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فاتورة عالج جزائريني 
بفرن�شا وبلجيكا بـ150 

مليون اأورو

مـــا يــجـــري
 مبــحـاذاة حدودنا 
يـ�شـتــوجـب زيـادة 
احلـيـطـة والـحـذر

الرباءة ل�سمري بلعربي وتاأجيل حماكمة 21 متظاهرا اآخرين

دواء  لقتناء  املي�سورون  يدفعها  اأورو  اآلف   6
ال�سرطان بينما الفقراء م�سريهم الهالك

�سنقريحة من مترنا�ست:

20/03

م�سري غام�ض بعد توقف عديد وحدات الإنتاج بثماين موؤ�س�سات عمومية و خا�سة  

مذكـرة بنكية تـتـ�شـبـب يف اإحـالة 
اآلف عمال ال�شركات على البطالة

03

03 20

05/04

اأبواب مفتوحة على مراكز 
التكوين املهني حت�شًبا 

لدورة فيفري
الأطباء النف�شانيون 

ي�شتكون من الت�شييق 
والتدخل يف عملهم

�شكان حي 05 جويلية 
بالزاوية العابدية ي�شتكون 

من بقايا نفايات البناء 

حجز اأكرث من 10 قناطري 
من املخدرات يف 2019 

فيغولــي ُيـ�شـجـل 
ثــنــائـيـة جـديدة مع 

غلــطـة �شـراي

الـــوادي

تقرت

اليزي

الريا�سة

�ض 07

�ض 07

�ض 20

�ض 06

�ض 11

حمالت التنظيف تك�شف اأكواما من �ض 13
الطال�شم ال�شحرية يف مقابر الأغواط

06ا�شتفحال ظاهرة ال�شعوذة يعجل بثورة تطهري للمنطقة 

زيارتهم م�سموحة بداية من اليوم اخلام�ض

-  مت نقل الرعايا التون�سيني مبا�سرة اإىل بلدانهم
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حتى غطاء قناة ال�شرف ال�شحي غري موجودة 
بحي النور بالوادي ! ؟ 

"املحجوبة« 
تثري الهلع

حمرز ينهي ارتباطه بـ »ريتا« 
وي�شرع يف عالقة جديدة

لقيت حادثة 
تعرض 3 

أشخاص لتسّمم 
غذائي بعد 

تناوهلم وجبة 
»املحجوبة« بقسنطينة العديد 

من تعليقات املواطنني، حيث 
تعرضوا لتسّمم غذائي بعد 

تناوهلم  العشاء )حمجوبة(، و قد 
كانوا يعانون من آالم يف البطن 
و تقيئ، وهو ما أعطى احلادثة 

نوعا من الفكاهة والسخرية 
عرب مواقع التواصل االجتماعي 

»الفايسبوك«.

أثبت علماء جامعة برينستون األمريكية باستخدام طرق حسابية جديدة، أن عدد جينات إنسان نياندرتال عند سكان القارة اإلفريقية، هو أكرب بكثري مما كان يعتقد سابقا.
وتفيد جملة Cell، بأنه بعد فك شيفرة جينوم إنسان نياندرتال عام 2009 ، اتضح أن سكان آسيا وأوروبا وأمريكا احلاليني ورثوا من إنسان نياندرتال حنو %2 من احلمض النووي، 

يف حني مل تكتشف جينات نياندرتال لدى سكان القارة اإلفريقية. واستنادا إىل هذا استخلص العلماء أن تزاوج اإلنسان العاقل مع إنسان نياندرتال كان بعد هجرة األخري من 
القارة اإلفريقية.وقد استخدم العلماء يف دراسات الحقة أساليب وطرقا خمتلفة يف البحث عن جينات إنسان نياندرتال عند سكان إفريقيا، لفهم تاريخ البشرية وتأثري احلمض 

النووي إلنسان نياندرتال يف اإلنسان املعاصر وأمراضه. ولكنهم مل يعثروا على شيء واعتربوا أن النياندرتال وسكان إفريقيا األصليني جغرافيا كانوا منعزلني عن بعضهم.
يف معاجلة املعلومات الوراثية، تسمح بالبحث يف اجلينوم عن النياندرتال. واستنادا ولكن علماء جامعة برينستون برئاسة جوشوا أكي، استخدموا طريقة رقمية 

إىل هذه الطريقة عند اكتشاف أجزاء متماثلة يف احلمض النووي لدى شخصني، يدل 
على أن هلما سلفا مشتركا. فمثال تكون هذه األجزاء لدى اإلخوة واألخوات طويلة، 

يف حني عند أقارهبم من الدرجة الرابعة تكون أقصر بكثري، ألن سلفهم املشترك بعيد 
عدة أجيال.وقد استخدم الباحثون طريقة IBDmix يف معاجلة البيانات اخلاصة 

بسكان إفريقيا وغريهم، واكتشفوا أن مجيع البشر املعاصرين مبن فيهم سكان إفريقيا 
حيملون جينات إنسان نياندرتال، وأن سكان آسيا وأوروبا حيملون اجلينات املبكرة 

واملتأخرة، يف حني حيمل سكان إفريقيا اجلينات املبكرة فقط. وهذا يعين أن إنسان 
نياندرتال هو سلف بعيد جدا عن سكان إفريقيا.ويقول العامل لو تشني من معهد 

اجلينوم التكاملي جبامعة برينستون “ألول مرة نكتشف لدى سكان إفريقيا عالمات 
مؤكدة تشري إىل أن هلم أصول النياندرتال. وقد بينت النتائج أن هذا املستوى 

مرتفع جدا”.

اكت�شاف جينات اإن�شان نياندرتال لدى الأفارقة

كشفت صحيفة » ذا الصن« الربيطانية، أن 
النجم اجلزائري رياض حمرز، أهنى ارتباطه 
بزوجته »ريتا جوهال«. وحبسب ذات املصدر، 
فإن مهاجم »السييت« بدأ يف مواعدة عارضة 

أزياء بريطانية، تدعى » تايلور وارد« صاحبة 
الـ22 سنة. وسجلت »تايلور« حضورها يف اللقاء 

األخري ملانشستر سييت على ملعب االحتاد، 
أين ساندت قائد اخلضر، وكانت قد اتفقت 

معه على عدم الكشف عن عالقتهما إىل 
غاية ترسيم طالقه من »ريتا«.

موتورول تعود ل�شوق الهواتف 

الذكية بهاتفني متطورين
تستعد شركة موتوروال قريبا للكشف عن منوذجني جديدين من هواتف 

G8، مبواصفات متطورة وأسعار منافسة.

وتبعا للتسريبات سيحصل هاتفا Moto G8 و Moto G8 Power على 

معاجلات Quаlcomm Snаpdragon 665 مثانية النوى بتردد 2.2 

غيغاهريتز، ومعاجلات رسوميات Adrеno 610، وذاكرة وصول عشوائي 

4 غيغابايت.وسيأيت هاتف Motо G8 بشاشة هيكل مقاوم للماء والغبار، 

وشاشة مبقاس 6.39 بوصة بدقة عرض )1560/720( بيكسل.كما 

سيحصل على كامريا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مبيزة التعرف على الوجوه، 

وكامريا أساسية بـ 3 عدسات بدقة )2+8+16( ميغابيكسل، إضافة إىل 

ذاكرة ختزين داخلية بسعة 32 و64 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 

ميلي أمبري.أما اهلاتف اآلخر Motо G8 Pоwer فسيزود بشاشة مبقاس 

6.36 بوصة بدقة عرض )2300/1080( بيكسل، وكامريا أمامية بدقة 25 

ميغابيكسل، وكامريا أساسية ثالثية العدسة بدقة )2+16+48( ميغابيكسل، 

وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبري.ومن املفترض أن تطرح موتوروال تلك 

األجهزة ربيع العام اجلاري، بأسعار تتراوح ما بني 180 و300 دوالر.

ال�شني ترف�ض عر�شا من وا�شنطن 
ملكافحة فريو�ض “كورونا”

أكد مسؤول يف البيت األبيض إن الصني مل تقبل عروض الواليات املتحدة األمريكية  ملكافحة فريوس 
“كورونا” اجلديد، يف حني ردت الصني بأن كل ما تلقته بكني من واشنطن هو نشر “الذعر”.وقال 

مستشار األمن القومي، روبرت أوبراين، يف مقابلة مع برنامج “واجهة األمة” عرب قناة “سي يب إس” 
األمريكية إن الصني كانت “أكثر شفافية”، فيما يتعلق بفريوس كورونا اجلديد، مقارنة باألزمات 

السابقة اليت واجهتها، مضيفا “حنن نقدر ذلك األمر”.لكن أوبراين، قال: “مل تقبل الصني حىت اآلن، 
عرضا أمريكيا، باملساعدة يف احتواء املرض”، وأضاف بقوله “مل ترد بكني إىل اآلن على عروض 

املساعدة من املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها، وكافة العروض من خمتصني صحيني 
آخرين”.وأشارت الشبكة األمريكية إىل أن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، عرض يف وقت سابق 

تقدمي املساعدة الضرورة الحتواء تفشي فريوس “كورونا” اجلديد، فيما أرسل االحتاد األورويب حنو 
12 طنا من املالبس الواقية من الفريوسات.وردت املتحدثة باسم اخلارجية الصينية على تصرحيات 

وباألخص الواليات املتحدة األمريكية، تتعامل مع املسؤول األمريكي بقوهلا: “بعض الدول 
فريوس كورونا بطريقة عجيبة جدا”.وتابعت 
قائلة يف مؤمتر صحفي نقلته وكالة “فرانس 

برس: “مل تتلق الصني أية مساعدة جوهرية 
من الواليات املتحدة، وكل ما تلقته بكني هو نشر 

الذعر فقط”، واستمرت املتحدثة هوا تشون 
ينغ قائلة “رد فعل الواليات املتحدة حماولة 

منها خللق حالة من اخلوف ونشر الذعر يف كل 
العامل”.
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اخلام�ض اليوم  من  بداية  م�سموحة  •زيارتهم 

مذكرة من البنوك تت�شبب يف اإحالة اآلف عمال 
ال�شركات اإىل البطالة

لوؤي ي
--------------------

ر�ؤ�ساء  منتدى  بيان  ياأتي   �
�إعللان  �إثللر  على  �مل�ؤ�س�سات 
م�ؤ�س�ستي ك�ند�ر � �أ�نيام عن 
�لعمال �  ت�رسيح عدة �الف من 
�جتماعية  ملخططات  �لتح�سري 
من �جل ��سع عمال �آخرين يف 

�لبطالة �لتقنية.
�التهام  ��سابع  �ملنتدى  �جه   �
 2019 �سبتمرب   30 مذكرة  �ىل 
�ملهنية  �جلمعية  عن  �ل�سادرة 
�ملالية  �مل�ؤ�س�سات   � للبن�ك 
بالدفع  �اللللتللز�م  تخ�ص  �لتي 
تر�خي�ص  جتميد   � �مللل�ؤجللل، 
�لللتللملل�يللن بللامللل�للسللتلللللزمللات � 
بفرع  �خلللا�للسللة  �ملللجللملل�عللات 
 � �لكهر�منزلية  �الجللهللزة  
�ىل  ي�ساف  �لنقالة،  �له��تف 
�ملنتجات  على  �لت�سديق  ذلك 

من قبل �سلطة �ل�سبط.
� على �إثر تطبيق هذه �لقر�ر�ت 
�مل�ؤ�س�سات  ر�ؤ�ساء  منتدى  كان 
من   2019 ن�فمرب  يف  حذر  قد 
�حللد�ت  عديد  ت�قف  �إخللطللار 
�الإنتاج مما �سي�ؤدي -ح�سب ذ�ت 
�ملنظمة- �ىل �إحالة �أالف �لعمال 
فات�رة  �رتفاع   � �لبطالة  على 
 � �ملنتجات  ندرة   � �ال�ستري�د 
�لت�سخم �  على  "�الأكيد"  �أثرها 

�الأ�سعار �مل�جهة للم��طنني.
�ملنتدى  �عترب  �ل�سياق  هذ�  يف 
عمال  من   %  20 من  �أكللر  �أن 
�لبطالة،  على  �أحيل��  قد  �لفرع 
م�ؤكد� �ن "هذه �لن�سبة مر�سحة 
تتخذ  مل  حالة  يف  لللارتللفللاع 
�إجللر�ء�ت  �لعم�مية  �ل�سلطات 
عاجلة على �الأقل ل�قف تده�ر 

�إعللادة  �نتظار  يف  �ل��سعية 
تن�سيط �لقطاع �ملنتج، يف �إطار 
خمطط تق�مي �قت�سادي طم�ح 

� ��قعي".
� �قرتح �ملنتدى يف �ملقام �الأ�ل 
�ملهنية  �جلمعية  مذكرة  تعليق 
يف  �ملالية  �مل�ؤ�س�سات   � للبن�ك 
�لدفع  بتاأجيل  �خلا�سة  فقرتها 
ح�ل  �ملنتدى  ت�ساءل  حيث   ،"
�لتي  �ملذكرة  هذه  تطبيق  جمال 
يف  جديدة  متطلبات  فر�ست 
�لتي  �ملدخات  ��ستري�د  جمال 
��ستثنت   � �ملنتجني  ��ستهدفت 
�مل�سنعة؛  �ملنتجات  م�ست�ردي 
ي�سجع  �لتناق�ص  هذ�  �ن  حيث 
على  �ملنتجات  ��ستري�د  على 
كذ�   � �ملحلي  �النتاج  ح�ساب 
�لتي  �مللل��زيللة  �ل�س�ق  تعزيز 
 � �قت�سادنا  على  عبئا  ت�سكل 

تناف�سيته".
�ل�رس�ري -ح�سب  �أنه من  كما 
تر�خي�ص  حتللريللر  �ملللنللتللدى- 
 CKD/SKD جمللملل�عللات 
جديدة  �آلية  �ن�ساء  �نتظار  "يف 

مائمة   � متاأنية  منا�سبة 
حمفزة   � ن�ساط  كل  ل��سعية 
جه�د  ح�سب  تف�سيلي،  ب�سكل 
كل م�ؤ�س�سة يف تط�ير حت�سني 

ن�سبة �الإدماج".
منتدى  �علللرب  �الخلللري  يف   �
ر�ؤ�ساء �مل�ؤ�س�سات عن ��ستعد�ده 
للقيام بدر��سة �ساملة بالت�سا�ر 
 � �لعم�مية  �ل�سلطات  مللع 
ح�ل  �القت�ساديني  �ملتعاملني 
��سعية �مل�ؤ�س�سات �لتي تعاين 
�جل  مللن  ذلللك   � �سع�بات 
�لعمال  �إحالة  م�سكل  "ت�س�ية 
�ستك�ن  �لللتللي  �لبطالة  عللل 
�ال�ستقر�ر  نتائجها خطرية على 
�رس�ريا  يعد  �لذي  �الجتماعي 
مللن �جلللل تللقلل�مي �القللتلل�للسللاد 
�للل�طللنللي، خلللال �الأ�للسللهللر � 

�ل�سن��ت �ملقبلة".
�أ�ل  منح  مت  فقد  �لللا�للسللارة 
دج  مليار  1ر1  بقيمة  قر�ص 
�ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  لللفللائللدة 
�ملنزلية  �الأجللهللزة  ل�سناعات 
)�أ�نيام( �ذلك يف �أعقاب ت�قف 

 2 من  �عتبار�  الأن�سطتها،  تقني 
فرب�ير نتيجة قي�د مالية تعرفها 
�ملدير  رئي�سها  ح�سب  �مل�ؤ�س�سة 

�لعام، جيايل م��زر.
�ذكر م��زر بعدما عقد �جتماعا 
��ملناجم  �ل�سناعة  �زيللر  مع 
تلقى  "�لبنك  �أن  �للل�ز�رة،  مبقر 
تعليمات من �ل�سلطات �ملركزية 
�لقر��ص  عن  �الإفللر�ج  �أجل  من 
مبلغ  �أ�ل  �إ�للسللد�ر  مت  حيث 
بقيمة 1ر1 مليار دينار �خلمي�ص 

�ملا�سي".
مل�ؤ�س�سة  �ملبلغ  هذ�  ��سي�سمح 
�حتياجاتها  بتلبية  �أ�نللليلللام 
يف  �ملتمثلة   � �مل�ستعجلة 
�خلا�سة  �الأ�لية  بامل��د  مت�ين 
�لكهر�منزلية  �الأجهزة  برتكيب 
ن�ساط  ال�ستئناف  �ل�رس�رية، 
هذه �مل�ؤ�س�سة �ل�طنية، ال �سيما 
�أكده  ما  �فق  �الإنللتللاج،  ن�ساط 
للم�ؤ�س�سة،  �لعام  �ملدير  �لرئي�ص 
�آخللر  قر�سا  �أن  �أ�للسللاف  �لللذي 
للم�ؤ�س�سة  �سيمنح  5ر1  بقيمة 

"قريبا جد�".

يعي�ض عمال ثماين �شركات عمومية وخا�شة متخ�ش�شة يف جمال ال�شناعات اللكرتونية و الكهرومنزلية على فوهة بركان على 
خلفية توّجه مالكها اىل تقلي�ض اأعدادهم و اإحالتهم اإىل البطالة.  و�شجل ام�ض منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات يف بيان له قلقه من 
تدهور و�شعية املوؤ�ش�شات الوطنية العمومية منها و اخلا�شة، معربا عن ان�شغاله بخ�شو�ض م�شتقبل و�شعيتها و و�شعية عمالها" 
م�شرية اإىل اأن هذا التدهور "تفاقم خالل الأيام الأخرية ح�شب ت�شريحات املوؤ�ش�شات" م�شريا خا�شة اىل موؤ�ش�شات "انيام و 

كوندور و اإيري�ض و �شاكومي توم�شن و بيا الكرتونيك�ض و براندت و �شتار ليت و جيون".

مت نقل الرعايا التون�شيني مبا�شرة اإىل بلدانهمم�شري غام�ض بعد توّقف عديد وحدات الإنتاج بثماين موؤ�ش�شات عمومية و خا�شة  

�أم�ص  نهار  منت�سف  ��سلت 
هللل��ري  مللطللار  �إىل  �الثلللنلللني 
�خلط�ط  طائرة  �لد�يل  ب�مدين 
�جللل�يللة �جلللز�ئللريللة قللادمللة من 
�على  �ل�سينية  "��هان"  مدينة 
طاقم  فيهم  مبا  ر�كبا   68 متنها 
�لذين  �لركاب  بني  �لطائرة.�من 
�ل�سينية  �ملدينة  من  �إجا�ؤهم  مت 
"ك�ر�نا"  فري��ص  �جتاحها  �لتي 
 12� ت�ن�سيا   17� جز�ئريا   36
4 رعايا م�ريتانيني.�نقل  ليبيا � 
�لرعايا  �إىل  باالإ�سافة  �جلز�ئري�ن 
فندق  �إىل  �لليبيني   � �مل�ريتانيني 
حتت  �لعا�سمة  غللرب  �ملر�سى 
�ز�رة  من  خا�ص  طاقم  �إ�للرس�ف 
�إ�ساح   � �ل�سكان   � �ل�سحة 
عزلهم  مت  ،حيث  �مل�ست�سفيات 
بينما �سيت�جه  14 ي�ما.  فيه مدة 
�لت�ن�سي�ن عرب رحلة خا�سة �إىل 
طائرة  ���سلت  مبا�رسة.  بلدهم 
تقل  كانت  �لتي  �جلز�ئرية،  �جل�ية 
"��هان"  مدينة  من  �لعائدين 
�ل�ساعة  حلللد�د  يف  �ل�سينية 
�لل12:30 دقيقة بعد �أن كان مقرر� 
�لل7:30  �ل�ساعة  على  ��س�لها 
�سباحا من نهار �أم�ص.�مت �إخ�ساع 
ركاب �لطائرة �إىل �ملر�قبة باأجهزة 
طبية �كامري�ت متط�رة باملطار.
كما قامت �ل�سلطات �ملعنية بعزل 
�لقادمة  �جلز�ئرية  �جل�ية  طائرة 
�ل�سينية  "��هان"  مدينة  من 
على م�ست�ى �ملدرج "تي1" على 

م�ست�ى �ملطار �لقدمي.
�لرعايا  خل�  من  �لتاأكد  �مت  هذ� 
مدينة  من  �لعائدين  �جلز�ئريني 
من  متاما  �ل�سينية"  "��هان" 
للحجر  يخ�سع�ن  �ملر�ص،حيث 
�للل�للسللحللي، كلللاإجلللر�ء �حلللرت�زي 
فندق  يف  �لرعايا  فقط.�يقيم 
�فقا  يلل�مللا،   14 ملللدة  �ملللر�للسللى 
منظمة  قبل  من  �ملحددة  للفرتة 
ال  �أنهم  رغللم  �لعاملية،  �ل�سحة 
�فقا  ك�ر�نا  فري��ص  يحمل�ن 
��سيك�ن  �الأ�لية.  للفح��سات 

"��هان"،  من  بالعائدين  �لتكفل 
لعائاتهم  �لرتخي�ص  مع  �ساما، 
�خلام�ص  �لي�م  بد�ية من  بزيارتهم 
�ل�طن. �أر�لللص  ��س�لهم  بعد 
�خ�س�ست �ل�سلطات �لفندق لهم 
فقط، على �أن يتم تعقيمه مبا�رسة 
��لتاأكد  �ملقيمني  كل  خر�ج  بعد 

من خل�هم من �لفري��ص.

