم، 
وميكن اأن يوفر لك الكثري من 

الوقت للتعبري عما يدور يف ذهنك.

 طرق الوقاية من االإ�سهال اأثناء تناول 
امل�سادات احليوية  مجتمــــع
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 قسم التـحرير/
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 الــوادي- الـجـزائر

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�شر والإ�شهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

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  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  ــزام  ــت واالل الــوطــن،  حرية  من  اإلعــالم 

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 
ستحـاط  اجلريدة  تصل  الــيت  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  الــدويل،  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 �شرفنا الإعالمي

كلمة ال�شر

التعريف: ا�سم من ا�سماء اجلنة  ؟
ملعرفة اجلواب . عليكم بت�سطيب الكلمات

اجلنة-الغفة-الفردو�س-جنات-عدن-جنة اخللد-احل�سنى-
جنة-عالية-دار االخرة-اجلحيم-النار-احلطمة-ال�سعري-

�سقر-ويل-عني.

1لقبها الفين دلوعة االغنية العربية.
2احدى احلموات الفاتنات يف السينما العربية.

3حصل على o ثلثا أيب
4لقب ماجدة الرومي الفين »--- --- العريب« )كلمتان(

5قرأ القرآن قراءة متأنية o ما يربط به احلصان 
لتوجيهه.

6حتسس o طريقة جتمع الشيء عرب الوقت.
7انتقال وتقدم الشيء مثل نقاش موضوع ما

8شرفة يف البناء o يابسة
9لقبها الفين صوت الكريستال

10لقبه الفين العندليب األشقر )لبنان(

أفقــــــــــــــــــي

1أوشك على القيام بالشيء o من انواع الزهور o حرف نفي.
2هنر يف الصني o نصف رباح.

3جهاز ايقاف السيارة o عقد )كصفقة ما(
4على وشك أن حيدث هلا شيء o حماكاة

5ثلثا مرء o كانت عاصمة للسومريني عام 2100 ق.م o عكس راج
6له جائزة عاملية بامسه )مبعثرة( o مركبة ورحلة أمريكية 

للقمر.
7ضمري غائب o أصابك بالغرور o اسم أحد احلروف )معكوسة(.

8متشاهبان o هبة خفيفة من اهلواء o حرف نفي.
9اسم علم مبعىن هين العيش o ظهر

10غري ناضج o تنور

عمــــــــــــــودي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: اأدرار
دائرة: اأولف

بلدية: متقطن
الرقم: 2020/002

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتحيني الهيئة التنفيذية وتعديل القانون االأ�سا�سي
1433 هـ  18 �سفر عام  06/12 املوؤرخ يف  18 من القانون رقم  طبقا الأحكام املادة 
2020 منح  26 يناير  2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم:  12 يناير  املوافق لـ 
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتغيري الهيئة التنفيذية وتعديل املادتني رقم 24 و 25 من 
قانونها االأ�سا�سي للجمعية البلدية امل�سماة: اجلمعية الثقافية مناء للتجديد واالبداع 
امل�سجلة حتت رقم: 003 بتاريخ: 2017/07/20 عن بلدية متقطن املقيمة بـ: حي 
ال�سيد/براح  اجلمعية:  رئي�س  اأدرار  والية  اأولف  دائرة  متقطن  بلدية  الكبري  اولف 
بحي  ال�ساكن  بتمقطن   1986/07/07 يوم  املولود  جمعة  وبراح  حممد  بن  ال�سالح 
باإجراءات االإ�سهار وفقا  ق�سبة ال�سيد بلدية متقطن والية ادرار وعليه يجب القيام 

الأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر.
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ال�شقي

الأمن )م(

من الكواكب

برهان

بلد عربي

من احل�شرات

حوامل)م(

قواعد)م(

موؤذن الر�شول
)�س(

ام�شي

تر�شل بالتلك�س

مت�شابهان

ثلث طعم

من احلوا�س

بقايا اخلبز

من ال�شمائر

جمع قو�س

جبال جزائرية)م(

من احلروف)م(

من احل�شرات

عبيد

ترك املن�شب

بحر

بني اجليلني

نكاله

ولية جزائرية

للكتابة

غاب

جواب

من اأخوات كان

من احلروف

عك�س خري

مدينة �شعودية

لقيا�س امل�شاحة

املزكب)م(

الطريق

مطربة 
عربية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي
دائرة الدبيلة
بلدية الدبيلة

