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ت�صاعد الرف�ض 
الدويل لـ"�صفقة 

القرن"

قريبا .. طرح 
مـ�ص�دة تعديل الد�صتـ�ر 

على الراأي العام  

لبيع 1915 علبة دواء بها 114 األف قر�س مهلو�س

اجلزائر ت�سارك اليوم باجلامعة 
العربية لبحث التطورات الفل�سطينية

�ستطرح على اخلرباء و الفاعلني 
لإثرائها  قبل عر�سها على الربملان

03

 هكذا يتم ر�سد فريو�س "كورونا" مل�سافري 10 رحالت جوية يوميا

- الإ�سكالية يف فرتة ح�سانته قبل ظهور الأعرا�س التي ترتاوح ما بني يوم اإىل 14 يوما  
.. منظمة ال�سحة العاملية حتذر من انت�ساره بدول ذات انظمة �سح�سة �سعيفة 

طـــائــرة خـــا�صــة تــتــجــه لـ“ووهــان 
ال�صينية ” لإجــالء الـجـالـيـة اجلزائرية
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15/05
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تفكيك خلية اإرهابية على عالقة 20
بالإنتحاري امل�ق�ف بالعا�صمة

تــ�قــيــف �صـــارق 27 
مـ�صــجـــدا بــالأغــ�اط 

0506

تنظيم طالبي ُينّدد بالنقائ�ض 
يف مديرية اخلدمات اجلامعية 

وفد وزاري للم�ارد  املائية 
يحل بال�لية لل�ق�ف علي 
العديد من امللفات ال�صائكة 

ارهابي ي�صلم نف�صه لل�صلطات 
الع�صكرية بتمرنا�صت

ت�صامن �ص�ف 

الت�صامن ي�صحق عني البي�صاء 
بثالثية وي�ؤكد مت�صكه حتى 

النهاية ب�رقة ال�صع�د 

�صباب بني ث�ر

غزلن ال�صحراء يف اأمت 
ال�صتعداد للقاء الداربي 

ع�صية الي�م اأمام عني و�صارة 

الـــوادي

ورقــــلــــة 

مترنا�ست

الريا�سة

�س 07

�س 06

�س 20

�س 13

�س 13

تـ�صـديــر 300 طــن مــن بــطــــاطـ�ض الــ�ادي نـحـ� اإ�صبــانيا
07خالل الثالثي الأول من ال�صنة اجلارية

قمة الكونغو دعت لن�سر مراقبني ع�سكريني ومعاقبة منتهكي حظر توريد الأ�سلحة

-  اأردوغان يطلب من تبون وثائق لتذكري ماكرون مبجازر فرن�سا التي قتلت 5 ماليني جزائري
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�صكان حي القارة بال�ادي  م�صتاوؤون من 
املخلفات التي تركتها �صركة النظافة، بعد 

اأن قامت بتنظيف قن�ات ت�صريف املياه 

تالميذ ثان�ية 
م�صري عا�ص�ر 
بخن�صلة يحج�ن

�صيدتان تنجبان 03 ت�ائم 
بكل من احلمادنة وغليزان

يف مبادرة تعد من 
املبادارات الدينية 

اهلامة ومن أجل 
تعريف التالميذ 

باحلج وجتسيده على 
أرض الواقع قامت 

ثانوية مشري عاشور 
ببلدية تازوقاغت 
بوالية خنشلة، و 

عرب فناء الثانوية 
ببناء الكعبة و قاموا 

باستدعاء اإلمام 
الشيخ بوهالل، لشرح 
عملية احلج بشعائره 
ومناسكه وصوال اىل 
لباس االحرام الذي 

تزين به تالميذ 
الثانوية هذا وقد 

شهدت املبادرة حضور 
الطاقم التربوي 

للثانوية وعددا من 
اولياء التالميذ  
فضال عن مدير 

الثانوية االستاذ 
بوطيغان امحد.

ترمجة باللغة العربية 
للقرآن الكرمي تضمنت أكثر 

من 300 موضع حمرف. 
الباحث الفلسطيين يف 

الشأن االسرائيلي عالء 
الدين امحد كشف بعض 
هذه األخطاء. وذكر ان 
الترمجة أظهرت عدة 

أخطاء أبرزها ذكر اهليكل 
بدال من املسجد االقصى 

ليتوافق مع الرواية 
اليهودية املحرفة ألحداث التاريخ. من األخطاء الواردة عدم ذكر 

اسم حممد )ص( والنيب عيسى عليه السالم. كما استثنت الترمجة النيب امساعيل كأحد 
أبناء النيب ابراهيم توافقًا ملعتقدات اليهود. وأشار إىل أن ترمجة السور القرآنية متت على 

هيئة فقرات على نفس نسق التوراة. معتربًا أن األخطاء فادحة وهلا إسقاط سياسي يتماشى 
مع املعتقدات اليهودية.

حتريف ن�صخة القراآن الكرمي املرتجمة 
اإىل اللغة العربية 

أجنبت سيدتات  لثالثة توائم بالعيادة 
املتعددة اخلدمات 
ببلدية احلمادنة 
وبإحدى العيادات 
اخلاصة احداهن 

تنحدر من والية الشلف 
اليت اجنبت 03 توائم 

من جنس ذكر واثنني من 
جنس انثى ، اما السيدة 
االوىل اليت تنحدر من 

والية غليزان واليت 
اجنبت 03 توائم من جنس 

انثى وقد مت حتويلهم 
حنو قسم حديثي الوالدة 
مبستشفى حممد بوضياف 

بغليزان حبيث ان احادهن حالتها الصحية مستقرة وخيضعن اىل العناية 
الطبية بذات املصلحة. اجلدير بالذكر انه سبق وان ُأجِنب  04 توائم من 

بينهم 03 ذكور  وانثى اواخر العام املنقضي 2019 وهذا بعدما خضعت 
لعملية قيصرية بعيادة خاصة بغليزان.

م�صرع طفلة بعد ت�صممها 
بع�صبة لداد يف بلعبا�ض 

لقيت طفلة يف مقتبل العمر أمس حتفها 

ببلدية 
شيطوان 

غرب 
والية 
سيدي 
بلعباس، 

عقب تناوهلا  عشبة 
»لداد« ما 
تسبب يف تسممها كون هذه العشبة خطرية وسامة 

،حيث مت نقلها على جناح السرعة حنو أقرب مستشفى 

لكنها لقيت حتفها ،يف وقت فتحت مصاحل الدرك 
حتقيقا. 

منظمة املجاهدين 
غا�صبة من رئي�ض 

اجلمه�رية
أعرب األمني العام 
بالنيابة للمنظمة 

الوطنية للمجاهدين، 
حمند واعمر بن احلاج، 
عن أسفه لعدم دعوهتم 
للمشاورات اليت أطلقها 

رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون بعد 10 
أيام فقط من تنصيبه.وقال حمند واعمر 

بن احلاج، يف فيديو ُنشر عرب قناة املنظمة 
يف “يوتيوب”: “حنن جزء من الشعب وأنا 

شخصيا مل أفهم ملاذا مل تتم دعوتنا كمنظمة 
املجاهدين ملشاورات الرئيس”، مضيفا: “كنا 

قد حضرنا مقترحاتنا يف سياق املشاورات حول 
تعديل ومراجعة الدستور، باملقابل مت دعوة 

ومشاورة أشخاص  معزولني ال ميكنهم تقدمي 
اإلضافة”.وتابع املتحدث: “كان املفروض أن 

يتم االتصال بنا كمظمة للمجاهدين كوننا 
منوت يوميا، كما أننا أوىل بتقدمي مقترحاتنا، 

لكن مع األسف مت التعامل معنا وكأننا غري 
موجودين أصال”.وأكد حمند واعمر بن احلاج، 

بأن املطالبة بدسترة املنظمة كرمز من رموز 
اجلمهورية ستكون من أولويات املقترحات 

اليت سيضعوهنا على طاولة اللجنة املكلفة 
باملشروع التمهيدي يف حالة دعوهتم للتشاور، 
مشريا يف نفس الصدد بأن السلطة تعتربهم 

كسائر اجلمعيات الوطنية اليت يضبطها 
قانون اجلمعيات لسنة 2012.وأشار األمني 
العام بالنيابة ملنظمة املجاهدين، إىل عودة 

التواصل بني املنظمة ووزارة املجاهدين وذوي 
احلقوق بعد قطيعة دامت 20 سنة تقريبا، 

قائال: “التقيت وزير املجاهدين، الطيب 
زيتوين، بعد اإلعالن عن التشكيلة احلكومية 

اجلديدة يف إحدى املناسبات، ميكن القول 
أن اللقاء كان فرصة ساحنة إلذابة اجلليد 
بني الطرفني”، مضيفا: “اتفقنا على موعد 

لالجتماع، لُيرسل الوزير زيتوين وفدا رمسيا 
يوم 28 جانفي إىل مقر املنظمة الوطنية 
للمجاهدين، طرحنا خالل لقائنا به كامل 

انشغاالت املنظمة”.

�صحيفة دمناركية 
ال�صيني  "تهني" العلم 
بـ"فريو�صات ك�رونا" 

وترف�ض العتذار
رفضت صحيفة دمناركية االعتذار للصني 

بعد نشرها كاريكاتريا ساخرا “مهينا” 
للعلم الصيين، تضمن صورة لفريوس 
كورونا القاتل الذي أودى حبياة أكثر 

من 130 شخصا حىت اآلن  . ويظهر يف 
الصورة اليت نشرت يف صحيفة “يوالندس 

بوسنت” يوم االثنني املاضي، علم صيين 
مع تغيري النجوم الصفراء اليت توجد 

عادة يف الزاوية العلوية اليسرى برسومات 
لفريوس كورونا اجلديد. ووصفت سفارة 

الصني يف الدمنارك الرسوم بأهنا “إهانة 
للصني”، وتضر مبشاعر الشعب الصيين. 

وقالت السفارة إن الرسوم “جتاوزت 
احلدود األخالقية حلرية التعبري”. 

وطالبت الصحيفة ورسام الكاريكاتري، نيلز 
بو بوجيسن، “بتوبيخ أنفسهم خلطئهم، 
وباالعتذار علنا للشعب الصيين”. لكن 

رئيس حترير الصحيفة جاكوب نيربو قال 
يوم األربعاء إنه: “ال ميكننا االعتذار 

عن شيء ال نعتقد أنه خطأ. ليس لدينا 
أية نية لإلهانة أو السخرية، وال نعتقد 

أن الرسم يفعل ذلك. بقدر ما أستطيع أن 
أرى، هنا يتعلق بأشكال خمتلفة من الفهم 

الثقايف”.
وأيد العديد من السياسيني الدمناركيني 

الصحيفة، حيث نقلت صحيفة “بوليتيكن” 
عن رئيس الوزراء، ميت فريدريكسن، 

قوله: “لدينا حرية التعبري يف الدمنارك. 
أيضا للرسم”. وحىت اآلن، قتل العشرات 

وأصيب آالف آخرون بالفريوس اجلديد 
الذي نشأ يف سوق للحيوانات مبدينة ووهان 

الصينية. كما مت تأكيد وجود العديد من 
اإلصابات يف أماكن أخرى يف آسيا وأوروبا 

وأمريكا الشمالية.
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ّذر من انت�ساره بدول ذات اأنظمة �سحية �سعيفة  .. منظمة ال�سحة العاملية حتحُ

اجلزائر تعر�ض ر�صميا احت�صان م�ؤمتر للم�صاحلة 
بني الليبيني

ل�ؤي ي
--------------------

....واألقى الوزير الأول عبد العزيز 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  ممثل  جراد 
القمة  خللال  كلمة  تبون  املجيد 
وحكومات  دول  لروؤ�ساء  الثامنة 
لاحتاد  امل�ستوى  رفيعة  اللجنة 
اأم�س،  اأول  ليبيا  حول  الأفريقي 
اجلزائرية  املقاربة  فيها  ا�ستعر�س 
تغليب  �لللرورة  على  القائمة 
حل  يف  وال�سلمي  ال�سيا�سي  احلل 
النزاعات ورف�س اأي تدخل اأجنبي 

يف ليبيا.
ذاته جدد جراد موقف  الوقت  ويف 
ت�سوية  لإيجاد  ال�ساعي  اجلزائر 
داعيا  الليبيني  الفرقاء  بني  �سلمية 
اللجنة رفيعة امل�ستوى اإىل التحرك 
الأزمللة  حلحلة  يف  للم�ساهمة 
بللدور  القيام  و�لللرورة  الليبية 
امل�سهد  اأن  اإىل  م�سريا  حمللوري، 
ب�سبب  التعقيد  �سديد  بات  الليبي 

التدخات الأجنبية.
رفيعة  اللجنة  اجتماع  واختتم 
حول  الأفريقي  لاحتاد  امل�ستوى 
لعقد  طريق  خارطة  بو�سع  ليبيا 
الوطنية  للم�ساحلة  مللنللتللدى 
وبعدما  اجلزائر؛  تنظيمه  عر�ست 
الأ�سلحة  اإر�سال  ا�ستمرار  اأدانت 
�للرورة  اإىل  دعللت  واملللرتللزقللة 
و  النار  اإطللاق  بوقف  التعجيل 
اإ�راك  يتم  مراقبة،  باآلية  اإرفاقه 

الحتاد الإفريقي فيها.
للجنة  الثامنة  القمة  وجلللددت 
الإفريقي  لاحتاد  امل�ستوى  رفيعة 
بجمهورية  بربازافيل  ليبيا  حول 
على  ختامي،  بيان  يف  الكونغو 
ليبي،  �سيا�سي  بحوار  التزامها 
بعقد  التعجيل  "ب�رورة  مطالبة 
الأطراف  كل  يجمع  �سامل  حوار 

الليبية لأجل وقف النزاع والبحث 
الأخذ  مع  لاأزمة،  ليبي  حل  عن 
ال�سامية  امل�سالح  العتبار  بعني 

لل�سعب الليبي".
القتال  بتوا�سل  اللجنة  ونللددت 
جمددة  طرابل�س،  العا�سمة  يف 
اإطاق  بوقف  التعجيل  "�رورة 
النار الكامل والفعال مرفوقا باآلية 
مراقبة يتم ا�سارك الحتاد الإفريقي 

فيها".
الأع�ساء  اللللدول  على  اأحلللت  و 
"ن�ر  اإىل  الإفريقي  الحتللاد  يف 
مراقبني ع�سكريني، يف حالة توفر 
ال�روط، للم�ساركة يف اآية مراقبة 
النار واأن يكونوا يف  اإطاق  وقف 

�سلة مع الأطراف الليبية".
التدخات  توا�سل  وبخ�سو�س 
اللجنة  اأدانللت  ليبيا  يف  الأجنبية 
عدم احرتام اللتزامات املتخذة يف 
موؤمتر برلني، وجددت دعوتها "لكل 
الوقف  اإىل  اخلارجية  الأطلللراف 
ال�سوؤون  يف  لتدخلها  الللفللوري 
ت�سليم  ل�سيما  لليبيا،  الداخلية 

الأ�سلحة وال�ستعانة باملرتزقة".
وفيما يتعلق بعدم الحرتام ال�سارم 

حلظر الأ�سلحة يف ليبيا الذي قرره 
الفارقة  القادة  دعا  الأمن،  جمل�س 
اأي  حالة  "عقوبات يف  تطبيق  اإىل 
انتهاك لذلك احلظر"، لتدين "ب�سدة 
وا�ستخدام  الإرهابية  الن�ساطات 
عاوة  واملرتزقة  الأجانب  املقاتلني 
والنقل  الللعللبللور  ت�سهيل  على 

والتوظيف غري القانوين".
اأي�سا  الإن�ساين  الو�سع  وي�سكل 
البلدان  بذلت  فقد  قلق  "م�سدر 
جهوًدا  لليبيا  املجاورة  الأفريقية 
الليبي"  ال�سعب  مل�ساعدة  خا�سة 

ت�سيف اللجنة.
الأفارقة  للمهاجرين  بالن�سبة  اأما 
وا�ستخدامهم  ليبيا  يف  املحتجزين 
دعت   ، ب�رية  ودروع  كمقاتلني 
حلمايتهم. اإذ يتعهد الحتاد الأفريقي 
"بت�سهيل  اخل�سو�س  وجه  على 
الأ�سلية".  بادهم  اإىل  اإعادتهم 
 650 املهاجرين  عللدد  يبلغ  حيث 
الأمم  مفو�س  ح�سب  �سخ�س  األف 
املتحدة ال�سامي ل�سوؤون الاجئني.  
اللجنة  "ت�سامن  البيان  وجللدد 
ومت�سكها  الليبي،  ال�سعب  مللع 
الرتابية والوطنية  ال�سديد بوحدته 

عر�س  �سجلت  كما  وبا�ستقاله". 
منتدى  تنظيم  يف  املتمثل  اجلزائر 
امل�ساحلة الوطنية لتقريب وجهات 
النظر، مذكرة بالقرار الذي اتخذته 
الدول لأجل  من قبل ندوة روؤ�ساء 
اأبابا  باأدي�س  املنتدى  هذا  تنظيم 

)اثيوبيا(".
و يقرتح منتدى امل�ساحلة الوطنية 
 ، الليبيني  الفرقاء  بني  ال�سامل 
 2020 �سنة  خال  اإجللراوؤه  املزمع 
"فرتة  املتحدة،  الأمم  مع  بالتن�سيق 
الد�ستور،  م�روع  ويقدم  انتقالية 
لا�ستفتاء  تاريخا  يقرتح  كما 
حول الد�ستور وموعد النتخابات 

الرئا�سية والت�ريعية".
داخللل  جلللنللة  ت�سكيل  و�للسلليللتللم 
"منتدى  لإعداد  الأفريقي  الحتاد 
تقت�ر  لن  الوطنية"  للم�ساحلة 
اإليه  الليبي  ال�راع  طريف  دعوة 
بل اأي�سا ممثلني عن املجتمع املدين 

الليبي.  
الدول  جهود  اأي�سا  اللجنة  وثمنت 
والت�سحيات  لليبيا  املللجللاورة 
املبذولة من اأجل م�ساعدة ال�سكان 

الليبيني الذين يعانون من الأزمة.

 اأعلنت جلنة الحتاد الأفريقي املكلفة اإيجاد حل�ل للنزاع الذي ت�صهده ليبيا، اأن اجلزائر عر�صت ا�صت�صافة م�ؤمتر للم�صاحلة 
ال�طنية بني طريف النزاع.

 �صتطرح على اخلرباء و الفاعلني لإثرائها قبل عر�صها على الربملان قمة الك�نغ� دعت لن�صر مراقبني ع�صكريني ومعاقبة منتهكي حظر ت�ريد الأ�صلحة

اأعلنت اأم�س رئا�سة اجلمهورية اأن 
جلنة اخلرباء قد انتهت من �سياغة 
على  �ستطرحها  التي  مقرتحاتها 
و�ستطرح  اجلمهورية  رئي�س 
و  اخلرباء  على  املقرتحة  امل�سودة 
عر�سها  قبل  لإثرائها،  الفاعلني 

على الربملان يف ظرف 3 اأ�سهر.
على  الوثيقة  هللذه  و�ستعر�س   
ال�سيا�سية  الأطلليللاف  خمتلف 
وممثلي املجتمع املدين يف اجلزائر، 
ويف هذا ال�ساأن يقول اأحمد خلي�سة 
خمت�س يف القانون الد�ستوري و 
اإذاعي:"   ت�ريح  يف  الإداري 
للنخب  فر�سة  اإعطاء  من  لبد 
ال�ستفتاء  قبل  املدين  واملجتمع 
لبد  واأنه  خا�سة  براأيه،  لللاإدلء 
ي�سوت  منها  ثم  يعرف،  اأن  من 
حقيقية  مللعللرفللة  مللن  انللطللاقللا 
برهانات وتفا�سيل هذا التعديل ."
هذا  وبالتايل   ": خلي�سة  وي�سيف 

جيد  اأمللر  هو  العمومي  النقا�س 
ي�سمح  مما  الربملاين  النقا�س  قبل 
ل   لكي  امل�ساركة  اأطر  بتو�سيع 
ُيق�سى اأحد حتى ل نتفاجاأ باأحكام 
اأو تفا�سيل ل نعرفها ". وبح�سبه 
:" تعد هذه املمار�سة ممار�سة جيدة 

."
الوثيقة   هذه  طرح  اأهمية  وعن   
كاإجراء اأويل على الراأي العام اأول 
يقول  الربملان  يف  مناق�ستها  قبل 
املمكن  من   " خلي�سة  الأ�ستاذ 
�ستاأخذه  الذي  امل�سار،  يطول  اآن 
لديه  الربملان  لن  املناق�سات  هذه 
اإذ قد   ، اإجراءات دقيقة  ومف�سلة 
تبدو  يف هذا الإطار ، ولكن من 
الأح�سن اأن نعطي الوقت ملناق�سة 
الأفكار  لإن�ساج  وثيقة  هكذا 
والتمف�سل  للتوفيق  واحللللللول 

بينها ".
لوؤي ي

قريبا ..طرح م�ص�دة تعديل 
الد�صت�ر على الراأي العام  

الإ�صكالية يف فرتة ح�صانته قبل ظه�ر الأعرا�ض، التي ترتاوح ما بني ي�م اإىل 14 ي�ما  

احلماية  م�سلحة  ملل�للسللوؤول  ك�سف 
والوقاية عرب احلدود ان املراقبة الوبائية 
املطبقة لر�سد فريو�س كورونا تتم عن 
 10 حلوايل   ، احلرارية  الكامريا  طريق 
اخل�سو�س  على  قادمة  يوميا  رحات 
من دبي وا�سطنبول والدوحة والقاهرة 

وبكني.
وعاين وزير ال�سحة وال�سكان وا�ساح 
الرجمان  عبد  الربوف�سور  امل�ست�سفيات 
املطبق  الوبائية  املراقبة  نظام  بوزيد  بن 
بومدين  هللواري  مطار  م�ستوى  على 
القطار  م�ست�سفى  م�سلحة  وكللذا 
الفريو�سية  الأمرا�س  يف  املتخ�س�سة 

يف اإطار الوقاية من فريو�س كورونا.
املراقبة  نظام  على  الللوزيللر  اطلع  و 
هواري  مطار  م�ستوى  على  امل�ستعمل 
امل�سافرين  رحلة  ل�ستقبال  بومدين 
على  تقل  والتي  تركيا  من  القادمني 

حيث  باجلزائر.  عاملني  �سينيني  متنها 
اأكد له رئي�س م�سلحة احلماية والوقاية 
طريق  عن  تتم  املراقبة  اأن  احلدود  عرب 
10 رحات  ، حلوايل  احلرارية  الكامريا 
دبي  من  اخل�سو�س  على  قادمة  يوميا 

وا�سطنبول والدوحة والقاهرة وبكني.
احلماية  م�سلحة  رئي�س  واأ�للسللاف 
والوقاية اأنه يف حالة ظهور اأي اأعرا�س 
فريو�س  عن  ناجمة  اأنها  يفرت�س   "
كورونا يتم توجيه ال�سخ�س عن عجالة 

اإىل م�ست�سفى القطار" .
اأن  عجريد  الطيب  الدكتور  اأكد  كما 
امل�سافرين يخ�سعون اىل املراقبة الطبية 
الطائرة  امتطاء  قبل  الأ�سلي  بالبلد 
ال�سني. كما  القادمني من  منهم  خا�سة 
املراقبة  بنف�س  اجلزائرية  امل�سالح  تقوم 
انه  او�سح  و  هوؤلء  �سامة  للتاأكد من 
مبكرا  الفريو�س  عن  الك�سف  ميكن  ل 

"لأن فرتة ح�سانته داخل اجل�سم ترتاوح 
ظهور  قبل  يوما   14 اىل  يوم  بني  ما 

الأعرا�س ".
ملوؤ�س�سة  التابعة  امل�سلحة  وكانت 
يف  املتخ�س�سة  فلي�سي  الللهللادي 
)القطار(  واملعدية  الوبائية  الأمرا�س 
والتي  الوزير،  زيارة  من  حمطة  ثاين 
يف  هم  الذين  جزائريا   36 �ست�ستقبل 
عزلة تامة-  على غرار �سكان واجلاليات 
الأجنبية - مبقاطعة يوهان بال�سني التي 

ظهر فيها الفريو�س لأول مرة.
الإطللار،  هللذا  الللوزيللر يف  اأعطى  وقللد 
امل�ست�سفى  م�سريي  اىل  تعليمات 
والطاقم الطبي من اجل ال�ستقبال اجليد 
وال�سهر على متابعة وراحة ابناء اجلالية 
وعدم  الللوطللن،  ار�للس  اىل  العائدين 
تركهم يف عزلة تامة عن عائاتهم، مع 
نقل  لتفادي  الازمة  الحتياطات  اأخذ 

العدوى يف حالة  حملهم للفريو�س.
م�ست�سفى  مللديللر  جهته  مللن  واأكلللد 
اإطاق نظام  اأنه منذ  القطار بويو�سف، 
املراقبة من طرف وزارة ال�سحة هياأت 
والب�رية  املادية  الظروف  املوؤ�س�سة 

ل�ستقبال الطلبة العائدين من ال�سني.
ويذكر اأن رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون قد اأعطى تعليمات لإجاء الطلبة 
يوهان  مبقاطعة  املتواجدين   اجلزائريني 
ال�سينية موطن فريو�س كرونا و�سمان 

التكفل بهم.
العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت  بدورها 
حالة الطوارئ الدولية، ب�سبب فريو�س 

كورونا.
ال�سحة  ملنظمة  الللعللام  املللديللر  واأكلللد 
غيربي�سو�س  اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية 
الللطللوارئ  جلنة  اجتماع  اأعللقللاب  يف 
على  اتخذ  القرار  هللذا  اأن  للمنظمة، 

خلفية املعلومات حول انت�سار الفريو�س 
يف 18 دولة يف العامل.

القرار  هذا  اأن  اإىل  غيربي�سو�س  واأ�سار 
لي�س للتعبري عن “عدم الثقة” بال�سني، 
تو�سي  ل  املنظمة  اأن  اإىل  م�سريا 
مع  التجارية  التعامات  بتقلي�س 
اندلع  ب�سبب  اإليها  وال�سفر  ال�سني 

الوباء.
الإجللللراءات  بلللاأن  ثقته  عللن  واأعلللرب 
انت�سار  ملحاربة  ال�سني  تتخذها  التي 
وقال:  الو�سع.  بتغيري  �ست�سمح  الوباء 
اأنهم  واأعتقد  قدراتهم،  على  “اطلعت 
ما  باأ�رع  الو�سع  على  �سي�سيطرون 

ميكن”.
هو  الأكللرب،  القلق  يثري  ما  اأن  واأ�ساف 
اإمكانية انت�سار الفريو�س يف بلدان ذات 

اأنظمة �سعيفة للرعاية ال�سحية.
لوؤي ي

 هكذا يتم ر�صد فريو�ض "ك�رونا" مل�صافري 10 رحالت ج�ية ي�ميا

تخ�ض الر�صم على القيمة امل�صافة والن�صاط املهني بالن�صبة للمهن احلرة

الأول  اأم�س  املالية  وزارة  مددت 
ال�ريبة  اإقلللرارات  تقدمي  اآجللال 
اخلا�سة  تلك  و  الوحيدة  اجلزافية 
بك�سف الإيرادات اخلا�سة بالر�سم 
على الن�ساط املهني و الر�سم على 
للمهن  بالن�سبة  امل�سافة،  القيمة 
اإرجاوؤها  مت  قد  كان  والتي  احلرة 

لتاريخ لحق.
لها  بيان  يف  الللوزارة  واأو�سحت 
ال�رائب  دافعي  علما  "نحيط 
اجلللزافلليللة  بال�ريبة  املعنيني 
اًلإقرارات  تقدمي  اجل  اأن  الوحيدةُ 
اخلا�سة املحدد يف الأ�سل بتاريخ 
طبقا   2020، فيفري   1 اللليللوم 
لأحكام املادة 50 من قانون املالية 
2020 املعدل و املتمم للمادة 1 من 

مت  قد  اجلبائية  الإجللراءات  قانون 
تاريخ لحق".واأ�ساف  اإىل  اإرجاوؤه 
ال�رائب  دافعي  اأن  ذاته  امل�سدر 
جتاري  غري  لن�ساط  املمار�سني 
 2 املللادة  يف  املحدد  حللرة(  )مهنة 
من قانون املالية 2020، مطالبون 
�سل�سلة  ال�سهري  الإقللرار  بتقدمي 
يخ�س  ،فيما  فقط   50 رقللم  ج 
الإجمايل،  الدخل  على  ال�ريبة 
الإيللرادات  لك�سف  بالن�سبة  اأمللا 
الر�سم  �ريبة  حل�ساب  املهنية 
على القيمة امل�سافة و الر�سم على 
تاأجيله  مت  فقد  املهني،  الن�ساط 
البيان  اأكده  ح�سبما  لحق  لتاريخ 

نف�سه.
لوؤي ي

  اإرجاء اآجال تقدمي اإقرارات ال�صريبة 
اجلزافية ال�حيدة اإىل اأجل غري معل�م
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 اأردوغان يطلب من تب�ن وثائق لتذكري ماكرون 
مبجازر ال�صتعمار الفرن�صي

ل�ؤي ي
-----------------

رئي�س  عللن  اأردوغللللان  ونللقللل 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
قال  اجلزائري  “الرئي�س  قائا 
مايني   5 قتلت  فرن�سا  اإن  يل 

جزائري”.
ل  “ماكرون  اأردوغلللان  وقللال 
يعرف عن هذه املجازر و�ساأقدم 
م�سيفا  الوثائق”،  هللذه  للله 
بهذه  قاموا  اإنهم  له  “�ساأقول 

املجازر يف املا�سي باجلزائر”.
الرتكية  املا�سنات  وتللاأتللي 
اتهمت  وقللت  يف  الفرن�سية 
اأنقرة باري�س، بتحمل امل�سوؤولية 
ليبيا،  م�ساكل  عن  الأ�سا�سية 
مذكرة بل”ما�سي فرن�سا املظلم” 
مهاجمة  على  ردا  اجلزائر،  يف 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
رجب  الرتكي،  نظريه  ماكرون، 

طيب اأردوغان.
اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 
يف  اأق�سوي،  حامي  الرتكية، 
ماكرون  “حاول  اأملل�للس  بيان 
ملللن جلللديلللد، خللللال مللوؤمتللر 
رئي�س  مللع  م�سرتك  �سحفي 
)كريياكو�س  اليوناين  الللوزراء 
ميت�سوتاكي�س(، خلق اأجندة عرب 
للحقيقة  منافية  مزاعم  اإطاقه 

�سد بلدنا”.
و�سدد اأق�سوي على اأن “فرن�سا 
امل�سوؤولية  تتحّمل  مللن  هللي 
التي  امل�ساكل  عن  الأ�سا�سية 
اأزمللة  بداية  منذ  ليبيا  عمت 
�را  يعد  “مل  وتابع:   ،  2011
دعما  قدمت  فرن�سا  اأن  لأحللد 
اجلي�س  لل)قائد  م�روط  غري 
خليفة(  امل�سري  الليبي  الوطني 
الكلمة  �ساحبة  لتكون  حفرت، 
الطبيعية  املوارد  مو�سوع  يف 

الليبية”.
واعترب املتحدث با�سم اخلارجية 
على  حفرت  “هجوم  اأن  الرتكية 
املدعوم  ال�رعية،  احلكومة 

بينها  الللدول  من  عدد  قبل  من 
فرن�سا، ميثل اأخطر تهديد لوحدة 
فيما  و�سيادتها”،  ليبيا  اأرا�سي 
اأنه  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  اأ�سار 
للجميع  بالن�سبة  املعروف  “من 
ا�ستقبل  الفرن�سي  الرئي�س  اأن 
الذي  الإرهابيني،  كثرية  مرات 
�سوريا،  اأرا�سي  يهددون وحدة 

يف ق�ره”.
“يتعني  اأنه  اأق�سوي  واأ�ساف 
الأوىل،  بالدرجة  فرن�سا  على 
الإ�سهام  يف  رغبتها  حال  يف 
برلني  موؤمتر  قللرارات  بتطبيق 

حول ليبيا، وقف الدعم حلفرت”.
بالقول:  بيانه  امل�سوؤول  وختم 

فرن�سا،  تتوىل  اأن  املتوقع  “من 
يف  املظلم  ما�سيها  يعد  التي 
جيد  ب�سكل  معروفا  اإفريقيا 
تبقى  فيما  للجميع،  بالن�سبة 
يف  جمللازرهللا  ب�سبب  املعاناة 
دورا  الذاكرة،   يف  حية  اجلزائر 
ال�ستقرار  اإر�للسللاء  يف  بللنللاًء 
و�سمان الأمن يف ليبيا بدل من 

توجيه التهامات اإىل تركيا”.
الرئي�س  اتهم  �سابق  وقت  ويف 
الرتكي، رجب  نظريه  الفرن�سي 
بللالإخللال  اأردوغلللللان،  طيب 
م�سريا  برلني،  اتفاق  بتعهدات 
�سفنا  ر�سدت  باري�س  اأن  اإىل 

تركية تنقل مرتزقة اإىل ليبيا.

