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رف�ض ا�ستغـــــالل الغاز ال�سخري حا�سر 
بقـــــــوة يف حراك الثالثــــــــاء

ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة 
بفريو�ض "كورونا" يف اإفريقيا

جوازات حج "املجاملة" جتر 
وزير الداخلية للربملان

االأمن ي�سّن حربا على 
اال�ستعمــــــال اليدوي 
للهاتف النقال اأثنـاء 

ال�سياقـــــــــة

التما�ض3 �سنوات 
�سجنا بحق النا�سط 

�سمري بلعربـــــي

دعا اإىل 
اإطالق 
�ضراح 

املعتقلني

النطـــــــــــق باحلكم الثنني القـــــــادمبعد ت�ضجيل 34 األف خمالفة مرورية ب�ضببه
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�ضة  املوؤ�ض�ضة ال�ضت�ضفائية املتخ�ضّ
ب�ضري بن نا�ضر 

العمال ي�ستكون االهمال 
والت�سيب ويطالبـــــــون 
الوزير بالتدخـــــــــــل

ديوان حماية و ترقية 
�سهل ميزاب 50 �سنـــة 
يف خدمة حمايــة تراث 

املنطقــــــــــــة

ت�سامن �سوف 

الت�سكيلة جاهزة ونقاط 
لقاء عني البي�ساء هدف 

اجلميــــــــع  

الــــــوادي

غرداية

ريا�ضة اجلنوب

�ص 13

�ص 07

�ص 06

عامل �سابق يحـــــــاول 
االنتحار حرقـــا داخل 
مديريــة اخلدمـــــات 

اجلامعية ببلعبا�ض

م�ســــــــروع خللـق منطقــة حـــرة بني 
الـــــــوادي، اليــزي وليبيــا
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اجلزائريون نظرائهم  مع  �ضراكات  خللق  ي�ضعى  ليبي  اأعمال  رجل   50

من دون احلاجة اإىل ا�ضتخدامها اأو جلبها اأو يف حالة ال�ضياع

بريد اجلزائر يطلق خدمة ل�سحب 
االأموال بدون البطاقة الذهبيـة
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�سكان ال�سط 
بورقلة، 

يحتجون ب�سبب 
�سح حنفياتهم 

ويطالبون 
امل�سوؤولني بالتدخل 
حلل هذه االأزمة. 

الق�ساء على 16 خنزيرا مبنطقة 
احلا�سي بتلم�سان 

يف  اأم�ض  �سباح  ا�ستقبلت 
احلادية  ال�ساعة  حــدود 
دقــيــقــة،  و45  عــ�ــســرة 
اجلثث  حــفــظ  م�سلحة 
مب�ست�سفى حممد بو�سياف 
ــة فــتــاة  ــث ــزان ج ــي ــل ــغ ب
تبلغ  و  اآ/  تــدعــى:/ط. 
من العمر 27 �سنة و التي 
مب�سكنها  ميتة  عليها  عرث 

ح�سب  و  ج�سمها  بكامل  ال�سرب  اأثار  وعليها  برمادية  بحي  ت�ساهميا  م�سكنا   281 بحي  بعمار  الكائن 
قتل يف  تكون راحت �سحية جرمية  ان  وفاتها غري طبيعية حيث يرجح  اأن  املدنية،  م�سالح احلماية 
اأم انتحار ام هي  انتظار تقرير الطبيب ال�سرعي، الذي �سيحدد طبيعة الوفاة هل هي جرمية قتل 
وفاة طبيعية كل هذه التفا�سيل �سوف نتعرف عليها من خالل تقرير الطبيب ال�سرعي الذي �سيقوم 

بت�سريح اجلثة. من جهتها فتحت م�سالح االأمن املخت�سة اإقليميا  مبا�سرة حتقيقا يف احلادث االأليم.

عليها اأثار ال�سرب بكامل ج�سمها

وفاة غام�سة لفتاة يف العقد الثالث 
بغليزان  بربمادية 

جوازات حج “املجاملة” جتّر وزير 
الداخلية للربملان

طالبت النائب عن حركة 
جمتمع ال�ضلم، فاطمة 

�ضعيدي، وزير الداخلية 
واجلماعات املحلية 

كمال بلجود، بتقدمي 
تو�ضيحات بخ�ضو�ص 

منح جوازات حج املجاملة 
وهوية الأ�ضخا�ص امل�ضتفيدين منها .وينتظر اأن ينزل وزير 

الداخلية واجلماعات املحلية كمال بلجود قريبا للغرفة 
ال�ضفلى للربملان، للرد على �ضوؤال النائب فطيمة �ضعيدي، 

بخ�ضو�ص املعايري التي يتم اعتمادها يف منح جوازات حج 
املجاملة وطريقة توزيعها.واعتربت ع�ضوة جلنة ال�ضوؤون 

القانونية باملجل�ص ال�ضعبي الوطني، يف �ضوؤالها الكتابي  اأن 
قرار ال�ضلطات ال�ضعودية برفع ح�ضة احلجاج اجلزائريني 
من 36 األف اىل 41 األف تذكرة يتطلب من وزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية، اأن حتدد ح�ضة كل ولية من اجلوازات 
الإ�ضافية وماهي املعايري املعتمدة يف توزيعها.وجاء يف ن�ص 

ال�ضوؤال: ” بعد رفع ح�ضة اجلزائر يف حج 2020..هناك 
العديد من اجلزائريني الراغبني يف اأداء الركن اخلام�ص، 

وعليه فهم يت�ضاءلون عن طريقة توزيعها”.

بعد األضرار اليت حلقت مبختلف 
املحاصيل الزراعية مبنطقة حاسي 
سيدي أحممد بتراب بلدية سيدي 

يف املنطقة احلدودية، مع بلدية العريشة فقد جياليل 
قامت مجعية الصيد حبملة  إبادة خالل األسبوع الفارط حيث 

متكنت من إبادة 16خزنيرا. املبادرة لقيت استحسان سكان املنطقة 
بعدما تعرضت حماصيلهم الزراعية كالشعري والقمح إىل الضياع، 
ومن املنتظر أن تقوم اجلمعية حبمالت أخرى حسب أحد أفرادها 

بعدة مناطق إلبادة اخلنازير،  اليت أصبحت تشكل خطرا على 
سكان البوادي زيادة على تسببها يف إتالف املساحات الزراعية وكذا 

املراعي.

و�ضف الرئي�ص ال�ضيني �ضي جني بينغ، فريو�ص كورونا اجلديد  بـ”�ضيطان”، موؤكدا اأن  بالده واثقة من النت�ضار 
عليه يف املعركة.ونقل التلفزيون الر�ضمي عن �ضي قوله، اإنه يعتقد اأن م�ضاألة تف�ضي الفريو�ص �ضتخ�ضع لتقييم 

لـما نقلته وكالة رويرتز.ويف وقت  ال�ضحة واملجتمع الدويل، وفقا  “هادئ ومو�ضوعي وعقالين” من جانب منظمة 
�ضابق من اليوم، قال الرئي�ص ال�ضيني �ضي جني بينغ، اإنه “يجب على ال�ضني العتماد على ال�ضعب، للفوز باملعركة 
�ضد وباء فريو�ص كورونا اجلديد”.و�ضّدد �ضي جني بينغ على و�ضع م�ضالح ال�ضعب يف العتبار كاأولوية ق�ضوى يف 
املعركة ال�ضاقة احلالية، ملنع انت�ضار اللتهاب الرئوي، الناجت عن فريو�ص كورونا اجلديد ومكافحته.كما طالبهم 

بتوطيد ثقتهم والبقاء متحدين واتخاذ تدابري علمية هادفة يف الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، م�ضريا اإىل �ضرورة 
اإ�ضدار اأحكام علمية ودقيقة ب�ضاأن الو�ضع الوبائي.واأ�ضار �ضي جني بينغ، اإىل اأن م�ضوؤويل احلزب �ضُيختربون يف هذه 

املعركة ال�ضاقة، حاّثا جلان احلزب، على 
جميع امل�ضتويات، على ت�ضجيع اأع�ضاء 

احلزب وامل�ضوؤولني للخروج والقتال 
ب�ضجاعة يف املعركة، لريوا اأنهم قادرون 

على اجتياز الختبارات من خالل 
عملهم.وارتفعت ح�ضيلة ال�ضحايا الذين 

ح�ضدهم فريو�ص كورونا اجلديد اإىل 
106 وفيات يف ال�ضني، حيث وا�ضل الوباء 

تف�ضيه مع ت�ضجيل حوايل 1300 اإ�ضابة 
جديدة، بح�ضب ما اأعلنت ال�ضلطات.

الرئي�ض ال�سيني ي�سف فريو�ض كورونا 
بـ”ال�سيطان”

"جروزاليم  �ــضــحــيــفــة  ــــرت  ذك
رئي�ص  اأن  الإ�ضرائيلية  بو�ضت" 
حممود  الفل�ضطينية  ال�ضلطة 
الأمريكي  الرئي�ص  �ضتم  عبا�ص، 
ــب، يف حــديــث له،  ــرام ت ــد  ــال دون
الأمريكية  الإدارة  نية  تــنــاول 
بال�ضرق  خطته  ــن  ع ــــالن  الإع
اأن  �ضحيفة  وزعــمــت  ــط.  ــض الأو�

عبا�ص و�ضف ترامب باأنه "كلب وابن كلب"، يف معر�ص حديثه عن الت�ضال الذي 
"ات�ضلوا  قال:  عبا�ص  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت  عليه.  يجب  ومل  وا�ضنطن  من  تلقاه 
وتابع  ل..".  قول  يف  و�ضاأ�ضتمر   ، ل  قلت  الهاتف.  اأحمل  ومل  وا�ضنطن  من  بي 
"نحن مقبلون على اأيام �ضعبة و�ضنتحمل عواقب الرف�ص. يجب ت�ضعيد  عبا�ص: 
اأن  املقاومة يف جميع نقاط الحتكاك. يجب ت�ضجيع جميع ال�ضباب". واأو�ضحت 
لدي  يعد  مل  الغبي.  ل�ضلوكي  باهظًا  ثمنًا  �ضاأدفع  اإنني  يل  "قيل  اأنه  ادعى  عبا�ص 
العلم  اأرفع  اأو  كال�ضهيد  اأموت  اأن  اإما  كخائن.  اأخ�ضر  ولن  فيه  للعي�ص  طويل  وقت 
و"اجلهاد  "حما�ص"  بحركتي  يتعلق  ما  ويف  القد�ص".  جــدران  على  الفل�ضطيني 
الإ�ضالمي"، قال عبا�ص اإن من يريد امل�ضاعدة مرحب به. وكان الرئي�ص الأمريكي 
قال خالل لقائه الثنني رئي�ص وزراء الحتالل الإ�ضرائيلي بنيامني نتنياهو يف 
غرينت�ص،  بتوقيت  ع�ضراً  اخلام�ضة  عند  الثالثاء  �ضيك�ضف  اإنه  الأبي�ص،  البيت 

عن بنود خطة ال�ضالم الأمريكية )�ضفقة القرن(. 

�سحيفة عربية:عبا�ض ي�سف 
ترامب بـ’كلب ابن كلب’
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تفا�سيل زيادات "مثرية للجدل" لرواتب 
اأ�ساتذة االبتدائي

لوؤي ي
--------------------

�ستنتج  التي  للزيادات  ووفقا   
الرئا�سي  املر�سوم  تطبيق  عن 
باأ�ساتذة  اخلا�سة   14-266
ترقيتهم  بعد  االبتدائي،  الطور 
من ال�سنف 11 اإىل ال�سنف 12 
، فاإن االأ�ستاذ املدرج يف الدرجة 
0 �سي�ستفيد من زيادة ب 1731 
دج يف حني �ستكون الزيادة يف 
املردودية التي ت�رصف كل ثالثة 
اأ�سهر ب 1724 دج، وهي نف�س 
يف  للمدرجني  تقريبا  ال��زي��ادة 
الفارق  اأن  2 حيث  و   1 الدرجة 
ال يتعدي دنانري قليلة ال تتجاوز 
حني  يف  دج،   200 و  دج   160
 ،  3 ال��درج��ة  يف  امل��درج��ني  اأن 
�سي�ستفيدون من زيادة يف حدود 
الزيادة  اأن  ، يف حني  دج   2132
باملردودية  اخلا�سة  املنحة  يف 
ونف�س  دج،   1990 ب  تقدر 
�سي�ستفيد  ال�سئيلة  الزيادات 
ي�سنفون  الذين  االأ�ساتذة  منها 
�سمن الدرجة 6 ، حيث اأن قيمة 
الزيادة �ستكون يف حدود 2534 
دج يف الراتب. اأما بالن�سبة ملنحة 
 2255 ، بلغت قيمتها  املردودية 
اإىل  الزيادات  قيمة  وت�سل  دج. 
لالأ�ساتذة  بالن�سبة  دج   3069
 ،10 الدرجة  اإىل  ينتمون  الذين 
ملنحة  ال��زي��ادة  ت�سل  حني  يف 
على  دج،   2609 اإىل  املردودية 
بالن�سبة  ال��زي��ادة  ت��ك��ون  اأن 

الدرجة  اإىل  ينتمون  للذين 
وتكون  دج،   3291 بقيمة   12
لديهم  امل��ردودي��ة  منحة  قمية 
اأ�ساتذة  وي�ستمر  دج.   2742
اإ�رصابهم  يف  االبتدائي  التعليم 
وا�سلو  حيث  واحتجاجاتهم، 
اأم�س اإ�رصابهم لليوم الثاين على 
التوايل من اإ�رصاب الثالثة اأيام، 
احتجاجية  بوقفة  اأم�س  دعموها 
الرتبية  وزارة  مقر  اأمام  وطنية 
من  "روي�سو"،  مبلحقة  الوطنية 
اأجل مطالبة وزير الرتبية بالنظر 
البيداغوجية  مطالبهم  يف 
موؤكدين  واالجتماعية،  املهنية 
يطالهم  ال��ذي  للذل  رف�سهم 

امل��ه��ام غري  ل��ك��ل  ، ورف�����س��ا 
ي�سددون  البيداغوجية.كما 
ال���وزارة  ت��دخ��ل  اأهمية  على 
جذرية  ب��اإ���س��الح��ات  للقيام 
واإنقاذ  الثاين  اجليل  برامج  يف 
اإىل  اإ�سافة  االبتدائية،  املدر�سة 
التالميذ  حت�سني ظروف متدر�س 
من  االأ�ساتذة،  عمل  وظ��روف 
كما  اأج��وره��م.  حت�سني  خ��الل 
اجلزائر  ات�ساالت  عمال  ا�ستفاد 
بزيادة قدرت ب ٪14 يف االأجر 
اأاأجره   +4 اأي بكالوريا  القاعدي 
دينار،  األف   64 اأ�سبح  القاعدي 
لعمال  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س 
ا�ستفادوا  الذين  اجلزائر  بريد 

االأج��ر  يف   14٪ ب  زي��ادة  من 
القاعدي اأي بكالوريا 4+ ، اأجره 
دينار.  األف   59 اأ�سبح  القاعدي 
بعمال  االأ�ساتذة  ا�ست�سهد  كما 
�رصكة �سونلغاز الذين ا�ستفادوا 
االأجر  بزيادة ب ٪25 يف  اأي�سا 
اأجره   +4 بكالوريا  اأي  القاعدي 
دينار؛  األف   72 اأ�سبح  القاعدي 
ال�سحة  وم�ستخدمو  واالأطباء 
اأنهم  قالوا  الذين  العمومية 
م�ساعفة  زي��ادة  من  ا�ستفادوا 
للموظفني  بالن�سبة  خا�سة 
على م�ستوى واليات اله�ساب 

واجلنوب .

 تتمثل الزيادات احلقيقية املرتتبة عن تطبيق املر�سوم الرئا�سي اخلا�سة باأ�ستاذة الطور االبتدائي، و التي يطالب هوؤالء من 
خالل اإ�سرابهم امل�ستمر بتطبيقها باأثر رجعي منذ تاريخ �سدور املر�سوم 14 266- يف اجلريدة الر�سمية، حيث اأن قيمة الزيادات 

ترتاوح بني 1700 دج و 3 اأالف دج، االأمر الذي حركهم لدعوة ال�سلطات العليا برفع االأجور لل�سعف من خالل تعديل النظام 
التعوي�سي مبوظفي الرتبية الوطنية، وتخفي�ض اأو اإلغاء ال�سريبة على الدخل اأو رفع قيمة النقطة اال�ستدال لية.

النطق باحلكم االثنني القادموا�سلوا اإ�سرابهم واحتجوا اأمام مقر وزارة الرتبية

العامة  ال��ن��ي��اب��ة  مم��ث��ل  ط��ل��ب 
مبحكمة بئر مراد راي�س، ال�سجن 
بثالث �سنوات للنا�سط �سمري 

بلعربي.
وذكر املحامي اأمني �سيدهم اأحد 
اع�ساء هيئة الدفاع اأن بلعربي 
امل��وؤق��ت  ال��ق��اب��ع يف احل��ب�����س 
بتهمتي  حوكم  �سبتمرب،  منذ 
وح��دة  ب�سالمة  "امل�سا�س 
من�سورات  و"عر�س  الوطن" 
ت�رص بامل�سلحة الوطنية" وهي 
القانون  عليها  يعاقب  جنحة 

بخم�س �سنوات �سجنا.
باحلكم  النطق  يتم  ان  وينتظر 
االثنني 3 فيفري بح�سب اللجنة 
الوطنية لالفراج عن املعتقلني، 
ب"مرافعات  اأ���س��ادت  التي 
تاريخية للمحامني" كما كتبت 

على �سفحتها على فاي�سبوك.
والتم�ست النيابة العامة  ثالث 
غرامة  نافذاو  �سجنا  �سنوات 

يف  دج   300000 قدرها  مالية 
�سمري  ال�سيا�سي  النا�سط  حق 
اأعلنت  ح�سبما  العربي،  بن 
الوطنية الإطالق �رصاح  اللجنة 
لها على  املعتقلني، يف من�سور 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكة 

في�سبوك.
اأن  الهيئة  نف�س  اأ�سافت  و 
�سمري بن العربي لن يتم اإطالق 
�سيتم  اأن��ه  و  ال��ي��وم،  ���رصاح��ه 
القادم  االأ�سبوع  باحلكم  النطق 

يوم االثنني 3 فيفري. 
عن  االإفراج  مت  جانفي   2 ومنذ 
فرتة  لنهاية  اإم��ا  �سجيًنا،   94
املوؤقت  باالإفراج  اأو  عقوبتهم 
اأو  حماكمتهم  ان��ت��ظ��ار  يف 
الرباءة، بح�سب اللجنة الوطنية 
التي  املعتقلني،  عن  ل��الإف��راج 
124 معتقل راأي ال  اأن  ذكرت 

يزالون يف ال�سجن.
لوؤي ي

التما�ض ثالث �سنوات �سجنا بحق 
النا�سط �سمري بلعربي

دعا اإىل اإطالق �سراح املعتقلني

ثالثاء  يوم  وككل  ام�س  احتج 
بع�س  ي��ق��وده��م  م��ت��ظ��اه��رون 
املطالب  كانت  اأي��ن  الطلبة، 
الغاز  ال�ستغالل  الراف�سة 
امل�سرية  الئحة  يف  ال�سخري 
التغيري  دع��وات  جانب  49اإىل 
اجل�����ذري واإط������الق ����رصاح 

املعتقلني.
عمر  من   49 امل�سرية  واأخ��ذت 
جديدا  بعدا  ال�سعبي  احل��راك 
�سعارات  ،برفع  اال�سبوع  هذا 
راف�سة وهتافات منددة مب�رصوع 
اأملحت  ال��ذي  ال�سخري،  الغاز 

ال�سلطات اىل اإعادة بعثه.
اإىل  ال�سلطات  اأحمت  وكانت   
الغاز  م�رصوع  تنفيذ  حتمية 
مالذ  اأن��ه  باعتبار  ال�سخري 
الإن��ق��اذ ال��ب��الد م��ن اأي��ة اأزم��ة 
اقت�سادية خانقة، ال�سيما يف ظل 
تاآكل ر�سيد اخلزينة من العملة 
لت�سل  تراجعت  التي  االأجنبية، 
حاليا اإىل 60 مليار دوالر ح�سب 
كان  بعدما  االأخرية،  التقديرات 
 200 حدود  يف   2014 عام  يف 

مليار دوالر.
على  امل��ت��ظ��اه��رون  و���س��دد    
رف�س تنفيذ م�رصوع ا�ستخراج 
مراعاة  دون  ال�سخري  الغاز 
القادمة.  االأج��ي��ال  م�ستقبل 
باحللول  و�سفوه  مبا  منددين 
ال�سهلة، التي تلجاأ اإليها ال�سلطة 
االقت�سادية  التحديات  ملواجهة 
وعك�ست  واالج��ت��م��اع��ي��ة. 
خالل  ُرفعت  التي  ال�سعارات 
الرف�س  حجم  االحتجاجات، 

ال�سعبي للم�رصوع.  
باإطالق  املحتجون  طالب  كما 
مظاهرات  يف  املعتقلني  �رصاح 
احلرية  واإع��ادة  ال�سعبي  احلراك 
للمفرج  واملدنية  ال�سيا�سية 
ال�سحافة  وح��ري��ة  ع��ن��ه��م، 

وا�ستقاللية اجلهاز الق�سائي.
ورف���ع امل��ت��ظ��اه��رون الف��ت��ات 
املنتخبة  املجال�س  بحل  تطالب 
التي مت انتخابها يف عهد الرئي�س 
بوتفليقة  عبدالعزيز  املخلوع 
راأ���س��ه��ا  ع��ل��ى   ،2017 ع���ام 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 

الوالئية،  املحلية  واملجال�س 
االأح��زاب  جميع  بحل  مطالبني 
بوتفليقة  نظام  �ساندت  التي 
اإ�سارة  يف  العلن،  اأو  ال�رص  يف 
الرئا�سي  التحالف  اأح��زاب  اإىل 

االأربعة "جبهة التحرير الوطني 
الدميقراطي  الوطني  والتجمع 
واجلبهة  اجل��زائ��ر  اأم��ل  وجتمع 

ال�سعبية الوطنية.
لوؤي ي

رْف�ُض م�سروع ا�ستغالل الغاز ال�سخري حا�سر بقوة يف حراك الثالثاء  

ح�سب املدير العام ملوؤ�س�سة فارم لالأدوية واملكمالت الغذائية

بومزبر  ط��ارق  الدكتور  اأك��د 
فارم  وين  ملوؤ�س�سة  العام  املدير 
الغذائية  واملكمالت  لالأدوية 
على  اإذاع��ي  ت�رصيح  يف  اأم�س، 
حمليا،  امل�سنعة  االأدوي��ة  جودة 
موا�سفات  بكل  تتمتع  واأنها 
م�سنع  اأن   كما  العاملية  اجلودة 
�سهادات  على  يحوز  اجلزائري 

عاملية تثبت ذلك.
اأن  واأ���س��اف ط���ارق ب��وم��زب��ر 
اجل��زائ��ر  االأدوي�����ة يف  ���س��وق 
حمليا.ودعا  باملائة   60 تنتج 
ال�سوقية  احل�سة  ت�سقيف  اإىل 
االحتكار  ملنع  املنتجات  لبع�س 
االأدوي��ة،  من  االأ�سناف  لبع�س 
ل�سناعة  املنتجني  َه  توجُّ واأن 
ك�سادا  ي�سبب  االأ�سناف  نف�س 
حوايل  يوجد  ،حيث  املنتوج  يف 
من  واحد  �سنف  يف  منتجا   20
االأدوية.واأرجع املتحدث م�سكل 

من  اأ�سباب  لعدة  االأدوي��ة  ندرة 
ال�سوق  من  الدواء  �سحب  بينها 
االأدوي��ة  بع�س  اأن  و  العاملية 
اأعرا�س  من  ت�سببه  ملا  �سحبت 
جانبية واإىل التدين الكبري ل�سعر 
يجعل  ما  اأخرى،  اأدوية  ت�سجيل 
عملية  يف  خ��ا���رصا  امل�ستورد 
جلبها.واعترب بومزبر اأن مراجعة 
االأ���س��ع��ار الأ���س��ن��اف االأدوي���ة 
يوؤثر  �سوف  حمليا،  امل�سنعة 
على االإنتاج املحلي ومن اأ�سباب 
ذلك انخفا�س قيمة الدينار التي 
توؤثر على امل�سنعني.وثّمن تعيني 
بال�سناعة  مكلف  منتدب  وزير 
ال�����س��ي��دالن��ي��ة، م��ع��ت��ربا ذل��ك 
�سيعطي  واأن��ه  للقطاع  اإ�سافة 
لالقت�ساد  م�����س��اف��ة  ق��ي��م��ة 
الوطني ب�سكل عام، وال�سناعة 

ال�سيدالنية ب�سكل خا�س.
لوؤي ي

م�ستوردون تخلوا عن جلب بع�ض 
االأدوية ب�سبب هام�ض الربح ال�سعيف

من دون احلاجة اىل ا�ستخدام البطاقة الذهبية

بريد اجلزائر تطلق خدمة جديدة ل�سحب االأموال
عرب  اجلزائر،  بريد  موؤ�س�سة  اأم�س  ك�سفت 
موقعها الر�سمي يف الفاي�سبوك ،عن اإطالق 
على  احلائزين  زبائنها  متكن  جديدة  خدمة 
البطاقة الذهبية من �سحب االأموال من دونها.
وح�سب بيان  املوؤ�س�سة ، فاإن خدمة ال�سحب 
من دون بطاقة CARDLESS، متكن الزبائن 
من  الذهبية  النقدية  البطاقة  على  احلائزين 
اآيل يختارونه  اأي موزع  اأموالهم من  �سحب 
احلاجة  دون  من  الوطني،  الرتاب  كامل  عرب 
حالة  يف  وذلك  النقدية،  البطاقة  ال�ستعمال 

ن�سيانها اأو ن�سيان الرقم ال�رصي.
بريد  لزبائن  اجلديدة  اخلدمة  هذه  ت�سمح  كما 
لكي  اآخر  �سخ�س  اأي  يختاروا  باأن  اجلزائر 
بت�سليمه  وذل��ك  اخلدمة،  هذه  من  ي�ستفيد 
رقم العملية والرقم ال�رصي اخلا�س بها، الذي 

ي�سل عرب ر�سالة ن�سية ق�سرية.
الزبون  على  ينبغي  اخلدمة  من  ولال�ستفادة 
احل�ساب  يف  الدخول  التالية:  اخلطوات  اتباع 
ال�سحب  خدمة  اختيار  ثم  م��وب،  بريدي 
 ،+ عالمة  على  ال�سغط  تليها  بطاقة،  بدون 
مدة  املبلغ، حتديد  امل�سدر وحتديد  اختيار  ثم 
على  ال�سغط  ثم  ال�سحب،  عملية  �سالحية 

اإن�ساء.
وح�سب البيان ، فاإنه عند ا�ستيفاء االإجراءات 
ال�سابقة، تعر�س للزبون ر�سالة، توؤكد اأنه قد 
مت اإجراء العملية من دون بطاقة نقدية بنجاح، 
هاتفه  اإىل  ق�سرية  ن�سية  ر�سالة  وت�سله 
مرفقا  للعملية،  ال�رصي  الرقم  حاملة  النقال 
اأي  اإىل  الزبون  يتوجه  اأين  ال�رصي،  برقمه 
موزع اآيل عرب الرتاب الوطني ويختار عملية 

ال�سحب من دون بطاقة، ثم يقوم باإدخال رقم 
الرقم  اإدخ��ال  ثم  بالعملية،  اخلا�س  ال�سحب 
ق�سرية،  ن�سية  ر�سالة  عرب  املر�سل  ال�رصي 
للتح�سيل  العملية،  خيار  تاأكيد  اإىل  اإ�سافة 

يف االأخري، على املبلغ املطلوب واملربمج.

لوؤي ي
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اأ�سغال  افتتاح  على  اإ���رصاف��ه  ل��دى  و 
ل�رصكة  ال�سامية   االإط��ارات  اجتماع 
و  العا�سمة  للجزائر  التطهري  و  املياه 
املوارد  وزير  اأو�سح  )�سيال(،  تيبازة 
يف  العمومية  اخلدمة  حت�سني  اأن  املائية 
ي�سكل  ال�����رصوب،  امل��اء  توفري  جم��ال 
"حمورا  اجلديدةّ   للحكومة  بالن�سبة 
اأ�سا�سيا و اأوليا ي�سمل يف نف�س الوقت 
و/ امل�ستهلكني  املواطنني  طلب  تلبية 
و  امللحوظ  التح�سني  و  امل�ستعملني،  اأو 
و  التقني  الت�سيري  ملوؤ�رصات  اجلوهري 

التجاري".
اأن  ب��راق��ي  اأو���س��ح  ال�سدد،  ه��ذا  يف 
"و�سيلة  املوؤ�س�سة العمومية �سيال تعد 
جمال  ات�ساع  اىل  بالنظر  للقطاع  هامة 
املعنيني  ال�سكان  ع��دد  و  ن�ساطها 
النموذجة  خدمتها  نوعية  و  بن�ساطها 
يف جمال  الت�سيري املنتدب خلدمات املاء 

ال�رصوب و التطهري.
التي  النقائ�س  بع�س  بخ�سو�س  و 
املاء  توزيع  جمال  يف  م�سجلة  تزال  ال 
بلديات  بع�س  يف  ال�سيما  ال�رصوب 
هذا  نتائج  اأن  الوزر  اعترب  العا�سمة، 
املنتدب  )الت�سيري  التنظيم  من  النوع 
التطهري(،  و  ال�رصوب  امل��اء  خلدمات 
كانت نتائج "موؤكدة" يف املناطق املعنية 
و  معا  تيبازة  و  العا�سمة  اجلزائر  اأي 
نتائج  ان  م�سيفا  وهران،  و  ق�سنطينة 
هذا امل�سعى توؤكد �رصورة "م�ساعفتها 
االأخرى   الكربى  املدن  م�ستوى  على 
ري  منظومات  على  املرتكزة  وتلك 

معقدة".
الت�سيري  �سيا�سة  ح�سيلة  وب�ساأن 
ال�سيد  اأ�سار  التطهري،  املنتدب للمياه و 
 24 م��دار  على  امل��اء  توفر  اإىل  براقي 
و  بعد  عن  الت�سيري  تعميم  و  �ساعة، 
جتديد القنوات و و�سع تفرعات جديدة 
و حت�سني نوعية املياه ا�سافة اىل جناعة 
املياه  معاجلة  يف  التطهري  حمطات 

امل�ستعملة.
ال  التي  النقائ�س  بخ�سو�س  واأو�سح 
تزال موجودة، اأنها تتعلق بفائ�س اإنتاج 

البطيء  التقدم  و  االأحيان  بع�س  يف 
املرتفعة  الن�سبة  و  التقنية  للمردودية 
اآجال  متو�سطة  و  املفوترة  غري  للمياه 
اال�ستهالك  و  الت�رصبات  اإ���س��الح 
ن�سبة  و  التجهيز  لقرو�س  ال�سعيف 
االأعمال  برقم  مقارنة  الت�سيري  تكاليف 

املحقق.
امل��وارد  وزي��ر  دعا  امل�ساألة،  هذه  حول 
 : ب�  القيام  املوؤ�س�سة اىل  املائية اطارات 
على  للو�سول  حازم  و  طوعي  "عمل 
نتائج  اإىل  املتو�سط  و  الق�سري  املدى 
الكمي"،  للتقدير  قابلة  و  ملمو�سة 
"تن�سيق  اأهمية  ال�سياق  هذا  يف  مربزا 
و  للقطاع  املركزية  االدارة  مع   " اأمثل 
مع ال�سلطات املحلية، ال�سيما بواليتي 

اجلزائر العا�سمة و تيبازة".
م�سريي  خماطبا  الوزير  ���رصح  كما 
جددت  احلكومة  اأن  "�سيال"  �رصكة 
اتفاق ال�رصاكة مع جممع �سويز بالرغم 
االأخ��ذ  م��ع  االقت�سادي  ال��ظ��رف  م��ن 
يف  ال�رصكة  هذه  "خربة  احل�سبان،  يف 
باملياه و حتكمها  املتعلقة  املهن  خمتلف 
التقنيات و امل�سارات االأكرث حداثة  يف 

يف هذا املجال".
وقال يف هذا ال�سدد "بعيدا عن اجلوانب 
التعاقدية، اأدعو اإذن فرق �سويز املكلفة 
اأو  املقر  م�ستوى  على  اجلانب  بهذا 
التبني  اىل  باجلزائر  هنا  املتعاونني 
الذي  النقل،  و  التعاون  ملبداأ  الكامل 
على  العمل  مع  ال�رصاكة  لهذه  اأ�س�س 
م�ستوى  على  املهنية  الكفاءات  بروز 
اىل  الفعلي،  تو�سيعها  و  املوؤ�س�سة 
الديوان  و  للمياه  اجلزائرية  وح��دات 

الوطني للتطهري".
و اأعلن يف هذا اخل�سو�س عن االفتتاح 
القريب للمدر�سة الوطنية لت�سيري املياه 
اآلية  اأجل تعزيز  التطهري، و ذلك من  و 
توفري  و  القطاع  تطوير  و  التكوين 

ال�رصوط لت�سهيل نقل املهارات.
لهذه  القريب  الفتح  ان  اأ���س��اف  و 
املوؤ�س�سة يندرج �سمن "م�سعى تعزيز 
اآلية التكوين و تطوير القطاع و توفري 
اإدماج  و  لت�سهيل  الق�سوى  ال�رصوط 

نقل املهارات".

التي  املدر�سة  هذه  ان  براقي  اأكد  كما 
متتلك منها �رصكة اجلزائرية للمياه ن�سبة 
للتطهري  الوطني  الديوان  و   )%  40(
التطهري  و  امل��ي��اه  �رصكة  و   )%  30(
 ،)%  30( "�سيال"  العا�سمة  باجلزائر 
و  فعال  تكوين  "عر�س  يف  �ست�سهم 
و  التخ�س�سات  متعدد  و  تكميلي 
م�ستمر على امل�سارات املهنية من خالل 
اجلمع بني التكوينات العليا يف جماالت 
من  املعنيني،  االع��وان  تكوين  و  الري 
خالل اتفاقية �سارية مع وزارة التكوين 
التطوير  اعمال  و  املهنيني  التعليم  و 
اجلارية،  على م�ستوى مراكز اجلزائرية 
و  للتطهري  الوطني  الديوان  و  للمياه 
التكوينات  وكذا  املوؤهلة  التكوينات 

ح�سب الطلب.
ملعاجلة  اإن�ساء فرع  املياه:  ت�سفية 

قريبا االأوحال 
من جانبه اأ�سار املدير العام ل�رصكة املياه 
بري�س  العا�سمة  باجلزائر  التطهري  و 
ح�سيلة  اىل  مداخلته  خالل  كابيبال 
"ال باأ�س بها" يف اطار ال�رصاكة القائمة 
بني اجلزائرية للمياه و جممع �سويز منذ 
بتكوين  ال�سدد  2006، مذكرا يف هذا 
600 اطار م�سري و توزيع املياه ال�ساحلة 
لل�رصب 24/24 �ساعة، منذ �سنة 2010 

اجلزائر  بلديات  جميع  م�ستوى  على 
من  ابتداء  تيبازة  بوالية  ثم  العا�سمة 
تطهري  عملية  كذا  و   2018 جويلية  
انتقلت من قدرة  التي  امل�ستعملة،  املياه 
�سكان  مكافئ   265000 تناهز  معاجلة 
يف �سنة 2006 اىل اأكرث من 3 ماليني 

مكافئ �سكان يف �سنة 2019.
و ا�ساف ال�سيد كابيبال "ان  ا�ستثمارا 
�رصكة  و  ال��دول��ة  ب��ه  قامت  �سخما 
املياه  توزيع  حت�سني  اأجل  من  "�سيال" 
على  التطهري  و  لل�رصب  ال�ساحلة 
هذه  على  عالوة  و  الواليتني،  م�ستوى 
فقد  ال�سلطات  بذلتها  التي  اجلهود 
اطار م�سري،   600 بتكوين  قمنا كذلك 
املعايري  ي�ساهي  موؤهالت  مب�ستوى 

الدولية".
التي  للنقائ�س  تطرقه  معر�س  يف  و 
بخ�سو�س  ال��ق��ط��اع  وزي���ر  اأث��اره��ا 
جمال  يف  اال�سطراب  و  الت�رصبات 
ل�رصكة  العام  املدير  اع��رب  التوزيع 
العا�سمة،  للجزائر  التطهري  و  املياه 
االختالالت  هذه  بت�سحيح  التزامه  عن 
جتري  مكثفة  عمليات  ان  اىل  م�سريا 
يف  املياه  توزيع  حت�سني  اجل  من  حاليا 
غرار  على  ت�����رصرا،  االأك��رث  املناطق 

�رصاقة و دويرة و العا�سور )اجلزائر(.