اإعـــــالن 
باإعـــداد �سهـــادة احليـــازة 

طبقا للمر�سوم التنفيذي رقم: 91/254 املوؤرخ يف: 1991/07/27 املحدد لكيفيات اإعداد 
�سهادة احليازة وت�سليمها. فاإن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية الدبيلة يعلن اأن ال�سيد 
1948 ال�ساكن)ة(  )ة(: بي�سه ترب بنت عمر املولود)ة( بـ: ربائع ال�سمال بتاريخ: خالل 
�سهادة  ت�سليمه  فيه  طالبا  البلدية  مب�سالح  ملفا  اأودع  قد  الدبيلة،  بلدية   - باجلديدة  بـ: 
م2،  م�ساحته:107.92  والذي  الدبيلة،  بلدية  برتاب  اجلديدة  بـ:  الواقع  للعقار  احليازة 
وحدوده كالتايل: من ال�سمال: م�سكن بريكة عمر من اجلنوب: �سارع ثم م�سكن حممد قا�سمي 
من ال�سرق: �سارع ثم م�سكن حممد كحيلي من الغرب: م�سكن ملقدم علي فعلى كل �سخ�س له 
مطلب اأو اعرتا�س على حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمه كتابيا لدي م�سلحة التعمري والبناء 

لبلدية الدبيلة يف اأجل اأق�ساه �سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعالن يف ال�سحف الوطنية. 



�سرف منحة 5 اآالف دج للتالميذ املعوزين 
عن طريق الربيد مبا�سرة  

وزارة الرتبية ت�شع حدا للتوزيع الع�شوائي لها بدءا من املو�شم القادم

لــــوؤي .ي
----------------------

خالل  مــن  عنها  ك�شفت  التي  و 
مـــدراء  اإىل  وجهتها  اإر�ــشــالــيــة 
لالأطوار  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
و  املتو�شط  و  البتدائي  الثالثة 
التمدر�س  منحة  حول  الثانوي 
وزارة  وقــالــت   .2020 ل�شنة 
اإطار  يف  اإر�شاليتها"  يف  الرتبية 
املدر�شية  املنحة  �شرف  ترتيبات 
املتمدر�شني  ــال  ــف الأط ل�شالح 
جمموعة  اأدرج  فاإنه  املحرومني، 
الــتــعــلــيــمــات قــ�ــشــد متكني  مـــن 
ــادة من  ــف ــت ــش ــن ال� الــتــالمــيــذ م
على  توزيعها  و  التمدر�س  منحة 
و  غري.  ل  الفعليني  امل�شتحقني 
اأكدت اأنه ق�شد �شبط ال�شتفادة 
اخلا�شة  التمدر�س  منحة  مــن 
�شمان  و  املحرومني  بالتالميذ 
مل�شتحقيها  املنحة  ــذه  ه ذهـــاب 
الفعليني، فاإنه يلزم التقيد عند 
من  ال�ــشــتــفــادة  ملفات  ا�ــشــتــالم 
املنحة العتماد على اإرفاق �شك 
بريدي م�شطوب للويل ال�شرعي، 
ــة  ــي ــش ــدر� امل املــنــحــة  مــلــف  يف 
اأو�شحت  و  املعوزين.  للتالميذ 
الإر�شالية،  ذات  ال�شدد  هذا  يف 
اخلــا�ــس  ــف  ــل امل "يت�شمن  اأنــــه 
املدر�شية  املنحة  من  بال�شتفادة 
ن�شخة  دج،   5000 ـــ  ب املــقــدرة 
الوطنية  الــهــويــة  وثــيــقــة  ــن  م

طلب  ا�شتمارة  ال�شرعي،  للويل 
التمدر�س  منحة  من  ال�شتفادة 
الــبــطــالــة  ــادة  ــه ــش � دج،   5000
و  البطالني،  لالأولياء  بالن�شبة 
ال�شهرية  املداخيل  ك�شف  �شهادة 
 8000 الــدخــل  يتعدى  ل  اأن  و 
الــدخــل  ــــذوي  ل بــالــنــ�ــشــبــة  دج 
ــدي  ــري ب ــك  ــش � و  ــف.  ــي ــع ــش ــ� ال
م�شطوب للويل ال�شرعي و �شهادة 
لفئة  بالن�شبة  اأمـــا  عــائــلــيــة. 
يجب  فــاإنــه  الإرهـــــاب،  �شحايا 
الإرهــاب  �شحايا  �شهادة  اإرفـــاق 
بطاقة  عــن  ن�شخة  و  املــلــف،  يف 