الفرن�صية خالل  املجازر  املجيد تب�ن، ت�صليمه وثائق تخ�ض  اأردوغان، من رئي�ض اجلمه�رية عبد  الرئي�ض الرتكي طيب رجب  طلب 
الفرتة ال�صتعمارية للجزائر. واأكد اأردوغان، يف كلمة األقاها اأم�ض، نقال عن و�صائل اإعالم تركية، “علينا اأن نن�صر ال�ثائق ليتذكر 

5 ماليني جزائري”. الرئي�ض الفرن�صي، ماكرون اأن بالده قتلت 

قال اأن بالده فرن�صا قتلت 5 ماليني جزائري

 انتقد النائب باملجل�س ال�سعبي الوطني عمراوي 
لتطبيقات  املرتقبة  ال�سئيلة  الزيادة  م�سعود 
حلملة  القاعدية  الرتبة  عن   266/14 املر�سوم 
�سهادة اللي�سان�س يف التعليم البتدائي ، م�سددا 
وحتى  الو�سية  اجلهات  من  الواجب  كان  انه 
معاجلة  اإطللار  يف  القانون  هذا  تطبيق  قانونا 
اختالت القانون الأ�سا�سي مل�ستخدمي الرتبية 
الأ�ساك  قانون  يف  مت  ما  غرار  على  الوطنية، 
العدالة  "اأين  مت�سائا   2016 �سنة  امل�سرتكة 
يف تطبيق قوانني اجلمهورية . واأو�سح يف هذا 
اأي�سا  �سئيلة  جد  �ستكون  الزيادات  اأن  ال�سدد 
اجلامعية  الدرا�سات  �سهادة  حلملة  بالن�سبة 
التي  الزهيدة  املبالغ  هذه  "اإن  قائا   ، التطبيقية 
كرث حولها القيل والقال والتهويل اأي�سا، وقيل 
قطاع  موظفي  اأجور  يف  معتربة  زيادات  باأنها 
اأبدا  ترقى  ل  الأمللر  حقيقة  يف  وهي   ، الرتبية 
لأن تعترب زيادة يف ظل تدهور القدرة ال�رائية 
اأن  علما   ، اجلزائري  الدينار  قيمة  وانخفا�س 
باأثر  تطبيقه  الواجب  من  كان  املر�سوم  تطبيق 

رجعي ، لأن كل املرا�سيم تطبق من 
الر�سمية  باجلريدة  �سدورها  تاريخ 
 .2014 يف  �سدر  املر�سوم  وهذا   ،
ال�سعبي  باملجل�س  النائب  وت�ساءل 
والتنمية  العدالة  الوطني عن جبهة 
املر�سوم  نف�س  تطبيق  يعقل  "هل 
تابعني  كاهما  خا�سني  قانونني  يف 
اأحدهما  العمومي  الوظيف  لقطاع 
والثاين   2016 �سنة  يف  فيه  يطبق 
اأن   " املتحدث  واأو�سح  2020؟.  يف 
بتعليمة   266/14 املر�سوم  تطبيق 
يف  هو  م�سرتك  وزاري  بقرار  اأو  حكومية 
فتح  من  و�ريح  وا�سح  تهّرب  الأمر  حقيقة 
الوطنية  الرتبية  مل�ستخدمي  الأ�سا�سي  القانون 
بعيدا  حالتها  على  والختالت  الو�سع  لإبقاء 
الختالت،  لهذه  املو�سوعية  املعاجلة  عن 
ومن   ، بذلك  تطالب  النقابات  فتئت  ما  التي 
بالغا  املت�ررة ت�ررا  الرتبوية  الأ�رة  ورائها 
واملماطلة  الت�سويف  �سيا�سة  من  ملت  والتي 
م�ستمر  الرتقب  "اأن  ونقل  الكاذبة.  والوعود 
املر�سوم  �سدور  تاريخ  وهو   2012 �سنة  منذ 
اأحدث  لأنه  وتعديله  مراجعته   240/12 املعدل 
من  كثري  ومللازال   ، القطاع  يف  كبرية  �سجة 
يتجرعون  الأ�للسللاك  خمتلف  ويفيِ  املوظفني 
مرارته ، مت�سائا فهل ي�ستطيع الوزير "حممد 
واجعوط" من قلب املوازين وا�سرتجاع الوزارة 

للثقة املفقودة يف عهده.
لوؤي ي

  برملاين ينتقد �صيا�صة الته�يل ويندد بتماطل تطبيق املر�ص�م التنفيذي 266/14

مطالب بزيادات يف اأج�ر قطاع الرتبية باأثر رجعي  

الذكاء القت�صادي 

�سيليا  اخللللبلللرية  اعلللتلللربت 
اأن  العا�سمة،  باجلزائر  اأيللوب 
للذكاء  ا�سرتاتيجية  و�للسللع 
القللتلل�للسللادي اأملللر �للروري 
املوؤ�س�سات  تناف�سية   لتح�سني 
الوطني  والقت�ساد  اجلزائرية 
اإىل  داعلليللة  �للسللواء،  حللد  على 
هياكل موجهة خ�سي�سا  اإن�ساء 
م�ستوى  على  الن�ساط  لهذا 
ولدى  وال�ركات.  املوؤ�س�سات 
م�ستديرة  مائدة  خال  تدخلها 
ُنللظللمللت بللاملللعللهللد الللوطللنللي 
ال�سرتاتيجية  للللللدرا�للسللات 
اللل�للسللاملللللة حلللول مللو�للسللوع 
الرهانات  القت�سادي:  "الذكاء 
يف  والفر�س  ال�سرتاتيجية 
اجلزائر"، دعت اخلبرية يف الذكاء 
ا�ستخدام  اىل  القللتلل�للسللادي 
مل�ساعدة  القت�سادي  الذكاء 
تعزيز  يف  اجلزائرية  ال�ركات 
ال�سيا�سة،  اإطار  يف  تناف�سيتها 
ال�سلطات  ر�سمتها  الللتللي 
التبعية  من  للخروج  العمومية 
املحروقات.واأمام  ل�سادرات 
للللللوزارات  املركزيني  امللللدراء 
املكلفة بالقطاعات القت�سادية 
والطاقة  وال�سناعة  )التجارة 
باحثون  وكلللذا  وامللللالللليلللة...( 
املعهد،  واإطللللارات  جامعيون 
ال�سلطات  اأيوب  ال�سيدة  دعت 
هياكل  ان�ساء  اإىل  العمومية 
القت�سادي  للذكاء  مركزية 
وتلل�للسللجلليللع ثللقللافللة الللذكللاء 
القللتلل�للسللادي علللللى كللافللة 
م�ستويات املجتمع.كما اقرتحت 

القت�سادية  الدبلوما�سية  ترقية 
ال�راكة  حللول  والللتللفللاو�للس 
نقل  املت�سمنة  رابللح،   – رابللح 
كاأدوات �رورية  التكنولوجيا 
الللذي  امل�سعى  هللذا  اإطلللار  يف 
لليقظة  وطنية  هيئة  �ستقوده 
ون�ر املعلومات ال�سرتاتيجية. 
هذه  و�سع  اأن  اخلبرية  واأكللدت 
يف  اجلزائر  "�سي�ساعد  املقاربة 
اإزاء  اقت�سادها  وحماية  التنبئ 

املناف�سة الدولية".
واأ�سافت اأنه اأمام حجم و�رعة 
)القت�سادية  احلالية  التحولت 
والجللتللمللاعلليللة والللثللقللافلليللة 
تزايد  وكذا  والتكنولوجية...( 
للولوج  الأمم  بللني  املناف�سة 
الأ�للسللواق  على  املحافظة  اأو 
وامللللللوارد، اأ�للسللحللى الللذكللاء 
القت�سادي ل غنى عنه لتدعيم 
ا�سرتاتيجية اإ�سعاع وقوة الدول.
العديد  اأجمع  النقا�س  وخللال 
التاأكيد  على  امل�ساركني  من 
"العميقة"  الللتللحللولت  على 
لاقت�ساد الدويل والتي وّلدت 
حتديات جديدة يف جمال الدفاع 
القت�سادية  امللل�للسللالللح  عللن 
دعا  اأخللرى،  جهة  الوطنية.من 
العمومية  ال�سلطات  متدخلون 
ي�سمح  اإطار  قانون  و�سع  اىل 
القت�سادية  املعلومات  بتاأمني 
لل�سبكات  حد  وو�سع  للبلد، 
البلد  يف  املعلومات  جتمع  التي 
ل�سالح مكاتب درا�سات دولية 

ووكالت اأجنبية.
ق/و

الدع�ة اإىل اإن�صاء هياكل 
متخ�ص�صة على م�صت�ى امل�ؤ�ص�صات 

وال�صركات

تذبذبا  املدعم  احلليب  اأكيا�س  توزيع  عملية  عرفت 
منذ بداية الأ�سبوع اجلاري وهو ما يرجعه املتعاملون 
املنظم  الإطار  اختال يف  اإىل وجود  املجال،  يف هذا 
الإ�سرتاتيجية ل�سيما ما  املادة  لإنتاج و توزيع هذه 

يتعلق بهوام�س ربح املوزعني و التجار.....
اأكيا�س احلليب التي تباع بال�سعر  وف�سا عن ندرة 
فاإن  البيع،  ف�ساءات  م�ستوى  على  دج(   25( املقنن 
الأكيا�س  عدد  ت�سقيف  اإىل  جلللوؤوا  التجار  بع�س 
التي تباع للزبائن، بينما يقوم البع�س ببيع الكي�س 
على  يفر�س  اأو  دج   45 اإىل  ت�سل  مرتفعة  باأ�سعار 
احلليب. يف  م�ستقات  من  اأخرى  مواد  اقتناء  الزبون 
بع�س املناطق، متت ماحظة بع�س املوزعني يقومون 
اإىل امل�ستهلك  بالبيع املبا�ر لأكيا�س احلليب املدعم 

النهائي. 
مادة  ملوزعي  الوطنية  الفيدرالية  رئي�س  واأرجللع 
احلليب، فريد عوملي، هذه الظاهرة اإىل �سعف هوام�س 
ربح املوزعني "ال�سعيفة جدا"، على حد قوله، والتي 
ل تتجاوز 90 �سنتيم عن كل كي�س. و اعترب باأن هذا 
حوايل  منذ  كبرية  تغريات  يعرف  مل  الذي  الهام�س 
خا�سة  للمتعاملني  كبريا  اإ�سكال  ميثل  بات  عقدين 

واأنه ل يغطي اأحيانا كلفة الن�ساط.
ويف هذا ال�سياق، لفت اإىل اأن بع�س املوزعني ملزمون 
بالتنقل بني الوليات بالنظر لعدم وجود ملبنات يف 
كل الوليات، يف حني اأن الهوام�س احلالية ل تغطي 
كلفة النقل على هذه امل�سافات الطويلة. غري اأنه اأكد 
اأكيا�س  وفرة  ب�سمان  املوزعون  يلتزم  اأن  �رورة 
امل�ستهلكني  لفائدة  املحدد  بال�سعر  املدعم  احلليب 
هو  الهوام�س  م�سكل  اأن  موؤكدا  باملهنية،  والتحلي 
التجارة،  وزارة  م�ستوى  على  الدرا�سة  قيد  حاليا 

حيث �سرتاجع من دون رفع ال�سعر املقنن.
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  طالب  جهته،  من 
باإعادة  بولنوار  الطاهر  احلاج  اجلزائريني  واحلرفيني 
الوطني  امل�ستوى  على  امللبنات  توزيع  يف  النظر 

و  اأف�سل  ب�سكل  املواطنني  حاجيات  يغطي  ب�سكل 
التعجيل  عن  ف�سا  املوزعني  نقل  كلفة  من  يقلل 
ت�ريح،  يف  دعا  كما  حاليا.  املغلقة  امللبنات  بفتح 
املوزعني  بني  ال�روط  لدفاتر  التام  الحللرتام  اإىل 
وم�سانع التحويل التي تغري اأحيانا الكميات املتفق 
عليها وهو ما يخلق تذبذبات يف التوزيع، ف�سا عن 
�رورة ت�سديد الرقابة على امل�سانع من اأجل التاأكد 
اإنتاج  يف  ح�ريا  ُت�ستغل  املدعم  احلليب  غربة  باأن 

اأكيا�س احلليب ولي�س لأغرا�س اأخرى.
منظم  لإ�لللراب  وجللود  "ل  اأنلله  بولنوار  اأكللد  و 
للموزعني" معتربا اأنه "مل تعد هناك حجة لأي موزع 
ور�سة  بفتح  ال�سلطات  التزمت  اأن  بعد  لاإ�راب 

هوام�س الربح.".
لهذه  والبعيد  املتو�سط  املللدى  على  احلل  اأن  غري 
 - يكمن   دوريا"،  تتكرر  والتي  "املتجددة  الظاهرة 
ح�سب بولنوار - يف مراجعة طريقة الدعم العمومي 
لل�سلع الأ�سا�سية من خال حترير الأ�سعار تدريجيا 
اله�سة  الفئات  من  مل�ستحقيه  املايل  الدعم  وتوجيه 

ب�سكل مبا�ر.. 
ل�سعبة  املهني  الوطني  للمجل�س  العام  املدير  وكان 
احلليب، خالد �سواملية، نفى يف ت�ريحات �سحفية 
ن�رت  يوم اخلمي�س املا�سي، وجود اأي م�سكل يف 
الإمدادات باحلليب موؤكدا اأن امللبنات حت�سلت على 
نف�س  يف  اأ�ساف  منقو�سة.و  غري  كاملة  ح�س�سها 
مادة  من  الإ�سرتاتيجية  املخزونات  باأن  ال�سياق، 
�ستة  ملدة  الوطني  ال�سوق  لتموين  تكفي  احلليب 
وارداتها  مب�ساعفة  قامت  اجلزائر  باأن  م�سريا  اأ�سهر 
الأخرية  الع�ر  ال�سنوات  خال  احلليب،  غربة  من 
لت�سل اإىل 180 األف طن يف 2019 مقابل 90 األف 
يف 2009. واأكد اأن ال�سوق ل تعرف اأي تذبذب يف 
يف  يكمن  امل�سكل  واأن  الأولية،  باملواد  الإمللدادات 

حلقتي الإنتاج والتوزيع.
ق/و

ا�صطراب يف ت�زيع اأكيا�ض احلليب
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حممد علي 
-----------------

خال  اللليللوم  قرينة  بللن  وقللال 
بولية  �سعبي  لتجمع  تن�سيطه 
البليدة: “نريد من الرئي�س تبون 
اأن ي�رح لنا املخاطر التي تهدد 

عرب  �سواء  وا�ستقرارنا  اأمننا 
التوا�سل”،  مواقع  اأو  خطابات 
من  اجلللزائللر  مبللوقللف  م�سيدا 
الأمريكي  الرئي�س  مللبللادرة 
القرن”.واأ�سار  “�سفقة  ترامب 
ال�سنوية  الذكرى  اإىل  املتحدث، 

قللائللا:  فلليللفللري،   22 حلللللراك 
لأجل  الللذكللرى  هللذه  “فلتكن 
اجلزائر اجلديدة، وندعو ال�سعب، 
وكل  املدين،  املجتمع  الأحزاب، 
ال�سعب  م�ساركة  ال�سلطات 
اجلزائر  ل�ستعادة  فيفري  ذكرى 

من و�ساية الع�سابة والف�ساد”، 
ال�سعب  ندعو  “كما  م�سيفا: 
فيفري،   21 جمعة  تكون  اأن 
تتعانق  حيث  لفل�سطني،  جمعة 
الراية  مع  اجلزائرية  الراية  فيه 
اآخر،  �سياق  الفل�سطينية”.ويف 
قرينة،  بن  القادر  عبد  حتللدث 
اأعلن  التي  القرن  �سفقة  على 
عنها الرئي�س الأمريكي، دونالد 
ترامب، قائا: “اأراد لهم اأن تكون 
اأرادوا  اإ�رائيلية،  القد�س  مدينة 
بناء فل�سطني جديدة ت�ساهم فيه 
الأوروبي  الحتاد  ودول  اأمريكا 
وحتى دول عربية حتقق الأغلبية 
يف ن�سبة امل�ساهمات بل 70 باملئة 
ا�ستنكر  املايل”.كما  الدعم  من 
الوطني،  البناء  حركة  رئي�س 
مللوقللف الللللدول الإ�للسللاملليللة 

والعربية املوؤيدة ل�سفقة القرن.

اأكد رئي�ض حركة البناء ال�طني، عبد القادر بن قرينة، اأنه قد مُيكن معار�صة احلك�مات والختالف معها، لكن ل ميكن الختالف 
مع الدولة اجلزائرية.

بن قرينة ي�ؤكد.... :

ال�سوؤون  وزير  لدى  الدولة  كاتب  ي�سارك 
اخلارجية املكلف باجلالية الوطنية والكفاءات 
ال�سبت  اليوم   بادهان،  ر�سيد  باخلارج، 
بالقاهرة يف اأ�سغال الجتماع الطارئ لوزراء 
اخلارجية العرب املخ�س�س لبحث تطورات 

الق�سية الفل�سطينية عقب اإعان ما ي�سمى 
لوزارة  بيان  واأو�سح  القرن".  "�سفقة  بل 
ال�سيد  اأن  اجلمعة  اليوم  اخلارجية  ال�سوؤون 
بادهان �سيجدد خال هذا الجتماع "التاأكيد 
على موقف اجلزائر الثابت بخ�سو�س الدعم 

الفل�سطيني  لل�سعب  والام�روط  املطلق 
غري  امل�روعة  حقوقه  ا�سرتجاع  اأجل  من 
امل�ستقلة  دولته  اإقامة  يف  للت�رف  القابلة 

ذات ال�سيادة وعا�سمتها القد�س ال�ريف".
واج

ل�سعيدة  للتجارة  اجلهوية  املديرية  فتحت 
حليب  انتاج  وحدة   11 م�ستوى  على  حتقيقات 
عرب  با�ستيكية  اأكيا�س  يف  ومو�سب  مب�سرت 
من  للتاأكد  الوطن  غللرب  من  وليللات  �ست 
البيع،  عملية  يف  القانونية  لاأ�سعار  احرتامها 

ح�سبما علم لدى مدير ذات الهيئة.
اجلهوية  املديرية  اأن  عمار،  هايلي  اأو�سح  و 
مديريات  ل�ست  تعليمات  وجهت  للتجارة 
�سعيدة  وليات  عرب  لها  تابعة  للتجارة  ولئية 
ومع�سكر  وال�سلف  وتيارت  وتي�سم�سيلت 
م�ستوى  على  حتقيقات  فتح  اأجل  من  وغليزان 
خا�سة(  و  )عمومية  الإنتاجية  الوحدات  هذه 
لفح�س فواتري بيع هذه املادة والتاأكد من احرتام 

تطبيق الأ�سعار القانونية.
و ذكر نف�س امل�سوؤول اأن فرق مراقبة املمار�سات 
املذكورة  املديريات  عرب  الغ�س  قمع  و  التجارية 
خمالفات  حما�ر  اإجنللاز  و  بتحرياتها  �ستقوم 
اأي  حق  يف  الق�سائية  اجلهات  اإىل  توجيهها  يتم 
الوليات  عرب  املدعم  للحليب  اإنتاجية  موؤ�س�سة 
غري  فواتري  وممار�سة  بتحرير  تقوم  املذكورة 
جميع  للتجارة  اجلهوي  املدير  دعا  و  �رعية. 
للحليب  الإنتاجية  الللوحللدات  هللذه  م�سوؤويل 
عليها  ن�س  التي  القانونية  الأ�سعار  احرتام  اإىل 
 16 يف  املوؤرخ   65 16ل  رقم  التنفيذي  املر�سوم 
املب�سرت  احلليب  بيع  واملت�سمن   2016 فرباير 

بقيمة 20ر23 للكي�س الواحد للموزعني.

التجارة  م�سالح  اأن  امل�سدر  ذات  ذكللر  كما 
تعمل اأي�سا على حماربة ظاهرة البيع امل�روط 
اإنتاج احلليب املدعم  للحليب املدعم عرب وحدات 
لفتا اإىل اأن موزعي احلليب لهم احلرية يف اقتناء 

هذه املادة املدعمة من طرف الدولة.
اجلهوية  املديرية  و�سعت  اأخللرى،  جهة  من  و 
للتجارة احتياطات احرتازية حت�سبا لأي و�سعية 
قد تعيق توفري مادة احلليب املدعم للمواطنني من 
املب�سرت  احلليب  انتاج  موؤ�س�سات  تكليف  خال 
احلليب  بنقل  املذكورة  الوليات  عرب  واملقنن 
وتوزيعه على املحات التجارية اإ�سافة اإىل فتح 

نقاط لبيع هذه املادة، وفقا لنف�س امل�سوؤول.
حممد علي

اأكد الدكتور م�سعل بن فهم ال�سلمي رئي�س 
الفل�سطيني  ال�سعب  دعم  العربي  الربملان 
يف اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها مدينة 
ال�سام  ملبادرة  وفقًا  ال�رقية،  القد�س 
العربية لعام 2002م، وقرارات الأمم املتحدة 
بناء  الدولتني  حل  ومبداأ  الدويل  والقانون 

على حدود ما قبل عام 1967م.
م�سمون  اإن  العربي،  الربملان  رئي�س  وقال 

الإدارة  عنها  اأعلنت  التي  ال�سام  خطة 
جمل�س  قللرارات  مع  تت�سق   ل  الأمريكية 
ال�سعب  حق  توؤكد  التي  الللدويل  الأمللن 
ُم�سدداً  ووطنه،  اأر�سه  يف  الفل�سطيني 
والدائم  العادل  ال�سام  حتقيق  اأهمية  على 
ُيلبي احلقوق  وال�سامل، كخيار ا�سرتاتيجي 
وينهي  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�روعة 
ال�راع وُي�سهم يف دعم ال�ستقرار والأمن 

يف املنطقة.
الربملان  دعم  العربي  الربملان  رئي�س  وجدد 
احلفاظ  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  العربي 
لقرارات  ا�ستناداً  العادلة،  حقوقه  على 
حتقيق  يف  وم�ساندته  الدولية،  ال�رعية 
تطلعاته امل�روعة يف قيام دولته امل�ستقلة،  

وعا�سمتها مدينة القد�س ال�رقية.
ن�سيمة ف�سيل

يف اجتماع طارئ للجامعة العربية

عرب �صت وليات من غرب البالد

رئي�ض الربملان العربي ي�ؤكد على حق ال�صعب الفل�صطيني يف اإقامة دولته 
امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ض 

اجلزائر ت�صارك الي�م بالقاهرة لبحث تط�رات الق�صية الفل�صطينية

فتح حتقيقات على م�صت�ى 11 وحدة لإنتاج احلليب املب�صرت 

حلزب  الربملانية  املجموعة  ثمنت 
الدميقراطي  الللوطللنللي  التجمع 
رئي�س  جمهودات  الأمللة،  مبجل�س 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
وانخراطها يف ال�سري العادي لعمل 

املجل�س.
لها،  بيان  يف  الكتلة  واأعللربللت 
الأمة  جمل�س  لرئي�س  دعمها  عن 
ا�ستعدادا  قوجيل،  �سالح  بالنيابة، 
ال�سيا�سية  املحطات  ملواجهة 
اجلزائر،  تنتظر  التي  املقبلة  الهامة 
يف  املجل�س  بها  �سي�سطلع  والتي 

املرحلة القادمة.
كتلة  اأكدت  ال�سياق،  نف�س  ويف 
الت�ريعية  الغرفة  يف  الأرنللدي 
العليا “ا�ستعدادها من موقعها يف 
اجلهود  كل  خلدمة  الأمللة  جمل�س 

هذه  لتحقيق  اخللللرية  الوطنية 
مقبلة  واجلزائر  خا�سة  الغايات، 
هامة،  �سيا�سية  حمطات  على 
�سي�سطلع بها املجل�س يف املرحلة 
ملناق�سة  التح�سري  منها  القادمة، 
وموا�سلة  احلكومة  عمل  خمطط 
القانونية  الن�سو�س  مناق�سة 
�ساحيته  �سياق  يف  عليه  املحالة 

الد�ستورية”.
على  مبا�ر  كللرد  البيان  وياأتي 
الأفاين،  ال�سيناتور  ت�ريحات 
عبد الوهاب بن زعيم، الذي طالب 
اإىل  بالذهاب  الأ�سبوع،  بداية  يف 
انتخابات رئي�س جمل�س الأمة بعد 
ال�سابق،  الدولة  رئي�س  ا�ستقالة 

عبد القادر بن �سالح.
ق/و

كتلة الأرندي يف جمل�ض الأمة 
تدعم ق�جيل

خ�سائر  عقب  النفط  اأ�سعار  قفزت 
يف  الأ�سبوع،  هذا  تكبدتها  حادة 
منظمة  فيه  عار�ست  الذي  الوقت 
على  قيود  فر�س  العاملية  ال�سحة 
اإعانها  يف  والللتللجللارة  ال�سفر 
تف�سي  ب�ساأن  عاملية  طوارئ  حلالة 
يف  ظهر  الللذي  كللورونللا  فريو�س 
املا�سي.وقفزت  العام  يف  ال�سني 
 1.16 برنت  خلللام  الآجلة  العقود 
للربميل  دولرا   59.45 اإىل  دولر 
بتوقيت   06:32 ال�ساعة  بحلول 
اجلزائر ، بعد اأن انخف�ست 2.5 باملئة 
يف اجلل�سة ال�سابقة. وما زال برنت 
منخف�سا اثنني باملئة يف الأ�سبوع.
و�سعدت العقود الآجلة خلام غرب 
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 1.06 

دولر اإىل 53.20 دولرا للربميل. 
يوم  باملئة   2.2 اخلام  عقد  وتراجع 
1.8 باملئة حاليا  اخلمي�س وانخف�س 

يف الأ�سبوع.
العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعلنت 
يف  كللورونللا  فللريو�للس  تف�سي  اأن 
يزيد  ما  بحياة  اأودى  الذي  ال�سني، 
عن 200 �سخ�س هناك وانت�ر اإىل 
حالة  حاليا  ي�سّكل  دولة،   18 نحو 
الرغم  عامة.وعلى  �سحية  طوارئ 
الأ�سعار  الذي �سهدته  التعايف  من 
اأم�س  اجلمعة، فاإن املحللني ما زالوا 
املزيد  من  ويللحللذرون  متحفظني 
وا�سل  اإذا  النزولية  املخاطر  من 

الفريو�س النت�سار.
ق/و

ارتفاع اأ�صعار النفط

واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س   6 لقي 
متفاوتة  بللجللروح  اآخللللرون   25
اخلطورة اإثر وقوع 9 حوادث مرور 
من  متفرقة  مناطق  م�ستوى  على 
الأخرية،  �ساعة  ال24  الوطن خال 
مل�سالح  ح�سيلة  به  اأفادت  ح�سبما 

احلماية املدنية.
وفاة  امل�سالح  نف�س  �سجلت  كما 
�سنة   44 العمر  من  يبلغ  �سخ�س 
خمتنق بغاز اأحادي الكربون املنبعث 
م�سكنه  داخللل  حمام  م�سخن  من 
بولية بومردا�س، يف حني، مت تقدمي 
�سخ�سا  ل17  اوللليللة  ا�سعافات 
ا�ستن�ساقهم  جراء  خمتنقني  اآخرين 
غاز احادي اك�سيد الكربون املنبعث 
من و�سائل التدفئة وذلك بكل من 
و  غليزان  البليدة،  اجلزائر،  وليات 
بال�سحايا  التكفل  مت  خن�سلة، حيث 
يف  حتويلهم  ليتم  املكان  عني  يف 

حالة مقبولة اىل املراكز ال�سحية.
اأخرى،  واأ�سارت احل�سيلة من جهة 
 60 العمر  من  تبلغ  امراأة  وفاة  اإىل 
منزل  �سقف  انهيار  اثر  على  �سنة 

حني  يف  ق�سنطينة،  بولية  قللدمي 
املدنية  احلماية  م�سالح  تدخلت 
اجنللراف  اثللر  على  البليدة  لولية 
احلفر  باأ�سغال  القيام  اأثناء  الرتبة 
وفاة  اإىل  اأدى  ال�سومعة،  ببلدية 
�سنة   59 العمر  من  يبلغ  �سخ�س 
بجروح  اآخرين  �سخ�سني  ا�سابة  و 

خمتلفة.
اأفللراد  تدخل  اأخلللرى،  ناحية  مللن 
 4 اإطفاء  اأجللل  من  املدنية  احلماية 
من  بكل  خمتلفة  ح�رية   حرائق 
،اجللفة  وزو  ،تيزي  البليدة  وليات 
�سخ�س  اإ�سابة  اإىل  اأدت  وهران  و 
وكذا  الثانية  الدرجة  من  بحروق 
حريق  اإثر  على  بجروح  اآخر  اإ�سابة 
حلظرية  تابع  م�ستودع  يف  �سب 
 3 اإ�سابة  جانب  ،اإىل  البليدة  بلدية 
اأ�سخا�س ب�سعوبة يف التنف�س، اإثر 
بولية  مبنزل ق�سديري  �سب  حريق 
ال�سعافات  تقدمي  مت  حيث  وهللران 
ال�رورية لل�سحايا يف عني املكان، 

واإجاوؤهم اىل املراكز ال�سحية.
ق/و

خالل ال24 �صاعة الأخرية

وفاة 6 اأ�صخا�ض واإ�صابة 25 
اآخرين يف ح�ادث املرور 

الإرهابي  على  القب�س  اإلقاء  عملية  متكنت 
توتة  بئر  ببلدية  ب�سري”   “ر.  عنه  املبحوث 
اإرهابية  خلية  تفكيك  من  العا�سمة،  باجلزائر 
اإىل  بللالإ�للسللافللة  عن�را   17 مللن  تتكون 
وليات  عدة  من  ينحدرون  الرئي�سي  املتهم 
بع�سهم م�سبوقون ق�سائيا يف ق�سايا تتعلق 

اآيل.وكللان  م�سد�س  وا�سرتجاع  بللالإرهللاب 
انتحارية  عملية  لتنفيذ  مر�سحا  الإرهابي 
ال�ّسلمية بو�سط  امل�سريات  اإرهابية ت�ستهدف 
العا�سمة، با�ستعمال حزام نا�سف وكذا اأهداف 
مدنية متفرقة.وبعد التحقيقات اأمرت اجلهات 
الق�سائية باإ�سدار اأوامر بالإيداع يف حق 10 

اأفراد، بينما مت و�سع 3 اأ�سخا�س حتت الرقابة 
الق�سائية وا�ستفاد البقية من الإفراج.ويهدف 
املواطنني  ترويع  اإىل  الإجللرامللي  املخطط 
املدنيني،  ال�سحايا  من  عدد  اأكرب  وت�سجيل 

وفق ما نقله التلفزيون العمومي.
ق/و

 تفكيك خلية اإرهابية على عالقة بالنتحاري امل�ق�ف بالعا�صمة
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التحلية  حمطات  و�سع  مت  اين   
تقنية  جلنة  اإن�ساء  و  اخلدمة  يف 
ح�سني  حيمران  ال�سيد  يراأ�سها 
لدرا�سة  العام  املدير  م�ساعد 
الدرا�سة  وفللق  الو�سعية.... 
مكتب  طللللرف  ملللن  امللللعلللدة 
والتي   SATEIG الدرا�سات 
الأ�سبوع  الأ�سغال  بها  �ستنطلق 

القادم.
للمياه  للجزائرية  العام  املدير   
اأكد اأن م�ساحله �ستتدخل لو�سع 
ال�سبكة  تق�سيم  و  ال�سمامات 
اجليد  للتحكم  مناطق  عدة  اىل 
ال�سبكة  عزل  مع  الت�سيري  يف 
على  عللدادات  وو�سع  القدمية، 
املنازل. يف  و  الآبللار  م�ستوى 
ورقلة  وحدة  تدعيم  �سيتم  كما 
للعمل  ال�رورية  بالو�سائل 
ايل  العامة.م�سريا  املديرية  من 
على  �ستتدخل  م�ساحله  ان  
الإداريلللة  املقاطعة  م�ستوى 

اإطللار  تعيني  �سيتم  و  تللقللرت، 
الق�ساء  و  املركز  لت�سيري  كفءيِ 
النقطاعات  و  الت�ربات  على 
الدرا�سة  اىل  املتكررة.بال�سافة 
املياه  ل�سبكة  الت�سخي�سية 
و  لورقلة  لل�رب  ال�ساحلة 
اأفريل  �سهر  يف  �ستنتهي  تقرت 

.2020
قنوات  �سبكات  يخ�س  وفيما 
الهاج�س  وهي  ال�سحي  ال�رف 

�سكان  يوؤرق  كان  لطاملا  الذي 
اجلنوب  عا�سمة 

الأ�سغال  اأن  العام  املدير  قللال 
كو�سيدار   �ركة  اإىل  امل�سندة 
اخلللا�للسللة  و  و�لللسلللوجلللرويلللت 
بللو�للسللع حمللطللات اللللدفلللع و 
�ستنطلق  امل�ستوى  يف  الرفع 
كل  و  القادم،  الأ�سبوع  بداية 
بورقلة.  متواجدة  التجهيزات 
اإىل  امل�سندة  الأ�للسللغللال  اأن  و 

اخلا�سة  و  كو�سيدار  �ركة 
التطهري  ل�سبكة  العتبار  باإعادة 
غ�سون  �ستنطلق  ببامنديل 
كل  بتح�سري  القادم،  الأ�سبوع 
الو�سائل ال�رورية و القنوات.
اأكللد  اللل�للسلليللاق  نللفلل�للس  يف  و 
الوطني  للديوان  العام  املدير 
تدعيم  �للرورة  علي  للتطهري 
و  بورقلة  الللولئلليللة  املللديللريللة 
ال�رورية،  بالو�سائل  تقرت 
ع�ر  بللاخللل�للسللو�للس  مللنللهللا  و 
املياه  ل�سفط  �ساحنات   )10(
كو�سيدار  �ركة  و  امل�ستعملة. 
املجمع  اإمتام  اأ�سغال  �ستنطلق يف 
 ،CP2 بللاملللخللادمللة  الرئي�سي 
نهاية �سهر مار�س  �ستنتهي منه 
ملف  تقدمي  �سيتم  وانه   .2020
مع  للتن�سيق  الوزارة  اإىل  كامل 
ب�سبكة  للتكفل  ال�سكن  وزارة 
امللليللاه اللل�للسللاحلللة لللللل�للرب، و 
عدل  ل�سكنات  التطهري  �سبكة 
اأقرب  يف  ال�سكنية  الأقطاب  و 

الآجال. 

حل ب�لية ورقلة نهاية الأ�صب�ع املا�صي،   وفد هام من وزارة امل�ارد املائية برئا�صة ال�صيد الأمني العام لل�زارة 
وكل من املدير العام للجزائرية للمياه و املدير العام  للدي�ان ال�طني للتطهري ، املدير العام ل�صركة ك��صيدار  
التطهري  و  للمياه  العم�مية  اخلدمة  متابعة  عملية  �صمن  تندرج  الزيارة   . �ص�جرويت  ل�صركة  العام  املدير  و 
و  القرارات  من  جملة  اتخاد  اأجل  من  بال�لية،  اجلارية  الهامة  امل�صاريع  تنفيذ  مدى  على  وال�ق�ف  بال�لية 

املائية.  امل�ارد  التدابري اخلا�صة بقطاع 

وفد وزاري للموارد  املائية يحل بورقلة للوقوف 
على العديد من امللفات ال�شائكة 

قن�ات ال�صرف ال�صحي و حمطات �صخ املياه و�صع�د املياه القذرة...                 

التي  الللتللحللديللات  اأن  �للسللّك  ل 
من  اجلزائرية  الدولة  تواجهها 
اجتماعي  فكري  ارتللقللاء  اأجللل 
حتديات   ، تاريخي  وح�ساري 
قد  ا�ستثنائية  عميقة  حقيقية 
ذاق  اللللذي  بال�سعب  ت�سمو 
والإق�ساء  احلرمان  مرارة  كثريا 
بعيدا  وعللذب،  رحللب  اأفللق  نحو 
البوؤ�س  اأحا�سي�س  و  مظاهر  عن 
التطلع  هذا  اأن  غري   ، والتعا�سة 
يتج�ّسد  لن  وامل�روع  ال�سامي 
القريب  امل�ستقبل  يف  ميدانيا 

م�سوؤولني  وجلللود  نتيجة   ،
ال�سلطة  لللللواء  يللحللملللللون 
�سيا�سة  ينتهجون  ومللازالللوا 
 !! اللللدوران  و  اللف  و  الهف 
الذي  �سكنا    250 حلي  الزائر 
مبدينة   01 الأطل�س  ي�سمى 
يكت�سف  بللاجللللللفللة  م�سعد 
التي  الجتماعية  احلالة  فظاعة 
 ، لقاطنيه  اليومية  احلياة  تعّكر 
مار�سته  الذي  التهمي�س  ب�سبب  
رغم   ، عليهم  املحلية  ال�سلطات 
بلل�للرورة  الللكللثللرية  مطالبهم 
بقية  مثل  لن�سغالتهم  اللتفات 
 ، الأخللرى  ال�سعبية  التجمعات 
على الأقل من الناحية الإن�سانية 
اجلانب  على  اأكرث  الرتكيز  ودون 
الأو�سياء  يوّرط  الذي  القانوين 
وهذا   ! ين�سفهم  مما  اأكرث  عليه 
املت�ّررين  ت�ريحات  ح�سب 

جافة  بنربة  لنا  �ّرحوا  الذين 
بلللاأن ديللارهللم الآئلللللة   ، مللوؤملللة 
الت�سققات  نتيجة  لل�سقوط 
�سمائر  حتلللرك  مل  الللكللبللرية 
الذي  الأمر   ، املحليني  امل�سوؤولني 
جعل معي�ستهم تتحول اإىل جحيم 
يدخل  عندما  خا�سة   ، يطاق  ل 
الأمطار  تكرث  اأين  ال�ستاء  ف�سل 
تزيد  التي  العوا�سف،  وت�ستد 
 ، اله�سة  البنايات  ت�سدع  من 
املعنية  اجلهات  على  ي�ستدعي  ما 
وديللوان  البلدية  مقدمتها  ويف 
 ، العقاري  والت�سيري  الرتقية 
القدمي  الأطل�س  �سكان  كان  واإذا 
على  اأحللاديللثللهللم  يف  ُيللركللزون 
 ، مل�ساكنهم  الكارثي  الو�سع 
العزة  وطللن  يف  ماأ�ساتهم  فللاإن 
ذاك  عند  تتوقف  ل  واللللرثوات 
وتت�سع  متتد  بل   ، الكبري  امل�سكل 

النقائ�س  اإىل  لت�سل  اأوجاعهم 
ال�سالح  فاملاء   ، التافهة  البدائية 
امل�ساحات  و  النظافة  و  لل�رب 
ما  الرتفيهية،  املرافق  و  اخل�راء 
تزال  م�سنفة يف قامو�س حياتهم 
رغم   ! املعجزات  و  الأحللام  من 
اأب�سط �روريات  اأنها تعترب من 
اأي  حقوق  من  و   ، الكرمية  احلياة 
وحجم  نوع  كان  مهما  مواطن 
داخل  يف  يعي�س  الذي  املجتمع، 
ي�ستنفر  ُترى  يا  فمتى   ! اأ�سواره 
قواهم  والللربللط  احلللل  اأ�سحاب 
عاجا   حا   لإيجاد  و�سائلهم  و 
الأطل�س  عائات  ينقذ  ناجعا 
 ! الطويلة  املريرة  حمنتهم  من 
�سمتهم  يف  �سيتمادون  اأنهم  اأم 
و  الرقابة  غياب  يف  وجتاهلهم 

الردع من الأجهزة املخت�سة ! 
عمر ذيب

املهتمني  و  الفاحني  من  عدد  ا�ستفاد 
بولية  الطبية  النباتات  بغرا�سة 
ا�ستهدفت  ميدانية  خرجة  من  اجللفة 
منلللوذجلللي  يف غللرا�للسللة  ملل�للروعللا 
مديرية  من  علم  ما  ح�سب  الزعفران، 

بالولية. الفاحية  امل�سالح 
الإر�للسللاد  مكتب  ملل�للسللوؤول  اأكللد  و 
ال�سعيد،  �سعيد  باملديرية،  الفاحي 
باأن "هذه اخلرجة جاءت يف اإطار اليوم 
تكوينية  لللدورة  اخلتامي  و  الثاين 

برنامج  اإطللار  يف  تندرج  اإعامية 
الدعم  و  الب�رية  القدرات  تعزيز 
ترقية  و  لت�سجيع  ت  ُخ�سّ و  التقني، 

باملنطقة". الطبية  النباتات  غرا�سة 
التي  امليدانية  اخلرجة  هذه  تهدف  و 
فيها  ا�ستهدفت م�ستثمرة خا�سة جنح 
�ساحبها يف غرا�سة مادة الزعفران اأو 
لفوائده  الأحمر"  ب"الذهب  يعرف  مبا 
امل�سدر،  لللذات  ا�ستنادا  املتعددة، 
التحدي يف خو�س  و  النجاعة  لإبراز 

لها  باملنطقة  جديدة  فاحية  جتارب 
اقت�سادية. ربحية  و  فاعلية 

امل�ستهدفون  الفاحون  ا�سطلع  و 
من  كذا  و  الولية  من  العملية  يف 
و  الأغلللواط  و  ق�سنطينة  وليلللات 
امل�ساحة  على  غللردايللة،  و  امل�سيلة 
التي  و  الزعفران  مبللادة  املغرو�سة 
بحيث  واحدا،  هكتارا  م�ساحتها  تناهز 
�رع  الذي  ال�ستثمار  تكلفة  قدرت 
يربو  مبا  الفارط،  اخلريف  جتربته  يف 

عن 5 مايني دج.
الفر�سة  الفاحني  لللهللوؤلء  كللان  و 
هذه  مثل  على  قرب،  وعن  للتعرف 
التوجه  "يعترب  الللتللي  الللغللرا�للسللات 
بقدر  خماطرة  فيه  لي�س  اأمللرا  لها 
بخطوات  النجاح  نحو  �سري  هو  ما 

املخت�سني. ح�سب  مت�سارعة"، 
بتقدمي  امل�روع  �ساحب  يبخل  مل  و 
ليجد  املجال،  هذا  يف  الفتية  خرباته 
اأوىل  جتربة  مع  اأنف�سهم  الفاحون 

اأخرى  مل�ساريع  مُتّهد  قد  نوعها  من 
غرا�سة  جتللارب  خو�س  يف  للبع�س 
يف  تندرج  التي  الطبية  النباتات 
و  الإعللامللي  اليوم  اأ�سغال  �سلب 
مديرية  حر�ست  الللذي  التكويني 
خال  لتنظيمه  الفاحية،  امل�سالح 
التوايل  على  مرتني  اجلاري،  ال�سهر 
الوطنية حلفظ  الوكالة  اإطارات  مبعية 

الطبيعة.
ق/ج

  بالتن�صيق مع عديد ال�صركاء... 