كما تت�سمن ا�سرتاتيجية �سيال م�سالة 
"مطابقة  هي  التي  املياه  نوعية  حت�سني 
كليا من حيث املعطيات البكترييولوجية 
احلد  كذا  و  الكيميائية"  و  الفيزيائية  و 
من رمي املياه امل�ستعملة يف الف�ساءات 

الطبيعية من خالل التثمني و االإحراق.
ب�رصكة  التطهري  مدير  اأكد  جانبه  من 
اقتناء  �سيتم  اأنه  ب��وداب،  ر�سا  �سيال 
 2020 �سنة  خ��الل  خفيفة  �ساحنات 
و  التنظيف  بعمليات  القيام  اجل  من 
التنقية، اما االن�سغال االآخر امل�سار اليه 
االوحال  مبعاجلة  فيتعلق  اللقاء  هذا  يف 
املياه  ت�سفية  حمطات  من  امل�ستخرجة 
كمياتها  فتئت  ما  التي  امل�ستعملة 
م�ساحة  لتحتل  تتزايد  امل�ستخرجة 
 10 يوازي  ما  اأي  مربع،  مرت   45000

مالعب كرة قدم.
امل��وارد  وزي��ر  اأعلن  ال�سدد  ه��ذا  يف 
عن  الندوة  ا�سغال  هام�س  على  املائية 
بت�سيري  يتكفل  قريبا،  ف��رع  اإن�ساء 
تنتجها  التي  االأوح��ال  معاجلة  ن�ساط 
و  امل�ستعملة  املياه  ت�سفية  حمطات 
و  البيئة  وزارت��ي  مع  بالتن�سيق  ذلك 
امل��ادة  ه��ذه  ا�ستغالل  بهدف  الفالحة 
كوقود  متعددة  ال�ستعماالت  )الطني( 

و كاأ�سمدة.

اأوليا"، م�سريا  اأ�سا�سيا و  "حمورا  اأن حت�سني اخلدمة العمومية يف جمال توفري املاء ال�سروب و التطهري، ي�سكل بالن�سبة للحكومة اجلديدة  اأرزقي براقي، باجلزائر العا�سمة  اأكد وزير املوارد املائية،   
امل�ستعملني. و  امل�ستهلكني  تلبية طلب  �ست�سهر على  العمومية  ال�سلطات  اأن  اإىل 

وزير املوارد املائية اأرزقي براقي يوؤكد:

�سارك فيه خمت�سون وممثلون عن املجتمع املدين

باملجل�س  والعمل،  ال�سحة  جلنة  نظمت 
حول  درا�سيا  ي��وا  الوطني  ال�سعبي 
ال�رصطان،  مبر�سى  التكفل  �سيا�سة 
مب�ساركة خمت�سني يف املجال وممثلني عن 

املجتمع املدين؛. 
اأو�سحت  اللقاء،  ه��ذا  افتتاح  وخ��الل 
اأن  رابحي،  عقيلة  ال�سحة،  جلنة  رئي�سة 
هذا اليوم يندرج يف اإطار »�سل�سلة االيام 
الدرا�سية التي برجمتها اللجنة من اأجل 

اجلزائر«،  يف  ال�سحية  ال�سيا�سة  تدار�س 
تنظيمها  وراء  من  الهدف  اأن  م��ربزة 
قبل  م��ن  امل��ب��ذول  املجهود  تثمني  ه��و 
ال�سحي  التكفل  مبجال  املعنية  اجلهات 
النقائ�س  ت�سخي�س  وكذا  باملواطنني، 
ذات  واأبرزت  احللول.  واقرتاح  امل�سجلة 
خمرجات  �ستجمع  اللجنة  اأن  املتحدثة، 
اإىل  ترفع  تقارير  �سكل  يف  االأي��ام  هذه 
الوزير االول و وزير ال�سحة و ال�سكان 

و اإ�سالح امل�ست�سفيات من اأجل تو�سيح 
موؤكدة  ال�سحية،  ال�سيا�سة  الروؤى حول 
اللجنة   موا�سلة  على  اأخ��رى  جهة  من 
تنظمها  التي  امليدانية  الزيارات  �سل�سلة 
على  ال�سحية  املوؤ�س�سات  خمتلف  اإىل 

امل�ستوى الوطني. 
من جهته، ركز الربوف�سور اليا�س رحال 
الت�سخي�س  �رصورة  حول  مداخلته  يف 
منها  تعلق  ما  خا�سة  لل�رصطان  املبكر 
اأهمية  على  م�سددا  الثدي،  ب�رصطان 
اخلا�سة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  تفعيل 
اأنواع  يت�سدر  الذي  الداء  هذا  مبكافحة 
لدى  اجلزائر  يف  امل�سجلة  ال�رصطانات 

الن�ساء..
بوعالق،  قادة  اال�ستاذ  دعا  جهته،  من 
تكوينية  دورات  تنظيم  ���رصورة  اإىل 
لفائدة جميع املتدخلني يف جمال الوقاية 
ال�رصطانات،  اأنواع  خمتلف  مكافحة  و 

امل�ستجدات  مواكبة  اأج��ل  من  ذل��ك  و 
ذلك  و  العاملي  امل�ستوى  على  احلا�سلة 
مقرا  باملر�سى،  االأمثل  التكفل  بهدف 
�سيما  ال  النقائ�س«  »بع�س  بت�سجيل 
العالج  مواعيد  �سبط  يخ�س  فيما 

الكيماوي،.
من جانبه رافع الربف�سور عدة بوجنار من 
اأجل توفري عدد اأكرب من مراكز مكافحة 
ال�رصطان على امل�ستوى الوطني و ال�سهر 
الطبية  االأطقم  وتوفري  جتهيزها  على 
اأمثل  تكفل  لبلوغ  ذلك  و  املتخ�س�سة 
باملر�سى، خا�سة ما تعلق بتقلي�س اآجال 
املعاجلات  اإجراء ح�س�س  مواعيد  تنظيم 
مراعاة  �رصورة  اإىل  م�سريا  الكيماوية، 
ال�رصطان  ت�سخي�س  يف  الوقت  عامل 
ومعاجلته يف مراحله االبتدائية. ويف ذات 
املنحى، ترى الربوف�سور ليلى حمفوف، 
�رصورة مراجعة �سيا�سة التكفل مبر�سى 

اإىل  نف�سه  الوقت  يف  م�سرية  ال�رصطان، 
املجال مقارنة  ت�سجيل »حت�سن« يف هذا 
اإجراء  اإىل  داعية  املن�رصمة،  بال�سنوات 
عن  للك�سف  معمقة،  علمية  اأبحاث 
اأ�سباب انت�سار داء ال�رصطان خا�سة منه 

املتعلق باالأع�ساب.
االأمل  جمعية  رئي�سة  نقلت  بدورها، 
من  كتاب،  حميدة  ال�رصطان،  ملكافحة 
مر�سى  ان�سغاالت  مداخلتها  خ��الل 
االإدارية  ال�سعوبات  اأبرزها  ال�رصطان، 
اخلا�سة ب�سبط مواعيد للعالج وا�سفة 
غالبا  حيث  »الكارثية«،  ب  الو�سعية 
قبل  املري�س  يتوفى  ما  قولها-  -ح�سب 
ال�ساأن  هو  و  الكيماوي؛  العالج  موعد 
�سبط  �سيا�سة  مراجعة  ي�ستوجب  الذي 
املتابعة  و  والعالج  الت�سخي�س  مواعيد 

الطبية.
ق/و

جلنة ال�سحة بالربملان تنظم يوما درا�سيا حول التكفل مبر�سى ال�سرطان
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 نحو اإعداد خارطة طريق تعك�ض ان�سغاالت الفئات اله�سة 

حممد علي 
--------------------

اللقاء  خ��الل  ال��وزي��رة  اأو�سحت  و 
االجتماعي  الن�ساط  مل��دراء  اجلهوي 
اأنه "جت�سيدا لتوجيهات  لغرب الوطن، 
رئي�س اجلمهورية، و اإميانا باأهمية احلوار 
والت�ساور بني االدارة و املواطن و بني 
القطاع  يعمل  اط��ارات��ه،  و  امل�سوؤول 
طريق  خارطة  م�رصوع  اإع��داد  على 
تعك�س االن�سغاالت و امل�ساكل الفعلية 
احللول  اإيجاد  يف  وت�ساهم  للمواطن 
خ�سو�سيات  ح�سب  ذلك  و  الفعلية، 

كل منطقة".
القطاع  اأن  اأبرزت  ال�سياق،  ذات  ويف 
وطني  م�رصوع  "اإعداد  اىل  ي�سعى 
روح  بعث  على  يقوم  ا�سرتاتيجي 
على  ينطوي  الت�سامن  ملفهوم  جديدة 
االجتماعية  ال�سيا�سة  على  املحافظة 
مع  اله�سة  الطبقة  م�ساندة  و  للدولة، 
يف  تتمثل  جديدة  مبتطلبات  ارفاقها 
االجتماعية  الطبقة  وانخراط  تدعيم 
التنمية  م�����س��ار  يف  ب��ه��ا  املتكفل 
بالتدعيم  فقط  لي�س  االجتماعية، 
املايل و املادي و امنا بالتكوين واملرافقة 
تنفيذ  اآليات  وعرب  النجاعة  لتحقيق 
القطاعية،  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
وبالتن�سيق مع جل القطاعات الوزارية 

يف اإطار الت�سامن احلكومي".

الوزيرة  اأ�سارت  ال�ساأن،  هذا  ويف 
الت�سامن  ملبداأ  اجلديدة"  "النظرة  اىل 
ال�سيا�سة  "التاأكيد على  الوطني، مع 
اأنه  اىل  م�سرية  للدولة"،  االجتماعية 
ال�رصيك  مع  لقاءات  عدة  تنظيم  مت 
واجلمعيات  والنقابات  االجتماعي 
عقد  بغية  وزاري��ة،  قطاعات  وك��ذا 
قدما  "للم�سي  �رصاكة  اتفاقيات 

بالقطاع".
اإن�ساء  ال�سيدة كريكو عن  و ك�سفت 
جلنة احلوار و الت�ساور على م�ستوى 
ال�رصكاء  عن  ممثلني  جتمع  ال��وزارة 
االجتماعيني من نقابات و جمعيات، 
موؤكدة اأن احلوار يعد "ال�سبيل االأمثل 

للرقي بالقطاع".
هو  القطاع  اأولوية  من  اأنه  واأ�سافت 
ال�سعي اىل "ترقية العمل الت�سامني، 
مب�ساهمة  الت�سامن  مبداإ  من  انطالقا 
غر�س  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ر  و  اجل��م��ي��ع 
امليداين  العمل  ع��رب  الفكرة  ه��ذه 
التح�سي�سي مع ا�رصاك املجتمع املدين 

واالإعالم، و فتح جمال االنخراط  لكل 
وفقا  اخلوا�س  و  العموميني  الفاعلني 
بني  القانون".ومن  اأحكام  تقت�سيه  ملا 
اأي�سا  الوزيرة  اأ�سارت  القطاع،  اأهداف 
اىل "االهتمام باالأ�رصة وتقوية التالحم 
الو�ساطة  اآليات  تدعيم  عرب  االأ���رصي 
العائلية، ال�سيما من خالل اإعادة اإدماج 

االأ�سخا�س امل�سنني يف و�سطهم العائلي 
و العمل على الرتقية الفعلية للمراأة يف 
�ستى ميادين التنمية، ف�سال عن اآليات 
التمكني ال�سيا�سي لتمثيل نيابي فعال 
وناجع مبا يتواكب مع التطور". وبنف�س 
اجلميع  كريكو  ال�سيدة  حثت  املنا�سبة، 
الديناميكية  هذه  يف  "االنخراط  اىل 
ق�سد  اجلهود  تناغم  وتكثيف  اجلديدة 

ت�سبو  التي  ال�سيا�سية  االأهداف  بلوع 
اجلديدة".و  اجلمهورية  رك��ائ��ز  اىل 
فاإن  الوزيرة--  --تقول  الغر�س  لهذا 
ح�سيلة  عر�س  اىل  "يرمي  اللقاء  هذا 
حتققت  التي  االإجن��ازات  و  الن�ساطات 
مع  بها  املتكفل  ال��ف��ئ��ات  ل�سالح 
النقائ�س  و  ال�سعوبات  اىل  التطرق 
ح�سب  الفعال  التكفل  اعرت�ست  التي 

طبيعة و خ�سو�سية كل والية، و ذلك 
و  االجتماعية  العدالة  حتقيق  اأجل  من 
اأن  الوزيرة  اأكدت  الفر�س".و  تكافئ 
بلقاءات جهوية  ُيتبع  اللقاء �سوف  هذا 
ال��رتاب  ك��ل  لتغطية  اأخ���رى  ملناطق 
منطقة  "لكل  اأن��ه  معتربة  الوطني، 
متطلباتها  و  اجلغرافية  خ�سو�سياتها 

االجتماعية و االقت�سادية".

اله�سة، و ت�ساهم  للفئات االجتماعية  اإعداد خارطة طريق تعك�ض االن�سغاالت الفعلية  اأن القطاع ب�سدد  الت�سامن الوطني و االأ�سرة و ق�سايا املراأة، كوثر كريكو، باجلزائر العا�سمة،  ك�سفت وزيرة 
"وفقا خل�سو�سيات كل منطقة". اإيجاد حلول ملختلف م�ساكل القطاع،  يف 

وفقا خل�سو�سيات كل منطقة...

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  �سجلت 
و716  األف   34 الفارطة،  ال�سنة  خالل 
اال�ستعمال  ب�سبب  مرورية  خمالفة 
اليدوي للهاتف النقال اأثناء ال�سياقة، و 
الذي ت�سّبب اأي�سا يف وقوع 43 حادثا 

مروريا خالل نف�س الفرتة.
النقال  للهاتف  اليدوي  يعد اال�ستعمال 
عليها  يعاقب  جرمية  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء 
من   30 امل��ادة  الأحكام  وفقا  القانون، 
خمالفة   381_04 التنفيذي  املر�سوم 
مرورية يعاقب عليها القانون يف املادة 
لرخ�سة  الفوري  بال�سحب  66/ج8 
على  بالقدرة  امل�سا�س  مع  ال�سياقة 
والتعليق  �ساعة   48 اأجل  بعد  القيادة 
من   96 للمادة  طبقا  اأ�سهر   03 مدة 
جزافية  غرامة  اإىل  باالإ�سافة  القانون، 

ترتاوح ما بني 2000دج اىل4000 دج، 
حلوادث  معر�سا  ال�سائق  يكون  حيث 
املرور اأكرث باأربع مرات عند ا�ستخدامه 

للهاتف النقال يدويا.
العامة  املديرية  كانت  ال�ساأن،  هذا  ويف 
لالأمن الوطني قد �سجلت خالل ال�سنة 
خمالفة  وثالثني  ثماين  قرابة  املنتهية 
اال�ستعمال  ب�سبب  ج��اءت  م��روري��ة 
ت�سبب  الذي  النقال،  للهاتف  اليدوي 
وقوع  يف  الفرتة،  ذات  خ��الل  اأي�سا 
دفع  ال��ذي  االأم��ر  م��روري��ا،  حادثا   43
اإط��الق  يف  امل��ب��ا���رصة  اإىل  باملديرية 
دعائمها  ع��رب  حت�سي�سية  ح��م��الت 
الر�سمي  االإلكرتوين  املوقع  الرقمية، 
و�سفحة »فاي�سبوك« وح�ساب »تويرت« 
لالأمن الوطني، حول خماطر االن�سغال 

با�ستعمال الهاتف النقال اأثناء ال�سياقة، 
بحياة  مت�س  كوارث  من  عنه  ينجر  وما 
الطريق،  م�ستعملي  خا�سة  املواطن 
النقال  بالهاتف  »االن�سغال  �سعار  حتت 
اأين  الكارثة«،  ال�سياقة....ماآله  اأثناء 
اأكدت املديرية، يف بيان لها، اأن قاعات 
الواليات  اأمن  م�ستوى  العمليات على 
التي  بالبالغات  للتكفل  جمندة  تبقى 
االأخ�رص  الرقم  طريق  عن  اإليها،  ترد 
 « وتطبيق   17 النجدة  رقم  و    1548
املواطنني  ت�رصف  حتت  �رصطة«  األ��و 
للتبليغ عن كل اجلرائم التي مت�س باأمن 
التبليغ  املواطن، كون   ثقافة  و�سالمة 
احللقة  تعد  املواطن  بها  يتحلى  التي 

االأ�سا�سية يف املعادلة االأمنية.
ق/و

بعد ت�سجيل 34 األف خمالفة مرورية ب�سببه

االأمن ي�سّن حربا على اال�ستعمال اليدوي للهاتف النقال
من  اأثناء ال�سياقة املا�سرت  طلبة  من  جمموعة  ي�ستكي 

النظام الكال�سيكي من الو�سعية املحرجة 
التي يعي�سونها ب�سبب حرمانهم من حقهم 
يف االإيواء، على م�ستوى خمتلف االإقامات 
العاجل  بالتدخل  مطالبني  اجلامعية، 
اأج��ل  م��ن  اجلامعية  اخل��دم��ات  مل�سوؤويل 

متكينهم من غرفة تاأويهم.
النظام  اإىل  املنتمون  املا�سرت  طلبة  يعاين 
الكال�سيكي من التهمي�س واالإهمال الذي 
اجلديد  اجلامعي  املو�سم  بداية  منذ  طالهم 
متكنهم  عدم  يف  واملتمثل   2020/2019
االإقامات  داخل  غرف  على  احل�سول  من 
اجلامعية، حيث وجد الطالب اأنف�سهم بدون 
الدخول  حق  حتى  وال  اإطعام  وال  غ��رف 
لالإقامة اجلامعية ب�سبب اكت�ساظ االأماكن 
�سيوؤثر  ما  وهو  املتوفرة،  الغرف  وجميع 
وعرب  للطلبة.  العلمي  امل��ردود  على  �سلبا 
وغ�سبه  وتذمره  امل�سكل  نف�س  عن  طالب 
منذ  اإي���واء  ب��دون  اأن��ه  حيث  ال�سديدين، 

اأقاربه  اأحد  منزل  ولوال  باجلامعة  التحاقه 
لبات يق�سي لياليه يف ال�سارع، كما �رصح 
االإقامة  م�سلحة  اإىل  انتقل  قد  اأنه  اأي�سا 
احل�سول  ملف  اإي��داع  اأج��ل  من  اجلامعية 
اأنه قد تفاجاأ عندما  على غرفة لالإيواء، اإال 
اأربعة  مع  �سيتقا�سمها  الغرفة  باأن  اأخربوه 
اأ�سخا�س اآخرين، م�سيفا اأن هذا االأمر يوؤثر 
نف�س  واأك��د  اجلامعي.  م�ساره  على  �سلبا 
يعاين  التي  املزرية  الو�سعية  باأن  الطالب 
احلاالت  عديد  من  واحدة  حالة  تعد  منها، 
العديد من  يعي�سها  التي  امل�سابهة  االأخرى 
اال�ستمرار  كيفية  عن  مت�سائال  الطالب، 
طموحاته  وحتقيق  اجلامعي  م�ساره  يف 
االأو�ساع  ه��ذه  اأم��ام  يراها  اأ�سبح  التي 
املزرية، جمرد  حلم، ويف ال�ساأن ذاته طالب 
الطلبة بالتدخل العاجل مل�سوؤويل اخلدمات 
اجلامعية من اأجل متكينهم من غرف جامعية 

ليتمكنوا من الدرا�سة يف اأو�ساع مريحة.
ق/و

طالبوا بتدخل م�سوؤويل اخلدمات اجلامعية حلل م�سكلتهم.

طلبة املا�سرت من النظام الكال�سيكي دون اإيواء

ع�سكرية  قتالية  ط��ائ��رة  �سقطت 
لبلدية  التابعة  اجليموط  مبنطقة 
البواقي  اأم  والية  يف  الزيتون  عني 
وح�سب  اإعالمية،  م�سادر  ح�سب 
من  الطائرة  فاإن  االأولية  املعلومات 
رحلة  يف  اأقلعت   30 �سوخوي  نوع 

القاعدة  من  تدريبية 
الرقعة  بئر  يف  اجلوية 
وتنقلت  البواقي.  باأم 
للحماية  ���س��ي��ارات 
و�ساحنات  امل��دن��ي��ة 
املطافىء باالإ�سافة اإىل 
عنا�رص الدرك الوطني 
املكان،  طوقوا  الذين 
من  االق��رتاب  ومنعوا 
احل��ادث.ول��ق��ي  موقع 
اأفراد طاقم الطائرة املكون من مقدم 
يف  احلادثة،  يف  م�رصعهما  ومالزم 
من  ر�سمي  بيان  �سدور  انتظار 

وزارة الدفاع الوطني.
ق/و

�سقوط طائرة ع�سكرية يف اأم البواقي
ع�رصة  الرابعة  الطبعة  تد�سني  مت 
لل�سالون الوطني للت�سغيل و التكوين 
العا�سمة  باجلزائر  املعار�س  بق�رص 
موؤ�س�سة،  ثالثني  ح��وايل  بح�سور 
متثل العديد من قطاعات الن�ساطات و 

حوايل 40 مدر�سة تكوين.
وبهذه املنا�سبة، اأكد حمافظ ال�سالون 
"ُتنظم  التظاهرة  اأن هذه  بلخريي  علي 
االأ�سخا�س  و  العمل  طالبي  لفائدة 
موؤ�س�ساتهم  اإن�����س��اء  يف  ال��راغ��ب��ني 
املتح�سلني  اجلامعيني  كذا  و  اخلا�سة 
يف  يرغبون  الذين  و  �سهادات  على 
من  مهاراتهم  و  كفاءاتهم  تعزيز 
تكميلية". تكوينية  دورات  خ��الل 

يدوم  ال��ذي  ال�سالون  هذا  اإن  وق��ال 
و  املوؤ�س�سات  "ملتقى  يعد  اأيام  ثالثة 
االإدارات الراغبة يف توظيف مهارات 
�سغل  من�سب  عن  الباحث  ال�سباب  و 
هذا  اأن  تكوين".واأو�سح  ع��ن  اأو 
الف�ساء يهدف اإىل اإقامة "حوار مبا�رص 
توظيف  مقابالت  اإج���راء  خ��الل  من 
انه  م�سيفا  اعالمية"،  ات�ساالت  و 
 25.000 التظاهرة  ت�سجل  ان  "ُينتظر 
اختتام  غ��اي��ة  اىل  االآن  م��ن  زائ���ر،  
كبري  عدد  �سيكون  حيث  ال�سالون، 
التكوين  و  ال�سغل  طالبي  من  منهم 

من خمتلف الفئات".
حتت  املنظم  ال�سالون  �سيكون  كما 

التكوين"،  و  الت�سغيل  "ملتقى  �سعار 
الهيئات  بني  لقاءات  لتنظيم  ف�ساء 
الوكالة  منها  للت�سغيل  العمومية 
و  البطالة  على  للتاأمني  الوطنية 
كما  امل�����س��اري��ع،  حاملي  ال�سباب 
اال�ستعالم  م��ن  ال�سباب  �سيمكن 
امل�ساريع  اإجراءات متويل خمتلف  حول 
و  النا�سئة  باملوؤ�س�سات  املتعلقة 
اأخرى  جهة  امل�سغرة.ومن  املوؤ�س�سات 
للندوات  ف�ساء  تخ�سي�س  �سيتم 
و  ا�ست�سارة  ور�سات  و  املو�سوعاتية 
خرباء  و  حمرتفني  تن�سيط  من  اإعالم 

يف جمال الت�سغيل.
ق/و

تد�سني الطبعة ال14 ل�سالون الت�سغيل والتكوين 

العدد05
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يو�سف بن فا�سل
-------------------

اأ���س��ات��ذة  تن�سيقية  �سنت 
اإ�رصابا  االبتدائي   الطور 
االبتدائيات  من  العديد  عرب 
والية  ت��راب  عرب  املتواجدة 
بوقفات  متبوع  ورق��ل��ة،  
مديرية  اأم���ام  احتجاجية 
ن�سبة  بلغت  حيث   ، الرتبية 
اال���س��ت��ج��اب��ة ل���الإ����رصاب 
ما  ح�����س��ب  ب70باملائة 
الوالئية املن�سق  عنه  ك�سفت 
اأكدت التن�سيقية يف وقت  و 
�سابق اأن ن�سالها �سيتوا�سل 
و  مطالبها،  افتكاك  اأجل  من 

املناهج  تغيري  مقدمتها  يف 
جودة  يحقق  مبا  ال��ربام��ج  و 
املحفظة  ويخفف  التعليم 
باالأثر  املطالبة  التلميذ،  على 
ال�سادر  للمر�سوم  الرجعي 
�سنة  الر�سمية  اجلريدة  يف 
بالزيادات  املتعلق  و   2014
معايري  توحيد  االأج��ور،  يف 
بتثمني  وذل���ك  الت�سنيف 
�سمانا  العلمية  ال�سهادات 
كما  الفر�س،  تكافئ  ملبداإ 
برفع  التن�سيقية  طالبت 
املدر�سة  اأ���س��ات��ذة  روات���ب 
ماليني  بثالث  االبتدائية 
رواتبهم  اإىل  ت�ساف  �سنتيم 

القدرة  ال�ستدراك  ذل��ك  و 
ال�����رصائ��ي��ة امل���ت���ده���ورة، 
مت�سكها  ع��ن  اأع��رب��ت  كما 
ال��ب��ي��داغ��وج��ي  ال�����س��ق  يف 
ال�ساعي  احلجم  بتخفي�س 
االبتدائي  التعليم  الأ�ستاذ 
ملواد  اأ�ساتذة  وتخ�سي�س 
اأكرث  اإ�سناد  وعدم  االإيقاظ 
الأ�ساتذة  اأف��واج  ثالثة  من 
اإع��ف��اء  م��ع   ، ال��ف��رن�����س��ي��ة 
املهام  جميع  م��ن  االأ���س��ت��اذ 
خ��ارج  البيداغوجية  غ��ري 
احتياطا  و  التدري�س،  حجرة 
هذه  الأداء  منح خا�سة  ر�سد 
�سنتيم  مبليوين  تقدر  املهام 

التن�سيقية  طالبت  كما   .
يف  االآلية  الرتقية  يف  باحلق 
اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  ال�سنف 
�سنوات،   5 ك��ل  رئي�سي 
كل  مكون  اأ���س��ت��اذ  ورت��ب��ة 
ا�سرتجاع  و  �سنوات   10
الن�سبي  التقاعد  يف  احل��ق 
التعليم  مهنة  اإدراج  ع��رب 
ال�ساقة،  املهن  قائمة  �سمن 
االبتدائية  املدر�سة  اإحلاق  و 
الوطنية،  الرتبية  ب���وزارة 
و  املتو�سطات  غ��رار  على 
على  دعت  كما   . الثانويات 
اإىل  االجتماعي  ال�سعيد 
�سكن  �سيغة  تخ�سي�س 
لالأ�ساتذة  �سكنات  ت�سمن 
ال�رصائح  باقي  غ��رار  على 
ال��ع��م��ال��ي��ة .وا���س��ت��ن��ك��رت 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة ال��والئ��ي��ة 
التي  االأخ��رية  الت�رصيحات 
امل�سوؤولني  بع�س  بها  ق��ام 
من  امل�����س��اع��ف  اخل�����س��م  و 
 ، امل�رصبني  االأ�ساتذة  اأجور 
تع�سفيا  �سلوكا   واعتربتها 
اإيقافهم  و  عزميتهم  لثني 
داع��ي��ة   ، االإ������رصاب  ع��ن 
ال�سفوف  اإىل  االأ���س��ات��ذة 
و  املقبلة  االإ�رصابات  الإجناح 
لتقييم  عامة  جمعيات  عقد 

القادمة  االحتجاجات 

 27  يحتفل ديوان حماية و ترقية �سهل ميزاب )غرداية( بالذكرى اخلم�سني الإن�سائه و الذي ي�سادف تاريخ 
اأ�سالة  و  الرائع،  املعماري  املا�سي  بريق  ا�ستعادة  و  بحماية  مكلفة  موؤ�س�سة  الديوان  يعترب  .و   2020 جانفي 

مهارات معمارية ال مثيل لها يف املجاالت الثقافية و العمرانية و االجتماعية للمنطقة.

 خم�سون �سنة يف خدمة حماية تراث ميزاب
ديوان حماية و ترقية �سهل ميزاب بغرداية.

بق�رص  ق��ا���رص  ط��ف��ل  جن��ا 
تيميمون  من�سوربكايل 
من  اختطاف  ح��ادث��ة  م��ن   ،
بينهم  م��ن  جمهولني  قبل 
�سيارة  م��ن  على   ، ام���راأة 
ك��ان  ال��ط��ف��ل   ، ب��ي�����س��اء 
على  كعادته  يلعب  مبفرده 
ق��ارع��ة ال��ط��ري��ق ال��ع��اب��ر 
�سارع  اين   ، الق�رص  و�سط 
مرورهم  حلظة  اخل��اط��ف��ون 

اىل  اإدخاله  و  جلبه  ملحاولة 
احلظ  حل�سن  و   ، ال�سيارة 
القا�رص  جاءت جناة ال�سحية 
تعرب  كانت   فتاة  يد   على 
�سارعت  اأين  احلادثة  موقع 
اخلاطفني،  من  ال�سرتجاعه 
دعاية  و  حماوالت  عدة  بعد 

العائلة...  ابن  اأنه 
 عبد العزيز اأغالدي 

ال��وايل  اأم�����س  تن�سيب  مت 
بهلول  اأدرار،  لوالية  اجلديد 
العربي، الذي مت تعيينه خلفا 

للوايل ال�سابق بكو�س حمو، 
خالل  مهامه  اأنهيت  ال��ذي 
بها  قام  التي  اخلا�سة  احلركة 

االأيام   رئي�س اجلمهورية هذه 
كان  و  هذا  الوالة،  �سلك  يف 
قد  الأدرار  اجل��دي��د  ال���وايل 

املنا�سب  من  العديد  �سغل 
على  تعيينه  قبل  االإداري��ة 
راأ�س والية اأدرار، كان اآخرها 
للتجهيزات  ع��ام��ا  م��دي��را 
ال�سكن،  ب��وزارة  العمومية 
من�سب  ذلك  قبل  �سغل  كما 
و  تندوف  يف  والئ��ي  مدير 
مدينة  من  هو  و  م�ستغامن، 
م�رصية والية النعامة، هذا و 
اأحيت  قد  اأدرار  والية  كانت 
اأم�س الثالثاء، اليوم الوطني 
 28 ي�سادف  ال��ذي  للتاجر 
من  �سنة،  كل  من  جانفي 
وتن اإعداده  مت  برنامج  خالل 
فيذه.                                                                                                        
  بلوايف عبدالرحمن

حجز كمية من  اللحوم احلمراء 
غري �ساحلة لال�ستهالك الب�سري 

باجللفة 

م�سالح  اأم�����س  مت��ك��ن��ت   
من  كمية  حجز  من  االأم��ن 
�ساحلة  غري  احلمراء  اللحوم 
كانت  الب�رصي  لال�ستهالك 
خ��ارج  للبيع  م��ع��رو���س��ة 
بال�سوق  ال�سحية  االأط��ر 
البريين  لبلدية  االأ�سبوعي 
على  ج��اءت  العملية  ،ه��ذه 
لعنا�رص  امليدانية  اخلرجة  اإثر 
مكافحة  اأج��ل   من  االأم��ن، 
بطرق  اللحوم  بيع  ظاهرة 
م�ستوى  على  �رصعية  غري 
لفتت  اأي����ن  االأ�����س����واق، 

اللحوم  من  كمية  انتباههم 
للبيع  معرو�سة  احل��م��راء 
بعد  تبني  ع�سوائية،  بطريقة 
الطبيب  قبل  من  معاينتها 
�ساحلة   غري  اأنها  البيطري 
الب�رصي،الكمية  لال�ستهالك 
امل��ح��ج��وزة امل��ق��در وزن��ه��ا 
و  حرقها  مت  ك��ل��غ،   75 ب���: 
مركز  م�ستوى  على  اإتالفها 
كما    ، بالبلدية  التقني  الردم 
االأمن حتقيقا  م�سالح  فتحت 

 . يف الق�سية 
م�سطفى بوخالفة 

جناة طفل من حادثة اختطاف بق�سر من�سور بكايل بتيميمون

تن�سيب الوايل اجلديد لأدرار

متكن اأفراد فرقة التفوي�سات 
للم�سلحة  التابعة  الق�سائية 
الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية 
ب��اأم��ن والي���ة ت��ن��دوف من 
وردت  م��ع��ل��وم��ات  خ���الل 
على  القب�س  باإلقاء  اإليهم، 
عن  ب��ح��ث  حم��ل  �سخ�س 
اجل��رح  و  ال�����رصب  تهمة 
ال��ذي  االأب��ي�����س،  بال�سالح 
ب�سببها  ح��ق��ه  يف  ���س��در 
و   ، النافذ  باحلب�س  عقوبة 
هذا  حتويل  و  اإي��ق��اف  بعد 
 . �س   . �س   ( املدعو  االأخ��ري 
 31 العمر  من  البالغ   ،) �س 
 ، اجلن�سية  اأجنبي  وهو  �سنة 

بحث  ن�رصية  حمل  اأنه  تبني 
بالقب�س  اأم���را  مت�سمنة 
دوليا عن تهمة جناية حيازة 
و نقل و و�سع للبيع بطريقة 
خمدرة  مواد  م�رصوعة  غري 
اإجرامية  جماعة  بوا�سطة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  منظمة؛ 
ا�ستعمال  و  التزوير  جنحة 
اإدارية، هذا  املزور يف وثائق 
فيه  امل�ستبه  تقدمي  �سيتم  و 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
اأن  حمكمة تندوف، و ينتظر 
املثول  اإجراءات  عليه  تطبق 
الفوري.                                             
  بلوايف عبدالرحمن