الرعايا التون�شيون نقلوا 
على منت طائرة ع�شكرية 

اإىل تون�ض
�أم�ص  �جلز�ئرية  �ل�سلطات  �قامت 
�لذين  �لت�ن�سيني،  �لرعايا  بنقل 
"��هان"  مدينة  من  �إجا�ؤهم  مت 
ت�ن�ص  �إىل  �جلز�ئر  من  �ل�سينية 
ع�سكرية.�قامت  طللائللرة  عللرب 
�لرعايا  بنقل  �جلز�ئرية  �ل�سلطات 
��س�ل  بعد  مبا�رسة  �لت�ن�سيني 
�جلز�ئرية  �جل�ية  �خلط�ط  طائرة 
�جلز�ئريني  �لرعايا  �أقلت  �لتي 
�كذ�  ��مل�ريتانيني  ��لت�ن�سيني 
�ل�سينية،  "��هان"  من  �لليبيني 

بعد تف�سي فري��ص ك�ر�نا.
�أظللهللرت  �ل�سياق  نف�ص  �يف 
للرعايا  �أجريت  �لتي  �لتحاليل 
�للل�للسلليللنلليللني �ملللتلل��جللديللن يف 
بالعا�سمة  �لقطار  م�ست�سفى 
ك�ر�نا. بفري��ص  �إ�سابتهم  عدم 
�لثاثة  �لللرعللايللا  نقل  ��أحلللدث 
�سهرة  �مل�ست�سفى  ال�ستعجاالت 
لدى  كبرية  ط��رئ  �الأ�ل  �أم�ص 
�ال�ستباه  نتيجة  �لطبي  �لطاقم 
باإ�سابتهم بالفري��ص �خلطري.جتدر 
�هم  �لثاث   �لرعايا  �أن  �الإ�سارة 
رجل ��مر�أتان يقطن�ن يف �جلز�ئر 

منذ �سنة.
�ل�س�ؤ�ن  �زيللر  نلل�ه  جانبه  من 
��مل�ريتانيني  ��لتعا�ن  �خلارجية 
يف �خلارج، �إ�سماعيل �لد �ل�سيخ، 
�جلز�ئرية  �ل�سلطات  بتجا�ب 
بللاإجللاء  تكفلت  بعدما  معهم 
يف  �ملقيمني  �مل�ريتانيني  �لطلبة 
�ل�سني  بجمه�رية  "خ�بي"  �إقليم 
للل�ز�رة  بيان  يف  �ل�سعبية.�جاء 
علم  �مل�ريتانية:"عندما  �خلارجية 
باأن  بكني  �ل�سفارة يف  عن طريق 
�ل�سلطات  �أر�سلتها  طائرة  هناك 
�جلز�ئرية الإجاء م��طنيها، �أجرى 
�خلارجية  �ل�س�ؤ�ن  �زيللر  فلل�ر� 
��لللتللعللا�ن ��مللل�ريللتللانلليللني  يف 
�خلارج �إ�سماعيل �لد �ل�سيخ �حمد 
�ل�س�ؤ�ن  ب�زير  هاتفيا  �ت�ساال 
تقرر  بقد�م،  �سربي  �خلارجية 
تتكفل  �أن  �ملذك�ر  �الت�سال  �إثر 
�لدميقر�طية  �جلز�ئرية  �جلمه�رية 
طابنا  باإجاء  �ل�سقيقة  �ل�سعبية 
"خ�بي"  �إقللللليللم  يف  �ملقيمني 
بجمه�رية �ل�سني �ل�سعبية �لقد 
يغادر��  �أن  طللاب  �أربللعللة  قللرر 
��هان ��ثنان قرر�  �لبقاء هناك".
��أ�ساف �مل�سدر ذ�ته:"�إن �ل�ز�رة 
�أن تعربرّ عن عميق  لتحر�ص على 

�متنانها الأ�سقائنا يف �جلز�ئر.
ل�ؤي ي

عزل 36 طالبا جزائريا بفندق 
"كورونا" من  خوفا  يوما   14

الهالك م�شريهم  الفقراء  بينما  ال�شرطان  دواء  لقتناء  املي�شورون  يدفعها  اورو  اآلف   6

ك�سف �م�ص �لرب�في�س�ر كمال ب�زيد رئي�ص 
مب�ست�سفى  �ل�رسطانية  �الأ�ر�م  م�سلحة 
مت�يل  عن  �لعا�سمة،  باجلز�ئر  با�سا  م�سطفى 
نظرييه  �ال�إجللتللمللاعللي  �ل�سمان  �سند�ق 
ي�ر�  ملي�ن   30 بنح�  ��لبلجيكي  �لفرن�سي 
خم�ص  يف  ملي�ن   150 ي�سا�ي  ما  �أي  �سن�يا 
ميكن  كللان  جللد�  �سخم  مبلغ  �هلل�  �سن��ت، 
�مل�ست�سفيات  مت�يل  مت  ل�  منه،  �الإ�ستفادة 

�جلز�ئرية عم�مية �يف �قتناء �د�ية �ل�رسطان.
عملية  �أن  �إذ�عللي  ت�رسيح  يف  ب�زيد  �قللال 
بع�ص  حت�سنت  �ل�رسطان  د�ء  مبر�سى  �لتكفل 
�ل�طني  باملخطط  �لعمل  بدء  منذ  �ل�سيء 
بارتفاع      2015/2019 �ل�رسطان  ملكافحة 
على   50 �إىل  �الإ�سعاعي  �لللعللاج  مللر�كللز 
يف  جديدة  مر�كز  فتح  بعد  �ل�طني  �مل�ست�ى 
�بلعبا�ص  ��سطيف  �تلم�سان  ��ل��دي  �أدر�ر 
�ز�،  بتيزي  خدة  بن  �ذر�ع  �عنابة  �باتنة 

 .2011 حتى  فقط  مر�كز  بل7  مقارنة  �ذلك 
للجر�حة  مللر�كللز  –ح�سبه-   فتح  مت  كما  
�ملعقدة �زرع �الأع�ساء، على غر�ر �لكبد يف 
��جلز�ئر  �ز�  �تيزي  ��لبليدة  ��هر�ن  باتنة 

�لعا�سمة.
غري �أن �لرب�ف�س�ر �أبدى �أ�سفه ملعاناة �ملر�سى 
يف ظل نق�ص �الأد�ية �مل�جهة للعاج من د�ء 
�ل�رسطان ب�سبب –يق�ل- نق�ص �مليز�نية " �ه� 
�مل�سكل  هذ�  �أن  م�سيفا  مقب�ل"،  غري  تربير 
�ل�سنة �ملا�سية، ميكن  �لذي ز�دت حدته خال 

حله بب�ساطة ��رسيعا ح�سب تعبريه.
��أ��سح :" هذ� �لتربير غري مقب�ل �لبتة خا�سة 
�إذ� علمنا �أن �سند�ق �ل�سمان �الإجتماعي قام 
نظرييه  بتم�يل   2019�  2015 �لفرتة  خال 
ي�ر�  ملي�ن   30 بنح�  ��لبلجيكي  �لفرن�سي 
150 ملي�ن يف خم�ص  ي�سا�ي  �أي ما  �سن�يا؛ 
ميكن  كللان  جللد�  �سخم  مبلغ  �هلل�  �سن��ت، 

�مل�ست�سفيات  مت�يل  مت  ل�  منه  �ال�ستفادة 
القتناء  خا�سة  �أ�  كانت  عم�مية  �جلز�ئرية 

�الأد�ية �ل�رس�رية �ت�فريها للم�سابني".
 ��أ�سار �إىل �أن ندرة �الأد�ية ت�سبب يف معاناة 
القتناء  �ملي�س�رين  �دفع  بال�رسطان  �ملر�سى 
مقابل  فرن�سا  �أ�  �ملغرب  �أ�  تركيا  من  �لد��ء 
يحتاج  بينما  �ل��حدة  للح�سة  ي�ر�  �آالف   6
�ملري�ص �إىل 12 ح�سة �أي ما ي�سا�ي 100 �ألف 
ي�ر� للمري�ص �ل��حد. مبعنى �آخر من ميلك �ملال 

يعالج بينما مي�ت �لفقري .
بالد�ء �خلطري، ك�سف  �ب�ساأن حاالت �الإ�سابة 
�لرب�في�س�ر كمال ب�زيد عن ت�سجيل 50 �ألف 
 ،2019 عام  يف  �فاة  �ألف   20  � جديدة  حالة 
�أن��ع  يت�سدر  �لثدي  �رسطان  �أن  �إىل  م�سري� 
�ل�رسطانات لدى �لن�ساء بل12 �ألف حالة جديدة 
�رسطان  يت�سدر  بينما  �لق�ل�ن،  �رسطان  قبل 
�لق�ل�ن لدى �لرجال منذ 2015 متقدما على 

حالة   1500 �إح�ساء  مت  كما  �لرئة.  �رسطان 
د�ن  �الأطفال  لدى  بال�رسطان  جديدة  �إ�سابة 

16 �سنة .
من جهة ثانية  يت�قع �فقا ل�سجات �ل�رسطان 
ت�سجيل  �لعم�مية  لل�سحة  �ل�طني  باملعهد 
ح��يل 60 �ألف حالة جديدة �سن�يا �آفاق 2025 

�ح��يل 70 �ألف حالة �آفاق 2030 .
نقائ�ص  �تقييم  مر�جعة  �سيتم  �أنه  �إىل  ��أ�سار 
يف  �ل�رس�ع  قبل  �حلايل  �ملخطط  ��إيجابيات 
�إعد�د �ملخطط �لثاين �لذي �سيمتد من 2020 
�إىل 2024 بهدف –يق�ل- �لتقليل من حاالت 
�الإ�سابة ��ل�فاة بال�رسطان، م�سري� �إىل  �أن  30 
باملائة من �ملخطط �حلايل مت �إجنازه بينما ي�جد 
 � �الإجناز،  طريق  فقط يف  �الأخرى  باملائة   30
ب�سبب  �ملتبقية  باملائة   30 عن  �لتخلي  �سيتم 

نق�ص �مل��رد �ملالية.
ل�ؤي ي

فاتورة عالج جزائريني مب�شت�شفيات فرن�شية و بلجيكية بـ150 مليون اورو
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وزارة الطاقة تزيل الغمو�ض حول قانون املحروقات اجلديد

حممد علي 
-----------------

�حلك�مة  �أقرته  �لللذي  �لتعديل  مع    
�لر�غبة  �الأجنبية  �ل�رسكات  دفع  يف 
ما  خ�س��سا  باجلز�ئر،  �ال�ستثمار  يف 
م�ؤ�س�سة  ت�سعى  �لنفط،  بحق�ل  تعلق 
قللانلل�ن  �ر�للسللة  لفتح  �للسلل�نللاطللر�ك 
�سُي�سلط   � جديد،  من  �ملحر�قات 
�ل�س�ء هذه �ملرة على �لتعديات �لتي 
ذ�ت  جمللاالت  يف  ال�سيما  ت�سمنها، 
�لتي  �الإجر�ء�ت   � بال�رس�كة،  �لعاقة 
�إطاق  خال  من  بها،  �لعمل  �سبطت 
 � �لد�خل  يف  لل�رسكاء  م�جهة  حملة 

�خلارج على حد �ل�س��ء.
مع  –بالتن�سيق  »�س�ناطر�ك«  تهدف   �
�خلط�ة  هذه  خال  �لطاقة-من  �ز�رة 
�لتعديات  عللن  �للب�ص  رفللع  �إىل 
�ملحر�قات،  قان�ن  يف  �ل��ردة  �جلديدة 
�لتاأ�يات  جميع  �أمام  �لطريق  قطع   �
منها  تعلرّق  ما  ال�سيما  �ملرغ�بة،  غري 
غري  �مل��رد   � �لتقليدي،  �لنفط  باإنتاج 

بالن�سبة  �ل�ساأن  ه�  كما  �لتقليدية، 
ك�نه  �عتبار  على  �ل�سخري،  للغاز 
�أحد �لبد�ئل � �حلل�ل �ل��ردة يف قان�ن 

�ملحر�قات.
�مل�سالح  �ستعمل  �ملنطلق،  هللذ�  من 
�س�ناطر�ك  ملجمع  �لتابعة  �لقان�نية 
�حلمات  من  �لن�ع  هذ�  �إطاق  على 
�خلا�سة  �جلز�ئرية  لل�جهة  �لرت�يجية 
�لبن�د  �رسح  خال  من  باال�ستثمار، 
�عليه  �ملحر�قات،  قان�ن  يف  �ل��ردة 
�لق��نني  جملة  تب�سيط   � تف�سري 
�ل�سعيد  على  جت�سيدها  لت�سهيل 
�لن�ص  هللذ�  ��أنرّ  ال�سيما  �مللليللد�ين، 
�لقان�ين �أ�سال �لكثري من �حلرب م�ؤخر�، 
على �ل�سعيد �لد�خلي � �خلارجي على 

�ل�س��ء.
�ملحر�قات  قللانلل�ن  ملل�للرس�ع  كللان   �
�ل�سارع، على  �أثار جدال يف  �ملعدل قد 
ت�سمنها،  �لتي  �لتعديات  خلفية 
�منح �إعفاء�ت �رسيبية �جمركية غري 
بهدف  �الأجنبية،  لل�رسكات  م�سب�قة 

يف  لا�ستثمار  �لع�دة  على  ت�سجيعها 
من  تعفيها  حيث  �جلز�ئرية،  �ل�س�ق 
دفع �لر�س�م � �ل�رس�ئب على ��رد�ت 
�مللل��د  كل   � �لتجهيز�ت،   � �ل�سلع 
�ال�ستك�ساف  �أن�سطة  يف  �مل�ستخدمة 

��خلدمات  �لنفط،  حق�ل  ���ستغال 
ك�نه  �إىل  باالإ�سافة  بذلك،  �ملرتبطة 
�خلا�سة  �لرخ�ص  �آجللال  متديد  �سمل 
من  ��لنفطي  �لغازي  باال�ستك�ساف 
للتمديد  قابلة  �أعلل��م،   7 �إىل  عامني 

عللامللني �إ�للسللافلليللني، مللع حتللديللد �ملللدة 
بل30  �حلق�ل  ال�ستغال  �لق�س�ى 
مرحلة  �للسللنلل��ت  باحت�ساب  عللامللا 
 10 متديدها  �إمكانية  مع  �ال�ستك�ساف، 

�أع��م �أخرى كحد �أق�سى.

اأن تطلق وزارة الطاقة - بالتن�شيق مع جممع »�شوناطراك«- حملة حت�شي�ض ل�شرح وتف�شري الإجراءات والتدابري الواردة يف التعديالت الأخرية لقانون املحروقات، لل�شركاء  من املنتظر 
يف الداخل واخلارج.

بعدما لقي انتقادا من ِقبل املتعاملني وال�شركات البرتولية...

هت لهم تهُم الإخالل بالنظام العام .....ُوجِّ

تنديدا با�شتحواذ مكاتب درا�شات اأجنبية على ال�شفقات الكبرية

"بيرت�جال"  �جلز�ئرية  �ل�رسكة  ت��سلت 
تط�ير  �إىل  �لنفط،  قطاع  يف  �لنا�سطة 
نظام مبتكر لرتكيب معد�ت غاز �لبرت�ل 
�ل�سيار�ت  على  "�سريغاز"  �ق�د  �ملميع 
ب�الية  �ل��قعة  �حدتها  م�ست�ى  على 
باتنة، مما �سُيمكن من حت�يل �سيارة �إىل 
يف  �ق�د�  �ملميع  �لبرت�ل  غاز  ��ستعمال 
�قل من �ساعة، ح�سبما �أ��سحت �ل�رسكة 

يف بيان لها.
�جلديد  �لنظام  هذ�  �أن  �ل�رسكة،  ��أكدت 
"�لرتكيب  ت�سمية  عليه  �أُطلقت  �لللذي 
 � �لبحث  فريق  �بتكره  �لذي   � �لذكي" 
من  �سيمكن  بيرت�جال  ل�رسكة  �لتط�ير 

تركيب معد�ت غاز
�لبرت�ل �ملميع �ق�د بطريقة "�أكر فعالية 
� �أكر �رسعة"، م�سرية �ىل �أن �لناقل ه� 
�آلية ��ت�ماتيكية متكن من نقل �ل�سيار�ت 
بطريقة مت���سلة � على �سل�سلة تركيب 
مب�سار دقيق، من �أجل تركيب معد�ت غاز 
�لبرت�ل �ملميع، ذلك �ل�ق�د �لنظيف �لذي 

م�سدره تكرير �لنفط.
�مل�ستلهمة  �الآلية  هذه  �أن  �لبيان  ��أ��سح 
�ل�سيار�ت  تركيب  �سل�سلة  منطق  من 
�سُتمكن من حت�يل �ل�سيارة يف �قل من 
مقارنة  �ساعات  خم�ص  ربح  �ي  �ساعة، 
�ن  م�سيفا  �سابقا،  �مل�ستعملة  بالطريقة 
 � من�سب  لكل  مت�سا�ية  �ملر�حل  �آجال 
يتم من خال حتليات �رسيعة،  �لت��زن 
خمت�س�   � مهند�س�  بح�سابها  يق�م 

�ل�رسكة.
هذه  فاإن  �ل�قت،  ربح  �ىل  باالإ�سافة   �
خدمة  ت�سمن  �جلديدة  �لتكن�ل�جية 
ي�سهل  بحيث  ن�عية"،  ذ�ت  "ناجعة 
�مل�سار "�لث�ري" عملية �لتح�يل � ي�فر 

ن�عية "مثالية" بف�سل
�لن�عية.  ملر�قبة  فعال"  "جد  نللظللام 
مت  �لللذي  �لنظام  �أن  بيرت�جال  ��أكللدت 
نهائيا". يلغيه  بل  �خلطاأ  "يقلل  ��سعه 
حمزة  لبيرت�جال  �لعام  �ملدير  ��أعللرب 
عن  �لبيان،  ذ�ت  ذكر  ح�سبما  قطاي، 
قام  �لذي  �الجنللاز  بهذ�  �لكبري"  "فخره 
بها �أ�ال فريق �لبحث � �لتط�ير � كامل 
متاما  يعك�ص  "هذ�  �ن  م�سيفا  �مل�ؤ�س�سة، 
يف  باال�ستثمار   � باالبتكار  �لتز�منا 

�لط�يل".  �ملدى  على  �لتط�ير   � �لبحث 
�الآلية  هذه  "�عتماد  �أن  قطاي  �أكد  كما 
�ملبتكرة ت�سمح لنا ب�سمان ن�عية ممتازة 
�إىل  �ل�سيار�ت  حت�يل  �أهد�ف  حتقيق  مع 
م�سيفا  �ملميع"  �لبرت�ل  بغاز  �لعمل 
يف  للتح�يل  مركز   �إن�ساء  �إىل  "نتطلع 
�أفق  يف  �ذلك  بناقل  مللز�د�  �الية  كل 

."2024
�لر�مية  �للل�ز�رة  �سيا�سة  مع  �ملل��ز�ة 
�مر�قبة  �ل�ق�د  ��ستهاك  تخفي�ص  �إىل 
 1 جتهيز  خال  من  �ال�ستري�د  فات�رة 
�لبرت�ل  غللاز  مبللعللد�ت  �سيارة  ملي�ن 
برت�جال  �أعلنت   ،2030 �آفاق  يف  �ملميع 
يف  ��تريتها  قدرتها  من  �لرفع  عن 
�ملبتكر  �لن�ع  هذ�  �إدر�ج  مع  �لتح�يل 
من  بللرت�جللال  �لتجهيز�ت.�متلك  مللن 
حت�يلية  قللدرة  �إيك�جال  فرعها  خال 
م�ست�ى  على  20.000/�سن�يا  ب  تقدر 
مر�كزها �ملت��جدة يف �لبلد، ي�سري �لبيان 
مت�فر  �جلديد  �لتح�يل  نظام  �أن  م�سيفا 
مركز  �ينتج  بباتنة.  برت�جال  مركز  يف 
�أزيد  بباتنة  �لبرت�لية  �ملعد�ت  �سناعة 
من 20.000 �حدة من معد�ت �خز�نات 
غاز �لبرت�ل �ملميع لل�سيار�ت باالإ�سافة 
�إىل �سناعة ما بني 250 �إىل 400 �حدة 
من خمتلف �الأحجام، من بر�ميل تخزين 
�ل�ق�د خا�سة غاز �لبرت�ل �ملميع عا�ة 
لتجهيز  �ل�ق�د  عللد�د�ت  تركيب  على 
�لنظام  تفعيل   � �خلللدمللات،  حمطات 
ت�سجيع  بغية  برت�جال.�  ل�رسكة  �ملدمج 
يف  ت�سهيات  برت�جال  متنح  �لتح�يل، 
�لدفع  �لدفع ل�سالح زبائنها مع �مكانية 
بني  �س��ء  دفعات  عرب  �لدفع  �أ�  �الآين 
�لتنمية  بنك  بني  �أ�  ��مل�ؤ�س�سة  �لزب�ن 
�أجل  ي�سل  �أن  ميكن  �إذ  ��لزب�ن  �ملحلية 
ذ�ت  ذكرت  �سهر�.�   24 �إىل  �لت�سديد 
�ل�رسكة �أن ��ستهاك غاز �لبرت�ل �ملميع 
ي�سمن عدة �متياز�ت بيئية � �قت�سادية، 
�نبعاثات  بتخفي�ص  ي�سمح  بحيث 
�أ�ك�سيد  �ثلللاين  �الآز�ت  �أ�ك�سيد 
�جلزيئات،   � �ملحر�قات   � �لكرب�ن 
بال�سعف  يقل  �لذي  �سعره  على  عا�ة 

عن �سعر �ل�ق�د.
ق/�

نظام جديد لتحويل ال�شيارات اإىل 
ا�شتعمال غاز البرتول املميع 

�لنا�سط  بر�أت حمكمة بئر مر�د ر�ي�ص 
�لعربي من جميع  بن  �ل�سيا�سي �سمري 
�لنيابة  �إليه.��لتم�ست  �ملن�س�بة  �لتهم 
�لعامة يف �جلل�سة �لتي عقدت �الأ�سب�ع 
�لفارط، ثاث  �سن��ت �سجنا نافذ� يف 

حق �لنا�سط �ل�سيا�سي �سمري بلعربي.
� �سهدت �ملحاكمة مر�فعات مر�ط�نية 
من  طالبت  �لتي  �لدفاع  هيئة  قدمتها 
يذكر  بلعربي.  ل�سمري  بالرب�ءة  خالها 
�حلب�ص  �إيللد�علله  مت  بلعربي  �سمري  �أن 
 2019 �سبتمرب   17 يلل�م  �الحتياطي 
،حيث �جهت له تهمة ن�رس من�س�ر�ت 
�سمري  قبع   � �ل�طنية.  �ل�حدة  تهدد 
بلعربي يف �ل�سجن ملدة قاربت �خلم�سة 

كل  �ملللدة  هللذه  خللال  �أ�سهر،ف�سلت 
�لدفاع  �لتي تقدمت بها هيئة  �لطلبات 
�أن  قبل  عنه  �مل�ؤقت  �الإفللر�ج  �أجل  من 
بئر  مبحكمة  �أم�ص  �حلكم  قا�سي  ينطق 
بلعربي"  "�سمري  بللرب�ءة  ر�ي�ص  مللر�د 
فرحة  له ��سط  �مل�جهة  �لتهم  من كل 
 � �ملعر�ف  �ل�سيا�سي  للنا�سط  كبرية 
جل�سة  ح�رس  من  كل   � �لدفاع  لهيئة 
�أ�سدقائه   � �أقاربه  من  باحلكم  �لنطق 
�ملحكمة. به�  خللارج  �نتظر�ه  �لذين 
�ل��دي  باب  حمكمة  �أجلت  جهتها  من 
متظاهر�   21 �أم�ص حماكمة  بالعا�سمة 
�جلاري.�  فيفري   10 �الثنني  ي�م  �إيل 
بالتجمهر  تتعلق  تهما  �ملحكمة  �جهت 

�لعام  بالنظام  �الإخللال   � �مل�سلح  غري 
�لرحمان،  عبد  عللادل  مللن،  كل  �سد 
�سعيد،  �أ��سي�ص  �لدين،  عز  فرم�د 
مر�د،  ب�زيان  �إ�سام،  حممد  قايدة  بن 
حاج  بلل�كللر�ع  �لللديللن،  عماد  غريب 
ن�ر  غادة  �إ�سام،  �ساك  بن  عي�سى، 
�سابر،  م�ل�ج  زكريا،  �لله  طام  �لدين، 
�لر�ؤ�ف،  عبد  حنيفي  حميد،  مر�بطي 
�ل�سام،  عبد  بلل�د�ر  نذير،  �سبميايل 
م�سي�ص  �حمد،  �علي  حممد،  عثمانية 
ب�عنيفة  �أني�ص،  حممد  رزيللق  هللاين، 

حممد �أمني  � خل�رس بلقا�سم.

ل�ؤي ي

نظم جمم�عة من �ملهند�سني �ملعماريني 
ق�رس  مقر  �أملللام  �حتجاجية  �قللفللة 
�حلك�مة، تنديد� بال��سع �ملزري �لذي 
��ستح��ذ  ظل  يف  �لفئة،  هذه  تعي�سه 
على  �الأجنبية  �لللدر��للسللات  مكاتب 
د�ر  غياب  ب�سبب  �لكبرية  �ل�سفقات 
�ملعماريني  للمهند�سني  �ل�طنية  �لهيئة 
يف  �مل�سا��ة  ت�سمن  �لتي  �جلز�ئريني 

�ملناف�سة بني كل �ملكاتب.
�ل�طني  �ملكتب  �أن  �لنقابة  �أكللدت 
حق�ق  عن  للدفاع  �جلز�ئرية  للر�بطة 
�ملر�ت  من  �لعديد  يف  �أ�سار  �الإن�سان 
يف  �له�ية  �ختفاء  �عن  �مللف  هذ�  �إىل 

�جلز�ئرية،  للمدن  �لعمر�ين  �لن�سيج 
 90 ن�سبة  �أن  �لر�بطة  ك�سفت  حيث 
باملائة من مكاتب �لدر��سات �الأجنبية، 
د�ن  تعمل  �جلز�ئر  يف  ت�ستغل  �لتي 
»ل�بيات«  مع  بت��طئ  �هذ�  ترخي�ص 
د�خل �الإد�رة، �تاأ�س�س�� كطرف �رسيك 
بعيد� عن �لقان�ن �لذي يفر�ص �لبطاقة 
�ملحلفة، ��حل�س�ل على  للمهن  �ملهنية 

ترخي�ص من �ز�رة �لد�خلية.
عن  للدفاع  �جلز�ئرية  �لر�بطة  �دعت 
حق�ق �الإن�سان كل �مل�س�ؤ�لني �ملحليني، 
للمهند�سني  �حللل��ر  بللاب  »فتح  �إىل 
منهم  �ل�سباب  خ�س��ص  �ملعماريني 

حل�ل  ��إيجاد  م�ساكلهم  على  للتعرف 
�إن�ساء  خللال  مللن  �الآجلللال  �أقلللرب  يف 
�الإد�رة �ممثلي   تن�سيق جتمع بني  خايا 
��إن�ساء  �ملحلي  �مل�ست�ى  على  �لهيئة 
جمال�ص �الئية للعقار تعمل بالتن�سيق 
باملنت�ج  لرقي  �الإد�ر�ت  خمتلف  مع 

�ملعماري على �مل�ست�ى �ملحلي«.
مكاتب  مطالب  �لللر�بللطللة  �خل�ست 
�رس�ط  دفاتر  »�إقللر�ر  يف  �لدر��سات 
تعقيد  درجلللة  مللع  تت��فق  معق�لة 
تناف�ص  �أ�سا�سها  يك�ن  �مل�ساريع 
عا�ة  �ملعمارية،  ��لت�ساميم  �الأفكار 
�نتائج  �إعانات  ��سع  �إلز�مية  على 
�ملعمارية  �ال�ست�سار�ت   �� �مل�سابقات 
�أ�سماء  ذكللر  مع  �الإد�ر�ت  جميع  يف 
��أ�سماء  �تنقيطها  �مل�ساركة  �ملكاتب 
�للجنة �خلا�سة بتقييم �لعر��ص ��إعام 
عند  �مل�ساركني  �ملعماريني  �ملهند�سني 
��سع  �سمان  مللع  نتائجها  ظه�ر 
�خلا�سة  �س��ء  �لعر��ص،  تقييم  جلان 
�ملعمارية  �ال�ست�سار�ت   �� بامل�سابقات 
من  بللاملللائللة   90 يللقللارب  بللتللكلل�يللن 

�ملهند�سني �ملعماريني.
ق/�

الرباءة ل�شمري بلعربي وتاأجيل حماكمة 21 متظاهرا

 املهند�شون املعماريون اجلزائريون يحتجون اأمام ق�شر احلكومة
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تعزيز ال�شراكة يف جمال الألبان بني اجلزائر 
و اإيرلندا

حممد علي 
-----------------

هذ�  بحر  يحل  �أن  �ملنتظر  من 
من  �فد  باجلز�ئر،  �الأ�سب�ع، 
�إيرلنديني  �قت�ساديني  متعاملني 
ي�سم 8 م�ؤ�س�سات متخ�س�سة 
�إطللار  �إنللتللاج �الألللبللان، يف  يف 
مهمة جتارية ترت�أ�سها �حلك�مة 
باإيرلند�  للتعريف  �الإيرلندية 
ذ�ت  �الألبان  منتجات  كم�رد 
�لبحث   � �لعالية  �لن�عية 
منفعة،  ذ�ت  �للرس�كللات  عللن 
�الألبان  منتجات  ملل�ردي  بني 
�الإيرلندية � �لعماء �جلز�ئريني.