اأمن دائرة متا�شني بتقرت  ينظم حملة 
توعوية للحد من احلوادث املرورية

حملة  متا�سني  دائللرة  اأمن  نظم   
لل�سائقني  وتوعوية  حت�سي�س 
للللللحللد ملللن ظلللاهلللرة ارهلللاب 
الطرقات ، وتندرج هذه املبادرة 
املوؤ�س�سة  �سيا�سة  �سمن 
اجلوارية  تكري�س  يف  ال�رطية 
مثل هكذا  املواطن يف  واإ�راك 
التح�سي�سية  احلملة   .. مبادرات 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  جرت 
م�سالح  و  املللدنلليللة  احلللمللايللة 
الدرك الوطني و مكتب متا�سني 
على   ، امللللروريلللة  لل�سامة 
متا�سني   طرق  مفرتق   م�ستوى 
رقم  الوطني  بالطريق  الكائن 
نقل  حركة  ي�سهد  الللذي   03
وا�سعة و حوادث مرور ب�سكل 
الوزن   �سائقي  لفائدة   ، يومي 
للم�سافات  احلافات  و  الثقيل 
 " �للسللعللار  ، حتللت  الللطللويلللللة 

حوادث  من  للحد  مع  لنعمل 
اإثرها  على  مت  اأيللن   " امللللرور 
الر�سادات  و  الن�سائح  تقدمي 
 ، احلافات  ل�سائقي  الازمة 
و  الب�سائع  نقل  مركبات  و 
توزيع  و  ال�سياحية  ال�سيارات 
التدابري  املت�سمنة  املطويات 
حللوادث  من  للوقاية  الأمنية 
التقليل  و  احلد  بهدف  املللرور، 
وغر�س  امللللرور  حلللوادث  مللن 
لدى  مللروريللة،  وقائية  ثقافة 
�رائح  جميع  و  ال�سائقني 
العملية  لقت  .فيما   ، املجتمع 
الطريق  م�ستعملي  ا�ستح�سان 
امل�سرتكة  امل�سالح  �ساكرين 
على  احلملة  هللذه  تنظيم  يف 
حر�سهم  و  اجلبارة،  جهودهم 

على �سامة املواطن. ..
التجاين  ن-ق- 

الأطل�ض مب�صعد اجللفة  حي 

الهالك يرتّب�ص بالقاطنني واجلهات امل�شوؤولة تلتزم ال�شمت !

خرجة ميدانية للفالحني ال�شتعرا�ص جتربة غرا�شة الزعفران النموذجية باجللفة 

و حتللريللات  اأبلللحلللاث  مللكللنللت 
ملل�للسللالللح الأمللللن احللل�للري 
الأغلللواط،و  بللوليللة  ال�سابع 
املفتوح  التحقيق  اإطلللار  يف 
بلل�للسللاأن ظللاهللرة العللتللداءات 
التخريب  و  بال�رقة  املتبوعة 
املتواجدة  امل�ساجد  طالت  التي 
حتديد  الخت�سا�س،من  بقطاع 
من  والبالغ  فيه  م�ستبه  هوية 
يف  مللتللورط  �سنة  العمر21 
ذات  الق�سايا.لتتمكن  هللذه 
خطة  و�سع  بعد  و  امل�سالح 
و  حمكمة  ملليللدانلليللة  اأمللنلليللة 
توقيف  من  وجيز،  ظللرف  يف 
بعد  و  الأخلللري  هللذا  املللعللنللي، 
القانونية مت  ا�ستيفاء الإجراءات 

امل�ستبه  مب�سكن  حجز  و  �سبط 
فيه بع�س امل�روقات التي قام 
ليتم  امل�ساجد،  من  ب�رقتها 
ال�سالف  حتويل  الللفللور  على 
مقر  اإىل  واملحجوزات  الذكر 
التحقيق  بللنّي  اأيللن  امل�سلحة، 
و  �للرقللة  تللورطلله يف  مللعلله 
متواجدا  م�سجدا   27 تخريب 
ا�ستكمال  الولية.بعد  باإقليم 
ملللللف الإجللللللراءات اجلللزائلليللة  
بلال�رقة  املتعلقة  احلال  لق�سية 
والك�ر  الليل  ظريف  بتوافر 
من  جلزء  العمدي  التخريب  مع 
فيه  امل�ستبه  تقدمي  يتم  العقار، 

للعدالة.
ع.ق

توقيف �شارق 27 م�شجدا باالأغواط 
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خليفة  حا�سي  مدينة  ت�سهد 
تبعد  الللتللي  الللللوادي،  بللوليللة 
بحوايل  الولية  عا�سمة  عن 
يف  تنموية  ا�ستفاقة  كلم،   30
حركة  عززتها  املجالت  �ستى 
�سوقها الأ�سبوعي العريق الذي 
وي�ستقطب  ثاثاء  كل  ين�سط 
الولية  داخل  من  التجار  مئات 

ي�ستدعي  ما  وخارجها، 
اإعادة تهيئته مبا يتما�سى 
واأ�لللسلللاللللة وتللقللاللليللد 

املنطقة.
اللل�للسللوق الأ�للسللبللوعللي 
بلللبلللللللديلللة حللا�للسللي 
يللحللتللوي كل  خللللليللفللة 
ب�ستى  املللعللرو�للسللات 
يف  باأ�سعار  اأ�سنافها 
ومعرو�سات  املتناول، 
اأ�للسللواق  يف  تتوفر  ل 
النخيل  ف�سائل  كبيع  اأخللرى 
الزهور  واأ�للسللجللار  "احل�سان" 
ال�سحراوي  والأعاف واحلطب 
القدمية،  التقليدية  وال�سناعات 
الأ�سلية  امل�ستعملة  واملعدات 
اهتمام  حمللل  هللو  ممللا  وغللريهللا 
الدخل  وذوي  املواطنني،  من 

ال�سعيف حتديدا.
ال�سوق املذكور ح�سبما ر�سدته 
م�ستمر  تو�سع  يف  "التحرير" 
كبريمن  جللذب  حالة  وي�سكل 
بلديات  خمتلف  من  املواطنني 
وحتى  الوطن  ووليات  الولية 
بحكم  ال�سقيقة  تون�س  دولللة 
البيع  اأ�سالة  على  حمافظته 
ال�سلع  كللل  وتللوفللري  واللل�للراء 
باأ�سعار غري م�سارب فيها غالبا 
ما تكون مبعاملة جتارية مبا�رة 
�سوق  امل�ستهلك.  اإىل  املنتج  من 
�ساهم  الأ�سبوعي  خليفة  حا�سي 
اآلف  توفري  يف  كبري  ب�سكل 
العمل بطريقة مبا�رة  منا�سب 
تنقل  وت�سجيل  مبا�رة  وغري 
العائات  ع�رات  وا�ستقرار 
�سائر  من  قدمت  ترابها،  على 

قريبة  ووليات  الولية  بلديات 
اأ�سبح  تون�سية  عائات  وحتى 
مبا�ر  م�سدر  ال�سوق  ذات 

لرزقهم. 
هلللذه امللللوؤ�لللرات الإيللجللابلليللة 
حا�سي  �سلطات  ت�ستدعي 
اأكرب  تو�سيعات  لإقامة  خليفة 
لل�سوق وفتح طرق فرعية نحوه 
لتخفيف  الجتاهات  جميع  من 
الوطني  الطريق  على  ال�سغط 
واإدراج  للله،  املحاذي   16 رقللم 
وال�ساحنات،  لل�سيارات  حظائر 
الداخلية،  اأر�سيته  تعبيد  وكذا 
ب�سكل  و�سيانته  وتهيئته 
وعراقة  اأ�سالة  يحاكي  تقليدي 
المللتللداد  ذات  املنطقة  تلك 

ال�سحراوي.
فلوزي .ق

من  طن   300 ت�سدير  �سيتم 
حم�سول البطاط�س من ولية 
خال  اإ�سبانيا  نحو  اللللوادي 
ال�سنة  مللن  الأول  الثاثي 
من  ا�ستفيد  ح�سبما  اجلارية، 

غرفة لفاحة.
من  الكمية  هللذه  و�ست�سحن 
حا�سي  بلدية  من  البطاط�س 
خليفة )30 كلم �رق عا�سمة 
نحو  منت  على  بللرا  الللوليللة( 
اجلزائر  ميناء  نحو  حاوية   11
اإىل  لت�سديرها  العا�سمة 
ع�سو  اأو�سح  كما  ا�سبانيا، 

جمل�س الإدارة للغرفة.
يف  الت�سدير  عملية  وتاأتي 
امل�سطر  الربنامج  جت�سيد  اإطار 
الفاحية  التعاونية  طرف  من 
الرامي  خليفة،  حا�سي  لدائرة 
ت�سدير  عملية  تفعيل  اإىل 
املحلية،  الزراعية  املنتجات 
وهو ما من �ساأنه اأن ي�ساهم يف 
دعم وتنويع م�سادر القت�ساد 
عن  البحث  من خال  الوطني 
ومبا  جديدة  خارجية  اأ�للسللواق 

جتللاوز  على  اأي�سا  ي�ساعد 
هذا  اإنتاج  الفائ�س يف  م�سكل 
ال�سيد  �رح  مثلما  املح�سول، 

لعبيدي. الطاهر 
الت�سدير  عملية  تندرج  كما 
املتعامل  مع  اتفاقية  اإطار  يف 
يف  �للرع  والتي  الإ�للسللبللاين، 
اجلاري  يناير  مطلع  جت�سيدها 
نهاية  غاية  اإىل  و�ست�ستمر 
وهي  الللقللادم،  مللار�للس  �سهر 
يف  وفللرة  تعرف  التي  الفرتة 
الذي  الفاحي،  املنتوج  هذا 
يعترب الأكرث طلبا يف الأ�سواق 

العاملية، كما جرى تو�سيحه.
وملللنلللذ انلللطلللاق بللرنللامللج 
اأ�سبوعيا  يللتللم  الللتلل�للسللديللر، 
من  طنا   27 من  اأزيللد  �سحن 
الللزراعلليللة، وذلك  املللادة  هللذه 
مبا  للمنتوج،  الرتويج  اإطار  يف 
متعاملني  اإيجاد  على  ي�ساعد 
دول  من  اآخرين  اقت�ساديني 
واأوربلليللة،  وعربية  مغاربية 

ال�سيد لعبيدي. ي�سيف 
ق .م

الجتماعات  قاعة  احت�سنت 
الأ�سبوع  نهاية  الولية،  مبقر 
املللنلل�للرم، فللعللاللليللات اللليللوم 
حول  والتوعوي  التح�سي�سي 
اختري  والذي  املهني"،  "القلق 
املهني  "ال�سغط  �سعار  للله 
مردودية  على  ال�سلبية  واآثاره 

موظفي اجلماعات املحلية".
اأ�للرف  املللذكللور،  الن�ساط 
القادر  عبد  الولية  وايل  عليه 
رئي�س  بح�سور  �سعيد،  بن 
الللولئللي  ال�سعبي  املجل�س 
بللن علي  ريللا�للس  الأ�للسللتللاذ 

التنفيذيني  املللدراء  من  وعللدد 
م�سالح  خمتلف  من  واإطارات 
اللقاء  وهو   . املحلية  اجلماعات 
هيكل  نظمه  الللذي  العلمي 
لفائدة  الجتماعي  الن�ساط 
املحلية،  اجلماعات  م�ستخدمي 
مديرية  مع  بالتن�سيق  وذلللك 
وكللذا  واللل�للسللكللان  ال�سحة 
الجتماعي،  الن�ساط  مديرية 
الوطني  ال�سندوق  جانب  اإىل 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 

الأجراء.
فلوزي .ق

العريق الأ�صب�عي  �ص�قها  �صتى املجالت عززتها حركة  ا�صتفاقة تنم�ية يف 

�شوق حا�شي خليفة االأ�شبوعي يف تو�شع وا�شتقطاب جتاري م�شتمر

خالل الثالثي الأول من ال�صنة اجلارية

ت�شدير 300 طن من البطاط�ص 
نحو اإ�شبانيا

ال�صلبية على مردودية  املهني واآثاره  "ال�صغط  �صعار  حتت 
املحلية" اجلماعات  م�ظفي 

يوم حت�شي�شي وتوعوي حـول 
املهني" "القلق 

فـ�زي .ق
-------------------

التجديد  اأجللل  مللن  التحالف 
يف  اأورد  بللالللوادي،  الطابي 
ن�سخة  "التحرير"  تلقت  بيان 
التعليم  وزارة  اهتمام  "اإن  منه، 
العلمي  والللبللحللث  اللللعلللايل 
متكاملة  تنمية  الطالب  بتنمية 
اأن  �رورة  يتطلب  ومتوازنة، 
اخلدماتية  املوؤ�س�سات  حتر�س 
املنا�سب  املللنللاخ  تهيئة  على 
خال  من  الهدف  ذلك  لتحقيق 
اخلدمات  من  جمموعة  تقدمي 
التح�سيل  على  تعينهم  للطلبة 
على  وت�ساعدهم  الدرا�سى، 
من  ميّكنهم  مبا  العلمي  البحث 
ي�سودها  ممتعة  حياة  يعي�سوا  اأن 
النف�سي  وال�ستقرار  الهدوء 
الذي  الفعال  بالدور  منا  اإميانا 
يلعبه التحالف من اأجل التجديد 
خدمة  يف  الوطني  الطابي 
املراقبة  على  وال�سهر  الطالب 
التي  امل�سالح  ملختلف  الفعلية 

خمتلف  تلبية  خالها  من  ميكن 
مائم  جو  يف  الطالب  رغبات 

حتت �سعار حب الوطن". 
"ول�سمان  البيان  واأو�للسللح 
اجلامعي  للمو�سم  ال�سري احل�سن 
التعليم  وزير  تو�سيات  ورغم 
العلمي  والللبللحللث  اللللعلللايل 
للخدمات  الوطني  والللديللوان 
حتت  املوؤرخ  والبيان،  اجلامعية 
 2019  / ج  خ  و  د   2634 رقم 
على تفعيل احلوار مع ال�ركاء 
القرارات  واتخاذ  الجتماعيني 
جندها  التو�سيات  هذه  اأن  اإل 
على  احلائط  عْر�س  بها  ب  �ُريِ
اخلللدمللات  مللديللريللة  م�ستوى 

اجلامعية الوادي".
مديرية  بللاأن  البيان  يف  وجللاء 
بالولية  اجلامعية  اخلللدمللات 
الوارد  الربيد  تقدمي  عن  "متتنع 
مللن اأملللانلللة مللديللر اخلللدمللات 
اأعطى  اأن املدير  اجلامعية بحجة 
تعليمات بعدم ت�سليم اأي تنظيم 
وكذا  الوارد،  الربيد  من  ن�سخة 

اخلدمات  ملدير  امل�ستمر  الغياب 
وبع�س  مكتبه  عن  اجلامعية 
عن  التاأخر  اأو  امل�سالح  روؤ�ساء 
من  وهذا  مب�ساحلهم،  اللتحاق 
الطالب،  م�سالح  عرقلة  �ساأنه 
احلللوار  بللاب  غلق  اإىل  اإ�سافة 
مع ال�ريك الجتماعي وبذلك 
وتو�سيات  تعليمات  �للرب 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
العلمي عر�س احلائط، ، واأي�سا 
امل�سالح  روؤ�ساء  بع�س  غياب 
الإيللواء  م�ستوى  على  اأحيانا 
الغرف  جتهيزات  يف  ونق�س 
التجهيزات،  جتللديللد  وعلللدم 
�ساحلة  غللري  اأ�سبحت  الللتللي 
الطلبة  وت�سليم  لا�ستعمال 
وغري  م�ستعملة  اإيللواء  لللوازم 
لئقة مما ي�سّبب تنقل الأمرا�س 

املعدية بني الطلبة".
واأ�لللسلللاف املللكللتللب الللولئللي 
"نق�س  الللطللابللي  للتنظيم 
الللنللظللافللة داخللللل الإقلللاملللات 
وانللعللدامللهللا خللا�للسللة داخللل 
امل�ستمر  النقطاع  الأجنحة، 
الإقامات،  بع�س  يف  لاإنارة 
املهمات  �سات  يف  النق�س 
و�سائل  انعدام  الإقامة،  داخل 
وو�سائل  ال�ستاء  يف  التدفتة 
ا�ستغال  ال�سيف،  يف  التربيد 
لأغرا�س  الإ�سعاف  �سيارات 
مكتبة  وجللود  عدم  �سخ�سية 
الإقامة،  داخللل  انرتنت  وقاعة 
بع�س  يف  امللليللاه  تللوفللر  عللدم 
بع�س  ارتللداء  عللدم  الأجنحة، 
املخ�س�س  للبا�س  الأمن  اأعوان 
ال�سلع  نقل  ظاهرة  انت�سار  لهم، 
بحجة  اأخلللرى  اإىل  اإقللامللة  مللن 
فتح  يف  تاأخر  العجز،  تغطية 
والوجبات  املللركللزي  املطعم 
تفتقد  للطالبات  فيه  تقدم  التي 

عدم  ب�سبب  والنوعية  الكمية 
الربنامج  تعليق  عدم  املراقبة، 
الأ�سبوعي للوجبات، عدم توفر 
نق�س  ماعق،  على  املطاعم 
الإقامات  يف  الإطللعللام  عمال 
الأ�سبوعية،  العطل  يف  خا�سة 
للخ�ر  اجليد  التنظيف  غياب 
اأحيانا  ح�رات  وجود  والفواکه 
بع�س  ا�ستعمال  الأطعمة،  يف 
الزدحللام  ي�سبب  مما  الطوابري 
بع�سهم  وحرمان  الطلبة  بني 
من الأكل ب�سبب �سيق الوقت، 
الإقامة  داخل  النرتانت  �سعف 
لل�سبكة،  امل�ستمر  والنقطاع 
عللدم الللتللزام عللمللال الللنللوادي 
بللتللوقلليللت الللعللمللل وارتللفللاع 
وغلق  النوادي  داخل  الأ�سعار 

قاعة كمال الأج�سام".
"عدم  البيان  نف�س  يف  وجللاء 
م�ستلزمات  بع�س  تللوفللري 
وجود  عدم  بحجة  الن�ساطات 
عدم  جانب  اإىل  لذلك،  ميزانية 
الأجلللرة  ل�سيارات  ال�سماح 
مما  الإقللامللات  جهة  الللدخللول 
املقيم  للطالب  امل�سقة  ي�سبب 
دخللول  الأمللتللعللة،  حللمللل  يف 
بال�سيارات  للحظرية  الغرباء 
والتحر�س  النارية  والدراجات 
بع�س  تللغللري  بللالللطللالللبللات، 
ي�سبب  مما  للم�سار  ال�سائقني 
مبقاعد  الطالب  التحاق  تاأخر 
بع�س  غلليللاب  اللللدرا�لللسلللة، 
لنقل  املخ�س�سة  احلللافللات 
نقل  عن  اأحيانا  البلديات  طلبة 
اكتظاظا  ي�سبب  ممللا  الطلبة 
داخل احلافلة، اكتظاظ حافات 
الفر�سة  يفتح  مما  املدينة  و�سط 
للتحر�س  الغرباء  لبع�س  اأحيانا 
اأعوان  تواجد  وعدم  بالطالبات 
الأمن اجلامعي داخل احلظرية". 

تنظيم طالبي ُينّدد بالنقائ�ص يف مديرية 
اخلدمات اجلامعية بالوالية

اأجل التجديد الطالبي بال�ادي، اتهامات ملديرية اخلدمات  للتنظيم الطالبي، التحالف من  وجه املكتب ال�لئي 
بال�لية.  اجلامعية 

يف بيان حت�ز "التحرير" على  ن�صخة منه:

العدد
1915
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كنا�ض ميلة حتذر من عدم الت�صريح بالأج�ر و الأجراء

مهناوي  ب�جمعة 
العايل  عبد  به   �رح  ما  ح�سب  و 
بالوكالة،  بالإعام   املكلف  زواغي 
ال�سنوي  الت�ريح  عملية  بلللاأن 
بالأجور و الأجراء تتم اإلكرتونيا عن 
طريق البوابة املعروفة للجميع، حيث 
واخلدمات  املزايا  من  العديد  توفر 
اجلديدة التي ت�سهل على رب العمل، 
�سهولة،  بكل  اللتزام  بهذا  القيام 
اليوم  ملللدار  على  مللتللوفللرة  وهللي 
اإىل  التنقل  ت�ستدعي  ل  و  وال�ساعة 
تكمن  واأهميتها  الوكالة،  م�سالح 
للعمال  التقاعد  يف احلفاظ على حق 
بياناتهم  قواعد  حتيني  و  الأجللراء  و 
اأنها  كما  التعوي�سات،  وحللقللوق 
ت�سهل و تعفي املوؤّمن لهم اجتماعيا 
و ذوي حقوقهم من اأعباء املعامات 
الورقية فيما يخ�س املنح و الأداءات 
بطاقة  حتديث  و  العائلية  املنح  مثل 
و  العمل  �سهادات  دفللع  و  ال�سفاء 

الت�ريح  هللذا  يعترب  كما   الأجللر، 
مرجعا و منطلقا لكل عملية مراقبة 
بالن�سبة  الوكالة  طرف  من  حمتملة 
بالن�سبة  تعوي�س  وكل  للم�ستخدم 
باأن  بالإعام،  املكلف  اأفاد  لاأجري.و 
واأعوانها  اإطاراتها  جندت  الوكالة 
من اأجل املداومة والعمل يوم اجلمعة 
املهلة  فيه  تنتهي  الللذي   ، الللقللادم 
اأجل مرافقة  القانونية للت�ريح، من 

ت�ريحاتهم  لإيللداع  العمل  اأربللاب 
والقيام بالتزاماتهم يف جمال ال�سمان 
املن�سو�س  الآجللال  يف  الجتماعي، 
83- القانون  ل�سيما  قانونا،  عليها 
 1983 جويلية   02 يف  ال�سادر   14
 08-17 بالقانون  واملتمم  املعدل 
يف  امل�ستخدمني  بالتزامات  املتعلق 
الجتماعي.واأطلقت  ال�سمان  جمال 
�سخمة  اإعامية  حملة  ميلة،  وكالة 

بولية  العمل  اأربلللاب  لتح�سي�س 
و�رورة  العملية  هذه  باأهمية  ميلة، 
�سهر  ملدة  القانونية،  اآجالها  احرتام 
كامل، وظفت خاله خمتلف و�سائل 
الإعام املحلية و من�سات التوا�سل 
املواد  و  املن�سورات  و  الجتماعي 
يف  نظمت  كما  املختلفة،  الإعامية 
اأبوابا  و  درا�سيا  يوما  �سابق  وقت 
من  العمل،  اأربللاب  لفائدة  مفتوحة 
اجلديدة  باخلدمات  تعريفهم  اأجللل 
الإلكرتونية  البوابة  تقدمها  التي 
بكل  اإحاطتهم  و  لهم،  املخ�س�سة 
ال�سنوي  الت�ريح  عملية  تفا�سيل 
الإ�سارة  جتدر  و  الأجراء.  و  بالأجور 
قاموا  الذين  العمل  اأرباب  ن�سبة  اأن 
الفارطة   ال�سنة  خال  العملية  بهذه 
هناك  اأن  يعني  مما   ،%  93.36 بلغت 
طرف  من  كاما  انخراطا  و  وعيا 
اأرباب العمل يف القيام بهذا اللتزام 

الذي يعترب حقا و واجبا. 

ي�ظف�ن   ن�صيط  عمل  رب   5102 عددهم  البالغ  و  بال�لية  العمل  اأرباب  مليلة،  الجتماعي  ال�صمان  وكالة  حذرت 
اأهمها  و  الأجراء،  و  بالأج�ر  ال�صن�ي  الت�صريح  اإيداع  عدم  عن  ترتتب  التي  النتائج  من   ، اأجريا   119763
يف  ل�صيما  للتقاعد،  ال�طني  لل�صندوق  بالن�صبة  الأجر  و  العمل  �صن�ات  يخ�ض  فيما  حق�قهم  من  العمال  حرمان 
وغرامات  زيادات  على  زيادة  مبيلة،  الأجراء  و  العمال  عدد  % من   52 ي�ظفان  اللذين  والتعليم  ال�صحة  قطاعي 

الت�صريح. باإيداع  يق�م  ل  عمل  رب  كل  عاتق  على  تقع  التي  التاأخري 

119 األف عامل مره�ن بعملية الت�صريح ال�صن�ي تقاعد اأزيد من 

وايل ميلة خالل تن�صيبه على راأ�ض اجلهاز التنفيذي ي�ؤكد:

للحماية  الإعللام  خللية  بيان  اأفاد 
فرق  اأن  تب�سة  بللوليللة  املدنية 
ال�سحي  الإجللللاء  و  الللتللدخللل 
املدنية  للحماية  بالوحدةالثانوية 
ببلدية مر�سط ولية تب�سة قامت 
باإ�سعاف   ، الأول  اأم�س  م�ساء 
 35 العمر  تبلغ من  �سابة  وحتويل 
بغاز  بعد تعر�سها لختناق  �سنة، 
املنبعث  الكربون،  اأك�سيد  اأحادي 
العائلي  مب�سكنها  مللدفللاأة  مللن 
 ،2 الآفلللاق  حللي  م�ستوى  على 
ا�ستعجالت  اإىل  حتويلها  مت  اأين 
م�ست�سفى مر�سط وو�سعها حتت 
الرقابة الطبية ل�ستكمال العاج. 
ويف ذات ال�سياق لقي ، �ساب يبلغ 
اختناقا  حتفه  �سنة   30 العمر  من 

بالغاز داخل م�سكنه الكائن بحي 
العاتر بولية  الت�سامن مبدينة بئر 

تب�سة.
ال�سحية وجد  اأن  البيان  اأو�سح  و 
من  اأم�س  اأول  �سبيحة  يف  ميتا 
طرف اأهله، بعد تعر�سه لاختناق 
الكربون  اأك�سيد  اأحلللادي  بغاز 
»الطابونة«،  جهاز  من  املنبعث 
م�سلحة  اإىل  جثته  نقل  مت  وقللد 
الدكتور  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ 
طرف  من  باملدينة  هدام  التيجاين 
م�سالح احلماية املدنية، يف انتظار 
ال�رعي،  الطبيب  على  عر�سها 
الأمن حتقيقا  فيما فتحت م�سالح 

يف الوفاة.  
�سو�سه حممد الزين

الغاز يقتل �صابا ببئر العاتر
 و يهدد حياة �صابة بتب�صة

مهامه  مللولي   الوهاب  عبد  تقلد 
خلفا  ميلة  وليللة  كللوايل  ر�سميا  
الذي  عمري  حممد  ال�سابق  للوايل 
16�سهرا  ق�سى  بعدما  مهامه  اأنهيت 
  . للولية  التنفيذي  اجلهاز  راأ�س  على 
املهام جرت  وا�ستام  ت�سليم  مرا�سيم 
اجلديد  الوافد  بني  الولية  ديوان  مبقر 
بح�سور  ذلللك  و   ال�سابق  والللوايل 
ال�سلطات املحلية الع�سكرية و املدنية 
و املنتخبني املحليني وفعاليات املجتمع  

األقاها  التي  كلمته  يف  و  امللللدين  
ال�سابق  ميلة  وايل  اأثنى  باملنا�سبة 
املتكاثف  والعمل  اجلدية  روح  على 
و املن�سجم واملتنا�سق لكل اإطارات و 
اأي  الذين مل يدخروا  الولية  موظفي 
 ، ال�ستمراية  حتقيق  �سبيل  يف  جهد 
داعيا بذلك اىل �رورة مد يد العون 
واملاآزرة للوافد اجلديد على راأ�س هرم 
هذه الولية،  ومن  جهته اأكد  الوايل 
اأنه  على  مولي  الوهاب  عبد  اجلديد 

املتوفرة  المكانات  بكل  �سي�سعى 
من اأجل امل�ساهمة يف بناء اجلمهورية 
اجلمهورية  رئي�س  تبناه  الذي  اجلديدة 
اأجل  من  الفاعلني  جميع  دعا  كما   ،
التخلي  وعدم  اجلميع  جهود  ت�سافر 
عنه لقرتاح م�ساريع تنموية والرقي 
مبقومات  تزخر  التي  الولية   بهذه 
ناهيك  املتوفرة،  النجاح  وعللوامللل 
ر�سيدها  و  اجلغرايف  موقعها  عن 
التاريخي و احل�ساري ي�سيف الوافد 

الوايل  مار�س  لا�سارة  و   . اجلديد 
ال�سامية  املنا�سب  من  العديد  اجلديد 
على غرار تروؤ�سه للعديد من الدوائر 
ترقيته  ليتم  الوطن،  م�ستوى    على 
فواليا  البي�س  لولية  عاما  اأمينا 
اجلزئية  احلركة  اإطار  يف  ميلة  بولية 
مطلع  اجلمهورية  رئي�س  اأجراها  التي 
الولة  الأ�سبوع، والتي �سملت �سلك 

والولة املنتدبني . 
مهناوي بوجمعة 

�صرورة بذل املزيد من اجله�د لتحقيق طم�حات امل�اطنني  

للمجموعة  الإعللام  خلية  بيان  اأفللاد 
اأن  تب�سة  الوطني  للدرك  الولئية 
 ، الزرقاء  الإقليمية بعني  الفرقة  اأفراد 
واأثناء تواجدهم بالقرب من حي 160 
م�سكنا باخلرجة باأحد امل�سالك الرتابية 
، متى توقيف مركبة  كانت قادمة من 
عني الزرقاء باجتاه ال�ريط احلدودي ، 
الأمنية  الحتياطات  جميع  اأخذ  وبعد 
العثور  مت   ، وتفتي�سها  الللازمللة 
امل�روبات  من  معتربة  كمية  على 
 )60  ( �ستني  يف:  تتمثل  الكحولية 
كحولية  م�روبات  زجاجية  قارورة 
فودكا ) FLIRT VODKA  ( �سعة 

قللارورات   )10( ع�رة  ملل    500
فودكا  كحولية  م�روبات  زجاجية 
�سعة    )  LITHUANIAN  ( نوع 
حجز  الفور  على  ليتم   ، ملل   500
ال�سائق  وتوقيف  واملركبة  الب�ساعة 
ملوا�سلة  الفرقة  مقر  اإىل  و   واقتياده 
للم�روبات  املالية  القيمة  التحقيق.  
واأثناء  دج.   210000 الكحولية: 
بقريقر  الإقليمية  الفرقة  اأفللراد  قيام 
بدورية عرب الإقليم ، واأثناء تواجدهم 
بالطريق  الرفراف  غابة  من  بالقرب 
بلديتي  بني  الرابط   01 رقم  الولئي 
مركبة  توقيف  مت   ، مقدم  وبئر  قريقر 

اأخذ  وبعد   ، �سخ�سان   متنها  على 
الازمة  الأمنية  الحتياطات  جميع 
كمية  على  العثور  مت   ، وتفتي�سها 
الكحولية  امل�روبات  من  معتربة 
تتمثل يف: ) 156( وحدة كحولية من 
واأثناء   . الأحجام  و  الأنللواع  خمتلف 
بالكويف  الإقليمية  الفرقة  اأفراد  قيام 
م�ستوى  على  املرور،  �رطة  بخدمة 
بكارية  بلدية  اخلنقة  الثابت  ال�سد 
بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بني 
وليتي تب�سة واأم البواقي ، مت توقيف 
اجتاه  من  قادمة  كانت  اأجللرة  �سيارة 
اأخذ  وبعد   ، احلويجبات  باجتاه  تب�سة 

الازمة  الأمنية  الحتياطات  جميع 
كمية  على  العثور  مت   ، وتفتي�سها 
وال�سي�سة  الكحولية  امل�روبات  من 
قارورة   ، �سي�سة  حبة   40 تتمثل يف: 
خمر �سعة 01 لرت نوع وي�سكي جاك 
 01 �سعة  قارورات خمر   11  ، دانيال 
 09  ، لبللال  راد  وي�سكي  نللوع  لرت 
نوع  لرت   01 �سعة  خمر  قلللارورات 
)كتمان  اأذن  �سماعة   39  ، فودكا 
ل  �سبان    05 توقيف  مت  بلوتوث(.كما 
ومتت اإحالة ملفهم للجهات الق�سائية 

للف�سل فيه.
الزين  �سو�سة حممد 

حجز32000 قر�ض مهل��ض و200 وحدة كح�ل مهربة بتب�صة 

 متكن عنا�ر اأمن دائرة التاغمة 
خطري  �سخ�س  توقيف  من  مبيلة  
يبلغ من العمر 39 �سنة حمل 08 
جنح  عن  للبحث  عامة  ن�رات 
ذات  لللدى  علم  ح�سبما  خمتلفة 
امل�سدر  واأو�سح  الأمنية.  الهيئة 
هذه  بالقب�س  الوامللر  اأن   ذاتلله 
ق�سائيني  جمل�سني  عن  �سادرة 
من اأجل عدة ق�سايا منها ال�رقة 
و  اللل�للرب  و  العنف  بوا�سطة 
�سحيتها  راح  العمديني،  اجلللرح 
ميلة،  بللوليللات  اأ�سخا�س  عللدة 

القب�س  بجاية،عملية  و  ق�سنطينة 
عمليات  عقب  جاءت  املتهم  على 
مراقبة وتر�سد قامت بها م�سالح 
�سارع  م�ستوى  على  الدائرة  اأمن 
بوغدة حماوي بالتاغمة، وعليه 
الذي  الذكر  ال�سالف  توقيف  مت 
 08 حمل  اأنه  التحقيق  اأثناء  تبني 
ا�ستكمال  بعد  و   ق�سائية.  اأوامر 
اإجراءات التحقيق مت حتويل املعني 
اجلهات  ت�رف  حتت  و�سعه  و 
الق�سائية الطالبة ي�سيف امل�سدر 
.                          بوجمعة مهناوي

ت�قيف �صخ�ض حمل 08 ن�صرات 
عامة للبحث بالتالغمة مبيلة 

�صكان عني اأحمد ببلدية عني ب��صيف باملدية ي�ا�صل�ن احتجاجهم للي�م الرابع على الت�ايل
�سكان  اأقدم  التوايل  علي  الرابع  لليوم 
بلدية  باقليم  احمدالواقعة  عني  قرية 
ولية  جنوب  اق�سي  بو�سيف  عني 
ب�سبب  الطريق  غلق  على  املللديللة، 
منها  يعانون  التي  امل�ساكل  من  جملة 
املتكررة  وال�سكاوى  النداءات  ورغم 
اآذانا �ساغية  تلق   التي مل  للم�سوؤولني 
الرابط بني عني  الطريق  اهمها م�سكل 
علي  بو�سيف  عني  بلدية  ومقر  اأحمد 

ا�سبح  والذي  كيلومرتات   6 م�سافة 
التي  احلللفللر  نتيجة  يللرثللى  حللالللة  يف 
جعل  مما  يوم  بعد  يوما  تكرب  ا�سبحت 
لأ�سحاب  خا�سة  �سعبا،  عليه  ال�سري 
م�ساريف  يتكبدون  الذين  املركبات 
معاناة  عّمق    مما  ل�ساحها  كثرية 
الكهرباء  م�سكل  اىل  ا�سافة  ال�سكان، 
من  ا�ستفادت  التي  العائات  لبع�س 
كما  الريفي.  البناء  اإطار  يف  �سكنات 

ب�سبكة  م�ساكنهم  ربط  مطلب  يبقى  
نظرا  اكرث من �رورة  الطبيعي  الغاز 
ا�سطر  مما  �ستاًء  القا�سية  للللللربودة 
ا�ستعمال  اىل  للجوء  ال�سكان   بع�س  
وهللذا  والتدفئة  الطهي  يف  احلطب 
ت�ساقط  مع  غاز  قارورة  نق�س  ب�سبب 
اإىل  يعانون  ليبقى...ال�سكان  ثلوج 

اآخر. اإ�سعار 
حممد م

 )BRI( متكنت فرقة قمع الإجرام
الولئية  للم�سلحة  التابعة 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رطة 
الأخريين  اليومني  خال  بجاية 
اأ�سخا�س  خم�سة  توقيف  من 
يللحللرتفللون تللرويللج املللخللدرات 
 38 و   24 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
ينحدرون  منهم  ثاثة  �سنة، 
من  والبقية  جماورة  ولية  من 
العملية  تفا�سيل  بجاية،  مدينة 
الفرقة  عنا�ر  قيام  بعد  جاءت 
عرب  مللراقللبللة،  بللدوريللات  ليا 
اأحياء و�سوارع املدينة اأين لفتت 
رونو  نوع  من  مركبة  انتباههم  
حتمل ترقيم ولية جماورة ت�سري 
يف الجتاه املعاك�س وعلى متنها 
03 اأ�سخا�س ومبجرد م�ساهدتهم 
اأحدهم  قللام  ال�رطة  لعنا�ر 
بغية  املركبة  حتت  كي�س  برمي 
اإثللرهللا  على  مللنلله،  التخل�س 
املركبة  اعللرتا�للس  مت  مبا�رة 

ا�للسللرتجللاع  وبللعللد  وتوقيفها 
�سبط  الذكر  ال�سالف  الكي�س 
بداخله �سفيحتان من املخدرات 
وزنها  يللقللدر  مللعللالللج(  )كلليللف 
190 غ ، كما مت حجز  بلحوايل  
يقدر  بحوزتهم  عرث  مايل  مبلغ 
بل  72295 دج ، عملية التحقيق 
من  مكنت  فيهم  امل�ستبه  مع 
اآخرين  �سخ�سني  هوية  معرفة 
املخدرات  بيعهم  يف  متورطني 
بجاية  مدينة  من  واملنحدرين 
بعد  توقيفهما  مت  واللللللذيللن 
انتهاء  بللعللد  لللهللمللا،  الللرت�للسللد 
�سد  جزائي  ملف  اأجنز  التحقيق 
امل�ستبه فيهم لأجل ق�سية حيازة 
املخدرات )كيف معالج( بطريقة 
ق�سد  اللل�للراء  م�روعة،  غري 
الت�سليم  احل�سول،  البيع،  اإعادة 
بطريقة  باملخدرات  وال�سم�رة 

غري م�روعة.  
كرمي . ت

ت�قيف خم�صة اأ�صخا�ض يحرتف�ن 
ترويج املخدرات ببجاية
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فتح حتقيق  يف ق�صية العث�ر على اأدوية داخل مكتب 
رئي�صة القابالت ببلعبا�ض

م.رم�صاين
------------------ 

اأ�سارت م�سادر من داخل امل�ست�سفى 
اكت�سافها  مت  الواقعة  اىلاأ  املعني  
خال دورة تفي�سية للمدير ،اين اأمر 

بك�ر قفل مكتب  رئي�سة م�سلحة  
كانت يف  التي  والقابات  التوليد  
على  اخلزانة  بداخل  ليعرث  عطلة  
الأدوية  بالكبرية  من  لي�ست  كمية 
بع�سها منتهية ال�ساحية .  ليبا�ررَ 
باملقابل    . الر�سمية  الإجللراءات  يف 

داخللل  مللن  ذاتللله   امل�سدر  اعللتللرب 
م�ست�سفى طب الن�ساء والتوليد  بان 
التهويل  هذا  كل  حتتاج  ل  احلادثة  
تعاين  التي  امل�ساكل  وان  خا�سة 
بكثري  اكللرب  املوؤ�س�سة  هللذه  منها 
منها ، ومن جهتها �رحت  رئي�سة 

مت  التي  الكمية  بللاأن  الللقللابللات  
عطلتها  خال  مكتبها  يف  �سبطها 
عبارة عن اإبر امل�سكنة لآلم ما بعد 
الأدوية  بع�س  اإىل  اإ�سافة  الولدة  
التي منحها  لها  املندوبون الطبيون  
م�سيفة بان الكمية  جميعها كانت 
عبارة عن خمزون ل�سهرين، وباأنها 
�سنوات   منذ  الطريقة  بهذه  تعمل 
من  الدويللة   بتخزين  تقوم  حيث 
يف  القابات   على  توزيعها  اجل 
اإ�سافة  نلللدرة   اي  حللدوث  حالة 
الن�ساء  على  بع�سها  توزيع  اإىل 
لو  بانها  قائلة   املعوزات   احلوامل 
اإخراجها من  او  بيعها  تنوي  كانت  
ان  قبل  ذلك  لفعلت  امل�ست�سفى  
م�سرية   الدويللة،  �ساحية   تنتهية 
حماولة  اإل  ماهي  احلادثة  ان  اإىل 
وهذا  مهنية،   خافات  لت�سفية  
اجلهات  حتقيقات   عنه  �ست�سفر  ما 
مرارا  الو�سية...  من جهتنا حاولنا 
من  لكن  املوؤ�س�سة  باإدارة  الت�سال 

دون جدوى  .