يخ�س  فيما  للتلميذ  ــة  ــاق الإع
قدمت  و  املــعــاقــني.  فــئــة  مــلــف 
تتوجب  فــئــات  خم�س  ــــوزرة  ال
 5 منحة  من  ال�شتفادة  منح  فيها 
التالميذ  بفئة  بداية   ، دج  األف 
ــاب،  الإره �شحايا  فئة  الأيــتــام، 
�شيما  ل  املعوزين،  املعاقني.فئة 
املزمنة،  ــس  ــرا� الأم )املــعــاقــني، 
الجتماعية،  ال�شبكة  امل�شنني، 
املطلقات، الأرامل(. كما ي�شتفيد 
البطالني  اأبناء  اأي�شا  املنحة  من 
و  ال�شعيف.  الدخل  ذوي  فئة  و 
األزم  فاإنه  الر�شالية  ذات  وفق 

ــــدراء املــوؤ�ــشــ�ــشــات الــرتبــويــة  م
 01 تاريخ  قبل  امللفات  ا�شتقبال 
الوزارة  ا�شرتطت  و   2020 مار�س 
اأن تر�شل القوائم على �شكل ملف 
م�شغوط  قر�س  �شمن  "اإك�شل" 
الــفــرتة  يف  الـــدائـــرة  مــقــر  اإىل 
مار�س   31 اإىل   01 بني  ما  املمتدة 
2020، لكي تتمكن جلنة الدائرة 
درا�شتها  عملية  يف  النطالق  من 
بغية  املقبل  اأفريل  �شهر  خالل 
 2020 مــاي  �شهر  القوائم  �شبط 
ب�شكل نهائي على اأن يتم �شرفها 

قبل �شهر �شبتمرب القادم.

قررت وزارة الرتبية الوطنية و بداية من املو�سم الدرا�سي املقبل 2021-2020 �سرف منحة التالميذ املعوزين املقدرة بـ5 اآالف دج، عن 
طريق الربيد مبا�سرة و حترير موظفي امل�سالح االقت�سادية من ت�سليمها بداية من �سبتمرب املقبل، وهذا ا�ستجابة ملطالب املقت�سدين من جهة 

و احلد من التوزيع الع�سوائي لهذه االأموال. وياأتي هذا يف اإطار جمموعة من التعديالت التي اأدرجتها وزارة الرتبية الوطنية. 
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عرث عليهما داخل بيت مهجور والتحقيق 
متوا�سل ملعرفة املتورطني

الدرك الوطني يحرر 
طفلني من قب�سة خمتطفني 

بتيزي وزو

الغلق الفوري ملعهد الفندقة 
و ال�سياحة ببو�سعادة و 
اإنهاء مهام مديره العام

تن�سيب اأحمد بن �سبان 
مديرا عاما جديدا 
للتلفزيون اجلزائري

تدمري خمباإ لالإرهابيني
حجز اأزيد من 1.7 مليار �سنيتم من االأوراق النقدية املزورة غرب العا�سمة يف تيزي وزو