�سرطة تندوف تلقي القب�ض على 
�سخ�ض �سادر يف حقه اأمر دويل 

بالقب�ض عليه  
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بلدية  ق��رى  �سكان  يعي�س   
���س��ي��دي ع���م���ران ب��والي��ة 
حياتية  ظ��روف  يف  ال���وادي 
من  اأدن���ى  اأو  قو�سني  ق��اب 
الوخيمة  ال�سحية  الكوارث 
ب�سبب  عقباها،  يحمد  ال 
ال�رصف  مياه  كثافة  م�سكل 
خنادق  يف  ال�سارية  ال�سحي 
وهو  ق��ن��اة  دون  مك�سوفة 
الرئي�سي  امل�سب  باعتباره 
امتداد  على  القذرة  للمياه 
من  انطالقا  كيلومرتات   08
م��رورا  ال�سو�سة  عني  قرية 
على  ال�سكنية  بالتجمعات 
فال�سمرة  اجلديدة  مترنة  غرار 
بحرية  غاية  اإىل  والزوالية 
امل�سار  هذا  اإثر  وعلى  عياطة، 
غري  بطريقة  للمياه  والتوجيه 
حاالت  ظهرت  اآمنة،  �سحية 
بالنا�س  تفتك  خطرية  وبائية 
اخلطر  هذا  اآخر،  اىل  حني  من 
يف  املتمثل  ال��داه��م  البيئي 
القذرة وما ينجم  املياه  طبيعة 
وخيمة.  اأم��را���س  من  عنها 
ذات  يطالب  اآخ��ر  جانب  من 

ال�سلطات  م��ن  ال�����س��ك��ان 
التدخل  ب�����رصورة  الوالئية 
يف  ال��ن��ظ��ر  ق�سد  ال��ع��اج��ل 
الكهرباء  م�رصوع  ا�ستكمال 
العمومية  واالإن��ارة  الريفية 
خلفيته  على  ال�سمرة،  بقرية 
ظروف  يف  ال�سكان  يعي�س 
غياب  اإث��ر  بهم،  متر  ع�سرية 
العمومية،  واالإنارة  الكهرباء 
القرى  مداخل  عند  �سيما  ال 

للبلدية،  اجلنوبية  بال�ساحية 
يف ال�سياق ذاته يطالب �سكان 
ت�سوية  يف  باالإ�رصاع  اجلهة 
م��ل��ف��ات ط��ال��ب��ي ���س��ه��ادات 
العالقة،  العقارية  احليازات 
واملرفو�سة من مديرية اأمالك 
التي  العقبات  واإزالة  الدولة، 
ف�سال  ال�سكان،  يواجهها 
الرقابة  ت�سليط  ه��ذا،  ع��ن 
بغية  اجلهوية  االإدارة  على 
املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني 
يطمح  ما  وه��ذا  للمواطنني، 
اإليه هوؤالء ال�سكان من خالل 

. ت�رصيحهم للتحرير 
فريد عريبي

الطفل  م��وؤ���س�����س��ة  تعترب 
طابع  ذات  موؤ�س�سة  الذكي  
اأول  وه��ي  ت��رب��وي  علمي 
م�ستوى  ع��ل��ى  موؤ�س�سة 
ال�رصقي؛    واجلنوب  اجلنوب 
املواهب  بتنمية  تهتم  حيث  
لدى  الفكرية  وال��ق��درات 
يف  تاأ�س�ست    ، االأط��ف��ال 
ب��ال��وادي،   2015 ج��ان��ف��ي 
تعوي�س  اإىل  تهدف  حيث 
يعاين  الذي  الكبري  الفراغ  
ونحن  خا�سة  الطفل  منه 
يف  نق�سا  االأي��ام  هذه  ن�سهد 
بالن�سبة  التعليمي  امل�ستوى 
واملتو�سطات.   للمدار�س 
على  املوؤ�س�سة  تعمل  كما 

االألعاب  من  جمموعة  توفري 
االأطفال  وجتهيزات  والكتب 
التي تتنا�سب وعمره وح�سب 
والو�سط  الذهنية  ق��درات��ه 
باالإ�سافة  فيه،  يتواجد  الذي 
الذين  االأولياء  م�ساعدة  اإىل 
اإيجاد  يف  �سعوبة  يجدون 
املعلومة  تو�سيل  و�سيلة 

وت�سهيل الدرو�س .
مدير  به  ���رصح  ما  وح�سب 
امل��در���س��ة م��ن��ج��ي درك��ي 
النف�س  علم  يف  اأخ�سائي 
يف  معتمد  ومدرب  احلركي 
الطفل  اأن  الب�رصية،  التنمية 
فراغا  يعي�س  االأي���ام  ه��ذه 
يف  رغبته  خالل  من  نف�سيا 

جديدة  اأ�سياء  ع��ن  البحث 
الكمبيوتر  جهاز  غرار  على 
املتواجدة  العادية  واالألعاب 
يف ال��ب��ي��ت،  ل��ذل��ك ه��و يف 
املثلث  من  اإخراجه  اإىل  حاجة 
خالل  من  فيه  يعي�س  ال��ذي 
نف�س  يف  والتعلم  اللعب 
ه��ذه  تعترب  ح��ي��ث  ال��وق��ت 
الطريقة يف اللعب مفيدة اأين 
املكبوتات  عن  الطفل  يعرب 
التي  واالنفعاالت  املرتاكمة 
التي  ال�سلوكات  يف  ترتجم 
خالل  من  الطفل  ي�سدرها 

اللعب كتك�سري دمية مثال .
التخ�س�س  م��ن  وان��ط��الق��ا 
تعتمده  ال����ذي  ال��ع��ل��م��ي 

موؤ�س�سة الطفل الذكي فهي، 
الذكاء  األعاب  على  تعتمد 
طريقة  اأف�سل  تعترب  والتي 
ت�سخي�س  خالل  من  للتعلم 
النف�سية  اال���س��ط��راب��ات 
واالإب��داع،  والتعلم  والعالج 
التن�سيق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
والتن�سيق  الب�رصي  اليدوي 
بهدف  كالريا�سيات  العام 
وتنمية  الرتكيز  على  القدرة 
والنطق  املعرفية  ال��ق��درات 
وتوفر  ه����ذا....  ال�سحيح 
الكتب  بع�س  املوؤ�س�سة 
اختيارها  يتم  التي  العلمية 
ب�سكل دقيق  من دول اأجنبية 
الطفل  مهارات  تنمية  ق�سد 
حيث  واحلياتية،  الدرا�سية 
واملتعة  باملرح  الكتب  تتميز 
منجي  األ��ح   كما    . واللعب 
دركي على �رصورة االنفتاح 
لالألعاب  بالن�سبة  الثقايف 
لدى  العلمي  الطابع  ذات 
من  ن��وع  لغر�س  االأول��ي��اء، 
اإن�ساء  اأجل  من  التعليم  ثقافة 
معرفية  قدرة  ذي  جيل جديد 

لفهم احلياة اليومية .
حممد علي

اأتقدم ب�سكواي هذه  ايل  اأنا )هبيتة.د(  حتياتي اخلال�سة، 
ال�سيد وايل والية الوادي ، الأقول له اأنا مواطنة جزائرية 
ب�ستى  ل�سغط  اأتعر�س  الوادي  والية  من  وبال�سبط 
، حاولت  الوالية  اإطار يف  و  الطرق من طرف م�سوؤول 
الوايل، لكن بدون  ال�سيد  اأ�سهر مقابلة   6 اأكرث من  ملدة 
تعر�ست  لقد  الوايل،  �سيدي  يدك  يف  م�سريي  جدوى 
لل�سغط و احلقرة و كذلك �ُسلب مني مك�سب رزقي و 
اأرجو منكم �سيدي   ، منزيل با�ستخدام �سلطته و نفوذه 

الوايل مقابلتي حتى ملدة 5 دقائق، و�سكرا لكم م�سبقا

واالإنارة  الريفية  الكهرباء  ونق�ض  ال�سحية،  امل�ساكل  ب�سبب 
العمومية

نقائ�ض عديدة  بقرى �سيدي 
عمران 

ليتعلم" " الطفل الذكي يلعب  ب�سعار 

اجلنوب م�ستوى  على  موؤ�س�سة  الذكي" اأول  الطفل  "موؤ�س�سة 
ر�سالة اإىل ال�سيد وايل ولية 

الوادي

فـوزي .ق
-------------------

نقابات  تن�سيقية  رف��ع��ت 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
بالوادي  ب�سري  �سة  املتخ�سّ
موقعة،  عري�سة  نا�رص،  بن 
وال�سكان  ال�سحة  وزير  اإىل 
واإ�سالح امل�ست�سفيات ووايل 
ال�سحة،  وم��دي��ر  ال��والي��ة 
يطالبون فيها ب�رصورة اإيجاد 
جلملة  و���رصي��ع  ع��اج��ل  ح��ل 
واملهنية  االإداري���ة  امل�ساكل 

التي يعي�سها العمال.
التي  العري�سة  وح�����س��ب 
تلقت "التحرير" ن�سخة منها، 
م�ست�سفى  عمال  ي�ستكي 
تدين  "من  نا�رص  بن  ب�سري 
الت�سيري  وتعفن  امل�ستوى 
وهذا  باملوؤ�س�سة،  االإداري 
العمال  بع�س  تكليف  ب�سبب 

املخولني  وال  املوؤهلني  غري 
بت�سيري عدة م�سالح ح�سا�سة 
بيان  بح�سب   ، باملوؤ�س�سة 
�سوء  عليه  جنم  مما  العري�سة، 
قرارات  عدة  واتخاذ  الت�سيري 
على  بال�سلب  اأثرت  خاطئة، 
على  اأثر  وبالتايل  املوظفني 
وخدمة  العمل  يف  مردودهم 
املوؤ�س�سة  اأن  رغم  املري�س 
ال�سابة،  بالطاقات  ت��زخ��ر 
حاملي  العالية  الرتب  ذوي 
االإدارة  اأن  اإال  ال�سهادات 
وجعلتهم حتت  دورهم  قزمت 
اإمرة من ال �سهادة لهم وغري 
هذه  لتويل  قانونيا  خمولني 

املنا�سب".
وط��ال��ب ال��ع��م��ال ال���وزارة 
االإ�رصاع  ب�رصورة  الو�سية 
املنا�سب،  احل��ل  اإي��ج��اد  يف 
لهذا  "نتيجة  اأن��ه  م�سيفني 
عدة  الت�سيري،  يف  ال���رتدي 

اإ�سدار  منها  كارثية  عواقب 
 25/11/2019 بتاريخ:  قرار 
املكتب  اأع�����س��اء  بتكليف 
انتخابات  لتاأطري  االنتخابي 
االأع�ساء  املت�ساوية  اللجنة 
باملوؤ�س�سة،  االأ�سالك  ملختلف 
القرار  هذا  تغيري  مت  َثم  ومن 
بتاريخ:  اأي  االنتخاب  ليلة 
ب��اإ���س��دار   30/12/2019
اآخرين  اأع�ساء  تكليف  قرار 
االنتخابات  على  لالإ�رصاف 
وال�سك  ال��ري��ب��ة  ي��دع��و  مم��ا 
االنتخاب  نتائج  تزوير  يف 
موالني  مرت�سحني  ل�سالح 
هذا  على  نتج  وقد  ل��الإدارة، 
امل�ستخدمني  وامتناع  عزوف 
ل�سناديق  احل�����س��ور  على 
ممثليهم  الختيار  االق���رتاع 
مقاطعة  اأي  اللجان،  هذه  يف 
عليه  نتج  االنتخابية  العملية 
العملية  اإل��غ��اء  االأخ���ري  يف 

االأطباء  ل�سلك  االنتخابية 
العياديني  النف�سانيني  و�سلك 
و�سلك  طبيني  ال�سبه  و�سلك 
ن�سبة  بلوغ  لعدم  القابالت 
القانوين  الن�ساب  امل�سوتني 
من  االأوىل  هي  �سابقة  يف 
ومت  املوؤ�س�سة،  يف  نوعها 
جلنة  انتخاب  نتائج  قبول 
امل�سرتكة  االأ���س��الك  �سلك 
االق���رتاع  عملية  اأن  رغ��م 
لتغيري  الريبة  ت�سوبها  كلها 
ليلة  امل��وؤط��ري��ن  االأع�����س��اء 

االنتخاب بدون اأي داٍع".
مت  التي  العري�سة  واأ�سافت 
ال�سحة  وزير  مبكتب  اإيداعها 
عبد الرحمان بوزيد، اأنه ومن 
يعاين  التي  امل�ساكل  جملة 
"اأن  امل�ست�سفى  عمال  منها 
اليوم  املوؤ�س�سة  م�ستخدمي 
على �سفيح �ساخن ويهددون 
امل��وق��ف  يف  ب��ال��ت�����س��ع��ي��د 

والتلويح باالإ�رصاب".
يف  "الت�رصيع  العمال  وطرح 
اإنهاء هذه املهازل يف الت�سيري 
االنتخابات  نتيجة  واإل��غ��اء 
تنظيمها  واإع���ادة  االأخ���رية 
جلنة  واإيفاد  وقت،  اأقرب  يف 
امل�سرية  ل��الإط��ارات  معاينة 
على  وال��وق��وف  باملوؤ�س�سة 
درجة كفاءتها وحيازتها على 
قانونيا  املوؤهلة  ال�سهادات 
املنا�سب  ه��ذه  ل�سغل  لهم، 
الهامة"، ح�سبما ورد يف ذات 

العري�سة.

العمال ي�ستكون ويطالبون الوزير بالتدخـل
بانفجار  يهّدد  �ساخن،  اأيام على �سفيح  الوادي، منذ  نا�سر بوالية  ب�سري بن  �سة  املتخ�سّ املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية  تعي�ض 

الو�سع فيها، نتيجة القب�سة احلديدة بني االإدارة والعمال.

بالوادي نا�سر  بن  ب�سري  �سة  املتخ�سّ اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
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ب�سوق  اإيجاريا  �سكنا عموميا   1328 توزيع   
قريبا  اأهرا�ض 

حممد علي 
----------------

على  امل�سوؤول،  ذات  واأو�سح 
جلنة  لعمل  معاينته  هام�س 
لدرا�سة  املخ�س�سة  ال��دائ��رة 
العمومي  ال�����س��ك��ن  م��ل��ف��ات 
القائمة  اإع���داد  و  االإي��ج��اري، 
من  للم�ستفيدين  النهائية 
ن��ه  اأ ال�سكنية،  احل�سة  ه��ذه 
بناء  اأ���س��غ��ال  ا�ستكمال  “مت 
�سوى  تتبّق  ومل  ال�سكنات 
ب��ع�����س اأ����س���غ���ال ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
اأع�ساء  الوايل  اخلارجية”.وحث 
الدقة  “حتّري  على  اللجنة  هذه 
االن�سياق  وع���دم  العمل  يف 
اإع��داد  خ��الل  عواطفهم  وراء 
هذه  م��ن  امل�ستفيدين  قائمة 
ال�����س��ي��غ��ة ال�����س��ك��ن��ي��ة ال��ت��ي 
اأيام  غ�سون  يف  عنها  �سيعلن 

على  القائمني  داعيا  معدودة”، 
من  امل�ستفيدين  قائمة  اإع��داد 
عموميا  �سكنا   1328 ح�سة 
 2900 �سمن  م��ن  اإي��ج��اري��ا 
اإىل  ال��والي��ة  بعا�سمة  �سكن 
اخلا�س  ملر�سوم  على  االعتماد 

االإيجاري  العمومي  بال�سكن 
لال�ستفادة. الالزمة  وال�رصوط 

الوالية  “م�سالح  باأن  واأ�ساف 
مليون   1 اإجناز  برنامج  و�سمن 
اأقرتها  التي  �سكن  األف  و500 
موؤخرا،  للبالد  العليا  ال�سلطات 

للح�سول  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��ت 
�سكن”،  ل�����ف  اأ  50 ع��ل��ى 
-ح�سبه-  �سي�سمح  م��ا  وه��و 
طلبات  جلميع  ب�”اال�ستجابة 
ال�سيغة  هذه  �سمن  ال�سكن، 

احلدودية”. الوالية  بهذه 

ما  اأهرا�ض، ح�سب  �سوق  االإيجاري مبدينة  العمومي  �سيغة  1328 وحدة من  ما جمموعه  االآجال” توزيع  “اأقرب  �سيتم يف 
بوزقزة. لونا�ض  املحلي،  التنفيذي  اجلهاز  رئي�ض  عنه  ك�سف 

�سكن...  2900 خالل 72�ساعة االأخرية...من �سمن 

للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
جل  اأ  من  تابالط   لدائرة  املدنية 
امل�سمى  باملكان  حادث مرور وقع 
م�ستوى  على  احل��و���س��ان،  ف��ج 
بلدية   08 رقم  الوطني  الطريق 
احل��و���س��ان، احل����ادث مت��ّث��ل يف 
خلف   ، �سياحية  �سيارة  انحراف 
املكان  ع�����ني  يف  م�سابني   03
 19 ( م��اب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
اإ�سابات  بهم  �سنة(   32 و  �سنة 
ا�سعافهم  مت   ، اخلطورة  متفاوتة 
على  وحتويلهم  املكان  عني  يف 
م�ست�سفى  اىل  ال�رصعة  جناح 

  . تابالط 
الرئي�سية  الوحدة  تدخلت  كما 
و  املدية  لوالية  املدنية  للحماية 
اأ جل  من  بزيو�س    املتقدم  املركز 
امل�سمى  باملكان  وقع  �سري،  حادث 
بلدية  ال�����س��م��ار  ذراع  م��دخ��ل 
متثل  احل��ادث   ، ال�سمار   ذراع 
ب�سخ�س  �سيارة  ا�سطدام  يف 
يف  م�سابا   01 احل��ادث  خلف   ،
هويت�������ه  امل��ك��ان،  ع�����ني 
اإ�سابات  ب��ه  �سنة(   35 )ع/ب 
اإ�سعافه  مت  اخل��ط��ورة.   متفاوتة 
جناح  على  ونقله  املكان  عني  يف 

املدية  م�ست�سفى  اإىل  ال�رصعة 
القطاع  وح���دة  ت��دخ��ل��ت  .ك��م��ا 
من  ببوغزول    املدنية  للحماية 
باملكان  وقع  مرور  حادث  جل  اأ 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ح��ة  امل�سمى 
 01 ال��وط��ن��ي رق���م  ال��ط��ري��ق 
يف  متثل  احلادث  بوغزول،  بلدية 
خلف   ، �سياحية  �سيارة  انحراف 
 ، املكان  ع�����ني  متوفيني  يف   02
�سنة(   40 و  �سنة   36 ( اأعمارهم   
اىل  املتوفيني  جثتي  حتويل  مت   ،
مل�ست�سفى  اجلثث   حفظ  م�سلحة 
ق�رص البخاري من طرف  الوحدة 
لوالية  املدنية  للحماية  الرئي�سية 
اأج��ل  م��ن  تدخلت  كما  امل��دي��ة، 
ح��دود  وق���ع يف  م���رور  ح���ادث 
باملكان  و10د  16�سا  ال�ساعة 
بالطريق  اجل��ب��ا���س��ة  امل�����س��م��ى 
متثل  احل��ادث   ،  01 رقم  الوطني 
�سيارات   03 بني  ا�سطدام  يف 
املكان  عني  يف  جرحى   08 خّلف 
�سنة   1  ( بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
خمتلفة  اإ�سابات  بهم  �سنة(  و55 
اإ�سعافهم  مت  اخلطورة؛  متفاوتة  و 
اإىل  ال�رصعة  جناح  على  ونقلهم 
م�ست�سفى املدية.          حممد م

حوادث مرور ُتخلِّف �سحيتني 
و12جريحا بطرقات املدية

�سلك  يف  اجلزئية  للحركة  تبعا 
رئي�س  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  ال����والة 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ال�سابق  الوايل  مهام  اأنهي  حيث 
يو�سف  ال�سيد  البليدة  لوالية 
والي��ة  اإىل  ح��ّول  ال��ذي  ���رصف��ة، 
اخلالق  عبد  للوايل  خلفا  اجلزائر 
يتم  ان  املنتظر  م��ن  ���س��ي��ودة، 
للبليدة  اجلديد  ال��وايل  تن�سيب 
ر�سميا  نوي�رص  كمال  ال�سيد 
ب��ق��اع��ة امل��ح��ا���رصات ل��ل��والي��ة، 

املدنية  ال�����س��ل��ط��ات  بح�سور 
يف  جاء  ما  ح�سب  والع�سكرية 
واالت�سال  االإع��الم  خللية  بيان 
ل��ل��والي��ة ���س��غ��ل ه���ذا االأخ���ري 
خن�سلة  والي���ة  وايل  من�سب 
فقد  مت�سل،  �سياق  ويف  �سابقا، 
البليدة  دائ��رة  رئي�س  ترقية  متت 
واٍل  اإىل  �ساليل  بوعالم  ال�سيد 
بوينان  اجلديدة  للمدينة  منتدب 

البار.   
�رصيف  العي�سي 

تن�سيب الوايل اجلديد للبليدة 
نوي�سر كمال

ن��ه��اي��ة  مت���ك���ن    
املن�رصم   االأ�سبوع 
ع���ن���ا����رص ف���رق���ة 
املخدرات  مكافحة 
الوالئية  بامل�سلحة 
الق�سائية  لل�رصطة 
 ، ميلة  والي��ة  باأمن 
القب�س  ل��ق��اء  اإ م��ن 

العمر  م��ن  يبلغ  �سخ�س  على 
من  �سفيحة  وحجز  �سنة   49
قدر  معالج(  )كيف  امل��خ��درات 
ح�سبما  غ��رام،   100 ب  وزنها 

االأمنية. الهيئة  ذات  علم 
اأن   ذات���ه  امل�����س��در  واأو����س���ح   
تلقي  اىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
�سخ�س  قيام  مفادها  معلومات 
حمور  ب��ني  امل��خ��درات  ب��رتوي��ج 
على  ميلة  مدينة  و  زغاية  بلدية 
بتكثيف  �سياحية،  مركبة  من 
حتديد  مت  والتحريات  ب��ح��اث  االأ
الرئي�س،  فيه  امل�ستبه  ه��وي��ة 
مراقبة  نقاط  و�سع  مت  وعليه 

توقيف  م��ن  مّكنت  ��د،  وت��ر���سّ
الطريق  م�ستوي  على  املركبة 
بوجرار  مبنطقة   79 رقم  الوطني 
وتوقيف  زغاية  لبلدية  التابعة 
عرث  تفتي�سه  فيه،اأثناء  امل�ستبه 
الداخلي   �سرتته  جيب  ب��داخ��ل 
)كيف  امل��خ��درات  من  �سفيحة 
 100 ب  وزن��ه��ا  ر  ُق���دِّ معالج(، 

غرام.
اإج����راءات  ا�ستكمال  ب��ع��د  و   
فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت  التحقيق 
مبحكمة  املخت�سة  النيابة  اأم��ام 
اأمر  حقه  يف  �سدر  حيث  ميلة 

االأمني.   امل�سدر  ي�سيف  اإيداع 
مهناوي بوجمعة 

القب�ض على مروج املخدرات 
بزغاية يف ميلة 

الفرعية  منطقة  �سكان  طالب 
ال�رصقي  ال�سمال  اأق�سى  يف 
�رصق  الق�سري  ع��ني  لبلدية 
مل�ساكل  حلول   جملة  املدية، 
حياتهم  ت��ط��ب��ع  اأ���س��ب��ح��ت   
و  ال��ع��زل��ة  نتيجة  ال��ي��وم��ي��ة 
يعانون  ال��ل��ذي��ن  التهمي�س 
بفرقها  فاملنطقة  م��ن��ه��م��ا.  
بيت   ، �سادي  )اوالد  املتناثرة 
اخلوادمية(   ، املقادح   ، الزواوي 
�سمت  يف  ت��ع��اين  م���ازال���ت 

مطالبني  االإق�ساء  ج��راء  من 
تفك  التي  التنموية  بامل�ساريع 
اأهمها   لعلى  و  العزلة  عنهم  
املنطقة   يربط  ال��ذي  الطريق 
على   ، 60اأ الوطني  بالطريق 
الدرا�سة  ورغم  9كلم  م�سافة 
انها  اال   2015 �سنة  متت  التي 
االأدراج.    حبي�سة  زال���ت  م��ا 
من  اأك��رث  الطريق  ه��ذا  يعترب 
ميّكن  والذي  للمنطقة  �رصورة 
�ساكنيها  عن  العزلة  فك  من 

ثانيا  ال�سحي  املطلب  لياأتي   ،
اأي  من  باملنطقة   تنعدم  اين 
بعدها  رغ��م  ل��ل��ع��الج  م��رك��ز 
ب10كلم  البلدية  مقر  ع��ن 
للعقارب،  كثيف  تواجد  مع 
حاجاتهم  لق�ساء  فيتطلب 
الطريق  م�سافة  قطع  ال�سحية 
من  زاد   مم��ا  اي��اب��ا  و  ذه��اب��ا 
الفرتة  يف  خ�سو�سا  معاناتهم 
مطلب  ي��ب��ق��ى  ك��م��ا  ال��ل��ي��ل��ة. 
نظرا  ���رصورة  من  اكرث  الغاز 

تعرف  التي  املنطقة  لطبيعة 
ب���رودة ���س��دي��دة ���س��ت��اء، اي��ن 
ق��ارورات  على  الطلب  يكرث 
اىل  �سعرها  ي�سل  التي  الغاز 
بع�سهم  يلجاأ  حني  يف  دج   400
البدائية  الطرق  ا�ستعمال  اىل 
ليبقي  احل��ط��ب  يف  املتمثلة 
من  التفاتة  يتنظرون  االأهايل 
هذه  من  للتخفيف  امل�سوؤولني 

. ة نا ملعا ا
م حممد 

الغاز ،الطريق وقاعة عالج : مطالب �سكان املنطقة الفرعية باملدية

احل�رصي  االأم��ن  عنا�رص  متكن 
خل�رص  ج��ام��ع  بحي  اخل��ارج��ي 
العيد  ب�سلغوم   ) )ب��وق��ران��ة 

�سخ�سني  توقيف  من  مبيلة،  
داخل  ال�رصقة  بجرم  متلب�سني 
بي�ساء  اأ�سلحة  وحمل  م�سكن 

به  اأف����اد  ح�سبما  حم��ظ��ورة 
امل�سدر  .واأو�سح  اأمني  م�سدر 
الق�سية  ح��ي��ث��ي��ات  اأن  ذات���ه 
بها  تقدم  �سكوى  اىل  تعود 
وجود  مفادها  املواطنني،  اأح��د 
منزله  داخ��ل  غرباء  اأ�سخا�س 
عنا�رص  تنقل  العائلي،وعليه 
ب��االأم��ن  الق�سائية  ال�����رصط��ة 
بوقرانة  اخل��ارج��ي  احل�����رصي 
مقر  اإىل  ال��ع��ي��د،   ب�سلغوم 
حما�رصة  مت��ت  حيث  �سكنه، 
منافذ  جميع  وغلق  امل�سكن 
امل�ستبه  توقيف  ليتم  الهرباأ 

بجرم  متلب�سني  بداخله  فيهما 
اإ�رصام  حماولة  وكذا  ال�رصقة 
ومعه    امل��ن��زل،  ث��اث  اأ يف  النار 
حم��ظ��ورة...    بي�ساء  اأ�سلحة 
االأم��ن  مقر  اإىل  اقتيادهم  مت 
ملبا�رصة  اخل��ارج��ي  احل�����رصي 
بعد  القانونية.و  االإج���راءات 
التحقيق  اإج��راءات  ا�ستكمال 
اأم��ام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت 
مبحكمة  امل��خ��ت�����س��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
�سدر  حيث  ال��ع��ي��د،  �سلغوم 
ي�سيف  ي��داع  اإ اأم��ر  حقهما  يف 
.       بوجمعة مهناوي امل�سدر 

توقيف �سخ�سني متلب�سني ب�سرقة م�سكن ب�سلغوم العيد مبيلة 

ل��دى  التحقيق  ق��ا���س��ي  اأم���ر 
)والية  عي�سى  �سيدي  حمكمة 
احلايل  الرئي�س  بو�سع  امل�سيلة( 
البلدي  ال�سعبي  للمجل�س 
الق�سائية،  الرقابة  حتت  و�سلفه 
اآخرين  منتخبني   6 اإىل  اإ�سافة 
تورطهم  ب�سبب  البلدية  بذات 
ُعلم  ح�سبما  ف�ساد،  ق�سايا  يف 

ق�سائي. م�سدر  من 
املجل�س  لرئي�سي  ووج��ه��ت 
عامر  ل�سيدي  البلدي  ال�سعبي 
ال�ستة  واملنتخبني  و�سلفه  احلايل 

"�سوء  بينها  م��ن  ت��ه��م،  ع��دة 
و"تبديد  ال�سلطة"  ا�ستغالل 
و"�سوء  عمومية"  اأم�����وال 
ح�سبما  النفوذ"،  ا���س��ت��خ��دام 

امل�سدر. ذات  اأو�سحه 
لدى  التحقيق  قا�سي  وا�ستمع 
ل32  عي�سى  �سيدي  حمكمة 
�سخ�سا بني �سهود ومتهمني يف 
بالف�ساد،  املتعلقة  الق�سايا  هذه 
 10 دامت  ا�ستماع  جل�سة  خالل 
اإي�ساحه. مت  ح�سبما  �ساعات، 
ملا  الق�سائية  املتابعة  وت��ت��م 

جمل�س  رئي�س   28 جمموعه 
امل�سيلة،  بوالية  بلدي  �سعبي 

بالف�ساد. تتعلق  ق�سايا  يف 
ق/�س

و�سع مري �سيدي عامر و �سلفه حتت الرقابة الق�سائية بامل�سيلة 
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تنامي ظاهرة نهب العقار وانت�سار البناء الفو�سوي 
بوادي ارهيو بغليزان 

ابو ع�سام
------------------ 

.... بل ذهبت اىل اأبعد مما تت�سورن 
على  االآخر  البع�س  اأقدم  اأن  بعد 
�سم اأعمدة كهربائية اىل �سكناتهم 
من خالل اإحاطتها باأ�سوار ا�سمنية 
مثلما هو ال�ساأن بالن�سبة حلي 24 
فيفري دون مراعاة االأخطار، التي 
ت�سكلها تلك الكوابل الكهربائية 
على حياة االأبناء لعبورها مبقروبة 
هذا  يجري  امل�ساكن  �رصفات  من 
دور  املخت�سة  اجلهات  التزام  اأمام 
والالفت  وكاأن ال حدث،  املتفرج، 
حّرمت  انها  العملية  ان  لالنتباه 
بال�سونلغاز  ال�سيانة  م�سالح 
باإذن  اال  االعطاب  ت�سليح  من 
امل�سكن  �ساحب  من  ترخي�س  او 
اين  نف�سه  ال�سوؤال  يطرح  وهنا 
ملراقبة  املخت�سة  امل�سالح  هي 
هي  واي��ن  العارمة...؟  الفو�سى 
�سخرت  التي  ال�سونلغاز  م�سالح 
كامل  اجل��زائ��ري��ة  ال��دول��ة  ل��ه��ا 
االمكانيات مما يجري ؟رمبا يكون 
امل�رصحية  ان  وبب�ساطة  اجل��واب 
العقار  ن��اه��ب��ي  م��ن  ب�����رصاك��ة 
غ�ست  التي  املخت�سة  وامل�سالح 
يجري  عما  تغا�ست  او  النظر 
على اأر�س الواقع، مَل ال واأن هناك 
مئات البنايات الفو�سوية �سيدت 
والقائمني  امل�سوؤولني  مراآى  امام 

ظرف  ويف  البلدية  �سوؤون  على 
باأعاىل  اأجنز  ما  منها  جدا،  وجيز 
�سفوح العوامرية واالأخرى بحي 
االماكن  ان  والغريب  ال�سارى، 
ال�سكنات  فيها  تنجز  ال��ت��ي 
مدرج  العقار  ونهب  الفو�سوية 
االأرا�سي  �سغل  خمطط  �سمن 
 350 م��ن  ازي���د  اختيار  مت  اي��ن 
خمطط  يف  ال�ستغاللها  هكتارا 
يف  اليوم  لكنها  االرا�سي،  �سغل 
وناهبيه  العقار  �سما�رصة  قب�سة 
وح�سب  ح�سابية  وبعملية  لكن 
اإح�ساء ما  اأنه مت   م�سدر موثوق 
�سكنية  وحدة  ال200  عن  يفوق 
نهارا  جهارا  اجنازها  مت  فو�سوية، 
وعلى  االأرا�سي  �سغل  مبخطط 
هكتار  ال02  على  ترتبع  م�ساحة 
والبقية  ال��ري��اح،  مهب  ذه��ب��ت 
يف  والتعدي  النهب  طريق  يف 
وجيز  عنه  مانقول  اق��ل  ظ��رف 
االأمور  ان  االأمر  و  واالأدهى  جدا، 
قيام  ب�سبب  منًحى خطرية  اأخذت 
من  زيان  بن  بحي  االآخر  البع�س 
متت  �سعبة  على  بنايات  اإجن��از 
الذي  الوقت  يف  موؤخرا  تهيئتها 
يربط  فرعية  طريق   فيه  ُبرجمت 
املدينة اجلديدة مبركز املدينة وادي 
ارهيو ، رغم كل هذا فاإن ف�سائح 
الوا�سع  واالنت�سار  العقار  نهب 
تتوا�سل يف  الفو�سوية  للبنايات 
قوانني  و  للردع  تام  غياب  ظل 

وتطبيق  جت�سيد  عدم  بل  �سارمة 
بيد من حديد،  القوانني وال�رصب 
ملحة  ���رصورة  من  اأك��رث  اأ�سبح 
يف الوقت الراهن يف وقت طبعت 
ب�سكل  وتف�ست  الفو�سى  فيه 
للقائمني  كلي  عجز  اأم��ام  مقلق 
امليم  -اإحفظ  بلدية  �سوؤون  على 
ظل  ويف  اليوم  ،لكن  حتفظك- 
وعلى  الوالئية  ال�سلطات  عزم 
درف��وف  ال��والي��ة  وايل  راأ�سها 
حجري على حماربة ظاهرة البناء 
التي  اأوالفو�سى  الفو�سوي، 
نزل  ال��ق��رار   ، امل��دن  معظم  تعم 
على  القائمني  وجعل  كال�ساعقة 
البلديات  كبقية  البلدية  �سوؤون 
االأخرى يف حرية من امرهم ليجدوا 
اللحظات،  من  حلظة  يف  انف�سهم 
الوالية  وايل  قرارات  مطرقة  بني 
و�سندان حماربة  ظاهرة البنايات 
القتالعها  وهدمها  الفو�سوية 
التي  الفو�سى  هذه  اجل��ذور؛  من 
ون�سجت  ع�س�ست  اأم��ده��ا  ط��ال 
املدينة  اأحياء  كامل  عرب  خيوطها 
ال��ره��ي��ب  ال�����س��ك��وت  يف ظ��ل 
للمنتخبني والقائمني على �سوؤون 
تتقا�سمها  وامل�سوؤولية  البلدية، 
النظر  غ�ست  م�سالح،التي  عدة 
اأرادت  ،التحرير  االآفة  هذه  على 
االجتهاد وبطريقتها اذ علمت من 
م�سادر ر�سمية اأن م�سالح البلدية 
عائلة   54 ترحيل  عملية  برجمت 

للبلدية  تابعة  مب�ستودعات  تقطن 
م�ستودعا،   14 عددها  والبالغ 
مت  و،جريت عليها تعديالت وُق�سِّ
اىل عدة غرف ولعبت دورا كبريا 
من  العائالت  املئات  ا�ستفادة  يف 
�ساأن  �ساأنها  اجتماعية،  �سكنات 
املركز  يعد  الذي  التيقي،  حو�س 
الثاين لعبور املحتاجني لل�سكنات 
تعداد  بلغت  حيث  االجتماعية 
بامل�ستودعات  الالجئة  العائالت 
عائلة،  ال50  من  باأكرث  واحلو�س 
فو�سى  ان  للعيان  الظاهر  لكن 
العقار  على  والتعدي  النهب 
وتف�سي ظاهر البنايات الفو�سوية 
املنتخب احلايل  املجل�س  يتقا�سمها 
واملنتهية عهدته،وق�سد التح�سري 
واالأوىل  ك��ربى  ه��دم  لعملية 
البلدية  �ست�سهدها  نوعها،  من 
ارتاأت  القادمة  القليلة  االأ�سابيع 
عملية  مبا�رصة  البلدية  م�سالح 
اإذ  الفو�سى  البناء  على  الق�ساء 
بن  حي  من  بكل  بنايتني  هدم  مت 
االأ�سهر  خ��الل  وال�سهداء  زي��ان 
هدم  عملية  اإىل  اإ�سافة  املا�سية، 
�سكنية  وح��دة   100 م��ن  اأك��رث 
بحي  اأ�سحابها  اإ�سكان  واإع��ادة 
اأوىل،  كمرحلة  العريق  ال�سارى 
على اأن ُتتبع بعملية مماثلة يجري 
معظم  ان  ن�سجل  وقت  ه��ذا...يف 
فو�سى  ت�سهد  املدينة  اأح��ي��اء 
بطرق  بنايات  ت�سييد  يف  عارمة 
بلدية  اأن  العلم  ،مع  �رصعية  غري 
ا�ستفادتها من  وادي ارهيو ورغم 
اأمناط  خمتلف  من  معتربة  ح�سة 
من  باأزيد  بلغت  والتي  ال�سكن 
اأزمة  اأن  اإال  3000 وحدة �سكنية، 
وبقوة  مطروحة  تزال  ال  ال�سكن 
الت�ساوؤالت  اأ�سبح يطرح  وهو ما 
هل اأزمة ال�سكن هي اأزمة ت�سيري 
اإىل  تعود  اأنها  اأم  التوزيع،  و�سوء 
النمو الدميغرايف للبلدية، ال �سيما 
جراء  ال�سوداء  الع�رصية  خ��الل 
الدواوير  ل�سكان  اجلماعي  الفرار 
و املدا�رص نحو مدينة وادي ارهيو، 
مبثابة  كانت  والتي  لال�ستقرار 
املنطقة االأكرث اأمنا واأمانا، مقارنة 

باملناطق  النائية االأخرى.