اأم�ض مديرية ال�صحة ل�لية �صيدي بلعبا�ض  بفتح حتقيق  فيما يخ�ض ق�صية  العث�ر على كمية من الأدوية التي   اأمرت   
املفت�صني  من  جلنة  اإيفاد  مت  حيث   ، الت�ليد  و  الن�صاء  لطب  ال�صت�صفائية  بامل�ؤ�ص�صة  القابالت،   رئي�صة  مبكتب  خمباأة  كانت 

اإىل جميع الأطراف . امل�ؤ�ص�صة املعنية بغر�ض ال�ق�ف على ج�انب هذه الق�صية،  و �صماع  اىل 

الق�صية..   هذه  ج�انب  على  ال�ق�ف   خالل ال�صدا�صي الأول من �صنة 2020بغر�ض 

اإجنللاز  اأ�للسللغللال  انللطللاق  يرتقب 
) �سيدي   يو�سع (  مبيناء   م�سمكة 
العام  يف   منت�سف  تلم�سان   بولية 
مديرية  من  علم  اجلللاري،   ح�سبما 
ال�سيدية .  البحري   واملوارد  ال�سيد 
التي   �سيتم  امل�سمكة  هذه   وترتبع 
من  حديثة  مبوا�سفات  جت�سيدها 
f العمومية  الأ�سغال  مديرية  طرف 
م�ساحة   200 . 1   مرت  على  تلم�سان 
املذكور  امليناء  م�ستوى  على  مربع 
الإجناز،   وفق  طور  يف  الذي   يوجد 
مراقبة  م�سلحة  رئي�س  به  اأفاد  ما 
البحري،   مكاوي   ال�سيد  ن�ساطات 
هذه  ت�سم  اأن   فللريللد .  ويللرتللقللب 
مبلغ   لها  الذي   ُخ�س�س  امل�سمكة 
 مايل   يقدر ب   350مليون دج ،عدة 
البحرية  املنتجات  لت�سويق  مرافق 

ال�سيادين  ملبيت  وكذا   256   مرفقا 
وغريها،   ال�سيد  معدات  وتخزين 
امل�سوؤول .  و�ست�سمح  ذات   ح�سب 
ن�ساط  بنقل  اجلديدة  امل�سمكة  هذه 
اللل�للسلليللاديللن الللذيللن   يللتللواجللدون 
الذي   ي�سهد  الغزوات  مبيناء  حاليا 
جلميع  ومل   يعد   يت�سع  اكتظاظااأ 
نف�س  اأ�سار  ال�سيد،   كما  قللوارب 
امل�سدر .  واأ�ساف مكاوي   اأنه �سيتم 
اأ�سغال  اإطللاق  كذلك  قريب  عما 
لإجناز ملجاأين لبيع ال�سمك باجلملة 
على م�ستوى مينائي   هنني ومر�سى 
اختيار  مت  اأنلله  مهيدي،   لفتا  بن 
بذلك،  العقاري   اخلا�س  الللوعللاء 
و�ست�سند اأ�سغالهما ملوؤ�س�سة ت�سيري 

موانئ ال�سيد .  
بوتليتا�س ع 

اإجناز م�صمكة مبيناء   �صيدي   ي��صع    
بتلم�صان 

لتي�سم�سيلت  اجلديد  الللوايل  تقلد 
ر�سميًا  مهامه  زكريفة   حمفوظ 
خلفا للوايل ال�سابق �سالح العفاين 
احلركة  يف  مهامه  اأنهيت  الللذي 
مرا�سيم  وجرت  الأخللرية،   اجلزئية 
بح�سور  املهام  وا�ستام  ت�سليم 
ممثلي ال�سلطات العمومية وخمتلف 
وكذا  املنتخبة  الر�سمية  اجلهات 
كلمة  ويف   . الإعللاملليللة  الأ�لللرة 
اجلديد  الللوايل  قللال  باملنا�سبة  له 
وجدي  دائللم  بتن�سيق  �سيعمل  اأنلله 
�للرورة  على  منوها  اجلميع  مع 
دفع  اأجل  من  اجلميع  ت�سافرجهود 
مواطني  من  طالبا  التنمية  عجلة 
مد  مدنيا  وجمتمعا  اإطاراتا  الولية 
املبذولة  اجلهود  ملوا�سلة  العون  يد 
العام  الولية ولل�سالح  خدمة لهذه 

وايل  العفاين   �سالح  األقى  كما   ،
كلمة  ال�سابق  تي�سم�سيلت  ولية 
الوايل  خالها  من  هناأ  باملنا�سبة 
اجلديد و�سكر احل�سور من �سلطات 
فرتة  خال  مدين  وجمتمع  حملية 
باأن  مذكرا  الولية  ت�سيري  توليه 
التى كان فيها على  الوجيزة  الفرتة 
باجلد  مليئة  كانت  الولية  راأ�للس 

والعطاء متمنيا موا�سلة امل�سرية. 
املدر�سة  خللريللج  اجلللديللد  اللللوايل 
الوطنية لاإدارة  اآخر من�سب �سغله 
رئي�س دائرة عني اأزال ولية �سطيف 
كما �سغل �سابقا رئي�س دائرة جندل 
ولية عني الدفلة ودائرة مر�سي بن 
مهيدي ولية تلم�سان وكذا رئي�س 

دائرة �سيدي لعجال ولية اجللفة.
حميد زغارية 

حمف�ظ زكريفة يت�صّلم مهامه 
واليا لتي�صم�صيلت 

املنظمة،  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
بللالجتللار  املتعلقة  تلك  خا�سة 
فرقة  عنا�ر  متكنت  باملخدرات 
التابعة  املخدرات  تهريب  مكافحة 
لل�رطة  الللولئلليللة  للم�سلحة 
الق�سائية باأمن ولية عني متو�سنت 
و�سع  من  الأ�سبوع  هللذا  خللال 
من  متكونة  وطنية  ل�سبكة  حد، 
يف  خمت�سة   )02( �سخ�سني 
معالج(  )كيف  باملخدرات  املتاجرة 

املخدرات  من  كلغ   01 حجز  مع 
الكوكايني.  من  غرامات   08 و 
العملية جاءت ا�ستغال ملعلومات 
حت�سلت  دقلليللقللة  مللعللطلليللات  و 
تفيد   ، امللل�للسللالللح  ذات  عليها 
ال�سبكة.  لأفراد  امل�سبوه  بالن�ساط 
من  مكنت  الأوللليللة  التحقيقات 
بعد  و  فيهم  امل�ستبه  هوية  حتديد 
خطة  و�سع  مت  حتركاتهم  مراقبة 
اأمنية لاإطاحة بهم اأين مت توقيفهم 

يف حالة تلب�س على م�ستوى بلدية 
ب�سدد  هم  و  القادر،  عبد  المللري 
 01 حجز  مع  ال�سموم  هذه  ت�سلم 
غرامات   08 املخدرات  من  كلغ 
كانت  الللتللي  و  الكوكايني  مللن 
يتعلق   ، �سياحية  �سيارة  منت  على 
و  �سنة/   38 ف  ب  باملدعو/  المر 
املدعو/ �س ع 33 �سنة/ و موا�سلة 
بالتفتي�س  اإذن  اإ�سدار  مت  للتحقيق 
كانت  اأين  فيهم  امل�ستبه  مل�ساكن 

على  بالعثور  اإيجابية،  النتائج 
مقدر  اأحدهم  مب�سكن  مايل  مبلغ 
من  جللزائللري  دج  ب300،000 
عائدات بيع تلك ال�سموم ، هواتف 
نقالة و �رائح كانت ت�ستعمل يف 
مت  فيهم  امل�ستبه  التهريب.  عملية 
حمكمة  نيابة  اأمام  اليوم  تقدميهم 
بني �ساف اأين �سدر يف حقهم اأمر 

اإيداع . 
ن. مزادة

حجز 1 كلغ من املخدرات و 08 غرامات من الك�كايني بعني مت��صنت                  

الوطني  اللللدرك  م�سالح  عاجلت 
خال  بغليزان  القليمية  باملجموعة 
ال�سبوع الأخري من �سهر جانفي من 
ال�سنة اجلارية،  07 ق�سايا لها عاقة 
خالها  من  متكنت  القت�ساد  مبيدان 
البناء  مواد  من  معتربة  كمية  حجز 
على  ف�سا  وال�سمنت  كاحلديد 
والغطية  الفر�سة  من  وحدة   253
عاجلتها  ق�سية  اول  وكانت  املنزلية، 
م�سالح الدرك  والتي متت اإثر تنفيذ 
الوطني  الطريق  عرب  املرور  �رطة 
رقم 04 عند مدخل بلدية يلل، اأين مت 
توقيف جرار طريقي حممل بل 261 
حني  يف  احلديد،  مللادة  من  قنطارا 

مادة  حجز  الثانية  الق�سية  خ�ست 
جرار طريقي  توقيف  مت  الذرة حيث 
بالنقطة  الثابت  ال�سد  م�ستوى  على 
باملقطورة  تفتي�سه عرث  بعد  الثامنة، 
على حمولة تقدر 271 قنطارا و20 
الذرة، يف حني جاءت  كلغ من مادة 
ب�رطة  قيامهم  اإثر  الثالثة  الق�سية 
ال�سد  نف�س  م�ستوى  على  الطريق 
تفتي�سها  بعد  �ساحنة  توقيف  مت  اأين 
عرث على متنها 90 قنطارا من مادة 
تنفيذ  اإثر  الرابعة  الق�سية  الفرينة، 
�رطة الطريق على م�ستوى حمول 
الطريق ال�سيار �رق غرب بيلل، اأين 
مت توقيف جرار طريقي بعد تفتي�سه 

مت العثور على متنه 20 طنا من مادة 
الإ�سمنت، فيما جاءت الق�سيتان 05 
الطريق على  تنفيذ �رطة  اإثر  و06 
م�ستوى الطريق ال�سيار بيلل، حيث 
مت تفتي�س �ساحنات عرث بداخلها على 
م�روبات غازية على �سكل 6670 
قارورة  و5448  زعيم  نوع  قارورة 
متت   07 الق�سية  اأمللا   ،TNT نوع 
اإثر تنفيذ �رطة املرور عرب الطريق 
اأين مت  ال�سيار �رق غرب ببلع�سل، 
حمملة  كانت  نفعية  �سيارة  توقيف 
واأغطية  اأفر�سة  من  وحدة   253 بل 
الق�سية  جللاءت  حني  يف  منزلية، 
تنفيذ  دورية على م�ستوى  اإثر   08

اأين  غللرب،  �رق  ال�سيار  الطريق 
متوجهة  تربيد  �ساحنة  توقيف  مت 
مراقبتها  بعد  م�ستغامن  مدينة  نحو 
وتفتي�سها، عرث على متنها 920 كلغ 
حلما بقريا طازجا، حيث  متّت ُمعاينة   
عدم  املخالفات،  ق�سايا  جميع  
الفاتورة  اأو  ال�راء  فاتورة  امتاك 
تنفيذا  للموا�سفات،  مطابقة  غري 
حما�ر  حترير  مت  النيابة  لتعليمات 
حجز  مع  للعدالة  واإر�سالها  معاينة 
املواد ال�سالف ذكرها، حجزا اعتباريا 
يف  ق�سائي  اأمر  �سدور  انتظار  يف 

�ساأنها.  
                                         ابو ع�سام

حجز كمية معتربة من م�اد البناء بغليزان 
للجي�س  م�سرتكة  مفرزة  اأوقفت 
ال�سفراء  بعني  ال�سعبي،  الوطني 
اأم�س  اأول  فجر  النعامة  بولية 
تللاجللري  خملللدرات علللللى منت   ،
بكمية  حمملة  �سياحية  �سيارة 
ُتقدر  املعالج  الكيف  من  �سخمة 
كيلوغراما  و86   قناطري  باأربع  
ا�ستغال  العملية  جللاءت  ،حيث 
عليها  حت�سلت  التي  للمعلومات 
عن  امل�سرتكة  الأمنية  امل�سالح 
وجود مهربني يحاولن مترير كمية 
اجلنوبية  بال�ساحية  ال�سموم  من 

بالتن�سيق  خطة  و�سع  مت  ،وعليه 
الإقليمية  املجموعة  اأفلللراد  بللني 
اجلمارك  وم�سالح  الوطني  للدرك 
احلدود،  حلر�س  الثانية  واملجموعة 
فيهما  امل�ستبه  توقيف  غاية  اإىل 
ف�سيلة  مقر  نحو  حتويلهما  مت  ،اإذ 
وقالت  معهما  للتحقيق  الأبحاث 
الناجحة  العملية  اأن  م�سادرنا 
جاءت بعد �ساعات من توقيف 03 
تفوق  كمية  جتار خمدرات، وحجز 

القنطارين من هذه املادة.  
                                      م.رم�ساين

اإحباط حماولة تهريب ح�ايل
  5  قناطري من الكيف يف النعامة

ال�سواين  بلدية  �سكان  يعي�س 
الأخرية  الآونة  يف  تلم�سان  بولية 
اأو�ساعا مزرية جدا نتيجة التهمي�س 
يوجهون  ماجعلهم  والإقلل�للسللاء 
الفاعلة  الهيئات  كل  اإىل  ر�سالة 
يجدون  وع�سى  لعل  وامل�سوؤولة، 
معاناة  من  لنت�سالهم  �ساغية  اآذانا 
طال اأمدها وقد اأقدم نهاية الأ�سبوع 
مواطني  من  كبري  عللدد  الللفللارط 

الحتجاج  على  احلدودية  املنطقة 
من  جملة  رافعني  البلدية  مقر  اأمام 
ال�سعارات ياأتي يف مقدمتها غياب 
بالن�سبة  ل�سيما  العمل،  فر�س 
من  واملتخرجني  ال�سبانية  للفئة 
البطالة  اأ�سبحت  حيث  اجلامعة 
البلدية  اأن  كما  ال�سباب  تخنق 
نقائ�س يف خمتلف  تعاين من عدة 
املرافق اخلدماتية، زيادة على اهرتاء 

ونق�س  الطرقية   ال�سبكات  جل 
ماعمق    وغريها  ال�سكنية  امل�ساريع 
ال�سكان  ممثلو  �رح  وقد  املعاناة... 
متتاز  ال�سواين  منطقة  اأن  للجريدة 
مبوقع هائل �سواء يف جمال ال�سياحة 
لكن  الأخللرى  املجالت  اأوخمتلف 
جت�سيد  وعللدم  ال�سلطات  �سمت 
النتخابية  احلمات  خال  الوعود 
ليبقى  لل�سكان،  كبريا  تذمرا  وّلد 

الرتقب �سيد املوقف خ�سو�سا واأن 
الأخرى  هي  عرفت  تلم�سان  ولية 
الولية  هرم  م�ستوى  على  تغيريا 
على  ال�سابق  الللوايل  اإحللالللة  بعد 
 ، مومن  مرموري   وخلفه  التقاعد 
الذي �سوف يكون يف مهمة تهدئة 
التي  احلللدوديللة  بالولية  الو�سع 
الحتجاجات  من  العديد  عرفت 
موؤخرا.                         ع بوتليتا�س

م�اطن� بلدية ال�ص�اين بتلم�صان  يطالب�ن بالتفاتة الهيئات الفاعلة
 متكنت م�سالح اأمن دائرة خمي�ستي 
باأمن ولية تي�سم�سيلت من توقيف 
�سخ�س يف الثاثينيات من العمر، 
على خلفية تورطه يف ق�سية نقل 
بدون  الكحولية  امل�روبات  بيع  و 

رخ�سة .
 العملية ح�سب بيان ذات املوؤ�س�سة 
عنا�ر  قيام  بعد  جللاءت  الأمنية 
على  مداهمات  بعمليات  ال�رطة  

مدينة  �سوارع  و  اأحياء  م�ستوى 
توقيف  عن  اأ�سفرت  خمي�ستي، 
برتويج  يقوم  فيه  م�ستبه  �سخ�س 
الكحولية  امللل�للروبللات  بلليللع  و 
من  كمية  حجز  و  رخ�سة  بللدون 
بل:  قللدرت  الكحولية  امل�روبات 
896 وحدة من خمتلف الأحجام  و 

الأنواع .
    زغارية حميد 

حجز 896 وحدة من امل�صروبات 
الكح�لية بت�صم�صيلت 
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م�اجهات ق�ية يف ربع نهائي 
كاأ�ض ملك اإ�صبانيا

ر�صمًيا.. بر�صل�نة ينجز 
�صفقة �صيفية

 بن زية يع�د للدوري 
الفرن�صي

اأندي ديل�ر : ل� كنت اأخ�صى 
م�اجهة نيمار �صاأبقى يف البيت

اأ�سفرت قرعة ربع نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا عن مواجهات 
مدريد،  وريال  فالن�سيا  اللقب  حلامل  خ�سو�سًا  متوازنة 
خارج  �سعبة  مواجهة  بر�سلونة  الو�سيف  يخو�س  بينما 
مو�سم  يف  البطولة  نهائي  نحو  الطريق  يف  وذلك  ملعبه، 

.2019-2020
ريال  مناف�سه  مواجهة  يف  مدريد  ريال  القرعة  واأوقعت 
�سو�سييداد على اأر�سه يف ملعب "�سانتياغو برنابيو"، حيثحُ 
اأنه  "امللكي" خ�سو�سًا  �ستكون املواجهة يف املتناول للنادي 
زيــدان  الفرن�سي  ــدرب  امل بقيادة  جماهريه  ــام  اأم يلعب 

ومقعد الدور ن�سف النهائي قريب جداً.
يف  النهائي  ربــع  قرعة  فاأوقعته  بر�سلونة،  فريق  اأمــا 
على  بلباو  اأتلتيك  فريق  �سد  ومنتظرة  �سعبة  مواجهة 
"البا�سكي" اأحلق  اأن الفريق  "�سان مامي�س"، واملثري  ملعب 
بهدف  الأوىل  اجلولة  يف  اخل�سارة  "الكتالوين"  بالنادي 

نظيف يف نف�س امللعب.
مواجهة  يف  فالن�سيا  البطل  ف�ستجمع  الثالثة  املباراة  اأما 
حاول  �سيحُ حيثحُ  ـــري،  الأخ اأر�ـــس  على  غرناطة  فريق 
الأ�سبوع  بر�سلونة  على  املثري  بالفوز  املنت�سي  الفريق 
املا�سي حتقيق النت�سار والعبور اإىل املربع الذهبي للمرة 

الثانية تواليًا بعد التتويج يف املو�سم املا�سي.
بطولة  مفاجاأة  مرياندي�س،  فريق  �سيلعب  املقابل،  يف 
الـ16،  دور  يف  اإ�سبيلية  اأق�سى  والذي  اإ�سبانيا،  ملك  كاأ�س 
حماولة  يف  وذلك  الأول،  اأر�س  على  فياريال  فريق  �سد 
ن�سف  الدور  اإىل  والعبور  الكبرية  املفاجاأة  ملتابعة  منه 

النهائي لأول مرة يف تاريخه.

ظهر  بر�سلونة،  نادي  اأعلن 
تعاقده  اجلمعة،  ام�س 

ــو  ــك ــس ــ� ــي ــس ــ� ــران ــــع ف م
تـــريـــنـــكـــاو مــهــاجــم 
بــراجــا  �سبورتينج 

الربتغايل.
ــة  ــون ــل ــس ــر� وقــــــال ب
خالل البيان الر�سمي 

"تو�سل  موقعه  على 
لتفاق  وبراجا  البار�سا 

ــب  ــالع ــم ال ــس ــــل � مـــن اأج
الذي  ترينكاو،  فران�سي�سكو 

مطلع  الكتالوين  للفريق  �سين�سم 
يوليو/متوز املقبل".

31 مليون يورو، و�سيوقع  "تكلفة ال�سفقة  واأ�ساف البيان 
موا�سم،   5 ملدة  الكتالوين  النادي  مع  عقد  على  الالعب 
بقيمة  جزائي  �سرط  مع   2024-2025 مو�سم  نهاية  حتى 

يورو". مليون   500
وميكنه  عاما،   20 العمر  من  ترينكاو  فران�سي�سكو  ويبلغ 
اللعب يف كل مراكز الهجوم، رغم اأنه يجيد اللعب كجناح 

�سواء على الطرف الأمين اأو الأي�سر.
كما يتمتع ترينكاو بال�سرعة واملهارة، ولديه دقة رائعة 
بال�ساق الي�سرى مع روؤية جيدة للمباراة، و�سهولة توزيع 

التمريرات والت�سديد اجليد.

عن  "فيفا"،  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اأعلن 
انتقالت  �سوق  يف  الأندية  اأنفقته  ما  قيمة 
التقرير  اأ�سدر  2019، بعدما  الالعبني يف عام 
امل�سروفة،  بالأموال  املتعلق  العاملي  ال�سنوي 
اإدارات الفرق يف  وقيمة الأرباح التي حققتها 

ال�سنة املا�سية.
�سجلت  القدم  كرة  اأندية  اأن  التقرير،  واأو�سح 
رقمًا قيا�سيًا من حيث الإنفاق على التعاقدات 
يف عام 2019، بعد اأن و�سلت اإىل 7.35 مليارات 
باملئة   5.8 اإىل  و�سلت  بزيادة  اأمريكي،  دولر 
2018، اإذ ت�سدرت الفرق  مقارنة مبا حدث يف 
الإنكليزية نظرياتها يف العامل بحجم الإنفاق.
دولر  مليار   1.5 الإنكليزية  الأندية  و�سرفت 
اأمريكي يف عام 2019 على التعاقدات، بن�سبة 
�سوق  لكن  املا�سي،  العام  من  اأقل  باملئة   22.1
ن�سيب  من  كان  املا�سية  ال�سنة  يف  النتقالت 
80 باملئة  100 فريق فقط، بن�سبة و�سلت اإىل 

من املجموع العاملي حلجم الإنفاق.

الأكرث  كانت  الربتغالية  الأندية  اأن  وتابع، 
 384 قيمة  على  ح�سلت  بعدما  لالأموال،  ك�سبًا 
مليون دولر، فيما اعتربت الفرق الإنكليزية 
وقدره  �ساٍف  �سلبي  ميزان  اأكرب  �ساحبة  باأنها 
قامت  التي  العمليات  من  دولر،  مليون   549.9

فيها ب�سوق النتقالت يف عام 2019.
ومت اإجراء 18042 عملية انتقال بني الأندية 
�سجله  اآخــر  قيا�سي  رقــم  وهــو   ،2019 عــام  يف 
�سمل  اإذ  "فيفا"،  القدم  لكرة  الــدويل  الحتــاد 
كما  خمتلفة،  جن�سية   178 من  لعبًا   15463
القدم  بكرة  الإنــفــاق  يف  زيــادة  هناك  كانت 
الن�سائية، التي و�سلت ن�سبتها اإىل 16.3 باملئة.
القدم  كــرة  بـــاأن  اأرقـــامـــه،  التقرير  وخــتــم 

اإنفاق  مبعدل  ارتــفــاعــًا  �سهدت  الن�سائية 
و�سلت  اأن  بعد  التعاقدات،  على  الأندية 
من  بــدل  اأمــريكــي،  دولر  األــف   652 اإىل 

ارتفع  فيما   ،2018 عام  يف  دولر  األف   560
عدد النتقالت من 696 اإىل 833.

نــادي  رئي�س  لورينت�س،   دي  اأوريــلــيــو  عرقل 
نابويل  الإيطايل، �سفقة انتقال مهاجم الفريق، 
البلجيكي دراي�س مريتينز، اإىل �سفوف ت�سل�سي 
الإنكليزي قبل اإغالق �سوق النتقالت ال�ستوي 
احلايل، ب�سبب مطالبه الغريبة، رغم اأن لعبه 

�سينتهي عقده يف ال�سيف املقبل.
عن  �سادرة  اإيطالية،  �سحافية  تقارير  وك�سفت 
اأن نادي  ال�سحايف ال�سهري جيانلوكا دي مارزيو، 
ماليني   7 اإىل   6 بني  ما  ا  عر�سً قدم  قد  ت�سل�سي 
مريتينز  عن  يتخلى  اأن  اأجل  من  لنابويل  يورو 
يف يناير/ كانون الثاين احلايل، حيث وافق دي 
ولكنه  اللندين،  النادي  عر�س  على  لورينت�س 
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عاًما حتى ال�سيف املقبل على �سبيل الإعارة.

طلب  رف�سوا  ت�سل�سي  نادي  م�سوؤويل  اأن  واأ�ساف 
ال�سفقة  اإمتــام  يريدون  حيث  نابويل،  رئي�س 
�سوق  اإغــــالق  قــبــل  ــب  ــالع ال ينتقل  اأن  عــلــى 
حزيران  يونيو/  يف  ولي�س  احلايل،  النتقالت 

املقبل.
دي  للجدل،  املثري  الرئي�س  �ــســروط  واأثـــارت 
التوا�سل  لورينت�س، حملة �سخرية عرب مواقع 
الجتماعي، ب�سبب طلبه الغريب ببيع الالعب 

على اأن يبقى مع الفريق حتى نهاية عقده.
موقع  عــلــى  ت�سل�سي،  م�سجعي  ـــد  اأح وكــتــب 
"دي لورينت�س لي�س جدًيا"،   : )تويرت(، يف رده 
منذ  �سمعته  �سيء  اأطــرف  "هذا  اآخــر:  واأ�ساف 
اإىل البتعاد  وقت طويل، يحتاج دي لورينت�س 
لنا  يبيع  اأن  الــرجــل  اأراد  الأ�ــســيــاء!  هــذه  عــن 

لعــبــه، الــذي 
عقده  ينتهي 
ال�سيف،  هذا 
ــع  م الآن، 

حتى  ــه  ــائ ــق اإب
ــف عــلــى  ــي ــس ــ� ال
�سبيل الإعارة!".

"دي  ثــــالــــث:  ـــب  ـــت وك
اأن  من  متاأكد  اأنــا  ــــــــــذا لورينت�س؟؟؟  ه

من  يريد   ... بي�ساء!  مالب�س  يرتدي  الرجل 
لنابويل  وي�سمح  مريتينز  ي�سرتي  اأن  ت�سيل�سي 
نهاية  حتى  الإعــــارة  �سبيل  على  يلعب  بـــاأن 
فقط  اأ�سهر  �ستة  ميلك  اأنــه  حــني  يف  املــو�ــســم، 

للمغادرة. يا اإلهي!".

ــــادي نــيــوكــا�ــســل  ــري ن ــاه ــم تــرتقــب ج
الــذي  امل�ستوى  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد 
بن  نبيل  اجلــزائــري  ــدويل  ال �سيقدمه 
تاأمل حت�ّسن الأداء  اأن كانت  طالب، بعد 
العام للفريق، باإقدام الإدارة على جلب 
اجلماهري  اأّن  غــري  مــعــروفــة،  اأ�ــســمــاء 
بع�س  ظهور  جراء  من  انزعاجها  اأبدت 
ـــاأداء بــاهــت، خالل  الــقــادمــني اجلــدد ب
كاأ�س  يف  يونايتد  اأوك�سفورد  مع  املباراة 
الحتاد، والتي انتهت بالتعادل ال�سلبي، 

ال�سبت املا�سي.
للفئات  ال�سابق  الفني  املدير  وا�ستغل 
هوت�سبريز  توتنهام  بــنــادي  ال�سنية 
الفر�سة  �ـــســـريوود،  تــيــم  الإنــكــلــيــزي 
�سخ�سية  عن  وا�سحة  �سورة  لإعطاء 
بن طالب، يف ت�سريحات خ�ّس بها موقع 

ليف". "كرونيكل 
�سفقة  نيوكا�سل  "حقق  �سريوود:  وقال 
�سيكون  اإذ  طالب،  بن  نبيل  ب�سم  رائعة 
اإ�سراكه  اأجل  من  للمدرب  متاحًا  املجال 
حيث  فيها،  اللعب  يتقن  مراكز  عدة  يف 
ويدعم  فريقه  هجمات  يف  �سي�ساهم 
خالل  الدائم  ن�ساطه  بف�سل  الــدفــاع، 

املباراة".
الــفــريــق  ي�ستغل  اأن  "يجب  وتـــابـــع: 
لأنه  البدنية،  وقوته  طالب  بن  ن�ساط 

لنف�سه،  الثاأر  بنية  املباريات  �سيخو�س 
بعد رحيله من توتنهام نحو �سالكه، من 
للتاألق،  الكافية  الفر�سة  ينال  اأن  دون 
اأّن ال�سبريز قد اأخطاأوا برتكه  واأعتقد 

يغادر الفريق قبل �سنوات".
ويــوؤمــن �ــســريوود بــقــدرات لعــب خط 
اأّن  خا�سة  نف�سه،  فــر�ــس  يف  الو�سط 
ناديه  مع  �ساحله  يف  �ستكون  الظروف 
طالب  بــن  "�سيجد  مو�سحًا:  اجلــديــد، 
كما  نيوكا�سل،  مع  النجاح  عوامل  جميع 
ت�سعد  اجلماهري  �ستجعل  مهارته  اأن 

باأدائه، واأتذّكر عندما راأيته لأول مرة، 
لعبًا  �سي�سبح  اأنه  اأ�سبوع  بعد  وتيّقنت 

كبرياً".
طالب  ــن  ب عــيــب  اأّن  �ـــســـريوود  واأّكـــــد 
املتقلبة،  �سخ�سيته  يف  يتمثل  الوحيد، 
طالب،  بن  مع  كثرياً  "حتدثت  فاأ�ساف: 
وقلت له يف اأكرث من مرة باأن يتحكم يف 
الغ�سب،  حالة  يف  ي�سكت  واأن  اأع�سابه، 
وهذه هي نقطة �سعفه الوحيدة، لأنه 
وهو  م�ساعره  اإىل  مبيله  م�ساكله  يعالج 

اأمر خطاأ".

ــان،  زف مــهــدي  اجلــزائــري،  النجم  عــرث 
ال�سعبة،  لو�سعيته  خمــرج  على  ــرياً  اأخ
رغم  ناٍد،  دون  مو�سم  لن�سف  معاناة  بعد 
اأفريقيا وم�ساهمته  اأمم  تاألقه يف بطولة 
ال�سحراء"  "حماربي  منتخب  تتويج  يف 

ببطولة اأمم اأفريقيا 2019 مب�سر.
"ليكيب"  �سحيفة  ك�سفته  مــا  وح�سب 
الفرن�سية، فاإن مهدي زفان تو�سل اأخرياً 
اإىل  �سينتقل  اإذ  جديد،  ناٍد  مع  اتفاق  اإىل 
نادي كريليا �سوفيتوف �سمارة يف الدوري 

عقد  عــلــى  �سيم�سي  حــيــث  ــي،  ــس ــرو� ال
دي�سمرب/   31 لغاية  �سيمتد  اأي  ملو�سمني، 
كانون الأول 2021، وبا�سر الأربعاء بعمل 

الفحو�سات الطبية مع ناديه اجلديد.
 27( زفــان  مهدي  الأميــن  الظهري  وف�سل 
رغم  جديد  فريق  على  العثور  يف  عامًا( 
مع  عقده  نهاية  بعد  حّراً  لعبًا  كان  اأنه 
الـ30  يف  الفرن�سي  ريــن  ال�سابق  ناديه 
ما  وهو  املا�سي،  حزيران  يونيو/  �سهر  من 
نارية  بت�سريحات  يديل  الالعب  جعل 

�سد وكيل اأعماله ال�سابق.
الـ6  خــالل  زفــان  مهدي  واكتفى 

بانفراد  بالتدرب  املا�سية  اأ�سهر 
بعدما  ليون،  راأ�سه  م�سقط  يف 

الأندية  بع�س  مع  تفاو�س 
الفرن�سية وكذلك اأندية 
الأوىل  ــــة  ــــدرج ال يف 
الإنكليزية، لكنها تكللت 

بالف�سل.
ل ولــــن يـــكـــون مـــهـــدي زفـــان  و اأ

كريليا  األـــــوان  �سيتقم�س  جـــزائـــري 
حيث  ــي،  ــس ــرو� ال �ــســمــارة  �سوفيتوف 
اإىل ذلك احلار�س الأول ملنتخب  �سبقه 
الذي  مبوحلي،  وهاب  راي�س  اجلزائر، 
موا�سم  لثالثة  النادي  هذا  مع  احرتف 

.)2010-2013(
ت�سعد  اأن  ــوة  ــط اخل هـــذه  ــاأن  ــس � ومـــن 

جمال  اجلــزائــر،  ملنتخب  الفني  املدير 
بلما�سي، وهذا بحكم النق�س املوجود يف 
اأبطال  ت�سكيلة  يف  الأمين  الظهري  مركز 
التي  الطويلة  لالإ�سابة  وهــذا  اأفريقيا، 
عطال،  يو�سف  ني�س  لعب  منها  يعاين 
اأمم  ت�سفيات  ا�ستئناف  من  �سهرين  قبل 

اأفريقيا 2021.

اأكد الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد، 
جاهزية فريقه خلو�س مواجهة الديربي �سد اجلار اأتلتيكو 
من  الـ22  اجلولة  مناف�سات  �سمن  ال�سبت،  اليوم  مدريد، 

الليجا.
�سحيفة  نقلته  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  زيــدان،  وقال 
"ماركا" الإ�سبانية: "نود اأن نلعب دائًما و�سط جماهرينا، وما 
حا�سرة  تكون  دائًما  الديربي  يف  اجلماهري  اأن  هو  �سيحدث 

لدعمنا".