�رتفاع   � م��ز�ة  �لزيارة،  تاأتي 
�الألبان  �لطلب �خلا�ص ملنتجات 
خال  �جلز�ئر  يف  �الإيرلندية 
�ملا�سية،  �خلم�ص  �ل�سن��ت 
بطلب ��ستري�د متز�يد يف قطاع 
�إيرلند�  �أن  بحكم  �ل�سيد�ررّ  جنب 
يف  �ل�سيدر  جنب  ملل�رد  �أكللرب 
�ل�س�ق �جلز�ئرية � كذ� �حلليب 
 � �لد�سم  من  �خلللايل  �ملجفف 
�لد�سم.  �لكامل  �ملجفف  �حلليب 
تار�  �رسحت  ذ�ته،  �ل�سدد  يف 
�ملديرة   � �لرئي�سة  ماكارتي 
�لتغذية  بيا »جلنة  لب�رد  �لعامة 
�ملهمة  هللذه  �أن  �الإيرلندية«، 
�سمعة  لتعزيز  تهدف  �لتجارية 

م�ث�ق  �آمللن،  كم�رد  �إيرلند� 
�الألبان  ملنتجات  �مل�ستد�م   � به 
�أن  »نعلم  قائلة  �جلللز�ئللر  يف 
�جلز�ئر �س�ق متط�رة ملنتجات 
�أكرب م�ستهلك  تعترب  �الألبان � 
ما  �إفريقيا،  �الألبان يف  ملنتجات 
يعادل 120 لرت� للفرد �ل��حد«، 
 ،2030 عام  بحل�ل   « م�سيفة 
�جلز�ئر  �سكان  ن�سبة  �ستقدر 
ن�سمة  مللللليلل�ن   52 حللل��يل 
�حاجيات تف�ق000 500 طن  

من منتجات �الألبان.
� تتمح�ر �ل�سناعة �الإيرلندية 
ح�ل  �مل�رس�بات   � للتغذية 
�أن  حني  يف  �ل�سناعية،  �حلل�ل 

�ملحلي  ت�ريدها  تبني  �جلز�ئر 
حتظى  كما  �الألللبللان،  ملنتجات 
لتلبية  مثايل  ب��سع  �إيرلند� 
لا�ستري�د.  �حلالية  �حلاجيات 
 « ماكارتي:  تللار�  �أ�سافت   �
على  �لفاحية  طرقنا  تعتمد 
�إن �سناعتنا  �لطبيعي،  �لع�سب 
منتجات  حت�يل  يخ�ص  فيما 
�بتكارية   � تناف�سية  �الألبان 
 � للمر�قبة  �لدقيق  نظامنا   �
�إيرلند�  ن   مكرّ �لغذ�ئي،  �الأمن 
ق�ي  �ألبان  قطاع  تط�ير  من 
�مل�ست�ى  على  به  معرتف   �

�لد�يل.
�لتجارية،  �ملهمة  �إطللار  يف   �  
هللذ�  بلليللا  بللل�رد  ت�ست�سيف 
منتدى  �أ�ل  باجلز�ئر  �الأ�سب�ع 
ملك�نات  �إيللرلللنللدي  جللز�ئللري 
هذ�  هللدف  يبقى   � �الألللبللان، 
�ملنتدى ه� �لرتكيز على تط�ير 
�ملدى  على  �لتجارية  �لعاقات 
�الألبان  �سناعة  بني  �لط�يل 
�الأيرلندية � معاجلات �الألبان � 
للمنتجات  �مل�سنعة  �ل�رسكات 
�مل�ستهدفة،  �جلز�ئرية  �لغذ�ئية 
�لرت�يج  على  �ستعمل  كما 
�ألبان  ملنتجات  كم�رد  الإيرلند� 
ب�سكل  �ملنتجة   � �جل�دة  عالية 
�جلز�ئريني  للعماء  م�ستد�م 

�ملحتملني.

ملنتجات  اخلا�ض  الطلب  ارتفاع  مع  موازاة  الإيرلنديني،  مع  �شراكة  عقد  خالل  من  الألبان  �شعبة  وتطوير  تعزيز  اجلزائر  تعتزم   
اأزمة احلليب التي ت�شهدها ال�شوق اجلزائرية.  الألبان الإيرلندية يف اجلزائر، خالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية، و 

فيما ت�شهد ال�شوق الوطنية اأزمة حليب

�م�ص  �جللللز�ئلللر،  �للسللاركللت   
�أ�سغال  يف  بللجللدة،  باالثنني 
مفت�ح  �لللطللارئ  �الجللتللمللاع 
�لتنفيذية  للجنة  �لع�س�ية 
�الإ�سامي،  �لتعا�ن  ملنظمة 
�الأخللرية  هللذه  م�قف  لبحث 
�لتي  �لتط�ر�ت �الأخرية  ب�ساأن 
�لفل�سطينية  �لق�سية  عرفتها 
ي�سمى  ملللا  �إعلللللان  عللقللب 

بيان  ح�سب   � �لقرن.  ب�سفقة 
�خلارجية،�أن  �ل�س�ؤ�ن  للل�ز�رة 
كللاتللب �لللد�لللة للللدى �زيللر 
�ملكلف  �خلارجية،  �ل�س�ؤ�ن 
�لكفاء�ت   � �ل�طنية  باجلالية 
بادهان،  ر�سيد  �خلللارج،  يف 
بطلب  �الجتماع  يف  �سي�سارك 

من د�لة فل�سطني.
ق/�

اجلزائر ت�شارك يف اجتماع
 منظمة التعاون الإ�شالمي حول 

فل�شطني بجدة

�سديق  �ملللحللامللي،  ك�سف 
دفاع  هيئة  ،ع�س�  م�ح��ص 
�لعمال،  حلزب  �لعامة  �الأمينة 
جل�سة  برجمة  حن�ن،  ل�يزة 
بق�سية  �خلا�سة  �ال�ستئناف 
�لتاآمر من �أجل �مل�سا�ص ب�سلطة 
ي�م  �لد�لة،  ��سلطة  �جلي�ص 
فيفري   09 �ملللقللبللل  �الأحللللد 

�جلاري.
�ملتهمني  دفللاع  هيئة  �كانت 
�حلكم  ��ستاأنفت  قد  �الأربعة، 
من  �لتاآمر  ق�سية  يف  �ل�سادر 
�جلي�ص  ب�سلطة  �مل�سا�ص  �أجل 

�لد�لة،  �سلطة  �سد  ��لتاآمر 
�ل�سعيد  من  كا  �أد�نت  ��لتي 
ت�فيق  �جلللر�لللني  ب�تفليقة، 
�لعامة  ��الأملليللنللة  �طللرطللاق 
حن�ن  للل�يللزة  �لعمال  حلللزب 
بل15 �سنة نافذة، كما ��ستاأنف 
يف  بد�ره  �لع�سكري  �لنائب 
�ملتهمني  �سد  �ل�سادر  �حلكم 
�إىل جانب �زير �لدفاع �الأ�سبق 
�جلر�ل خالد نز�ر �جنله لطفي 
بن  فريد  �الأعمال  �رجل  نز�ر 
حمدين يف �ملدة �ملحددة قان�نا.
ق/�

ا�شتئناف ق�شية ال�شعيد بوتفليقة، 
توفيق، طرطاق وحنون الأحد املقبل

يف الوقت الذي �شدد فيه رئي�ض اجلمهورية على تعزيز النت�شار بال�شريط احلدودي

 �ساعفت �لق��ت �لفرن�سية من �ج�دها على 
�حلد�د �جلز�ئرية من خال تعزيز عدد جن�دها 
على �حلد�د �جلز�ئرية �ملالية، حيث �أعلنت �ز�رة 
�لدفاع �لفرن�سية، عن �إر�سال 600 جندي �إىل 
د�ل  مثلث  �إىل  بالتحديد   � �ل�سحر�ء،  �ساحل 
عدد  يرفع  ما  ب�ركينافا�س�،   � �لنيجر  مايل 
5100 جندي،  �إىل  باملنطقة  �لفرن�سيني  �جلن�د 
�جلز�ئري  �جلي�ص  �ل�سغط على  مما �سي�ساعف 
��سط حد�د م�ستعلة من كل �جلهات خا�سة 

�جلن�بية �ل�رسقية مع ليبيا �مايل.
جديد�  حتديا  �ل�سعبي  �ل�طني  �جلي�ص  ي��جه 
مع  تز�منا  مللايل،  مع  �جلن�بية  �حلللد�د  على 
�لليبية،  �حلللد�د  عرب  �لتهديد�ت  ت�ساعف 

�أن  �لفرن�سية،  �لدفاع  �ز�رة  �أ��سحت  حيث 
�ل�ساحل  ملنطقة  �إ�سايف  جندي   600 �إر�سال 
خطة  ي�سمى  ملللا  تنفيذ�  جللاء  �ل�سحر��ي 
منطقة  يف  فرن�سا  تنظمها  �لتي  »بللرخللان« 
�لذين �سبق  �أن عدد �جلن�د  �لعلم  �ل�ساحل، مع 
� �أن �أر�سلتهم فرن�سا للمنطقة يقدر بلل4500 
�سيك�ن�ن  �جلن�د  ه�ؤالء  �أن  �أكدت   � جندي، 
 � ب�ركينافا�س�،  مللايل،  د�ل  مثلث  �سمن 
�جلهادية«،  �لتنظيمات  »بهدف حماربة  �لنيجر 
فيه  �أكد  �لذي  �ل�قت  يف  �الإجر�ء  هذ�  ياأتي   �
للق��ت  �الأعلى  �لقائد  �جلمه�رية،  رئي�ص 
�ملجيد  عبد  �ل�طني،  �لدفاع  �زير  �مل�سلحة، 
�جلي�ص  قدر�ت  »تط�ير  �رس�رة  على  تب�ن، 

�الأمنية  �لتحديات  ظل  يف  �ل�سعبي  �ل�طني 
�مل�ستجدة يف د�ل �جل��ر«، حيث �سدد �لرئي�ص 
مقر  �إىل  زيارته  مبنا�سبة  له  كلمة  يف  تب�ن، 
تط�ير  �رس�رة  على  �ل�طني،  �لدفاع  �ز�رة 
بالنظر  �ل�سعبي،  �ل�طني  �جلي�ص  قللدر�ت 
�الأمنية  �لتحديات  ظل  يف  بادنا  ل�س�ساعة 
�مل�ستجدة بد�ل �جل��ر، � �لتي ت�ستدعي تعزيز 
�لقدر�ت �لدفاعية، كلما ز�د تدفق �ل�ساح يف 
على  م�سدد�  بحد�دنا،  �ملحيطة  �لت�تر  مناطق 
تنفيذ بر�مج تط�ير �لق��ت، مبا تتطلبه من رفع 
�أن��عها  ب�ستى  �لقتالية  �لقدر�ت  م�ست�ى  يف 

�مل�سلحة مع خمتلف �ل�رسكاء. 
ق/�

ي�شاعف اجلزائرية  احلدود  على  اإ�شايف  فرن�شي  جندي   600
 حتديات اجلي�ض

خالل ال 24 �شاعة الأخرية

حتفهم  ��سخا�ص   )06( �ستة  لقي 
 6 يف   بجر�ح  �آخلللر�ن   8 ��أ�سيب 

 24 �ل  خللال  �قعت  مللر�ر  حلل��دث 
�الخرية يف مناطق خمتلفة من  �ساعة 

ح�سيلة  �أ�ردتللله   ما  ح�سب  �ل�طن، 
للحماية �ملدنية.

على  ح�سيلة  �أثللقللل  ت�سجيل  �مت 
ب�فاة  بلعبا�ص  �سيدي  �الية  م�ست�ى 
�سخ�سني � �إ�سابة 03 �آخرين بجر�ح 
 � �سياحية  �سيارة  بني  ��سطد�م  �ثر 
رقم  �ل�طني  �لطريق  على  �ساحنة 
59 بلدية �سيدي خالد � د�ئرة �سيدي 

حل�سن.
�ملدنية  �حلماية  م�سالح  تدخلت  كما 
�الأ�لية  �ال�سعافات  تقدمي  �جل  من 

غاز  ��ستن�ساقهم  جر�ء  �أ�سخا�ساأ  ل08 
�ملنبعث   co2 �لكرب�ن  �ك�سيد  �حادي 
د�خل  �ملختلفة  �لتدفئة  ��سائل  من 
نعامة  �اليات  من  كل  يف  م�ساكنهم 
)05( ��سخا�ص �غليز�ن )03( ��سخا�ص 
عني  يف  بال�سحايا  �لتكفل  مت  حيث 
�ملكان ثم حت�يلهم �ىل �ملر�كز �ل�سحية.
�حلماية  �حلللد�ت  �ي�سا  �تللدخلللللت 
ح�رسية،  حر�ئق   06 �إخماد  �أجل  من 
�الية  من  بكل  �خمتلفة  �سناعية 
�جلز�ئر ، متر��ست ، ق�سنطينة ، تيارت 

� خن�سلة، �أدت �ىل �إ�سابة 6 �أ�سخا�ص 
��لثانية  �الأ�ىل  �لدرجة  من  بحر�ق 
�سب  حريق  �إثللر  على  تيارت  ب�الية 
تيارت،  ببلدية  �لق�تي  مبزرعة  مبنزل 
ببد�ية  �سحايا   05 �إ�سابة  جانب  �ىل 

�ختناق �ثر ��ستن�ساقهم
�ثر  على  ق�سنطينة،  ب�الية  �لدخان 
�مل�سمى  باملكان  ب�سقة  �سب  حريق 
�إ�سعاف  مت  �خلر�ب،  ببلدية  ما�سيني�سا 

�ل�سحايا يف عني �ملكان.
ق/�

وفاة 6 اأ�شخا�ض واإ�شابة 08 اآخرين  يف حوادث املرور 

��ستلمت �جلز�ئر ر�سميا مهامها 
�الإفريقية،  �ملجم�عة  كمن�سق 
ل�سنة  �الإن�سانية  �لق�سايا  ح�ل 
�الجتماع  خال  �هللذ�   2020
�ملن�سقني  لل�سفر�ء  �الأ�ل 
بجنيف.�قدم  �ملجم�عة  لهذه 
لدى  للجز�ئر  �لللد�ئللم  �ملمثل 
بجنيف  �ملتحدة  �الأمم  مكتب 
�للللدى �ملللنللظللمللات �لللد�للليللة 
ر�سيد  ب�س�ي�رس�،  �الأخلللرى 
لهذ�  �الأ�سا�سية  �ملحا�ر  بلباقي 
�لتن�سيق �لذي يخ�ص ن�ساطات 
�ملتحدة  �الأمم  �كللاالت  جميع 
�ملهتمة  بجنيف،  �ملللتلل��جللدة 

باملجال �الإن�ساين.
�أ�للسللار  �ل�سياق،  نف�ص  �يف 
ر  َتدخِّ لن  “�جلز�ئر  باأن  بلباقي 
�أي جهد من �أجل تاأدية مهمتها 
�إعللاء   � �جلله  �أكللمللل  على 
�الإفريقية”. �ملجم�عة  �س�ت 
كما دعا �ملتحدث، جميع �لد�ل 
يف  “�ال�ستمر�ر  �إىل  �الأع�ساء 
��لت�سامن  �ل�حدة  ر�ح  دعم 
�مل��قف  �ت�سجيع  للمجم�عة 
�لتي  �مل�سائل  ح�ل  �مل�سرتكة، 
ل �هتماما بالن�سبة للد�ل  ت�سكرّ

�الإفريقية”.
ق/�

اجلزائر من�شقا للمجموعة 
الإفريقية حول الق�شايا الإن�شانية
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ا�شتفحال ظاهرة ال�شعوذة بتاجموت يف الأغواط 
يعجل بثورة تطهري للمنطقة 

ع.ق 
------------------

تفاعلت  خريية  �سمات  �هللي 
حلد  �سكانها  بت��سع  طياتها 
على  �أعللللاب  مللا  �للليلل�م،لللكللن 
�ل�سع�ذة  ظاهرة  متدد  ه�  ذلك 
��لتي  ��أ�سكالها  �أن�عها  بكل 
�ل�سطح  على  تطف�   �أ�سبحت 
�لد�رية  �حلمات   من  بالرغم 
�لغي�ر  ��ل�سباب  للم��طنني 
علللللى هلللذه �ملللديللنللة، �لللذيللن 
لتطهري  با�ستمر�ر  يللبللادر�ن 
�مل�سع�ذين  �أفعال  من  �ملدينة 
�ملنطقة....   تر�ب  من  �تهجريهم 
�ملدة  لتلك  بنا  يع�د  �لتاريخ   �
�لللزمللنلليللة �لللتللي �للسللهللدت طللرد 
��مل�سع�ذين  �ل�سحرة  بع�ص 
عر�ف�  ،لكن  �ملدينة  �أحياء  من 
�الأعمال  هذه  ممتهن�   � �ملنكر�ت 

با�ستقر�ر  يعبث�ن  اليللز�للل�ن 
حلليللاتللهللم  تلللدملللري   � �للللللرس  �الأ
بالكثري  ل  عجرّ ما  �ه�  �ملعي�سية 
�ىل  �ملللتللطلل�ع  �للل�للسللبللاب  مللن 
�أ�سفرت  ��لتي  �ملقابر  تنظيف 
نلل��ع  �أ من  �أكلل��م  �إخللر�ج  على 
�ل�سحرية  �لطا�سم   � �حلللر�ز 
مقابر  يف  لاأحياء  ُدفنت  مت  �لتي 
تز�ل  ال  ��لعملية  مللل��ت...  �الأ
�ل�سباب،لكن  له�ؤالء  م�ستمرة 
�حلد  هذ�  عند  يت�قف  مل  مللر  �الأ

�لكثري  طللال  �لظاهرة  فت��سع 
هلللللة  ملللن �مللللنلللازل �لللسللل��ء �الآ
لنا  �أكللده  ما  �هلل�  �أ��ملللهللجلل�رة 
على  يكت�سف�ن  ملل��طللنلل�ن 
��سعت  �سحرية  طق��سا  �لد��م 
بلللل��ب مللنللازلللهللم،د�ن  ملللام �أ �أ
�لللذي  ل���سعها  يتفطن��  �أن 
�أ�سحابها  غياب  �س��ء  ي�ستغل 
من  �ل�س��رع  خلل�  �أ��لرت�سد 
بنجاح  مهمته  متلللام  الإ �مللللارة 
عي�ن  من  ماأمن  يف  ��الن�رس�ف 

له  مللاأمللن  ال  �مللل��طللنللني،لللكللن 
هذ�  �جل.�ل��قع  عز  �لله  عند 
مكثفة   � م��سعة  بث�رة  ل  يعجرّ
من  بت�عية  متب�عة  تللكلل�ن 
�لكتاتيب  �د�ر  �مل�ساجد  ئمة  �أ
من  �غريها  ��لز��يا  نية  �لقر�آ
�مليد�ن  يف  �لفاعلة  �جلمعيات 
هذه  خللطلل�رة  مللن  للتح�سي�ص 
�خلري  دالئل  على  ��حلث  �لظاهرة 
�ل�رس،  مظاهر  على  �البتعاد   �
 � �لبي�ت  بخر�ب  تفتك  �لتي 
يدع�  ما  �ه�  �ل�سكان  تهجري 
بني  للتكاثف  �لغد  قبل  �لي�م 
�لتاجم�تي،  �ملجتمع  �أطلليللاف 
�الأعللمللال  هللذه  مثل  على  للرد 
 � كانت  حيثما  �كبحها  �مل�سينة 
�مل�ست�ر  ك�سف   � �جدت،  ينما  �أ
يعبث�ن  �لذين  �مل�سع�ذين  عن 
                                                                                     .... ف�ساد� �ملدينة  هذه  يف 

اأخما�شا  �شربت  التي  ال�شعوذة  ظاهرة  ا�شتفحال  على  خلت  �شنوات  الأغواط،منذ  بولية  التاجموتي  املجتمع  يعي�ض 
عرفت  طيبة  بلدة  يف  وا�شعا  �شرخا  وخلقت  �شكانه  وهّجرت  عائالته  وفرقت  اأ�شره  دمرت  ما  كثريا  جممتع،  يف  فاأ�شدا�شا 

الجتماعي... والتكافل  املحبة  وتكتنفه  والتاآزر  التالحم  ي�شوده  واحد  بيت  يف  ي�شكن  الذي  امل�شغر،  املجتمع  بذاك 

املقابر  ال�شحرية يف  الطال�شم  اأكوام  من  تك�شف عن  التنظيف  حمالت 
ب�ستى  �جلر�ئم  مكافحة  �إطار  يف 
منها  تعلق  ما  �سيما  ال  ن��عها  �أ
غري  �الجتللللار   � بللاال�للسللتللهللاك 
ثر�ت  �مل�رس�ع باملخدر�ت   � �مل�ؤ
فرقة  عنا�رس  متكنت  �لعقلية، 
للم�سلحة  �لتابعة  �الإجر�م  قمع 
�لق�سائية  لل�رسطة  �للل�الئلليللة 
ثر  �إ على  تند�ف،  �اليللة  باأمن 
ليهم  �إ �ردت  م�ؤكدة  معل�مات 
بها  �أجللرة  �سيارة  ت�قيف  من   ،
بعد   ، فيهما  م�ستبه  �سخ�سان 
تفتي�سها،  ق�سد  �ملركبة  ت�قيف 
�إىل  بالفر�ر  �ل�سائق  مر�فق  الذ 
قام  �حلللني،  يف  جمه�لة؛  �جهة 
بح�زته  با�ستيكي  كي�ص  برمي 
)كيف  �مللللخلللدر�ت  مللن  كللملليللة 
على  غ(   594.4 ( مقدرة  معالج( 
ة  مهياأ  ، �سفائح  ثللاث  �سكل 