حالة طوارئ يف �سطيف بعد وفاة امراأتني ب�سبب اإنفلونزا حادة

املدعو عبد الوحيد طمار

مبا�سرة اجراءات املتابعة الق�سائية �سد الوايل ال�سابق مل�ستغامن 

باملجموعة  الوطني  الـــدرك  ــوات  ق متكنت  
حترير  مــن  وزو،  تــيــزي  لــوليــة  الإقليمية 
طفلني �شقيقني من قب�شة خمتطفني.  و ح�شب  
قامت  ال�شحيتني  عائلة  ــاإن  ف امل�شالح  ذات 
اختفاء  عن  الوطني  الــدرك  قــوات  باإخطار 
ابنيها البالغني من العمر 08 و 10 �شنوات وهما 
عائدان من املدر�شة بقرية لعزيب اإ�شرعيوان 
ببلدية تيزي را�شد. دون اأن يظهراأّي اأثر لهما 
اأي منذ ذلك احلني.  و هي املعلومة التي قامت 
و  بتحريك  الوطني  الدرك  قوات  خاللها  من 
و  للقرية  النطاق  وا�شعة  مت�شيط  عملية  �شن 
ختامها  يف  اأ�شفرت  حيث  لها،  املجاورة  املناطق 
على العثور عليهما داخل منزل مهجور و هما 
اإجراءات  اإمتام  بعد  و  وعليه  جيدة.  ب�شحة 
الدرك  قيادة  اأمرت  للعائلة،  الطفلني  ت�شليم  
باملجموعة الإقليمية للدرك الوطني حتقيقا 
هوية  وحتديد  معرفة  اأجــل  من  الق�شية  يف 

مقرتيف الفعل. 
ق/و

التقليدية،  ال�شناعة  و  ال�شياحة  وزير  اتخذ 
للتكفل  م�شتعجلة  اإجــراءات  مرموري،  ح�شن 
ال�شياحة  و  لــلــفــنــدقــة  ــي  ــن ــوط ال بــاملــعــهــد 
ببو�شعادة، بعد الو�شعية التي عرفتها املن�شاأة، 
اأين تقرر الغلق الفوري للمعهد، مع اإنهاء مهام 

املدير العام لهذه املن�شاأة ال�شياحية.
ق/و

تن�شيب   27/01/2020 الثنني  يوم  ظهر  بعد  مت 
جــديــدا  عــامــا  ــرا  ــدي م �ــشــبــان  ــن  ب ــد  ــم اأح ال�شيد 
�شعيدي  فتحي  لل�شيد  خلفا  اجلزائري  للتلفزيون 

الذي �شغل هذا املن�شب بالنيابة.
التلفزيون  مبــقــر  التن�شيب  حــفــل  جـــرى  وقـــد 
اجلزائري حتت اإ�شراف وزير الت�شــــــال، عمـــــــار 

بلحيمر.                                                                                   ق/و

خمباأ  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  دمــرت 
لالإرهابيني، و ذلك اإثر عملية بحث و مت�شيط 
ــوزارة  ل بيان  بــه  اأفـــاد  ح�شبما  وزو،  بتيزي 
اأوقفت مفارز  اآخر  الدفاع الوطني.و يف �شياق 
مترنا�شت  من  بكل  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س 
 30 �شبطت  و  �شخ�شا   11 خمتار،  باجي  برج  و 
جهاز  و  �شغط  مطرقة  و16  كهربائيا  مولدا 
مهلو�شا.من  قر�شا  و930   املعادن  عن  ك�شف 
الوطني  الــدرك  عنا�شر  اأوقــف  اأخــرى  جهة 
و  �شيد  بنادق  ثالث   �شبطوا  و  اأ�شخا�س  �شتة 
كمية من اخلراطي�س، بكل من باتنة و ورقلة 
بحوزته  مهرب  توقيف  مت  حني  يف  تيارت،  و 
3730 وحدة من مادة التبغ بتب�شة.و يف �شياق 
هجرة  حماولة  ال�شواحل  حرا�س  اأحبط  اآخر، 
غري �شرعية لـ 11 �شخ�شا كانوا على منت قارب 
 39 توقيف  مت  فيما  بوهران،  ال�شنع  تقليدي 
خمتلفة،  جن�شيات  من  �شرعي  غري  مهاجرا 
بكل من مترنا�شت و اإن امينا�س وعني متو�شنت 

و تب�شة.
ق/و

ـــة  ـــــن ولي ــح اأم ــال ــش ــ� ــت م ــن ــك مت
املــقــاطــعــة  يف  ممــثــلــة  ـــر  ـــزائ اجل
من  الق�شائية  لل�شرطة  الغربية 
عابرة  اإجرامية  �شبكة  تفكيك 
و  ــر  ــزوي ت يف  خمت�شة  لــلــحــدود، 
باخلارج  النقدية  الأوراق  تقليد 
7ر1  يــفــوق  مـــايل  مبلغ  حــجــز  و 
 ، دج   1000 فئة  من  �شنيتم  مليار 
الفرقة  رئي�س  به  ــاد  اأف ح�شبما 
الغربية  باملقاطعة  اجلــنــائــيــة 
ــح  ــش واأو� الق�شائية،  لل�شرطة 
يف  كبري  اأحمد  ال�شرطة  حمافظ 
العملية  هــذه  اأن  �شحفية  ــدوة  ن
فرقة  نــفــذتــهــا  ــي  ــت ال الــنــوعــيــة 
باملقاطعة  الق�شائية  ال�شرطة 