البناء  ظاهرة  وتف�سي  العقار  نهب  ظاهرة  تنامي  نتيجة  غليزان  والية  بلديات  من  العديد  ت�سهدها  عارمة  فو�سى   
ارهيو  وادي  بلدية  وهي  اأال  ال�سكاين،  التعداد  حيث  من  الوالئي  امل�ستوى  على  بلدية  اأكرب  ثاين  كانت  ،و  الفو�سوي 
و  املنافذ  �سد  و  عمرانية  تو�سيعات  على  االأحياء  قاطني  من  الع�سرات  اأقدم  اأين  الظاهرة  هذه  من  ت�سررا  االأكرث 
ترخي�ض  بدون  �سكناتهم  اإىل  االأر�سفة  من  اأق�سام  �سم  غاية  اىل  الفو�سى  درجة  و�سلت  بل  املمرات،  حتى  و  ال�سرفات 
العقار مل  �سما�سرة  و  ناهبي  تكالب  اإن   ، التي تعك�ض ذلك  االإجراءات  العام وكل  للقانون  املخالف متاما  و  وال وجه حقاأ 

االأر�سفة. على  اال�ستيالء  حدود  عند  تتوقف 

االأر�سفة اال�ستيالء على  تتوّقف عند حدود  يطالبون بفك العزلة عنهممل 

من  الع�رصات  اأم�����س،  جتمهر 
بالع�سل  ب��ل��دي��ة  م��واط��ن��ي 
اأم��ام  غليزان  بوالية  ب��وزق��زة 
الفتات  حاملني  البلدية  مقر 
يف  امل�رصوعة  بحقوقهم  تطالب 
وال�سغل.  ال�سكن  و  التهيئة 
االأو���س��اع  اأك���دوااأ  املحتجون 
تطاق  ال  اأ�سبحت  املعي�سية 
وال  معبدة  ط��رق��ات  ال  حيث 
اىل  ِزْد  والغاز،  عمومية  اإنارة 
بالع�سل  دواوير  �سكان  ان  هذا 
النق�س  من  يعانون  م��ازال��وا 
ال�سكنات  ح�س�س  يف  امل�سجل 
اأو�ساعهم،  لتح�سني  الريفية 
االيجارية  ال�سكنات  وحتى  
االأو���س��اع  العمومية...وهي 
اإىل  ب��ن��زول��ه��م  ع��ّج��ل��ت  ال��ت��ي 

املرة  هذه  اأن جتد  ال�سارع ع�سى 
وان  خ�سو�سا  �ساغية  اأذن��ا 
ا�سطدمت  ور�سائلهم  نداءاتهم 
وعليه  ال�سمت،  ا�سمه  بجدار 
ال�سلطات  املحتجون  ينا�سد 
والية  راأ�سها  وعلى  املحلية 
ابراهيمي،  ن�سرية  ال��والي��ة 
ال��ت��دخ��ل ع���اج���ال م���ن اج��ل 
املطالب  جلملة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 
�سكان  �ساأن  �ساأنهم  امل�رصوعة 
من  االأخ���رى  البلديات  بقية 
اإق��ل��ي��م ال���والي���ة غ��ل��ي��زان، و 
هددوا  اأنهم  املحتجني  بح�سب 
ع��دم  ح���ال  يف  ب��ال��ت�����س��ع��ي��د 
مطالبتهم  تلبية  و  اال�ستجابة 

امل�رصوعة.
ابو ع�سام

الع�سرات من �سكان بلدية بلع�سل 
بوزقزة بغليزان ينزلون لل�سارع 

ث��ر  اإ م���رور  ح���ادث  ت�سبب 
ب�ساحنة  �سيارة  ا���س��ط��دام 
م��رك��ون��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
�سطره  يف  ال�سيار  الطريق 
احلمادنة  بلديتي  بني  الرابط 
بالتحديد  اره��ي��و  ووادي 
مب���ح���اذاة حم��ط��ة اخل��دم��ات 
�سائق  م�رصف  يف  باحلمادنة 
من  ي��ب��ل��غ  ال���ذي  ال�����س��ي��ارة 

املكان  بعني  �سنة   23 العمر 
ل��ي��ت��م حت��وي��ل��ه ج��ث��ة ه��ام��دة 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو 
من  ارهيو  وادي  مب�ست�سفى 
املدنية  احلماية  اع��وان  طرف 
م�سالح  فتحت  جهتها  م��ن 
يف  حتقيقا  الوطني  ال���درك 

ليم. االأ احلادث  مالب�سات 
ع�سام بو  اأ

م�سرع �ساب يف حادث ا�سطدام 
�سيار ب�ساحنة باحلمانة بغليزان 

م�سالح  اأم�س،  اأول  تدخلت 
عني  ل��دائ��رة  املدنية  احلماية 
بلعبا�س،   �سيدي  والية  الربد 
مميت  م��رور  ح��ادث  اأج��ل  من 
ب��ال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي رق��م 
ببلدية  ال��زل��ي��ف��ة  ق��ري��ة   97
يتمثل  ح��م��ادو���س،  ���س��ي��دي 
بجدار  �ساحنة  ا�سطدام  يف 
ال�سائق  ت��ويف  ي��ن  اأ  ، مقربة 
 41 وال��ب��ال��غ  د.ب"  امل��دع��و 
وا�سابة  املكان،   بعني  �سنة 

حيث  خمتلفة  ب��ج��روح  اآخ��ر 
ق���دم���ت ل���ه اال���س��ع��اف��ات 
عيادة  اىل  نقله  ومت  االأولية 
الربد  بعني  اخلدمات  متعددة 
�سائق  جثة  حّولت  حني  يف   ،
حفظ  م�سلحة  اىل  ال�ساحنة  
القادر  عبد  مب�ست�سفى  اجلثث 
فيه  فتحت  وقت  يف   ، ح�ساين 
يف  حتقيقا  االأمنية  امل�سالح 

مر. االأ
نورهان.ز

قتيل وجريح يف حادث بالطريق 
الوطني رقم 97 ببلعبا�ض

مبختلف  املواطنني  من  الع�رصات  اأبدى 
عن  غليزان  الوالية  وبلديات  مناطق 
ب�سبب  ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
احلليب  اأكيا�س  يف  امل�سجلة،  الندرة 
كامل،  اأ�سبوع  قربة  منذ  وهذا  املب�سرت 
مبا�رصة  ج��اءت  ال��ت��ي  االأزم���ة  وه��ي 
التي  الو�سية،  ال��وزارة  ق��رارات  بعد 
�سعر  اح���رتام  ����رصورة  على  اأك���دت 

دينار  ب25  واملحدد  املدعم  احلليب 
القرار  وهو  الواحد،  للكي�س  جزائري 
على  الق�ساء  اط��ار  يف  يندرج  ال��ذي 
جتار  ط��رف  من  باال�سعار  امل�ساربة 
اىل  ع��م��دوا  ال��ذي��ن  الغذائية،  امل��واد 
با�سعار  ال��واح��د  احلليب  كي�س  بيع 
تراوح  والذي  احلقيقي  �سعرها  تفوق 
اأن  اإال  جزائريا  دينارا  و35   30 بني  ما 

جتار  من  البع�س  اأن  لالنتباه  الالفت 
�سبه  اىل  جلاأو  اجلملة  جتار  او   التجزئة 
والتحكم  �سيطرتهم  لب�سط  اإ���رصاب 
على  كانت  ول��و  حتى  االأ���س��ع��ار  يف 
اأمره،  على  املغلوب  امل�ستهلك  ح�ساب 
�سواء  االأ�سعار  يف  امل�ساربة  ان  اإال 
اخلبز،  او  احلليب  الأكيا�س  االمر  كان 
على  عازمة  الو�سية  ال���وزارة  ف��اإن 

اجل  من  الظواهر  هاته  مثل  حماربة 
خ�سو�سا  ال�سوق،  يف  ا�ستقرار  خلق 
رم�سان  �سهر  على  مقبلون  ن��ن��ا  واأ
هاته  على  الطلب  ي��زداد  اأي��ن  املعظم 
ت�سهدها  التي  الندرة  ظل  ويف  املادة 
من  العديد  ا�سطر  حيث  غليزان  والية 
االبقار  حليب  اقتناء  اىل  امل�ستهلكني 
دج   100 عن  تزيد  بتكاليف  العلب  او 

احل�سيلة  ان  ذكره  اجلدير  الواحد،  للرت 
 71 انتاج  �سجلت   2019 لعام  ال�سنوية 
الواحد،  الفالحي  املو�سم  لرت يف  مليون 
لرت  مليون   25 من  اأكرث  جمع  مت  كما 
اأن  اإال  امل�سجلة،  االرقام  من  وبالرغم 
وبقوة  مطروحا  اليزال  احلليب  م�سكل 

اجلاري. االأ�سبوع  خالل 
ابو ع�سام

اأزمــة خــانقــة فـي مــادة حليب االأكيــا�ض بغليزان 
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رونالدينيو: مارتينيلي ي�سري 
على خطى الظاهرة رونالدو

مدرب النيجر يتحدى 
اأبطال اأفريقيا يف ت�سفيات 

املونديال

�سول�سيار : علينا عدم ترك 
امل�ساحة لريا�ض حمرز و دي 

بروين

كال الأ�ضطورة رونالدينيو جنم بر�ضلونة وميالن ال�ضابق، 
املديح ملواطنه جابرييل مارتينيلي لعب اآر�ضنال

الظاهرة  خطى  على  ي�ضري  اأنه  اإىل  ُم�ضرًيا  الإجنليزي، 
رونالدو.

وتاألق مارتينيلي ب�ضكل لفت هذا املو�ضم مع املدفعجية، 
هدفه  منها  مــبــاراة،   21 خــالل  اأهـــداف   10 �ضجل  حيث 
الرائع يف �ضباك ت�ضيل�ضي بعدما ا�ضتلم الكرة على ُبعد 70 

ياردة من مرمى املناف�ص وتقدم بها حتى اأحرز الهدف.
"مريور"  ل�ضحيفة  ت�ضريحاته  خالل  رونالدينيو،  وقال 
ملارتينيلي  للغاية  متحم�ضون  "الربازيليون  الإجنليزية: 
بثقة  تلعب  اأن  لكن  �ضيء،  املوهبة  متلك  واأن  وم�ضتقبله، 

يف �ضن الـ18 عاما �ضيء اآخر".
"مارتينيلي ُيذكرين برونالدو يف مو�ضمه الأول  واأ�ضاف: 
يف اأوروبا، حيث �ضجل 30 هدفا وكان النا�ص يت�ضاءلون من 

هو هذا الطفل الربازيلي �ضاحب الـ18 عاما؟"
وتابع: "رونالدو كان يريد الكرة وينطلق بني الالعبني، 
عن  النظر  بغ�ص  له  بالن�ضبة  خوف  اأي  هناك  يكن  ومل 
مارتينيلي  واأرى  �ضده،  يلعب  الذي  الفريق  اأو  املناف�ضني 

بنف�ص الأداء الآن".
وهذا  العامل،  يف  لعب  اأف�ضل  اأ�ضبح  "رونالدو  واختتم: 

ا هدف مارتينيلي". ميكن اأن يكون اأي�ضً

الدمناركي  �ضفقة  اإمتام  الثالثاء،  ام�ص  ر�ضمًيا،  ميالن  اإنرت  اأعلن 
فرتة  يف  الفريق  اإىل  لين�ضم  توتنهام،  جنم  اإريك�ضن،  كري�ضتيان 

النتقالت ال�ضتوية اجلارية.
وبح�ضب املوقع الر�ضمي لإنرت ميالن، فاإن اإريك�ضن وقع ملدة 4 موا�ضم 

ون�ضف، لي�ضبح لعًبا ر�ضمًيا يف �ضفوف اإنرت.
عليها  ح�ضل  يــورو،  مليون   20 مقابل  متت  ال�ضفقة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

توتنهام، نظري بيع الالعب قبل 6 اأ�ضهر من نهاية عقده.
على  ال�ضابق(  الالعب  )نــادي  اأياك�ص  ح�ضول  ال�ضفقة  وتت�ضمن 
جتمعه  ودية  مباراة  عوائد  على  للح�ضول  بالإ�ضافة  يورو،  مليون 

بالإنرت يف امل�ضتقبل.
وو�ضل اإريك�ضن اإىل ميالنو قادًما من لندن �ضباح اأم�ص الإثنني بعد 
توتنهام  رئي�ص  رف�ص  حيث  الناديني،  بني  املفاو�ضات  من  اأ�ضابيع 
دانييل ليفي الرتاجع عن احل�ضول على 20 مليون يورو، على الرغم 
من خطر فقدان الالعب الدويل الدمناركي جماًنا عند انتهاء عقده 

يف ال�ضيف.
وكان يف ا�ضتقبال الالعب جماهري اإنرت، حيث خ�ضع للك�ضف الطبي 

قبل الإعالن عن �ضمه ر�ضمًيا حتى �ضيف 2024.

اجلناح  �ضم  على  الثالثاء،  ام�ص  اآيندهوفن،  مع  لتفاق  توتنهام  تو�ضل 
فرتة  ــالل  خ ـــري،  الأخ مهاجم  بريجوين  �ضتيفن  ال�ضاب  الهولندي 

النتقالت ال�ضتوية اجلارية.
وبح�ضب �ضبكة "�ضكاي �ضبورت�ص"، فاإن بريجوين )22 عاًما( مل ي�ضارك يف 
تدريبات اآيندهوفن هذا الأ�ضبوع، حيث تواجد يف لندن للخ�ضوع للك�ضف 
اإمتام ال�ضفقة، كما غاب عن مواجهة تيفينتي، يوم الأحد  الطبي، قبل 

املا�ضي.
و�ضجل بريجوين الذي يحظى باإعجاب املدير الفني لل�ضبريز جوزيه 

 29 خالل  اأهداف  �ضتة  اآيندهوفن  بقمي�ص  املو�ضم  هذا  مورينيو، 
مباراة، يف خمتلف امل�ضابقات، و�ضنع 13.

15 هدًفا،  و�ضنع 13، خالل 41 مباراة. اأما يف املو�ضم املا�ضي، فقد �ضجل الهولندي ال�ضاب 
ت�ضرين  اأكتوبر/  يف  الدولية  م�ضريته  بريجوين  ــداأ  الأول 2018.وب

ال�ضتوية  النتقالت  خالل  معه  للتعاقد  بر�ضلونة  ي�ضعى  الذي  مورينو،  رودريجو  فالن�ضيا،  مهاجم  ي�ضارك  مل 
اجلاري، يف مران الفريق الثالثاء ا�ضتعدادا ملواجهة كاأ�ص امللك اأمام كولتورال ليوني�ضا اليوم.

ال�ضوط  املا�ضي و�ضارك بدون م�ضكالت يف  ال�ضبت  اإ�ضابة ع�ضلية وعاد للمالعب  للتو  وكان رودريجو قد تخطى 
الثاين اأمام بر�ضلونة بالليجا.

عن  �ضواريز  لوي�ص  الأوروجوائي  ابتعاد  مع  هجومه  خط  لتعزيز  مورينو  ب�ضم  باهتمامه  الكتالوين  النادي  واأقر 
املالعب لعدة اأ�ضهر وكذلك تكرار اإ�ضابات الفرن�ضي عثمان دميبلي.

و�ضجل رودريجو )28 عاما( اأربعة اأهداف مع "اخلفافي�ص" هذا املو�ضم، كما �ضنع 10، يف اإجمايل 28 مباراة.
وكان رودريجو قد انتقل لفالن�ضيا يف �ضيف 2015 قادما من بنفيكا الربتغايل.

الفني  املــديــر  جـــوارديـــول،  بيب  ـــدى  اأب
اإعجابه  الأحـــد،  يــوم  �ضيتي،  ملان�ض�ضرت 
لكنه  املو�ضم،  هذا  لفريقه  العام  بــالأداء 

و�ضف مناف�ضه ليفربول بـ"الهائل".
ترتيب  ــــدول  ج لــيــفــربــول  ويــتــ�ــضــدر 
الربميريليج حاليا، بفارق 16 نقطة عن 
مان�ض�ضرت �ضيتي، وهو ما يجرب جوارديول 
على العرتاف ب�ضعوبة مناف�ضة الريدز، 

هذا املو�ضم.
وعقب الفوز على فولهام )0-4(، ، يف كاأ�ص 
الحتاد الإجنليزي، قال جوارديول خالل 
�ضبورت�ص":  "�ضكاي  ل�ضبكة  ت�ضريحات 
بطاًل  �ضيكون  ليفربول  اأن  الوا�ضح  "من 
ا  اأي�ضً كذلك  �ضيكون  لكنه  للربميريليج، 
لو �ضارك يف بطولت الدوري، باإ�ضبانيا اأو 

اإيطاليا اأو اأملانيا".
مكان،  كل  يف  اأبطاًل  "�ضيكونون  ووا�ضل: 
يف ظل نتائجهم هذا املو�ضم بعد 23 مباراة 

)22 انت�ضارا وتعادل واحد(".
فاز  عندما  القريب  املا�ضي  "يف  واأ�ضاف: 

مل  التايل  املو�ضم  يف  بالدوري،  ت�ضيل�ضي 
لي�ضرت  ــا،  اأوروب اأبطال  دوري  اإىل  يتاأهل 
لكننا  اأخـــرى..  مــرة  وت�ضيل�ضي  كذلك، 
يف  الأمــر  كررنا  بــالــدوري،  فزنا  عندما 

املو�ضم التايل".
وتابع جوارديول: "لو كنا نلعب يف اإ�ضبانيا، 

مع النقاط التي حققناها حتى الآن، لكنا 
عن  نقطتني  اأو  نقطة  بفارق  مبتعدين 

املت�ضدر، ويف اأملانيا واإيطاليا كذلك".
بحالة  مير  ليفربول  "لكن  بقوله:  واأمت 
علينا  لذلك  �ضاحرة..  هائلة،  رائــعــة، 

قبولها والتعلم منها".

الإجنليزي  مدريد،  اأتلتيكو  ظهري  اأكــد 
هو  �ضيميوين  دييجو  اأن  تريبري،  كريان 
اأف�ضل مدرب يف العامل لأنه »عندما تلعب 

يف فريق يدربه، تدرك كم هو رائع«.
مقابلة  خالل  الت�ضريحات  هذه  جــاءت 
انتقل  الذي  عاما(،   29( تريبري  اأجراها 
من  ــا  ــادم ق ال�ضيف  هـــذا  اأتــلــتــيــكــو  اإىل 
الربيطانية  الإذاعــة  هيئة  مع  توتنهام، 
يف  اإقامته  عن  فيها  حتدث  �ضي(،  بي  )بي 

مدريد و�ضخ�ضية مدربه �ضيميوين.
الأف�ضل  هو  »هــل  الأتلتي  مدافع  وقــال 
نعم،  �ضخ�ضيا،  يل  بالن�ضبة  الــعــامل؟  يف 
يديره  فريق  مع  الالعبون  يلعب  عندما 
فنيا، يدركون كم هو رائع، بالطبع هناك 
ــن، اأمــثــال كلوب  ــري مــدربــني رائــعــني اآخ
درب  )الــذي  دايت�ص  و�ضون  وجــوارديــول 
تريبري لأربعة اأعوام( ولكنه واحد منهم 

بالتاأكيد«.
قريبون  املنا�ضبون  »الأ�ضخا�ص  واأ�ضاف 

الفني  اجلهاز  اأن  كما  وي�ضاعدونني،  مني 
للفريق رائع، ولن اأتعلم يف يوم واحد«.

من  ــه  اأن اإىل  الإجنــلــيــزي  الظهري  ــار  واأ�ــض
التوا�ضل  الأحـــيـــان  بع�ص  يف  ال�ضعب 
يحاول  ــذي  ال الأرجنتيني،  املــدرب  مع 

التحدث اإليه بالإجنليزية.
على  م�ضكلة  اأي  هناك  »لي�ضت  واختتم 
من  يطلبه  ــا  م اأعـــرف  املــلــعــب،  اأر�ــضــيــة 

ـــا يــحــتــاجــه ومــا  ــني وم ــب ــالع ال
الفريق«.يــنــتــظــره مــن 

تلقى الفرن�ضي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد، نباأ �ضاًرا قبل مواجهة ريال 
�ضرق�ضطة، اليوم الأربعاء، يف اإطار مناف�ضات دور الـ16 لبطولة كاأ�ص ملك اإ�ضبانيا.

بيل  جاريث  الويلزي  عــودة  الثالثاء،  اليوم  ظهر  اخلتامي،  الفريق  مــران  و�ضهد 
للم�ضاركة مع املجموعة ب�ضكل طبيعي، بح�ضب �ضحيفة "ماركا" الإ�ضبانية.

ب�ضبب  املا�ضي،  الأحد  الليجا  يف  الوليد  بلد  على  النت�ضار  عن  غاب  قد  بيل  وكان 
الإ�ضابة التي تعر�ص لها يف الكاحل الأ�ضبوع املا�ضي �ضد �ضالمنكا يف الكاأ�ص.

وغاب عن املران اليوم، املهاجم ماريانو دياز بداعي الإ�ضابة، بينما وا�ضل الثنائي 
اإيدين هازارد وماركو اأ�ضين�ضيو تدريبات التعايف من الإ�ضابة يف ال�ضالة الريا�ضية.

عندما  وذلك  القدم  لكرة  الإ�ضباين  الــدوري  يف  ال�ضبت  فالن�ضيا  امام  خ�ضارته  تعوي�ص  فر�ضة  بر�ضلونة  ميلك 
ي�ضت�ضيف ليغاني�ص اخلمي�ص يف ختام الدور ثمن النهائي مل�ضابقة كاأ�ص امللك.

الليغا  �ضدارة  انتزاع  خولته  والتي  الخرية  الآونة  يف  املتتالية  انت�ضاراته  لتاأكيد  مدريد  ريال  ي�ضعى  املقابل،  يف 
وذلك عندما يحل �ضيفا على ريال �ضرق�ضطة من الدرجة الثانية الأربعاء.

اأتلتيك بلباو يف  الثانية مع  الثالثاء بلقاء تينرييفي من الدرجة  النهائي  الدور ثمن  ويفتتح 
اختبار �ضهل لالأخري تا�ضع الليغا.

م�ضابقة  يف  م�ضواره  ملوا�ضلة  واجلمهور  الأر�ص  عاملي  با�ضتغالل  النف�ص  بر�ضلونة  وميني 
الكاأ�ص التي ف�ضل املو�ضم املا�ضي التتويج بها بخ�ضارته اأمام فالن�ضيا يف املباراة النهائية.

كما يرغب بر�ضلونة يف م�ضاحلة جماهريه بعد خ�ضارته اأمام فالن�ضيا �ضفر2- ال�ضبت يف 
ال�ضابق  �ضريكه  ل�ضالح  ال�ضدارة  عن  التنازل  كلفته  والتي  والع�ضرين  احلادية  املرحلة 

غرميه التقليدي ريال مدريد.
املو�ضم والأوىل يف ثالث مباريات فقط بقيادة  الرابعة لرب�ضلونة هذا  وكانت اخل�ضارة 

مدربه اجلديد كيكي �ضيتيني خليفة اإرن�ضتو فالفريدي املقال من من�ضبه.
�ضيفه  ح�ضاب  على  الأول  �ضيتيني،  بقيادة  النف�ص  ب�ضق  فوزين  بر�ضلونة  وحقق 
غرناطة -1�ضفر يف الدوري، والثاين على ح�ضاب م�ضيفه اإيبيزا من الدرجة الثالثة 

الكاأ�ص. مل�ضابقة  الـ16  دور  يف   2-1
وعلق �ضيتيني عقب اخل�ضارة امام فالن�ضيا قائال "هناك بع�ص المور التي مل نفهمها، 

بع�ص المور التي ل يح�ضن )الالعبون( فهمها، اأو مل نح�ضن نحن )اجلهاز الفني( 
�ضرحها ب�ضكل جيد على الأرجح".

ويبدو بر�ضلونة مر�ضحا فوق العادة للتخل�ص من عقبة ليغاني�ص �ضاحب املركز 
خ�ضو�ضا  اإ�ضبانيول،  الثاين  الكاتالوين  النادي  مع  م�ضاركة  الدوري  يف  الأخري 
املا�ضي، لكن  23 ت�ضرين الثاين/نوفمرب  1-2 يف  واأنه تغلب عليه يف عقر داره 

مباريات الكاأ�ص حتفل عادة باملفاجاآت اأمام الفرق الكربى التي تف�ضل الدفع 
دوري  ابرزها  املهمة  لال�ضتحقاقات  ترقبا  الأ�ضا�ضيني  لإراحــة  بالبدلء 

اأبطال اأوروبا.
التعادل  على  مدريد  اأتلتيكو  م�ضيفه  اإرغام  يف  جنح  ليغاني�ص  اأن  كما 

ال�ضلبي الأحد يف ختام املرحلة احلادية والع�ضرين.
ويحل ريال مدريد املت�ضدر اجلديد لليغا �ضيفا على ريال �ضرق�ضطة 
رابع الدرجة الثانية لتاأكيد انت�ضاراته املتتالية يف الآونة الأخرية يف 

خمتلف امل�ضابقات والتي رفعها اإىل �ضتة بتغلبه على م�ضيفه بلد الوليد 
الدوري. من  والع�ضرين  احلادية  املرحلة  ختام  يف  الأحد  -1�ضفر 

والتقى الفريقان للمرة الأخرية يف 30 اآذار/مار�ص 2013 يف املرحلة التا�ضعة 
والع�ضرين من الدوري وكانت على ملعب ل روماريدا وانتهت بالتعادل بهدف لفيكتور 

رودريغيز )6( مقابل هدف للربتغايل كري�ضتيانو رونالدو )38(.
و�ضقط وقتها �ضرق�ضطة اىل الدرجة الثانية ومل ينجح يف العودة اإىل الأوىل حتى 

الآن.
الثالثة  الدرجة  من  ليوني�ضا  كولتورا  على  �ضيفا  اللقب  حامل  فالن�ضيا  ويحل 

والذي اأق�ضى اأتلتيكو مدريد من الدور الـ16.

ر�سمًيا.. اإريك�سن اإىل اإنرت ميالن

موؤ�سر على اقرتاب مورينو من بر�سلونةتوتنهام يتفق على �سفقة جديدة

جوارديوال: "ليفربول �سيتوج بالليجا لو لعب فيها"

تريبري: "�سيميوين اأف�سل مدرب يف العامل"

نباأ �سار لزيدان قبل مواجهة �سرق�سطة

كاأ�ض اإ�سبانيا: "بر�سلونة للتعوي�ض 
والريال للتاأكيد"

يونايتد اأم توتنهام ؟ تطورات جديدة ب�ساأن م�ستقبل �سليماين
ك�ضفت تقارير اإعالمية فرن�ضية 
ب�ضاأن  ــدة  ــدي ج تـــطـــورات  ــن  ع
اجلـــزائـــري  الــنــجــم  م�ضتقبل 
الذي  �ضليماين،  اإ�ضالم  املخ�ضرم 
موناكو  لناديه  مغادرته  اأن  يبدو 
خالل فرتة النتقالت ال�ضتوية 

احلالية باتت حت�ضيل حا�ضل.
�ضي"  اإم.  "اآر.  لإذاعــــة  ــًا  ــق ووف
ناديي  اإدارتـــي  فــاإن  الفرن�ضية، 
وتوتنهام  يونايتد  مان�ض�ضرت 
ر�ضمية  حمــادثــات  بعقد  بــداأتــا 
اإ�ضالم  النجم  اأعــمــال  وكيل  مع 
خالل  �ضمه  اأجــل  من  �ضليماين، 
ـــن �ــضــوق  الأيـــــــام الأخـــــــرية م

النتقالت ال�ضتوية.
ــــــادي مــانــ�ــضــ�ــضــرت  ويـــبـــحـــث ن
ــن مــديــره  يــونــايــتــد، وبــطــلــب م
غونار  اأويل  الــرويــجــي  الفني 
عن  ــارئ  ط ب�ضكل  �ضول�ضكاير، 

لــلــفــريــق، بعد  مــهــاجــم جــديــد 
جنم  لها  تعر�ص  التي  الإ�ضابة 
الفريق ماركو�ص را�ضفورد، ليتم 

اجلــزائــري  النجم  و�ضع  بذلك 
كــاأحــد الأولــــويــــات قــبــل غلق 

ال�ضتوي". "املريكاتو 

لنادي  بالن�ضبة  نف�ضه  والأمـــر 
نق�ص  من  ُيعاين  الــذي  توتنهام 
التي  هجومي فادح منذ الإ�ضابة 

كني،  ــاري  ه القائد  لها  تعر�ص 
الفني  ــره  ــدي م جــعــل  ـــر  اأم وهـــو 
اإ�ضالم  يختار  مورينيو  جوزيه 
الأ�ضماء  اأبـــرز  كــاأحــد  �ضليماين 

التي يجري ات�ضالت معها.
 31( �ضليماين  اإ�ـــضـــالم  ويــلــعــب 
منذ  اإعـــارة  �ضكل  على  ــًا(،  ــام ع
موناكو  نادي  مع  املا�ضي  ال�ضيف 
الذي  �ضيتي،  لي�ضرت  من  قــادمــًا 
 ،2021 غــايــة  اإىل  عــقــده  ميلك 
مميزة  ـــام  لأرق حتقيقه  ورغــم 
املو�ضم  مــن  الأوىل  املــرحــلــة  يف 
بت�ضجيله لـ7 اأهداف و8 متريرات 
حا�ضمة، اإل اأن كل هذا مل ي�ضفع 
لفريقه  اجلديد  املدرب  عند  له 
ــو مــوريــنــو، الـــذي قرر  ــريت روب
خارج  "املحاربني"  هــداف  و�ضع 

ح�ضاباته.

بن طالب: اأ�سعر وكاأّن 
"كابو�سا" تبّدد

اأبدى الالعب اجلزائري نبيل 
موا�ضلة  يف  رغبته  طالب  بن 
اأق�ضى  اإىل  الكروية  املغامرة 
ــع فــريــقــه اجلــديــد  ـــّد، م ح

نيوكا�ضل الإجنليزي.
طالب  بــن  نــبــيــل  وقــــال 
ينتهي  ل  اأن  يف  ياأمل  اإنه 
نيوكا�ضل  فريق  مع  م�ضواره 
تــاريــخ  املــقــبــل،  ال�ضيف  يف 

انق�ضاء مّدة الإعارة.
واأ�ضاف يف ت�ضريحات اإعالمية 
الربيطانية،  ال�ضحافة  ن�ضرتها 
الريا�ضي  امل�ضروع  اأن  الإثــنــني، 
وُيحّفزه  ُينا�ضبه،  نيوكا�ضل  ِلنادي 
ِلأطول  الفريق  هذا  يف  البقاء  على 

مّدة مُمكنة.
بن  نبيل  ــدان  ــي امل متو�ضط  ــــازال  وم
نــادي  مــع  يرتبط  �ضنة(   25( طــالــب 
 30 الـ  يف  مّدته  تنق�ضي  ِبعقد،  �ضالكه 
الفريق  اإدارة  اأن  ِعلما   .2021 جوان  من 
ماليني   10 مبلغ  ا�ضتالم  ت�ضرتط  الأملاين 
يف  اجلزائري  الالعب  ت�ضريح  نظري  اأورو، 
ال�ضيف املقبل، مع وجود بند يق�ضي ِباإمكانية 

�ضراء العقد من قبل نادي نيوكا�ضل.
اإىل فــرتة الإبــتــعــاد عن  ــّرق بــن طــالــب  ــط وت
اإنها  وقال  ال�ضنة،  من  اقرتبت  والتي  املناف�ضة 
الــكــروي،  مــ�ــضــواره  يف  �ضعبة  مرحلة  كــانــت 

و�ضفها بـ “الكابو�ص” )احللم املُرعب(.
اأّول  املا�ضي  ال�ضبت  م�ضاء  طالب  بن  وخا�ص 
�ضد  نيوكا�ضل،  اجلديد  فريقه  مع  له  مباراة 
الزائر اأوك�ضفورد، ِبر�ضم الدور الـ 16 من عمر 
عن  طويل  غياب  بعد  اإجنلرتا.  كاأ�ص  مناف�ضة 
اأفريل  من  الرابع  اإىل  تاريخه  يعود  املناف�ضة 
املُن�ضرم. وذلك ِبداعي الإ�ضابة، واأي�ضا ِب�ضبب 
نادي  اإدارة  قبل  من  عليه  املُ�ضّلطة  العقوبة 
م�ضوؤويل  رغبة  ثــم  الفني.  واجلــهــاز  �ضالكه 

الفريق الأملاين يف ت�ضريح الالعب اجلزائري.
الفرتة  هــذه  ق�ضى  اإنــه  يقول  طالب  بن  وتابع 
واأي�ضا  اأخطاءه،  وُي�ضّحح  ويتعّلم  ِبجّدية  يتدّرب 
ِبالقرب من اأ�ضرته التي دّعمته معنويا. ُم�ضريا اإىل 
اأنه كان ُمت�ضّوقا للعودة اإىل املناف�ضة يف اأقرب وقت 

مُمكن.
وتنتظر نبيل بن طالب وفريقه اجلديد نيوكا�ضل 
داخل  جُترى  املقبل،  ال�ضبت  م�ضاء  ر�ضمية  مباراة 
اإطار  �ضمن  �ضيتي.  نورويت�ص  نادي  مع  القواعد 

اجلولة الـ 25 من عمر البطولة الإجنليزية.