�أ��للسللاط  يف  للبيع  لعر�سها 
م�ست�ى  على  �ل�سبابية  �لفئة 
�سيارة  �سائق  مع  تند�ف  �الية 
م��ليد  من  )د.د(  باملدع�  �الأجرة 
مفت�ح  �لتحقيق   ،  1997 �سنة 
ه�ية  حتديد  �أجللل  من  �أجللل  من 
تقدمي  �سيتم   ، �لفار  فيه  �مل�ستبه 
�جلمه�رية  �كيل  �أمام  �ل�سائق 
للللدى حمللكللمللة تلللنلللد�ف �فللق 
بعد   � �لللفلل�ري،  �ملللثلل�ل  �إجلللر�ء 
�لقان�نية  �الإجللر�ء�ت  ��ستيفلاء 
د�ما  �مللل��طللن  �لازمة.ليبقى 
مللان  �الأ  � �الأمللن  حتقيق  �أ�سا�ص 
لكل  �لت�سدي   � �ملجتمع  يف 
بف�سل  �الجتماعية،  فلللات  �الآ
�ملعادلة  يف  م�ساركته   � تعا�نه 

 . منية الأ �
�أ . د 

توا�شل حماربة جتار املخدرات بتندوف

يتطلرّع�ن  ط�يل  لزمن  ظل�� 
�لللرب�مللج  مللن  �ال�للسللتللفللادة  �إىل 
�أن  نها  �ساأ من  �لتي  �لتنم�ية 
�جلاف  �لي�مي  ب��قعهم  ت�سم� 
��لربط  �حلللل  �أ�سحاب  لكن   ،
بدليل  ذلللك  عك�ص  يللريللد�ن 
��لهر�ب  بال�سمت  �لتز�مهم 
حلظة  يت�قف��  مل   ، مللام  �الأ �إىل 
حاملني  ��لتحدي  �الجتهاد  عن 
��جلد�رة  ��لرغبة  �لثقة  �ساح 
كللرمي  بعي�ص  للم  �لللتللنللعرّ بغية   ،
��لنجاح،  نينة  بالطماأ مللللليء 
�مبلللا يللتللنللا�للسللب مللع �أخللاقللهللم 
�ل�سدمات  لكن   ، �كفاء�تهم 
تللز�ل  �ال  كانت  ��لتثبيطات 
��أمانيهم  �أحامهم  على  قا�سية 
�الأ�سالة  مدينة  بناء  �أ هم  ه�ؤالء   !
ب�الية  �ل�سي�خ  د�ر  ��لللكللرم 

كفيل  معهم  ��حلديث   ، �جللفة 
مامح  عن  حقيقية  �س�رة  باأخذ 
�أهلها  ظلرّ  �لتي  �أر�سهم  �ديك�ر 
بتميزهم  تليق  بحياة  يحلم�ن 
غري   ، �حلليلل�يللتللهللم  �طيبتهم 
�قع  على  يعي�س�ن  بق��  نهم  �أ
��لك��بي�ص  ��الأزملللات  �ملحن 
�جلهات  جتاهل  نتيجة   ، �ملرعبة 
�م�ساحلهم  حلق�قهم  �مل�س�ؤ�لة 
منهم  �أخذ  جتاها   ، ��ن�سغاالتهم 
ي�سارع�ن  �جعلهم  �أخللذ  مللا 
باال�سطهاد  �ي�سعر�ن  �الأمل 
فقبل   ، ��الجتماعي  ن�ساين  �الإ
قلللل  علل�للرس �للسللنلل��ت علللللى �الأ
�لد�ر من م�رس�ع  �سكان  ��ستفاد 
�إطار  يف  �رسير�   60 م�ست�سفى 
�ل�سحية  �لللتللغللطلليللة  تللدعلليللم 
�حتياجات  �تلبية   ، باملنطقة 

�لرعاية  يخ�ص  فيما  �لقاطنني 
نللهللم  الأ  ، �لطبيتني  ��ملللتللابللعللة 
كبرية  مادية  خ�سائر  يتكبرّد�ن 
يف  �ل�سفر  م�سقة  �يللكللابللد�ن 
مدينتي  نح�  �لعاجية  رحلتهم 
بحكم   ، �جللفة   � بحبح  حا�سي 
��ل�حيد  �لقدمي  �مل�ست�سفى  �أن 
يلبي  ال  مدينتهم  م�ست�ى  على 
�ال�ست�سفائية  متطلباتهم  �س�ى 
�فتقاره  �إىل  بالنظر   ، �لب�سيطة 
للللللمللعللد�ت ��لللتللجللهلليللز�ت 
�لفادح  �لنق�ص  مع  �ل�رس�رية 
ذ�ك  �أن  �إال   ، �لطبي  �لطاقم  يف 
�لذي  �لذكر  �ل�سالف  �مل�رس�ع 
عبد  �أحلللفلللاد  طلل�يللا  �نللتللظللره 
�لن�ر  ير  مل   ، �لنعا�ص  �لرحمان 
�ل�سخم  �مللللايل  �لللغللاف  رغللم 
 ! الإجنازه  �لد�لة  ر�سدته  �لذي 

د�ر  م��طني  �أرغم  �لذي  �الأمر 
�سربهم،  نللفللاد  بعد  �ل�سي�خ 
جابت  م�سرية  يف  �خلللر�ج  على 
تنديد�   ، �لبلدية  �أحياء  خمتلف 
عليهم  �ملللفللر��للص  بالتهمي�ص 
 ، �سنة  ثاثني  من  �أكللر  طلل��ل 
برفع  نف�سه  �ل�قت  يف  مطالبني 
�لقطاعات  كل  يف  عنهم  �لغنب 
ق�سية  بتفعيل  بد�ية   ، ��مليادين 
�لن��حي  جللل  مللن  �مل�ست�سفى 
�لللطللاقللات  كلللل  �تلل�للسللخللري   ،
�ملادية  ��الإمكانيات  �لب�رسية 
�أق�رس  يف  �إعللد�ده  عملية  متللام  الإ
حني  ُم��سرّ  ، حلة  ��أف�سل  مدة 
حتى  تت�قف  لن  م�سري�تهم  �أن 
�مل�سا�ص  د�ن  غايتهم  يحقق�ن 

�لعامة.  بامل�سلحة 
ذيب  عمر 

وال�شتياء  بالغ�شب  ومليئة  متوقعة  كانت  الراقية  ثورتهم   

�شكان دار ال�شيوخ باجللفة .. ُمتم�ّشكون مب�شروع امل�شت�شفى ب�شّتى الو�شائل !

بتقرت  �مل�ستقبل  حي  ��ستفاد 
نظافة  حللمللات  مللن  مللل�ؤخلللر� 
�ل�س�د�ء  �لنقاط  عديد  م�ست 
قامت  �أن  بللعللد  �ذللللك  بللاحلللي، 
نلللارة  ��الإ �لللنللظللافللة  م�ؤ�س�سة 
ي�م  بتنظيم  بتقرت  �لعم�مية 
هذه  كانت  �قد  �حلللي،  لتنظيف 
على  �لق�ساء  �إطللار  يف  �حلملة 
ت�س�ه  �لتي  �ل�س�د�ء،  �لنقاط 

�إىل  بللاالإ�للسللافللة  �حلللي  �للسلل�رة 
�مل��طنني  �سامة  على  �حلر�ص 
�ل�سارة  �حل�رس�ت  �نت�سار  من 
�حلي  �سكان  ��ستح�سن  �قللد   ،
هلللذه �حلللملللللة �لللتللي تللدخللل يف 
�أجل  من  �لعام  �ل�سالح  �إطللار 
من  خللاٍل  �حميط  نظيفة  بيئة 

. ��ساخ. �الأ
�لتجاين  ن-ق- 

ج�يلية   05 حي  �سكان  بللدى  �أ
بتقرت  �لللعللابللديللة  بللالللز��يللة 
�لنفايات  خماطر  من  خما�فهم 
خملفات  من  �لناجتة  تللربللة  ��الأ
�لقمامة  �إىل  باال�سافة  �لبناء 
�ملحاتن  جتللار  يللرتكللهللا   �لللتللي 
مد�خل  بع�سهم   �تخذ  �لذين 
�الأحللللل���لللللص �ملللخلل�للسلل�للسللة 
للتخل�ص  ملل�قللعللًا  �للسللجللار  لللاأ
مر�عاة  د�ن  �لنفايات  تلك  من 
��سفها  كما  �ل�سكان.  مل�ساعر 
من  عللدد  �يلل�ؤكللد  �حلللي  �سكان 
�لنفايات  رمي  �أن  �إىل  �ل�سكان 

�لع�س��ئية  بتلك  ��ملخلفات 
�إزعللاج  م�سدر  لهم  ي�سكل   ،
جعل  كللمللا   ، بلليللئللي  تللللل�ث   �
باأك��م  حما�رسة  �الأحياء  بع�ص 
كللبللرية مللن خملللللفللات �ملللبللاين 
�ت�سيء  �ل�سكان  ت�سايق  �لتي 
هذ�  مللام  ��أ �الأحلليللاء.  منظر  �إىل 
ب��سع  �ل�سكان  يطالب  �ل��سع 
�لتي  �ملع�سلة  لهذه  عاجل  حل 
تتحرك  مل  �إن  ي�م  بعد  ي�ما  تزيد 
�لللقللريللب  يف  �ملللعللنلليللة  �جلللهللات 

  .. �لعاجل 
�لتجاين    ن-ق- 

حي امل�شتقبل بتقرت ي�شتفيد 
من حمالت نظافة

�شكان حي 05 جويلية بالزاوية 
العابدية بتقرت ي�شتكون من بقايا 

نفايات البناء 

اأبواب مفتوحة حول �شالح احلر�ض اجلمهوري 
بب�شار 

ب�ساح  �اللتحاق  ��رس�ط  مهام  �سكلت 
تظاهرة  حمللل�ر  �جلللمللهلل�ري  �حلللر�للص 
ي�م  تنظم  �لللتللي  مفت�حة"  ب��ب  "�أ
بالناحية  قليمي  �الإ �الإعام  مبركز  �الأحد 
بب�سار(  )ن-ع3-  �لثالثة  �لع�سكرية 
�لتي  �الإعامية  �لتظاهرة  هذه  .�تهدف 
�جله�ي  �ملدير  �فتتاحها  �سارة  �إ �أعطى 
بالناحية  ��لت�جيه  ��الإعام  لات�سال 
عمر  رم�سان  �لعقيد  �لثالثة  �لع�سكرية 
متكني  �إىل  �ل�الئية،  �ل�سلطات  بح�س�ر 
خمتلف  على  �لتعرف  مللن  �مللل��طللنللني 
��الطاع  �جلمه�ري،  �حلر�ص  �حد�ت 
. �تخ�س�ساته  مهامه  �ستى  على  �أي�سا 
�ل�س�رة  بللر�ز  �إ �إىل  �أي�سا  ترمي  كما 
�ل�سعبي  �ل�طني  للجي�ص  �مل�رسفة 
ملللن خللللال �لللتللعللريللف بللاملللنللجللز�ت 

هذ�  �ع�رسنة  تط�ير  �إطار  يف  �ملحققة 
–�أمة،  جي�ص  �لر�بطة  �تعزيز  �ل�ساح 
للحر�ص  �سحفي  بيان  �أ��للسللح  مثلما 

�جلمه�ري.
�لتعريف  �الأجنحة  عديد  خال  من  �مت 
�جلمه�ري  �حلر�ص  تخ�س�سات  ب�ستى 
�لع�سكرية  �مللل��للسلليللقللى  غلللر�ر  علللللى 
�حلي�ية  �ملللنلل�للسللاآت  �حللمللايللة  ��خللليللالللة 
ل�ثائق  معار�ص  عن  ف�سا   ، للد�لة 
�ملختلفة  �لتاريخية  �ملر�حل  ح�ل  ��س�ر 

�ل�ساح. لهذ� 
�حلللدث  ذ�ت  �إطللللار  يف  قللدمللت  كللمللا 
�الإعللامللي لللفللائللدة �جلللمللهلل�ر �لللز�ئللر، 
مهام  تربز  �لتي  �ثائقية  الأفام  عر��سا 

�جلمه�ري. �حلر�ص  ن�سطة  ��أ
ق/ج

تن�شيبه  من  يوم  بعد 

وايل اأدرار يلتقي اإعالميّي الولية
�أدر�ر  ��يل  �الأحد  ي�م   م�ساء  �لتقى 
�إعللاملليللي  �لللعللربللي  بللهللللل�ل  �ل�سيد 
تن�سيبه  من  ي�م  بعد  �هللذ�  �ل�الية 
م�ساء  مت  �لللذي  �للل�اليللة،  �للص  ر�أ على 
كلمته  يف  �قال  �ملا�سي،  �الأربعاء  ي�م 
يف  �رسيك  �الإعلللام  �أن  لاإعاميني 
خدمة  �جلميع  �هللدف  �لتنمية  عملية 
�لتي  �لنقطة  �هي  ��مل��طن  �ل�طن 
�غريهم،  باالإعاميني  �للل��يل  جتمع 
يف  كلمته  خللال  �الإعاميني  �عاهد 
�قال  لهم،  �ملعل�مات  بت�فري  �للقاء 
�لتنفيذية  للهيئات  �أ��مللر  �أعطى  نه  �إ
لهم  �ملللعللللل�مللات  تلل�فللري  بلل�للرس�رة  
من  باالت�سال  مكلف  بتعيني  كذلك 
مع  �جتمع  نه  �إ �قال  هيئة،  كل  طرف 
لت�سخي�ص  لل�الية  �لتنفيذي  �جلهاز 

يف  للنظر  �لعم�مي  �ال�ستثمار  مد�نة 
بالتنمية  تتعلق  �لتي  �لق�سايا  جميع 
�يف  �الأ�للل�يللة،  ح�سب  �للل�اليللة  يف 
�ملختار،  باجي  بللرج  طريق  مقدمتها 
ذ�  �إ �مل��طن،  �إن  �ل��حد  باحلرف  �قال 
حقه  من  مللرة،  �سبعني  طلباته  كللرر 
��أن  ممكنا،  ذلك  كان  ذ�  �إ له  تلبى  �أن 
ال�للسللغللاالت  لل�سماع  مللفللتلل�ح  بللابلله 
تلبيته  ميللكللن  مللا  لتلبية  �مللل��طللنللني 
تطلرّب  ذ�  �إ �الإعاميني  ��سيلتقي  منها، 
�ل�الية  ��أن  �ن�سف،  �سهر  كل  �الأمر 
فيها  �ست��سع  ر�سمية  �سفحة  لها 
�سيلتقي  نلله  �إ �قللال  �ملعل�مات،  كل 
��ملنتخبني  ��لبلديات  �لد��ئر  �ساء  ر�ؤ
خدمة  �إطللار  يف  ��ل�طنيني  �ملحليني 
على  عللني  نلله  �أ على  ��أكللد  �مللل��طللن، 

�لعمل  �أجلللل  مللن  �لللل�اليلللة  �للللص  ر�أ
فمن  �مل�طن،  يهم  ما  بكل  ��لتكفل 
به  مرحبا  ذلك  على  معه  �لعمل  �أر�د 
به،  له  حاجة  ال  ذلك  غري  يريد  �من 
�إن  �ل��قع  �أر�ص  على  ذلك  ��سيج�سد 
يتتبع  نه  �أ كذلك  �أكد  كما  �لله،  �ساء 
ب�ك  �لفي�ص  خال  من  حتى  �الأخبار 
يتم  مل  نه  ��أ �الإعام،  خلية  طرق  عن 
�الأماكن  �أحد   يف  حفرة  �ج�د  تد��ل 
�مل��طن،  على  خطر�  ت�سكل  ��لتي 
��أعطى  �حلني  يف  عليها  ��قف  خرج 
��تخاذ  ت�س�يتها،  ب�رس�رة  �أ��مللر 
�أجل  من  �لازمة  �الإجلللر�ء�ت  جميع 
�لتي  �لكريهة  �لر�ئحة  على  �لق�ساء 
�ملكان.                                                                    يف  �جدها 
عبد�لرحمن بل��يف 



أخبار الوادي العدد07
الثالثاء 04 فيفري 2020 م الموافق لـ 10 جمادى الثانية 1441هـ1918

الإنـارة العمومية والنظافـة هاجـ�ض يـوؤرق �شكـان 
عا�شمة الولية

منلي .ع
------------------ 

حي  �للل�للسللدد،�إىل  هللذ�  يف  �ي�سار 
�لله  عللبللد  ��للسلليللدي  �مللل�للسللاعللبللة 
�مل�ؤدي  �لرئي�سي  �لطريق  �حتديد�ً 
حيث  بللاللل��دي،  ليبيا  �س�ق  �إىل 
�الأعمدة  جتديد  عملية  من  �بالرغم 
��الأعطاب  �خللل  فاإن  �لكهربائية، 
ملئات  �ملطاردة  �للعنة  مبثابة  تز�ل  ال 
خما�فهم،  �رتفعت  �لذين  �لعائات 

منهم. �لتجار  خا�سة 
�ل�سكان  نا�سد  �ل�سياق،  هذ�  �يف 
الإ�ساح  �لتحرك  �ملعنية  �جلهات 
م�سافة  على  �لعم�مية  نلللارة  �الإ
بالطريق  400مرت   � �أ  300 تقارب 
�ملمتدة  �مل�سافة  خا�سة  ليه،  �إ �مل�سار 
طريق  بللاجتللاه  �لللطللرق  مفرتق  مللن 
عمرت   �ل��سعية  هللذه  �للل�للسللط، 
جتديد  م�رس�ع  �أن  رغم  �سن��ت، 
مل  �لعم�مية  �لللكللهللربللاء  �أعللمللدة 
�أن  �إال  �ملللذكلل�رة  ة  �ملللدرّ عليه  مت�ص 
�يرى  �مل�قف،  �سيد  �أ�سبح  �لظام 
�أن  �ملللذكلل�ر  �لطريق  م�ستعمل� 
يف  ت�ساهم  �لعم�مية  نارة  �الإ غياب 

عقباها. يحمد  ال  ح��دث  �ق�ع 
كللمللا تلل�للسللكللل ظلللاهلللرة �نللتلل�للسللار 
�الأحللليلللاء  عللديللد  يف  �الأ��للللسللللاخ 
بعا�سمة  �س�د�ء  نقطة  �ل�سكنية 
�لتي  �لنظافة  حمات  رغم  �ل�الية، 

�ملنطقة.. �سهدتها 
�أن  �إىل  �ل�سياق،  هللذ�  يف  �ي�سار 

على  قادرة  تعد  مل  �لبلدية  م�سالح 
�لعمر�ن  �نت�سار  مللام  �أ �لت�سيرّري، 
فللاالأحلليللاء  معتربة  م�ساحة  على 
��سمال  بلل�للرسق  خا�سة  �جلللديللدة 
مدنا  متثل  �أ�سبحت  �ملدينة  �غرب 
�لت��سعات  هللذه  بللذ�تللهللا،  قائمة 
�لبلدية  م�سالح  تركت  �لعمر�نية 
�لنظافة  خدمة  تقدمي  عن  عاجزة 

�ل���سع. �لنطاق  هذ�  على 
ُتعليق  �لع�سل��ئية  ��ملُمهلات 

�مللر�ر  حلركلة 
م�ستعمل�  د  نللدرّ  ، �أخللرى  جهة  من 
�لللل��دي  مبللديللنللة  �لللطللرق  �سبكة 
بللاالنللتلل�للسللار �للل���للسللع لللظللاهللرة 
باتت  �لتي  �لع�س��ئية  �ملمهات 
يهدد  حقيقيًا  كللابلل��للسللًا  ت�سكل 
ب�سبب  �سيار�تهم  �كللذ�  حياتهم 
�لقان�نية،  �ملعايري  �حلللرت�م  عللدم 
�ملكان  حيث  من  �ملمهات  ب��سع 

��حلجم.
منها  �للل�حلليللد  �ملللتلل�للرسر  �يللبللقللى 

�للل�للسللائللق فلل�للسللًا عللن �مللل��طللن، 
�ل�سامة  خللرب�ء  يلل�ؤكللد  �قللت  يف 
هذه  �أن  �مل��طن�ن  �حتى  �ملر�رية 
لها  �أ�سبح  �لع�س��ئية  �ملمهات 
�أ�سباب �ق�ع ح��دث  حظ ��فر يف 

�ملر�ر.
�ل�سائق�ن  نا�سد  �ل�سدد،  هذ�  �يف 
�ل��سية  �جلهات  �للل��دي،  مبدينة 
ظاهرة  من  للحد  �لتدخل  ب�رس�رة 
��للسللع �ملللمللهللات �لللعلل�للسلل��ئلليللة 
حمللا�ر  على  �مللل��طللنللني  قبل  مللن 
من  �لرئي�سية،  ��ل�س��رع  �لطرق، 
م�ست  �لتي  �الأعطاب  تفادي  �أجل 
��لتقليل  �ملركبات،  ن��ع  �أ خمتلف 
ما  عللادة  �لتي  �ملللر�ر  حلل��دث  من 
�مل��س�عة  �ملمهات،  ذ�ت  ت�سببها 
�إ�سمنتية  حلل��جللز  �للسللكللل  علللللى 

�ل�سري. حركة  كثري�ً   بت  �سعرّ
�لللظللاهللرة غري  هلللذه  مللن  �للللللحللد 
رفع  فقد  ��مللل�ؤرقللة،  �لقان�نية، 
�ل�سلطات  �إىل  مطلبهم  �ملت�رسر�ن 

يف  �لللرس�ع  �الإ ملنا�سدتها  �ملعنية 
مر�ري  خمطط  ���سع  �إز�لتها، 
للحفاظ  لها  بللديللًا  يك�ن  جديد 
��ملللارة  �ل�سائقني،  �سامة  على 
هذ�  يف  به  �ملعم�ل  للقان�ن  �فقا 

�الإطار.
�ملركبات،  حماية  �أجللل  من  �كللذ� 
��للللر�جلللللللني، ��للل�للسللهللر علللللى 
كل  ��للسللتلليللعللاب  مللع  �للسللامللتللهللم، 
��لتقنية  مللنلليللة،  �الأ �للل��للسللائللل 
م�سجعة  نتائج  على  للح�س�ل 
للم��طنني  �لازمة  �لر�حة  ت�فر 
بللالللطللرق، ��للل�للسلل��رع لللتللفللادي 
�ل�رسعة  عللن  �لناجمة  �حلللل��دث 
جملة  ��تخاذ  للمركبات،  �ملفرطة 
من  لل�قاية  �لكفيلة  �الإجر�ء�ت  من 
�سا�سًا  �أ �ملرتبطة  �ملر�رية  �حل��دث 
���سع  ��ل�س��رع،  �لطرق،  بتعبيد 
مع  ��لافتات،  �ملللر�ر،  �للسللار�ت  �إ
�لعم�مية  نللارة  �الإ �سبكة  تدعيم 
�لت�ع�ي  �جلانب  �إغفال  د�ن  ليًا، 
�أ�لية،  تد�بري  �تخاذ  �للرس�رة  مع 
مع  بالتن�سيق  ميد�نيًا  جت�سيدها   �
غر�ر  على  �ل��سية،  �ل�سلطات 
قان�نية،  بطريقة  �ملمهات  ��سع 
مع  يللتللمللا�للسللى  �قللائللي  كلللاإجلللر�ء 
ببع�ص  �أخللرى   � �ملللر�ر،  مقايي�ص 
�ملر�رية،  �لكثافة  ذ�ت  �ل�س��رع 
���سع  �الأر�سفة،  دهن  �إىل  �إ�سافة 

�لد�لة. �سار�ت  �الإ

ل يزال م�شكل تعطل الإنارة العمومية يف عديد من الأحياء ال�شكنية بعا�شمة ولية الوادي يطرح اأكرث من عالمة ا�شتفهام و�شط 
منذ  ُمعطلة  بها  العمومية  الإنارة  حيث  ال�شكنية،  الأحياء  من  عدد  م�شتوى  على  املُ�شجل  اخللل  من  ا�شتكوا  لطاملا  الذين  ال�شكان، 

التجارية. املحالت  �شرقة  جرمية  ا�شتفحال  يف  ت�شريحاتهم  ح�شب  �شاهم  الذي  الأمر  مّدة، 

�شوداء  نقطة  اأ�شبحت  الأحياء  الأو�شاخ يف عديد  انت�شار  ظاهرة 

مبحيط الزيتون الفالحي بالبيا�شة

ن�فمرب  �أ�ل  حي  �سكان  ي�سكي 
من  �للللل��دي،  بلل�اليللة  بالبيا�سة 
�حلي  ي�سهدها  �لتي  �لعط�ص،  �أزمة 
م�س�ؤ�لية  ل��  حمرّ حيث  فرتة،  منذ 
�ل��سية  �مل�سالح  �إىل  �ل��سع 
�تخاذ  يف  �ساكًنا  حتللرك  مل  �لتي 
�ملع�سلة  لت�س�ية  �لناجعة  �حلل�ل 
منها  �ملتعلقة  ال�سيما  �ملطر�حة 