موقف بيل

وال�سيء  لعًبا،   25 "اأملك  اأجاب:  بيل،  عودة  اإمكانية  وعن 
اجليد اأن اجلميع موجود، ومن يدخل لأر�س امللعب يبذل كل 
ما لديه وهذا هو املهم، واأنا ال�سخ�س الذي يختار الالعبني، 
لأنني املدرب، وكل ما اأريده اأن يكون كل الالعبني جاهزين 

ويف تركيزهم".
من  اأقول  ولن  ال�سوؤال،  نف�س  هو  م�ستعد؟  بيل  "هل  وتابع: 
وجاهز  م�ستعد  واجلميع  �سخ�سي،  �سيء  لأنه  �سيلعب،  الذي 

و�سرنى ما �سيحدث".
الأ�سخا�س  هم  يل،  بالن�سبة  تعقيًدا  الأكرث  "الأمر  واأردف: 

الذين ا�ستبعدهم من القائمة، فاجلميع مهم، ويجب اأن
اآخر،  �سيء  يوجد  ول  م�ستعدة،  الفريق  عنا�سر  كل  تكون 
و�سوف  ذلــك،  يعرفون  وهــم  املباريات  من  العديد  فهناك 

اأعتمد عليهم جميًعا".
وب�سوؤاله اإذا كان ريال مدريد اأف�سل عما كان يف الدور الأول 

من الليجا، اأجاب: "ل اأعرف، كل مرحلة خمتلفة".

تحسن النتائج

كان  للمو�سم  التح�سري  فرتة  يف   )7-3( "اخل�سارة  وا�ستكمل: 
مباراة  لدينا  و�ستكون  ــرى،  اأخ مباراة  والآن  ظروفها،  لها 

عقدة للغاية وناأمل م�ساهدة مباراة جيدة". محُ
واأ�سار زيزو، اإىل اأن �سر النتائج اجليدة التي يحققها الفريق 
منذ  اأعرفه  ميندي  "فريلند  م�سيًفا:  العمل،  هو  موؤخًرا 

م�ساهدة  اأحب  لأنني  طويلة،  فرتة 
�سيء  كل  وقبل  الفرن�سي،  الــدوري 

الكثري  ولــديــه  تناف�سي  ــب  لع هــو 
والهجومية،  الــدفــاعــيــة  ـــودة  اجل مــن 
ويحب املبارزات، وكان هنا منذ 6 اأ�سهر، 

وي�ستوعب بالفعل ما هو ريال مدريد".
"هو  ك�سف:  ــــازارد،  ه مــوقــف  وحـــول 
ف�سيء،  �سيئا  ويتح�سن  معنا  يتدرب 
اأن يكون جاهًزا، لكننا لن  والكل يريد 

نحُخاطر باأي لعب".
اأجاب:  توتنهام،  من  بيل  اقرتاب  وعن 
"جاريث بيل هنا معنا، ول اأفكر يف هذا 

الحتمال، واأنا �ساأعتمد عليه".

انتقاد سيميوني

على  �سيعتمد  اأنه  على  زيــدان  و�سدد 
ــاز،  دي واإبــراهــيــم  مــاريــانــو  الثنائي 
حول  ال�سائعات  على  التعليق  ا  راف�سً

م�ستقبلهما.
ووا�سل: "النتقادات ل�سيميوين؟ ل 
اأفهم ذلك، واأعلم قدراته كمدرب، 
جوارديول  اإن  قلت  اأنني  و�سحيح 

هو الأف�سل، لكن �سيميوين واحد من 
�سابًقا،  اأثبته  ما  وهو  املدربني،  اأف�سل 

غري نظرتي له". والنتقادات لن تحُ
نقوم  ما  الدفاعي؟  "التح�سن  واختتم: 
به هو العمل، حيث نعمل ب�سكل جيد، 
ويف كل مباراة نحُظهر ذلك، واأقدر عمل 
هو  �سيء  اأهــم  اأن  ونعلم  الالعبني  كل 

ومع  ذلك  بعد  ثم  مرمانا،  عن  الدفاع 
الهجوم  ميكننا  منتلكها  التي  اجلـــودة 

والفوز".

رقم قيا�صي جديد يف �ص�ق النتقالت عام 2019

رئي�ض ناب�يل يثري ال�صخرية ب�صبب مفاو�صاته مع ت�صل�صي

مدرب ت�تنهام ال�صابق: "هذه نقطة ال�صعف ال�حيدة لنب طالب"

 زفان يتفق مع ناٍد جديد وُيريح بلما�صي

زيدان: "بيل م�صتمر مع الريال.. 
ولن اأخاطر بهازارد يف الديربي"

و�صعية غالم مع ناب�يل تتعقد.. وتتجه �ص�ب املحاكم !
الأي�سر  الظهري  و�سع  يــزال  ل 
جمهوًل،  غالم  فــوزي  اجلزائري 
كانت  التي  املوؤ�سرات  كل  فرغم 
فريق  اإىل  انتقاله  بقرب  توحي 
ـــر خـــالل فـــرتة النــتــقــالت  اآخ
�ساحب  اأن  اإل  احلالية،  ال�ستوية 
�سفوف  يف  لعبًا  يــزال  ما   )28(

نابويل الإيطايل.
ــة  ــي ــالم ــت تـــقـــاريـــر اإع ــف ــس ــ� وك
النجم  و�سعية  اأن  اإيــطــالــيــة، 
يف  تعقيداً  �ــســتــزداد  ــري  ــزائ اجل
الأ�سابيع القليلة املقبلة، اإذ يفكر 
نادي نابويل ب�سطبه من قائمته 
يتم  حتى  املو�سم،  نهاية  حتى 
اإدراج الظهري الأي�سر ال�سوي�سري 
الذي  مكانه،  رودريغيز  ريكاردو 
تقرتب �سفقة انتقاله من ميالن 

اإىل الفريق من احلدوث.
واأدىل لوكا األبانو حمامي الالعب، 

"بونتو نوفو"  بت�سريحات لراديو 
غالم  ــاأن  ب فيها  ــد  اأك ــايل،  ــط الإي
هـــادئ جـــداً و�ــســط كــل الأخــبــار 

بقوله:  اإبــعــاده،  عــن  املنت�سرة 
ففي  �سليم،  لأنــه  هــادئ  "فوزي 
ــن الــفــريــق،  حـــال ا�ــســتــبــعــاده م

ببع�س  القيام  اإىل  �سنلجاأ  فاإننا 
الإجراءات القانونية".

اأونالين"،  "نابويل  موقع  واأو�سح 

يف  عرو�س  عدة  رف�س  غالم  اأن 
حيث  املا�سية،  القليلة  ـــام  الأي
لكل  "ل"  اجلزائري:  النجم  قال 
من  اإليه  و�سلت  التي  املقرتحات 
اأندية الدوري الفرن�سي، وكذلك 
الإنكليزي،  نيوكا�سل  فريق  من 
قبل  ــل  ــي ــرح ال ــد  ــري ي ل  لأنــــه 
يــورو  مليون   12 ملبلغ  ا�ستالمه 
حتى  عقده  جتديد  مكافاأة  ميثل 

.2022
ـــع  ـــداف ـــهـــم امل ـــس ـــت اأ� ـــع ـــراج وت
�سنتني،  اآخر  يف  كثرياً  اجلزائري 
اأ�سبح غيابه متكرراً عن  اأن  بعد 
البدنية  حالته  ب�سبب  امليادين، 
التي  الإ�سابات  جراء  املتدهورة، 
تالحقه من �سنة 2017، ما جعله 
ــل املــدربــني  ـــارج حــ�ــســابــات ك خ
يف  نابويل  على  تعاقبوا  الذين 

الفرتة ال�سابقة.

كل�ب على راأ�ض املر�صحني 
لأف�صل مدرب يف الربميريليج

�ص�ل�صكاير: اأهداف برون� 
فرنانديز تتحدث عن نف�صها

ــي لـــلـــدوري  ــم ــس ــر� ـــن احلــ�ــســاب ال اأعـــل
التوا�سل  موقع  على  املمتاز،  الإجنليزي 
املر�سحني  اأ�سماء  تــويــرت،  الجتماعي 
خالل  البطولة  يف  مدرب  اأف�سل  جلائزة 

يناير/كانون ثان اجلاري.
الإ�سباين  تواجد  الرت�سيحات،  و�سهدت 
�سيتي(،  )مان�س�سرت  جــوارديــول  بيب 
)ليفربول(،  كلوب  يورجن  والأملــاين 
ــل  ــات ــه ــازن والـــنـــمـــ�ـــســـاوي رالــــــف ه
نيجيل  والإجنليزي  )�ساوثهامبتون(، 

بيار�سون )واتفورد(.
ح�سد  من  هو  كلوب  يورجن  اأن  يذكر 
جائزة اأف�سل مدرب يف الربميريليج 
و�سبتمرب/  اأغ�سط�س/اآب  اأ�سهر  عن 
ـــان،  ــن ث ــري ــس ــ� ــرب/ت ــم ــوف اأيـــلـــول ون

ودي�سمرب/كانون اأول.
ويحتل ليفربول �سدارة الرتتيب بجدول الدوري 
 19 بفارق  نقطة   70 بر�سيد  املمتاز  الإجنليزي 

نقطة عن مان�س�سرت �سيتي �ساحب املركز الثاين.

ــرت  ــس ــ� ــس ــ� ــان ـــــن م ـــــل اأع
اخلمي�س،  يوم  يونايتد، 
و�سط  لعــب  مــع  تعاقده 
برونو  الربتغال،  منتخب 
�سبورتنج  من  فرنانديز، 
قال  �سفقة  يف  ل�سبونة، 
عنها اأويل جونار �سول�سكاير، 
اإنها  مدرب الفريق الإجنليزي، 

متثل اإ�سافة قوية.
�سيدفع  يونايتد  اإن  الأربعاء،  يوم  �سبورتنج،  وقال 
على  للح�سول  دولر(،  مليون   61( يورو  مليون   55
النهائية  القيمة  اأن  رغــم  فرنانديز،  خدمات 

لل�سفقة قد تزيد كثريا.
للبور�سة،  بيان  يف  الربتغايل  النادي  واأو�سح 
اأن التفاق ب�ساأن فرنانديز )25 عاما( يت�سمن 
قيمتها  ت�سل  الأداء،  على  بناء  اأخرى  "بنودا 

اإىل 25 مليون يورو"
منذ  برونو  "نراقب  بيان  يف  �سول�سكاير،  وقــال 
اأ�سهر طويلة، والكل هنا عرب عن اإعجابه مبهاراته، 

وما ميكن اأن ي�سيفه للفريق".
برونو  و�سنعها  �سجلها  الــتــي  "الأهداف  وتــابــع 
تتحدث عن نف�سها.. �سيكون اإ�سافة قوية للفريق، 

و�سي�ساعدنا يف الن�سف الثاين من املو�سم".
رائع،  توقيت  يف  تاأتي  ال�ستوية  "العطلة  ووا�سل 
الت�سكيلة،  مــع  الن�سجام  على  بــرونــو  مل�ساعدة 

والتعرف على زمالئه يف الفريق".

جنح نادي ديجون الذي يعاين يف الدوري الفرن�سي، 
من ح�سم �سفقة هجومية جديدة قبل اإغالق فرتة 
�سوق النتقالت ال�ستوية احلالية، وذلك بعدما اأعلن 

التعاقد ر�سميًا مع النجم اجلزائري يا�سني بن زية.
عاًما   25 العمر  من  البالغ  اجلزائري  الالعب  وانتقل 
ليل  نادي  من  معاراً  اليوناين  اأوملبياكو�س  فريق  من 
فرتة  خــالل  اإليه  انتقل  قد  كــان  الــذي  الفرن�سي، 
الذي  ديجون  ل�سالح  املا�سية،  ال�سيفية  النتقالت 
بر�سيد   "1 "الليغ  يف  ع�سرة  ال�ساد�سة  املرتبة  يحتل 

الهبوط. مراكز  عن  نقاط  ثالث  وبفارق  نقطة،   21
الفرن�سي  وليل  ديجون  نادي  بني  املفاو�سات  وكانت 
كانون  يناير/   18 يف  انطلقت  قد  زية،  بن  اأجل  من 
ثم  لتفاق  الطرفان  يتو�سل  اأن  قبل  املا�سي،  الثاين 
ليوقع  اخلمي�س  ال�سفقة  اإنهاء  ر�سميًا  النادي  اأعلن 

الالعب عقداً ملدة ثالث �سنوات ون�سف.
وكان بن زية قد انتقل اإىل �سفوف نادي اأوملبياكو�س 
خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املا�سية على �سبيل 
الإعارة قادًما من فريق ليل، غري اأنه مل يلعب �سوى 
املو�سم  انطالق  منذ  امل�سابقات  بجميع  مباريات   9
دقيقة   300 اإىل  و�سل  م�ساركات  ومبجموع  احلــايل 

فقط، منها 5 يف الدوري املحلي.
جتربة  خا�س  قد  اجلزائري  الــدويل  الالعب  وكــان 
مماثلة يف املو�سم املا�سي مع فرنبخ�سة الرتكي الذي 
املو�سم،  نهاية  يف  ال�سراء  خيار  تفعيل  عدم  ل  ف�سّ
جمدًدا  اإعارته  ل  ف�سّ الذي  ليل  اإىل  عودته  ليتقرر 

لأوملبياكو�س.

عاد مهاجم املنتخب الوطني اجلزائري اأندي ديلور 
الإعــالم  لو�سائل  �سحفية  ت�سريحات  يف 
جنم  مع  ق�سيته  عن  للحديث  الفرن�سية 

نادي باري�س �سان جرمان ناميار .
اإذ اأكد اأندي ديلور مهاجم نادي مونبلييه 
اأنه ل يخاف من اأي اأحد ، كما اأكد 
بينه  �سيحدث  ما  �سريى  اأنه 
هذه  خالل  ناميار  بني  و 

املباراة .
ــــــدث ديـــلـــور  وحت
قائال ” اأنا ل اأخاف 
و  �سخ�س  اأي  ــن  م
�سيحدث  ما  �ــســاأرى 
ناميار  بــني  و  بيني 
خالل املباراة لو كنت 
�ساأبقى  نيمار  اخ�سى 
اأذهب  لن  و  البيت  يف 

للملعب ”.
 ” قائال  حديثه  وتــابــع 
 ، كانت  مهما  الإهــانــة  اأحــب  ل  اأنــا 
يحرتم  اأن  لعب  كل  على  يجب  لكن 
مناف�سه مهما كان اإ�سمه او اإ�سم الفريق 

الذي يلعب فيه ”.
املنتخب  ملــهــاجــم  �ــســبــق  قــد  و 
ديلور  اأنــدي  اجلزائري  الوطني 
الت�ساجر مع ناميار قبل ان تتم 
و  الالعبني  قبل  مــن  تفرقتها 

اأع�ساء الطاقم الفني .
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اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأدرار
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 01/ 2020
و�صل ا�صتالم ملف تاأ�صي�ض جمعية ذات �صبغة حملية

1433هـ  عام  �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   12/06 رقم  قان�ن  مب�جب 
امل�افق 12 يناير 2012 يتعلق باجلمعيات.

�صبغة  ذات  جمعية  تاأ�صي�ض  ملف   2020 جانفي   28 ي�م:  اأودع 
حملية.

مالك.  الإمام  ملت��صطة  التالميذ  اأولياء  جمعية  اجلمعية:  ت�صمية 
امل�دع:  اأولف.  بلدية  مالك،  الإمام  مت��صطة  الجتماعي:  املقر 

�صادي الطيب.
ال�ظيفة يف اجلمعية: كاتب اجلمعية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية

مديرية الموارد المائية لوالية الوادي
الرقم الجبائي: 099039019000626

رقم 217/ م . م . م /2019

إعالن عن منح مؤقت
          طبقاً ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 والمتعلق بتنظيم الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام تعلن مديرية الموارد المائية لوالية الوادي كافة المشاركين في طلب 
العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا المعلنة بيومية “التحرير” بتاريخ 2019/12/09 و بيومية “ 

HORIZONS” بتاريخ 2019/12/02 والمتعلقة بـ:
الحصة 07: إعادة االعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب عبر أحياء بلدية الدبيلة 

بأن الحصة المذكورة أعاله أسندت مؤقتا إلى:

اآلجالالمقاولةالمشروع
نقطة التقييم 

التقني
المبلغ المالي بعد 

التصحيح )دج(

الحصة 07: إعادة 
االعتبار لشبكة المياه 
الصالحة للشرب عبر 

أحياء بلدية الدبيلة

مقاولة عتوسي رضا
حي المطار- تبسة

الرقم الجبائي:
1982390 10031243

 04
اشهر

6413.831.555.00

التقنية  عروضهم  لتقييم  المفصلة  النتائج  على  اإلطالع  في  الراغبين  العارضين  بإمكان             
والمالية االتصال بمصلحة إدارة الوسائل في أجل أقصاه ثالثة أيام )03( أيام ابتداء من اليوم األول لنشر 
هذا اإلعالن وذلك طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 

والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
المختصة في  للصفقات  اللجنة  لدى  تقديم طعنهم  بإمكنهم  االختيار  الذين يحتجون على هذا  العارضين 
أجل عشرة )10( أيام ابتداء من تاريخ أول يوم نشر هذ اإلعالن في الصحف أو في النشرة الرسمية 
247/15 المؤرخ في  الرئاسي  82 من المرسوم  المادة  العمومي وذلك طبقا ألحكام  المتعامل  لصفقات 

2015/09/16 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

  ANEP Nْ 2030000142      التحرير 2020/02/01 

يف   : ح�ص�ريا  ابتدائيا  علنيا  الأ�صرة  �ص�ؤون  ق�صايا  يف  ف�صال  املحكمة  -حكمت 
بافتتاح  الأمر  امل��ص�ع:  يف   - اخلربة.  بعد  الرتجيع  دع�ى  -قب�ل  ال�صكل 
اخلبري  بتعيني  الآمر  احلكم  افراغ  ومبقت�صاه  �صدها  املرجع  حق  يف  التقدمي 
  /19 رقم:  فهر�ض   ،2019/11/12 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�صادر 
بك��ض  اخلبريم�من  قبل  من  املنجزة  اخلربة  اعتماد  ومب�جبه    01951
رقم:  حتت   ،  2019/11/26 بتاريخ:  ال�صبط  باأمانة  تقريره  وامل�دع  ب�بكر 
امل�ل�دة  اأ�صماء  اهلل  �صيف  �صدها  املرجع  على  احلجر  عليه  وبناء   19/184
م�صع�دة وتعيني  من�ص�ر وباحدية  ابنة  ون�صه  باميه   1996/04/27 بتاريخ: 
املرجع والدها �صيف اهلل من�ص�ر مقدما عليها لرعايتها وت�صيري �ص�ؤونها ومتثيلها 
بن�صر  والأمر  القان�ن  به  ي�صمح  مبا  والق�صائية  الإدارية  الهيئات  خمتلف  اأمام 
هذا احلكم يف جريدة وطنية ي�مية لالإعالم مع الأمر بالتاأ�صري بافتتاح التقدمي 
املرجع  حتميل  لالإ�صهار.-  �صدها  املرجع  ميالد  عقد  هام�ض  على  احلجر  مع 
امل�صاريف الق�صائية مبا يف ذلك م�صاريف اخلربة.- بذا �صدر احلكم واأف�صح به 
جهارا باجلل�صة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذك�ر اأعاله ول�صحته اأم�صاه الرئي�ض 

واأمني ال�صبط كالتايل.

حكــــــــم 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الديوان الوطني للخدمات الجامعية
مديرية الخدمات الجامعية ايليزي

الرقم الجبائي: 001633019000553

اعالن عن عدم جدوى اجراء طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
  تطبيقا للمادة 40 البند 02 من المرسوم الرئاسي رقم : 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 والمتعلق بقانون 

االعالن عن طلب             في  الذين شاركوا  المتعهدين  كافة  الى  ايليزي  الجامعية  الخدمات  مدير  السيد  يعلم  العمومية  الصفقات 
عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا و الصادرة بالجرائد الوطنية :

- التحرير بتاريخ 2019/11/24
- Horizons بتاريخ 2019/11/21

- التحرير بتاريخ 2019/11/21
- Horizons بتاريخ 2019/11/20

و الخاصة بـ : تموين مطاعم االقامة اإلقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ايليزي بالتغذية
والتكفل بخدمات النقل الجامعي للطلبة المسجلين بالمركز الجامعي ايليزي

يقرر عدم جدوى اجراء طلب عروض
السبب : خطا في االجراءت التي تسبق االعالن

  ANEP Nْ 2030000172      التحرير 2020/02/01 
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�سباب   ، اليوم  ع�سية  ي�ستقبل 
مباراة  ومبنا�سبة  ثــور،  بني 
مرحلة  ــن  م الــثــالــثــة  ــة  ــول اجل
العودة من بطولة الق�سم الثاين 
البالد  و�ــســط  جمموعة  هـــواة 
عني  �سباب  جـــاره  مبــيــدانــه   ،
و�سارة من مدينة اجللفة ، وتعد 
املباراة  فر�سة �سانحة جديدة 
لتدعيم  الــ�ــســحــراء  ــزلن  ــغ ل
جديدة  نقاط  بثالثة  الر�سيد 
ومــنــهــا مــوا�ــســلــة الحــتــفــاظ 
يحتلها  التي  الثانية  باملرتبة 
الفريق الآن واملوؤدية تدريجيا 
القادم  املو�سم  الــثــاين  للق�سم 
اللتني  املــبــاراتــني  وفــق  بعدما 
من  الثاين  الن�سف  بهما  اأ�ستهل 

البطولة . 

الجمهور جاهز 
إلعطاء الدعم الالزم 

والمساهمة في الفوز 

ــاط املــحــفــزة  ــق ــن ومـــن بـــني ال
هو  اجلـــديـــد  ــاء  ــق ــل ال ـــذا  ه يف 
بح�سور  �ستلعب  املــبــاراة  اأن 
الدعم  اأعطوا  الذين  الأن�سار 
البطولة  انطالقة  منذ  الالزم 
العوامل  على  ناهيك   ، اجلارية 
عودة  منها  امل�سجعة  الأخـــرى 
املــحــطــة  يف  غـــامنـــا  الــفــريــق 
ميدانه  خـــارج  مــن  الأخــــرية 
تتمثل يف نقطة ثمينة من اأمام 
الدار البي�ساء لكن احلذر يبقى 
مطلوب اأمام النتائج الإيجابية 
املناف�س  ي�سجلها  بـــات  الــتــي 
الديار  داخل  لقاءاته  يف  �سواء 

من  مكنته  والتي  خارجها  اأو 
العام  الرتتيب  �سلم  يف  التقدم 

للبطولة . 

نحو مواجهة عين 
وسارة بتشكيلة عين 

البيضاء 

خالل  ومــن   ، مت�سل  �سياق  يف 
�سيدي  املدرب  لواقفات  العودة 
يخلف مع لعبيه وكذا املباراة 
بها  ــى  ــه اأن الــتــي  التطبيقية 
الفريق لقاء حت�سرياته ملباراة 
ــارة  ــني و�ــس ــــام ع الأمــ�ــســيــة اأم
يخلف  �سيدي  املــدرب  اأن  تاأكد 
التي  املجموعة  على  يــراهــن 
البي�ساء  الــدار  لقاء  بها  لعب 
الف�سل  لها  كان  والتي  الأخــري 
بعد  التعادل  بنقطة  العودة  يف 
نهاية اللقاء على وقع هدف يف 
عامل  على  ناهيك   ، �سبكة  كل 
يف  بــه  تغنى  التي  ال�ستقرار 
يتوا�سل  حتى  منا�سبة  من  كم 
امليدان  يف  والن�سجام  التالحم 

 .

الهيئة المسيرة للنادي 
العريق ستكرم أبطال 

رالي دكار 1980سنة 

قبل  من  بلغنا   ، اآخــر  �سياق  يف 
الهيئة  اأن  املوثوقة  م�سادرنا 
�ستحتفظ  ــنــادي  ــل ل املــ�ــســرية 
قامت  التي  الرائعة  باخلطوات 
الكروي  املو�سم  بداية  منذ  بها 
�ــســتــوا�ــســل  ــث  ــي ح  ، ـــــاري  اجل

ملختلف  تــكــرميــهــا  جتــ�ــســيــد  
خالل   ، والأبطال  الريا�سيني 
�سباب  ــــام  اأم الأمــ�ــســيــة  ــاء  ــق ل
�ستكون  حــيــث   ، ــارة  ــس و� ــني  ع
لأبطال  ــرة  امل هــذه  اللتفاتة 
البالد  �سرفوا  الذين  العامليني 
ورقلة  مدينتهم  وخ�سو�سا 
والــذي  ككل  الكبري  واجلنوب 
الـــربوز  تــلــك  يــتــذكــر  زال  ل 
الوطني  امل�ستوى  على  والتاألق 
والدويل وهم زرقون بوحف�س 
عطوات  ميلود  احلاج  واملرحوم 
ــد عــبــد الــقــادر  ــوزي واحلــــاج ب
وعفان حممد اأبطال رايل دكار 
�سوناكوم  ب�ساحنة   1980 �سنة 
املــراتــب  واحتاللهم  الوح�س 
عن  والرابعة  والثانية  الأوىل 
بداية  قبل  وذلـــك   ، ــوايل  ــت ال
وجوه  طبعا  وبح�سور  اللقاء 

فاعلة يف النادي .

التعداد مكتمل وال 
حجة لالعبيه

  
ت�سكيلة  يف  غيابات  يوجد  ل 
خري  يخلف  �ــســيــدي  ــــدرب  امل
جميع  التحقوا  بعدما   ، الدين 
ـــواء املــ�ــســابــني  ـــس الــالعــبــني �
املــبــاراة  الــذيــن غــابــوا عــن  اأو 
الأخرية ب�سبب العقوبة الآلية 
دون  �سي�ستغلها  فر�سة  وهي   ،
العنا�سر  لتوظيف  املدرب  �سك 
تعد  التي  اللقاء  لهذا  الالزمة 
الالعبني  جلميع  رغبة  نقاطه 
طموحهم  جت�سيد  انتظار  يف 
بنقاط  الفوز  وهــو  املــيــدان  يف 

املباراة اجلديدة ومنها موا�سلة 
الت�سيد داخل الديار .   

دربال :" ال ندخر جهدا 
ألجل الفوز بالنقاط 

الثالث حتى نسعد 
أنصارنا" 

ــي  ــس ــا� ــس حتــــدث  الـــالعـــب الأ�
�سباب   ، ــداد  ــع ت يف  ــق  ــاأل ــت وامل
عن  خــالــد  ـــال  درب  ، ــور  ث بني 
اأهــداف  منها  هامة  نقاط  عدة 
اأمام  الأم�سية  لقاء  يف  الفريق 
عني و�سارة وغريها من البنود 
الأخرى ، حيث قال عن اللقاء 
الذي قال عنه  :" احلمد هلل اأننا 
قمنا بعمل كبري يف التدريبات 
جّدا  مرتفعة  معنوياتنا  لأن 
عليك  اأخــفــي  ل  ــة  ــراح ــس �  ،
ال�ستعداد  اأمت  يف  الآن  نحن 
املهمة  املــبــاراة  لهذه  والتاأهب 
املــرة  ـــذه  ه الأمــــر  لأن  جــــّدا 
لقاء  يف  فريق  مبواجهة  يتعلق 
قوي  �سك  دون  �سيكون  ــي  دارب
خالله  مــن  ي�سعى  حيث  ــّدا  ج
الفوز  فريقنا  اأو  املناف�س  �سواء 
احلمد  لــكــن   ، كــامــلــة  بــنــقــاط 
للفوز  اأف�سل  رواق  يف  نحن  هلل 
�سنلعب  لأننا  كاملة  بالنقاط 
جمهورنا  اأنظار  واأمام  مبيداننا 
�سي�سهل  لنا  وم�ساعدته  الغفري 
علينا مهمة الإطاحة باملناف�س 
يف  �سحية  يــكــون  اأن  املنتظر 
ـــدة ،  ـــدي هـــذه املــواجــهــة اجل
�ستكون  املــواجــهــة  اأن  �سحيح 
معنوية  خانة  يف  اأننا  اإل  قوية 
وبالتايل  مناف�سنا  من  اأف�سل 
كاملة  الــفــر�ــســة  �سن�ستغل 
ــف نحن  ــزح حــتــى نــوا�ــســل ال
ال�سعود للق�سم الثاين ، بدوري 
يف  قدراتي  توظيف  �ساأوا�سل 
بال�سورة  احتفظ  حتى  امليدان 
املباريات  يف  بها  ظهرت  التي 
كما   ، الآن  حتى  لعبت  الــتــي 
بقّوة  احل�سور  اأن�سارنا  اأنا�سد 
�سن�سعدهم  اأننا  اأطمئنهم  كما 
يف خــتــام املـــبـــاراة حــتــى نــرد 
الذين  منهم  خ�سو�سا  جميلهم 
يتنقلون يف كل اللقاءات لأجل 
بالنقاط  الفوز  عن  م�ساعدتنا 
الثالث اأو العود بنقطة التعادل 

الإيجابي ".
اأحمد اأمني

الثامنة  اجلولة  اإفــرازات  �سبت 
بني  ما  ق�سم  بطولة  من  ع�سر 
اجلنوب  جمموعة  الــرابــطــات 
ــرق  ف مــ�ــســلــحــة  يف  ــي  ــرق ــس ــ� ال
الرائد  حافظ  حيث   ، الطليعة 
مركز  عــلــى  املــقــرن  ــك  ــي ــب اأومل
عن  ــداف  الأه وبفارق  الريادة 
ال�سويف  الإحتاد  املبا�سر  مالحقه 
ورقلة  اأمـــل  على  فـــوزه  بعد   ،
 ، واحــد  هــدف  مقابل  بثالثية 
ال�سويف  الإحتـــاد  تغلب  حني  يف 

لكن   ، الرابح  اإحتــاد  جــاره  على 
واحدة  اإ�سابة  مقابل  بثنائية 
فقط ، ليوا�سل بذالك الأوملبيك 
الــريــادة  كر�سي  على  الــرتبــع 
متقدما   ، كاملة  نقطة   36 بعدد 
على �ساحب املرتبة الثالثة اأمل 
ثالثة  بعدد  ال�سعانبة  متليلي 
هذا  خ�سارة  بعد   ، كاملة  نقاط 
الأخري خارج ميدانه اأمام اإحتاد 
بلدية النزلة من مدينة تقرت 
اأبــنــاء  ت�سبث  يــوؤكــد  مــا  ــو  وه  ،

الــوادي  ومدينة  املقرن  بلدية 
قفز  كما   ، الرتتيب  بال�سدارة  
العابدية  الزاوية  بلدية  اإحتاد 
اأ�سبح  التي  ال�سابعة  للمرتبة 
يحتلها رفقة جاره جيل �سيدي 
 ، نقطة   27 بر�سيد  بوعزيز 
اخلنق  اإحتـــاد  على  ــاز  ف بعدما 
تلقي  ودون  كاملة  بخما�سية 
نتيجة  وهي   ، �سباكه  يف  اأهدافا 
ملوا�سلة  حتفزه  اأن  املنتظر  من 
حــ�ــســد الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 

املقدمة  كوكبة  من  والقــرتاب 
الثاين  للق�سم  ال�سعود  حتى 
املوؤخرة  م�ستوى  وعلى   ، هــواة 
جاره  على  غــردايــة  هــالل  فــاز 
مقابل  بثنائية  الأغــواط  اإحتاد 
بذالك  ليعقد   ، واحـــد  ــدف  ه
الأخــري  هــذا  و�سعية  من  اأكــرث 
للبطولة  العام  الرتتيب  �سلم  يف 
اإىل  بينهما  الفارق  متدد  بعدما 

اأربعة نقاط كاملة.
اأحمد اأمني   

�صباب بني ث�ر

غزلن ال�صحراء يف اأمت ال�صتعداد للقاء الداربي 
ع�صية الي�م اأمام عني و�صارة 

ق�صم ما بني الرابطات اجلن�ب ال�صرقي 

املقرن ي�ا�صل العزف والإحتاد ال�ص�يف يك�صب نقاط الداربي والزاوية 
العابدية تنتف�ض بخما�صية اأمام اخلنق 

جنح اأول اأم�س اخلمي�س ، ت�سامن 
ملناف�سه  ا�ستقباله  خالل   ، �سوف 
 ، البي�ساء  عني  اإحتــاد   ، اجلديد 
للوادي  قدم  الذي  املناف�س  وهو 
 ، املــ�ــســاكــل  ــن  م بجملة  حمــمــال 
اأ�سبال  اأ�ستغله  الـــذي  اجلــانــب 
و�سجلوا  عبيد  فتحي  ـــدرب  امل
اجلولة  مبنا�سبة  جديدا  فــوزا 
ــودة  ــع الــثــالــثــة مــن مــرحــلــة ال
لبطولة الق�سم الثاين هواة ، عاد 
النت�سارات  لنغمة  الفريق  به 
منتظره  الغري  اخل�سارة  بعد   ،
الديار  خــارج  من  بها  عــاد  التي 
اأمام �سباب قاي�س بهدف دون رد 
النقاط  من  ح�سيلته  رفع  كما   ،

اإىل عدد 26 نقطة كاملة .

التضامن يؤكد تمسكه 
بالصعود للقسم الثاني 

مت�سكه  ــوف  ــس � تــ�ــســامــن  اأكــــد   
املو�سم  الثاين  للق�سم  بال�سعود 
خالل  مــن  هــذا  تبني   ، ــادم  ــق ال
القتالية  والــروح  اجليد  املــردود 
الأخري  اللقاء  يف  بها  ظهر  التي 
اأمام عني البي�ساء ، وهو العن�سر 
املــيــدان  يف  الــفــارغ  �سنع  الـــذي 
 ، للقاء  النهاية  �سافرة  حتى 
لأنه يدرك اأن البطولة ل زالت 
طويلة وباإمكانه تدارك النقاط 
التي �ساعت منه خ�سو�سا داخل 
ما  الفريق  �سيع  حيث   ، قواعد 

يقارب ع�سر نقاط كاملة .

خط الهجوم يستهل 
مرحلة العودة بقوّة 

بواسطة سداسية 
كاملة 

اأ�ستهل  ، وبعدما  يف �سياق مت�سل 
 ، البطولة  مــن  الــثــاين  الن�سف 
يف  اأ  كاملة  لثالثة  بت�سجيله 
اللقاء   ، جيجل  �سبيبة  �سباك 
ثالثة  ــع  وق على  انتهى  الـــذي 
  ، واحـــد  هــدف  مقابل  اأهــــداف 
وا�سل عنا�سر القاطرة الأمامية  
انتفا�ستهم  ــوف  ــس � لــتــ�ــســامــن 
بت�سجيلهم  وذالك  الديار  داخل 
 ، �ــســبــاك  يف  ــدة  ــدي ج لثالثية 
كانت  كما   ، البي�ساء  عني  اإحتــاد 
لو  ــل  ــق اأث تـــكـــون    اأن  احلــ�ــســة 
التي  الــفــر�ــس  جملة  ا�ستغلت 
اأتيحت للفريق يف كال ال�سوطني 
�ست  بلغت  التي  احل�سيلة  ،وهي 
اأن  لتوؤكد  جاءت   ، كاملة  اأهداف 
من  نهائيا  تخل�س  قــد  الفريق 
يتعلق  عندما  الت�سجيل  عقدة 
يف  الديار  داخل  بالتباري  الأمر 
انتظار التاأكيد اأكرث يف املباريات 

القادمة من املناف�سة اجلارية .

األداء في تحسن من 
مباراة ألخرى 

ال�سابقة  بــالــلــقــاءات  مــقــارنــة   
واأ�سبح  كثريا  الأداء  حت�س  فقد 
يف  مباريات  يــوؤدي  الآن  الفريق 
موؤ�سر  وهــو   ، املطلوب  امل�ستوى 
مب�ستوى  الفريق  لظهور  اإيجابي 
 ، القادمة  املباريات  يف  اأح�سن 
خ�سو�سا مع بروز حت�سن اجلانب 
الالعبون  كــان  بعدما   ، البدين 
يعانون من هذا ال�سق يف املواعيد 
وقبل  البطولة  مــن  الأخــــرية 

جمي املدرب فتحي عبيد . 

... ونمر غير محظوظ 
بعد دخوله في أول لقاء 

ــد  ــدي اجل ـــب  ـــالع ال اأن  يـــبـــدو 
والوافد خالل فرتة التحويالت 
الهواري  منر  الالعب  ال�ستوية 
ذلك  على  دليل   ، حمظوظ  غري 
بعد  مبا�سرة  لإ�سابة  تعر�سه 
كبديل  املــيــدان  اأر�سية  نزوله 
 ، اللقاء  من  الثاين  الن�سف  يف 
مما جعل ح�سرته تكون كبرية 
من  متاأثرا  امليدان  مغادرته  بعد 
هتف  بعدما  خ�سو�سا   ، اإ�سابة 
 " �ــســالمــات   " ورددوا  ــار  الأنــ�ــس
اإجـــراء  انــتــظــار  "  يف  �ــســالمــات 
بالك�سف  والقيام  الفحو�سات 
لــلــوقــوف عــلــى مـــدى خــطــورة 
اجلميع  يتمناها  التي  الإ�سابة 
عودته  وتكون  خفيفة  تكون  اأن 
اأقـــــرب الآجــــال  لــلــمــالعــب يف 
الإ�سافة  يعطي  حتى  املمكنة 
التي جاء لأجله لنادي الت�سمن 

ال�سويف .  