يف  الق�شائية،  لل�شرطة  الغربية 
احل�شرية  اجلرمية  مكافحة  اإطار 
اأ�شخا�س   07 توقيف  من  متكنت 
وليــات  خمتلف  مــن  يــنــحــدرون 
مــزور  ــايل  م مبلغ  حجز  الــوطــن، 
مليار   1 يفوق  الوطنية  بالعملة 
من  �شنتيم  مليون   780 و  �شنتيم 
للتداول  وعر�شها  دج،   1000 فئة 
�شاأنه  من  الوطني  ــرتاب  ال داخــل 
الوطني.و  بالقت�شاد  امل�شا�س 
اإىل  ترجع  ــال  احل ق�شية  وقائع 
ورود معلومة موؤكدة لذات امل�شالح 
رعية  قــيــام  مــفــادهــا  ــة،  ــي ــن الأم
م�شبوه  مايل  مبلغ  باإيداع  اأجنبية 
وبعد  البنوك  اأحــد  م�شتوى  على 

اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  اإخطار 
املخت�س  ال�شراقة  حمكمة  لــدى 
التحريات  مبا�شرة  متت  اإقليميا، 
اإىل  وجيز  وقــت  يف  اأف�شت  التي 
ال�شبكة  اأفـــــرد  جــمــيــع  اإيـــقـــاف 
امل�شوؤول  ذات  اأبــرز  الإجرامية.و 

كافة  ا�شتكمال  بعد  ــه  اأن الأمــنــي 
املعمول  القانونية  الإجــــراءات 
اأمام  امل�شتبه فيهم  بها، مت تقدمي 
يف  للنظر  اجلــمــهــوريــة،  الــوكــيــل 
تزوير  تخ�س  ق�شايا  يف  ملفاتهم 
اأوراق نقدية.                                   ق/و

لقيت، امراأتان حتفهما، ب�شب اإنفلونزا حادة يف �شطيف.و ح�شب م�شادر 
مطلعة، فاإن الن�شاء البالغات من العمر  50، 60 و 70 �شنة، كّن تعانني من 
�شيق يف التنف�س، و ظهرت عليهن اأعرا�س الأنفلونزا و اأ�شافت، اأن اإحدى 
هامدة،  جثة  الطبية  الإ�شتعجالت  اإىل  البارحة  ليلة  حلقت  الن�شاء 

امل�شالح  اأن  ذاته،  امل�شدر  اأكد  و  اأم�س،  املراأتني  الطبي  الطاقم  فقد  فيما 
الوقائية مل ت�شل اىل نوع الفريو�س، يف انتظار ما �شي�شفر عليه نتائج 

التحاليل من مركز با�شتور.
ق/و

العليا،  املحكمة  لدى  العامة  النيابة  اأعلنت 
املتابعة  اجراءات  �شتبا�شر  اأنها  الثنني،  يوم 
عبد  ال�شابق،  م�شتغامن  وايل  �شد  الق�شائية 
حتتمل  "اأفعال  بخ�شو�س  طــمــار،  الوحيد 
و�شفا جزائيا لها �شلة مبنح العقار العمومي" 
ــــراءات  الإج قــانــون  ــام  ــك لأح طبقا  وذلـــك 

لدى  العامة  النيابة  واأو�شحت  اجلزائية. 
العام  النائب  من  "تلقت  اأنها  العليا  املحكمة 
اجراءات  ملفي  م�شتغامن  ق�شاء  جمل�س  لدى 
مت التحقيق فيهما حول اأفعال حتتمل و�شفا 
�شد  العمومي  العقار  مبنح  �شلة  لها  جزائيا 
م�شتغامن  وليــة  وايل  الوحيد،  عبد  طمار 

�شابقا".
العليا  املحكمة  لدى  العامة  النيابة  واأ�شافت 
الق�شائية  املتابعة  ــراءات  اج "�شتبا�شر  اأنها 
يف  عليها  املن�شو�س  والو�شاع  لالأ�شكال  وفقا 

قانون الجراءات اجلزائية".
حممد علي



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