عمر  �ضيخ  النيجر،  ملنتخب  الفني  املدير  ا�ضطدم 
اأمم  بكاأ�ص  املــتــوج  اجلــزائــري  باملنتخب  ديــابــاتــي، 
 2022 العامل  كاأ�ص  ت�ضفيات  يف  ــرية،  الأخ اأفريقيا 
ب�ضعوبة  اعرتافه  ورغــم  قطر،  �ضتحت�ضنها  التي 
التاأهل، اإل اأّنه فتح باب التحدي على م�ضراعيه، يف 

ت�ضريحات لالإذاعة اجلزائرية.
واأكد دياباتي حظوظ منتخب بلده يف التناف�ص على 
التاأهل ملونديال قطر، رغم تاأخره يف الرتتيب العام 
لـ"الفيفا"، قائاًل "اأوقعتنا القرعة يف جمموعة قوية، 
بوجود اجلزائر، بطلة اأفريقيا يف ن�ضختها الأخرية، 
اإذ متتلك حظوظًا اأكرب مقارنة بنا، وبوركينا فا�ضو، 

وجيبوتي".
الأول  املر�ضح  هي  اجلزائر  اأن  اإدراكنا  "رغم  وتابع: 
عن جمموعتنا، لن يوهن هذا عزميتنا وعزمنا على 
الكافية  الإمكانات  منتلك  لأننا  املفاجاأة،  حتقيق 
للنجاح، وحتقيق م�ضوار مميز يف هذه الت�ضفيات، كما 

تدفعنا جماهرينا ودولتنا نحو الأمام".
اكت�ضبت  قد  اجلزائر  اأن  النيجريي  املدرب  واعترب 
العامل  كاأ�ص  يف  امل�ضاركة  على  لتعّودها  املر�ضح،  �ضفة 
بالقول:  ذلك  على  عّلق  حيث  منا�ضبات،  اأربع  خالل 
فاإّن  اأفريقيا،  بكاأ�ص  اأخرياً  تتويجها  على  "اإ�ضافة 
العامل،  بكوؤو�ص  امل�ضاركة  على  اعتادت  قد  اجلزائر 
ر بوركينا فا�ضو لتحقيق ذلك، وهذا يعني  بينما حت�ضّ

اأّن الأمور �ضتكون معّقدة لنا".
"احل�ضان  فريقه  من  يجعل  اأن  دياباتي  ويــحــاول 
الأ�ضود" يف املجموعة، لريبك ح�ضابات املدير الفني 
مقولة  جت�ضيد  يف  اآمــاًل  بلما�ضي،  جمال  اجلزائري 

املفاجاآت". قارة  "اأفريقيا 

�ضيلعب نادي مان�ض�ضرت �ضيتي الجنليزي اليوم مباراته 
من  ــاب  الي مباراة  يف  يونايتد  مان�ض�ضرت  نــادي  امــام 

ن�ضف نهائي كا�ص الرابطة الجنليزية للمحرتفني.
اذ ي�ضعى ال�ضيتيزنز لتحقيق النت�ضار يف هذه املباراة 
املهمة و التاأهل اىل املباراة النهائي ملواجهة الفائز 

من مباراة ا�ضتون فيال و لي�ضرت �ضيتي.
ي�ضبق  ـــذي  ال ال�ضحفي  املــوؤمتــر  يف  و 
ال�ضياطني  مــدرب  حذر  املباراة  هذه 
احلمر �ضول�ضيار فريقه من ثنائية 
و  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم 

البلجيكي كيفن دي بروين.
دي و  ثنائية   : �ضول�ضيان  قــال 

علينا  �ضكلت  حمرز  و  بروين 
ــاراة الــذهــاب  ــب اخلــطــر يف م
امل�ضاحات  تــرك  عــدم  علينا  و 
لهم و جلميع لعبي ال�ضيتي هذه 

املرة.
حقق  قــد  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ـــان  ك و 
الــذهــاب  مــبــاراة  يف  مثري  انت�ضار 
ــورد  ــراف ــدت الول ملعب  على 
اهداف  ثالثة  بنتيجة 
هدف  مقابل  كاملة 

وحيد.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ايليزي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات واالنتخابات

الرقم:001//م.ت.�ض.ع/م.ج.اإ/20
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

 18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر 
هذا اليوم: 2020/01/27 ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 

املتعلقة  2019/544 رقم  حتت   2019/10/19
بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية امل�سماة : النادي الريا�سي 
 2016/026 رقم:  حتت  امل�سجلة  ايليزي   - الو�سط  حي   للهواة  
2016/12/01 املقيمة بـ : حي الو�سط ايليزي يرتاأ�سها  بتاريخ: 

ال�سيد: قورين يا�سني.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 04/ 2020.
و�سل اإ�سهار خا�ض بتاأ�سي�ض جمعية ت�سامنية

امل�سماة: جمعية التحدي لذوي احتياجات اخلا�سة- بلدية غرداية املودعة 
اجلاليل.  امرابط  ال�سيد:  اجلمعية  2019/07/18.رئي�ض  بتاريخ: 
مقرها: مبقر  الكائن  1985/05/14 مبليكة- غرداية.  بتاريخ:  املولود 

جمعية �سواعد امل�ستقبل حي الثنية املخزن- بلدية غرداية.

مساحة اعالنية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                                      اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

                                                                   املادة 749 ق ا م ا

قمنا نحن االأ�ستاذ بلخري الطيب حم�سر ق�سائي لدى حمكمة غرداية جمل�ض ق�ساء غرداية الكائن مكتبنا �سارع اأول نوفمرب غرداية. وبناء على طلب : ورثة 
 17/10/17 اأبناءه: بلعربي بالعربي، بلعربي �سيماء بوا�سطة والدتها مرابط �سعاد. بناء احلكم ال�سادر عن حمكمة غرداية بتاريخ:  بلعربي ميلود وهم: 
فهر�ض: 1396/17 ق�سم العقاري املمهور بال�سيغة التنفيذية. بناء قائمة �سروط البيع املودعة بتاريخ : 2019/09/29 باأمانة �سبط حمكمة غرداية فهر�ض 
: 118824/19. نحن االأ�ستاذ / بلخري الطيب حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء غرداية الكائن مكتبه ب�سارع اأول نوفمرب غرداية نعلن للجمهور 
اأنه �سيتم البيع باملزاد العلني للعقار التايل: التعيني: عقار عبارة دار قدمية كائنة بحي �سيدي اعباز القدمي برتاب بلدية ودائرة بنورة والية غرداية م�ساحته 
28م2 يحده �سماال: ال�سارع، جنوبا: �سيتي اأم اخلري، �سرقا: بن دكن امباركة وغربا: ال�سارع. الثمن االأ�سا�سي : الثمن االأ�سا�سي للعقار 428.015.28 دج 
اأربعمائة وثمانية وع�سرون األف وخم�سة ع�سر دينار جزائري وثمانية وع�سرون �سنتيم تاريخ جل�سة البيع: يوم 2020/01/29 على ال�ساعة: 11:00 بقاعة 
جل�سات حمكمة غرداية- االأق�سام املدنية. �سروط البيع اإ�سافة اإىل ال�سروط الواردة يف قائمة �سروط البيع  يلزم الرا�سي عليه املزاد بدفع 1/5 خم�ض ثمن 
املحكمة. على اجلمهور  باأمانة �سبط  املزاد  لر�سو  التالية  اأيام من   08 الباقي خالل  اأما  الدولة فورا  املح�سر ور�سوم  امل�ساريف وحقوق  يلزم بدفع  املبيع كما 
الراغبني يف املزايدة االطالع على قائمة �سروط البيع االت�سال مبكتب املح�سر الق�سائي اأو كتابة �سبط املحكمة.                                                    املح�سر الق�سائي

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
مكتب االأ�ستاذ بلخري الطيب حم�سر ق�سائي لدى حمكمة غرداية

اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء غرداية
الكائن مكتبه ب�سارع اأول نوفمرب غرداية

هاتف رقم: 029.28.56.24

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ايليزي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات واالنتخابات

الرقم:001//م.ت.�ض.ع/م.ج.اإ/20
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية والئية

 12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  مبقت�سىالقانون 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ومبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 74-15 
2015،مت  16 فرباير  1436 املوافق ل:  26 ربيع الثاين عام  املوؤرخ يف 
بتاأ�سي�ض  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020/01/27 اليوم:  هذا 
ايليزي  لوالية  الريا�سية  االكادميية   : امل�سماة  ريا�سي  طابع  ذات  جمعية 
املقيمة بـ: م�سكن الرئي�ض حي الو�سط ايليزي رئي�ض اجلمعية:الواعر حممد 
ال�سايح تاريخ ومكان االزدياد: 1988/08/26 ورقلة العنوان ال�سخ�سي 

: حي الو�سط ايليزي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب االنتخابات واجلمعيات
اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 06/12 

املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات
املتعلق   2012/01/12 يف  املوؤرخ   06/12 القانون  الأحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  لقد  منه،   )09( التا�سعة  املادة  �سيما  ال   ، باجلمعيات 
حملية  �سبغة  ذات  جمعية  بتاأ�سي�ض  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم 
امل�سماة : جمعية التحالف الطبي لواد �سوف املقيمة بـ: عيادة الدكتور 
على ديدي حي الرمال - الوادي رئي�ض اجلمعية : علي ديدي تاريخ 
ومكان االزدياد :1976/12/21 - قمار عنوان الرئي�ض:حي 08 ماي 

الوادي.  -  1945

مساحة اعالنية
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ــي  ــدارب ــاء ال ــق ــة ل ــرجم ــــادت  ب ع
يوم  و�ضارة  عني  �ضباب  اجلار  اأمام 
على  بــالــفــائــدة  ــادم  ــق ال ال�ضبت 
حيث   ، ثــور  بني  �ضباب  عنا�ضر 
خري  يخلف  �ضيدي  املدرب  اأ�ضتغل 
واأ�ــضــاف  كاملة  الفر�ضة  الــديــن 
امل�ضطر  اإ�ضافية للربنامج  ح�ض�ضا 
لهذا املوعد الهام جّدا ، اإ�ضافة اإىل 
عودة  من  الفريق  �ضي�ضتفيد  هذا 
بعدما  امل�ضابة  العنا�ضر  بع�ص 

ا�ضتفادة من يومني راحة اإ�ضافيني 
اأن  على  ــــاق  الإره مــن  للتخل�ص 
املربجمة  اخلتامية  احل�ضة  تكون 
اخلمي�ص  ــدا  غ ــوم  ي الــلــقــاء  لــهــذا 
مبثابة لقاء تطبيقي ملعرفة مدى 
ما و�ضلت اإليه جاهزية  حت�ضريات 
من  اجلــديــدة  للجولة  الالعبني 

البطولة . 

الفوز ضروري لتأكيد 

نتيجة الذهاب وتفادي 
الوقوع في الثأر 

لــدى  املــ�ــضــوؤولــيــة  روح  ظــهــرت  
من  كــبــرية  الت�ضكيلة   عنا�ضر 
اأجل الفوز بنقاط املباراة واإ�ضافة 
بعد   ، لــلــر�ــضــيــد  ــاط  ــق ن ــة  ــالث ث
بها  عــاد  التي  الرائعة  النتيجة 
الفريق من الدار البي�ضاء املتمثلة 
الإيجابي هدف  التعادل  يف نقطة 

يف كل مرمى ، اإ�ضافة اإىل ما تقدم 
على  العنا�ضر  ك�ضفت  فقد  ذكــره 
لتاأكيد  الفوز  يف  ال�ضديدة  رغبتها 
نتيجة الذهاب عندما عاد الفريق 
كافية  كــانــت  الــتــعــادل  بنقطة 
نتائج  بلوغ  يف  ال�ضبيل  لتعبيد 
البطولة  يف  متتالية  اإيــجــابــيــة 

اجلارية . 

الجميع يرفض العودة 
للمركب بعد نهاية 

األشغال 

املوثوقة  م�ضادرنا  قبل  من  و�ضلنا 
ــل  داخ ــاءات  ــق ــل ال لــعــب  اأن  جـــدا 
الديار  �ضيتوا�ضل يف امللعب البلدي 
بورقلة حتى نهاية املو�ضم الكروي 
الــعــودة  التفكري  دون   ، ـــاري  اجل
الأ�ضغال  به  انتهت  الذي  للمركب 
املتمثلة يف اإعادة تغطية الأر�ضية 
ا�ضتفادة  بعد   ، جــديــد  بب�ضاط 
ــذا املــرفــق اجلديد  املــركــب مــن ه
تاأقلم  اإىل  ذلك  يف  ال�ضر  ويعود   ،
الفريق داخل امللعب املذكور دليل 
يف  �ضجلها  التي  الإيجابية  النتائج 
املباريات التي لعبها بهذا الأخري .
اأحمد اأمني 

تبني  لعبيه  مــع  حديثه   بعد 
م�ضتوى  على  الأول  الــرجــل  اأن 
نــادي  لفريق  الفنية  العار�ضة 
بلدية تقرت ، بوقره عبد احلق ، 
ارتياحه الكبري لالأجواء ال�ضائدة 
الأوىل  احلــ�ــضــ�ــص  بــعــد  الــبــيــت 
للقاء  تاأهبا  الفريق  اأجراها  التي 
من  والثالثة  ــدة  ــدي اجل اجلــولــة 
اإحتاد  م�ضيفه  اأمام  العودة  مرحلة 
تفاوؤله  لهم  مبديا  ـــة  دوال بني 
نقاط  ثــالثــة  لإ�ــضــافــة  الــكــبــري 
الفوزين  بعد  للر�ضيد  جديدة 
�ضباب  اأمام  الديار  داخل  امل�ضجلني 
رائد بومردا�ص واإحتاد الأخ�ضرية 
من  طموحه  جت�ضيد  انتظار  يف   ،
بكامل  العودة  وهو  لعبيه  قبل 

اجلديدة  التنقل  هــذا  من  الــزاد 
التحكيم هاجس الجميع خارج الديار . 

خارج الديار 

يف �ضياق مت�ضل ، فقد اأبدت اإدارة 
اأداء  من  ال�ضديد  تخوفها  النادي 
�ضيجريها  التي  للقاءات  احلكام 
ــه ،  ــدان ــي ــق بــعــيــدا عــن م ــري ــف ال
قد  ــان  ك الفريق  واأن  خ�ضو�ضا 
بعدما  النقاط  من  العديد  اأهــدر 
الأداء  عــدم  ب�ضبب  منه  �ضرقت 
املباريات  النزيه للحكام يف بع�ص 
ــــرت ذلـــك عــلــى تــواجــده يف  واأث
اإىل  للبطولة  العام  الرتتيب  �ضلم 
بقّوة  ت�ضرب  ال�ضك  اأن  درجـــة 
عدم  ــول  ح الالعبني  نفو�ص  يف 

القدرة على ال�ضعود هذا العام .
اأحمد اأمني 

"حماربي  تتويج  مــن  اأ�ضهر  بعد 
الأمم  ـــص  ـــاأ� ـــك ب ال�ضحراء" 
الأفــــريــــقــــيــــة، الـــتـــي جــعــلــت 
تعي�ص  ــة  ــري ــزائ اجل اجلــمــاهــري 
نتائج  اأتـــت  ه�ضتريية،  فــرحــة 
امل�ضاركات  يف  اجلزائرية  الأندية 
الكرة  متابعي  لتحبط  الأفريقية 
ــة، وتــذكــرهــم بــاأ�ــضــواأ  ــري ــزائ اجل
يف  عليهم  مـــّرت  الــتــي  اللحظات 

ال�ضنوات املا�ضية.
وحــقــقــت الأنـــديـــة اجلــزائــريــة 
دوري  مــ�ــضــابــقــة  يف  ــة  ــارك ــض ــ� امل
اأبطال اأفريقيا هذا املو�ضم، نتائج 
احتاد  يظهر  مل  اإذ  ــداً،  ج خميبة 
اجلزائر و�ضبيبة القبائل بالوجه 
هزيلة  م�ضتويات  وقدما  املطلوب، 
من  البطولة  يــغــادران  جعلتهما 
واأرقــام  بنتائج  املجموعات،  دور 

�ضعيفة للغاية.
انهزم  الــثــالــثــة،  املجموعة  ويف 
احتاد اجلزائر م�ضاء يوم اجلمعة، 
املغربي  الوداد  اأمام  ميدانه  خارج 
لري�ضم  لــواحــد،  اأهـــداف  بثالثة 
الأحمر  اللونني  اأ�ضحاب  بذلك 

ــم مــن دور  ــاءه ــض ــ� اإق والأ�ـــضـــود 
املجموعات قبل جولة من نهايته، 
�ضلبيًا غري  الفريق رقمًا  وليحقق 
اأي  حتقيق  يف  بف�ضله  م�ضبوق، 
انت�ضار بعد لعبه خلم�ص مباريات 
على  قــادٍر  غري  َظَهَر  يوَم  كاملة، 
�ضان  ماميلودي  نــاديــي  مقارعة 
والــوداد  اأفريقي،  اجلنوب  داونــز 

املغربي.

القبائل  �ضبيبة  ــال  ح يكن  ومل 
من  اأف�ضل  الرابعة  املجموعة  يف 
الفريق  تعّر�ص  فقد  مواطنه. 
قا�ضية  لهزمية  ال�ضبت  يوم  م�ضاء 
كــلــوب  فــيــتــا  م�ضيفه  يـــد  عــلــى 
الــكــونــغــويل بــربــاعــيــة لــهــدف، 
من  اإقــ�ــضــاءه  الآخـــر  هــو  لري�ضم 
التي  الأفريقية  امل�ضابقات  اأجمد 
حمبوه  عهده  كما  فيها  يكن  مل 

بطاقتي  تاركًا  م�ضت،  �ضنوات  يف 
التاأهل لكّل من الرتجي التون�ضي 

والرجاء املغربي.
تف�ضل  التي  الأوىل  ــرة  امل ــذه  وه
ـــة اجلــزائــريــة يف  ـــدي فــيــهــا الأن
منذ  املــجــمــوعــات،  دور  تخطي 
اجلديد  النظام  تطبيق  بــدايــة 
بلعب هذا الدور باأربع جمموعات 
كــانــت  اإذ  جمــمــوعــتــني،  ــــدل  ب
ــاهــدت اجلــمــاهــري  ـــرة �ــض اآخــــر م
اجلزائرية مرحلة خروج املغلوب 
دون ممثليه، يف ن�ضخة 2016 التي 

كانت بنظام املجموعتني.
وحــقــقــت الأنـــديـــة اجلــزائــريــة 
اأبــطــال  دوري  يف  جــيــدة  نتائج 
ــوات  ــن ــض ــ� ــــالل ال اأفـــريـــقـــيـــا، خ
الأخرية، اإذ جنح وفاق �ضطيف يف 
كان  فيما   ،2014 بن�ضخة  التتويج 
ن�ضخة  يف  و�ضيفًا  اجلزائر  احتــاد 
نهائي  ن�ضف  اإىل  وو�ضل   ،2015
يف  بــداأت  اأنها  غري   ،2017 ن�ضخة 
ــة  الــرتاجــع مــرة اأخـــرى يف الآون

الأخرية.
ق.ر

�سباب بني ثور 

برجمة لقاء اجلار �سباب عني و�سارة يخدم النادي 

نادي تقرت 

 بوقره متفائل جّدا بت�سجيل فوز جديد يف العودة 

االأندية اجلزائرية ترتنح اأفريقيًا وحُتبط اجلماهري

ردد عنا�ضر الت�ضكيلة بعد نهاية اللقاء التطبيقي الأخري 
الأ�ضبوع  جولة  للقاء  الفريق  ا�ضتعدادات  برنامج  يف 
اجلاري اأن نقاط لقاء اإحتاد عني البي�ضاء �ضتبقى يف مدينة 
اأن رغبة اجلميع �ضديدة  الوادي ، وهو العامل الذي يوؤكد 
اللقاء بقّوة والدفاع  امل�ضوؤولية عالية جدا لدخول  وروح 
كاملة  بها  الفوز  غاية  اإىل  جدية  بكل  النقاط  ك�ضب  عن 
اأ�ضعد  الذي  اجلانب  وهو   ، واحدة  نقطة  ولو  ت�ضييع  دون 
كثريا الأن�ضار بعد الوقوف على روح امل�ضوؤولية والعزمية 
تعد  التي  اجلديدة  املباراة  بالنقاط  للفوز  لعبيهم  من 
مقابل  بهدف  قاي�ص  �ضباب  لقاء  خ�ضارة  لتدارك  ال�ضبيل 
 ، البطولة  يف  الإيجابية  النتائج  مل�ضار  العودة  ومنها  �ضفر 
اأ�ضتهل الن�ضف الثاين منها بفوز ثمني على �ضبيبة  بعدما 

جيجل بثالثية مقابل هدف واحد .

الالعبون يرغبون في لعب مباراة عين 
البيضاء 

العن�ضر  الإيجابي واملفيد الذي يوؤكد اأن بنود  الفوز قائمة 
املباراة  يف  امل�ضاركة  اجلميع  مطالبة  هو  اجلميع   قبل  من 
يف  رغبتها  اأبدت  التي  الحتياطية  العنا�ضر  ذلك  يف  مبا 
وحماولة  امليدان  يف  طاقتها  لتفجري  الفر�ضة  اإعطائها 
فتحي  اجلديد  املدرب  قبل  من  اجلديدة  الفر�ضة  اإعطاء 
عبيد الذي اأكد اأنه لن يت�ضامح مع املتخاذلني يف التدريبات 
اأي�ضا الفر�ضة لل�ضبان  اأثناء املباريات الر�ضمية ويعطي  اأو 
التي  الت�ضكيلة  يف  اأ�ضا�ضية  مبكانة  الظفر  يريدون  الذين 

�ضتواجه املناف�ضني يف اللقاءات القادمة من البطولة .
اأحمد اأمني

ت�سامن �سوف 

الت�سكيلة جاهزة ونقاط لقاء 
عني البي�ساء  هدف اجلميع  

تاأجيل مباراة �ضباب بلوزداد 
واأهلي برج بوعريريج

اليوم  ــري،  ــزائ اجل املحرتفني  دوري  رابــطــة  اأعلنت 
الثالثاء، تاأجيل املباراة التي جتمع بني �ضباب بلوزداد، 
يف  بوعريريج  برج  اأهلي  �ضباب  �ضيفه  مع  املت�ضدر، 

اجلولة الـ16 من م�ضابقة الدوري، اإىل الإثنني املقبل.
وكان من املقرر اإقامة املباراة ال�ضبت املقبل، وهو املوعد 

املحدد �ضلفا لنطالق جولة الإياب من الدوري.
اإ�ضرار  اأن  الثالثاء،  اليوم  بيان  يف  الرابطة  وذكــرت 
مباراة  برجمة  على  )كــاف(  للعبة  الأفريقي  الحتــاد 
�ضمن  الأجنويل  اأتلتيكو  بيرتو  ب�ضيفه  اجلزائر  احتاد 
اجلولة ال�ضاد�ضة والأخرية من دور املجموعات بدوري 
العا�ضمة  يف  اأغ�ضط�ص   20 ملعب  على  اأفريقيا،  اأبطال 
اجلزائرية يف نف�ص اليوم، اأجربها على تاأخري املباراة 

�ضاعة.  48
ق.ر
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اأ�سرى فل�سطينيون

يجب ان النراهن على املوقف العربي وال�سرعية الدولية

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

بقيادة  امل�ستوطنني  حكومة  اإن 
وت��رع��ى  ت��ق��ود  نتنياهو  امل��دع��و 
والكراهية  االإره���اب  ع�سابات 
توا�سل  التي  الديني  والتطرف 
ج��رائ��م��ه��ا ب��ح��ق امل��ق��د���س��ات 
خا�سة  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة 
والتي  املحتلة،  القد�س  مدينة  يف 
متطرف  عن�رصي  فكر  يغذيها 
املتوا�سل  التحري�س  على  قائم 
ميكن  ال  وانه  فل�سطيني  كل  �سد 
وموؤ�س�ساته  العامل  �سمت  تربير 
االحتالل  اع��ت��داء  موا�سلة  على 
االأق�سى  امل�سجد  يف  امل�سلني  على 
ع�سابات  قبل  من  امل�ساجد  واإحراق 
وتدني�سه  ال��ي��ه��ود  االإره��اب��ي��ني 

. العن�رصية   بكتاباتهم 
عن  ال�����س��ادرة  الت�رصيحات  ان 
احتمال  ح��ول  االح��ت��الل  ق��ي��ادات 
الغربية  ال�سفة  من  اأج���زاء  �سم 
امليت  البحر  و�سمال  االأغ��وار  يف 
وتعك�س  وم���دان���ة  م��رف��و���س��ة 
التعنت  من  م�سبوق  غري  م�ستوى 
االحتالل  قيادات  لدى  ال�سيا�سي 
واإن  املعار�سة  اأو  احلكم  يف  �سواء 
حلالة  انعكا�س  تعد  املواقف  ه��ذه 

االحتالل  جمتمع  داخ��ل  الفو�سى 
بالق�سية  الزج  ال�سديد  اخلطر  ومن 
االزم��ة  معرتك  يف  الفل�سطينية 
ال�سيا�سية  وامل�سالح  االنتخابية 
االإ�رصائيلية  للقيادات  ال�سيقة 
ازم��ات  من  يعانون  باتوا  الذين 
احلايل  الو�سع  نتيجة  �سعبة  نف�سية 
ب�سورة  انفجاره  واحتماالت  القائم 
اأقدم االحتالل  غري متوقعة يف حال 

. ال�سيا�سات  هذه  تنفيذ  على 
هذا  يف  وا�سح  الدويل  القانون  اإن   
اخل�سو�س واإن اإقدام االحتالل على 
ال�سابق  يف  اجل��والن  �سم  اإع��الن 
اأر�سا  كونها  حقيقة  من  يغري  مل 
حمتلة يف نظر القانون الدويل ومن 
وال�سيا�سات  املواقف  هذه  فاإن  ثّم 
من  اأجزاء  �سم  ب�ساأن  االإ�رصائيلية 
عملي  تاأثري  لها  يكون  لن  ال�سفة 
لهذه  القانونية  الو�سعية  على 
حمتلة  اأر�سا  بو�سفها  االأرا�سي 
الت�سعيد  من  ملزيد  اال  توؤدي  ولن 
ال�سيا�سي   احلل  فر�س  وتقوي�س 
ان  الطبيعي  من  .انه  امل�ستقبل  يف 
خطري  منحدر  يف  االم���ور  ت�سري 
يقوم  التي  االجراءات  هذه  كل  بعد 
املنطقة  تعيد  وان  االح��ت��الل  بها 
لهذا  وكنتيجة  ال�سفر  مربع  اىل 

العقيمة  اال�رصائيلية  ال�سيا�سيات 
جديد  عهد  ايل  املنطقة  �ستدخل 
امام  جمهول  امل�ستقبل  و�سيبقي 
مبني  ع��ادل  �سالم  حتقيق  فر�س 
وبكل  ال��دول��ي��ة  ال�رصعية  على 
من  طرحه  يتم  ما  ف��ان  املقايي�س 
اال�رصائيلي  االحتالل  قيادة  قبل 
لالحتالل  االمريكي  واالن��ح��ي��از 
النهائية  املح�سلة  يف  ���س��ي��وؤدي 
وانفجار  جديدة  مرحلة  تبلور  اىل 
ال�سعب  ومن  املنطقة  االو�ساع يف 
يعيد  فاالحتالل  عليها  ال�سيطرة 
املنطقة  وي�سع  االحتالل  ا�ستن�ساخ 
�ستكون  خ��ي��ارات  ام���ام  برمتها 
ووا���س��ح  امل�ستقبل   يف  �سعبة 
الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  ان  ال��ي��وم 
كل  ملواجهة  مهمة  خطوات  �ستتخذ 
الذي يلحق يف  الدمار واخلراب  هذا 
خيارات  ام��ام  و�ستكون  املنطقة 
ت�سل  ان  ت�ستطع  مل  واإذا  �سعبة 
ال�سعب  من  �سي�سبح  �سيء  اإىل 
حاليا  القائم  الو�سع  يف  اال�ستمرار 
نحو  خطوات  اتخاذ  يتم  ان  ويجب 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  تعزيز 
الفل�سطينية  االر����س  وح��م��اي��ة 
لبناء  قدما  امل�سي  على  والعمل 
االحتالل  حتت  الفل�سطينية  الدولة 

االجراءات  كل  واتخاذ  اال�رصائيلي 
االحتالل  عن  االنفكاك  يف  الكفيلة 
من  �سكل  باأي  معه  التعامل  وعدم 

. اال�سكال 
�رصيك  وج��ود  ع��دم  ظل  ويف  اننا 
وتخلي  ال�سالم  ل�سنع  حقيقي 
عن  االمريكي  املتحدة  الواليات 
تتحمل  تعد  ومل  ال�سابق  دوره��ا 
و�رصيك  راعية  كدولة  م�سوؤوليتها 
بل  ال�سالم  عملية  يف  اأ�سا�سي 
لدولة  ا�سرتاتيجيا  �رصيكا  ا�سبحت 
االحتالل  ي�سجع  االحتالل وهي من 
و�رصقة  اال�ستيطان  ا�ستمرار  علي 
انتاج  واإعادة  الفل�سطينية  االر�س 
االح��ت��الل م��ن ج��دي��د ل��الأرا���س��ي 
يتم  ان  هنا  بد  وال  الفل�سطينية 
ال���دويل  امل��ج��ت��م��ع  ايل  ال��ت��وج��ه 
احلماية  لطلب  الدولية  واملوؤ�س�سات 
التحرك  يف  واال�ستمرار  الدولية 
ال�سعب  حلماية  وال�سعبي  الدويل 
ا�سرتاتيجية  وو�سع  الفل�سطيني 
�سياغة  الإع���ادة  �ساملة  وطنية 
التحرير  منظمة  موؤ�س�سات  وبناء 
اجلديد  الواقع  يالئم  مبا  الفل�سطينية 
ملواجهة  ال�����س��م��ود  ومتطلبات 
الأر�سنا  الغا�سب  االحتالل  نهج 

الفل�سطينية. وحقوقنا 

ا�ستن�ساخ االحتالل واإنتاج االإرهاب يف املنطقة

رئي�س  الهندي  حممد  الدكتور  قال 
اجلهاد  حلركة  ال�سيا�سية  ال��دائ��رة 
اأن  يجب   ": فل�سطني،  يف  االإ�سالمي 
مع  امل�سار  لنهاية  و�سلنا  اأننا  ندرك 
�سفقة  عن  االمريكية  االإدارة  اعالن 
التخلي عن  القرن، وال عذر الأحد يف 
�رصعية  وال  الفل�سطينية،  الق�سية 
عنا  �سيقاتل  عربي  و�سع  وال  دولية 

. كفل�سطينيني
على  الفل�سطيني  الرد  طريقة  وعن 
الهندي  الدكتور  اأكد  القرن،  �سفقة 
القادرين  وحدهم  الفل�سطينيني  اأن 
���رصورة  اإىل  داعيا  املواجهة،  على 
ال�سيا�سية  العملية  �سياق  مغادرة 
معتمدين  البع�س،  ببع�سنا  ونحتمي 

يف  االأ�سا�س  ميثل  الذي  ال�سعب  على 
املواجهة.

ل�  ح��دي��ث  يف  ال��ه��ن��دي  و����س���دد 
نغادر  ال  اأن  �رصورة  على  "امليادين"، 
بانتفا�سة  ليقوم  وتفعيله  ال�سارع 
الغربية  ال�سفة  املناطق  عارمة يف كل 
باالإ�سافة  وال�ستات.  غ��زة  وقطاع 
جميع  ب��ني  ف���وري  ل��ق��اء  ع��ق��د  اإىل 
عن  للحديث  الفل�سطينية،  القوى 
وكيف  االأر���س؟  على  �سنفعل  م��اذا 
اأن  تريد  التي  ال�سفقة  هذه  �سنقاوم 

�سيء؟. بكل  تع�سف 
�سدرت  التي  املواقف  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإيجابية  الفل�سطيني  ال��ك��ل  م��ن 
فتح  ح��رك��ة  فيها  مب��ا  بها  وم��رح��ب 
وميكن  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  والرئي�س 
عن  توقفنا  اإذا  م�ستدركًا  عليه.  البناء 
�سي�سجع  فهذا  فقط  الت�رصيحات 
ال�سفة  يف  ال��ت��غ��ول  ع��ل��ى  ال��ع��دو 
اأن  ���رصورة  على  م��وؤك��داً  الغربية. 
اإ�رصائيل  الأن  حقيقية،  بدائل  ن�سع 
لدى  بدائل  يوجد  ال  اأنه  �سعرت  اإذا 
ممار�سة  من  �سيزيد  فهذا  الفل�سطينيني 
االمريكية  واالإدارة  "اإ�رصائيل" 
الق�سية  ت�سفية  يف  الحقة  بخطوات 

. لفل�سطينية ا
الدكتور  �سدد  ال�سياق،  ذات  ويف 
الرهان  عدم  ���رصورة  على  الهندي 
نظام  اأو  الدولية  ال�رصعية  مطلقًا على 
الدولية  ال�رصعية  اأن  مو�سحًا  اإقليمي، 
العربي  والنظام  م�ساحلها،  عن  تبحث 

اليوم. منه  فائدة  ال 
بع�س  اإىل  الهندي،  الدكتور  ولفت 
بع�س  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  امل��وؤمت��رات 
الغر�س  كان  والتي  العربية  العوا�سم 
الفل�سطيني  الفعل  رد  ا�ست�سعار  منها 

اأ�سهر. عدة  منذ 
وع���ن ط��ب��ي��ع��ي��ة اال���س��ت��ريات��ي��ج��ي��ة 
قال  للرد،  عليها  العمل  ميكن  التي 
اأن  اأواًل  التاأكيد  من  بد  ال  الهندي:" 
ما  هو  لل�سفقة  الت�سدي  اأ�سا�س 
كانت  ومهما  االأر���س  على  يجري 
االعالم،  يف  ن�رصت  التي  التفا�سيل، 
ال�سفة  تفتيت  نحو  ن�سري  فنحن 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  رغم  الغربية. 
املواجهة  اأ�سا�س  فاإن  م�ستهدف،  كله 

الغربية. ال�سفة  هي 
اأن  يجب  اال�سرتاتيجية  ان  واأ�ساف، 
للقرارات  ال�سلطة  تفعيل  ت�سمل 
ترامب  اأعلن  عندما  اتخذت  التي 
القد�س،  على  االإ�رصائيلية  ال�سيادة 
وقف  باإ�رصائيل،  االع��رتاف  )�سحب 
 ... اأو�سلو  اإلغاء  االأمني،  التن�سيق 
قيادية  موؤ�س�سات  لبناء  نعد  ثم  اإلخ(، 
قيادات  الإفراز  التحرير  مبنظمة  بدءا 

القرارات. تنفيذ  عاتقها  على  حتمل 
وقال:" نريد قيادات توؤمن بالت�سحية، 
اأثبت  الفل�سطيني  ال�سعب  واأن  خا�سة 
اإىل  م�سرياً  التغيري.  على  ق��ادر  اأن��ه 
الرئي�س  عاد  عندما   2000 العام  اأن 
كامب  م��ن  ع��راف��ات  يا�رص  ال��راح��ل 
ديفيد ومترت�س يف مواقفه ودفع الثمن 

قوي  �سعب  اأنه  ال�سعب  واأثبت  حياته، 
ال�سفة. يف  وخا�سة 

يكت�سف  عبا�س  الرئي�س  اأن  واأ�ساف 
)الواليات  كبرية  قوة  هناك  اأن  اليوم 
الق�سية  ت�سفية  ت��ري��د  امل��ت��ح��دة( 
حل  اأو  القد�س  ولي�س  الفل�سطينية 
�سوى  ���س��يء  يتبق  ومل  ال��دول��ت��ني 
امل�ستوطنات  حتيطها  ب�سيطة  معازل 
الفل�سطينية،  للثوابت  وج��ود  وال 
ال�سعب  ولكن  كبرية،  اأزم��ة  فهذه 
م�ستعد  املوحد  مبوقفه  الفل�سطيني 
م�سدداً  الت�سحيات.  من  مزيد  لدفع 
وحمايته  ال�سعب  وح��دة  اأن  على 
القرن  �سفقة  من  �سيجعل  للمقاومة 
اأو  ترامب  ي�ستطيع  ولن  كبرياً  �سفراً 

الفل�سطينيني. على  فر�سها  نتنياهو 
الهندي على �رصورة  الدكتور  و�سدد 
وطنية  ا�سترياتيجية  على  التوافق 
بكافة  املقاومة  اأن  اإىل  م�سرياً  موحدة، 
تفعيليها  يتم  ان  يجب  ا�سكاليها 
ال�سفة  الأن  الغربية،  ال�سفة  يف 
االحتالل  توؤذي  اأن  ت�ستطيع  جغرافيًا 
من  اأك��رث  اأن  مو�سحًا  االإ�رصائيلي، 
نفذت  املوجعة  العمليات  من   90%
غزة  قطاع  بينما  الغربية،  ال�سفة  من 

حما�رص.