بزاز دشن التحاق 
بالتضامن بهدف جميل 

عن  الآخــــر  لــلــوافــد  بالن�سبة 
الــ�ــســويف  الــتــ�ــســامــن  ت�سكيلة 
فقد  اللطيف  عبد  بزاز  الالعب 
ــارة  وزي الت�سجيل  عقدة  ــك    ف
مباراة  اأول  يف  املناف�سني  �سباك 
الذي  اجلديد  فريقه  مع  يلعبها 
الفرق  من  العديد  على  ف�سله 
خدماته  طلبت  التي  الأخـــرى 
خـــــالل فـــــرتة الـــتـــحـــويـــالت 
خالل  ومن   ، الأخرية  ال�ستوية 
لعبها  الــتــي  اجلميلة  املـــبـــاراة 
ــري  الأخ ــذا  ه اأن  تبني  الــالعــب 
التي  الــالزمــة  ــالت  ــوؤه امل ميلك 
متكنه من منح الإ�سافة الالزمة 
املربجمة  اللقاءات  يف  للفريق 
يف  خ�سو�سا   ، ــودة  ــع ال ملرحلة 
ال�سق الهجومي املطالب بت�سجيل 
الأهداف يف كل اللقاءات املقبلة 
يف  �سواء  الفريق  �سيجريها  التي 
داخــل  �ستلعب  التي  املــبــاريــات 

الديار اأو بعيدا عنها . 
 

اأحمد اأمني  

ت�صامن �ص�ف 

الت�صامن ي�صحق عني البي�صاء بثالثية 
وي�ؤكد مت�صكه حتى النهاية ب�رقة ال�صع�د 
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الأ�صرى الأطفال يف "الدام�ن" ي�اجه�ن ال�ّصجان والربد والفئران وال�صرا�صري
قا�سية  تفا�سيل  الأ�سري،  نادي  ن�ر 
وماأ�ساوية يواجهها الأ�رى الأطفال 
 )31( وعددهم  "الدامون"  �سجن  يف 
اأن  الأ�سري،  نادي  واأو�سح  اأ�سرياً. 
يف  حمتجزون  الأطللفللال  الأ�لللرى 
فيه  تنت�ر  الأر�لللس،  حتللت  ق�سم 
فيه  وتنعدم  وال�را�سري،  الفئران 
التهوية ول ي�سلح للعي�س الآدمي، 
النوم  فر�سة  وي�سطرون ل�ستخدام 
ك�ستارة عند دخولهم احلمام واأماكن 
وهي  مك�سوفة،  كونها  ال�ستحمام 
خارج الغرف، كما وي�سطرون لفتح 
الفر�سات والنوم داخلها ب�سبب الربد 
و�سائل  توفر  انعدام  مع  القار�س، 

التدفئة والأغطية.
 واأ�ساف فيما يتعلق ب�ساحة "الفورة" 
فاإنها �سغرية ول تتجاوز م�ساحتها 
5 اأمتار، وخالها تبقى قوات القمع 
"الّيماز" متواجدة معهم، وتنعدم اأي 
لفتًا  تثقيفية،  اأو  تعليمية  ن�ساطات 

القراآن  هو  فقط  لهم  يتوفر  ما  اأن 
الكرمي. واأ�سار النادي اإىل اأن الطعام 
كمًا  �سيئ  الأطفال  لاأ�رى  املقدم 
لنب،  علبة  عن  عبارة  وهو  ونوعًا، 
ورغيف من اخلبز املق�سم لكل غرفة، 
ويف  واخليار،  الكلمنتينا،  من  وحبة 
بع�س الأحيان يتم جلب الأرز كوجبة 
اإفطار، فيما حتتوي وجبة الغداء على 
وغري  القا�سية  املعكرونة  من  طبق 
كريهة،  رائحة  لها  جيدا،  املطهوة 
فا�سولياء  فهي  الع�ساء  وجبة  بينما 
مائل  ولونه  واملاء ملوث  نيئة،  �سبه 
ي�سطرون  ذلك  ومع  الأ�سفر،  اإىل 
وتابع  البديل.  لنعدام  ل�ستخدامها 
الأطفال  "غالبية  الأ�للسللري:  نللادي 
يعانون من اأوجاع يف ال�سدر ب�سبب 
ب�سبب  النوم  ي�ستطيعون  ول  الربد، 
ال�ّسجن  واإدارة  ال�سديدة،  القحة 
للحرارة،  خاف�س  باإعطائهم  تكتفي 
التواجد  القمع  قوات  وتتعمد  كما 

على مدار ال�ساعة اأمام الق�سم، حيث 
ت�سل  تفتي�س  عمليات  بتنفيذ  تقوم 
وبنّي  للغرف."  اليوم  يف  مرات  لل6 
فر�ست  الحتال  �سجون  اإدارة  اأن 
من  احلرمان  منها  عقوبات  عليهم 
الزيارة ملدة اأربعة �سهور، وغرامات 
مالية، م�سرياً اإىل اأنه يف الأيام الأوىل 
اعتدت  "عوفر"،  �سجن  من  لنقلهم 
رف�سهم  بعد  عليهم  القمع  قللوات 
و�سدمتهم  الق�سم  اإىل  الللدخللول 
ال�سجن  اإدارة  ونقلت  �ساهدوه،  مما 
"اجللمة"،  عزل  اإىل  منهم  جمموعة 
اأحد الأ�رى الأطفال على  واأجربت 
يف  القار�س  الربد  يف  ماب�سه  خلع 
عزل "اجللمة" لل�سغط عليه لتعليق 
اإ�رابه عن الطعام، وهو ما مت فعًا، 
حيث مل يحتمل الطفل الربد ال�سديد 
ما ا�سطره لتعليق الإ�راب، واأُعيد 

جمدداً اإىل �سجن "الدامون".
املوؤ�س�سات  الأ�سري،  نادي  وطالب 

راأ�سها  وعلى  احلقوقية  الدولية 
للطفولة  املللتللحللدة  الأمم  منظمة 
"اليوني�سف" بالتدخل من اأجل اإنقاذ 
يواجهون  الذين  الأطفال،  الأ�رى 
دون  نقلهم  بعد  جمهوًل  م�سرياً 
اأ�سبوعني.  من  اأكللرث  قبل  ممثليهم 
�سجون  اإدارة  الأ�سري  نادي  وحّمل 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  الحتال 
تباعًا  يللرد  مللا  ظللل  يف  م�سريهم 
الأ�للرى  الأطللفللال  �سهادات  مللن 
اإدارة  وكللانللت  هللنللاك.  املحتجزين 
طفًا   )34( نقلت  الحتال  �سجون 
مفاجئ  ب�سكل  "عوفر"  �سجن  من 
ي�سكل  الذي  الأمر  ممثليهم،  ودون 
م�سري  يف  فا�سلة  ونقطة  حتللوًل 
ق�سية الأطفال الأ�رى يف �سجون 
الحتال. ي�سار اإىل اأن عدد الأطفال 
قرابة  الحتال  الأ�رى يف �سجون 

)200( طفل.

اأ�صرى فل�صطيني�ن

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

الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  اإن 
الذي رف�س كل م�ساريع الت�سفية 
الفل�سطينية  للق�سية  والإبلللادة 
تنازل  اأي  وا�سح  وب�سكل  يرف�س 
ومل  ولللن  امل�روعة  حقوقه  عن 
ي�ستبعد  ملل�للروع  بلللاأي  يللعللرتف 
وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة 
وامل�ستوطنات  والاجئني  القد�س 
�سفقة  عن  العان  واأن  واحلللدود 
القرن بهذا التوقيت ا�سبح وا�سحا 
�سيا�سية وهو خدمة  له وظيفة  انه 
املقبلة  النتخابات  يف  نتنياهو 
حلقت  التي  الف�سل  �سل�سلة  بعد 
اأحادي  امل�روع  فاإن  وبالتايل  به 
اجلانب بداأ تطبيقه منذ الإعان عنه 
يحمل  ول   2017 نوفمرب   17 يف 
اأي جديد وان �سفقة ترامب طبقت 
بالقد�س  اعللرتف  عندما  بالفعل 
عا�سمة لدوله الحتال، اإن اعان 
ادارة ترامب عن م�روعها ون�ره 
لك�سب  ق�سية  �سوى  يتعدى  ل 
يف  الا�ستمرار  وحماولة  الوقت 
العامي  واخلللداع  الكذب  لعبة 
ترامب  الرئي�س  احللرتفلله  اللللذي 

وا�سبح ممثا بارعا يف هذا املجال.

تتطلب  القرن  �سفقة  مواجهة  اإن 
فللورا  النق�سام  انللهللاء  �لللرورة 
خا�سة  الوطنية  الوحدة  وا�ستعادة 
يعترب  ال�سفقة  هذه  اأحد حماور  اأن 
الق�سية  حللل  مركز  غللزة  قطاع 
الوليات  اعان  واأن  الفل�سطينية 
املتحدة عن ما ت�سمى �سفقة القرن 
لنتنياهو  جديدة  انقاذ  حماولة  ميثل 
ال�رائيلية  النتخابات  يف  للفوز 
من  ترامب  تهرب  وحماولة  املقبلة 
التهم املوجهة من قبل الدميقراطيني 
يف حماكمة ترامب الذين ي�سفونه 
عمل  عرقل  الللذي  بالديكتاتور 
على خمالفاته  للت�سرت  الكونغر�س 

طيلة املرحلة املا�سية.
وال�سعب  الللقلليللادة  مللواقللف  اإن 
بهذا  وا�للسللحللة  الفل�سطيني 
م�سا�س  ل  وهلللو  اخللل�للسللو�للس 
بالو�سع القائم يف ال�سفة الغربية، 
غري  الفل�سطيني  ال�سعب  وحقوق 
القيادة  و�ستتخذ  للت�رف  قابلة 
مع  املتابعة  جتاه  وا�سحة  خطوات 
العامة  واجلمعية  الأمللن  جمل�س 
حقوق  وجمل�س  املللتللحللدة  للللاأمم 
الدولية  العدل  وحمكمة  الن�سان 
كل  الدولية  اجلنائية  واملحكمة 
م�سوؤولياتها  لتتحمل  حده  على 

جتاه من يريد تدمري القانون الدويل 
احلل  وان  الللدوللليللة  واللل�للرعلليللة 
الفل�سطينية  للق�سية  ال�سيا�سي 
ال�رعية  قللرارات  تطبيق  يتطلب 
الدولية وان�سحابا كاما لاحتال 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من 
ت�ستند  ل  حلول  اأي  واأن  والقد�س 
اىل جت�سيد ا�ستقال دولة فل�سطني 
وفقا  النهائي  الو�سع  ق�سايا  وحل 
هي  الدولية  ال�رعية  لللقللرارات 

حلول مرفو�سة جملة وتف�سيا.
واإف�ساله  امل�روع  هذا  مواجهة  اإن 
بالرف�س  خطوات  باتخاذ  يتمثل 
والللوا�للسللح  واللل�للريللح  العلني 
الأر�س  على  ومواجهتها  لل�سفقة 
ايجاد  حماولة  اأمام  الطريق  وقطع 
�ريك فل�سطيني ليكون طرفا يف 
هذا  م�ستنقع  يف  وينزلق  ال�سفقة 
وخلق  اخلياين  الت�سفوي  امل�روع 
وعربية  ودولية  اإقليمية  مواقف 
لعدم مترير هذا امل�روع، ول ميتلك 
الوحدة  ال  الفل�سطيني  ال�سعب 
الوطنية واإعادة بناء وتدعيم اجلبهة 
هي  التي  الفل�سطينية  الداخلية 
لكل  ال�سا�سية  املواجهة  قاعدة 
الت�سفية  وم�ساريع  مللوؤامللرات 
الللدول  من  املطلوب  القائمة.ان 

ال�سام  مببادرة  التم�سك  العربية 
ورف�س  للحل  كاأ�سا�س  العربية 
على  والعمل  املطروحات  هذه  كل 
اأهمية التوجه دوليا وف�سح اأ�ساليب 
والحتيال  والبلطجة  البللتللزاز 
والوعيد  والتهديد  ال�سيا�سي 
والتوجه للعمل وفقا ل�سمان حتقيق 
ال�سعب  حقوق  وتطبيق  العدالة 
الفل�سطيني التاريخية التي ت�ستند 
اىل اعان ا�ستقال دولة فل�سطني 
الدولية،  ال�رعية  لقرارات  وفقا 
حيث باتت تداعيات اعان الإدارة 
المريكية ملا ي�سمى بل�سفقة القرن 
املوقف  وو�للسللوح  ثبات  تتطلب 
املوقف  واأي�سا  اجلامع  الفل�سطيني 
�للرورة  على  والعمل  العربي 
موحدة  عربية  ا�سرتاجتية  بلورة 
من  وبات  ال�سفقة،  هذه  ورف�س 
�ساملة  عربية  اجراءات  اتخاذ  املهم 
الراف�س  العربي  املوقف  وجتديد 
ال�سعب  بحقوق  امل�س  ملحاولت 
الفل�سطيني يف احلرية وال�ستقال 
كباقي  امل�ستقلة  بدولته  والعي�س 
�سعوب الر�س، واتخاذ الجراءات 
عن  دفاعه  يف  مل�ساندته  العملية 

حقه وتقرير م�سريه على ار�سه.

م�قف عربي م�حد يف م�اجهة �صفقة القرن 

قال الدكتور يو�سف احل�ساينة، ع�سو 
اجلهاد  حلللركللة  ال�سيا�سي  املكتب 
ملواجهة  الأمثل  اخليار  اإن  الإ�سامي، 
اإ�سعال حرب حترير  هو  القرن  �سفقة 
ملتحمة  مقاومة  وت�سكيل  �سعبية، 
وال�للسللامللي  الللعللربللي  عمقها  مللع 
والإن�ساين، موؤكدا اأن خرافة الت�سوية 
وال�سام مع الحتال و�سلت لطريق 
يف  احل�ساينة  د.  م�سدود.واأو�سح 
العملي  الللرد  اأن  �سحفي،  ت�ريح 
والواقعي على �سفقة ترمب ل يكون 
الأمريكية  ال�سيا�سات  مبواجهة  اإل 
طغيانها  ومللواجللهللة  املنطقة  يف 
العربية  بال�سعوب  وا�ستهتارها 
وقيمها  ومبقد�ساتها  والإ�سامية 
والإن�سانية،  واحل�سارية  الدينية 
املللتللاآمللريللن  ف�سح  مللع  بللالللتللزامللن 

املت�ساوقني مع املوؤامرة.
التعويل  ترك  �للرورة  على  و�سدد 

على الرهانات اخلا�رة ووهم ال�سام 
احلي  �سعبنا  م�سيفا:  الدولتني،  وحل 
قادر  التحدي  يعي�س  الذى  واملنا�سل 
اإذا ما  املوؤامرة واإف�سالها  اإ�سقاط  على 
املقاومة  قاعدة  على  الوحدة  حتققت 
مقاومة  امل�ستمر،  الوطني  والن�سال 
�سعبية  حترير  حللرب  على  تعتمد 
�سعبنا  مكونات  كل  فيها  ينخرط 
ال�سيا�سية  وفعالياته  وموؤ�س�ساته 
�سبابا  والجتماعية  والقت�سادية 
وطلبة  واأطللفللال  ون�ساء  و�سيوخا 
اأن  اإىل  وعمال”.واأ�سار  ومثقفني 
ب�سكل  توؤكد  املو�سوعية  الظروف 
املوؤامرة  اإ�سقاط  ميكن  ل  اأنلله  قاطع 
بنف�س املنهج والأدوات التي حتكمت 
بال�سيا�سة الر�سمية لأكرث من عقدين 
القدرة  فى  يكون  واإمنللا   ، الزمن  من 
ا�سرتاتيجية وطنية حقيقية  بناء  على 
عمقها  مع  ملتحمة  مقاومة  اأ�سا�سها 

والإ�سامي  العربي 
والإنلل�للسللاين،تللعللري 
امللللللطلللللبلللللعلللللني 
وامللللتللل�لللسلللاقلللطلللني 
لتحالف  وتوؤ�س�س 
�سعبي  جللبللهللوي 
باحلق  يوؤمن  عري�س 
ويراهن  الفل�سطيني 
علللللى اللل�للسللعللوب 

والقوى احلية ل على الأنظمة اخلانعة 
اأن  احل�ساينة  د.  وامل�ست�سلمه.وبنّي 
اإما  واإميان  وجود  معركة  املعركة  هذه 
والحتال  الظلم  يكون  اأو  تكون  اأن 
جماملة  اإن  بالقول:  واخلراب.وتابع 
ف�سحها  وعللدم  املطبعة  الأنظمة 
جتاوز  على  الآخرين  ي�سجع  �سوف 
ويعطيهم  الفل�سطينة،  والإرادة  احلق 

مربرات اإ�سافية لارتهان
وال�ستكبار  ال�ر  لراأ�س  والن�سياع 

الأمريكية  الإدارة  فللى  املتمثل 
الرهان  اأن  اإىل  م�سريا  املت�سهينة” 
على  يللكللون  اأن  يللجللب  احلللقلليللقللي 
كما  انتف�ست  التي  احلرة  ال�سعوب 
فى اليمن والبحرين وباقي ال�سعوب 
التى �ستنه�س حتما لتقول ل ل�سفقة 
اإخ�ساع  على  القائمة  العار  و�سفعة 
د.  خرياتها.واأ�ساد  ونهب  املنطقة 
الراف�سة  الللدول  مبوقف  احل�ساينة 
املوقف  هذا  وا�سفا  القرن،  ل�سفقة 

باأنه م�رف ومقدر.

د. احل�صاينة: م�اجهة �صفقة  القرن تتم باإ�صعال حرب 
�صعبية ملتحمة مع عمقها الإ�صالمي

اأخبار فل�صطني

الأ�صري حممد عادل داود
حائراً كان وائل داود، حني 
اإعام  مكتب  على  ق�س 
�سقيقه  حكاية  الأ�للرى 
داود  عادل  حممد  الأ�سري 
قلقيلية،  من  )55عامًا( 
يبداأ  اأيلللن  مللن  يعلم  مل 
اإىل  يتطرق  هل  احلكاية، 
�سقيقه  ج�سد  عن  احلديث 
�سجون  داخللل  هرم  الللذي 
ال�سهيوين؟  الحللتللال 
الللبللدء  يللخللتللار  هلللل  اأم 
اأنهى  اأن �سقيقه  بتو�سيح 

ال�سهيوين،  الحتال  �سجون  والع�رين يف  اخلام�س  عامه 
اأيتحدث عن اليوم الذي جهز والده نف�سه فيه لزيارته ووافته 
املنية �سباح اليوم التايل، ومل ير جنله، ومل يودعه الأخري، اأم 
هل يتحدث عن ذكرى وفاة والدته التي حرمت  منه طويًا.

ذكريات العتقال
يقول وائل داود ملكتب اإعام الأ�رى" منذ اعتقال �سقيقي 
يف الثامن من كانون اأول لعام 1987م ، بتهمة اإلقاء زجاجة 
هدم  مت  منهم،  اثنني  ومقتل  م�ستوطنني  �سيارة  على  حارقة 
الآن  لغاية  العتقال  حلظة  ومنذ  العائلة،  وت�ريد  املنزل، 
�سجن  يف  يتواجد  والآن  ال�سجون،  بني  يتنقل  و�سقيقي 

جلبوع".
ل تزال حادثة وفاة والد الأ�سري داود را�سخًة يف ذهن عائلته، 
احلاج عادل، تويف وترك لعائلته ذكرى يوٍم ل ميكن ن�سيانه، 

بتفا�سيله املوؤملة.
يروي داود تفا�سيل هذه احلادثة لإعام الأ�رى، يقول" قبل 
الأغرا�س، ومن �سمنها �سورنا  الزيارة، و�سع والدي  يوم 
العائلة  �سور  وكانت  ين�ساها،  ل  كي  جيبه  يف  ال�سخ�سية 
الليل قبل  اجلديدة من �سمن هذه الأغرا�س، ويف منت�سف 
الذهاب حلافلة الزيارة اأ�سابت والدي ذبحة �سدرية نقل على 
اإثرها للم�ست�سفى وتويف بعد خم�سة اأيام، وعم احلزن ال�سديد 

حياتنا، فالوالد فارق احلياة و�سقيقي حرم من روؤيته".
قليلة، غري  �ساعاٍت  احلاج عادل �ستجري عقب  كانت زيارة 
اأ�رع، وعندما علم جنله الأ�سري باخلرب كانت  اأن القدر كان 
خلف  من  اللحظة  تلك  عن  �سقيقه"حدثنا  يقول  الفاجعة، 
الق�سبان، بحديث قُطرت من كلماته عذابات الفراق وعدم 
وفارقت  عليه،  الللوداع  نظرة  واإلقاء  اجلنازة  يف  امل�ساركة 
الوالدة اأي�سًا احلياة، وهي تنتظر ب�سوق �سم �سقيقي الأ�سري 
جداً  مقيدة  اللحظة  هذه  حتى  له  والزيارة  حراً،  ي�سبح  حني 
وزيارة  العائلة،  من  اأ�سماء  لعدة  واحدة  ملرة  �سنوية  بزيارة 

واحدة كل �سنة هي نك�سة اأخرى له ولنا".
ثالث�ن عامًا تكفي

ب�سبب عدم  العذاب، وذلك  العائلة حمطاٌت من  مرت على 
الإفراج عنه يف �سفقات متعددة، يقول �سقيقه"عند توقيع 
اتفاقية اأو�سلو، كان من املفرو�س الإفراج عن كل الأ�رى، 
املعروفة  �روطه  و�سع  الحتال  اأن  اإل  خرياً،  وا�ستب�رنا 
املحطة  تلك  بالدم ح�سب زعمهم، ومرت  امللطخة  بالأيادي 
�سفقات  وتوالت  �سعورية،  انتكا�سًة  جميعا  وانتك�سنا 
اأي ن�سيب فيها، وكانت �سفقة  ل�سقيقي  الإفراج ومل يكن 
ملفه  لأن  عنه؛  الإفللراج  الحتال  ورف�س  الأحللرار،  وفاء 
ال�سلطة  بني  ب�سفقة  خرياً  وا�ستب�رنا  الثقيل،  العيار  من 
دفعات،  على  وكانت  الإ�رائيلي،  واجلانب  الفل�سطينية 
ومرت الدفعة الأوىل والثانية والثالثة وعند الدفعة الرابعة، 

كانت النتكا�سة القا�سمة لظهورنا جميعًا".
يف  �سيكون  ما  الآن  ننتظر  قائًا"  حديثه  داود  ي�ستكمل 
�سفقة قادمة بني املقاومة والحتال، وهذه املرة نحن كعائلة 
�سمنهم  ومن  الأ�للرى  قدامى  يكن  مل  اإذا  لأحد  نغفر  لن 
�سقيقي، اأول من يتن�سمون احلرية، ول يجوز ان يبقى اأ�رانا 
خلف الق�سبان طوال هذه الفرتة دون الإفراج عنهم، فثاثون 
عامًا كافية لأن ُتدقرَ جدران اخلزان بقوة". يختم داود حديثه 
بالقول" ر�سالتي وا�سحة، يكفي اأن ي�ستمر الأ�رى القدامى 
فاأبواب  الأ�للر،  من  عقود  ثاثة  بعد  العمر  �ريبة  بدفع 
ال�سجن ونوافذه وحجارته ا�ستبدلت وهم داخل الأ�ر، وجيل 
من اأبناء العائلة جاء اإىل الدنيا، وتزوج واأجنب و�سقيقي داخل 

الأ�ر، وهذا عذاٌب لي�س بعده عذاب".



قراءة / حممد علي
-----------------

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  و�سف 
"�سفقة  اخلمي�س،  م�ساء  اأردوغان 
وقال  احتال".   بل"م�روع  ترامب" 
توزيع  حفل  يف  كلمته  خال  الرئي�س 
الرتكية  الر�سمية  الوكالة  جوائز 
قرن  �سفقة  "يقولون  "اأنا�سول": 
احتال،  م�روع  هذا   ..! ال�سفقة  ما 
مبيًنا اأن غًدا اجلمعة �سيكون له خطاًبا 
الأمريكي  الإعان  حول  مو�سًعا 
اأردوغان  واأكد  ترامب".  "�سفقة  عن 
الأمة  واأن  للبيع،  لي�ست  القد�س  اأن 
الرتكية اليوم تنظر اإىل فل�سطني نظرة 

ال�سلطان عبداحلميد الثاين.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وكان 
الثاثاء  م�ساء  اأعلن  قد  ترامب، 
املا�سي، خال موؤمتر �سحايف عقد يف 
"البيت الأبي�س" بالعا�سمة الأمريكية 
امل�سوؤومة،  "�سفقته"  عن  وا�سنطن 
الحتال  وزراء  رئي�س  بح�سور 

الإ�رائيلي بنيامني نتنياهو.
قال الرئي�س التون�سي، قي�س �سعيد، اإن 

مظلمة  هي  ترامب  �سفقة  ي�سمى  ما 
القرن وخيانة عظمى ولي�ست تطبيعا.  
واأ�ساف �سعيد يف حوار مع التلفزيون 
التون�سي، "هذه ال�سفقة تعك�س ثقافة 
العربي  املجتمع  ت�سود  التي  الهزمية 
واأكرث من الهزمية ذاتها، والفكر املهزوم 
خماتا  فكرا  اإل  يكون  اأن  ميكن  ل 
الأمريكي  الرئي�س  وكان  وعميا". 
الثاثاء  كلمة،  األقى  قد  ترامب  دونالد 
لاإعان  الأبي�س،  البيت  يف  املا�سي، 
رئي�س  بح�سور  وذلك  �سفقتة،  عن 

وزراء كيان الحتال بنيامني نتنياهو.
اأثار الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 

احتمال حل  اخلمي�س يف  يوم  ال�سكوك 

الدولتني بني ال�سهاينة والفل�سطينيني 
و�سكك يف جناح خطة "�سفقة ترامب" 
املتحدة  الوليات  عنها  ك�سفت  التي 

هذا الأ�سبوع. 
لوفيجارو  ل�سحيفة  �سوؤال  على  وردا 
الدولتني  بحل  يوؤمن  كان  اإذا  عما 
بدولتني  ”يوؤمن  اإنه  ماكرون  قال 
من  مزيد  اعطاء  دون  ومل  �سياديتني“. 
التفا�سيل. وقال ماكرون اأي�سا اإنه لن 
�سوؤال  اخلا�سة. وردا على  يقدم خطته 
عن خطة ترامب، قال ماكرون ”نحتاج 
ميكن  ل  ال�سام.  ل�سنع  الطرفني  اإىل 
واحد“.  طرف  وجود  يف  ذلك  حتقيق 
جدير بالذكر ان الف�سائل الفل�سطينية 
املدن  كافة  يف  تظاهرات  اىل  دعت 
ترامب  ل�سفقة  ملا  رف�سا  الفل�سطينية 

امل�سوؤومة.

الكويتي  الأمة  جمل�س  رئي�س  قال 
القرن"  "�سفقة  اإن  الغامن"  "مرزوق 
يف  مفرت�س  ل�سام  والت�سويق 
طاملا  ينجح  "لن  الأو�سط  ال�رق 
كانت الت�سوية غري متكافئة ول حتقق 
العادلة  الفل�سطيني  ال�سعب  مطالب 
الأمم  قرارات  يف  واملثبتة  وامل�روعة 
ت�ريح  ويف  ال�سلة".   ذات  املتحدة 
اإن  "الغامن"  قال  اخلمي�س،  له  �سحفي 
"حجر الزاوية يف اأي حديث عن ال�سام 
ي�ستند  اأن  يجب  الأو�سط  ال�رق  يف 
الفل�سطينيني  حقوق  اإىل  واآخرا  اأول 

الحتال،  واإنهاء  منقو�سة  كاملة غري 
اإىل  اأقرب  احلديث  �سيكون  ذلك  وعدا 
"ل  واأ�ساف  الوقت".  واإ�ساعة  العبث 
فل�سطينية  دولة  دون  مقبولة  ت�سوية 
مطالب  وتلبية  ال�سيادة  وكاملة  حرة 
ال�سيادة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
والاجئني  واملياه  والقد�س  واحلدود 
بنيت  التي  امل�ستوطنات  كافة  واإزالة 
جهد  "اأي  اأن  وزاد   ."1967 عام  منذ 
هو  ال�سام  باجتاه  اإقليمي  اأو  دويل 
اأن  اإل  املبدئية  الناحية  من  مقدر  جهد 
حقيقيا  يكون  اأن  يجب  ال�سام  هذا 
املا�سي،  والأربعاء  ومن�سفا".  وعادل 
الكويتية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
ا�سمته  ما  تقديرها  �سحفي  بيان  يف 
مل�ساعي الوليات املتحدة حلل الق�سية 
العربي  ال�راع  واإنهاء  الفل�سطينية 
من  لأكرث  امتد  الذي  الإ�رائيلي 
معاناة  يف  �سببًا  وكان  عاما  �سبعني 
الفل�سطيني  ال�سعب  لأبناء  مريرة 
وا�ستقرار  لأمن  هدم  وعامل  ال�سقيق 
الكويتية  الوزارة  و�سددت  املنطقة. 
على اأن احلل العادل وال�سامل للق�سية 
"باللتزام  اإل  يتحقق  ل  الفل�سطينية 
ذات  الدولية  ال�رعية  بقرارات 
ال�سلة وباملرجعيات التي ا�ستقر عليها 
اإقامة  مقدمتها  ويف  الدويل  املجتمع 
دولته امل�ستقلة ذات ال�سيادة يف حدود 
وعا�سمتها   1967 يونيو/حزيران   4
اأعلن  والثاثاء،  ال�رقية".  القد�س 
ما  ترامب"  "دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
ا�سماه بل"�سفقة القرن"، ت�سمنت اإقامة 
�سورة  يف  "مت�سلة"  فل�سطينية  دولة 
وجعل  واأنفاق،  ج�سور  تربطه  اأرخبيل 
مق�سمة  غري  عا�سمة  القد�س  مدينة 

لل)اإ�رائيل(.
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مل  الفل�صطينية،  الق�صية  لت�صفية  القرن"  "�صفقة  عليها  يطلق  التي  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  خطة  اأن  رغم 
اأن املعار�صة للخطة تت�صاعد يف ال�صاحة الدولية لت�صل اإىل حد رف�صها م�صبقا. اإل  تن�صر بعد، 

فرن�صا تر�صل فرقاطة اىل م�صيق ت�شاعد الرف�ص الدويل ل�شفقة القرن
هرمز 

الأمم املتحدة تدع� اىل حل ملحنة 
الروهينجا

الك�نغ�  رئي�ض  ال�صراج يبحث مع 
ليبيا  الأو�صاع يف  م�صتجدات 

فريو�ض ك�رونا... ما اخلطر الأكرب الذي يهدد العامل؟ 

ال�سلطات  ك�سفت 
الفرقاطة  اأن  الفرن�سية 
بتنفيذ  بداأت  "كوربيه" 
م�سيق  يف  دوريات 
فرقاطة  اأن  وذكرت  هرمز، 
اإليها يف  �ستن�سم  هولندية 
يف  اأوروبية  بحرية  مهمة 

اخلليج الفار�سي. 
وجود  لتاأمني  جهودا  فرن�سا  وبذلت 
بعد  هرمز  م�سيق  يف  اأوروبي  بديل 
بقيادة  حتالف  اإىل  الن�سمام  ا�ستبعاد 
الوليات املتحدة يف اخلليج الفار�سي.

الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
قدمت  اأوروبية  دول   8 اأن  اأعلنت 
"دعما �سيا�سيا" لإن�ساء مهمة اأوروبية 
�سادر  بيان  ووفق  هرمز،  م�سيق  يف 

هي  الثماين  الدول  فاإن  الوزارة،  عن 
وفرن�سا  والدمنارك  وبلجيكا  اأملانيا 
واليونان واإيطاليا وهولندا والربتغال.

مع  بالتوازي  اخلطة  هذه  وتاأتي 
الوليات  تقوده  مماثل  م�روع 
بحجة  الفار�سي،  اخلليج  يف  املتحدة، 
حماية املاحة البحرية مما اثار غ�سب 

ال�سلطات الأمريكية.
ق/د

دعا الأمني العام لاأمم املتحدة "اأنطونيو 
اإىل  الدويل  املجتمع  جوتريي�س"، 
ملحنة  حل  اإىل  التو�سل  �رورة 
راخني  ولية  يف  الروهينجا،  م�سلمي 

غربي ميامنار. 
خال  العام،  الأمني  دعوة  جاءت 
بدعوة  الدويل،  الأمن  ملجل�س  جل�سة 
اأهمية  على  �سددت  التي  فيتنام،  من 
جنوب  رابطة  مع  والتعاون  التن�سيق 
رابطة  وت�سم  "اآ�سيان".  اآ�سيا  �رق 
اآ�سيان، كل من اإندوني�سيا و�سنغافورة 
وميامنار  وتاياند  وفيتنام  وماليزيا 
وكمبوديا،  ولو�س  وبروناي  والفلبني 
املحيطني  منطقة  دول  اإىل  اإ�سافة 
الهندي والهادئ، والتي ت�سم اأ�سرتاليا، 
وكوريا  واليابان،  والهند،  وال�سني، 

اجلنوبية، ونيوزيلندا.
"اأهمية  على  جوتريي�س،  و�سدد 
تو�سيات  تنفيذ  اأجل  من  العمل 
مب�سلمي  اخلا�سة  ال�ست�سارية  اللجنة 
)راخني(  اأراكان  ولية  يف  الروهينجا 

غربي ميامنار".
واأردف: "من ال�روري اأن جتد اجلهود 

الروهينجا  لجئي  ملحنة  حا  الدولية 
الذين ما زالوا يعي�سون ظروفا يائ�سة، 
اأمرا  اآ�سيان  مع  املعزز  تعاوننا  ونعترب 
حا�سما للم�ساعدة على الدفع بخطوات 

ملمو�سة".
يف  ال�ست�سارية  اللجنة  وت�سكلت 
برئا�سة   ،2016 �سبتمرب/اأيلول  اأراكان، 
عنان"،  "كويف  ال�سابق  العام  الأمني 
تو�سيات  ت�سمن  تقريرا  قدم  الذي 
الروهينجا، وحتقق  لإنهاء حمنة  تهدف 
التنمية القت�سادية، وال�سماح بو�سول 
منظمات اإن�سانية اإليهم، و�سمان حّرية 
التنقل، ومنحهم حق املواطنة والهوية.