�ملياه. �سغط  �سعف  م�سكلة  بحل 
ن�فمرب،  �أ�ل  حي  م��طن�  �قللال 
بالبيا�سة،  �ملت��جد  �حلي  م�قع  باأن 
م�سف  يف  ليك�ن  للله  ي�سفع  مل 
�الأحلللليللللاء �للل�للسللكللنلليللة �الأخللللرى 
جميع  تلل�فللر  حيث  مللن  �ملللجللا�رة 
�لعي�ص  ت�سمن  �لتي  �الإمكانيات، 
جانب  �إىل  حيث  ل�سكانها،  �لكرمي 

يف  �مل�سجلة  �لكثرية  �لنقائ�ص 
هناك    فاإن  �حل�رسية،  �لتهيئة  جمال 
نظر�  طللرحللا  �أكللر  تعد  مع�سلة 
للعائات  ت�سببها  �لتي  للمعاناة 
�لعط�ص  �أزمة  يف  �تتمثل  �ملحلية، 
كما  مللدة.  منذ  �حلللي  تعرتي  �لتي 
�ليد  لي�ص  �مل�سكل  �أن  �إىل  �سار��  �أ
ب�سفة  �يتكرر  قدميا،  منللا  ��إ �لي�م 

متفرقة.  فرت�ت  �يف  د�رية 
باأن  حمدث�نا  قال  �ل�سدد،  هذ�  �يف 
لدى  يد�عها  �إ مت  مر��ساٍت  هناك   
�حل  �لتدخل  بغية  �ملعنية  �جلهات 
�ب�سكل  �حلي  يف  �ملياه  ندرة  ق�سية 
�ل�سكا�ى  جميع  �أن  �إال  نهائي، 

مربر. غري  مبهم  ب�سمت  �جهت 
ق. م

�شكان حي اأول نوفمرب بالبيا�شة ي�شكون من اأزمة مياه

�لنف�ساني�ن  �الأطلللبلللاء  نللا�للسللد 
�للسلل�للسللة �ال�للسللتلل�للسللفللائلليللة  بللامللل�ؤ
نا�رس  بللن  ب�سري  �ملتخ�س�سة 
�ملحلية  �للل�للسلللللطللات  بلللالللل��دي، 
للتدخل  بال�الية  �ل�سحة  �مدير 

عنهم. �لغنب  �رفع 
م�جهة  ر�سالة  يف  جاء  �ح�سبما 
بال�الية،  ��ل�سكان  �ل�سحة  ملدير 
منها،  ن�سخة  "�لتحرير"    حت�ز 
على  ت�سييق  ممار�سات  هناك  "�أن 
بامل�ؤ�س�سة  �لعياديني  �لنف�سانيني 
بن  �ملتخ�س�سة  �ال�ست�سفائية 
�إجبارهم  يتم  حيث  ب�سري  نا�رس 
تطبق  ال  ظر�ف  يف  �لعمل  على 

 -  09 رقللم:  �سا�سي  �الأ �لقان�ن 
عللام  رجب   29 يف  خ  �مللل�ؤررّ  240
�سنة  ي�لي�   22 لل  �مل��فلق   1430
�لقان�ن  يت�سمن  �لللذي   2009
�خلللللا�ص  �للسللللللللللللللا�للسللللللللي  �الأ
�لنف�سانيني  الأ�ساك  بامل�ظفني 
��لتعليمة  �لعم�مية  لل�سحة 
يف  �مل�ؤرخة   001 رقم: �ل�ز�رية 
ل�رس�ط  �ملحددة   2008 16مار�ص 
�لفح�ص  قاعات  �جتهيز  تهيئة 
�ملهنة  ��أخللاقلليللات  �لللنللفلل�للسللي، 
�ملن�سق  �لنف�ساين  مهام  �خللرق 
�لعمل  �عدم  �لعم�مية،  لل�سحة 

د�ره". ��إهمال  معه 

ذ�ت  �الأطللبللاء يف  هلل�ؤالء  �للسللار  ��أ
يف  يتمثل  د�هم  �أن  �إىل  �لر�سالة، 
�لنف�سانيني  فريق  �تاأطري  "تن�سيق 
عمل  تنظيم  �لعم�مية،  لل�سحة 
�الن�سباط  على  �ل�سهر  �لفريق، 
��سمان  �ملهنة  ممار�سة  �إطار  يف 
�لطبيني  �مل�ستخدمني  مع  �لتن�سيق 
تقييم  د�ريني،  ��الإ �لطبيني  ��سبه 
لل�سحة  �لنف�سانيني  ن�ساطات 
كل  ��قللرت�ح  �در��سة  �لعم�مية 
ن�عية  حت�سني  �إىل  يرمي  تدبري 

�خلدمات".
يتعر�ص  ما  "�إن  �ملتحدث�ن،  �قال 
�ملهام  كل  خرق  �لنف�ساني�ن  له 

ما  �كللل  �ملهنة  �أخاقيات  �كللل 
ل�سلك  �سا�سي  �الأ �لقان�ن  به  جاء 
�إجبارهم  مت  حيث  �لنف�سانيني، 
غري  ظللللر�ف  يف  �لللعللمللل  علللللى 
�لللربتلل�كلل�الت  مبمار�سة  الئللقللة 
��ل�رسية  �لعاجية  ��جلل�سات 

. " ملهنية �
�ملعنيرّ�ن،  هلل�ؤالء  يطالب  �عليه 
�للللتلللدخلللل �لللل�لللرسيلللع للللللمللديللر 
هذه  من  للحد  للقطاع،  �ل�الئي 
على  تللد��للص  �لتي  �ملمار�سات 
��الأخللاقلليللة  �ملهنية  �لقيم  كللل 

تعبريهم. حد  على  ��لقان�نية، 
.ق فل�زي 

نا�شر بن  ب�شري  املتخ�ش�شة  ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 

الأطباء النف�شانيون ي�شتكون من الت�شييق والتدخل يف عملهم

بللل��ب  �الأ ملل�للص،  �أ �نطلقت، 
�مللللفلللتللل�حلللة �ملللل�جلللهلللة 
�معاهد  مبر�كز  للمتك�نني 
بللاللل��دي  �ملهني  �لتك�ين 
�لد�عمة  �مل�ؤ�س�سات  ح�ل 
لللتلل�للسللغلليللل �لللل�لللسلللبلللاب، 
�ملفت�حة  بللل��ب  �الأ تللي  �تللاأ
د�رة  النللطللاقللة  حتلل�للسللًبللا 
�ملهني،  للتك�ين  فيفري 
بللرز  �أ �للرسح  ق�سد  �ذللللك 
��ل�سعب  �سات  �لتخ�سرّ

�جلديدة.
ت�سارك  �ملفت�حة  بلل��ب  �الأ
دعم  �أجللهللزة  خمتلف  فيها 
بهدف  �ل�سباب  �ت�سغيل 
م�ؤ�س�سات  ن�ساء  �إ ت�سهيل 
�تنظم  �مت��سطة..  �سغرية 
جميع  عللرب  �لتظاهرة  هللذه 
�ملهني  �لللتللكلل�يللن  مللر�كللز 
لل�للسللة  ��ملللعللاهللد �ملللتللخلل�للسرّ
خمتلف  عر�ص  بهدف  �ذلك 

�ملتاحة. �لتخ�س�سات 
من  �لتظاهرة  هذه  �ُنظمت 
باإمكانيات  �لتعريف  �أجللل 
بالفئة  �لتكفل  يف  �لقطاع 
�للل�للسللبللانلليللة �لللر�غللبللة يف 
فر�ص  �إعللطللاء  مع  �للل�جلله، 
من  تتمكن  مل  �لتي  للفئة 
�لعليا،  �لدر��سات  م���سلة 
�ل�سغل  مبنا�سب  ��اللتحاق 
�سهادة  بف�سل  �لتخرج  بعد 
�آخر  يف  م  تقدَّ �لتي  �لكفاءة 

لرتب�ص. �
�قللللد حلللللازت �ملللعللار�للص 
�رسيحة  �هللتللمللام  �ملنظمة 
�لذين  �ل�سبان  مللن  كبرية 
تللل��فلللد�� علللللى �أجللنللحللتلله 
�ملللقللامللة بللهللذه �ملللنللا�للسللبللة، 
خمتلف  عللر�للسللت  ��لللتللي 
لها  ح�رّ مللا  ��ملللهللن،  �حلللرف 
لاطاع  مفت�ح  ف�ساء  �إىل 
خمتلف  علللللى  كللثللب  علللن 
�ملللتلل�فللرة،  �لتخ�س�سات 
مع  �لت���سل  �إمكانية  مع 
�ستى  يف  �ساتذة  ��الأ �خلرب�ء 
عر�ص  مع  �لتخ�س�سات، 

�ليد�ية  �لقطع  من  جمم�عة 
�ملرتب�سني. قبل  من  �ملنَجزة 

�تللدخللل هلللذه �لللتللظللاهللرة، 
بالتك�ين  �مل�ست�سارة  ح�سب 
يف  زال�سي،  �سمية  �ملهني 
�لتي  �الإعامية  �حلملة  �إطار 
�لتك�ين  قطاع  بها  يق�م 
مع  د�ريللة،  ب�سفة  �ملهني 
تك�يني  م��سم  كل  �نطاق 
على  �مل��طنني  �إطاع  بغية 
هللملليللة �لللقللطللاع ��إعللاملله  �أ
�لتك�ين  �فر�ص  بعر��ص 
�رس�ئح  لكل  يقدمها  �لتي 
�لتعريف  خال  من  �ملجتمع، 
قامي،  �الإ بني  �لتك�ين  باأمناط 
�مل�سائية  �لدر��ص  �لتمهني، 
�ملاكثات  �لن�ساء  �تك�ين 
�إىل  تت���سل  ��لتي  بالبيت، 

�جلاري. فيفري   15 غاية 
�لن�س�ي  �لعن�رس  �لللقللي 
حيث  �ملللنلل�للسلل�دة،  �سالته 
�إمكانية  �ملر�كز  هذه  تتيح 
خا�سة  تك�ينات  م���سلة 
�لبيت،  يف  �ملاكثة  ة  بللاملللر�أ
بني  تخ�س�ساتها  تللتللعللدد 
�حلياكة،  �لللطللرز،  �خلياطة، 
للللبللل�لللسلللة �لللتللقللللليللديللة،  �الأ
��لطهي  �حلل�يات  �سناعة 
�غريها  ��حلاقة،  �لتقليدي 
نلل�للسللطللة �للليللد�يللة  مللن �الأ
ج  �تت�َّ �الأخللرى،  �لن�س�ية 
�لرتب�ص  �نتهاء  عند  ة  �ملللر�أ
مهني،  هلليللل  تللاأ بلل�للسللهللادة 
متار�ص  حمل  فتح  من  نها  متكرّ

حرفتها. فيه 
مط�يات  تلل�زيللع  مت  كللمللا 
�لتك�ين،  عر��ص  �دليل 
م�ساعدة  نها  �ساأ من  �لتي 
�خللتلليللار  يف  �لللل�لللسلللبلللاب 
�لللتللخلل�للسلل�للص �ملللنللا�للسللب 
يق�سدها،  �لتي  بامل�ؤ�س�سة 
للمر�فقة،  د�ر  فتح  مت  فيما 
يف  م�ستحدث  هيكل  �هلل� 

�ملهني. �لتك�ين  قطاع 
.ق فل�زي 

فيفري دورة  لنطالقة  حت�شًبا 

اأبواب مفتوحة على مراكز 
التكوين املهني بالولية

مربو املوا�شي بنب ق�شة احلدودية 
ي�شتكون من غالء اأ�شعار الأعالف

�مل���سي  مرب�  ي�ستكي 
�حلد�دية  ق�سة  بن  مبنطقة 
من  �للللللل��دي،  بللل�اليلللة 
�للسللعللار �الأعللاف  غللاء �أ
لت�سمني  �مللل�للسللتللخللدمللة 

. مهم غنا �أ
�أ�سعار  �أن  هلل�ؤالء  �قللال 
مرتفعة  "�لنخالة"  مادة 

بالنظر  �لللعللام  هللذ�  جللًد� 
منها  �أ�سباب  ة  عللدرّ �إىل 
تللز�مللنللهللا ملللع ملل��للسللم 
�جللللفلللاف،�دعلللا هللل�ؤالء 
�مللل�للسللالللح �ملللخللتلل�للسللة 
�ملطاحن  لللدى  للتدخل 

�ل��سعية. لدر��سة 
ق. م
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فتح قرابة 13.000 من�شب بيداغوجي بالعا�شمة

حممد علي 
----------------

عدد  �أن  زقن�ن  �أحمد  ��أ��سح 
�لتي  �لبيد�غ�جية  �ملنا�سب 
يف  �لللر�غللبللني  �أملللام  فتحها  مت 
�لتك�ين  بللقللطللاع  �اللللتللحللاق 
�لد�رة  خال  ��لتمهني  �ملهني 
فرب�ير   23 يف  �ملقررة  �لثانية 
من�سبا   12.791 بلغ  �جلللاري 
بلليللد�غلل�جلليللا �كلللللذ� فللتللح 
كفيلة  جللديللدة  تخ�س�سات 
للمحيط  ملل�ؤهلللللة  يلللاد  �أ مبللنللح 
يف  �لبيئي   � �القللتلل�للسللادي  
�خلا�سة  �لعر��ص  تن�يع  �إطار 

. بالتك�ين 
على  �لللتللعللد�د  هللذ�  �ي�سمل 
�لتك�ين  يف  مرتب�سا   3334

يف   5437  � �حلللل�لللسللل�ري 
�لتمهني  طريق  عن  �لتك�ين 
طريق  عللن  مرتب�سا   760  �
من�سبا   235 �إىل  �إ�سافة  �ملعابر 
�لللدر��للص  �إطلللار  يف  تك�ينيا 
من�سبا   1985  � �مل�سائية 
�لبيت  يف  �ملاكثة  �ملر�أة  لفائدة 
�الحتياجات  ذ�ي  فئة  من   85�
منا�سب  على  ف�سا  �خلا�سة 
�مل�ؤ�س�سات  لنزالء  تك�ينية 

. بية لعقا �
دخ�ل  ت�سجيات  �نطلقت  �قد 
فيفري  لد�رة  �ملهني  �لتك�ين 
�ملن�رسم  يناير   05 يف    2020
فيفري   15 غاية  �إىل  �ت�ستمر 
تخ�سي�ص  �سيتم  ثم  �جلللاري؛ 
خال  ��لت�جيه  لانتقاء  يللام  �أ
فيفري   18�  16،17  18،17

عن  باالإعان  �لعملية  لتت�ج 
فيما  فيفري،   20 ي�م  �لنتائج 
يف  �لر�سمي  �لدخ�ل  �سيك�ن 

�جلاري. فيفري   23
�أن خريطة  �مل�س�ؤ�ل  ذ�ت  �أكد   �
على  �عتمدت  �ملهني  �لتك�ين 
�لللذي  �ملتخ�س�ص  �لتك�ين 
�س�ق  الحتياجات  ي�ستجيب 
�القت�سادي  ��ملحيط  �لعمل 
يف  حركة  يعرف  �لذي  �ل�طني 
�لنمط  هذ�  �ملجاالت ك�ن  �ستى 
كبرية  حظ�ظ  له  �لتك�ين  من 
منا�سب  علللللى  �حللل�للسلل�ل  يف 
باملائة   70 �أن  �إىل  م�سري�  �سغل 
�ل�سغل  عامل  يف  �ملدجمني  من 

�ملهني. �لقطاع  خريجي  من 
�إم�ساء  مت  نلله  �إ �مل�س�ؤ�ل  �قللال 
�لللعللديللد من  مللع  �تللفللاقلليللات 

�مللل�ؤ�للسلل�للسللات �القللتلل�للسللاديللة 
خمللتلللللف  يف  ��للللل�للللرسكللللاء 
تط�ير �حتديث  بغية  �لقطاعات 
تعتمد  �لتي  �لتك�ينية،  �لعملية 
طريق  عن  �لتك�ين  "منط  على 
�أ�سا�سا  يركز  �لللذي  �لتمهني" 
�أي  �مللليللد�ن،  يف  �ملهنيني  على 
�ل��سط  يف  �لتطبيقي  �لتك�ين 
 70 يقارب  ما  �أن  مربز�  �ملهني 
عن  تتم  �لرتب�سات،  من  باملئة 
�أعطت  �قللد  �لتمهني  طللريللق 

." �إيجابية  "جد  نتائج  
يتم  نلللله  �أ �مللل�للسللدر  �أكللللد   �
�لتك�ين  تخ�س�سات  تكييف 
 � �لت�سغيل  قطاع  مع  �ملهني 
ل�سد  �ملعتمدة  �ملد�نة  ت��سيع 
 � �ل�ر�سات  خمتلف  �حتياجات 
�ل�سناعة  قطاعات  يف  �ملتمثلة 
�لعم�مية،  �الأ�سغال   � �لبناء   �
� �لفاحة � �لفندقة � �ل�سياحة 
�ل�سناعية  ��مليكانيك  ��لبيئة، 

. ��لكهرباء 
�يلللللرت��ح علللدد �ملللرتبلل�للسللني 
�ملهني  �لللتللكلل�يللن  قللطللاع  يف 
،�فق  �جلز�ئر  ب�الية  ��لتمهني 
 000 بني  ما  �ملتحدث  ذكره  ما 
مللرتبلل�للص   54.000  �  40 .
 � معهد�   12 على  ملل�زعللني 
ف�سا  تك�ينيا  مللركللز�   50
علللللى  ملللللحللقللات �إ�للسللافلليللة، 
بع�ص  تط�ير  �سيتم  �أنه  مربز� 
�لدقيقة  �ملهنية  �لتخ�س�سات 
بالتكن�ل�جيات  �ملت�سلة 
�لطاقات   � �الإلكرت�ين  �حلديثة 

�مل�سدر. ذ�ت  �فق  �ملتجددة، 
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فيفري... لدورة  تخّرج 500 مرتب�شةحت�شبا 

�مللكة  �أكادميية  مديرة  �أكللدت 
�بحي  ��لللتللكلل�يللن  �لللتللدريللب 
يف  عي�سى  ب�سيدي  �فريل   16
�ملرتب�سات  عللدد  �أن   ، �مل�سيلة 
الأخللرى  �سنة  مللن  �رتللفللاع  يف 
ال  �أ�للسللبللح  �مللل�ؤجللر  �ملللقللر  ��ن 
�لللذي  ��لللتلل��للسللع   � يتما�سى 
فتح فر�ع  �الأكادميية، يف  ت�سهده 
�أ�  �لن�ساء  للمرتب�سات  �أخللرى 
�لنهج  يف  �ملنخرطني  �الأطللفللال 
��أ�سافت   ، �ل�رس�بان  �لعلمي 
�الأكادميية  �أن   " م  ميه�بي    "
 500 تللخللرج  علللللى  �أ�لللرسفلللت 
تخ�س�سات  عدة  يف  مرتب�سة 
تخرج  �سهاد�ت  لهن  ��سلمت 
بالتن�سيق  �لد�لة  من  معتمدة 
�لتقليدية  �ل�سناعة  غرفة  مع 
عللدة  يف   ، بامل�سيلة  ��حللللرف 
 ، حللاقللة   ، طبخ  تخ�س�سات 
�أزياء  �ر�سم  حل�يات   ، خياطة 
�ملرتب�سات  ت�ستفيد  حيث   ،
�للسللاعللات   4 بللني  تللكلل�يللن  مللن 
�الأ�سب�ع  خال  كامل  ي�م  �إىل 
م�زعات    ، �لهائل  للعدد  نظر� 
يف  �ثللاٍن  �أ�ل  م�ست�يات  على 
�لثالث  �مل�ست�ى  �د�رج  �نتظار 
من  م�ست�ى  كللل  �يح�سي   ،
ت�ؤطرهنرّ  مرتب�سة   35 �إىل   25
جمالها  يف  خمت�سة  �أ�للسللتللاذة 
�الإد�رة  �ت�سعى   ، �لتك�يني 
�إىل  ميه�بي  ت�رسيحات  ح�سب 

للمرتب�سات  نلل��ٍد  ��ستحد�ث 
��الأطللللفللللال �ملللنللخللرطللني يف 
لتنمية  �لتعليمي  �لللربنللامللج 
�ل�س�ر�بان   " �لعقلية  �لقدر�ت 
ثقافية  للمطالعة ��أخرى  ن��ٍد   ، "
فكرية  ��أم�سيات  �ترفيهية 
حمدثتنا  ح�سب  ميللر  هللذ�  كللل 
علللللى مللكللتللب ��للسللتلل�للسللار�ت 
جمانية  �للللنللل��دي  ��للسللتللكلل�ن 
لللفللائللدة �ملللرتبلل�للسللات ��أطللفللال 
�مل�ست�يات  جميع  يف  �ل�س�ربان 
�أن  �الأكادميية  مدير  تخف  �مل   ،
د�خللل  �ملحقق  �لباهر  �لنجاح 
بعد  �خارجها  �مل�سيلة  �اليللة 
ر�جللع   ، �طللنلليللة  ملل�للسللاركللات 
�مل�ؤطر�ت  �إىل  �الأ�ىل  بالدرجة 
على  �ملللرتبلل�للسللات  ��إ�لللللرس�ر 
�الإبد�ع يف كل �ملجاالت ، �ح�ل 
�إن  �ملديرة،  قالت  �جلارية  �ل�سنة 
�هناك  مت���سلة  �لت�سجيات 
�ملرتب�سات  من  به  با�ص  ال  �إقبال 
مت  حيث   ، �ل�س�ر�بان  ��أطفال 
�سيف  �بتد�ئية  من  �ملقر  حت�يل 
16 ج��ن بحلة  لعم�ري �إىل حي 
�أخللرى،  �تخ�س�سات  جللديللدة 
�تاأمل   ، للجميع  مفيدة  �ستك�ن 
�لطاقات  هذه  جتد  �أن  �الأخري  يف 
�ل��سية  �جلهات  من  ت�سهيات 
�مقر  مللائللم،  مناخ  ت�فري  يف 
طاقاتهم  تفجري  على  ي�ساعدهم 
م�ستقبا.          حمد�دي حممد

اأكادميية امللكة للتدريب والتكوين 
ب�شيدي عي�شى بامل�شيلة 

 2 يلل�م  بجاية  �اليللة  ت�ستذكر 
�ملنا�سبة   �سنة   كل  من  فيفري 
على  باحلفاظ  �خلا�سة  �لد�لية  
�أقرتها  �لتي  �لرطبة  �ملناطق 
�ذلك  للبيئة،  �لعاملية  �ملنظمة 
�لتي  �لد�لية  لاتفاقية  تفعيا  
 1971 �سنة  �إيلللر�ن  يف  �قعت 
�ملناطق  بحماية  تهتك  ��لتي 
�ت�سم   ، �لللعللامل  يف  �لللرطللبللة 
106 مناطق  رطبة  �ل�الية على 
بحرية  ن  �ل�س�مام  ��د  منها 
مبنطقة  �قلميم  بحرية   � مز�يا 
�ملناطق  هذه  �أن  ..غري  �ل�ساكت 
لل�الية  �للللدفء  تبعث  �لللتللي 
ماتز�ل  �لنقي   �لللهلل��ء  �ت�فر 
��لعناية  �الهتمام  �إىل  حتتاج 
 ، �ملعنية  �جلهات  قبل  من  بها 
جمعية  نظمت  �ملنا�سبة  �بهذه 
�لرتبية   مديرية  مع   �لبيئة  حماية 
تاميذ   لفائدة  �سياحية  ج�لة 

�بتد�ئية   �  2 �لنا�رسية  م�ؤ�س�سة 
على  للتعرف  �ذلللك  معط�ب، 
باإقليم  �ملت��جدة  �لرطبة  �ملناطق 
تلعب  �أن  باإمكانها  ��لتي  �ل�الية 
�لللتلل��زن  خلق  يف  هللامللا  د�ر� 
يحيط  ،�لللذي  ��ملحيط  �لبيئي 
ي�ساهم  قللد  �هلل�مللا  بال�سكان 
من   �حمايته  �جللل�  تلطيف  يف 
�أخللطللار �لللتللللل�ث  �لللنللاجللم من 
ملعايري  �النلل�للسللان  �حلللرت�م  عللدم 
كالغاز�ت  �ل�سحية،  �ل�سامة 
�ه�  �مل�سانع،  تطرحها  �لتي 
جمال  يف  جاد�  عما  يتطلب  ما 
لتحقيق  ��لتح�سي�ص  �لت�عية 
�س�ء   على  �ملن�س�دة  �الأهللد�ف 
�لتي  �لللد�للليللة،  �مللل���للسللفللات  
��ملحيط  �لبيئة  حماية  تر�عي 
�ذلللللك للل�للسللمللان �للل�للسللامللة 