د. الهندي: تفعيل ال�سارع وانتفا�سة عارمة يف كل فل�سطني كفيل باإف�سال
 �سفقة القرن

اأخبار فل�سطني

االأ�سري براء ذوقان
�ساٌب  ربيعَا  والع�رصين  الرابعة  ذو  ذوق��ان  براء 
منوه  التي حتارب  االحتالل  �سموم  يزال  وما  حتدى 
وحرم  حوله  الق�سبان  و�سع  حمتل  واخ�رصاره، 
ج�سده مرات عديدة حتى من اأ�سعة ال�سم�س وعبق 
اخل�سوع  يرف�سان  و�سموده  روحه  اأن  اإال  الن�سيم 
مدينة  ذوقان من  براء  اإجنازات  تقف  والت�سليم. مل 
من  متكن  �سهور  عدة  فقبل  معني  حد  عن  نابل�س، 
الر�سول  عن  املت�سل  ال�سند  اإجازة  على  احل�سول 
حف�س  برواية  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  حممد 
اليوماإجناز  ليحقق  �سجنه،  داخ��ل  عا�سم،  عن 
�سوكته  ويك�رص  ال�سجن  ظلم  على  وينت�رص  اآخر 
تخ�س�س  البكالوريو�س  �سهادة  على  ويح�سل 

التاريخ.
تكن جمرد  مل  ال�سهادة  هذه  بالتحدي:  ممزوج  فرح 
نتائج  ح�ساد  فهي  ذوقان،  لعائلة  بالن�سبة  ورقة 
تعب ابنهم االأ�سري براء ذوقان، تقول والدة االأ�سري: 
عندما اأح�رص والدة �سهادة براء مل اأ�سدق اأن اأبني 
بتخرجه،  وحلمنا  حلمه  يحقق  اأن  وا�ستطاع  تخرج 
و�سفها.  ميكن  وال  عارمة  الفرحة  كانت  لقد 
وت�سيف: مل تكن ال�سهادة جمرد ورقة فهي ح�ساد 
تعب براء منذ اأكرث من �سبعة اأعوام، فاالعتقاالت 
املتكررة حالة بينه وبني تخرجه، فقد تخرج طالب 
مل  حديثها:  وت�سرتدف  �سنوات.  ثالث  قبل  دفعته 
البداية  براء ففي  لنا ويل  بالن�سبة  االأمر هني  يكن 
اجلامعة  اإدارة  بني  تن�سيق  هناك  يكون  اأن  يجب 
ولقد  االأ�رص  داخل  املوجودة  العلمية  اجلمعية  وبني 
املعقدة  االإج��راءات  ب�سبب  عدة  �سعوبة  واجهتنا 
براء  اإىل  الكتب  اإدخال  واملطولة، عدا عن �سعوبة 
براء  اإىل  الكتب  معنا  ناأخذ  زيارة  كنا يف كل  فقد 
فهي  اإدخاله،  من  متنعنا  كانت  ال�سجن  اإدارة  ولكن 
الروايات.  با�ستثناء  تعليمية  مواد  اأي  اإدخال  متنع 
مرات  خم�سة  لالعتقال  براء  االأ�سري  تعر�س  وقد 
اجلامعية وعلى فرتات خمتلفة  خالل فرتة مرحلته 
وكانت اأحكامه ترتاوح ما بني �سهرين اإىل اخلم�س 
�سهراً.   19 عليه  حكم  االعتقال  يف  ولكن  اأ�سهر 
احلر  اإرادة  اأن  حديثها:  براء  االأ�سري  والدة  وتكمل 
رغم  فرباء  ال�سجان،  وقهر  ظلم  على  تنت�رص  دائما 
من  متكن  الق�سبان  خلف  ووجوده  الزنازين  عتمة 
�سخ�س  الأي  بالن�سبة  يعترب  الذي  ال�سجن  حتويل 

حمنة اإىل منحة ليحقق اإجنازات عدة من داخله.
ال�سجن  داخل  براء  اإجنازات  وحول  اآخر:  اإجنازات 
�سوره  تقلب  وه��ي  ب��راء  االأ���س��ري  وال��دة  تقول 
لي�س  باأنه  يخربنا  لرباء  لنا  زيارة  يف  و�سهادته: 
بني  وقته  كل  يق�سي  فهو  فراغ  وقت  اأي  لديه 
ا�ستطاع  فقد  ذاته،  تطوير  على  والعمل  الكتب 
ومتكن  االأ�رص  داخل  من  الكرمي  القراآن  يحفظ  اأن 
عن  املت�سل  ال�سند  �سهادة  على  احل�سول  من 
وح�سل  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  حممد  الر�سول 
التنمية  ويف  التعليمية  الدورات  من  العديد  على 
من  ينالوا  اأو  يك�رصوا  مل  ال�سجن  فظلم  الب�رصية، 
القوية  باإرادته  براء  حول  فقد  بالعك�س  عزميته، 
االإجنازات  خالله  من  يحقق  نوراً  اإىل  العتمة  هذه 
اأن براء كان يطمح قبل دخول  واالأحالم. وت�سيف 
ويكمل  البكالوريو�س  �سهادة  ينهي  اأن  االأ���رص 
على  ح�سوله  وبعد  العليا،  درا�سته  اإنهاء  فورا 
اإليه  البكالوريو�س، وهذه ما �سوف ي�سعى  �سهادة 

بعد نيله حريته وخروجه من االأ�رص.
براء  االأ�سري  وال��دة  تطالب  ب��راء:  وال��دة  ر�سالة 
التعاون  ب�رصورة  املخت�سة  واجلهات  اجلامعات 
كافة  وتقدمي  لهم،  املجال  واإت��اح��ة  االأ���رصى  مع 
وقالبًا،  قلبًا  جانبهم  اإىل  والوقوف  الت�سهيالت، 
االحتالل  ي�سعها  التي  العراقيل  ظل  يف  وخو�سًا 
تنتهي رحلة  اأن  براء  االأ�سري  والدة  وتاأمل  اأمامهم. 
اإىل  يعود  واأن  �ساملًا،  له  يعود  واأن  ابنها،  اعتقال 
درا�سته  اكمال  من  اإليه  يطمح  ما  ويحقق  عائلته، 

العليا.

ام�س  فجر  لالحتالل  قوة  اقتحمت 
خميم   ،28/1/2020 ال��ث��الث��اء 
وداهمت  العي�ساوية  وبلدة  �سعفاط 
ال�سبان. اأحد  واعتقلت  منازل،  عدة 

جنود  اأن  ع��ي��ان  ���س��ه��ود  واأف����اد 
�سعفاط  خميم  اقتحموا  االحتالل 
اأعلن  فيما  منازل  ع��دة  وفت�سوا 
ال�سبان، وتعر�ست  احد  اعتقال  عن 
دهم  لعمليات  العي�ساوية  بلدة 

بهة. م�سا
االح��ت��الل  ق���وات  اعتقلت  ك��م��ا 
�سمال  بدو  بلدة  من  عيا�س  �سالح 
مفرح  ابو  ومو�سى   ، القد�س  غرب 
وكالهما  العمور  حممود  والفتى 
ومن  حل��م،  بيت  ���رصق  تقوع  م��ن 

�سياجات. �سلمان  ق�سام  طوبا�س 

اعتقاالت يف ال�سفة 
تطال 5 مواطنني 



قراءة / حممد علي
-----------------

انها �ستعلن حيث ولدت داخل البيت 
الق�سية  فهي �سفقة حولت  االأبي�س 
اقت�سادي  م�رصوع  اإىل  الفل�سطينية 
واحلقوق  واالأر�س  ال�سعب  وتنا�ست 
الدولية  القرارات  وحتى  التاريخية، 
ان  ظهره،  خلف  ترامب  و�سعها 
تلك  اأن  فتوؤكد  التوقيت  دالالت 
يقدمه  اإال طوق جناة  ما هي  ال�سفقة 
نتنياهو  ول�سديقه  لنف�سه  ترامب 
الثالثاء  حماكمته  بداأت  فاالأول 
بتهمة  ال�سيوخ  جمل�س  يف  املا�سي 
الرئا�سية  ال�سلطة  ا�ستخدام  اإ�ساءة 
والثاين  الكونغر�س،  عمل  وعرقلة 
متهم يف ثالث ق�سايا ف�ساد �سيجري 
ح�سانته  حول  مداوالت  الكني�ست 
كالهما  عدمها،  من  التهم  هذه  من 
املحك  على  ال�سيا�سي  م�سريهما 
للخروج  منا�سبة  فر�سة  فهي  ولهذا 
ترامب  يقدمها  التي  اخلطة  بهذه 
هي  بينما  لل�سالم  و�سفة  اأنها  على 
م�سمومة  و�سفة  االأمر  حقيقة  يف 
الق�سية  من  تبقى  ما  على  �ستق�سي 
الفل�سطينية. املوؤرخ االإ�رصائيلي اإيالن 
لل�سهيونية  مبناه�سته  املعروف  بابيه 
قال  الفل�سطيني  احلق  عن  ودفاعه 
ت�ستند  )ال�سفقة(  ترامب  مبادرة  باأن 
التي  ال�سهيونية  االأ�ساطري  اإىل 
فاحلركة  الفل�سطينيني  وجود  تنكر 
ا�ستعمارية  حركة  هي  ال�سهيونية 
ا�ستيطانية، ويف عام 1948 بداأوا يف 
هي  حقيقة  اإىل  اخلرافات  هذه  حتويل 

عن طريق التطهري العرقي.
موؤمترات  خالل  من  اليوم  ذلك  ويتم 

وجود  تنكر  البحرين  يف  تقام 
اأر�سيف  واإغالق  الفل�سطينيني، 
ب�سخ�سيات  واالإ�رصار  النكبة 
اإىل  فل�سطينية،  ثقافية  وموؤ�س�سات 
التطهري  �سيا�سة  ا�ستمرار  جانب 
النقب  يف  يومي  ب�سكل  العرقي 
و�سيا�سة  الغربية،  وال�سفة  واجلليل 
"جينو�سايد" )اإبادة جماعية( يف قطاع 
جوهر  ندرك  اأن  يجب  وبالتايل  غزة. 
مبثل  ت�سمح  التي  االأيديولوجية  هذه 

هذه االأفعال.
انطالق  نقطة  اأن  الوا�سح  من 
اأر�سية  على  �ستكون  ترامب  �سفقة 
ثم  اأوال،  اإ�رصائيلي-اإ�رصائيلي  تفاهم 
اإ�رصائيلي-اأمريكي ثانيا، لتقدم بعدها 
و�سيط  عرب  الفل�سطيني  للطرف 
اأن  الفل�سطينيني  على  لي�س  وهنا 
راأيهم،  يبدوا  حتى  اأو  عليها  يعدلوا 
اأما الرف�س الذي هو قائم بالفعل من 
الكل الفل�سطيني ف�سيواَجه بعقوبات 
اإىل  ت�سل  قد  وا�رصائيلية  اأمريكية 
والعودة  بالقد�س  اال�ستفراد  حد 
اأكرث  والت�سييق  غزة  على  لعدوان 
�سيا�سيا  الله  رام  يف  ال�سلطة  على 

واقت�ساديا.
�سوب  االآن  تتجه  فاالأعني  ولذلك 
وهل  �سيفعلون؟  ماذا  الفل�سطينيني 
اإدارة  وهل  بالرف�س؟  �سيكتفون 
كافية؟  ونتنياهو  لرتامب  الظهر 
يتم  ما  ورمبا  يكفي،  ال  هذا  بالطبع 
لرئي�س  من�سوب  حديث  من  ت�رصيبه 
على  يدلل  عبا�س  حممود  ال�سلطة 
رفع  ما  اإذا  ال�سيما  قادم  االنفجار  اأن 
و�سمح  االأمني  التن�سيق  عن  يده 
ت�سل  اأن  وامل�سريات  لالحتجاجات 

االحتالل  مع  التما�س  مناطق  اإىل 
نار  كتلة  اإىل  ال�سفة  �ستنقلب  حينها 
حترق �سفقة ترامب قواًل ولي�س فعاًل 
فعله  يف  يرتدد  اأن  يجب  ال  ما  وهذا 
امل�ستهدفني  اأول  واأن  ال�سيما  عبا�س 
�سلطته.  هي  ترامب  �سفقة  من 
اأن  وا�سح  وب�سكل  يرى  فرتامب 
عائق يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  وجود 
حد ذاته، ويريد اأن يت�سلم اإدارة ال�سفة 
والقطاع جمموعة من رجال االأعمال 
ال  اقت�سادي  كم�رصوع  يديرونها 
ال  الفل�سطينية  فال�سلطة  �سيا�سي 

مكان لها يف روؤية ترامب -نتنياهو.
مبوؤمتر  )املعروفة  البحرين  ور�سة  ويف 
بدا  االقت�سادي(  لل�سالم  البحرين 
عربي  دعم  جتنيد  حماولة  وا�سحا 
اأن "م�سكلة فل�سطني هي  عام لفكرة 
�سيا�سية،  ولي�ست  فقط"  اقت�سادية 
بتاأييد  حظي  قد  نتنياهو  اأن  ويبدو 
ال�سيما  الدول  بع�س  من  عربي 
بدا  ما  وهذا  خلطته  منها  اخلليجية 
اخلطوات  �سل�سلة  خالل  من  وا�سحا 
التطبيعية ب�سكل علني مع االحتالل 
وقد اأ�سار اإىل ذلك �رصاحًة عندما قال 
اإنه يحظى مبرافقة من بع�س الزعماء 
الزعماء  ال�سفقة، ولكن  العرب على 
العرب لن ي�ستطيعوا حتدي �سعوبهم 
بقبول جريء ومبا�رص لل�سفقة ولهذا 
التاريخي  العداء  التهوين من  اليجب 
والكيان  العربية  ال�سعوب  بني  ما 
التطبيع  من  وال�سحوة  اال�رصائيلي 
اأية حلظة لكن التعويل  قد حتدث يف 
يكون  اأن  ميكن  الذي  االأ�سا�سي 
منطلقا جلر املنطقة للمواجهة ال�سامة 
هو  االأمريكي  والنفوذ  االحتالل  مع 
اأن ال  الذي يجب  الفل�سطيني  املوقف 
حتمية  فاملواجهة  بالرف�س،  يكتفي 
ويجب اأن تنتبه االأطراف الفل�سطينية 
اال�رصائيلية  اال�ستفراد  ل�سيا�سة  كلها 
والقد�س،  وال�سفة  غزة  مبعنى 
يدفعها  اأن  اجلميع  على  فالفاتورة 
و�سعبًا.  اأر�سًا  الوطني  الكل  حلماية 
باال�رصاع  هي  االأوىل  واخلطوة 
الفل�سطينية،  والوحدة  للم�ساحلة 
�سيواجهان  ونتنياهو  ترامب 
م�سريهما ال�سيا�سي خالل اأربعة اىل 
ليعلن  كافية  فرتة  وهي  اأ�سهر  �ستة 
عبا�س  حممود  ال�سلطة  رئي�س  فيها 

�ساملة  فل�سطينية  النتخابات  موعداً 
وطنية  وحكومة  موحدة  قيادة  تفرز 

لتواجه م�سريا م�سرتكا.
امل�سمار  تدق  ترامب  خطة   .. واأخريا 
االأخري يف نع�س حل الدولتني، وتفتح 
الفل�سطينية  التحرر  حلركات  الباب 
مفهوم  تعريف  الإعادة  كانت  اأينما 
فاإن  وهنا  االحتالل،  من  التحرر 
املحتلة  االأر�س  داخل  الفل�سطينيني 
عليهم اأن يكونوا مرتا�سا من متاري�س 
على  ال�سحر  ينقلب  فرمبا  املواجهة، 
ال�ساحر وتكون خطة ترامب م�سمارا 

يف نع�س الكيان اال�رصائيلي..

ترامب يدعو الدول العربية 
القرن" "�سفقة  لدعم 

دعا الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، 
جميع �سفراء الدول العربية للح�سور 
"�سفقة  ملناق�سة  االأبي�س،  البيت  اإىل 

ترامب" معه.
ا�ستجابة  االأمريكي  الرئي�س  وينتظر 
هذه  حل�سور  العربية  الدول  �سفراء 

ال�سفقة.
البث  هيئة  عن  جاء  وح�سبما 
اإىل  يهدف  ترامب  فاإن  ال�سهيوين 
درا�سة التطورات االإقليمية واإمكانية 
الكيان  مع  تطبيعية  خطوات  اتخاذ 
متهيدا الإطالق " خطة ال�سالم" وح�سد 

دعم عربي لها.
من جهتها، دعت الرئا�سة الفل�سطينية 
اإىل  العرب وامل�سلمني  ال�سفراء  جميع 
مقاطعة مرا�سم اإعالن "�سفقة القرن" 

االمريكية.
واأكدت اأن" هذه اخلطة هي للتفاو�س 
اأزرق-  حزب"  وزعيم  نتنياهو  بني 
الإحالل  ولي�س  غات�س،  بيني  اأبي�س" 

ال�سالم بني الكيان وفل�سطني".
الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  واأ�ساف 
االأمريكية  اخلطة  "اأن  اأ�ستيه:  حممد 
من  ترامب  تخلي�س  اىل  تهدف 
نتنياهو  وتخلي�س  التنحية  اإجراءات 

من املقا�ساة وال�سجن".
نبيل  الرئا�سة  با�سم  الناطق  نوه  فيما 
امل�ساركة  بعدم   " اأم�س  ردينة،  اأبو 
التي نعتربها موؤامرة  املرا�سم  يف هذه 
�سعبنا  حقوق  من  النيل  اإىل  تهدف 
دولة  قيام  واإف�سال  الفل�سطيني 

فل�سطني...".

األربعاء  29  جانفي 2020 م الموافق  لـ 04 جمادى الثانية 1441 هـ 15
العدد
1913

العرب  والزعماء  اأنفا�سهم  يحب�سون  الفل�سطينيون  ترامب،  �سفقة  تفا�سيل  عن  االأمريكي  االإعالن  عن  تف�سلنا  �ساعات 
�سكلها  على  يدلل  ال�سفقة  اإعالن  مكان  اأن  واحلقيقة  التاريخية،  حلظته  اأنها  فيظن  اال�سرائيلي  الكيان  بينما  يتفرجون 

وم�سمونها.

تقدم اجلي�ض ال�سوري يثري قلق �سفقة ترامب.. �ساعة ال�سفر دقت ملواجهة جديدة
اأردوغان

تعرف على رئي�ض الوزراء القطري 
اجلديد.. من هو؟

يرف�ض  النه�سة  تون�ض.. حزب 
بع�ض  ت�ستبعد  ائتالفية  حكومة 

االأحزاب 

هذه هي توقعات علماء الطب ب�ساأن وباء فريو�ض 
اجلديد 'كورونا' 

الدويل  االأمن  جمل�س  اإىل  بريطانيا  قدمت 
الإطالق  دائم  وقف  اإىل  يدعو  قرار  م�سودة 
املتحدة  االأمم  من  ويطلب  ليبيا،  يف  النار 
الهدنة مب�ساركة من  تقدمي مقرتحات ملراقبة 

منظمات اإقليمية.
يف  تفاو�ٍس  مو�سَع  زالْت  ما  التي  دُة  املُ�سوَّ
نتائِج  باإقراِر  تق�سي  االأمن  جمل�ِس  اأروقِة 
قمِة برلني التي ُعقدْت يف التا�سَع ع�رَص من 
ال�سهر اجلاري حوَل ليبيا، ويدعو اجلميَع اىل 

االمتثال التام حلظر االأ�سلحة املفرو�س.
اجتماعًا  االأمن  جمل�ُس  يعقَد  اأْن  املقرر  ومن 
من  العديَد  لكّن  االأربعاَء،  ليبيا  حوَل 
الدبلوما�سيني ا�ستبعدوا اإمكانيَة تبّني القرار 

ب�سبِب االنق�سامات.
ق/د

بحث الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
ونظريه الرتكي رجب طيب اردوغان 
يف  القتالية  االأعمال  وقف  �رصورة 
ياأتي  �سوريا.  �سمايل  ادلب  حمافظة 
هذا يف وقت يوا�سل اجلي�س ال�سوري 
واإدلب  حلب  اأرياف  يف  التقدم 
قب�سة  من  املتبقية  االأرا�سي  لتحريِر 
امليدان  معارك  وقع  على  االإرهاب.  
ال�سيا�سة  ميدان  يف  القادة  يتحرك 
يف  اخلارج  من  تدخلهم  ويوا�سلون 
ال�ساأن ال�سوري؛ ونقل متحدث با�سم 
البيت االبي�س اأن الرئي�سني االأمريكي 
طيب  رجب  والرتكي  ترامب  دونالد 
العنف  توقف  �رصورة  بحثا  اردوغان 
اخلا�سعة  ادلب  حمافظة  يف  الدائر 
ل�سيطرة اجلماعات امل�سلحة. من جهته 
مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزير  قال 
�سديد  بقلق  تتابع  بالده  اإن  بومبيو؛ 
الو�سع يف �سمال غرب �سوريا، ودعا 
ي�سنه  الذي  الوا�سع  الهجوم  لوقف 

له  الرديفة  والقوات  ال�سوري  اجلي�س 
�ساحة  ويف  حلب.  وغربي  اإدلب  يف 
التقدم  ال�سوري  اجلي�س  قرر  املعارك 
جمدداً؛  وحلب  اإدلب  اأرياف  يف 
بيانات  وحلفائها  �سوريا  تلقي  بعد 
ع�سكرية حّملت املجموعات امل�سلحة 
خرق  م�سوؤولية  اأنقرة  من  املدعومة 
من  املدنيني  ومنع  النار  اإطالق  وقف 

اخلروج عرب املعابر االآمنة.
ما�سية  �سوريا  فيه  تبدو  وقت  ويف 
ال�سوري؛  الرتاب  كامل  حترير  نحو 
وبالتزامن مع كل تقدمي للجي�س نحو 
ت�سعى  االإرهاب؛  من  البالد  تطهري 
اجلماعات االإرهابية اإىل فربكة هجوم 
ال�سوري  اجلي�س  التهام  كيميائي 
تلك  يف  عملياته  وقف  اإىل  ودفعه 
م�سدر  اأكد  ح�سبما  وذلك  املناطق. 

ع�سكري �سوري.
ق/د

عني اأمري قطر ال�سيخ "متيم بن حمد اآل 
ثاين" اليوم الثالثاء، ال�سيخ "خالد بن 
خليفة بن عبد العزيز اآل ثاين" رئي�سا 
ملجل�س الوزراء خلفا لل�سيخ "عبد الله 
الذي  ثاين"،  اآل  خليفة  بن  نا�رص  بن 

قدم ا�ستقالته ب�سكل غري متوقع.
ملا  وفقا  عنه  �رصيعة  نبذة  يلي  وفيما 

ذكره الديوان االأمريي يف قطر:
ال�سيخ  اجلديد  الوزراء  رئي�س  ولد   -
اآل  العزيز  عبد  بن  خليفة  بن  "خالد 
وفيها   ،1968 عام  الدوحة  يف  ثاين" 
فيما  اجلامعي،  قبل  ملا  تعليمه  تلقى 
يف  البكالوريو�س  درجة  على  ح�سل 
املتحدة  الواليات  من  االأعمال  اإدارة 

االأمريكية عام 1993.
- التحق يف بداية عمله ب�رصكة قطر 
فيها  وعمل  املحدودة  امل�سال  للغاز 
حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل يف 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  مكتب 
2002- اخلارجية  وزير  الوزراء، 

.2006
- يف مار�س 2006 التحق بالعمل يف 
العهد،  ويل  مبكتب  االأمريي  الديوان 
وُعنّي مديرا ملكتب ال�سكرتري اخلا�س 
اأن  اإىل   ،2006 يوليو   11 يف  لالأمري 
توىل من�سب مدير مكتب ويل العهد 

يف 9 يناير 2007.
�سندوق  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سو   -
دعم االأن�سطة الريا�سية واالجتماعية.

- 2014، توىل من�سب رئي�س الديوان 
رقم  االأمريي  االأمر  مبوجب  االأمريي، 
ذلك  قبل  وكان   ،2014 ل�سنة   )5(
االأمري  االأمري منذ تويل  مديرا ملكتب 

احلكم.
ق.د

اإنه  تون�س،  يف  النه�سة  حزب  قال 
يرف�س حكومة ائتالفية تقت�رص على 
وعرب  اأخرى.   وتق�سي  القوى  بع�س 
احلزب عن ا�ستعداده حتى النتخابات 
الوزراء  لرئي�س  حتد  يف  مبكرة، 
املكلف الذي اأق�سى حزب قلب تون�س 
القروي  نبيل  االإعالم  لقطب  التابع 
ومن  املقبلة.  احلكومة  م�ساورات  من 
جهود  تعرقل  اأن  اخلطوة  هذه  �ساأن 
رئي�س الوزراء املكلف اإليا�س الفخفاخ 
اأمد  تطيل  وقد  حكومة،  لت�سكيل 
اأن  بعد  البالد  يف  ال�سيا�سية  االأزمة 
الثقة  منح  ال�سهر  هذا  الربملان  رف�س 
ويقول  اجلملي.  احلبيب  حلكومة 
ي�سري  النه�سة  رف�س  اإن  حمللون 
لرئي�س  كبري  دور  من  تخوف  اإىل 
كلف  الذي  �سعيد  قي�س  اجلمهورية 
واأ�سبح  احلكومة  بت�سكيل  الفخفاخ 
ال�ساحة.  يف  الرئي�سي  الالعب 
قد  �سعيد  يكون  الفخفاخ،  وباختيار 
وقلب  للنه�سة  مقرتحات  رف�س 
ملن�سب  مر�سحيهم  بتكليف  تون�س 
ظهور  اأول  ويف  الوزراء.  رئي�س 
اجلمعة  يوم  الفخفاخ  قال  له  اإعالمي 
املا�سي اإنه ال يرى حزبي قلب تون�س 

االئتالف  �سمن  احلر  والد�ستوري 
اأنه  م�سيفا  ت�سكيله،  ينوي  الذي 
من  مكون  ائتالف  مع  العمل  اختار 

قوى ملتزمة بخط الثورة.
الثانية  القوة  وهو  تون�س  قلب  وقال 
يف الربملان اإن اإق�ساءه من امل�ساورات 
واتهم  الناخبني.  اإرادة  على  انقالب 
الرئي�س  تون�س  قلب  يف  قياديون 
لال�ستحواذ  ي�سعى  باأنه  �سعيد 
نظام  نحو  واالجتاه  ال�سلطات  على 
الهاروين  الكرمي  عبد  وقال  رئا�سي. 
يف  النه�سة  �سورى  جمل�س  رئي�س 
”طبعا  االثنني  يوم  �سحفي  موؤمتر 
على  االئتالف  يقت�رص  اأن  نرف�س 
اأنه ال ميكن  م�سيفا  االأطراف“  بع�س 
فا�سلة  جتربة  ”تعيد  اأن  للنه�سة 
النه�سة،  كانت  االأطراف“.  بنف�س 
انتخابات  يف  اأوىل  جاءت  التي 
 25 تتجاوز  ال  بن�سبة   2019 اأكتوبر 
%من مقاعد الربملان، ت�سعى لتكوين 
ثورية  قوى  ي�سمل  حكومي  ائتالف 
وحركة  الدميقراطي  التيار  ت�سم 
الو�سول  يف  ف�سلت  ولكنها  ال�سعب 

اإىل اتفاق. 
ق/د

املتحدة  الواليات  علماء  ن�رص 
انت�سار  خلطورة  تقييمهم  وبريطانيا 
اجلديد  "كورونا"  فريو�س  وباء 
nCoV-2019 من ال�سني.  ويفيد 
باحثني  باأن   ،medRxiv.org موقع 
الطبية،  املعلومات  مركز  من 
بجامعة  واحلو�سبة  واالإح�ساء 
الطبية  البحوث  وجمل�س  النك�سرت 
بجامعة غال�سكو )بريطانيا( ومعهد 
االأمرا�س  وم�سببات  البيولوجيا 
اجلديدة بجامعة فلوريدا االأمريكية، 
ن�رصوا توقعاتهم للموؤ�رصات الوبائية 
2019- اجلديد  "كورونا"  لفريو�س 
يرتاوح  للعلماء،  ووفقا   .nCoV
للعدوى  االأ�سا�سي  التكاثر  معدل 
الثانية(  االإ�سابات  عدد  )متو�سط 
كانت  حني  يف  و4.0،   3.6 بني  ما 
العاملية  ال�سحة  منظمة  تقديرات 

لالإنفلونزا  فيما   .1.4-2.5 هي 
منذ  ال�ساذ  الرئوي  وااللتهاب   2-3
ثالثة.  حوايل  احلايل  القرن  بداية 
ا�ستنادا  االأحوال  جميع  ويف  عموما 
فاإن  املعلنة  الوفيات  م�ستوى  اإىل 
فريو�س "كورونا" اجلديد مقلق جدا.

توقعاتهم،  يف  العلماء  وي�سري 
امل�سجلة  االإ�سابات  عدد  اأن  اإىل 
لغاية  وحدها  ووهان  مبدينة  ر�سميا 
 11341 بلغ  اجلاري  يناير   21 يوم 
م�ستوى  اأن  يعني  وهذا  اإ�سابة. 
 5.1% يعادل  املر�س  عن  الك�سف 
احلقيقي.  امل�سابني  عدد  من  فقط 
تتخذها  التي  التدابري  بقيت  واإذا 
فاإنه  احلايل  مب�ستواها  املعنية  اجلهات 
�سريتفع  املقبل،  فرباير   4 يوم  اإىل 
"كورونا"  بفريو�س  امل�سابني  عدد 
 190 اإىل  ووهان  مدينة  يف  اجلديد 

ينت�رص  و�سوف  �سخ�س،  األف 
يف  وا�سع  نطاق  على  الفريو�س 
ومن  وغوانغت�سو  وبكني  �سنغهاي 
تايالند  دول  وت�سبح  اأخرى،  املدن 
كونغ  وهونغ  وتايوان  واليابان 
اخلطر.  منطقة  يف  اجلنوبية  وكوريا 
ويعتقد العلماء اأن %75 من حاالت 
بتدابري  منعها  ميكن  العدوى  انتقال 
ال�سيطرة. ولكنهم ي�سككون بفكرة 
عزل مدينة ووهان. الأن فر�س احلجر 
ال�سحي على ووهان �سيخف�س عدد 
امل�سابني يف مناطق ال�سني االأخرى 
وي�سري  فقط.   24.9% بن�سبة 
ا�ستنتاجات  هذه  اأن  اإىل  الباحثون 
الأنها  مرتفعة  تكون  وقد  اأولية 
يف  املثبتة  املعلومات  اإىل  "ت�ستند 

النموذج الذي اأعدوه".
ق/د

تقدم  بريطانيا 
م�سودة قرار لوقف 

اإطالق النار يف ليبيا 
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حلم مالك بن نبي بخروج املدينة من ظالمها الذي طال لرتى النور.

م�ساجد مل متت و مدن لن متوت
يف اأن�سودته الرمزية حينما ناجى باحث احل�سارة مالك بن نبي يف كتابه �سروط النه�سة �سديقه قائال، لقد حانت ال�ساعة 
ا�ستاأنفته  الذي  كفاحك  على  املثالية  �سم�ض  �ست�سرق  …موا�سال  ال�سرق  جنوم  بني  ال�ساحب  الفجر  �سعاع  فيها  ين�ساب  التي 
اأعنف  الدنيا  اأ�سماع  وليمالأ غناوؤك  الزارع  اأخي  يا  الزارع ،غنِّ  اأخي  يا  ،اأبدر  اأم�ض  منذ  نامت  التي  املدينة  ،هناك حيث 
انت�سار  قريبا  و�ستعلن  تراجع  دون  �سريها  �ستتابع  املثالية  �سم�ض  ،لكن  هناك  قامت  التي  ال�ساخبة،  اجلوقات  من  واأقوى 

الفكرة و انهيار االأ�سنام . 