ي�سن   ،2017 اأغ�سط�س/اآب   25 ومنذ 
بوذية،  وملي�سيات  ميامنار  يف  اجلي�س 
�سد  وح�سية  وجمازر  ع�سكرية  حملة 

الروهينجا يف اإقليم اأراكان.
مقتل  عن  امل�ستمرة  اجلرائم  واأ�سفرت 
ح�سب  الروهنيجا،  م�سلمي  من  اآلف 
متطابقة،  ودولية  حملية  م�سادر 
ف�سا عن جلوء قرابة مليون اإىل اجلارة 

بنغادي�س، وفق الأمم املتحدة .
ق/د

الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  بحث 
مع  ال�راج،  فائز  الوفاق،  حلكومة 
رئي�س الكونغو دني�س �سا�سو نغي�سو، 
بالعا�سمة  اجلمهوري  الق�ر  يف 
م�ستجدات  برازافيل،  الكونغولية 
الأو�ساع يف ليبيا والعاقات الثنائية 

بني البلدين. 
عن  ال�راج  عرب  الجتماع،  وخال 
الأفريقي  الحتاد  جلنة  جلهود  تقديره 
رفيعة امل�ستوى التي يراأ�سها الرئي�س 
اجتماعها  عقدت  والتي  نغي�سو 
بهدف  اخلمي�س،  اأم�س  �سباح  الثامن 
الليبية،  لاأزمة  حل  اإىل  الو�سول 
كما اأ�ساد بحر�س جمهورية الكونغو 
بيان  ح�سب  ليبيا،  ا�ستقرار  على 
من�سور على �سفحة حكومة الوفاق 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  مع 

»في�سبوك«.
التاأكيد  نغي�سو  الرئي�س  جدد  بدوره، 
الليبية،  لاأزمة  ع�سكريا  حل  »ل  اأن 
احلل  مل�سار  العودة  و�رورة 
»رف�س  عن  عرب  كما  ال�سيا�سي«، 
املدنيني«.  ل�ستهداف  واإدانتها  باده 
يكون  اأن  اأهمية  على  اجلانبان  واتفق 
يف  حموري  دور  الأفريقي  لاحتاد 

اإيجاد حل لاأزمة الليبية.
م�ساء  و�سل  ال�راج  اأن  اإىل  ي�سار 
برازافيل  اإىل  الأربعاء  اأم�س  من  اأول 
وزيري  ي�سم  وفد  راأ�س  على 
كبار  من  وعدًدا  والداخلية  اخلارجية 
اجتماع  يف  للم�ساركة  امل�سوؤولني، 
اللجنة العليا رفيعة امل�ستوى لاحتاد 
الأفريقي حول ليبيا، والذي ياأتي قبل 
�ستعقد  التي  الأفريقي  الحتاد  قمة 
بالعا�سمة الإثيوبية اأدي�س اأبابا يف 9 

فرباير املقبل.
وخال كلمته اأمام القمة التي انعقدت 
وهو  الكونغويل  الرئي�س  من  مببادرة 
الأفريقية  للجنة  احلايل  الرئي�س 
طريف  بح�سور  امل�ستوى،  رفيعة 
النزاع الليبي وممثلني اآخرين ملنظمات 
اإقليمية ودولية، اتهم ال�راج »اأطرافا 
امل�سار  بعرقلة  ودولية  اإقليمية 
حالة  اإىل  الباد  ودفع  ال�سيا�سي، 
على  العزم  واأعلن  احلالية«،  احلرب 
من  كل  �سد  ق�سائية  دعاوي  رفع 
�ساهم باإحلاق ال�رر والأذى بال�سعب 
عادلة  بتعوي�سات  واملطالبة  الليبي 

لأ�ر ال�سحايا.
ق/د

حالة  العاملية  ال�سحة  منظمة  اعلنت 
الطوارى ال�سحية ذات البعد الدويل 
يف  كورونا  فريو�س  انت�ر  ان  بعد 
عدد �سحايا  وبلغ  العامل.  من  مناطق 
ال�سني  امل�ستجد يف  كورونا  فريو�س 
اآلف   9 نحو  وال�سابات  حالة،   212

حالة. 
العامل ترتفع بطريقة  الهلع يف  ن�سبة 
الوباء  اجتياح  بعد  م�سبوقة  غري 
العامل  يف  اخلم�س  القارات  امل�ستجد 

بطريقة مرعبة.
اأّن  اكدت  العاملّية  ال�سّحة  منّظمة 
بات  العامل  يف  انت�ر  الذي  الوباء 
ُي�سّكل حالة طوارئ �سّحية ذات ُبعد 
من  الكبري  قلقها  عن  معربة  دويل. 
بلدان  يف  الكورونا  فريو�س  انت�سار 
وهي  جيدة.  �سّحية  لأنظمة  تفتقر 

غري م�ستعّدة ملواجهة الوباء.
ال�سني  يف  ال�سحي  احلجر  وفيما 
العامل  عن  �سخ�س  مليون   56 يعزل 
واليابان  املتحدة  الوليات  نّظمت   ،
ملواطنيهما  اإجاء  عملّيات  وفرن�سا 
كندي   200 اعادة  على  كندا  وتعمل 

الإيطالّية  ال�سلطات  واأحتجزت 
اآلف   7 متنها  على  �سياحية  �سفينة 
اإ�سابتني  بوجود  لا�ستباه   ، �سخ�س 
كما  امل�ستجّد  كورونا  فريو�س  من 
تخّطط دول اأخرى لإجاء مواطنيها، 
ونيوزلندا  واملانيا  اإيطاليا  بينها  من 

وبريطانيا.
ا  اأمريكيًّ  195 و�سول  مع  وتزامًنا، 
كاليفورنيا  يف  ع�سكرية  قاعدة  اإىل 
يابانيني   3 ا�سابة  اليابان  اعلنت 

بالفريو�س وهم باحلجر ال�سحي.
انتقال  �سجل  مقلق،  موؤ�ر  ويف 
للعدوى يف ثاث دول خارج ال�سني 
اأملانيا واليابان وفيتنام، واأ�سيفت  هي 

اإليها الوليات املتحدة.
تدابري  اتُّخذت  ال�سياق،  هذا  ويف 
امل�ستوى  على  قا�سية  احتياطية 
طريان  �ركات  اأعلنت  فقد  الدويل، 
على غرار اخلطوط اجلّوية الربيطانية 
وقف  واملغربية  والإندوني�سّية 

رحاتها اإىل ال�سني.
وامل�سانع  املوؤ�س�سات  ا�ستمرار  ومع 
من  التا�سع  حتى  مغلقة  ال�سينية 

اعلن  الأقل  على  فرباير  �سباط/ 
يراقب  باأنه  الدويل  النقد  �سندوق 
م�سريا  بدقيقة  دقيقة  الوباء  تف�سي 
العاملي  القت�ساد  على  اآثاره  اأن  اإىل 
على  وعاوة  انت�ساره،  ب�سعة  رهن 
الحتياطي  رئي�س  ا�سار  ذلك، 
الفدرايل المريكي جريوم بويل اىل 
ان الوباء احلايل ميثل "م�سكلة خطرية 
جممل  على  بظاله  يلقي  واأنه  جداً 
اآفاق القت�ساد العاملي. وت�ساطره هذا 
اجلن�سيات  املتعددة  ال�ركات  القلق 
ال�سيارات  �سناعة  و�ركات 
و�ركات يف جمال املعلوماتية ف�سا 

عن �سناعة املنتجات الفاخرة.
�ركات الطريان التي علقت رحاتها 

اإىل ال�سني؟
فريو�س  انت�سار  من  القلق  تزايد  مع 
"كورونا" اخلطري، والذي اأودى بحياة 
عدد  علق  العامل،  حول  �سخ�سا   213
العامل  الطريان يف  كبري من �ركات 
ال�سني.  وياأتي ذلك يف  اإىل  رحاته 
ال�سحة  منظمة  فيه  اأعلنت  وقت 
العاملية حالة الطوارئ الدولية ب�سبب  
اتخذ  القرار  اإن  وقالت  الفريو�س، 
انت�سار  حول  املعلومات  خلفية  على 
العامل.  يف  دولة   18 يف  الفريو�س 
طريان  ب�ركات  قائمة  يلي  وفيما 
علقت اأو قل�ست رحاتها اإىل ال�سني:
و"اأي  اأير"  "اأزور  الطريان  - �ركات 
رحاتها  علقت  و"نوردويند"  فاي" 

اإىل ال�سني
اأوقفت  "اأورال"  الطريان  �ركة   -
)غري  الت�سارتر  رحات  برنامج 

الر�سمية(
اإىل  - م�ر للطريان علقت رحاتها 

جميع املطارات يف ال�سني
- اخلطوط الأملانية "لوفتهانزا" علقت 

رحاتها اإىل ال�سني
مع  اجلوية  الرحات  علقت  فيتنام   -
مدينة ووهان، بوؤرة فريو�س "كورونا"
اأير"  "ليون  الإندوني�سية  اخلطوط   -

علقت رحاتها اإىل ال�سني
علقت  الربيطانية  اجلوية  اخلطوط   -

رحاتها اإىل ال�سني
علقت  اأير"  "فني  الطريان  �ركة   -

رحاتها اإىل ال�سني
الفرن�سية علقت رحاتها  اخلطوط   -

اإىل ال�سني
علقتا  وجورجيا  كازاخ�ستان   -
رحاتهما اإىل ال�سني حتى 29 مار�س
علقت  الكينية  اجلوية  اخلطوط   -

رحاتها اإىل ال�سني
علقت  الرتكية  اجلوية  اخلطوط   -
و�سنغهاي،  بكني  مدن  اإىل  رحاتها 
وقوانغت�سو، و�سيان ال�سينية حتى 9 

فرباير املقبل
علقت  الأوكرانية  اجلوية  اخلطوط   -

رحاتها اإىل ال�سني
- اخلطوط اجلوية "رواندا اأير" علقت 

رحاتها اإىل ال�سني
علقت  التاياندية  اجلوية  اخلطوط   -
وكذلك  ووهان،  اإىل  الرحات 
ال�ركة املاليزية "اأير اآ�سيا" واخلطوط 

اليابانية "اأول نيبون"
ق/د

على  يعلق  اأردوغان 
ترامب' '�صفقة 

الك�يتي:  الربملان  رئي�ض 
ــة  دول دون  تــ�ــصــ�يــة  ل 
وكاملة  حرة  فل�صطينية 

ال�صيادة

يعار�ض  مــاكــرون 
ترامب'  '�صفقة 

الــرئــيــ�ــض الــتــ�نــ�ــصــي: 
خيانة  تــرامــب  �صفقة 

عظمى
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ال�صع�دية لدى اجلزائر العربية  اململكة  ل�صفارة  التابعة  امللحقية  يف ندوة نظمتها 

افتتاح ال�شالون الثقايف ال�شعودي 
ل�صفارة  التابعة  امللحقية  نظمتها  ندوة  يف  ال�صع�دي،  الثقايف  ال�صال�ن  اجلزائرية،  ال�صع�دية  املدر�صة  بدي�انية  افتتح 
اململكة العربية ال�صع�دية لدى اجلزائر، وذلك بح�ص�ر جمم�عة من الأ�صاتذة ال�صع�ديني والأ�صاتذة والطلبة اجلزائريني

خليدة ك�ثر 
----------------

�سفارة  نلل�للسللاطللات  اإطلللار  يف 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الثقافية  امللحقية  نظمت  اجلزائر 
ال�سعودي  "ال�سعر  بعنوان:  ندوة 
من  ال�سالون  وافتتح  املعا�ر"، 
الثقايف  امللحق  �سعادة  طللرف 
العربية  املللملللللكللة  بلل�للسللفللارة 
طامي  نا�ر  الأ�ستاذ  ال�سعودية 
افتتاح  عن  اأعلن  الذي  البقمي، 
ال�سعودي  الثقايف  ال�سالون 
املدر�سة  بديوانية  ال�سهري 
يف  وذلللك  باجلزائر،  ال�سعودية 
والتوا�سل  املعريف  التبادل  اأطار 
ال�سعودية  اململكة  بني  الثقايف 
امللحقية  التزام من  واجلزائر وهو 
الثقافية ال�سعودية، الذي حتر�س 
�سورة  تقدمي  على  خاله  من 
اململكة  منجزات  عن  �سادقة 
حققته  وما  ال�سعودية  العربية 
ح�سارية،  تربوية  منطلقات  من 
جمال  يف  لإ�سهاماتها  واإبللرازا 
املختلفة  الفكر والثقافة والعلوم 
 ، الثقايف  تراثها  �سمه   ومللا 
ذكر  كما  ال�سالون  هذا  ويهدف 
البقمي  طامي  نا�ر  الأ�ستاذ 

الثقافية  العاقات  دعللم  اإىل 
وربط  ال�سقيقني  ال�سعبني  بني 
بينهما،  واملعرفة  الفكر  ج�سور 
وت�سجيع الأعمال الثقافية اجلادة 
التفاهم  مفاهيم  جت�سد  التي 
والتاحم والتوا�سل الثقايف بني 
واجلمهورية  ال�سعودية  اململكة 
تاأكيدا  يعترب  كما  اجلللزائللريللة، 
الللذي  املتميز  الثقايف  للللللدور 
توؤديه اململكة واجلزائر، من خال 
اإثراء  يف  الإيجابية  م�ساهمتهما 
الثقافية  واملنا�سبات  الن�ساطات 
مكانة  لهما  يحقق  مبا  والفكرية 
ثقافات  خمتلف  بللني  مرموقة 
يف  لدورهما  ويوؤهلهما  العامل 
العاملية  الثقافية  ال�ساحة  حتريك 
والتاآخي  التعاون  قيم  ظل  يف 
احلوار  قيم  وجت�سيد  والت�سامح، 
ي�سعى  كما  الثقايف،  والتقارب 
الأفكار  ملناق�سة  ال�سالون  هذا 
الأدبية  اأو  الأكادميية  اأو  الثقافية 

ال�سعرية. اأو 
اأ�سار  الفتتاحية  كلمته  ويف 
البقمي  طامي  نا�ر  الأ�ستاذ 
الثقايف  الت�سال  جذور  اأن  اإىل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بني 
واجلمهورية اجلزائرية هي جذور 
على  قامت  التاريخ،  يف  �ساربة 

العربية  الأخللوة  رابللط  اأ�سا�س 
ا�ستمر  "وقد  والإ�للسللاملليللة، 
ال�سعودية  بني  الثقايف  الت�سال 
واجلزائر ا�ستمرارا مل ينقطع منذ 
العربية  للمملكة  املوؤ�س�س  عهد 
بن  العزيز  عبد  امللك  ال�سعودية 
رحمه  �سعود  اآل  الرحمان  عبد 

الله اىل عهدنا احلا�ر."
مبداخلة  الندوة  افتتحت  بعدها 
مبقاربة  ختاوي  اأحمد  لاأ�ستاذ 
ماآلته  ال�سعودي  ال�سعر  حول 
�سعرية،  ذخائر  من  يكتنفه  وما 
اململكة  اأن  اإىل  فيها  اأ�للسللار 
ال�سعودية كانت هي مهد ومنبع 
وقد  الذخرية،  وكانت  الإبللداع 
مقارباتية  حما�رته  جللاءت 
كل  على  فيها  عللّرج  تنظريية، 
امل�سهد  يف  و�للسللغللرية  كللبللرية 
العربي  ال�سعري  الإبللداعللي 
العربية.  اململكة  يف  الأ�سيل 
لينتهي اإىل اأن اأهم ما ميز ال�سعر 
اإىل  هللو رجللوعلله  اللل�للسللعللودي 
العامل  على  انفتاحه  مع  الأ�سل 

يف نف�س الوقت.
بعدها  اجلللللل�للسللة  لللتللتللوا�للسللل 
كل  اإلقاء  من  �سعرية  باأم�سية 
حبيبة  الأ�ساتذة:  ال�سعراء  من 
بن  وعمار  عاق  وفاحت  حممدي 

زايد.
ويتناول  النقا�س  بعدها  ليفتح 
الكلمة  الأ�ساتذة  من  جمموعة 
ال�سد  نورالدين  بالأ�ستاذ  بدءا 
املميزة  الللعللاقللة  ثللمللن  اللللذي 
التي  والتاريخية  والللوطلليللدة 
بارك  كما  البلدين،  بني  تربط 
واأعللرب  الطيبة  املللبللادرة  هللذه 
اأن  متمنيا  بها  �سعادته  عللن 
للتعريف  اأخرى  بلقاءات  تعّزز 

الدولتني. باإمكانيات 
الأ�ستاذ  الكلمة  تناول  وبعدها 
عن  اأعللرب  الللذي  ماحي  علي 
التعاون  بهذا  وارتياحه  �سعادته 
ال�سعودية  الثقافتني  يف  للبحث 
رغبته  عن  واأبللدى  واجلزائرية، 
وامل�ساهمة  العون  يد  تقدمي  يف 
اإجناح فعاليات هذا ال�سالون  يف 

الإبداعي. الثقايف 
عبدالقادر  لاأ�ستاذ  كلمة  ويف 
افتتاح  اأن  اىل  اأ�للسللار  تللومللي 
ال�سعودي  الثقايف  ال�سالون 
الللعللاقللات  متللتللني  اىل  يللهللدف 
خا�سة  وال�سعودية،  اجلزائرية 
والفكري  الثقايف  املللجللال  يف 
تن�سيط  وكللللذا  والأدبلللللللي، 
وتدعيم  الإبداعية  الف�ساءات 
الفاعلني  بني  الفكرية  الكفاءات 
املبادرة  هذه  تاأتي  الثقافيني، كما 
الرت�سبات  على  الغبار  لنف�س 
وقت  يف  العاقة  عرفتها  التي 

ما، 
�سلمت  الأم�سية  اختتام  ويف 
لل�سعراء  تقديرية  �للسللهللادات 
وكللذا  املتدخلني،  والأ�للسللاتللذة 
علي  لاأ�ستاذ  �سهادة  �سلمت 
امللحق  اأثللنللى  اللللذي  مللاحللي 
طامي  نا�ر  الأ�ستاذ  الثقايف 
م�ساهمته  على  كثريا  البقمي 

الفعالة يف اإجناح هذا ال�سالون.

العا�صمة"  رايغ�ر، بطل خارق باجلزائر 

�صريط مر�ص�م من اإبداع �صي �صابر حمرز  

التميز  بجائزة  تت�ج  اجلزائر 
العربي يف الأداء النه�ص�ي الثقايف

للفنانة ن�رة  وقفة عرفان وتقدير 
امل��صيقية والغناء  الفرقة  و  قناوة 

"زفانات" الن�ص�ي 

مت موؤخرا اإ�سدار �ريط  مر�سوم 
العا�سمية  املللغللامللرة  يلللروي 
للمخابرات  البولوين  لل�سابط 
ميكزي�ساف  الع�سكرية 
كان  الذي  �سلوفيكوف�سكي، 
للقوات  رئي�سيا  جا�سو�سا 
احلليفة يف �سمال افريقيا خال 
من  الثانية،  العاملية  احلللرب 
اإبداع الر�سام �سي �سابر حمرز 
بطل  "رايغور  عللنللوان  حتللت 
العا�سمة".و  اجلزائر  يف  خارق 
املر�سوم  ال�ريط  هذا  اإجناز  مت 
ال�سادر  الفرن�سية  باللغة 
اإثللر  داليمان  الن�ر  دار  عللن 
�للسللفللارة  نظمتها  م�سابقة 
حمافظة  و  باجلزائر  بولونيا 
لل�ريط  اللللدويل  املللهللرجللان 
العا�سمة  للجزائر  املر�سوم 
اقتبا�س  لأفلل�للسللل  )فلليللبللدا( 
املعروف  ال�سابط  هذا  لق�سة 

"رايغور".و  الرمزي  بال�سم 
من  املتكون  العمل  هذا  يروي 
يف  رايغور  مغامرة  لوحة   16
اليها  و�سوله  منذ  العا�سمة 
واإن�ساء   ،1941 جويلية   يف 
احلليفة  للدول  خمابرات  خلية 
ان�ساوؤها  مت  افريقيا،  ب�سمال 
يعالج  بالعا�سمة.و  فندق  يف 
طابع  يف  املر�سوم  ال�ريط 
حللوارات،  اأيللة  دون  اأوروبلللي 
هذا  هيكلة  مللراحللل  خمتلف 
املللكللتللب للللللمللخللابللرات، بللدًءا 
من  جتارية  موؤ�س�سة  باإن�ساء 
ن�ساطاته  لإخفاء  رايغور  طرف 
ك�سابط  و  بالتج�س�س  املتعلقة 
متكن  اآخرين.و  لأعوان  موظف 
ال�سابط البولوين من التجوال 
يف كامل �سمال افريقيا، بحجة 
متكن  حيث  التجارية،  ن�ساطاته 
من التوغل يف اجلي�س الفرن�سي 

يف  اعوان  توظيف  من  حتى  و 
�سفوفه اخلا�سة. كما متكن من 
بقيادة  جت�س�س  �سبكات  و�سع 
بولونيني.و  اآخللريللن  اعلللوان 
املنظمة،  هذه  من  الهدف  كان 
احلرب  �ُسفن  حركات  مراقبة 
اإنللزال  ت�سهيل  و  الفرن�سية 
افريقيا خال  �سمال  احللفاء يف 
ا�سم  عليها  اأُطلق  التي  العملية 
�ساهمت  تور�س".و  "عملية 
يف  رايللغللور  خمللابللرات  وكالة 
في�سي  جي�س  يف  الللتللحللكللم 
الفرن�سية  احلكومة  ا�سم  )وهو 
من  النازية(  لأملانيا  امل�ساندة 
اأجل ت�سهيل الإنزال يف اجلزائر 
 ،1942 نوفمرب  يف  املغرب  و 
 100.000 اىل  بللالإ�للسللافللة 
احلليفة.و  القوات  من  جندي 
قلِّد  العاملية  احلللرب  نهاية  يف 
الإمرباطورية  "بو�سام  رايغور 

م�ساهمته  اجل  من  الربيطانية" 
�سمال  يف  احللفاء  حملة  يف 
ال�سياق  ذات  يف  افريقيا.و 
باجلزائر  بولونيا  �سفارة  قامت 
ب�سور  مرفوق  دليل  باإ�سدار 
البولونية  و  الفرن�سية  باللغتني 
العا�سمة  اجللللزائلللر  ملللديللنللة 
ميكزي�ساف  اآثللللار  حلللول 
اإجنللاز  من  �سلوفيكوف�سكي 
جلليللدرزاي  البولوين  الفنان 
دليل  يتطرق  جيلن�سكي.و 
اأمللاكللن  اىل  هللذا  العا�سمة 
ال�سيدة  كاتدرائية  مثل  عديدة 
جورج  �سان  فندق  و  الفريقية 
)اجلزائر حاليا( و مقاٍه و مطاعمرَ 
على  �للسللاهللدة  كلها  اأخللللرى 
لل�سابط  ال�رية  الن�ساطات 
البولوين و اأعوانه خال اإقامته 

العا�سمة. باجلزائر 
ق/ث

على  بالقاهرة  اجلزائر  حت�سلت   
الأداء  يف  العربي  التميز  جائزة 
بيان  وفق  الثقايف  النه�سوي 
وجاء  اخلارجية  ال�سوؤون  لوزارة 
اجلائزة  بهذه  اجلللزائللر  تتويج 
يف  املتوا�سلة  جلهودها  "تثمينا 
ودعمها  الثقافية  التنمية  حتقيق 
العربي  الثقايف  للعمل  القوي 
الت�سليم  حفل  امل�سرتك".وجرى 
وهذا  العربية  الدول  جامعة  مبقر 
العربي  املوؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة 
الذي  والإبداع  للثقافة  اخلام�س 
وحوار  "الثقافة  اإدارة  نظمته 
الللدول  بجامعة  احل�سارات" 
العربية، بالتعاون والتن�سيق مع 
املركز العربي للثقافة والإعام.
وعلللللرف احللللفلللل حلل�للسللورا 

رفيع  وثللقللافلليللا  دبلوما�سيا 
املركز  امل�ستوى يتقدمهم رئي�س 
عبد  والإعللام  للثقافة  العربي 
العامة  والأمينة  اخل�رمي   الله 
العربية  الدول  جلامعة  امل�ساعدة 
هلليللفللاء اأبلللو غللزالللة والأملللني 
عمرو  للجامعة  ال�سابق  العام 
العربي  املركز  مو�سى.ويعمل 
تاأ�س�س  للثقافة والإعام -الذي 
على   2004- يف  بللالللقللاهللرة 
التنويري  الثقايف  العمل  "دعم 
احل�ساري العربي" حيث يرتبط 
باتفاقية تعاون مع جامعة الدول 
فروع  وله   ،2006 منذ  العربية 

بالعديد من الدول العربية.
ق/ث

وتقدير  عرفان  وقفة  نظمت   
"الفرقة  قناوة  نللورة  للفنانة 
الن�سوي  والغناء  املو�سيقية 
احتفالية  خال  ب�سار"  زفانات 
الثاثاء  �سهرة  نظمت  فنية، 
الثقافية  اجلمعية  من  مببادرة 
بللدار  "�سحاري"  املحلية 
واأو�للسللح   . بب�سار  الثقافة 
"نظمنا  بقوله  اجلمعية  رئي�س 
وتقديرا  عرفانا  احلفل  هللذا 
الفنانات  الن�ساء  لللهللوؤلء 
جمللال  يف  �ساهمن  الللائللي 
اأ�للسلللللوبللهللن املللو�للسلليللقللي يف 
الثقايف  الرتاث  على  املحافظة 
نور  واأ�سار  بال�ساورة".  الفني 
الدين رحو اإىل اأن "نورة قناوة 
ال�ساحة  يف  ح�سورها  ت�سجل 
منذ  الوطنية  و  املحلية  الفنية 
بثاثة  و  �سنة   20 من  اأكللرث 
األللبللومللات ونلل�للسللاط وا�للسللع 
بالبلدان  الفني  التمثيل  يف 
و  اإثيوبيا  و  فرن�سا   ( الأجنبية 
املغرب و اأملانيا( بالإ�سافة اإىل 
 " لل�ساورة  ال�سعبية  الأغنية 
التقدير  هللذا  ت�ستحق  وهللي 
م�ساهماتها  اإىل  بللالللنللظللر 

الثقايف  اللللرتاث  تثمني  يف 
امل�سدر  واأ�ساف  للمنطقة". 
و  الفنانة  هذه  خال  من  اأنلله 
،"نحّيي  زفانات  فرقة  اأع�ساء 
عملن  الائي  الفنانات  الن�ساء 
الفني  التعبري  ترقية  على 
ال�سنني،  لآلف  يعود   الللذي 
جزء  ا�ستدامة  يف  �ساهم  مما 
و  املحلية  الثقافة  مللن  هللام 
جمهور  وتللوافللد  الوطنية". 
التي  التظاهرة  هذه  على  غفري 
اخل�سبة  على  مبلللرور  متلليللزت 
كللل مللن نلللورة قللنللاوة و " 
اللتني  وهما  ب�سار  زفانات" 
اإمتاع  من  اأخللرى  مرة  متكنتا 
اجلمهور بالأغاين و املو�سيقى 
عادات  من  جذورها  امل�ستمدة 
الديوان  مو�سيقى  تقاليد  و 
اللل�للسللاورة.  منطقة  اأهلللل  و 
لهوؤلء  �رفية  هدايا  وقدمت 
احلفل؛  هذا  مبنا�سبة  الفنانات 
وهو تقدير واعرتاف مبوهبتهن 
املحافظة  يف  م�ساهمتهن  و 
والفني  الثقايف  الرتاث  على 

للمنطقة.
ق.ث
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ل يزال م��ص�ع النكاح ي�صغل بال بع�ض الكتاب والفقهاء امل�صلمني اإن مل نقل اأنه �صغلهم ال�صاغل، وكاأن الأمة الإ�صالمية انقطعت عنها امل�صائل 
والإ�صكاليات التي تتخبط فيها، وه� دليل على نق�ض كبري يف التمكن من فقه ال�اقع.

جهاد  الللدكللتللور  مللوؤخللرا  اأ�للسللدر 
العام  الفقه  مدر�س  الأ�سقر  حممود 
عنوان  حتت  كتابا  الأزهللر  بجامعة 
لاملجنون  اأي  ذهنيا(  املعاق  )نكاح 
للن�ر،  الوفاء  دار  عن  ل  �سابه  وما 
نوعا  غريبا  يللبللدو  قللد  الأملللر  هللذا 
هذا  قبل  عللديللدة  كتبا  اأّن  اإل  مللا 
باإ�سهاب  النكاح  م�سائل  تناولت 
اأبرزها  ومن  ال�رعية،  الوجهة  من 
الللوداع،  نكاح  املوتى،  نكاح  كتب 

ونكاح  اجلهاد،  نكاح  الغلمان،  نكاح 
بالر�سيعة،  وال�ستمتاع  الن�ساء 
التي  الللفللتللاوي  اأبلللواب  مللن  وهللي 
طرق  اإيجاد  منها  البع�س  يف  تهدف 
لل�سهوات  العنان  لإطاق  �رعية 
لدى  وخا�سة  املكبوتة  والغرائز 
التي  واجلماعات  املتطرفني  بع�س 
كيان  يف  غريب  ب�سكل  تكاثرت 
والتدهور  النحطاط  نتيجة  الأمة 
كمح�سلة  اأعماقها  �للرب  الللذي 
بع�س  يف  قامت  التي  لل�راعات 

الإ�سامي. العامل  بلدان 
والتطرف،  اجلهاد  فتاوي  موجة  بعد 
النكاح،  فتاوي  وتراكمت  تزاحمت 
ف�سل  قد  النكاح  م�ساألة  كانت  واإن 
قرون  منذ  والفقهاء  العلماء  فيها 
نهي  ورد  مللا  يف  تتمثل  والللتللي 
نكاح   : وهي   باأربعة  �ريحا  فيها 
واخلطبة  املتعة،  ونكاح  ال�سغار،  
اإل  املحلل،  ونكاح  اأخيه،  خطبة  على 
اأبواب الجتهاد ظلت مفتوحة يف  اأن 

فلك  فاإن حدود  باملقابل  الوقت،  ذات 
املتعلقة  امل�ساألة  ومعاجلة  املمنوع 
تزال  ول  كانت  اجلن�سية  بالثقافة 
واكبت  التي  والطابوهات  العقد  من 
الإ�سامية  املجتمعات  تللطللورات 
وبالتايل  الزمن،  مّر  على  والعربية 
م�راعيها  على  الأبلللواب  فتحت 
عاج  دون  "التفيقه"  و  للتنظري 
لدى  اجلن�س  لعقدة  وواقعي  حقيقي 
ظهور  اإىل  اأدى  مما  املجتمعات،  هذه 
والظّل  اخلفاء  يف  موازية  جمتمعات 
عن  بعيدا  لها  متنف�سا  وجلللدت 
التاأويل  اأ�سبح  كما  ال�ّرع  حدود 
على  الطاغي  هو  للّن�س  والتف�سري 
يف  الواقع  مع  يتواءم  ول  القرءات 
والتكنولوجيا  الإعللام  عللامل  ظل 
حلول  جتد  مل  كما  الثقايف،  والغزو 
الرجال  كما  الن�ساء  لدى  للعنو�سة 
يف  ا�ست�رى  الذي  الزنا  حتى  ول 

املجتمعات. هذه 
ل  امل�سائل  هذه  معاجلة  اإ�سكالية  اإن 

الدينية  الوجهة  اإليها من  النظر  ميكن 
فح�سب،  والفقه  لاأخاق  كمحدد 
دقيقة  علمية  درا�سات  ت�ستوجب  بل 
متوافقة  جمتمعات  لبناء  توؤ�س�س 
بعيدا  جن�سيا  ومتعلمة  اأخاقيا، 
واخلللرافللات،  والبدع  الللرّتهللات  عن 
لها  لبد  والّتحليل  الّتحرمي  فم�ساألة 
بعيدا  وعلمية  منطقية  تربيرات  من 
من  ولبللد  والإجللبللار  الفر�س  عن 

فيه. تتخبط  ملا  عملية  حلول  اإيجاد 
والأنظمة  املجتمعات  بقيت  اإذا  اأما 
والفقهاء  والللديللنلليللة  ال�سيا�سية 
باًل  اأو  اأهمية  يولون  ل  والعلماء 
ملللعللاجلللة مللثللل هلللذه الأطلللروحلللات 
داخل  التفكري  بقاء  مع  وامل�سائل 
يللكللون من  فلللللن  علللللبللة مللغلللللقللة، 
النكاح  كتب  تتواىل  اأن  امل�ستغرب 
نكاح  يف  كللتللب  تلل�للسللدر  اأن  اإىل 
العقول  نكاح  يف  واأخللرى  النكاح 
البع�س  يريده  كما  وا�ستباحتها 

�رعية. بطرق  ولكن 

خطبتني  الللكللتللاب  يلل�للسللم     .
بعنوان:  الأوىل  ترجمتي:  وح�سب 
بتاريخ:  البندقية"  اأو  "النتخاب 
والثانية   .x 1964ملالكوم  اأفريل   3
ونف�س  واحلللدا  "نكّون  بللعللنللوان: 
جون  املللقللتللول  للرئي�س  الدول" 
 .1963 جوان   11 بتاريخ:  كينيدي 
واإن  الثانية  دون  لاأوىل  و�ساأتطّرق 
الظروف  يف  معها  تتقاطع  كانت 

واملحتوى.
جّيدا  الكتاب  يفهم  اأن  اأراد  2.   من 
تاريخ  جانبا:  فلي�سع  اخلطاب  اأي 
 1963-1964 �سنة  اأي  لللقللاء  الإ
واأبي�س  اأ�سود  اأي  الب�رة  ولللون 
ينا�سب  مبا  اخلطاب  مع  والتعامل 

الأّمة. به  متّر  الذي  احلايل  الظرف 
اأقلللراأ  نلللا  واأ �للسللوؤال  راودين     .3
الوليات  ا�ستطاعت  كيف  الكتاب: 
متخّلفة  كدولة  الأمريكية  املتحدة 
اإىل  فقط  ال�ستينات  منت�سف  يف 
قوية.  متقّدمة  دولة  اإىل  النتقال 
الكتاب  من  قراءتي  هوغاية  وهذا 
مالكوم  اإليها  يق�سد  يكن  مل  الذي 

اخلطبة؟ �ساحب   x
املللتللحللّدة  الللوليللات  كللانللت     .4
خطاب  يف  جللاء  وكما  الأمريكية 
الرجل  ت�ستغّل  دولة   :1964 �سنة 
وحتتقر  ا�ستغال  اأب�سع  الأ�للسللود 
ال�ّسود  بنائها  باأ تعرتف  ول  الّنا�س 
املتحدة  الوليات  يف  ولدوا  الذين 
الإن�سان  من  وجعلت  الأمريكية 

وت�ستعمل  املوؤّخرة  دوما يف  الأ�سود 
خارج  �سبيلها  يف  للموت  الأ�سود 
ولدت  التي  حقوقه  وحترمه  وطنه 

وطنه. داخل  وهو  معه 
حيث   1964 �سنة  هللذا  كللان     .5
على  والقتل  العن�ري  التمييز 
ويف  واليوم  الب�رة  لون  اأ�سا�س 
فقط  �سنة   56 بعد  اأي   2020 �سنة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تخرج 
الريادة  اإىل  التخلف  دائللىرة  من 
كر�سي  على  والللتللداول  والللقللّوة 

دولة. اأعظم 
اأ�سود  العظمة:  مظاهر  من     .6
الللعللامل  دوللللة يف  اأعللظللم  يللحللكللم 
كر�سي  على  ترتّبع  الّلون  و�سوداء 
يقب�س  واأ�للسللود  اللللوزراء  رئا�سة 
عربها  وي�سرّي  الدفاع  وزارة  زمام 
والبعيد  اللل�للسللديللق  قللبللل  الللعللدو 
الفقري  قبل  والغني  القريب  قبل 

ال�سعيف. قبل  والقوي 
نف�سه:  يطرح  الذي  ال�سوؤال     .7
كلليللف ا�للسللتللطللاعللت اللللوليلللات 
الللقللفللز من  الأمللريللكلليللة  املللتللحللدة 
يومها  املتمّثل  والتقهقر  التخّلف 
مظاهر  اأب�سع  يف  العن�رية  يف 
من  نلل�للسللان  الإ وحللرمللان  �سورها 
الله  ومنحه  بها  ولد  التي  حقوقه 
دولة  اإىل  الب�رة  اأ�سود  ّنه  لأ ّياها  اإ
اأ�للسللود  يتقّدمها  عظيمة  قللويللة 

اأ�سود؟. ويرفعها  اأ�سود  ويحميها 
تقّدم  اأّي  عن  قائل:  يقول  قد     .8

ما  العن�رية  ومظاهر  تتحّدث 
املتحدة  الوليات  يف  قائمة  زالت 
تخلو  ل  جنلليللب:  الأمللريللكلليللة؟ 
مظاهر  مللن  الللقللويللة  املجتمعات 
ال�سنن  مللن  ذلللك  ّن  فلللاإ الللتللخللّلللف 
التي  العاملية  واملظاهر  الكونية 
تتجّنبها  اأن  الكربى  للدول  لميكن 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  لكن 
زال  ومللا  اأ�للسللود  رئي�س  حكمها 
مكّرما  مللعللّززا  يعي�س  و�سيظّل 
ال�سود  زال  وما  رّبه  يلقى  اأن  اإىل 
يف  جدا  عالية  منا�سب  يتقّلدون 
نوعية  نقلة  اإذن  فهي  ال�سلطة  هرم 
التخلف  من  الأ�سفل  الللدرك  من 
القّوة  عنا�ر  متلك  قوية  دولة  اإىل 

. لعظمة وا
9.   اعتمد مالكومx على جملة من 
العن�ري  التمييز  ملحاربة  النقاط 
الع�ر  بلغة  و�ساأنقلها  نلللذاك  اأ
والعرب  اجلزائريني  اإخواين  لت�ساعد 
التخّلف  من  انتقالهم  يف  وامل�سلمني 
وهي:  العظمى  الدول  م�سف  اإىل 
امل�سلم.  كونك  يكفي  ول  الفاعلية 
ي�ستغّلك  اأن  كللان  لأّي  لتر�سى 
اأحدا  ترتك  ل  الدنيئة.  لأغرا�سه 
الغربي  الرجل  �سّد  ل�سنا  يحتقرك. 
ل  واحتقارنا.  ا�ستغالنا  �سّد  مّنا  اإ
منهجه  عليك  يفر�س  غريك  ترتك 
ويوجهك  لعرقك  امل�ستغل  الفا�سد 
اأن  ا�سعى  ال�ستغالية.  لأهدافه 
الذي  الرعب  مبواجهة  حلمك  حتّقق 

مقّد�س  �سوتك  وتعانيه.  تعي�سه 
ويدّن�سه.  به  يعبث  ملن  متنحه  فا 
الأخري  منك  يجعل  اأحللدا  تدعم  ل 
احلليف  خللانللك  اإن  اللل�للسللف.  يف 
يراعي  جديد  حليف  عن  فابحث 
مينعك  من  كّل  امل�سرتكة.  امل�سلحة 
يتطلب  جمللرم  فهو  حقوقه  مللن 
ان  ومقاومته  عنه  البتعاد  منك 
يحّقق  غللريك  لتللرتك  ا�ستطعت. 
جمهوداتك  على  الدنيئة  اأحامه 
على  تللقللوم  الأمم  تللقللوم  الللربيللئللة. 
والف�سل  والقللتلل�للسللاد  الأخلللاق 
والذّل  التخّلف  اإىل  يوؤدي  بينهما 
الآخرين.  طللرف  من  وال�ستعباد 
ما  يغرّي  ل  الله  ّن  اإ بقاعدة  مت�ّسك 
ماباأنف�سهم.  يللغللرّيوا  حّتى  بقوم 
جتاه  نظرنا  وجهة  تغيري  اإىل  نحتاج 
ذلك  الأمللر  ا�ستلزم  كّلما  بع�سنا 
جتاه  نظرنا  وجهة  نغرّي  اأن  وقبل 

. غرينا

 Discours de Malcolm X 3 avril 1964. Discours de john Fitzgerald «:اأنهيت منذ اأ�صب�عني قراءة الكتاب الذي بني يديك الآن
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مبادرة  اأو  قللرار  هناك  كان  مرة؛كلما  ككل 
اأمللواج  تللرى  الفل�سطينية  الق�سية  حللول 
مندد  و  غا�سب  بني  الهادرة  الأفعال  ردود 
على  يتهجم  هذا  و  ي�سجب  فهذا  م�ستنكر  و 
ترى  و  ال�سهيوين  الكيان  ربيبها  و  اأمريكا 
يف  واقفة  بل  زاحفة  لي�ست  ب�رية  جحافل 
عند  �ستارها  ي�سدل  للغ�سب  عامة  ميادين 

�سباتهم. و�سائد  اإىل  اجلميع  ثم  العلمني  حرق 
تهليل  و  بل  مباركة  هو  املرة  هذه  اجلديد  لكن 
على  عربي"  "نظام  عنوان  و�سعوا  من  من 
غطاء  اإىل  جلللاأ  بع�سهم  و  حكمهم  واجللهللة 
جتد  ان  الأ�سوء  و  �سلعته،  لت�سويق  الإ�سام 
على  جبلت  رعية  مللن  حكمهم  يزكي  مللن 

الهوان
التمل�س  و  التملق  ثللر  اآ الآخللر  البع�س  و   
يبكي  ل  الللذيللب...  يغ�سب  "ل  مببداأ  عما 
الأمة  مبادئ  من  مبداأ  اأهم  يف  هذا  و  الراعي" 
"الق�سية  الق�سايا  ق�سية  جمعاء.  الإ�سامية 
على  مناهجهم  يف  در�ست  الذي  الفل�سطينية" 
ال�سهداء،  جنة  انها  و  القادم  اجلهاد  ميدان  اأنها 
�سيدنا  و  اخلطاب..  بن  عمر  �سيدنا  ن�سل  ننا  اأ و 
و  الأيوبي...  الدين  و �ساح  الوليد..  بن  خالد 
موعد  القد�س  يف  لنا  ان  و  الق�سام  الدين  عز 
ما  لنا  اأعدوا  هم  فا  العاملني.  رب  وعد  هذا  و 
بل  اخليل،  ربللاط  من  و  قوة  من  ا�ستطاعوا 

يقتلنا و  يرهبنا  الله  عدو  علينا  �سلطوا 
�سحة  ول  قوتهم  فرط  من  يكن  مل  هذا  فكل   
ر�سالتنا  ترك  و  اأمرنا  هوان  من  بل  منهجهم، 

بها جل  و  عز  اآثرنا  التي 
ولن  وعللده  يخلف  لن  الله  فللاإن  ذلك  فرغم   
من  هو  بل  منا!!  متكنا  لي�س  فيها.  لهم  ميكن 
يكون  لن  و  ال�سفقة  هاته  متر  فلن  ربك،  تدبري 
ول  الظرف  فا  الواقع  اأر�للس  على  ثللر  اأ لها 

امر لهكذا  موات  الفرد 
اإنتخابية  حملة  جمرد  انها  تاما  جزما  اأجزم  ثم 
اجلبهات  على  يعاين  اأمريكي  لرئي�س  م�سبقة 
ود  ك�سب  منها  راجيا  اخلارجية  و  الداخلية 
اللوبيات  ا�ستعطاف  و  الداخلية  اللوبيات 
مفا�سل  يف  املتحكمة  و  لليهود  التابعة 

دولتهم
ال�سهيوين  للكيان  بالن�سبة  الأمللر  كذا  و   
ثللر  اأ مللن  نتنياهو  را�للس  نللقللاذ  اإ منه  فللاملللراد 
حكومة  لت�سكيل  له  كدعم  كذا  و  املتابعات 
الداخل  اإ�ستعطاف  حماولة  و  جديدة  اإرهابية 

ليهودي ا
و  العربية  امليادين  �ستبقى  متى  اىل  لكن  و   
لهم و جمرد رقم يف  الإ�سامية حلبات �راع 

املالية. ح�ساباتهم  اأرقام 

القرن �صفقة 

بقلم: بيزيد ي��صف

بقلم /معمر حبـار

بقلم: ي��صف ديدي
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 اعرف الفرق بني ا�صطراب ما بعد ال�صدمة عند 
الن�صاء والرجال 

 الدرا�صات العلمية تن�صح: 
من  بدًل  افعلها  اأ�صياء   7

التحديق يف هاتفك 

ا�سطراب نق�س النتباه عند الأطفال  
من امل�ساكل ال�سحية املزعجة التى 

توؤثر على �سحة الطفل وقدراته 
حيث يعانى الطفل من �سعوبة 

�سديدة فى النتباه والرتكيز 
وفرط  الن�ساط واحلركة 

وال�سلوك الندفاعى امللحوظ، 
و�سمن �سل�سلة مو�سوعات 
�س وج يقدم اليوم ال�سابع 

كل ما تريد معرفته عن 
ا�سطراب نق�س النتباه 
عند الأطفال وفقا ملا 

may -  ككره موقع 
.clinic

�س: ما هى اأ�سباب 
ا�سطراب نق�س النتباه عند الأطفال؟

ج: ل يوجد �سبب حمدد لاإ�سابة با�سطراب 
نق�س النتباه عند الأطفال ولكن هناك عوامل 

تزيد من خطر الإ�سابة به وهى:
1 - قد يكون ال�سبب هو اإ�سابة اأحد اأفراد 

الأ�رة بنق�س النتباه وفرط ن�ساط مما ينتقل 
لاأبناء.