. �ل�سحية 
 كرمي . ت 

املناطق الرطبة يف بجاية يف حاجة 
للتكفل والهتمام بها

علللللى �ثلللر مللعللللل�مللة ملل�ؤكللدة 
��للسلللللت لللعللنللا�للرس �للل�للرسطللة 
�لللتللابللعللني لللاأمللن �حللل�للرسي 
�سخ�ص،  قيام  مفادها  جيب�ل� 
�حياء  باحد  �ملخدر�ت  برت�يج 
حتقيق  فتح  مت  �الربعاء،  مدينة 
حتديد  على  ��سفر  �لق�سية،  يف 
ميد�نية  خطة  ��عللد�د  ه�يته، 
�سخ�ص  رفقة  �يقافه  من  مكنت 
�آخر يف حالة تلب�ص ل�رس�ء كمية 
بل  قدرت  �لعقلية  �مل�ؤثر�ت  من 
ليتم  خمدر  �أ�سا�سه  قر�سا   80
بح�زتهما  عللر  كما  حجزها 
 4500 بل  قدر  مايل  مبلغ  على 

�مل�ستبه  لدى  دج   39400  � دج 
عائد�ت  من  تعد  �لرئي�سي  فيه 
للتحقيق  ملل���للسلللللة  �لللبلليللع، 
�لعائلي  منزله  تفتي�ص  �بعد 
عرت  �جلمه�رية،  �كيل  باإذن 
غرفة  بد�خل   �ل�رسطة  قلل��ت 
�أ�سا�سه  قر�سا   762 على  ن�مه 
 04� خمتلفة  �ن��ع  من  خمدر 
�أ�سا�ص  ذ�ت  حمل�ل  قللار�ر�ت 

�ىل باال�سافة  �ملخدر، 
�سكاكني+   03 بي�ساء) ��سلحة 
تقطيع  يف  ي�ستعمان  مق�سني 
كما  �ملللهللللل��للسللة(،  �القللر��للص 
ك�سف  عن  �لتحريات  ��سفرت 

�حدهما  �آخرين  �رسيكني  ه�ية 
ثللر�ت  بللامللل�ؤ بتم�ينهم  يللقلل�م 
ت�قيفهما،  للليللتللم  �لللعللقللللليللة 
قر�سا   34 �بللحلل�زة�حللدهللمللا 
م�سكنه  تفتي�ص  �بعد  مهل��سا، 
�لعث�ر  مت  بالتفتي�ص  �ذن  مب�جب 
خمتلف  من  قر�سا   145 على 
حمل�ل  قار�ر�ت   04 �الن��ع، 
مايل  �مبلغ  خمدر  �أ�سا�ص  ذ�ت 

4000 دج . قدره 
�الآخر  بح�زة  �لعث�ر  مت  فيما 
 98000 قدره  مايل  مبلغ  على 
لهذه  �لبيع  عللائللد�ت  مللن  دج 
ذ�ت  قر�سا   33  � �ل�سم�م 

تفتي�ص  بللعللد  خمللدر  �أ�للسللا�للص 
. م�سكنه

عنه  ��سفرت  ما  �جمايل  لي�سل 
 05 ت�قيف  �لن�عية  �لعملية 
تقدر  كمية  �حجز  �أ�سخا�ص 
�أ�سا�ص  ذ�ت  قر�سا   1054 بل: 
 08 خمدر من خمتلف �الن��ع � 
��سا�ص  ذ�ت  حمل�ل  قللار�ر�ت 
��سلحة  �ىل  باالإ�سافة  خمللدر�أ 
بل:  قدرت  مالية  �مبالغ  بي�ساء 
ملف  �جنللاز  ليتم  182600دج 
فيهم  �مل�ستبه  �سد  ق�سائي 

�لعد�لة. �مام  �تقدميهم 
�رسيف �لعي�سي 

حجز 1050 قر�شا مهلو�شا و 08 قارورات من حملول اأ�شا�شه املخدر 
بالبليدة

�لق�سائية  �ل�رسطة  فرقة  عنا�رس  متكنت 
الأمن  �لتابعة  �لثالث  �حل�رسي  لاأمن 
من  �الأ�سب�ع،  هذ�  خال  بجاية  �الية 
 04 ��سع حد جلماعة �أ�رس�ر تتك�ن من 
 � 17 �أ�سخا�ص ترت��ح �أعمارهم  ما بني 
بطاريات  �رسقة  يف  خمت�سة  �سنة،   28
جاءت  �لعملية  تفا�سيل  �ل�ساحنات، 
�باغات  �سكا�ى  عدة  ت�سجيل  بعد 
�ل�ساحنات  بطاريات  �رسقة  بخ�س��ص 

�بعد  ��خلفيف،  �لثقيل  �للل�زن  ذ�ت 
عمليات  �تكثيف  �ملعل�مات  ��ستغال 
م�سالح  متكنت  ��لللتللحللري،  �لبحث 
�لفاعلني  ه�ية  حتديد  مللن  �ل�رسطة 
حيث  لهم  �لرت�سد  عملية  بعد  �ذلللك 
�حلاجز  م�ست�ى  على  ت�قيفهم  مت 
عملية  �ل�سام،  ببئر  لل�رسطة  �الأمني 
�الأربعة  فيهم  �مل�ستبه  مع  �لتحقيق 
بطاريات  عدة  من �سبط �حجز  مكنت 

�أحد  من  �إ�سرتجاعها  مت  �رسقة،  حمل 
يق�م  حيث  �خلرد��ت،  لبيع  �ل�ر�سات 
��أماكن  �ل�ساحنات  برت�سد  �لفاعل�ن 
بجاية،  مدينة  �أحلليللاء  مبختلف  ركنها 
�ملعز�لة،  �الأماكن  م�ست�ى  على  خا�سة 
بطارياتها  �رسقة  تتم  �لظام  �بحل�ل 
�خلللرد��ت،  بيع  ملحات  بيعها  ��إعللادة 
�قد �أجنز ملف جز�ئي �سد �مل�ستبه فيهم 
�أ�للرس�ر،  جمعية  تك�ين  ق�سية  الأجللل 

�مل��س�فة  �للل�للرسقللة 
�مللللقلللرتنلللة بللظللر�ف 
�لللللليللل ��للللتلللعلللدد، 
���ستح�سار  �لللعلل�د 
�أ�سياء  ��إخفاء  مركبة 
تقدميهم  �مت  م�رس�قة، 
�جلمه�رية  �كيل  �أمام 

�إقليميا؛  �ملخت�سة  بجاية  حمكمة  لدى 
�سد  �سدر  �لف�ري  �ملث�ل  جل�سة  �بعد 

�إيللد�ع،  �أمللر  فيهما  �مل�ستبه  من  �إثنني 
�لق�سائية  �لرقابة  حتت  ُ��سع��  ��لبقية 
.                                        كرمي . ت

توقيف جماعة اأ�شرار خمت�شة يف �شرقة بطاريات ال�شاحنات ببجاية
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م�شاٍع  لت�شنيف منطقتي اأم الغالز و �شاية "مر�شلي"  
بوهران 

حممد علي 
------------------ 

مديرة  ذكرت  �الإطللار  هذ�  �يف 
�لبيئية على هام�ص هذه �لتظاهرة 
�لغاز"  "�أم  ب�ساية  �ملنظمة 
ببلدية ��دي تليات " �أن �للجنة 
�هللر�ن  ل�الية  للبيئة  �للل�اليللة 
ت�سنيف  مللف  �لتح�سري  ب�سدد 
�"�ساية  �لغاز"  "�أم  �ملنطقتني 
�سمن  �ل�سانية،  ببلدية  مر�سلي" 
�ملناطق  حلماية  �لد�لية  �التفاقية 

"ر�م�سار". �لرطبة 
تن�سيف  ملل�للرس�ع  يللاأتللي   �
�ملنطقتني �لذي يتم بالتن�سيق مع 
بعد  ل�هر�ن،  �لغابات  حمافظة 
�ج�د  منها  معايري  خم�سة  ت�فر 
ملدة  �لللطلليلل�ر  �أ�للسللنللاف  بع�ص 
�لق�ساء   � مماثلة،  �سن��ت  ثاث 
متت  �لتي  �لتل�ث  �أ�سباب  على 
�ل�سلطات  جمللهلل�د�ت  بف�سل 
ت�سجيل  مللع  ال�سيما  �ملحلية 
�ملياه  ت�سفية  �إجناز حمطة  عملية 
بلدية  م�ست�ى  على  �مل�ستعملة 
على  للق�ساء  تليات  ��دي 
�ل�سحي،  �ل�رسف  مياه  تدفق 

�أ�سافت دح� �سمرية. كما 

حت�سري  مللن  �النللتللهللاء  �بللعللد 
مرحلة  يف  ي�جد  �لللذي  �مللف 
�إىل  �إر�للسللاللله  �سيتم  متقدمة، 
�ستتكفل  �لتي  �ل�ز�رية  �للجنة 
�لت�سنيف  م�رس�ع  بت�سجيل 
حلماية  �لد�لية  �التفاقية  �سمن 
"ر�م�سار"،  �لللرطللبللة  �ملللنللاطللق 
�أبرزت  �لتي  دح�  �ل�سيدة  �فق 
�ملائيني  �ملحيطني  ت�سنيف  �أن 
�للذين  �"مر�سلي"  �لغاز"  "�أم 
يعترب �ن مناطق �سياحية �سيك�ن 

�هر�ن". ل�الية  "مك�سبا 
�لغاز"  "�أم  �ساية  بخ�س��ص   �
�ملا�سية  �ل�سنة  �سهدت  �لتي 
�سهدت  فاإنها  �أ�سماك،  نف�ق 
�لطي�ر  مللن  �أ�للسللنللاف  عللل�دة 

تللقللتللات من  �لللتللي  �ملللهللاجللرة 
ر�ئحة  �جلل�د  عدم   � �الأ�سماك 
م�ؤ�رس  �نه  على  يدل  مما  كريهة 
�اليك�ل�جي  �جلانب  من  جيد 
على  ترتبع  �لتي  �مل�سطحة  لهذه 
ذكللره  ح�سبما  هللكللتللار،   300
�لنباتات  حماية  م�سلحة  رئي�ص 
�لغابات  مبحافظة  �حلي��نات   �

ل�هر�ن.
تامني  ببحرية  يتعلق  فيما   �
فقد  فريحة،  بن  ببلدية  �ل��قعة 
�لطي�ر  يف  كبري  نق�ص  �ُسجل 
حيث  �أ�سنافها  باختاف  �ملهاجرة 
زهاء  �ملثال،  �سبيل  على  �أح�سي، 
�ل�ردي  �لنحام  من  طري  �أالف   9
طري،  �ألف   35 مقابل   2020 يف 

ر�جع  �ملا�سية �هذ�  �ل�سنة  خال 
ب�سبب تدفق  �لتل�ث  �أ�سباب  �إىل 
فيها  تفريغ   � �للل�للرسف  ملليللاه 
�أ�ساف  كما  �ل�سيار�ت  زيلل�ت 

حممد. �سامي 
�لرطبة  �ملناطق  هللذه  �حلماية 
تعمل  �هللر�ن  بها  تزخر  �لتي 
جمعية  منها  جمعيات  عللدة 
 � �لطي�ر  لرتبية  �لله"  "�سفيع 
حت�سي�ص  على  ل�هر�ن  �حلي��ن 
باأهمية  �ل�سناعيني   � �مل��طنني 
�لللر��ت  هللذه  على  �ملحافظة 
رئي�ص  ذكره  ح�سبما  �لطبيعية، 

�جلمعية. هذه 
�لي�م  �إحلليللاء  مبنا�سبة  مت  كما 
�ملنظم  �لرطبة  للمناطق  �لعاملي 
 � �لرطبة  "�ملناطق  �سعار  حتت 
تنظيم  مت  �لبي�ل�جي"  �لتن�ع 
معر�ص  �لغاز"  "�أم  ب�ساية 
حللل�ل �لللطلليلل�ر �ملللهللاجللرة � 
 500 لللفللائللدة  �لللرس�ح   تللقللدمي 
�لرتب�ية  �مل�ؤ�س�سات  من  طفل 
نية،  �لقر�آ �ملد�ر�ص   � ل�هر�ن 
�اليك�ل�جية  �الأهمية  حلل�ل 
غر�ص   � �ملائية  للم�سطحات 
حميط  علللللى  �للسللجللرة   200

�ملذك�رة. �لبحرية 

"مر�شلي" بوهران �شمن التفاقية الدولية  "�شاية  "اأم الغالز" و  اإعداد ملف لت�شنيف املنطقتني الرطبتني  يجري حاليا 
الرطبة. للمناطق  العاملي  اليوم  اإحياء  هام�ض  على  البيئة  مديرية  ح�شب    "رام�شار"، 

"رام�شار.... اتفاقية  ا�شتهدفت عدة نقاط من مدينة بلعبا�ض  �شمن 

�اليللة  �أمللن  م�سالح  نظمت 
نهاية  خللال  بلعبا�ص  �سيدي 
عملية  �ملللنلل�للرسم  �للسللبلل�ع  �الأ
م�ست  �لنطاق  ���سعة  �رسطة 
مدينة  ��س��رع  �أحياء  جميع 
�لعملية   ، بلعبا�ص  �سيدي 
�مادي  ب�رسي  تعد�د  لها  �سخر 
��للسللتللهللد�ف  خللالللهللا  مت  هلللام، 
باالأحياء  خا�سة  �الإجللر�م  ب�ؤر 
�للل�اليللة  لعا�سمة  �ل�سعبية 
حماربة  �إىل   تهدف  ��لتي   ،
�لللسلللكلللال �لللعللنللف  خمللتلللللف �أ
�حل�رسي  �ل��سط  يف  ��الإجر�م 
حت�يل  على  �أ�سفرت  �لعملية   .

در��سة  �أجل  من  �سخ�سا   123
من  �أن  تبني  حيث   ، حالتهم 
بحث  حمللل  �سخ�سني  بينهم 
�لق�سائية  �جلهات  طللرف  من 
ق�سايا  يف  تلل�رطللهللم  بللعللد 
ت�قيف  مت  كللمللا  �إجلللر�مللليلللة. 
بي�ص  �أ �ساح  بح�زته  �سخ�ص 
مت  �ل�سياق  نف�ص  ، �يف  حمظ�ر 
عن  ناهيك   ، مركبة   82 تنقيط 
كان  نللاريللة،  در�جللة   41 حجز 
بد�ن  ي�ستعمل�نها  �أ�سحابها 
�ل�سامة  معايري  �أدنى  �حرت�م 

. �ملر�رية 
م.رم�ساين

حجز 41 دراجة نارية وتوقيف 
عملية  يف  عنهم  مبحوثني   03

�شرطة وا�شعة 

ب�ستى  �جلرمية  مكافحة  �طللار  يف 
فرقة  عنا�رس  ��سكالها،متكنت 
�لتابعة  �ملخدر�ت  تهريب  مكافحة 
لل�رسطة  �للل�الئلليللة  للم�سلحة 
�الأ�سب�ع  هللذ�  خللال  �لق�سائية 
يف  خمت�ص  �سخ�ص  ت�قيف  من 
مبدينة  �لعقلية  �مللل�ؤثللر�ت  تر�يج 
جللاءت  مت��سنت.�لعملية  عللني 
ذ�ت  تلقتها  ملعل�مات  ��ستغاال 
�سخ�ص  بلل�جلل�د  تفيد  �مل�سلحة 
بني  �لعقلية  �مل�ؤثر�ت  برت�يج  يق�م 
�لتي  �لتحريات   ، �ل�سباب  �أ��ساط 
مكنت  �مل�سلحة،  ذ�ت  بها  قامت 
بعد   ، فيه  �مل�ستبه  ه�ية  حتديد  من 
مر�قبة حتركاته مت ت�قيفه � مب�جب 
�كيل  عن  �ل�سادر  بالتفتي�ص  �إذن 
عني  حمكمة  لللدى  �جلللمللهلل�ريللة 
مت��سنت مت تفتي�ص م�سكنه � حمله 
�لتجاري �مللحق به ليتم �لعث�رعلى 
من  غر�ما   39،4 ب  مقدرة  كمية 
مهل��سة  �قر��ص   10  � �ملخدر�ت 
مايل  مبلغ   � �النلل��ع  خمتلف  من 

قدره 19900 دج يعترب من عائد�ت  
تر�يج هذه �ل�سم�م، � يتعلق �المر 
�سنة.  30 .م"  "ب  �ملدع�  من  بكل 
�لذكر  �سالف  مع  �ملعمق  �لتحقيق 
 � �رسيكه  ه�ية  حتديد  من  مكن 
ب.  �ملدع�"  ب�سقيقه  �الأمر  يتعلق 
ر" 32 �سنة، حيث قدم �مل�ستبه فيه 
لدى  �جلمه�رية  �أمام  �كيل  �ال�ل 
�أحال  �لذي  مت��سنت  عني  حمكمة 
حيث  �ملحاكمة.  جل�سة  على  �مللف 
حكم على �ملدع� "ب. م"18 �سهر� 
غر�مة   � �اليللد�ع  مع  نافذ�  حب�سا 
�سنتيم  ملي�ن   50 قدرها  مالية 
بتهمة عر�ص �ملخدر�ت على �لغري، 
� �سدر يف حق �سقيقه �ملدع�" ب. 
ر "05 �سن��ت حب�سا نافذ� � غر�مة 
مع  �سنتيم  50ملي�ن  قدرها  مالية 
فر�ر  حالة  يف  ك�نه  بالقب�ص  �مر 
�ملتاجرة   � �حليازة   � جناية  بتهمة 
�لعقلية،  �مللل�ؤثللر�ت   � باملخدر�ت 
بطريقة غري �رسعية.                       
                                           ز.ن�ر

�شجنا  �شهرا   18 اإىل  5�شنوات 
ملروجي املخدرات بتمو�شنت

من خال �ند�ة �لتي ن�سطها �أم�ص 
ت�فيق  �رهي�  ��دي  �لد�ئرة  مبقر 
حممدي رئي�ص د�ئرة ��دي �رهي�، 
 1100 من  �كر  ت�زيع  ي�ؤكد عن 
عم�مية  �يجارية  �سكنية  �حدة 
خال  �الربع  �لد�ئرة  بلديات  عرب 
�من  �لقادمة  �لقليلة  �ال�سابيع 
 800 �ملللذكلل�رة  �حل�سة  �إجللمللال 
عا�سمة  ببلدية  �ست�زع  �حللدة، 
بها  بلغ  �لتي  �رهي�  ��دي  �لد�ئرة 
8800 ملف  عدد �مللفات �أكر من 
�سكن تليهابلدية ��ريز�ن ب132 
�حدة �سكنية �لتي �سجل بها عدد 
1000 طلب �سكن  �مللفات بقر�بة 
عابد  �سيدي  �ملللرجللة  بلدية  ثللم 

�ح�سب  �سكنية  �حد�ت  ب110 
عدد  �ن  �رهي�  ��دي  د�ئرة  رئي�ص 
م�سلحة  �أح�ستها  �لتي  �مللفات 
�لد�ئرة،  م�ست�ى  على  �ل�سكن 
ملف   11300 مللن  �أكلللر  بلللللغ 
��دي  د�ئرة  �ن   حمدثنا  ���ساف 
�ل�سن��ت  خللال  حظيت  �رهي� 
من  معتربة  ح�سة  من  �الأخلللرية 
بلغت  �أمناطه  خمتلف  من  �ل�سكن 
�سكنية  �حللدة   4500 من  �أكللر 
�لريفي  بال�سكن  يتعلق  فيما  �ما 
��دي  د�ئلللرة  رئي�ص  �كللد  فقد 
ببلدياتها  �لللد�ئللرة  �أن  �رهلليلل�، 
ح�سة  مللن  ��ستفادت  �الربلللع  
�لنمط  من  �سكنية  �حللدة   365

 105 �ملدعم، منها ح�سة  �لرتق�ي 
بحي  �لكائنة  �سكنية  �حللد�ت 
�ملفاتيح  ت�زيع  �سيتم  ب�د�لية 
�ملقبلة.  �ال�سابيع  ��سحابها  على 
على  �لللد�ئللرة  رئي�ص  عللرج  كما 
 �� �لللفلل��للسلل�ي  �ل�سكن  ملف 
قامت  م�ساحله  �ن  م�سري�  �له�ص 
عرب  �له�ص  لل�سكن  عام  باإح�ساء 
ببلدياتها  �لللد�ئللرة  تللر�ب  كامل 
�ال�سهر  خال  �أ�سفرت  �الربللع، 
بحي  عائلة   154 برتحيل  �ملا�سية 
كما  الئقة   �سكنات  �ىل  �ل�سارى 
�أالف   03 من  �أكللر  در��سة  متت 
بالقان�ن  �لبنايات  لت�س�ية  طلب 
�لبنايات  بت�س�ية  �ملتعلق   15/08

بخ�س��ص  �أملللا  �لللفلل��للسلل�يللة. 
على  �مل�رس�ب  �خلناق  م�سكل 
باملدخل  �رهلليلل�  ��دي  مدينة 
رئي�ص   �أ��للسللح  �هنا  �ل�سمايل 
ت�فيق  �رهلليلل�  ��دي  د�ئللللرة 
�لدر��سات  �جر�ء  مت  حممدي،�أنه 
مت   � �مل�سكل  هللذ�  بخ�س��ص 
��لية  �ل�سيدة  على  عر�سها 
�ل�سعبي  �ملجل�ص  �كللذ�  �ل�الية 
عليها،  �مل�سادقة  �متت  �ل�الئي 
�لطريق  ملل�للرس�ع  على  زيلللادة 
�الجللتللنللابللي �للللذي تللدعللمللت به 
�ي�سا  �سيخفف  ��لللذي  �لبلدية، 

. من م�سكل �خلناق 
ع�سام �ب� 

الإفراج عن اأكرث من 1160 وحدة �شكنية اإيجارية عمومية بوادي 
ارهيو  بغليزان قريبا

يعرف  �ملدر�سي  �الإطعام  ز�ل  ما 
بلديات  من  بعدد  كبري�  تذبذبا 
�الية تلم�سان �قد ت�سمن �لتقرير 
�ملنتخبني  بع�ص  قبل  من  �ملللد�ن 
�ل�سعبي  باملجل�ص  �ملعار�سني 
تلم�سان  جن�ب   ل�سبد�  �لبلدي 
� �لذي مت رفعه �إىل ��يل �ل�الية، 

جملة من �ل�سلبيات �لتي الحظ�ها 
بالتنمية  �ملتعلقة   � �مللليللد�ن  يف 
�ملحلية �لتي ظلت على حالتها من 
�سلة  ذ�ت  �مل�ساريع  تعطل  خال 
�ملنطقة  ل�سكان   �لي�مية  باحلياة 
ما  بني  �من  �لت�سيري  �س�ء  بفعل 
ت�قف  �لتقرير  يف  �ليه  �الإ�سارة  مت 

�ملدر�سية  �ل�جبات  من  �ال�ستفادة 
�لتي   � �بتد�ئيات،  بعدة  �ل�ساخنة 
 500  � �آالف   5 نح�  منها  حللرم 
�ملالية  �مل��رد  ت�فر  متمدر�ص رغم 
�ل�ستاء؛  ف�سل  يف  �ملطاعم  لتعزيز 
�مل  جمه�ال  يبقى  �خللل  �أن  غري 
كطرف  �لبلدية  فيه  تت�رسف 

 � �ملد�ر�ص  ��سعية  عن  م�س�ؤ�ل 
�أثار  �لذي  �مل�سكل  �ه�  ل��حقها، 
�ل�الئي  �لتنفيذي  �ملجل�ص  غ�سب 
�يطالب  �الن�سغال  بللللل�غ  لللد� 
حلل�ل  حتقيق  بفتح  �ملنتخب�ن 
 � �لامباالة  يف  �ملبا�رس،  �ملت�سبب 
�لتها�ن .                 ع ب�تليتا�ص