حممد علي 
----------------

بخروج  نبي  ب��ن  مالك  حلم 
طال  الذي  ظالمها  من  املدينة 
يف  ما  كل  ،عمل  النور  لرتى 
الطريق  لها  ير�سم  اأن  و�سعه 
متتطيه  الذي  ال�رّصج  يهديها  و 
فعال   ، النهو�س  رحلة  لتبداأ 
�سباتها  ويف  نائمة  اأمتنا  كانت 
نوما  ،كان  حتلم  كانت  العميق 
ا�سرتاحة  ،كانت  مطلقا  لي�س 
ما  لكن  ب�سدة،  قاوم  حمارب 
تعذيب  من  امل�ستعمر  مار�سه 
لالأوقاف  م�سادرة  و  جتويع  و 
لديه  ما  بكل  للهوية  طم�س  و 
و�سيا�سية  ع�سكرية  قوة  من 
،اأتعب  ممنهجة  و�سيكولوجية 
من  يفرغها  مل  لكنه  ج�سدها 

حمتواها .
كيف  عرفت  التي  املدينة  تلك 
حت��ر���س ح��دوده��ا ف��ام��ت��الأت 
يف  وعال  وامل�ساجد  بالق�سور 
كانت  اأكرب،  الله  نداء  �سمائها 
،فقبل  نومها  اأحالمها يف  تبني 
بروح  ت�سّبعت  قد  كانت  النوم 
الفكرية  وقيمها  ح�سارتها 
امل�ساجد  مدينة   . والدينية 
،كان  الق�سبة  ،مدينة  املتعددة 
العديدة  امل�ساجد  م��ن  فيها 
يف  ،وال�سغرية  ال�ساأن  العالية 
م�سجد  مثل  الداخلية  اأحيائها 
���س��ي��دي رم�����س��ان وال���رباين 
وم�سجد علي بت�سني ،هي التي 
وثقافة  ثقافتها  يف  ر�سخت 
العقيدة  روح  اأت���ت  اأج��ي��ال 
م�ساجدها  اأم��ا   . االإ�سالمية 

الكبري  امل�سجد  فهناك  الكربى 
احل��ادي  القرن  يف  ُبني  ال��ذي 
كان  وال���ذي  امل��ي��الدي  ع�رص 
للفن  م�سابها  مرابطيا  منطه 
كت�ساوة  م�سجد  ،و  االأندل�سي 
اجلزائر  ملدينة  الناب�س  القلب   ،
يف  رائعة  فنية  ،حتفة  باأ�رصها 
 1612 �سنة  ،تاأ�س�س  ع�رصه 
الباي  وزاده  بربرو�س  عهد  يف 
�سنة  وج��م��اال  حت��ف��ا  ح�سني 
بتو�سيعه  قام  حينما  1794م 
ح�ساريا  �رصحا  فعال  وك��ان 
الحتوائه   الكتب واملخطوطات 
بالزخارف  جدرانه  ،وتزينت 
قراآنية  باآيات  الثمينة  والنقو�س 
ال�سلطة  قامت  لروعتها  كرمية 
البع�س  باأخذ  اال�ستعمارية 
�سنة  بفرن�سا  املتحف  اإىل  منها 

الليل  ب���داأ  1855م.وحينما 
املدينة  على  �ستائره  ي�سدل 
اأتباعه  روفيقو  دو  الدوق  ،اأمر 
له عن مكان يجعله  اأن يبحثوا 
،جلماله  للمعمرين  كاتدرائية 
م�سجد  على  اخ��ت��ي��اره  وق��ع 
االأهايل  اأعلن  ،حينها  كت�ساوة 
ومات  القرار  لهذا  رف�سهم 
منهم االألف وهم يرابطون عند 
�ساحته  �سهداء  وظلوا  اأبوابه 
مل  ذلك  ،ورغم  هذا  يومنا  اإىل 
،اأخذ  كت�ساوة  م�سجد  يندثر 
يتمكن  ومل  جدرانه  امل�ستعمر 
يف  ال�ساكنة  روحه  �سلخ  من 
يد  على  تعّلم  م��ن  ك��ل  قلب 
�سلواته  فيه  واأدى  م�سايخه 
على  الق�ساء  من  تتمكن  ،مل 
كل  يف  غر�سها  التي  نه�سته 
تاأ�سي�سه  منذ  الق�سبة  دويرات 
من  خمطوطات  �رصقوا  ،واإن 
يف  ينجحوا  مل  لكنهم  جدرانه 
وحمو  احل�ساري  دوره  طم�س 
درره من عقول اأهل املحرو�سة 
منها  �سنع  التي  االأجيال  ،تلك 
اال�ستعمار  ملجابهة  اأع��م��دة 
يف  النور  اأبقى  وق��ودا  ظلت 
اندالع  حتى  م�ستعال،  املدينة 
�سوتها  باأعلى  مدوية  الثورة 

الله اأكرب.
قرن  م��ن  اأك��رث  بقائها  .رغ��م 
وقوتها  ال�رص�سة  حربها  ،رغم 
الفكرة  اأمام  اأ�سنامها  ،�سقطت 
�سوت  باأعلى  الفالح  ،وغنى 
يف  اأخ��رى  م��رة  االأذان  لريفع 
�سم�س  حتت  كت�ساوة  م�سجد 

احلرية .

ُيقا�سي ملحن وموزع  ال�ساب خالد 
اأغنية و يطالب بتعوي�ض قدره 

دينار مليون   100
م��ث��ل اأم�����ام ال��غ��رف��ة 
مبجل�س  الرابعة  اجلزائية 
ق�����س��اء ال��ع��ا���س��م��ة 
ال�ساب  ال���راي  ملك 
تزوير  ك�سحية  خالد 
وا���س��ت��ع��م��ال امل���زور 
ح�رصية  عقود  طالت 
ب��داي��ة  يف  اب��رم��ه��ا 
مع  الفني،  م�����س��واره 
و  امل����وزع  و  امل��ل��ح��ن 
ف�سال  خليفة  املوؤلف 
 m a i s o n ” حب �سا

هذا  اتهم  حيث   ”eddition
دون  العقود  بتجديد  االأخري 
على  احل�سول  دون  و  علمه 
يعود  الق�سية  ملف  اإم�سائه. 
اأبرم  عندما   1983 �سنة  اإىل 
ح�رصي  عقد  خالد  ال�ساب 
وت�سجيل  لتوزيع  املتهم  مع 
جميع اأغانيه و ت�سمن العقد 
كل  جتديده  على  ين�س  بندا 
�ساري  يبقى  و  �سنوات   03
هذا،  يومنا  غاية  اإىل  املفعول 
ملك  اأبرم   1991 �سنة  يف  و 
ال�رصكة  م��ع  ع��ق��دا  ال���راي 
“اونيفر�سال”  ال��ع��امل��ي��ة 
األبوماته  جميع  تنتج  التي 
�سنة  ليتفاجاأ  ال��غ��ن��ائ��ي��ة، 
احل�رصي  العقد  باأن   2017
ي��زال  ال  املتهم  م��ع  امل���ربم 
املتهم  اأن  و  املفعول  �ساري 
و  التاأليف  حقوق  يتقا�سى 
التوزيع من الديوان الوطني 
اأغنية  املوؤلف عن كل  حلقوق 
عدم  رغم  باإ�سدارها،  يقوم 
ليقوم  العقود،  على  توقيعه 
م�سحوبة  �سكوى  بتحرير 
قا�سي  اأم��ام  م��دين  بادعاء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق مب��ح��ك��م��ة ب��اب 
�سحية  اأنه  مفادها  ال��وادي، 
املزور  ا�ستعمال  و  التزوير 
يف حمررات عرفية . وخالل 
���رصح  امل��ح��اك��م��ة  جل�سة 
يف  فعال  اأن��ه  خالد  ال�ساب 
عقدا  اأب��رم  الفنية،  بداياته 
 1983 بني  ما  ميتد  املتهم  مع 
كان  اأنه  و   1997 �سنة  اإىل 
اأغانية  جميع  موزع  و  موؤلفا 
من  كل  يف  الفرتة  تلك  يف 
اجلزائر، تون�س واملغرب، ويف 
اأغنية  اإ�سدار  مت   1986 �سنة 
وقع  و  باملونديال  خا�سة 
يتح�سل  مل  حيث  اإ�سكال 
ديوان  من  اتعابه  على  املتهم 
به  وات�سل  املوؤلف،  حقوق 
حيث كان متواجدا بفرن�سا و 
اإر�سال  او  التدخل  منه  طلب 
له  يت�سنى  ح��ت��ى  وث��ي��ق��ة 
م�ستحقاته،  على  احل�سول 
وثيقة  باإر�سال  بالفعل  وقام 
املدعو  االورك�سرتا  قائد  مع 
املتهم  ا�ستغلها  قد  و  “قادة” 
حمل  العقود  باقي  اإبرام  يف 
بها،  اإخ��ط��اره  دون  املتابعة 
خالد  ال�����س��اب  ن��ف��ى  ك��م��ا 

�سخ�سية  وك��ال��ة  حت��ري��ره 
الدين”  “نور  �سقيقه  با�سم 
املتهم.  م��ع  العقد  الإب���رام 
وامللحن  امل��وؤل��ف  جهته  من 
باأن  مت�سك  ف�سال”  “خليفة 
اأنه  العقود �سحيحة و  جميع 
خالد  ال�ساب  اأخ��رج  من  هو 
اأ�سول  ق��دم  وق��د  للعاملية 
التحقيق،  لقا�سي  العقود 
املربم  احل�رصي  العقد  واأن 
يف  احل���ق  يعطيه  بينهما 
من  اأم���وال  على  احل�سول 
حلقوق  ال��وط��ن��ي  ال��دي��وان 
يقوم  اأغنية  كل  عن  املوؤلف 
تاأييد  ملتم�سا  باإ�سدارها، 
القا�سي  امل�ستاأنف  احلكم 
به  طلب  م��ا  وه��و  ب��رباءت��ه، 
موكلها  ان  و  خا�سة  دفاعه 
االأ�سلية  العقود  اأودع  قد 
التحقيق،  ق��ا���س��ي  ل���دى 
دون  عامني  بقيت  والق�سية 
ال�ساب  مثول  لعدم  حت��رك 
ا�ستناد  وعدم  للتحقيق  خالد 
اأو  خ��ربة  على  �سواء  امللف 
من   . الطرفني  بني  مواجهة 
جهته، دفاع ال�ساب خالد اأكد 
يعطي  احل�رصي  العقد  اأن 
و  التوزيع  يف  احلق  للمتهم 
الت�سجيل و مينع ال�ساب خالد 
اأن موكله  ، م�سيفا  من ذلك 
تفاجاأ باأن العقد   يتجدد دون 
علمه خا�سة و اأنه ابرم عقدا 
التي  العاملية  ال�رصكة  مع 
حال  يف  متابعته  ت�ستطيع 
اكت�سفت وجود عقد ح�رصي 
له يف اجلزائر، ف�سال على اأن 
املتهم مل يطالب بحقوقه عن 
التي  االأغ���اين  م��ن  العديد 
منها  موكله  بها  ا�ستهر 
يتابع  ومل  دي”  “دي  اأغنية 
يف  لها،الأنه  املنتجة  اجلهة 
احل�رصية  ميلك  ال  احلقيقة 
ا�ستغل  وانه  يدعيها،  التي 
العقد  يف  موكله  توقيع 
1983 ال�ستنزاف  املربم �سنة 
مت  ال��ت��ي  “اأوندا”  اأم����وال 
ملتم�سا  ك�ساهد،  �سماعها 
مليون   100 قدره  تعوي�س 
ممثل  التم�س  حني  يف  دينار، 
باأق�سى  عقابه  العام  احل��ق 
لتدرج  قانونا،  مقررة  عقوبة 
للف�سل  املداولة  يف  الق�سية 

فيها يف جل�سة الحقة.
ق/ث

�سدر خالل هذه االأيام بجامعة 
التفجريات  عن  كتاب  اأدرار 
ال�����س��ح��راء  يف  ال���ن���ووي���ة 
اإ�سدار  تبنى  حيث  اجلزائرية، 
و  مطبوعات  اإطار  الكتاب يف 
اأدرار، خمرب  من�سورات جامعة 
الذي  املحلية  والتنمية  القانون 
بحماوي  الربوف�سور  يراأ�سه 
دعا  قد  املخرب  وكان  ال�رصيف، 
�سابقا  وق��ت  يف  كتابته  اإىل 
قد  و  االأي��ام،   هذه  النور  لريى 
جمموعة  كتابته  يف  ���س��ارك 

من  الباحثني  و  االأ�ساتذة  من 
ال��وط��ن،  ج��ام��ع��ات  خمتلف 
التي  امل���ق���االت  ت��ن��اول��ت  و 
اجلماعي،  الكتاب  يحتويها 
امل��وا���س��ي��ع  حم���اور  خمتلف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة و  و  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وجاء  الفيزيائية،  و  النف�سية 
مبنا�سبة  ال��ك��ت��اب  اإ����س���دار 
للتفجريات  ال�ستني  الذكرى 
مبنطقتي  الفرن�سية  النووية 
اإنيكر  و  اأدرار  بوالية  رقان   (
يعترب  و   ،) مترنا�ست  ب��والي��ة 

دويل  ترقيم  ذا  م��وؤل��ف  اأول 
يتناول  اأدرار  جامعة  ت�سدره 
النووية  التفجريات  مو�سوع 
و  اجل��زائ��ري��ة،  ال�سحراء  يف 
الذكرى  مبنا�سبة  عر�سه  �سيتم 
 13 يوم  للتفجريات  ال�سنوية 
اأدرار،  بجامعة  القادم  فيفري 
على  ي�رصف  اأن  املتوقع  من  و 
رفيع  وف���د  ع��ر���س��ه  عملية 
العليا  ال�سلطات  من  امل�ستوى 
الق�سايا  ب��ني  م��ن  و  للبالد، 
خالل  من  لها  التطرق  مت  التي 

واخللفيات  االأب��ع��اد  الكتاب، 
فرن�سا  جعلت  التي  واالأه��داف 
و  ال��ت��ف��ج��ريات،  على  ُت��ق��دم 
يف  النووية  الفرن�سية  اجلرائم 
واإ�سكالية  اجلزائرية  ال�سحراء 
االأفعال  ردود  و  التعوي�س، 
يف  التفجريات  على  الدولية 
حينها من خالل قراءة يف بع�س 
الدولية  امل�سوؤولية  و  اجلرائد، 
على  اال�ستعمارية  لفرن�سا 
التفجريات يف املنطقة، و اأثرها 
البيئة،  و  االإن�سان  �سحة  على 
التفجريات  تلك  اع��ت��ب��ار  و 
امل�ساءلة  ت�ستدعي  جرائم حرب 
من  ذل��ك  درا���س��ة  و  الدولية 
كذا  و  الدويل،  القانون  ناحية 
ال�سحة  على  التفجريات  اأثر 
الت�سوهات  ل��ذوي  النف�سية 
التجارب  عن  الناجتة  اجل�سدية 
و  امل��ن��ط��ق��ة؛  يف  ال���ن���ووي���ة 
نف�سي  لتكفل  بعر�س  يتعلق 
اأرطفوين حلاالت برقان.                                                                              
عبدالرحمن بلوايف 

اأدرار ت�سدر كتابا عن التفجريات النووية يف ال�سحراء اجلزائرية جامعة 
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قانون غاي�سوت Gayssot جعل االإنكاَر جرميًة

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل 
journalaltahrir@gmail.com   :من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

ما زال الكثري من النا�ض يحنون للرايخ الثالث ) الدولة النازية(، حتى يف اإطار احلرب االأيديولوجّية عندما قام النظام 
النازي و حلفائه مثل نظام في�سي الذي حكم اأجزاء من فرن�سا وامل�ستعمرات الفرن�سية بني عامي 1944-1940 وتعاون 
من  وهم  لليهود  اجلماعي  القتل  وهو  )املحرقة(  الهولوكو�ست  وتنفيذ  بتخطيط  قام  حيث  االأملان،  النازيني  املحتلني  مع 
اعتربهم النظام النازي العدو العن�سري االأول لدرجة اأن بع�ض املفكري االأملان من موؤيدي الرايخ ن�سروا فكرة اأن االإبادة 
اجلماعية لليهود مل حتدث اأبدًا، منكرين يف ذلك الهولوكو�ست على الرغم من االأدلة والقوانني لوقوعها، يقول حمللون 
اأن هذا احلنني هو اإحدى اآليات بناء ون�سر املوؤامرات الوهمية التي تثريها  القوى يف الظل ، حتى ت�سبح نظرية املوؤامرة 
ظاهرة ثقافية، من خالل افتعال اأحداث و ت�سخيمها حتى ت�سبح حقيقة ملمو�سة و تعطي لها �سبغة عاملية و تكون مو�سع 

نقا�ض لدى الراأي العام الدويل، و توؤ�س�ض لها قوانني و اتفاقيات دولية.

موقع  ذكرها  متعددة  و  كثرية  االأمثلة    
�سبتمرب   11 اأحداث  منها  ثقافة"  "فران�س 
ال�سهيونية  اللقاحات،  ق�سية   ،2001
ازدادت  و  غريها  و   ، ال�سامية  معاداة  و 
بفعل  تعقيدا  و  تو�سعا  الق�سايا  ه��ذه 
تنظمها  التي  العام  ال��راأي  ا�ستطالعات 
العمالقة  ال�رصكات  و  االإع��الم  و�سائل 
لعب  نتيجة  �سيا�سات خا�سة   تتبنى  التي 
الوكاالت  من  عدد  بني  معقد  و  متبادل  
والكونغر�س  البنتاغون  منها  و  احلكومية 
و وكالة االإ�ستخبارات املركزية )cia( فيما 
�سمي بجماعات ال�سغط اأو اللوبي، حيث 
ي�ستخدمون الو�سط الثقايف ال�سائد للتاأثري 
و تبني �سيا�سات مالئمة لتداول اأعمالهم، 
تقول بع�س التقارير اأن بداية الت�سعينيات 
لوبي  نا�سط  األ��ف   80 من  اأزي��د  �سجلت 
م�سجل يف وا�سنطن يعملون وفق جمموعة 
ات�ساالت  لهم  و  القواعد،  من  م�سرتكة 
عميقة مع االأحزاب ال�سيا�سية و ي�سغطون 
، كذلك  املالية  التربعات  عليها عن طريق 
و  ال�سيا�سات  �سانعي  تثقيف  طريق  عن 
تزويدهم مبعلومات حول ق�سايا معينة. فقد 
جنحت نظرية املوؤامرة يف اأن ت�سبح ظاهرة 
�سعيد  اإدوارد  و�سف  قد  و  كربى  ثقافية 
التي  الظاهرة  "االإ�ست�رصاق"  كتابه  يف 
و  ال�سعوب  واقع  الغربي  العامل  فيها  خلق 
كتاب  يف  جاء  و  عليه،  �سيطر  و  ثقافاتها 
"مذكرات  بعنوان  بارويل   االأب  املا�سوين 
الق�سية  فيه  تناول  اليعاقبة"  تاريخ  خلدمة 
اليعقوبية، اأنه من 1941 اإىل 1945 حاولت 
مليون   06 و   05 بني  اإب��ادة  النازية  اأملانيا 
حماكمات  يف  اأن��ه  اإال  اأوروب���ي،  يهودي 
النازية،  اجلرائم  على  للحكم  نورمربغ 
ل��الإدالء  اليهود  من  ن��اٍج  اأي  ُي�ستدع  مل 
حتول  الفرن�سية  الثورة  بعد  ب�سهادتهم، 
االأب بارويل اإىل اأ�سد خ�سوم املا�سونية يف 
فرن�سا، و يف نهاية احلرب العاملية الثانية بداأ 
من  اأول  تاريخه،  كتابة  يف  النازي  النظام 
الفرن�سي  الكاتب  له  التاأريخ  يف  �رصع 
م�سهور  كاتب  هو  و   باردي�س  موري�س 
منظمة  يف  اإع��دام��ه  مت  لل�سامية،  معاد 
النازيني،تعهد  مع  تعاونه  ب�سبب  التحرير 
هذا الفا�سي بتطهري النازيني من جرائمهم، 

اندالع  م�سدر  اليهود  كان  له،  بالن�سبة 
واالإبادة  الغاز  اخرتعوا غرف  احلرب، حيث 
اأنهم كانوا �سحايا  التي يزعمون  اجلماعية 
لها، �سعيا منهم للح�سول على تعوي�سات 
ثّم تربير قيام دولة  االأملان و من  مالية من 
يف  مو�سوعية  املحرقة  تكن  مل  اإ�رصائيل، 
العاملية  احلرب  بعد  االأوىل  الثالثة  العقود 
الثانية ، الأن املوؤرخني مل يولوا لها اهتماما، 
و ظن البع�س اأن االإبادة اجلماعية اخرتعها 
اإ�رصائيل،  قيام  من  مطلبهم  لتربير  اليهود 
ما دفع بالن�سطاء املعادون لل�سامية الإعادة 
كتابة التاريخ ، حتى جاء  رجل من اأق�سى 
�سوؤال  اإبراز  يف  ظهوًرا  اأكرث  كان  اليمني، 
متخ�س�س  فوري�سون،  روبرت  اإنه  النفي، 
جممع  يف  يعمل  و  الفرن�سي  االأدب  يف 
ليون الثاين، ع�سو يف جمعيات، و بالرغم 
التاريخ  عن  للحديث  موؤهل  غري  اأنه  من 
نف�سه  قدم   1978 عام  يف   ، الهند�سة  اأو 

كباحث غري �سيا�سي .
من  اأن��ه  حقيقة  اإىل  تو�سل  اأن��ه  يقول    
تعمل  اأن  العلمية  الناحية  من  امل�ستحيل 
�سخ�سيات  بعده   جاءت  ثم  الغاز،  غرف 
النفي  اأدوات  ا�ستخدام  حاولت  جديدة  
روجر  الفيل�سوف  منهم  و  حداثية  بطريقة 
جارودي، الذي اأ�سبح معياًرا جديًدا الإنكار 
الهولوكو�ست يف الت�سعينيات، لكنه يرى 
اأن النفي ثابت و قبل اأن يعرتف بخطئه، كان 
حقيقة  الزمن  من  لعقود  بالفعل  اأنكر  قد 
الغوالج ال�سوفياتي وجرائم �ستالني، ولكن 
�سورال   واأل��ني  دي��ودوين  اأع��اد  ما  �رصعان 
مركز  اإىل  فوري�سون  روب���رت  اأف��ك��ار 
�سّوت    1990 عام  يف  اأنه   حيث  اللعبة، 
 Gayssot غاي�سوت  قانون  على  الربملان 
اإدانة روبرت فوري�سون و   ، الذي متت فيه 
اأ�سبح االإنكار جرمية يعاقب عليها القانون، 
فرن�سا  يف  فر�سه  و  القانون  هذا  فب�سنها 
القانون  هذا  اعتماد  ال�سهيونية يف  جنحت 
روج��ي  الفرن�سي  املفكر  حماكمة  يف 
غارودي على كتبعه التي اأ�سدرها و ينتقد 
ال�ساطري   " كتابه  ال�سيمت  ال�سامية  فيها 
ك�سف  االإ�رصائيلية  لل�سيا�سة  املوؤ�س�سة 
و  التاريخية  و  الدينية  اليهود  اأكاذيب  فيه 
اأكذوبة  بني  العالقة  ك�سف  و  ال�سيا�سية 
و  اإ�رصائيل،  دولة  قيام  و  الهولوكو�ست 
قد حكم عليه بال�سجن ملدة �سنة مع وقف 

التنفيذ احرتاما لكرب �سنه.

اأملانيا تعرتف بـاملحرقة ) الهلوكو�ست(
قانون  �سدور  من  �سنة   18 م��رور  بعد 
على  االأملانية  احلكومة  اأجربت  غاي�سوت 
�سبيل  اأقرت على  فقد  باملحرقة،  االإعرتاف 
يف  عا�سوا  يهودي  األف   25 بوجود  املثال 
بني  الفرن�سي  في�سي  نظام  حتت  اجلزائر 
جويلية 1940 ونوفمرب1942، و كانوا من 
الناجني من املحرقة،  وتعهدت بتعوي�سهم، 
اأوت  مفاو�سات  بعد  االإع��رتاف  هذا  جاء 
2017  بني موؤمتر املطالب واحلكومة تدفع 
لهم  االأموال من خالل �سندوق امل�ساعدات 
من  ابتداًء  ذلك  و  املطالب،   ملوؤمتر  التابع 
منظمة  عن  ممثلون  يقول   ،2018 جويلية 
موؤمتر املطالب اأن االعرتاف  جاء متاأخر جدا  
و  طال انتظاره ملجموعة كبرية من اليهود 
االإج���راءات  من  عانوا  الذين  اجلزائر  يف 
املعادية لليهود من قبل حلفاء النازيني مثل 
نظام "في�سي"  vichy واأ�سافوا اأن حكومة 
االأ�سخا�س  ه��وؤالء  على  فر�ست  في�سي 
ال�سيا�سية  واحلياة  التعليم  على  قيودا 
والعمالة،  املدين  املجتمع  يف  وامل�ساركة 
وا�ستهدفتهم  الفرن�سية  جن�سيتهم  واألغت 
حكم  ف��رتة  كانت  فقط،  يهودا  لكونهم 
�سيا�سية،  كارثة  لليهود  بالن�سبة  في�سي 
على  امتدت  االإندماج  من  �سنة   70 كون 
ثالثة اأجيال ال ميكن اأن تتال�سى و تتهاوى 
االإدماج  خمطط  قطع  بعدما  و  بب�ساطة، 
حقق  و  كبرية  اأ���س��واط��ا  اجل��زائ��ر  ليهود 
اأن  و  خا�سة  الفئة،  لهذه  كثرية  مكا�سب 
امرباطورية  اإر�ساء  من  متكن  في�سي  نظام 
ا�سدر  حيث  هيمنته،  ب�سط  و  اجلزائر  يف 
مر�سوما يف 03 اأكتوبر 1940 يت�سمن 10 
ال�سيما  لليهود  اجلديد  الو�سع  حتدد  بنود 
من  كذلك  منعهم  و  بالن�سب  تعلق  فيما 

ممار�سة الوظائف احلكومية.
يف  اجلزائر  يهود  اأن   الدرا�سات  ت�سري   
 24 عن  يقرب  ما  عددهم  بلغ   1931 �سنة 
 ، وحدها  العا�سمة  اجلزائر  مدينة  يف  األف 
من   32219 و   ، اأوروبي  األف   157 مقابل 
امل�سلمني، و يف ق�سنطينة 13110 يهودي،  
و 14 حاخام،  و 5436 يف تلم�سان، و هذا 
ك�سفت  ال��ذي  ذلك  يفوق  الرقم  اأن  يبني 
التقرير  ح�سب  االأملانية،  احلكومة  عنه 
 3900 ح��وايل  االآن  اإ�رصائيل  يف  يعي�س 
املحرقة،  من  الناجني  اجلزائريني  اليهود  من 
اإىل  حاجة  يف  تظل  االأرق��ام  هذه  اأن   اإال 

تدقيق، و يعتزم موؤمتر املطالب افتتاح مركز 
حيث  باري�س،  يف  الحق  وقت  يف  ت�سجيل 
و   ، الناجي  اليهود  من  االأكرب  اجلزء  يقيم 
يف  املعروفني  للناجني  مبا�رص  بريد  اإر�سال 
اأهليتهم  تفا�سيل  ل�رصح  فرن�سا  عدا  بلدان 
يف احل�سول على تعوي�سات، لالإ�سارة اأن 
غري  منظمة  هي  املطالب"  "موؤمتر  منظمة 
على  احل�سول  يف  الناجني  ت�ساعد  ربحية 
قبل  من   1951 عام  تاأ�س�ست  تعوي�سات، 
وتقوم  دولية  يهودية  منظمات  عن  ممثلني 
من  عليها  حت�سل  التي  االأم��وال  بتوزيع 
اأملانيا على ناجني وجمموعات الرعاية التي 
تهتم بهم، بح�سب معطيات موؤمتر املطالب، 
االأملانية  احلكومة  دفعت   1952 عام  منذ 

تعوي�سات بقيمة حوايل 70 مليار دوالر.
تعيد ق�سة االإبادة اجلماعية لليهود للذاكرة 
بكل  االأح���داث  اجلماعية  و  التاريخية  
تفا�سيلها ، حيث  كانت من ابتكار الزعيم 
النازي هتلر، عندما اأعلن اإبادتهم من العامل 
منذ جميئه اإىل ال�سلطة يف �سنة 1933، و 
بداأ مبطاردتهم من كل النواحي، و حرمانهم 
بدفع  كذلك  مطالبتهم  و  العمل،  م��ن 
انتقام  بداية  اإال  ذلك  يكن  مل  ال�رصائب، 
هتلر من اليهود، حيث كان يعي�س يف ذلك 
الوقت حوايل ثلثي يهود العامل يف اأوروبا،  
كانت نية هتلر قتلهم جميعا، و عندما غزت 
)جوان(  يونيو  يف  رو�سيا  االأملانية  اجليو�س 
لكل  جماعي  قتل  ة  ُخَطّ هتلر  اأعد   1941
مع�سكرات  يف  جمعهم   حيث  اليهود، 
خا�سة على اأ�سا�س وجود مهمة ع�سكرية، 
كل  يحفر  باأن  االأوام��ر  لهم  اأ�سدرت  ثم 
واحد منهم قربه بنف�سه، ثم ا�سطف اليهود 
اأُْطِلَق عليهم  �سفا واحدا بجوار قبورهم و 
من  اليهود  �سّببه  ملا  انتقاما  الر�سا�س، 
يف  �ساهموا  و  االأملاين  لالإقت�ساد  تخريب 
�سوغ االإتفاقيات و املعاهدات التي عملت 
و  االأمل���اين  ال�سعب  وح��دة  تفكيك  على 
اإذالله، و مل يكتف هتلر بهذه الطريقة يف 
بل  العامل،  من  اآثارهم  حمو  و  اليهود  اإبادة 
اأقام  حيث  للموت،  اأخ��رى  طرق  لهم  اأعد 
لهم االأملان اأفرانا خا�سة حلرقهم، اإىل جانب 
عملية  ا�ستمرت  و  ال�ّسام،  الغاز  ا�ستعمال 
االإبادة اإىل غاية �سنة 1945، و لوال تدخل 
القوات االأمريكية و االإجنليزية التي اأنقذت 
بع�سهم من مع�سكرات هتلر لتمكن هتلر 

من حمو وجودهم نهائيا.

بقلم/ معاذ �سبحي حممد عليوي
تفاوت  م��ن  العربية  جمتمعاتنا  ت��ع��اين 
اقت�سادي وتنموي فيما بينها ب�سبب انخراط 
تكر�س  �سيا�سات  تطبيق  يف  منها  العديد 
الفقر والتهمي�س واالإق�ساء وعدم امل�ساواة.مّما 
تطبيق  امل�ستمر يف  لالإخفاق  عر�سة  يجعلها 
اأّي  جناح  من  ويحول  التنموية،  �سيا�ساتها 
الق�ساء  يف  اقت�سادي  اأو  اجتماعي  برنامج 
جديدة  مرحلة  وبناء  البطالة  اأو  الفقر  على 
يكون  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  من 

حمورها االن�سان. اإن غياب العدالة االجتماعية 
ل�سيا�سات  نتاج  العربية  جمتمعاتنا  يف 
التهمي�س التي يقوم بها نخب واأفراد لل�سيطرة 
واال�ستحواذ  واالمكانيات،  امل��وارد،  على 
من  كبرية  �رصيحة  متنا�سني  ل�ساحلهم  عليها 
ماأ�ساوية  اأو�ساعا  يعي�سون  جمتمعاتهم  ابناء 
تفتقر اآدنى مقومات االآدمية االإن�سانية بدون 
االجتماعهم  واأو�ساعهم  الإن�سانيتهم  مراعاة 
مما يجعلهم عر�سة لالإ�ستغالل املنظم والعمل 
هذا  اأمام  للحياة.  االآدنى  باحلد  تفي  ال  باأجور 

فقد  املرتهل  واالجتماعي  االقت�سادي  الواقع 
تلجاأ احلكومات يف غالبية االإحيان لالإ�ستدانة 
منظومة  بناء  اجل  من  وامل�رصوطة  الكبرية 
العدالة  من  الن�سبي  القدر  حتقق  اجتماعية 
اإىل  ت��وؤدي  ال��واق��ع  يف  االجتماعية،لكنها 
التفاوت الطبقي وعدم امل�ساواة  تعميق حالة 
واملنح  القرو�س  ت��وزي��ع  يف  االجتماعية 
اخلارجية يف بناء م�ساريع تنموية تعود بالنفع 

العام على املجتمع باأكمله.
قبل  من  املمنهج  التهمي�س  �سيا�سات  ورغم 

اال�ستيالء  يف  احلاكمة  ال�سيا�سية  النخب 
على الرثوات واملوارد واالمكانيات، واللجوء 
يف  امل�رصوطة  واملنح  البنوك  من  لالإ�ستدانه 
العربّي،  واقعنا  يف  م�ستدامة  تنمية  حتقيق 
اإال اإن ذلك لن يجدي نفعا يف بناء �سيا�سات 
املجتمع  هيكلية  تعيد  تنموية  اجتماعية 
ال�سيا�سات  كافة  يف  النظر  عرب  باأكمله،اإال 
االجتماعية على ا�س�س عادلة مبا ي�سمن اإعادة 
بفعل  م�ستت  عقود  بعد  الإ�سحابها  احلقوق 
ال�سيطرة  يف  امل�رصوط  واالحتكار  الت�سلط 

يف  ذلك  ويتمثل  واالمكانيات،  املوارد  على 
توفري ال�سمان االجتماعي للطبقات الفقرية، 
ال�سن  ولكبار  امل��ح��دود،  الدخل  ول��ل��ذوي 
فالعدالة  االجتماعية.  الفئات  من  وغريهم 
توزعها  متوينية  بطاقات  لي�ست  االجتماعية 
بع�س اجلهات ذوي االخت�سا�س االجتماعي، 
اأو هّبات اأومنح خريية تعطى مّنة و�سفقة بل 
امل�ستحقة  الفئات  هي حق دوري ممنوح لكل 
جمتمعاتها  داخل  قيمة  لها  باأن  ت�سعر  حتى 

وتكون قادرة على اال�سهام وامل�ساركة فيه.