2 - التعر�س لل�سموم البيئية مثل الر�سا�س 
املوجود فى الطاء والأنابيب واملبانى القدمية.

3 - الولدة املبكرة تزيد من خطر ا�سابة 
الطفال نق�س النتباه.

4 - تعاطى الأم احلامل املخدرات والكحول اأو 
التدخني يزيد من خطر اإ�سابة الطفل بنق�س 

النتباه وفرط احلركة.
�س: ما هى اأعرا�س ا�سطراب نق�س النتباه عند 

الأطفال؟
ج:

1 - يواجه الطفل م�سكلة كبرية فى الرتكيز 
�سواء فى اليوم الدرا�سى واملذاكرة اأو فى اللعب 

مع ا�سدقائه.
2 - يبدو على الطفل انه غري مهتم اأو من�ست 

ملا يقوله من حوله.
3 - ل ي�ستطيع الطفل تنظيم املهام اليومية 

والأن�سطة والتفاعل مع املحيطني به.
4 - يعانى من فرط �سديد فى احلركة وعدم 

القدرة على الرتكيز.
5 - فى حالة توجيه �سوؤال للطفل فاأنه يت�رع 

فى الجابة ول يفكر قبل الرد.
�س:ما هى طرق الوقاية من ا�سطراب نق�س 

النتباه عند الأطفال؟
 ج: هناك بع�س الن�سائح التى يجب اأن تتبعها 

الأمهات حلماية اأطفالهن من خطر ال�سابة 
بنق�س النتباه وهى:

 1 - ين�سح املراأة احلامل بتجنب تناول 
امل�روبات الكحولية والتدخني اأثناء فرتة احلمل 

حتى ل توؤثر على �سحة اجلنني وتعر�سه لنق�س 
النتباه.

 2 - الهتمام بالتغذية ال�سليمة اأثناء فرتة احلمل 
مع تناول املكمات الغذائية التى ي�سفها 

الطبيب.
 3 - حماية الطفل من التعر�س للتلوثات 

وال�سموم ودخان ال�سجائر.
 4 - عدم تعر�س الطفل مل�ساهدة التلفزيون 

واألعاب الفيديو بكرثة حتى ل يوؤثر على الرتكيز 
والنتباه عنده.

 يق�سى معظمنا اأوقاتًا طويلة فى 
ت�سفح الهاتف املحمول، ما بني 

اإر�سال الر�سائل الق�سرية ومواقع 
التوا�سل الجتماعى وغريها، 

وبح�سب الأبحاث التى اأجرتها 
موؤ�س�سة Ofcom الربيطانية 
نحن نق�سى - يف املتو�سط   - 
�ساعتني و 28 دقيقة يف اليوم 

على هواتفنا الذكية، لذا اإذا كنت 
قلقًا ب�ساأن ت�سييع الكثري من 

الوقت على هاتف ، فاإليك بع�س 
الأ�سياء التي ميكنك القيام بها بدًل 
من ذلك، وفقًا للدرا�سات العلمية، 
.benenden وذلك بح�سب موقع
 7 اأ�سياء افعلها بدًل من التحديق 

يف هاتفك
  قراءة كتاب

 ت�سجع الكتب على ال�سرتخاء 
كما ت�سحذ قدرتك على الرتكيز، 

وقراءة الكتب قد يكون لها 
اأي�سا فوائد �سحية اأخرى، حيث 

وجدت درا�سة اأجرتها مدر�سة 
ييل لل�سحة العامة اأن البالغني 

الذين يقروؤون ملدة ثاث �ساعات 
ون�سف يف الأ�سبوع اأو اأكرث 

ُيتوقع اأن يكون عمرهم اأطول من 
اأولئك الذين مل يقراأوا الكتب.

  تعلم مهارة جديدة
 مع تقدمنا   يف ال�سن، ميكن اأن 

ي�ساعد تعلم مهارات جديدة يف 
احلفاظ على ن�ساط الدماغ وجتنب 

التدهور املعريف املرتبط بالعمر.
 قد ت�ساعد املهارة اجلديدة اأو 

اللغة اأو املهارات احلياتية اأو حتى 
كيفية لعب لعبة جديدة على اإبقاء 
العقل حاداً ومنتبهًا، ميكنك مقابلة 

�سديق لتعلم مهارة جديدة مًعا 
اأو لتعليم بع�سكما مهارة، وهناك 

اأي�سا درو�س على يوتيوب عن اأي 
مهارة ميكن تخيلها.

ممار�سة الريا�سة
 بدًل من اجللو�س على الأريكة 

واأنت حتدق يف هاتفك، قم 
مبمار�سة الريا�سة، وقد اأظهرت 

الدرا�سات اأن منط احلياة امل�ستقرة 

ميكن اأن يوؤدي اإىل جميع اأنواع 
امل�ساكل ال�سحية، ومنها: ال�سمنة، 
مر�س ال�سكري من النوع الثانى، 
اأمرا�س القلب والأوعية الدموية 

وبع�س اأنواع ال�رطان.
حتدث مع من حولك بدًل من 

النظر فى الهاتف
 وجد الباحثون يف جامعة 

مي�سيجان اأن قلة التوا�سل 
الجتماعي وجها لوجه ي�ساعف 

من خطر الكتئاب لدى كبار 
ال�سن، لذا حاول �سع هاتفك جانبًا 

وقم باإياء اهتمامك الكامل ملن 
تتحدث معه.

 النوم ب�سكل اأف�سل
 ينظر اأكرث من ثلث الأ�سخا�س 
اإىل هواتفهم قبل النوم مبا�رة، 

لكن ال�سوء الذي تنبعث منه 
الأجهزة ميكن اأن يثبط اإنتاج 

اجل�سم من املياتونني - هرمون 
النوم.

وين�سح باإغاق هاتفك قبل �ساعة 
من النوم اأو نحو ذلك حتى ل 

تتعطل دورة نومك.
 اعنت بو�سعية ج�سمك ال�سحيحة
 وفًقا للجمعية الربيطانية لتقومي 

العمود الفقري )BCA(، فاإن 
٪22 من الأ�سخا�س قد عانوا من 
اآلم الظهر بعد ا�ستخدام الهاتف 

الذكي، لذا بدًل من ال�سغط على 
اجلهاز، قم ببع�س التمديدات 

الب�سيطة اأو قم بتمارين اليوجا.
اخلروج فى الطبيعة

 ل ميكن الو�سول اإىل الطبيعة 
بالكامل عرب الهواتف املحمولة 
اأو ال�سا�سات، لذا من الأف�سل 

النتقال اإىل الطبيعة وامل�سى فى 
ال�سم�س وبني الأ�سجار، وقد مت 

حتديد ا�سطراب نق�س الطبيعة 
كظاهرة متنامية بني الأطفال.

 اأظهرت اإحدى الدرا�سات يف 
اليابان اأن "العاج بالغابات" اأو 

من خال التنزه فى الطبيعة ميكن 
اأن يقلل من م�ستويات التوتر 

ومعدلت �ربات القلب.

 يعتقد الكثري من النا�س اأن ا�سطراب 
ما بعد ال�سدمة، يوؤثر فقط على الرجال 

الذين عانوا من الأحداث املروعة 
خال احلروب اأو تعر�سوا لأحداث 

�ساقة فى حياتهم، من خال الكوابي�س 
والذكريات التى ل ي�ستطيعون 

ال�سيطرة عليها، ولكن هذا ال�سطراب 
ميكن اأن ي�سيب الن�ساء اأي�سًا الاتى 

تعر�سن لأحداث �سعبة مثل: 
الغت�ساب اأو حادث �سيارة اأو غريها، 

فى هذا التقرير نتعرف على اأعرا�س 
وعامات الإ�سابة با�سطراب ما بعد 

ال�سدمة عند الن�ساء ، وذلك وفقًا ملوقع 
."psycom "

ا�سباب ا�سطراب ما بعد ال�سدمة
 قال كولني �سريا، طبيب نف�سي 

متخ�س�س يف ال�سدمات النف�سية: 
»ا�سطرابات ما بعد ال�سدمة تاأتي من 

نوع ما من ال�سدمة..ميكن اأن ي�سمل 
اأ�سياء مثل احلرب اأو حوادث ال�سيارات 

اأو الغت�ساب اأو العتداء البدين اأو 
حتى الإ�ساءة اللفظية والعاطفية.«

واأ�ساف اأن اأى نوع من الأحداث املرعبة 
اأو املزعجة التي تطغى على قدرتنا 
على التغلب عليها تقع �سمن فئة 

ا�سطراب ما بعد ال�سدمة.
ووفًقا للجمعية الأمريكية للطب 

النف�سي، »من املحتمل اأن ت�ساب الن�ساء 
با�سطراب ما بعد ال�سدمة مرتني، 
ويعانني من فرتة اأطول من اأعرا�س 
ما بعد ال�سدمة ويظهرن مزيًدا من 
احل�سا�سية للمحفزات التي تذّكرهن 

بال�سدمة.. والآثار التي ميكن اأن توؤدي 
اإىل م�ساكل ال�سحة البدنية اأي�سًا، مبا 
يف ذلك ال�سداع وم�ساكل يف املعدة 

وال�سعف اجلن�سي.
وقالت ديبي �سيلرب، عاملة نف�سية 

وموؤلفة كتاب »املراأة غري القابلة 
للتهديد: 4 خطوات لإعادة بناء 

ج�سمك..العقل واحلياة بعد اأزمة احلياة.. 
اأنه مع ا�سطراب ما بعد ال�سدمة ل 

يقت�ر الأمر على تذكر ال�سخ�س 
لهذا احلدث املوؤمل، بل ي�ستجيب اجل�سم 

كما لو اأنه يحدث مرة اأخرى وعلى 
الرغم من اإدراكهم لهذا الأمر، فاإنهم 

ل يعرفون ذلك، ولكن على م�ستوى 
الاوعي، فاإنهم يعيدون جتربته، ومع 
ا�ستعال ا�ستجابة الإجهاد، يتم اإطاق 

هرمونات التوتر وُتظهر �سل�سلة 
من الأعرا�س اجل�سدية والعقلية 

والعاطفية.«
اأعرا�س ا�سطراب ما بعد ال�سدمة عند 

الن�ساء
 غالبًا ما ترتدد الن�ساء اللواتي يقعن 

�سحية ال�سدمة التي توؤدي اإىل 
ا�سطراب ما بعد ال�سدمة يف طلب 

امل�ساعدة من اأخ�سائي ال�سحة النف�سية، 
ولي�س من النادر اأن ينتظرن �سنوات 

حتى يتلقني العاج.
ول تدرك العديد من الن�ساء الائي 

يقعن �سحايا ا�سطراب ما بعد ال�سدمة 

اأنهن يعانني من هذا ال�سطراب.
الختافات بني ا�سطراب ما بعد 
ال�سدمة يف الرجال مقابل الن�ساء

 يتفق خرباء ال�سحة العقلية على اأنه 
ميكن للمراأة يف بع�س الأحيان جتربة 

ا�سطراب ما بعد ال�سدمة بطرق 
خمتلفة عن الرجال.

على �سبيل املثال، من املرجح اأن ت�سعر 
الن�ساء امل�سابات با�سطراب ما بعد 
ال�سدمة بالكتئاب والقلق، ف�سًا 

عن �سعوبة يف ال�سعور اأو التعامل 
مع عواطفهن، كما اأنها متيل اإىل جتنب 
الأن�سطة والأ�سياء التي تذّكرهم باأي 

حدث موؤمل عانوا منه.
وعلى الرغم من اأن الرجال امل�سابني 

با�سطراب ما بعد ال�سدمة لديهم 
احتمالية اأعلى يف اللجوء اإىل الكحول 

اأو املخدرات لإخفاء ال�سدمات، فاإن 
الن�ساء اأقل عر�سة لذلك.

عندما يتم تثقيف النا�س حول كيفية 
تاأثري ا�سطرابات ما بعد ال�سدمة على 

الن�ساء، يكون لديهم فهم اأف�سل حلقيقة 
اأن هذا ال�سطراب ل ميثل م�سكلة طبية 

ا. حقيقية فح�سب، بل ميكن عاجه اأي�سً

 هل يعاين طفلك من ا�صطراب نق�ض النتباه 
وفرط احلركة؟  مجتمــــع

ن�صيحة ذهبية لت�صجيع الطفل 
على القراءة

ت�ستطيع الأم اأن ت�سنع قائمة مع طفلها      
باملواد التي �سيذاكرها والواجبات 

املدر�سية التي �سيوؤديها اليوم 
، ثم تعلم الأم على اجلزء 

الذي �سينهيه 
طفلها يف كل 
مرة ؛ حتى 

ي�سعر الطفل 
باحلما�سة 

ويقبل على اإنهاء الواجبات املدر�سية الباقية 
ب�سرعة.

ف�سخامة الواجب املدر�سي من اأكرث الأ�سياء التي تنفر 
الطفل من املذاكرة.
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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�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي 
لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على 
املشاركة املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  

والرأي املخالف.
بكل  الواقع،  نبض  بنقل  كإعالم-  تلتزم-  التحرير   -  4
حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب 

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

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  ــزام  ــت واالل الــوطــن،  حرية  من  اإلعــالم 

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر

التعريف: مدينة اأندل�صية ذكرها ال�صعراء 
العرب،يجتازهاال�ادي الكبري   ؟

ملعرفة اجل�اب . عليكم بت�صطيب الكلمات
خبز-املنزل-اأف�صل-خبز-كما-تعامل-اأولدك-يعامل�نك-من 

يزرع-ال�ص�ك-ل يح�صد-به-العنب-منرية-النهج-جريدة-
�صالح-خرية-زهر-رقم-دل-جم.

1طلب ومناشدة o يابس
2ناد رياضي سعودي اختري نادي القرن يف آسيا
3فو o العب مغريب يف صفوف بوردو الفرنسي

4أكثر قربا o ثلثا موج.
5نصف سامح o ذهب o نفذ جبلده
6عصبية )عامية( o دق )اهلاتف(.

7خاف من o اطلب o تصرف بال مسؤولية
8متثال على مدخل خليج نيويورك o حيز ومكان

9أبو الطب اليوناين
10أدوات للرسم امللون o جيمع الصورة من الفضاء 

لالستقبال التلفزيوين.

أفقــــــــــــــــــي

1حرف نصب o استخدمه قدميا 
العرب واملسلمون للمالحة وحتديد 

موقعهم اجلغرايف
2إغالق )معكوسة( o قام وثار 

وانتفض.
3من أهم املمالك العربية القدمية يف 
بالد الشام o املصباح واملرشد اهلادي

4القردة الصغرية o أعطى عذرا ألمر 
ما o منطقة يف جبال اهلماليا تسمى 

سقف العامل
5متشاهبة o القارة السمراء

6سرب شيئا أو أمرا حتت ستار ما 
 o شدة وعدم تراخ o مثل ستار الليل

ثلثا ورل
7حطم o نصف ناعم

 o 8بلدة عريقة يف الشمال اللبناين
متشاهبات

9متشاهبات o ركض
10فصل اجللد عن اللحم o انقسام

عمــــــــــــــودي 
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معنى ا�سم
مدينة اأريحا

دولة يعني
ر  جلز ا ' �سمها ا

الهندية'

قلب القراآن

اأول منازل
الآخرة

�سات
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من اأقوى 
احلوا�س عند

احلمار
العلو

و الإرتفاع

الذي بلغ و مل
ينبت ال�سعر 

يف وجهه

�سيئ ي�سنعه
النا�س و ي�سربونه

فقد عقله

للجر

ل يف�سى

حفر البئر

رمز جربي

بحر

عك�س ينفع)م(

اأكمل

ي�ساعد

الفوؤاد

بلد اأوروبي

مت�سابهان

والدة
ا�سم قدمي

لعا�سمة �سوريا

الثمن
من احلوا�س

والدتي

�سئم

اأنثى احلمار

يلم�س

للنداء

ولية جزائرية

اأخفى

اإرتفع

يهتم حرف مكرر
للجر 
يرتاب

بقل من ف�سيلة ال�سرميقات، مرغوب 
يف اأكله  و معروف منذ قرون عديدية الكلمات ال�ّسهمية

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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تن�صيب 6 لــجان لـرتقية الإنـتـاج املـحلي وتقـلي�ض ال�اردات
من �سمنها اإن�ساء معهد وطني للفالحة ال�سحراوية

لــــوؤي .ي
----------------------

مكلفة  بلجنة  ـــر  الأم ويتعلق 
للفالحة  وطني  معهد  باإن�ساء 
مكلفة  ـــرى  اأخ و  ال�سحراوية 
توزيعه  و  احلليب  فرع  مبتابعة 
لإ�سكالية  خم�س�سة  جلنة  و 
بالعقار  مكلفة  واأخــرى  ال�سقي 
ـــة تــتــكــفــل  ـــن ـــي وجل ـــالح ـــف ال
و  الــبــريوقــراطــيــة،  مبكافحة 
لتموين  خم�س�سة  جلنة  اأخريا 
با�ستمرار  الــوطــنــيــة  الــ�ــســوق 
اأمـــام  ــه  ل كلمة  ــوم.ويف  ــح ــل ــال ب
املحليني  وامل�سوؤولني  الإطــارات 
ــاري، اأن  ــم ــح ع ــس لــلــقــطــاع، اأو�
اإىل  يهدف  اللجان  هذه  تن�سيب 
التكفل بعدة ملفات هامة لقطاع 
خالل  مــن  �سيما  ل  الــفــالحــة، 

الإداريـــة  ــــراءات  الإج ت�سهيل 
ومــكــافــحــة الــبــريوقــراطــيــة و 
دعم ال�ستثمارات، ل �سيما على 
الأهمية  ذات  الفروع  م�ستوى 
الوزير  الإ�سرتاتيجية.وح�سب 
اإطار  امل�سعى يندرج يف  فاإن هذا 
ترقية املنتوج الوطني و تطوير 
لفائدة  ــة  ــي الأول ـــادة  امل ــاج  ــت اإن
الوطنية. التحويلية  ال�سناعة 
جمموعات  اأهــــداف  ــني  ب ومـــن 
ــاك اقـــرتاح  ــن الــعــمــل هـــذه، ه
ت�سريع  اإىل  الــهــادفــة  احلــلــول 
باإن�ساء  اخلا�سة  الإجـــــراءات 
تــعــاونــيــات فــالحــيــة واإنــ�ــســاء 
الفروع  جميع  يف  مهنية  هيئات 
من  فعال،  و  �سفاف  اإطــار  �سمن 
على  بالفائدة  يعود  اأن  �ساأنه 

قطاع الفالحة ب�سكل عام.

قا�سي  اأن  اإعالمية  م�سادر  علمت 
العوينات  حمكمة  لــدى  التحقيق 
الأول،  اأم�س  اأمريوم  تب�سة  بولية 
جراحة  يف  اأخ�سائي  طبيب  باإيداع 
العمر  من  يبلغ  املفا�سل  و  العظام 
ال�سياق  ذات  يف  و  احلب�س،  �سنة   54
ــة  ــاب ــرق ـــت ال ــديل حت ــي ــس ـــع � ـــس � وحُ
باقي  ا�ــســتــفــاد  فــيــمــا  الــقــ�ــســائــيــة 

الإفــراج  من  ال�سيدليات  اأ�سحاب 
املحاكمة.و  تــاريــخ  حتى  ــت  ــوؤق امل
ــن  اأم م�سالح  اأن   ، الــبــيــان  ك�سف 
الونزة بولية تب�سة، فتحت  دائرة 
نوعية،  ق�سية  يف  حتقيقا  موؤخرا 
تتعلق برتويج و بيع و عر�س للبيع 
تورط  ي�ستبه  العقيلة،  املــوؤثــرات 
يف  اأخ�سائي  طبيب  املرة  هذه  فيها 

من  يبلغ  املفا�سل  و  العظام  جراحة 
منحه  بعد  ذلك  و  �سنة،   54 العمر 
و�سفات طبية �سورية حتتوى على 
موؤثرات عقلية. فمن خالل مراقبة 
ال�سجالت  متابعة  و  �سيدليات   9
العقلية  ــرات  ــوؤث امل ببيع  اخلا�سة 
الذكر  ال�سالف  الطبيب  اأن  تبني 
و�سفة   1211 �سرف  و  بتحرير  قام 

علبة   1915 مبجموعة  اأي  طبية، 
الأنواع و مبجموع  دواء من خمتلف 
موؤثر  قر�س   114900 بـ  يقدر  كلي 
�سرعية  غري  بطريقة  �سرفها  مت 
و   2018 �سنة  يف  املــخــدرات  لباعة 
2019 لإعادة بيعها  للمدمنني  �سنة 

باأ�سعار خيالية
�سو�سة حممد الزين 

وهران  وليــة  اأمــن  م�سالح  متكنت 
لتهريب  دولية  �سبكة  تفكيك  من 
بحجز  �سمحت  عملية  يف  املركبات 
�سخ�سني،  توقيف  و  مركبة   38
الأنــبــاء  وكــالــة  بــه  اأفـــادت  ح�سبما 

اجلزائرية 
فرقة  اأن  ذاتـــه  املــ�ــســدر  ــح  ــس اأو� و 
و  تهريب  مكافحة  يف  متخ�س�سة 
حد  بو�سع  قامت  املركبات  �سرقة 
لن�ساط هذه ال�سبكة بعد حتقيق دام 

مع  امل�سدر،  ذات  وفق  �سنة  قرابة 
متورطون  ال�سبكة  اأع�ساء  اأن  العلم 
املزور  ا�ستعمال  و  التزوير  يف  اأي�سا 
اإدارية و و�سع  يف حمررات و وثائق 
غري  مبوا�سفات  لل�سري  مركبات 

مطابقة.
املوقوفان  ال�سخ�سان  اأي�سا  تاَبع  يحُ و 
�سنة،  و50   49 العمر  من  البالغان 
و  الوظيفة  ا�ستغالل  �سوء  بتهمة 
املعاجلة  الآلية  بالأنظمة  امل�سا�س 

ذات  اإليه  اأ�سار  ح�سبما  للمعطيات، 
ال�سخ�سني  اأن  اإىل  لفــتــا  املــ�ــســدر 
اأمر  حمل  و  عدلية  �سوابق  ذوي  من 

بالقب�س.
العملية بعد توقيف �سخ�س  و متت 
املزور  ا�ستعمال  و  تزوير  ق�سية  يف 
الــعــدالــة وهـــو موظف  اأمــــام  قـــدم 
الــرمــاديــة،  الــبــطــاقــات  مب�سلحة 
لبلدية  املندوبيات  لإحدى  التابعة 
�سبكة  �سمن  ين�سط  ــان  ــران.ك وه

باإدراج بيانات  اإجرامية وكان يقوم 
دون  املوجود  النظام  على  املركبات 

ملفات ال�سيارات، وفق ذات امل�سدر.
اأ�سدرت  التحقيق،  هذا  اإطار  فى  و 
 35 ــن  م ـــرث  اأك الق�سائية  ــات  ــه اجل
ملوا�سلة  اخت�سا�س  بتمديد  اإذن 
وليــات  خمتلف  عرب  التحقيقات 
اإىل  الوطن  �سرق  حدود  من  الوطن 

حدود غرب البالد.
ق/و

املجتمع  و  ال�سباب  منظمات  دعــت 
رئي�س  وزو  بتيزي  املحلي،  املــدين 
اجلــمــهــوريــة عــبــد املــجــيــد تــبــون، 
على  له  وجهة  كاأول  الولية  ليزور 

امل�ستوى الوطني.
الــذي  اللقاء  هــذا  منظمو  اأطــلــق  و 
باملخرج  ـــورار،  اإت فندق  احت�سنه 

ر�سمية”  “دعوة  للمدينة،  اجلنوبي 
تكون  “حتى  جمهورية  لرئي�س 
الأوىل  وجهته  وزو  تيزي  ــة  ولي
جعلها  و  الوطني”  امل�ستوى  على 
التزاماته  و  وعوده  جت�سيد  “نقطة 
وكالة  ن�سرته  ما  ح�سب  ذلك  و   ،“

الأنباء اجلزائرية.

قدمت  “التي  الولية  اأن  اأ�سافوا  و 
خمتلف  عـــرب  ــلــجــزائــر  ل الــكــثــري 
بحاجة  هي  التاريخية،  حمطاتها 
حالة  مــن  للتخل�س  لــهــا  ــرية  ــب ك
وتزويدها،  تعي�سها  التي  ال�سبات 
مب�ساريع قادرة على م�ساعدتها على 
القت�سادية  تنميتها  انعا�س  اإعادة 

والجتماعية ل�سالح ال�سعب”.
اأن هذا الواقع اجلديد  اأكد هوؤلء  و 
الرئا�سية  النتخابات  اأفرزته  الذي 
ي�سكل  املــا�ــســي  ديــ�ــســمــرب  ل12 
“مرحلة جديدة تفتح الطريق اأمام 
بناء جمهورية جديدة، يطالب بها 
اإطــار  يف  باأ�سره  اجلــزائــري  ال�سعب 

الوحدة والثوابت الوطنية”.
منهم-  وعيا  و  ال�سياق،  ــذا  ه يف  و 
“عملية  اأن  النداء-  حمررو  ي�سيف 
رئي�س  با�سرها  التي  الإ�سالحات 
�سادقة  اإرادة  من  تنبع  اجلمهورية 
و حقيقية”، دعوا “كل القوى احلية 

برنامج  حول  لاللتفاف  للمجتمع 
يف  وامل�ساهمة  اجلمهورية  رئي�س 

اإثراء وتطوير امل�سروع الوطني”.
املجتمع  اإىل  دعــوة  ــالق  اإط مت  كما 
احلوار  يف  “للم�ساركة  باأ�سره  املدين 
اأطياف  خمتلف  بــني  املــ�ــســاورات  و 
ــادة الــثــقــة بني  ــع ــت ــس املــجــتــمــع ل�
“و كذلك  موؤ�س�سات الدولة وال�سعب 
اإىل  لــلــو�ــســول  الــ�ــســبــاب  لـ”متكني 
بناء  يف  امل�ساهمة  و  القيادة  منا�سب 

اجلزائر اجلديدة”.
القيادي  “الدور  بـ  اأ�سادوا  بعدما  و 
للجي�س الوطني ال�سعبي يف احلفاظ 
األح  عنها”،  الــدفــاع  و  البالد  على 
“�سرورة  على  اللقاء  هــذا  منظمو 
توحيد موؤ�س�سات الدولة و اللتفاف 
باعتباره  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حول 
التي  املـــحـــاولت  ــل  ك �ــســد  ح�سنا 

ت�ستهدف اجلزائر”.
ق/و

ب وزير الفالحة والتنمية الريفية �صريف عماري اأم�ض الأول، �صت جلان للقطاع الفالحي وذلك يف اإطار جت�صيد تعليمات  ن�صّ
رئي�ض اجلمه�رية من اأجل ترقية الإنتاج الفالحي املحلي وتقلي�ض ال�اردات.
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انق�صاء اآجال الت�صجيل يف قرعة 
احلج 2021-2020 الي�م

طائرة للج�ية اجلزائرية 
تتجه لـ “ووهان ال�صينية ” 

لإجالء اجلالية اجلزائرية

�صبكة م�بيلي�ض ُتّ�فر اجليل 
الرابع لكل اجلزائريني

اإرهابي ي�صّلم نف�صه لل�صلطات 
الع�صكرية بتمرنا�صت

القرعة  يف  الت�سجيل  اآجــال  ال�سبت،  اليوم  تنق�سي، 
يتم  اأن  على   ،2020-2021 احلــج  مبو�سمي  اخلا�سة 
لأداء  احلظ  �سيحالفهم  الذين  اجلزائريني  اختيار 
وزارة  وكانت  الداخل.   فيفري   8 يوم  الن�سك،  هذه 
الداخلية واجلماعات املحلية مددت اآجال الت�سجيالت 
اخلا�سة بعملية قرعة اأداء احلج ملو�سمي 2020و2021، 
ملدة خم�سة ع�سر يوما اإ�سافية، من ال�سبت 18 جانفي 
اإعطاء  بهدف  الداخل،  فيفري  من  الفاحت  اإىل   ،2020
فر�سة اأكرث للت�سجيل، كما مت تاأجيل القرعة من 25 

جانفي اإىل الثامن فيفري 2020.
ق/و

اجلزائرية  للجوية  طائرة  اجلمعة،  اأمــ�ــس   اجتهت 
اجلــالــيــة  لإجـــــالء   ” الــ�ــســيــنــيــة  “ووهان  ملــديــنــة 
طبي  طاقم  الطائرة،  منت  على  كــان   و  اجلزائرية. 

متخ�س�س، مع كل املعدات الطبية الالزمة.
املقيمة  اجلــزائــريــة  اجلــالــيــة  ــاء  ــن اأب ــدد  ع يــقــدر  و 
طلبة.  اأغلبهم  �سخ�سا،   36 ال�سينية،  ووهان  مبدينة 
اأمر  قد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  كان  و 
مبدينة  املقيمني  اجلالية  لأبناء  الفوري،  بالإجالء 

ووهان ال�سينية.
ق/و

بتقنية  اجلزائر  كل  بتغطية  موبيلي�س  �سبكة  تعلن 
الت�سويق  عميلة  اإطالق  عن  تعلن  كما  الرابع  اجليل 
املتبقية  الإ�سافية  الوليات  يف  خلدماته  التجاري 
مبقت�سى     .2020 فيفري   01 ال�سبت  يوم  من  بداية 
الربيد  �سبط  �سلطة  بها  قامت  التي  املراقبة  عملية 
والقدرات  الو�سائل  حول  الإلكرتونية  والت�سالت 
الدنيا  لاللتزامات  واعــتــبــارا  ملوبيلي�س،  التقنية 
للتغطية ونوعية اخلدمات املّوفرة ،تقرر الرتخي�س 
ملوبيلي�س بتغطية الوليات الإ�سافية املتبقية بداية 
الرتاب  كل  التغطية  هذه  لت�سمل  الثالثة،  ال�سنة  من 
الرابع  اجليل  تكنولوجية  وت�سويق  تو�سيع  الوطني. 
البي�س،  وهي:  اإ�سافية  ولية   16 �سيم�س  ملوبيلي�س 
تيارت،  تب�سة،  البواقي،  اأم  اإليزي،  النعامة،  املدية، 
تيمو�سنت،  عني  اأهرا�س،  �سوق   ، �سعيدة  تي�سم�سيلت، 
موبيلي�س  ميلة.  و  مع�سكر  قاملة،  غليزان،  غرداية، 
وم�ستعد  التكنولوجية  القفزة  هذه  باإجناح  ملتزم 
الإقت�ساد  رقمنة  يف  وامل�ساهمة  باإلتزاماته  بالوفاء 
موبيلي�س  العمومية.  اخلدمات  وحتديث  اجلزائري 
مليون   10 مــن  بـــــاأكــرث  ــع  ــراب ال للجيل  �سبكة  اأكـــرب 
باأكرب  لالإلتحاق  اجلزائريني  كل  يدعو  م�سرتك، 

�سبكة للجيل الرابع يف اجلزائــــر. 
ق.و

�ّسلم اإرهابي نف�سه، لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست حيث 
ال�ساحل.  مبنطقة  الإرهابية  اجلماعات  �سمن  ين�سط 
الأمر  يتعلق  فاإنه  الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  وح�سب 

بامل�سمى “من�سوري الطيب”، املكنى “طارق”.
ق/و

20 وهران 21ق�سنطينة 16ورقلة 24الوادي 21اجلزائر 19حالـة الطقـس

الفجر 05:54  الظهر 12:44   الع�شر 15:41   املغرب 16:02  الع�شاء 19:24مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

ت�قيف طبيب و�صيديل بتهمة �صرف 1211 و�صفة طبية بتب�صة
لبيع 1915 علبة دواء بها 114 األف قر�ض مهل��ض

تفكيك �صكبة دولية لتهريب ال�صيارات ب�هران

منظمات املجتمع املدين تدع� تب�ن لزيارة تيزي وزو

كل عام واأنت �سعيد، كل يوم يف حياتك عيد، كل 
عام واأنت اخلري، كل عام وال�سحكة ما تفارق 

وجهك اأبدا.. اأ�سرقت ال�سم�س با�سعتها الذهبية 
لتملىء ال�سماء والأر�س نورا، احتفاًل بذكرى 

جميئك  اإىل هذه احلياة ، يا حب العمر ويا طيب 
الأر�س اليوم ي�سيء ال�سمع�سة الأوىل لالحتفال 

بعيد ميالدك يا ابني الغايل "طالبي ر�سيم".

تهنئة عيد ميالد
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