ما يربو عن 5 اآلف تلميذ حمروم من الإطعام ب�شبدو بتلم�شان

قابلة     60 زهللاء  �أملل�للص   �حتجت   
لطب  �ال�ست�سفائية  بامل�ؤ�س�سة 
مرية  عت�  بن  �لت�ليد   � �لن�ساء 
على   �حتجاجا  بلعبا�ص  ب�سيدي 
ك�رس  على  �مل�ؤ�س�سة  مدير  �إقللد�م 
بهنرّ   �خلا�سة  �خلللز�نللات   �أقللفللال 
كانت  �لتي  �الأد�يلللة  �م�سادرة 
بد�خلها ، �إذ رفع�� الفتات  تطالب 
مت  �لتي  لزميلتهنرّ   �العتبار  برد 
ت�قيفها عن �لعمل نهاية �الأ�سب�ع  
كمية  على  �لعث�ر  عقب  �ملا�سي  
د�خل  خمباأة  كانت  �الأد�يلللة  من 
�لقابات   نللددت  �قللد  مكتبها   
تعاملها  �لتي  �لتع�سفية  بالطريقة 
خم�سة  منذ  �جلديدة  �الد�رة   بهنرّ 
على  �سلبا  �ثر  �لذي  �المر  ��سهر. 
�د�ء مهامهنرّ حيث  �نتقد�� �سيا�سة 
خال  �لقابات   �طالبت  �الإد�رة 
�لتظامنية  �الحتجاجية  �قفتهن 
باعادة رد �العتبار  للقابلة  �ملتهمة 
بغر�ص  �تخبئتها   �ال�دية  بحيازة 

�بتح�سني   . عليها  �ال�للسللتللاء 
�أن  م��سحات   مهامهنرّ   ظللر�ف 
يف  �حلللق  للله  لي�ص  �ملعني  �ملللديللر 
ك�رس  خز�ناتهن  �ملت��جدة مب�سلحة 
خمز�نهنرّ   �م�ساردة  �لت�ليد،  
ي�ستعملنها  �لتي  ��بر   �د�ية   من 
�الأ�سب�ع  نهاية  منا�باتهنرّ  خال 
�من  مقفلة  �ل�سيدلية  تك�ن  �ين 
�ملفت�سني   جلنة  ت�سدر  �ن  �ملنتظر 
�لتابعة ملديرية �ل�سحة عن تقريرها 
�ال�سب�ع  بللد�يللة  مللع  �لللنللهللائللي،  
خا�سة  تقدير  كاق�سى  �لللقللادم 
�الطللر�ف   جلميع  ��ستماعها  بعد 
�لتي  �لف�سيحة،  يف  �ملت�رطني 
�ال�ست�سفائية  بامل�ؤ�س�سة  ع�سفت 
نهاية  ��لت�ليد،   �لن�ساء   لطب 
مبدير  �دفعت  �ملا�سي.   �ال�سب�ع 
�ل�سحة �ىل �يد�ع �سك�ى ق�سائية 
�الأمنية   �مل�سالح  لدى  �لقابلة  �سد 

�لتي بد�رها فتحت حتقيق �أمنيا .
م.رم�ساين

قابالت يحتججن ت�شامنا مع 
زميلتهن يف موؤ�ش�شة التوليد ببلعبا�ض  

�عيد فتح مقر بلدية �ل�جلة �ل��قعة 
من  �ل�رسقية  �جلن�بية  �جلهة  �ىل 
��ملغلقة  غليز�ن  �ل�الية  عا�سمة 
��أ�سب�ع  قر�بة  منذ  �مل��طنني  �مام 
عن  فتحها  �علليللد  �قللد  كللامللل؛ 
�لعم�مية  �لق�ة  ت�سخري  طريق 

��سخا�ص   08 ت�قيف  مت  كما 
�ل�سغب  �عمال  �إثللارة  تهمة  عن 
�لذي  �الأمللر  �لبلدية.  مقر  �غلق 
�لبلدية  م�سالح  تعطل  يف  ت�سبب 
�هذ�  �س��ء،  حد  على  ��مل��طنني 
من  �لع�رس�ت  �حتجاجات  بفعل 

خيار  ف�سل��  �لذين  �لبلدية  �سكان 
�ن�سغاالتهم  الي�سال  �لبلدية  غلق 
بلدية  �كانت  �س�تهم  ��إ�سماع 
�للل�جلللة قللد عللرفللت ملل�جللة من 
�ل�سابقة،  �ال�سهر  �الحتجاجات 
عدة  غلقها  �ىل  بامل��طنني  �أدت 

ال  جهتها  من  متتالية.  ��سابيع 
مغلقة  �حلللد  �س�ق  بلدية  تللز�ل 
يقارب  مللا  منذ  �مللل��طللنللني  �مللام 
�حتجاجات  جر�ء  �الأ�سب�ع،  كذلك 

�مل��طنني .
ع�سام �ب� 

اإعادة فتح مقر بلدية الوجلة وتوقيف 08 اأ�شخا�ض بغليزان 
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فيغويل ُي�شجل ثنائية 
جديدة مع غلطة �شراي

ونا�ض : فيريا يقول 
يل انني ا�شتطيع 
ان افعل الكثري

اأعــــــرب اأنــ�ــســو فـــاتـــي مــهــاجــم 
الغامرة  �سعادته  عن  بر�سلونة، 
 ،)2-1( بنتيجة  النت�سار  عقب 
مناف�سات  �سمن  ليفانتي،  على 

اجلولة 22 من الليجا.
و�سجل اأن�سو فاتي هديف بر�سلونة 
يف  لعب  اأ�سغر  وبات  املباراة،  يف 

تاريخ الليجا ُي�سجل ثنائية.
ت�سريحات  خــالل  فــاتــي،  ــال  وق
"ماركا"  ــة  ــف ــي ــح ــس � ــا  ــه ــت ــل ــق ن
حلم،  اإنه  "الثنائية؟  الإ�سبانية: 
ــا حــلــمــت كــثــريا بــهــذه  ــامل ــط ول
اللحظة واليوم حققته، واأريد اأن 
اأ�سكر زمالئي يف الفريق، واملدرب 
الفر�سة، وبالتدريج  على منحي 

اأدرك ما يحدث يل".
ُي�سجل  لعــب  "اأ�سغر  ــاف:  واأ�ــس
للتو،  اأخــــربوين  لقد  ثنائية؟ 
التح�سن  يف  اأ�ــســتــمــر  اأن  وعــلــي 

وال�ستفادة من الفر�ض".
الــفــريــق  يف  "زمالئي  وتـــابـــع: 
منذ  �سهولة  اأكرث  الأمور  يجعلون 
املالب�ض،  خلع  غرفة  دخلت  اأن 

واأريد اأن اأ�سكر
اأن  ال�سهل  مــن  ولي�ض  اجلميع، 

يتعاملوا مع طفل ب�سكل جيد".
اعتدت  لقد  "مي�سي؟  واختتم: 
عــلــى مــ�ــســاهــدتــه يــلــعــب لــعــدة 
ــوات، والــلــعــب بــجــانــبــه هو  ــن ــس �

حلم".

الفني  املدير  �سيتني،  كيكي  وجد 
جمــرباً  نف�سه  بر�سلونة،  لــنــادي 
من  فقط  لعًبا   18 مع  العمل  على 
يعاين  منهم  عدد  الأول،  الفريق 
ــات، خــالل مــا تبقى  ــاب ــس مــن الإ�
ـــاري،  اجل املــو�ــســم  مناف�سات  ــن  م
التي  البيع  عمليات  بعد  وذلـــك 
�سوق  يف  الكتالوين  النادي  �سهدها 
املنتهي،  الــ�ــســتــوي  النــتــقــالت 
جديدة،  �سفقات  عقد  دون  مــن 
وتعوي�ض  الت�سكيلة  لــتــعــزيــز 

الراحلني.
"�سبورت"  �ــســحــيــفــة  وذكــــــرت 
يف  بات  بر�سلونة  اأن  الكتالونية، 
و�سع خطري خالل الن�سف الثاين 
قّل�ض  بعدما  ــايل،  احل املو�سم  من 
 21 من  الأول  الفريق  لعبي  عدد 
رحيل  بعد  وذلــك   ،18 اإىل  لعًبا 
روما  اإىل  برييز  كارلي�ض  من  كل 
توديبو  كلري  وجـــان  الإيــطــايل، 
واغي  ومو�سى  الأملاين،  �سالكه  اإىل 

بالإ�سافة  الفرن�سي،  ني�ض  اإىل 
األينا اإىل ريال  اإىل رحيل كارلي�ض 

بيتي�ض الإ�سباين.
ي�سرف  اأن  �سيتني  على  و�سيتوجب 
من  فقط  لعًبا   17 تدريب  على 
املناف�سة  ملوا�سلة  الأول  الفريق 
الثاين  الن�سف  يف  جبهات   3 على 

ــة  ــاب ــس مـــن املــو�ــســم، يف ظـــل الإ�
لوي�ض  منها  يعاين  التي  اخلطرية 
�سواريز، والتي �سيغيب على اإثرها 
اإىل  عودته  قبل  املقبلة  الأ�سهر  يف 

املناف�سة.
الــالعــب  لي�ض  ــز  ــواري ــس � اأن  كــمــا 
املناف�سة  عن  يغيب  الذي  الوحيد 

يف الوقت احلايل، اإذ يعاين احلار�ض 
فيما  الإ�سابة،  من  نيتو  الربازيلي 
عثمان  الفرن�سي  النجم  يوا�سل 
قبل  ال�ست�سفاء  عملية  دميبلي 
يثري  ما  وهو  املالعب،  اإىل  العودة 
 15 مــع  يعمل  الـــذي  �سيتني  قلق 

لعًبا فقط يف الوقت احلايل.

من  يتمكن  مل  اأنه  على  مدريد،  ريال  مهاجم  يوفيت�ض،  لوكا  ال�سربي  �سدد 
النتقالت  خالل  معه  التعاقد  طلب  عندما  امللكي،  النادي  دعــوة  رف�ض 

ال�سيفية املا�سية.
2019 املا�سي، قادًما من  وان�سم يوفيت�ض اإىل �سفوف ريال مدريد يف �سيف 
مليون   60 حوايل  قيمتها  بلغت  �سفقة  يف  الأملــاين،  فرانكفورت  اآينرتاخت 

يورو.
يوفيت�ض:  قال  الإ�سباين،  "ال�سريينجيتو"  برنامج  اأبرزها  ت�سريحات  ويف 
مدريد،  ريال  مع  مبارياتي  عن  النا�ض  يتحدث  عندما  �سلبية  اأجواء  "هناك 

اأمتنى اأن اأثبت اأنني هنا من اأجل حتقيق �سيء ما".
وعن �سر ان�سمامه للمريينجي، �سرح: "دعوة ريال مدريد ل ميكن رف�سها".
يف  الأبي�ض،  للفريق  ان�سمامه  منذ  كبرية  ومعاناة  �سعوبة  يوفيت�ض  ويجد 

ظل جلو�سه امل�ستمر على مقاعد البدلء.
و�سارك الالعب ال�سربي يف 21 لقاًء مبجموع دقائق و�سل اإىل )748( دقيقة 

لعب، �سجل فيها هدًفا و�سنع هدفني مبختلف امل�سابقات.

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
بني  جمع  الذي  الديربي  لقاء  اأن 
اأتلتيكو،  وغرميه  مدريد  ــال  ري
باملريجني  لعبني  �سخرية  �سهد 
من دييجو �سيميوين، املدير الفني 

للروخيبالنكو�ض.
فــاإن  "ماركا"،  ل�سحيفة  ــا  ووفــًق
دا  مار�سيلو  الــربازيــلــي  الثنائي 
�سيلفا واإيدير ميليتاو، لعبا ريال 

اأتلتيكو،  مدرب  من  �سخر  مدريد، 
بدلء  مقاعد  على  اجللو�ض  اأثناء 

امللكي.
الكامريات  عد�سات  اأن  واأ�سافت 
وهما  وميليتاو  مار�سيلو  ا�سطادت 
يف  �سيميوين  حــركــات  يتابعان 

املنطقة الفنية املخ�س�سة له.
�سيميوين  حــركــات  اأن  وتــابــعــت 
ـــدى لعــبــي  ـــــارت الــ�ــســحــك ل اأث

و�سل  الثنائي  اأن  م�سيفة  الريال، 
به الأمر اإىل تقليد املدرب.

ح�سم  يف  ــد  ــدري م ريــــال  وجنـــح 
نظيف  بهدف  ل�ساحله،  الديربي 
اللقاء  يف  بنزميا،  كــرمي  اأحـــرزه 
مبلعب  الــفــريــقــني  جــمــع  الــــذي 
 22 باجلولة  برينابيو،  �سانتياجو 

من الدوري الإ�سباين.

بوركينا  ملنتخب  الفني  املــديــر  ــح  ر�ــسّ
فا�سو، كامو مالو، يف ت�سريحات لالإذاعة 
"حماربي  منتخب  اجلزائرية،  الدولية 
اأوًل عن جمموعتهم،  ال�سحراء" للتاأهل 
غري   ،2022 العامل  كاأ�ض  ت�سفيات  يف 
�سنع  يف  اأمــاًل  التحدي،  �سقف  رفع  اأنــه 
املــفــاجــاأة والــتــاأهــل ملــبــاريــات الـــدوري 

اخلتامي من املناف�سة.
التي  الكبرية  الطموحات  مالو  ــرز  واأب
اأجل  من  لعبيه،  قلوب  على  ترت�سم 
مونديال  يف  بامل�ساركة  حلمهم  حتقيق 
املــنــتــخــب  "نحرتم  فـــقـــال:  ـــر،  ـــط ق
يوقف  لن  هذا  لكن  كثرياً،  اجلزائري 
ــادة  اإع مرحلة  يف  اأننا  رغــم  اأحالمنا، 

تكوين جمموعة مناف�سة".
التاأهيلية  املباريات  "�سندخل  وتابع: 
يكون  لــن  هدفنا  لأن  �سغط،  اأي  دون 
يتوقعه  ما  عك�ض  التاأهل،  حتقيق  يف 
اجلميع، لكننا لن نرف�ض ذلك اإذا جنحنا 
اأن حتذر منا  يف حتقيقه، فعلى اجلزائر 
�سنكون  لأننا  وجيبوتي،  النجري  ومن 

اأح�سنة �سوداء يف هذه املناف�سة".
نظريه  البوركينابي  املنتخب  ويعرف 

كاأ�ض  ت�سفيات  يف  جــيــداً  اجلــزائــري 
املعتزل  ــالء  زم تــاأهــل  اأن  بعد  الــعــامل، 
انتهاء  اإثــر   ،2014 �سنة  بوقرة  جميد 
لثنني  اأهداف  بثالثة  الذهاب  مباراة 
وحيد  بهدف  والإيــاب  فا�سو،  لبوركينا 

ل�سالح املنتخب اجلزائري.
جمال  اجلــزائــري،  الفني  املدير  وكــان 
ــاه بعد  ــس ــن ر� ــد عـــرّب ع بــلــمــا�ــســي، ق
اأنه  غري  مب�سر،  جــرت  التي  القرعة 

فخ  يف  الــوقــوع  مغبة  ــن  م ـــّذر  ح
بداية  على  واأّكـــد  ال�ست�سغار، 

الفني،  طاقمه  رفقة  العمل 
ـــة املــنــتــخــبــات  ـــس ـــدرا� ل

بالتف�سيل،  املناف�سة 
ــل  ــي ــب ــس ــ� ـــــاد ال ـــــج واإي
�سيطرتهم  ملــوا�ــســلــة 
عــــلــــى املـــنـــتـــخـــبـــات 

الأفريقية.

على  املدربني  من  كثري  يتجراأ  ل 
اأنديتهم  اإدارات  جمال�ض  انتقاد 
اأنطونيو كونتي عندما  مثلما فعل 
اإنرت  ناديه  اإدارة  اإن  من  ا�ستكى 
يف  كبرية  اأخطاء  ارتكبت  ميالن 
فريقه  تركت  عندما  التخطيط 
على  تقوى  ل  هزيلة  بت�سكيلة 
م�سكالت  اأو  غيابات  اأي  مواجهة 

طارئة.
لكن �سكوى املدرب ال�سهري جنحت 
كبرية  تــعــزيــزات  على  وح�سل 
ال�ستوية  النتقالت  فرتة  خالل 
الثاين  كانون  يناير/  يف  الأخرية 

املا�سي.
على  -2�سفر  فريقه  فــوز  وبعد 
واإحياء  الأحـــد،  يــوم  اأوديــنــيــزي 
اأماله يف املناف�سة على لقب الدوري 
الإيطايل واإنهاء هيمنة يوفنتو�ض 
الطويلة على اللقب قال كونتي اإن 
ما  وهو  جنحت  و�سكواه  انتقاداته 

�سب يف �سالح الفريق.
ناديه  اأ�سبح  الذي  كونتي  واأ�ساف 
عن  فقط  نقاط  بثالث  يتخلف 
"اأندية  املت�سدر  يوفنتو�ض  البطل 
مثل اإنرت ميالن حتتاج اإىل قائمة 

بدلء قوية".
وتابع "عندما تكون لديك نوعية 
�سي�سمح  هذا  فاإن  الفريق  يف  اأكرث 
ــى املـــزيـــد من  ــل ــور ع ــث ــع ــال لـــك ب

احللول".
ــارج  خ الــلــعــب  اأن  كــونــتــي  واأكــــد 
مثل  فـــرق  مــواجــهــة  يف  ــــض  الأر�
م�سابهة  مباريات  ويف  اأودينيزي 

اخليارات  من  املزيد  لتوفر  يحتاج 
اأمام املدرب.

تــواجــه  "دائما  كــونــتــي  واأكـــمـــل 
حيث  ــي  ــن اأودي يف  هنا  �سعوبات 
اإغــالق  الأر�ـــض(  )اأ�سحاب  يجيد 
اإ�سافة  ــــرتاق.  والخ امل�ساحات 
الفريق  اإىل  النوعية  مــن  مزيد 
هــذه  مــثــل  مــواجــهــة  يف  ي�ساعد 
املواقف. الفوز كان م�ستحقا. رغم 

اأنه كان معقدا".
واأنفق اإنرت ميالن نحو 180 مليون 
يورو )199 مليون دولر( يف �سوق 

النتقالت منذ و�سول كونتي مبا 
يف ذلك مبلغ قدرته تقارير بنحو 
احل�سول  مقابل  يورو  مليون   80
روميلو  املــهــاجــم  ــات  ــدم خ عــلــى 
بهذه  جدارته  اأثبت  الذي  لوكاكو 
ال�سفقة الكبرية باإحراز 16 هدفا 

يف الدوري.
الإ�سابات  من  عدد  وب�سبب  لكن 
كــرثة  ــب  ــان ج اإىل  والإيـــقـــافـــات 
بحاجة  كونتي  اأ�سبح  املباريات 

اإىل مزيد من اخليارات.
عدم  مــن  اأي�سا  املـــدرب  وا�ستكى 

ــدا يف  ــن ج ــارزي وجـــود لعــبــني ب
ت�سكيلته.

موزي�ض  فيكتور  ان�سمام  مع  لكن 
واأ�ــســلــي  اإريــكــ�ــســن  وكري�ستيان 
الدوري  يف  اأندية  من  وكلهم  يوجن 
يناير/  يف  املــمــتــاز  ــزي  ــي ــل الإجن
املدرب  �سعر  املا�سي  الثاين  كانون 

املخ�سرم بالرتياح.
ــارك مــوزيــ�ــض واإريــكــ�ــســن يف  ــس و�
الأوىل  للمرة  الإيطايل  ــدوري  ال
الالعب  اأن  ورغم  اأودينيزي  اأمام 
تقدمي  جاهدا  حاول  الدمناركي 
اأداء متميز اإل اأن املدرب كونتي ل 

ي�سعر بالقلق.
"و�سل  ذلـــك  ــن  ع كــونــتــي  ـــال  وق
ــل خــمــ�ــســة اأيــــام  ــب ــن ق ــس ــ� ــك اإري
ــــه يف  وا�ـــســـطـــررنـــا لـــلـــدفـــع ب

الت�سكيلة".
ب�سورة  �سارك  اأنه  "اأعتقد  واأ�سار 
عليه  جديدة  بيئة  اإنها  اإيجابية. 
اأ�سلوبنا  مع  التكيف  اإىل  و�سيحتاج 
وعليه  كبري  لعب  هو  اللعب.  يف 
لكني  املنا�سب  لالإيقاع  التو�سل 

را�ض عما قدمه من اأداء".
وقال كونتي اإنه ميلك الآن مزيجا 

من اخلربة واملوهبة ال�سابة.
الأ�سا�سية  ت�سكيلتنا  "يف  واأ�ساف 
عــامــا   20 عــمــره  لعــــب  ــا  ــن ــدي ل
با�ستوين(  األي�ساندرو  )املــدافــع 
)املهاجم  عاما   17 عمره  ولعــب 
اإ�ــســبــو�ــســيــتــو(..  �سيبا�ستيانو 
ــن اأجــــل احلــا�ــســر  نــحــن نــعــمــل م

وامل�ستقبل."

فاتي: "حلمت كثريا بهذه اللحظة"

بر�شلونة يعاين نق�شًا يف عدد الالعبني جراء الإ�شابات والنتقالت

يوفيت�ض: نداء ريال مدريد ل ميكن رف�شه

ثنائي ريال مدريد ي�شخر من �شيميوين

مدرب بوركينا فا�شو يتحدى اجلزائر يف رهان "املونديال"

 اأ�شطورة فرن�شا "فيريا" ي�شيد به�شام بوداويكونتي: انتقادي ملجل�ض اإدارة اإنرت ميالن �شب يف �شاحلنا
متّكن الدويل اجلزائري الواعد، ه�سام بوداوي، من الثاأر لناديه ني�ض، مب�ساهمته 
نادي  على  ني�ض  تغّلب  حني  ليون،  اأوملبيك  ال�سيف  على  مهم  فوز  يف  املبا�سرة 
اجلنوب، بعد اأن تفّوق عليه الأخري قبل اأيام، يف مباراة ربع نهائي كاأ�ض فرن�سا.

وقّدم بوداوي م�ستوى كان الأف�سل له منذ قدومه اإىل ني�ض منذ بداية املو�سم، 
وهو ما اأ�ساد به املدير الفني، وبطل كاأ�ض العامل 1998 برفقة "الديوك"، باتريك 
فيريا، بالقول: "بوداوي لعب ذكي، فهو ل يخ�سى النطالق نحو الأمام، وحتدي 

املناف�ض مهما كانت هويته".
ووا�سل: "كان ه�سام بوداوي مبهراً، واأنا متفاجئ مبا قدمه خالل هذه املواجهة، 
خا�سة اأنه كان يف امل�ستوى على اجلانب التكتيكي، ول اأخفي عنكم �سعادتي مبا 

يقدمه للمجموعة يف الوقت احلايل".
مبنحه  وعده  قد  وكان  اجلزائري،  لعبه  على  الذهاب  فرتة  يف  فيريا  وراهن 
الفر�سة من اأجل اإثبات قدراته يف الفريق، اإذ كان الرهان ناجحًا متامًا، بعد اأن 
طّور خريج اأكادميية بارادو اجلزائري من م�ستواه، و�سار لعبًا اأ�سا�سيًا يف فرتة 

وجيزة.
و�سهدت املباراة تناف�سًا كبرياً، واندفاعًا ب�سبب مباراة الكاأ�ض التي فاز بها ليون 
بهدفني مقابل هدف، وهو ما جت�ّسد ببطاقتني حمراوين، كانت اإحداهما جزاًء 
الربازيلي  املدافع  على  بال�سرب  اعتدائه  بعد  اأونا�ض،  اآدم  اجلزائري  للدويل 

مار�سيلو.