لل�سوؤون  متتبعون 
ال����رتب����وي����ة يف 
اجلزائر يوؤكدون اأن 
التي  اال�سالحات 
الوزير  اعتمدها 
اأبوبكر بن  ال�سابق 
تعهد  الذي  بوزيد 
وزارة  توليه  اأثناء 
الوطنية  الرتبية 
حكومات  لثالث 

حقال  االأولياء  اأكباد  فلذات  من  اتخذ  عندما  متتالية 
حني،  بعد  ف�سلها  اأثبت  ا�سالحات  يخو�سه  للتجارب 
عندما خا�س  جتربة ادراج اللغة االجنليزية ب�سفة ر�سمية 
بداية من الطور الثاين من التعليم االأ�سا�سي اآنذاك اأي 
تعليم  االأولياء  من  كثري  اختار  اأين  الرابعة  ال�سنة  يف 
اأبنائهم هذه اللغة التي اعتربوها اأكرث عاطية من اللغة 
الفرن�سية يف حني اعتربها البع�س االآخر لغة امل�ستعمر 
وجب التخلي عنها مما دفع الوزير بن بوزيد وت�سجعه 
على خو�س هذه التجربة التي كانت وباء على هذا اجليل 
االجنليز  رغبة  عن  ونزوال  ار�ساء  اأجل  من  ال�سحية 
االقت�سادي  البالد  و�سع  ا�ستغال  الذين  واالأماريكان 
اأدنى  اأو  وال�سيا�سي عندما كانت للجزائر قاب قو�سني 
وبع�س  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وقوف  لوال  االنهيار  من 
مثل  ويف  الكارثة.  لكانت  عليها  الغيورين  املخل�سني 
ملدة  املدر�سة  يف  االجنليزية  باللغة  زج  الظروف  هذه 
الطور  نهاية  تالميذ  اجتاز  حيث  فقط  �سنوات  ثالث 
الثاين امتحانات الدخول اإىل ال�سنة االأوىل متو�سط يف 
اللغة االجنليزية بدل الفرن�سية حيث مل يتجاوز عمر هذه 
اال�سالحات  عمر  وهو  �سنوات  ثالث  �سوى  التجربة 
لتعود الفرن�سية اإىل مكانتها االأ�سلية  والتخلي نهائيا 
بني  الفردية  الفروق  هوية  لتت�سع  االجنليزية  اللغة  عن 
باللغة  تعليمهم  وا�سلوا  ومن  االجنليزية  در�سوا  من 
الفرن�سية وظهور تفاوت �سا�سع يف النتائج املدر�سية، 
كما وا�سل فئران التجارب تدنيهم يف اللغة الفرن�سية 
طوال �سنوات االكمايل والثانوي وحتى اجلامعي حيث 
اللي�سان�س يف خمتلف  �سهادة  منهم على  الكثري  اأحرز 
ال�سعب اإال �سعبة اللغات التي كانوا �سحاياها بامتياز، 
لكن الكارثة الكربى كانت عندما تر�سح الكثري منهم 
اإىل م�سابقة توظيف اأ�ساتذة التعليم ليفاجوؤوا باجراءات 
نقطة  اعتربت  عندما  غربيط  بن  للوزيرة  قا�سية 
اال�ستحقاق ملادة اللغة الفرن�سية م�سقطة اإذا مل تتعدى 
املرت�سحني  بع�س  نقاط يف حني كان  تعادل خم�سة  اأو 
اأن  رغم  الفرن�سية  باللغة  ا�سمه  كتابة  يح�سن  ال  حتى 
بع�س املتتبعني لل�سوؤون الرتبوية يف بالدنا يوافقونها 
اختيار  ح�سن  اإىل  الرامية  الرتبوية  ا�سالحاتها  يف 
االأ�ساتذة بغر�س حت�سني امل�ستوى التح�سيلي للتالميذ 
ملعايل  املعتمدة  املعايري  لكن  االخت�سا�س،  مادة  يف 
الوزيرة مل ترق اإىل م�ستوى اال�سالحات احلقيقية التي 
حطمت م�سري هذه الفئة من املرت�سحني الذين ال ذنب 
لهم يف اختيار اللغة االجنليزية التي جاء بها ا�سالحات 
معايل الوزير بن بوزيد التي كانت ع�سوائية وارجتالية 
بن غربيط رغم  للنورية  تع�سفية  باجراءات  لت�سطدم 
مبا  مبال  غري  االحتياطية  قوائم  يف  منهم  الكثري  جناح 
يرتتب عن هذا االجراء من تاأثريات نف�سية واجتماعية 
تربوية  ا�سالحات  �سحية  كانت  التي  الفئة  هذه  على 
فا�سلة �سجلها التاريخ لكن ال�سوؤال الذي يطرحه هوؤالء 
اأوجاووت  احلايل حممد  الوزير  اإن كان معايل  املتبعني 

�سيعمل على معاجلة اأخطاء من �سيقود هذه املنا�سب.

اإنهم �سحايا ممار�سات 
وزراء الرتبية الوطنية 
املتعاقبني على الوزارة

بقلم / قدوده  مبارك

بقلم / علجية عي�ض
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 نقــ�ض هــذا الفيتــامني وراء األــم الــ�سداع 
النــ�سفي املتكــرر 

 5 �سوائل طبيعية تعالج 
ال�سعال املزمن..ومن غري 

اأثار جانبية 

قد حتتارين اأحيانًا بالتمييز بني 
ت�رصفات طفلك الطبيعية اأو تلك 

املبالغ بها، واأحيانًا رغم اأن 
بع�س ت�رصفات طفلك 

املبالغ بها قابلة لل�سيطرة، 
اإال اأن هنالك ت�رصفات اإن 
كانت م�ستمرة وت�سيطر 

على �سلوكيات طفلك 
وخارجة عن ال�سيطرة 

وحتتارين ب�سبل 
التعامل معها، 

فعليك اللجوء اإىل 
اأ�سحاب اخلربة 

مل�ساعدتك 
وم�ساعدة 

طفلك وهنا 
اأخت�رص لك كخبرية تربية اأطفال هذه 

الت�رصفات بالنقاط التالية...
بع�س �سلوكيات الطفل الغري طبيعية:

- الوحدة: خا�سة يف ال�سنوات 
الدرا�سية االأوىل، فالطفل بطبيعته 

اجتماعي ويحب م�ساركة اأحداثه 
اليومية. وقد مير بفرتات يحب اأن يهداأ 

ويلعب مبفرده، ولكن اإن كان طفلك دائم 
االنعزال ويف�سل اللعب مبفرده ويتجنب 
م�ساركة االآخرين، فهنا عليك االهتمام 

بهذه العالمات.
- احلزن: من الطبيعي اأن يحزن الطفل، 

ودورك كاأم هو موا�ساته وخلق اأجواء 
جميلة تخرجه من حزنه. والطفل 

بعمره ال�سغري يدرك جيداً دوافع االأهل 
و�سعيهم مل�ساعدته. ولكن اإن كان حزن 

الطفل على اأمور قد تكون ب�سيطة، 
وكذلك تطول مدة حزنه وتتكرر 

لتتحول اإىل طبيعة متيز �سخ�سيته ومل 
يعد يجد يف املنزل الراحة واالنتعا�س 
الذي من املفرو�س اأن ي�سعر به فهنا 

عليك اللجوء الأ�سحاب اخلربة.
- املبالغة يف ردود االأفعال: ردود فعل 
الطفل تعك�س بواطنه، خماوفه وقلقه، 
وعندما تكون ردوده مبالغًا بها دائمًا، 
فهنا عليك التمعن مبا يدور بذهنه وقد 

حتتاجني لال�ستعانة باأ�سحاب اخلربة يف 
هذا اخل�سو�س.

- تراجع مفاجئ يف النتائج الدرا�سة: ما 
بني عمر ال�ساد�سة وال�سابعة، الرتاجع 
يف العالمات الدرا�سية قد يدل على 

عدم اال�ستقرار النف�سي للطفل، عليك 
التحدث مع املدر�س اخلا�س به ومعرفة 
اإن كان يتعر�س الطفل الأي م�سايقات 

يف املدر�سة.
- عدم القدرة على الرتكيز: كثري من 

االأطفال ي�رصحون بفكرهم خالل اليوم، 
ولكن يف النهاية يتمكنون من القيام 
باأداء واجباتهم املدر�سية ومهامهم. إن 

كان الطفل ي�رصح كثرياً وال يركز اأبداً، 
وبداأ اأداوؤه الدرا�سي ينخف�س فعليك 

االنتباه لهذه النقطة.
- الغ�سب الدائم: حاالت الغ�سب 

امل�ستمر قد تدل على قلق الطفل وقد 
ADHD تكون ب�سبب

الطبيب املخت�س با�ستطاعته التمييز 
واإر�سادك اإىل احللول.

 ال�سعال املزمن واحد من 
امل�ساكل ال�سحية التى يعانى 

الكثريون قد يكون ذلك 
نتيجة االإ�سابة بنزالت الربد 

واالأنفلونزا اأو نتيجة وجود 
م�ساكل فى اجلهاز التنف�سى 
التي ت�سبب ال�سعال و�سيق 

التنف�س، وقد يزداد االأمر 
�سوءا ويكون ال�سعال نتيجة 
االإ�سابة مبر�س الربواملزمن، 
وفى اأى من احلاالت يحتاج 

املري�س للمتابعة مع الطبيب 
وتناول االأدوية فى مواعيدها 
امل�سبوطة، ولكن ذكر موقع 

  medicalnewstoday
بع�س ال�سوائل واالأع�ساب 
الطبيعية التى تعمل على 

تهدئة ال�سعال وعالجه دون 
وجود اأى اآثار جانبية وهى:
1:الزجنبيل، يحتوى على 

ن�سبة عالية من الفيتامينات 
واملواد امل�سادة لاللتهاب 
الذى ت�ساعد على تهدئة 

ال�سعال ويخفف من عالمات 
الربو، كما اأ�سارت بع�س 

االبحاث والدرا�سات اأن تناول 
الزجنبيل يخفف من التهاب 
ال�سعب الهوائية، خ�سو�سا 

اإذا مت اإ�سافة ملعقة ع�سل 
ابي�س وتناوله مرتني فى 

اليوم.
2:الزعرت من االأع�ساب 

ال�سهرية التى تتميز باحتوائها 

على ن�سبة كبرية من العنا�رص 
الغذائية والفيتامينات واملواد 
امل�سادة لالأك�سدة التى تعمل 

على تهدئة ال�سعال وعالج 
الر�سح ونزالت الربد، وذلك 
عن طريق تناوله مرتني فى 

اليوم ب�سكل منتظم.
3: النعناع، يحتوى 
النعناع على ن�سبة 

عالية من الفيتامينات 
التى  والعنا�رصالغذائية 

تعزز�سحة اجل�سم وت�ساعد 
فى عالج ال�سعال وال�سعور 

باال�سرتخاء وهدوء االع�ساب.
4:الربدقو�س، يحتوى على 
خ�سائ�س وعنا�رص غذائية 

هائلة ت�ساعد على عالج 
ال�سعال وتهدئة االأمل وتعزيز 

�سحة اجلهاز التنف�سى.
5:الكركم، قد يعتقد 

الكثريون اأن الكركم يتم 
و�سعه على االأكالت فقط 

ولكن اأثبتت الدرا�سات 
واالأبحاث ان للكركم 

ا�ستخدامات عديدة نظرا 
ملا يحتويه من فيتامينات 

وعنا�رص غذائية هامة ل�سحة 
اجل�سم، حيث ان له دور 

فعال فى تهدئة االأمل وعالج 
ال�سعال املزمن، فمن املمكن 
غلى الكركم وو�سع معلقة 
ع�سل اأبي�س عليه وتناوله 

يوميا.

 ال�سداع الن�سفى من اأكرث 
امل�ساكل ال�سحية ال�سائعة، 

ال�سخ�س الذي يعاين من هذه 
امل�سكلة هوالذي يعرف مدى االأمل 

الذي ميكن اأن حتدثه هذه احلالة، 
وميكن اأن يكون نق�س فيتامني 

معني هو ال�سبب احلقيقي وراء اأمل 
ال�سداع الن�سفي املتكرر، وذلك 
 times of " وفقًا ملا ذكره موقع

."india
يذكر التقرير اإن اأمل ال�سداع 

الن�سفى يكون م�سحوبًا 
باخلفقان و�سعور بالغثيان والقيء 

واحل�سا�سية لل�سوء وال�سوت.
الفيتامينات نق�س 

وهناك العديد من االأ�سياء التي 
ميكن اأن توؤدي اإىل نوبة ال�سداع 

الن�سفي مثل: االإجهاد والقلق 
وال�سدمة والتوتر واالأرق 

وغريها.
 ويعتمد معظم النا�س على 
االأدوية التي ت�رصف بدون 

و�سفة طبية اأو بع�س العالجات 

الطبيعية للح�سول على بع�س 
الراحة، ولكن ك�سفت درا�سة 

جديدة اأن نوبة ال�سداع الن�سفي 
املتكررة قد تكون ب�سبب نق�س 

فيتامني معني يف ج�سمك.
ووفقًا لدرا�سة حديثة، قد يكون 

نق�س فيتامني )د(، مبا يف ذلك 
الريبوفالفني واالإنزمي امل�ساعد 

Q10 �سبًبا الآالم ال�سداع 
الن�سفي املتكررة لديك.

وك�سفت االأبحاث التي اأجرتها 
�سوزان هاجلر، يف املركز الطبي 

مب�ست�سفى �سين�سيناتي لالأطفال، 
اأن نوبة ال�سداع الن�سفي ميكن 

اأن تكون مرتبطة بنق�س«فيتامني 
د« ، وكذلك الريبوفالفني واأنزمي 

Q10 للدرا�سة.
ودر�س هاجلر قاعدة بيانات 

العديد من املراهقني واالأطفال 
والبالغني الذين يعانون من 
م�سكلة ال�سداع الن�سفي،  
وبحثت عن م�ستويات الدم 

االأ�سا�سية لفيتامني )د(، 

والريبوفالفني ، واالإنزمي امل�ساعد 
Q10، وحم�س الفوليك ، الذي 
مت ربطه بال�سداع الن�سفي عدة 

مرات.
وك�سفت الدرا�سة اأن عدد املر�سى 

االإناث الذين يعانون من نق�س 
اأنزمي Q10 كان اأكرث من الذكور، 
يف حني اأن نق�س فيتامني )د( كان 

�سائًعا يف املر�سى الذكور.
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن 

االأ�سخا�س الذين يعانون من 
ال�سداع الن�سفي املزمن كانوا 

اأكرثعر�سة لالإ�سابة بنق�س اأنزمي 
Q10 والريبوفالفني باملقارنة مع 

ال�سخ�س الذي يعاين من ال�سداع 
مرة واحدة فقط.

ن�سائح لتخفيف ال�سداع 
الن�سفي الفوري

 االأدوية التي ال حتتاج اإىل 
و�سفة طبية فعالة بالتاأكيد يف 
عالج ال�سداع الن�سفي، ولكن 
هناك بع�س العالجات الطبيعية 

االأخرى التي ميكنك جتربتها.
-الزيوت االأ�سا�سية: زيت 

الالفندر هو عالج فعال لعالج 
التوتر والقلق وال�سداع.

-الزجنبيل: من االأع�ساب الطبيعية 
التى لي�س له اآثار جانبية.

-اليوجا: جرب متارين التاأمل 
ومتارين التمدد الإدارة م�ستوى 

التوتر لديك، والتي ميكن اأن 
ت�سبب ال�سداع الن�سفي.

-التدليك: تدليك العنق والكتف 
�سي�ساعد على تخفيف حدة التوتر 

ويزيد من اآالم ال�سداع الن�سفي.

عالمات تدل على اأن طفلك بحاجة مل�ساعدة مجتمــــع
عيون االأطفال براءة .. 

بادلوها بنظرة حب وحنان 
لتملئوا نفو�سهم باالأمان 

هذا ال�سباح ويف كل 
�سباح، وادعو لهم باحلفظ 

وال�سون
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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�ضر والإ�ضهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص: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 �ضرفنا الإعالمي

كلمة ال�ضر

التعريف:   الرياح القا�سيةاملهلكة؟
ملعرفة اجلواب . عليكم بت�سطيب الكلمات

)كل-ح�سب-ذوقك-والب�ض-ح�سب-ذوق-االآخرين(-)لي�ض-
يالم-هارب-من-حتفه(-)من النت-كلمته-وجبت-حمبته(-

تهنئة-ل�سان-نافعة-�سالم-جر�ض-�سهر-حد-عز-بد.

1صفحات انترنتية لتدوين األفكار الشخصية o حادث يعاقب 
عليه القانون

2طبطب على الظهر o تكلم عن شخص ما يف غيابه o ضيع 
وفقد ما ميلك

3خيوط تربط يف آلة موسيقية )معكوسة( o تكرب وجترب 
وفساد )معكوسة(

4للنداء o فرن لغلي السوائل يف املصانع o ثلثا ونش
5تعب )معكوسة( o ممر حبري ضيق

6ثالثة حروف من مياس o حتافظ على
7أشار بارتكاب خمالفة ما o اعلى مرتبة

8العامل املسلم الذي ابدع يف الطب والفلك والكيمياء 
والفلسفة واملوسيقى o نشف

 o اختلف اختالفا واضحا عن املجموعة o 9بيت الدجاج
املتردد عل حمل الشراء

10ملك محريي من قدماء امللوك يف اليمن

أفقــــــــــــــــــي

1اهم املوانئ الفرنسية o رجل 
دين مسيحي

2حيوان ينام الشتاء o أهم كتب 
أيب الفرج األصفهاين

3الضلع املقابل يف املثلث قائم 
الزاوية o عكس نشيط

4والدة o بشارة )معكوسة(
 o 5شبكة املعلومات الدولية

تصريح
6تتحرك كاملوج o نوع من الصقور
7شيخ املؤرخني املسلمني املصريني 

من مواليد بعلبك بلبنان حي 
املقارزة o بئر

8قادم واجب ضيافته o ثلثا صيب
9من امساء الرمح o كبري يف السن
10جزيرة افريقية كبرية o غصن

عمــــــــــــــودي 
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  3   2   1 الكلمات ال�ّضهمية
التعريف:املعركة الإ�ضالمية

 التي يطلق عليها يوم الفرقان 
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

بالد ال�ضم�ص
امل�ضرقة 

للتعريف 

ممر يف مبنى 

الكوكب الأحمر 

اّم اإ�ضماعيل 
عليه ال�ضالم 

نهايات الأ�ضابع

للتف�ضري 
ال�ضم الأول

للر�ضام بيكا�ضو
عك�ص كثري

رقبة 

�ضّدعلى حلقه
حتي املوت)م(

ملكي 

حرف مكرر 

�ضيء جمّوف
ينفخ فيه 

عا�ضمة البريو 

ين�ضر 

لقيا�ص امل�ضاحة

نهاية 

عا�ضمة بوليفيا 

حرف مكرر 

اأقرب الكواكب
اإىل ال�ضم�ص  

رف�ص ال�ضيء
بقدميه 

ح�ضون  �ضمني 
منعه �ضارخا

برفقة 

حزن واأ�ضي
اأهل الزمان الواحد

عا�ضمة كوريا 
عدد جزر 

الكناري 

اأطول نهر 
يف اأوروبا 

عقل 
يلب�ص وقاية

من �ضالح العدو
للتخيري)مع(

اقتحم املكان 
دولة اأمريكية 

طريق حتت 
الر�ص

عرب 

الأمرباطورية 
التي لتغيب 
عنها ال�ضم�ص 

جاء فجاأة
ومن بعيد

مادة متفجر)ن(



مبنا�ضبة نيل ال�ضديق واجلار عبد املالك 
زعرت ل�ضهادة الدكتوراة يف الفالحة باإمتياز 

...يتقدم له  ر�ضيد �ضويخ بكل التهاين 
والتربيكات متمنينا له ح�ضد املزيد من 

النجاحات العلمية .كما ل يفوته تهنئة والده 
ال�ضتاذ احلاج خل�ضر وكذا والدته احلاجة 

ف�ضيلة وكل العائلة ال�ضغرية مارية.

م�سروع خللق منطقـــــة حرة بيـــن الوادي 
واإليــــــــــزي و ليبيا

اجلزائريون نظرائهم  مع  �ضراكات  خللق  ي�ضعى  ليبي  اأعمال  رجل   50

لــــوؤي .ي
----------------------

كمال  التجارة،  وزير  ام�ص  ك�ضف  و 
رجــال  جمع  لــقــاء  خــالل  رزيـــق، 
الليبيني  و  اجلزائريني  الأعــمــال 
�ضت�ضجع  اجلزائر  اإن  بــالأورا�ــضــي، 
الليبيني  الأعمال  رجال  ت�ضاعد  و 
القت�ضادية  م�ضاريعهم  لتج�ضيد 
الأعمال  رجال  داعيا  اجلزائر،  يف 
للمنتوجات  للرتويج  اجلزائريني 

اجلزائرية يف ليبيا.
هذا  "اإن  التجارة:  وزيــر  اأ�ــضــاف  و 
هو  امل�ضرتك  القت�ضادي  املنتدى 
و  رفــع  كيفية  يف  للنظر  فر�ضة 
و  القت�ضادية  املــبــادلت  ت�ضجيع 

التجارية بني البلدين".
و  اجلــزائــر  مدينتي  احت�ضنت  و 
وادي �ضوف يومي الثنني و الثالثاء 
لقاء بني نحو مائة من رجال اأعمال 
جــزائــريــني و لــيــبــيــني مـــع عــدد 
ــرف الــتــجــارة اجلــزائــريــة و  مــن غ
فتح  اجل  من  امل�ضانع  و  ال�ضركات 
التجاري  التبادل  و  التعاون  ــاق  اآف
التفاق  عن  ف�ضال  البلدين،  بني 

حول م�ضاألة اإعداد م�ضروع تواأمة و 
�ضراكة يف املجال القت�ضادي.

و  ال�ضناعة  غرفة  ممثل  اأ�ــضــار  و 
من�ضور  "�ضبها"  الزراعة  و  التجارة 
اأهمية  اإىل  ال�ضريتي  القا�ضم  اأبــو 
كافة  يف  ــادي  ــض ــ� ــت الق ــاون  ــع ــت ال
مدن  و  الــوادي  ولية  بني  املجالت 
الليبي، حيث يتطلع لبدء  اجلنوب 
و  اجلزائرية  ال�ضاحنات  انطالق 
الليبية مبا�ضرة عرب منفذ �ضيد اإىل 

ال�ضوق الوطنية.
التعاون  هــذا  جناعة  اأن  اعترب  و 
بفتح  وثــيــقــا  ارتــبــاطــا  مرتبطة 
املتاخمة  الربية  احلدودية  املعابر 
ملدن اجلنوب الليبي، و يتعلق الأمر 
مبعربي الدبداب وجانت باليزي .

�ضرورة  عن  الليبي  امل�ضوؤول  الح  و 
اإطــار  يف  الليبية  الــ�ــضــوق  متــويــن 
باملنتجات  القت�ضادية  ال�ضراكة 
و  الــزراعــيــة  ب�ضقيها  الفالحية 
الغذائية  ال�ضناعات  و  احليوانية 
ذات  املـــنـــتـــجـــات  مــــن  وغــــريهــــا 
ــودة  ــق ــف ــالك الــوا�ــضــع امل ــه ــت ــض ال�

بالأ�ضواق الليبية.

للغرفة  العامة  املــديــرة  ـــادت  اأف و 
ال�ضناعة،  و  للتجارة   اجلزائرية 
املنتدى  ــذا  ه بـــاأن  بهلول  وهيبة 
اجلزائرية  الغرفة   نظمته  الــذي 
ــة الــتــجــارة  ــرف ــاون مـــع غ ــع ــت ــال ب
ل�ضبها  الـــزراعـــة  و  الــ�ــضــنــاعــة  و 
بني  توا�ضل  ف�ضاء   خللق  يهدف 
رجــــال الأعـــمـــال القــتــ�ــضــاديــني 
الليبيني  نظرائهم  و  اجلزائريني، 
ال�ضراكة  اإمكانيات  بحث   اأجل  من 
بني الطرفني و فر�ص ال�ضتثمار يف 

اجلزائر.
درا�ضة  اللقاء  هــذا  خــالل  مت  كما 
اإمـــكـــانـــيـــات تــ�ــضــديــر املــنــتــجــات 
ت�ضيف  ليبيا،  اإىل   اجلــزائــريــة 

املديرة العامة للغرفة.
بعقد  كلل  الــذي  اللقاء  خل�ص  و 
ــري  ــزائ ــال لــيــبــي ج ــم مــنــتــدى اع
الــتــعــاون  ــــالت  جم تــ�ــضــطــري  اىل 
يتعلق  و  اجلانبني  بني  القت�ضادي 
تت�ضدرها  مــراحــل  ــع   ــاأرب ب المــر 
ال�ضتعجالية  الأوىل  املــرحــلــة 
الليبية  املــدن  اأ�ضواق  تزويد  وهي 
ل�ضيما  ــة  ــي ــذائ ــغ ال بــاملــنــتــجــات 

اأنــواع  �ضتى  يف  املتمثلة  الزراعية 
ــه، بــالإ�ــضــافــة  ــواك ــف ال اخلــ�ــضــر و 
ال�ضناعة  باملنتجات  التموين  اإىل 
جانب  اإىل  البناء  ــواد  م و  املحلية 
بني  تـــعـــاون  و  �ــضــراكــات  ـــاء  ـــض ار�
من  الليبية،  اجلزائرية  املوؤ�ض�ضات 
خالل م�ضاعدة امل�ضتثمر اجلزائري 
و مرافقة ال�ضريك الليبي كمرحلة 

رابعة.
ال�ضوق  احتياجات  بحث  مت  كما 
الوطنية  املنتجات  ــن  م الليبية 
ال�ضناعية  و  الغذائية  و  الزراعية 
ال�ضتعمال  و  ال�ــضــتــهــالك  ذات 

الوا�ضع.
جهة  مــن  اأي�ضا  الطرفان  اتفق  و 
عمل  زيـــارة  حت�ضري  على  اأخـــرى 
ليبيا،ل  اإىل  اجلـــزائـــري  لــلــوفــد 
لدرا�ضة  الــبــالد  جنوب  اىل  �ضيما 
الليبية  ال�ضوق  متطلبات  قرب  عن 
و  املختلفة  الوطنية  املنتجات  من 

جت�ضيد �ضراكة وتعاون اقت�ضادي.
اجلانبني  بني  املتعاملون  يتطلع  و 
فــتــح قـــنـــوات جتـــاريـــة و فــر�ــص 
بني  التبادلت  م�ضتوى  من  للرفع 
الربية  احلدود  با�ضتغالل  البلدين 
ي�ضرون  مــا  ــر  اأك لكن  ال�ضا�ضعة، 
عليه اإعادة تن�ضيط اخلط البحري 
مبيناء  اجلزائر  يربط  كــان  الــذي 
ت�ضغيل  اإعــادة  عن  ف�ضال  بنغازي 
اخلط اجلوي الرابط بني اجلزائر و 
اجلوية  الرحالت  تعليق  بعد  ليبيا 
جانفي  مــن  بــدايــة  اجلانبني  بــني 

.2016
ــة غري  ــري ــزائ اأرقـــــام ج ــدر  ــق ت و 
التجارية  املبادلت  حجم  ر�ضمية 
�ضنويا،  دولر  ــني  ــالي م بــعــ�ــضــرة 
و  الــزيــوت  ليبيا  خالله  ت�ضتورد 
ال�ضكريات  و  العجائن  و  الع�ضائر 
م�ضتقات  و  الزراعية  املنتجات  و 

احلليب.

قررت ال�سلطات اجلزائرية خلق م�سروع اإن�ساء مركز تبادل جتاري يف الوادي و اإليزي قرب احلدود و منطقة حرة
 بني اجلزائر و ليبيا.
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رئي�ض اجلمهورية ياأمر 
باإجالء اجلزائرييــــــن 

من ووهان ال�سينية

ت�سجيـل اأول حالـــة 
اإ�سابة بفريو�ض "كورونا" 

يف اإفريقيـــــــــا

توقيف �سخـ�ض حمـــل 
بحث بب�سار 

�سدور مر�سوم اإنهاء مهام 
الفريق اأحمد قايد �سالح

الرئي�ض تبون يوؤكد على: 

�سرورة تطوير قدرات اجلي�ض يف ظل التحديات االأمنية يف دول اجلوار

عامل �سابق يحاول االنتحار حرقا داخل مديرية اخلدمات اجلامعية ببلعبا�ض

اأم�ص  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأمر 
الجــراءات  باتخاذ  املعنية  املوؤ�ض�ضات  الثالثاء  
لأبناء  الفوري  ــالء  الإج يف  بال�ضروع  الالزمة 
ووهان  مبدينة  املتواجدين  اجلزائرية  اجلالية 
كــورونــا،  فــريو�ــص  فيها  ظهر  التي  ال�ضينية، 
ح�ضبما اأفاد به بيان لرئا�ضة اجلمهورية.و وفق 
املوجودين  اجلزائريني  عدد  فاإن  نف�ضه  امل�ضدر 
يف املدينة يقدر  بـ 36 مقيما، اأغلبهم من الطلبة.
ق/و

اأعلنت وزارة ال�ضحة 
ـــوار،  ـــف دي ــــوت  ك يف 
حالة  اأول  ت�ضجيل 
اإ�ــضــابــة بــفــريو�ــص 

" اجلديد. "كورونا 
ــوزارة، يف  ال و ذكرت 
طالبا  اأن  لها،  بيان 
اإىل  و�ضل  اإيــفــواريــا 
من  قادما  اأبيدجان 

العا�ضمة ال�ضينية "بكني"، ظهرت عليه اأعرا�ص 
و  ــرارة  احل درجــة  يف  ارتفاع  و  ال�ضعال  و  الــربد 

�ضعوبة يف التنف�ص.
ــد  اأح اإىل  نقله  مت  ـــه  اأن اإىل  الــبــيــان  اأ�ــضــار  و 

امل�ضت�ضفيات، حيث يخ�ضع ملراقبة طبية حاليا.
قارة  يف  اإ�ضابة  اأول  هي  احلالة  هــذه  تعترب  و 
اإفريقيا بفريو�ص "كورونا "، اجلديد الذي اأودى 
بحياة الع�ضرات، و اأ�ضاب قرابــــة 3 اآلف حتـــى 

الآن.                                                                                      ق/و

متكنت  قوات ال�ضرطة للفرقة املتنقلة لل�ضرطة 
مهامها  اإطار  يف  ب�ضار،  ولية  باأمن   02 الق�ضائية 
من  واملــركــبــات،  الأ�ضخا�ص  لتعريف  اليومية 

توقيف �ضخ�ص حمل بحث.
قائمة  ا�ــضــتــغــالل  ـــر  اإث عــلــى  ـــاءت  ج العملية 
العدالة،  طرف  من  عنهم  املبحوث  الأ�ضخا�ص 
اأين مت التمكن من التعرف وحتديد مكان تواجد 
واإح�ضار  �ضبط  اأمر  )حمل  عنهم  املبحوث  اأحد 
حي  م�ضتوى  على  توقيفه  مت  ــري  الأخ هــذا   ،)
حتت  وو�ضعه  حتويله  مع  ال�ضعبي،  الدبدابة 
بامل�ضلحة  الق�ضائية  التفوي�ضات  فرقة  ت�ضرف 
ل�ضتكمال  الق�ضائية،  لل�ضرطة  الــولئــيــة 
الق�ضاىية  اجلهات  اأمــام  وتقدميه  الإجـــراءات 

املخت�ضة.
اأ . د 

الر�ضمية،  اجلريدة  من  الثالث  العدد  يف  �ضدر 
رئي�ص  مهام  اإنهاء  ت�ضمن  فرديا  رئا�ضيا  مر�ضوما 
احمد  الفريق  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ص  اأركــان 

قايد �ضالح ب�ضبب الوفاة.
ق/و

عبد  الــرئــيــ�ــص  ـــد  اأك
اأم�ص  تبون،  املجيد 

ـــاء عــلــى  ـــالث ـــث ال
"تطوير  �ضرورة 
اجلي�ص  ـــدرات  ق
ال�ضعبي  الوطني 

ــــــل  ظ يف 

يف  امل�ضتجدة  الأمنية  التحديات 
الرئي�ص  ــدد  ــض و� اجلوار".  دول 
مبنا�ضبة  لــه  كــلــمــة  يف  تــبــون، 
الدفاع  وزارة  مقر  اإىل  زيــارتــه 
تطوير  "�ضرورة  على  الوطني، 
ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�ص  قدرات 
ظل  يف  بالدنا  ل�ض�ضاعة  بالنظر 
امل�ضتجدة  ــة  ــي ــن الأم الــتــحــديــات 
ت�ضتدعي  والــتــي  اجلــــوار،  بـــدول 
كلما  الدفاعية  القدرات  تعزيز 
مناطق  يف  ال�ضالح  تدفق  زاد 
بحدودنا".   املحيطة  التوتر 
وقال رئي�ص اجلمهورية، يف 
بح�ضور  األقاها  التي  الكلمة 
اجلي�ص  اأركـــــان  رئــيــ�ــص 
بالنيابة  ال�ضعبي  الوطني 

واإطــارات  �ضنقريحة  �ضعيد  اللواء 
الوطني  الــدفــاع  وزارة  من  �ضامية 
الوطني  اجلي�ص  اأفــــراد  تابعها  و 
ال�ضعبي عرب تقنية التحا�ضر املرئي 
برامج  تنفيذ  "�ضنوا�ضل  بعد،  عن 
من  تتطلبه  مبــا  ــوات،  ــق ال تطوير 
القتالية  القدرات  م�ضتوى  يف  رفع 
خمتلف  مع  امل�ضلحة  اأنواعها  ب�ضتى 
موا�ضلة  عــلــى  ـــالوة  ع الــ�ــضــركــاء، 
العتاد  جهود احلفاظ على جاهزية 
الــعــ�ــضــكــري وجتـــديـــده وحتــديــثــه 

وع�ضرنته".
اجلي�ص  قـــدرات  تطوير  اأن  واأكـــد 
من  "ي�ضمن  الــ�ــضــعــبــي  ــي  ــن ــوط ال
ـــب اآخـــــــر، تــــاأمــــني مــنــاطــق  ـــان ج
والقت�ضادية  ال�ضناعية  ملن�ضاآت 

يف  �ضيما  ل  احليوية،  والطاقوية 
الرئي�ص  واأ�ضاف  الكبري".  اجلنوب 
"تعزيز  على  �ضيعمل  ـــه  اأن تــبــون 
كافة  وتــاأمــني  احلماية  ت�ضكيالت 
ال�ضبعة  الدول  الوطنية مع  احلدود 
املجاورة، بعتاد وجتهيزات متطورة، 
خــا�ــضــة يف جمــــالت ال�ــضــتــطــالع 
ي�ضمن  مبا  الإلكرتونية  ــرب  واحل
مهما  تهديد  اأي  عن  املبكر  الك�ضف 

كان نوعه وم�ضدره".
رئي�ص  ــزم  ــت ال اأخـــــرى،  جــهــة  ــن  م
اجلمهورية ب "التكفل مبطالب فئة 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ص  متقاعدي 
وجرحى ومعطوبي املاأ�ضاة الوطنية 

لطي هذا امللف نهائيا".
 حممد علي

27 من عمره،   تعر�ص ،اأم�ص �ضاب يف 
اأنحاء  م�ضتوى  على  خمتلفة  حلروق 
حماولة  على  ــه  ــدام اإق بعد  اجل�ضم 
النتحار حرقا بعد اأن �ضكب البنزين 
على ج�ضمه داخل مديرية اخلدمات 
�ضيدي  بــوليــة  ــط  ــض و� اجلــامــعــيــة 

جناح  على  نقله  مت  ،حيث  بلعبا�ص 
تدخل  بعد  امل�ضت�ضفى  نحو  ال�ضرعة 

اأعوان الأمن لإنقاذه. 
من  لل�ضلطات  �ضرخة  املعني  وجــه 
يف  املحتوم  ال�ضياع  من  اإنقاذه  اأجــل 
يعي�ضها  التي  اليومية  املعاناة  ظل 

يف  مــرة  ــف  األ ح�ضبه  يحرتق  ظل  و 
يف  عمله،  عقد  جتديد  عدم  اأعقاب 
اإطار عقود ما قبل الت�ضغيل بالإقامة 
،هذا  كعون  بها  عمل  التي  اجلامعية 
ب�ضبب  ــار  ــح ــت الن حــــاول  ــــري  الأخ
مدير  فيه  ك�ضف  وقــت  ،يف  ال�ضغل 

و  �ضبق  املعني  اأن  اجلامعية  اخلدمات 
يف  لكن  و2015   2011 عام  ا�ضتغل  اأن 
�ضنة 2017 امتثل امام الق�ضاء و حكم 
عليه بعام حب�ضا نافذا، ما حرمه من 

الدماج وهو حاليا لي�ص موظفا .
م رم�ضاين
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