راكيتيتــ�ض: "در�شــــت 
الرحيل يف ال�شتاء"

ت�شرف جوارديول ي�شعه 
حتت طائلة الحتاد الإجنليزي

راكيتيت�ض،  اإيفان  الكرواتي  قال 
لعب خط و�سط بر�سلونة، يوم 
عن  الرحيل  در�ض  اإنه  الأحــد، 
�سفوف البلوجرانا، خالل �سوق 

النتقالت ال�ستوية الأخرية.
عقب  راكــيــتــيــتــ�ــض،  ـــح  ـــس واأو�

النت�سار )1-2( على ليفانتي يف 
الليجا،  من  الـ22  اجلولة 

ــات  ــح ــري ــس ــ� خـــــالل ت
ــحــيــفــة  نـــقـــلـــتـــهـــا �ــس
ديبورتيفو"  "موندو 
اأقيم  "كنت  الكتالونية: 

الــ�ــســتــاء،  يف  ــل  ــي ــرح ال
بكل  ــول  اأق اأن  واأ�ستطيع 
الــكــثــري  اإن  ــــوح،  ــــس و�
تكن  مل  الأ�ـــســـيـــاء  مـــن 

تعجبني".
نحن  "هنا  واأ�ــــســــاف: 

لال�ستمتاع  موجودون 
الــنــكــات، لكن  وقـــول 
الأف�سل للنادي يجب 
الأفــ�ــســل  ــون  ــك ي اأن 

ا". بالن�سبة لنا اأي�سً
هو  ــده  اأري "ما  وتابع: 

مررت  ال�ستمتاع، 
ع�سيبة،  بــاأوقــات 

ــت  ــوي ــي ط ــن ــن ــك ل
ال�سفحة،  ــذه  ه

ـــــــــد  اأري لتفكري ول  ا
فيها كثرًيا".

"يتوجب واخــــــتــــــتــــــم  بـــقـــولـــه: 
العمل  باأق�سى جهد منلكه، من علينا 
ـــل الــفــرتة  احلا�سمة للمو�سم".اأج
اأن  ـــــر  ـــــذك يف ُي عــانــى  راكيتيت�ض 
عهد  ــة  ــاي ــه املدرب ال�سابق، اإرن�ستو ن
ـــــان يــ�ــســعــه فــالــفــريدي،  ــــــذي ك ال
مقاعد  مــعــظــم عــلــى  يف  الـــــبـــــدلء 

الأوقات.

جوارديول،  بيب  اإن  بريطاين،  �سحفي  تقرير  قال 
لحتمالية  معر�ض  �سيتي،  ملان�س�سرت  الفني  املدير 

التغرمي من قبل الحتاد الإجنليزي.
اأن  الــربيــطــانــيــة،  "مريور"  �سحيفة  ــــرت  وذك
يف  ظل  بعدما  الغرامة،  عقوبة  يواجه  جوارديول 
توتنهام  ــام  اأم الهزمية  عقب  املالب�ض  خلع  غرفة 
ملواجهة  يخرج  ومل  الأحــد،  اأم�ض   ،)2-0( بنتيجة 

و�سائل الإعالم اإل يف وقت متاأخر.
 45 حــوايل  ظل  ال�سيتيزنز  مــدرب  اأن  اإىل  ولفتت 
دقيقة داخل غرفة خلع املالب�ض عقب نهاية مباراة 

فريقه اأمام ال�سبريز، وبعد ذلك خرج لل�سحافة.
ليفربول،  املت�سدر  عن  ابتعاده  ال�سيتي  ووا�سل 
 51 عند  ــول  ــواردي ج فريق  ر�سيد  جتمد  بعدما 

نقطة، بفارق 22 نقطة عن الريدز.

اجلــزائــري  النجم  ــاد  ع
ــان فــيــغــويل  ــي ــف ــس �

الأ�سواء  ليخطف 
نادي  مع  جُمــدداً 

�ــســراي،  غلطة 
بعدما قاده اإىل 
الفوز  حتقيق 
 )4/1( بنتيجة 

التي  املــبــاراة  يف 
�سيفه  �سد  لعبها 

ــور،  ــب ــس ــري � ــس ــ� ــي ق
�سمن مناف�سات الأ�سبوع 

القدم.)20( من الدوري الرتكي لكرة 
ومتكن �سفيان فيغويل من توقيع هدفني يف املباراة، 
الدقيقة  يف  لفريقه  الثالث  بالهدف  بداأها  حيث 
زميله،  من  عر�سية  اأر�سية  لكرة  تلقيه  بعد   ،)64(
والــرابــع  الــثــاين  هــدفــه  �سجل  الطريقة  وبنف�ض 

لفريقه يف الدقيقة )90(.
الهدف  اإىل  املو�سم  هذا  فيغويل  �سفيان  عداد  وو�سل 
الرابع، بعد اأن كان قد �سجل اأول اأهدافه هذا املو�سم 
الثاين  ت�سرين  نوفمرب/  �سهر  يف  �سهر،  غــازي  �سد 
يف  غوجو،  اأنقرة  �سد  اآخر  هدفا  �سجل  ثم  املا�سي، 
لقاء الفريقني يف �سهر دي�سمرب/ كانون الأول املا�سي.
املركز  الفوز،  هذا  بعد  �سراي،  غلطة  نادي  ويحتل 
ال�ساد�ض يف جدول ترتيب الدوري، ويبقى بعيداً عن 
املت�سدر �سيفا�ض �سبور ب�ستة نقاط فقط، ما يعطيه 
اأماًل يف موا�سلة الدفاع عن اللقب الذي اأحرزه يف اآخر 

مو�سمني، مع تبقي 14 جولة على نهاية املو�سم.
فاتيح  �سراي،  غلطة  لنادي  الفني  املدير  يكون  وقد 
اإىل  �سفيان  جنمه  بعودة  ال�سعداء  اأكرث  اأحد  تريمي، 
على  الكبري  رهانه  اأكــد  قد  كــان  حيث  التاألق، 
اأن فيغويل دائمًا  املتوا�سل  خدماته وتاأكيده 
مرحلة  يف  م�ستوياته  اأف�سل  يف  يكون  مــا 
العودة، وهو ما بداأ يظهره النجم اجلزائري.

�سحفية  ــات  ــح ــري ــس ــ� ت يف 
الفرن�سية  ــالم  الإع لو�سائل 
اآدم  اجلزائري  النجم  ك�سف 
باتريك  ــه  ــدرب مل ان  ــض  ــا� ون
بعد  عليه  كبري  دور  فيريا 
بات  التي  الكبرية  امل�ستويات 

يقدمها موؤخرا .
املنتخب  جنــم  كــ�ــســف  ـــد  وق
ونا�ض  اآدم  اجلزائري  الوطني 
يعطيه  فــيــريا  بــاتــريــك  ان 
ح�سة  ــل  ك بــعــد  الــنــ�ــســائــح 
يف  يقع  عندما  او  تدريبية 

اأخطاء .
 ” قائال  ونــا�ــض  اآدم  وحتــدث 
ــريا �ــســاعــدين  ــي ــك ف ــري ــات ب
للعب  ــايل  ــق ــت اإن مــنــذ  كــثــريا 
دور  لــه  كما   ، ني�ض  نـــادي  يف 
قبل  دائــمــا  حتفيزي  يف  كبري 

املباريات.
باتريك   ” قائال  حديثه  وتابع 
ا�ستطيع  انني  يل  يقول  فيريا 
ا�ستطيع  انني  و  الكثري  افعل  ان 
ـــداف  اله ــن  م الــكــثــري  ت�سجيل 

خالل املباريات ” .
ونا�ض  اآدم  اجلزائري  النجم  وكان 
الفرن�سي  ني�ض  نادي  اىل  اإنتقل  قد 
واحد  مو�سم  ملدة  ــارة  اإع �سكل  على 
ـــادي نــابــويل  ــن ن ــا م ــادم فــقــط ق

الإيطايل.

وكيل بيل يو�شح حقيقة 
عر�ض توتنهام

جاريث  الويلزي  اأعمال  وكيل  بارنيت  جوناثان  ك�سف 
بيل جنم ريال مدريد، عن حقيقة فر�سة عودة موكله 
فرتة  يف  الإجنــلــيــزي،  هوت�سبري  توتنهام  �سفوف  اإىل 

النتقالت ال�ستوية املا�سية.
وقال بارنيت يف ت�سريحات اأبرزتها �سحيفة موندو 
يعرفون  ل  النا�ض  "معظم  ديبورتيفو 
يزعجني  وهــذا  بالفعل،  يحدث  ما 
فكرة  لديه  اأحــد  ل  لأنــه  كثرًيا، 

عما يتحدث عنه".
ــر  الأم بــيــل؟  "م�ستقبل  ــاف  ــس واأ�
لي�ض مرتوًكا يل، ل يزال يف عقده 
و3  زوجــة  ولديه  ون�سف،  عامني 
اأطفال ويقيم يف مدريد.. 
هنا،  للغاية  �سعيد  بيل 
ــب حــيــاتــه  ــح اإنـــــه ي
يتطورون  واأطفاله 
املـــال  مـــدريـــد،  يف 

لي�ض كل �سيء".
ــض  ــر� وعـــــن ع
تــــوتــــنــــهــــام 
يـــنـــايـــر/ يف 
كـــانـــون ثــان 
اأو�سح  املا�سي، 
هناك  تكن  "مل 
اإىل  ـــعـــودة  ـــل ل فـــر�ـــســـة 

توتنهام".
حتدثنا  "لقد  واأردف 
ــال مــدريــد وهم  مــع ري
ــون مــا يــحــدث،  ــرف ــع ي
هذا  من  مهم  جزء  بيل 

النادي".
ووا�ــــــســــــل بـــارنـــيـــت 
ل�سوء  "النتقادات؟ 
احلظ هم يتحدثون عن 
ل  ــه  واأن حياته،  اأ�سلوب 
وهذا  الإ�سبانية  يتحدث 
اإنه  خطاأ.  لكنه  هدفهم 
اأو ثالثة  اأف�سل اثنني  من 
ان�سموا  الذين  الالعبني  من 
ــا ل  ــن ـــن الـــربميـــريلـــيـــج، ه م
يتحدثون عن الأ�سياء اجليدة، 
�سناعة  منهم  اأحـــب  ل  ـــا  واأن

النكات".
الوقت  لي�ض  "ال�سني؟  واأمت 
اإىل  لــلــذهــاب  ــب  ــس ــا� ــن امل
ـــاك، خــــالل عــامــني  ـــن ه
عقده  �سينتهي  ون�سف 

و�سنقرر ما �سنفعله". 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�شعانبة
بلدية متليلي ال�شعانبة

رقم: 04/ 2020
و�شل اإ�شهار خا�ض بتا�شي�ض جمعية حملية

امل�شماة: جمعية ن�شاطات ال�شباب لدار ال�شباب ال�شهيد عمري عي�شى
املودعة بتاريخ: 2019/09/08

رئي�ض اجلمعية: بن رم�شان حممد املولود بتاريخ: 1984/11/27 
مبتليلي

الكحيلة  بحي  عي�شى  عمري  ال�شهيد  ال�شباب  دار  مقرها:  الكائن 
مبتليلي.

-حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�شرة علنيا ابتدائيا ح�شوريا: - يف 
ال�شكل: قبول دعوى الرتجيع بعد اخلربة- يف املو�شوع: الأمر بافتتاح التقدمي 
عن  ال�شادر  اخلبري  بتعيني  الآمر  احلكم  اإفراغ  ومبقت�شاه  �شدها  املرجع  حق  يف 
ومبوجبه   19/02048 رقم:  فهر�ض   ،2019/11/25 بتاريخ:  احلال  حمكمة 
اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبري ينون حممد واملودع تقريره باأمانة ال�شبط 
بتاريخ: 2019/11//28 ، حتت رقم: 19/192 وبناء عليه احلجر على املرجع 
ولية  بالبيا�شة،   1999/05/20 بتاريخ:  املولودة  �شهرية  عمار  حاج  �شدها 
الوادي ابنة ال�شيف وحاج عمار عليه وتعيني املرجع والدها حاج عمار ال�شيف 
الإدارية  الهيئات  خمتلف  اأمام  ومتثيلها  �شوؤونها  وت�شيري  لرعايتها  عليها  مقدما 
وطنية  جريدة  يف  احلكم  هذا  بن�شر  والأمر  القانون  به  ي�شمح  مبا  والق�شائية 
عقد  هام�ض  على  احلجر  مع  التقدمي  بافتتاح  بالتاأ�شري  الأمر  مع  لالإعالم  يومية 
الق�شائية مبا يف ذلك  امل�شاريف  – حتميل املرجع  لالإ�شهار.  ميالد املرجع �شدها 
م�شاريف اخلربة.- بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة 

بالتاريخ املذكور اأعاله ول�شحته اأم�شاه الرئي�ض واأمني ال�شبط كالتايل.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبيةحكــــــــم 
ولية مترنا�شت

املقاطعة الإدارية عني �شالح
دائرة: عني �شالح

بلدية عني �شالح
م�شلحة ال�شوؤون الجتماعية

مكتب النتخابات واجلمعيات
الرقم : 03 /2020

و�شل ا�شتالم التبليغ  بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �شفر1433 
املوافق لـ:12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 06 جانفي 
2020 ا�شتالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 2018/07/26 حتت رقم 
270 /2018 املتعلقة بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية 
امل�شماة: اجلمعية ال�شبانية اأطياف للثقافة والإن�شاد اإق�شطن امل�شجلة حتت 
�شالح  اإق�شطن عني   : املقيمة   2016/12/20 بتاريخ   2016/34 رقم: 

يرتاأ�شها ال�شيد: بلعم�ض عبد الكرمي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000140      التحرير 2020/02/02 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000161      التحرير 2020/02/02 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 01/ 2020
و�شل اإ�شهار خا�ض بتجديد جمعية حملية

بتاريخ:  املودعة  غرداية.  بلدية  اخل�شراء-  الربوة  جمعية  امل�شماة: 
املولود  القادر  عبد  حيلة  بن  ال�شيد:  اجلمعية  رئي�ض   2019/07/02
بتاريخ: خالل 1967 بـ : غرداية الكائن مقرها: م�شكن ال�شيد: بن �شاحة 

بوزيد حي بن ا�شمان- بلدية غرداية
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�سارعت �سركات التوا�سل الجتماعي اإىل 
املعلومات  وباء  ملكافحة  اإجــراءات  اّتخاذ 
امل�ستجّد  كورونا  فريو�ض  عن  املغلوطة 
�سخ�ض   300 من  اأكرث  بوفاة  ت�سّبب  الذي 
الفيليبني،  يف  منها  حالة  الآن،  حتى 
والبقّية يف ال�سني، البلد الذي انت�سر منه 

الفريو�ض اأواخر العام املا�سي. 
وكانت منظمة ال�سحة العاملية قد اأعلنت 
العامل  حــول  ال�سحية  الــطــوارئ  حالة 
ب�سبب فريو�ض كورونا، فيما مّت الإعالن 
الآن.  حــتــى  ـــة  دول  22 يف  ـــالت  ح ــن  ع
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وتتخذ 
خـــطـــوات ملــعــاجلــة انــتــ�ــســار مــعــلــومــات 
مواقعها،  على  الفريو�ض  حول  خاطئة 
و"تيك  و"تويرت"  "في�سبوك"  فتقوم 
دقيقة  ملعلومات  روابــط  بتوفري  توك" 
حوله، بعدما ارتفع عدد امل�ساركات التي 
حتتوي معلوماٍت خاطئة حول الفريو�ض 

وعالجه املزعوم.
ــل  ــس ــوا� ــت ــات ال ــك ــب ــس ــم � ــظ ــع ولــــــدى م
الجتماعي قواعد حتظر ن�سر املعلومات 
يف  ولــكــن  الــتــ�ــســهــرييــة.  اأو  البغي�سة 
�سركات  �سد  الـــالذع  الفعل  رد  اأعــقــاب 
�سماحها  اإثر  و"تويرت"  "في�سبوك"  مثل 
النتخابات  اأثناء  مزيفة  اأخبار  بن�سر 
وما   2016 لعام  الأمــريكــيــة  الرئا�سية 
بعدها، بداأت ال�سبكات يف التحرك. واأدت 
التوا�سل  و�سائل  على  اخلاطئة  املعلومات 
الجتماعي خالل العامني الأخريين اإىل 
عنف يف العديد من الدول، كما �ساعدت 
اأ�سا�ض  ل  التي  املخاوف  ن�سر  على  ا  اأي�سً
اللقاحات.  �سالمة  ب�ساأن  ال�سحة  من  لها 
اليوم  الجتماعية  ال�سبكات  وتــواجــه 
من�ساتها  ـــارة  اإث عــدم  ل�سمان  �سغوًطا 

حتاول  فيما  �سرر،  يف  الت�سبب  اأو  للذعر 
ال�سلطات معاجلة تف�سي فريو�ض كورونا، 
ح�سبما نقلت هيئة الإذاعة الربيطانية 

�سي". بي  "بي 
انت�سار  من  �سيحد  اإنه  "في�سبوك"  وقال 
ـــول فــريو�ــض  ــة ح ــئ ــاط ــات اخل ــوم ــل ــع امل
كورونا عن طريق اإزالة "ادعاءات كاذبة 
اأّنــه  اإىل  واأ�ــســار  املوؤامرة".  نظريات  اأو 
احلاليني  احلقائق  مدققي  �سي�ستخدم 
اخلاطئة،  املعلومات  وك�سف  ملراجعة 
كانوا  اأو  �ساركوا  الذين  الأفراد  و�سيخطر 
يحاولون تبادل املعلومات التي مت الإبالغ 
عن اأنها خاطئة. واأو�سح "في�سبوك" اأنه 
اإىل  تهدف  التي  "الدعاءات  على  يركز 
املن�سورات  ذلك  يف  مبا  العالج"،  تثبيط 

حول العالجات اخلاطئة.
املــمــلــوك  "اإن�ستغرام"،  يـــقـــوم  ــا  ــم ك
الو�سوم  بع�ض  بحظر  لـ"في�سبوك"، 
مراقبي  لــكــّن  بــالــفــريو�ــض،  املرتبطة 
التطبيق.  خطة  يف  ي�سككون  احلقائق 
املــمــلــوك  "وات�ساب"  تــطــبــيــق  وكــــان 
لـ"في�سبوك" اأي�سًا قد واجه �سعوبات يف 
فاأعلن  �سابقًا،  الكاذبة  الأخبار  مكافحة 
اإعــادة  من  امل�ستخدمني  ملنع  تدابري  عن 
خم�سة  من  ــرث  اأك اإىل  الر�سائل  توجيه 
بعد  خ�سو�سًا  جمموعة،  اأو  اأ�سخا�ض 
عليه  اخلاطئة  املعلومات  انت�سار  ارتباط 

بالعنف املفرط يف بع�ض البلدان.
هناك  اإّن  "تويرت"  قـــال  جــانــبــه،  ــن  م
ــدة حــول  ــري ــغ ت مــلــيــون   15 مـــن  ــــرث  اأك
يف  املوقع  على  ن�سرت  كــورونــا  فريو�ض 
وبالبحث  املا�سية.  الأربــعــة  الأ�سابيع 
املوقع  على  ر�سالة  تظهر  الفريو�ض،  عن 
الر�سمية  القنوات  ا�ستخدام  على  ت�سّجع 

للح�سول على املعلومات حول الفريو�ض. 
حتى  ي�سهد  مل  اأّنــه  اإىل  "تويرت"  واأ�سار 
معلومات  لن�سر  من�سقة"  "حماولت  الآن 

كاذبة عن الفريو�ض.
"تيك  الفيديو  م�ساركة  تطبيق  واأ�ساف 
ال�سحة  منظمة  موقع  اإىل  رابطًا  توك" 

للم�ستخدمني  ـــرًيا  ـــذك وت الــعــاملــيــة، 
يعتقدون  التي  املعلومات  عن  لالإبالغ 
اأنها قد تكون �سارة. واأ�سار التطبيق 
اإىل اأّن قواعده حتظر ن�سر املعلومات 
موؤخراً  انتقاده  مت  بعدما  ال�ساّرة، 
واملمر�سات  لالأطباء  �سماحه  ــر  اإث

امل�سورة  يقّدم  فيديو  مقطع  بن�سر 
متعلقة  )غري  �سحية  لق�سايا  الطبية 

بكورونا(.
تنتهك  ل  "يوتيوب"،  ة  من�سّ على  لكن 
ــادات  ــس اإر� وحــدهــا  اخلاطئة  املعلومات 
مقاطع  ــع  ــوق امل ــل  ــزي وي ــدام.  ــخ ــت ــس ال�
يح�ّض  ما  على  حتتوي  عندما  الفيديو 
والر�سائل  امل�سايقات،  اأو  الكراهية،  على 
اأما  اخلــَدع.  اأو  العنف  على  حتّر�ض  التي 
بالن�سبة اإىل البحث عن فريو�ض كورونا، 
"يوتيوب" اإنه يعر�ض معاينات  فقد قال 
جانب  اإىل  الن�سية  الإخبارية  للمقالت 
الق�س�ض  تطوير  اإمكانية  من  التحذير 

الإخبارية ب�سرعة.
ــات الــنــقــا�ــض  ــوع ــم ــة جم وعــلــى مــنــ�ــسّ
"ريديت"، ميكن للم�ستخدمني الت�سويت 
ين�سرها  التي  والروابط  التعليقات  على 
امل�ستخدمون الآخرون كي ترتفع لالأعلى 
مينح  اأّنــه  ة  املن�سّ تعترب  ما  لالأ�سفل،  اأو 
املعلومات  من  احلماية  الأ�سا�سي  النظام 
يف  لفتًة  "ريديت"  ون�سرت  اخلاطئة. 
الرئي�سية،  �سفحتها  من  العلوي  اجلــزء 
اإىل  امل�ستخدمني  توّجه  املا�سي،  الأ�سبوع 
واإجابات  اأ�سئلة  تت�سمن  نقا�ض  جمموعة 
حول فريو�ض كورونا، حتتوي على موارد 
املهتمني  لالأ�سخا�ض  مــوثــوق  وحمــتــوى 

بانت�سار الفريو�ض.
ة  اأما "�سناب �سات"، فيعترب اأّن هيكل املن�سّ
يحميها من انت�سار املعلومات اخلاطئة، اإذ 
24 �ساعة، مما  اإّن املن�سورات تختفي بعد 
ل  فيما  بكثافة،  النت�سار  مــن  مينعها 
عاّم  اأخبار"  "موجز  على  املوقع  يحتوي 
يعني  ل  عليه.  الن�سر  �سخ�ض  لأي  ميكن 
واملعلومات  الــكــاذبــة  ــار  ــب الأخ اأّن  ــك  ذل
"�سناب  على  ُتن�سر  اأن  ميكن  ل  اخلاطئة 
�سات"، اإل اأّن احتمال روؤيتها اأو م�ساركتها 

يقت�سر على عدد قليل من الأ�سخا�ض.

عندما تقرر �سراء هاتف ذكي جديد، 
يــراودك  لطفلك،  لوحي  حا�سوب  اأو 
قد  الذي  املحتوى  حول  القلق  بع�ض 
بالإ�سافة  الإنــرتنــت،  على  ي�ساهده 
�ساعات  معظم  ق�ساء  خــطــورة  اإىل 
يومه على اجلهاز وهو ما قد ُي�سبب له 

الكثري من الأ�سرار.
عليك  ت�سهل  تطبيقات   4 يلي  فيما 

مراقبة اأجهزة الأطفال:

Net Nanny تطبيق 

 Net Nanny تــطــبــيــق  يــ�ــســتــخــدم 
املحتوى  حلظر  ال�سطناعي  الذكاء 
طفلك.  يــراه  اأن  قبل  فيه  امل�سكوك 
ويب  مواقع  فلرتة  للتطبيق  وميكن 
الرقمي  الن�ساط  ومــراقــبــة  معينة 
وتقييد  مراقبة  ميكنه  كما  لطفلك، 
)موجز  ميزة  وتقوم  ال�سا�سة.  وقت 
املــوجــودة   Family Feed العائلة( 
عنه  يبحث  عما  بالإبالغ  بالتطبيق 

والتطبيقات  الإنرتنت  عرب  طفلك 
تنبيهك  ميكنها  كما  ي�ستخدمها،  التي 
الإبــاحــيــة  املــــواد  مــثــل  حمــتــوى  اإىل 
متاح  التطبيق  واملخدرات.  والأ�سلحة 
ذلك:  يف  مبا  الت�سغيل  اأنظمة  جلميع 
و   Windowsو  ،iOS و   Android

.macOS

Bark تطبيق 

مراقبة   Bark تطبيق  ــك  ل يتيح 
الن�سو�ض ور�سائل الربيد الإلكرتوين 
التي ت�سل اإىل جهاز طفلك، اإىل جانب 
وتطبيقات  يوتيوب  موقع  حمتوى 
اأي  عن  بحًثا  الجتماعي  التوا�سل 
عنه  يبحث  قد  فيه  م�سكوك  حمتوى 
التطبيق  وير�سل  ي�ساهده.  اأو  طفلك 
اكت�سف  اإذا  الأمــور  لأولياء  تنبيهات 
اأو  الإلـــكـــرتوين،  للتنمر  ــات  ــالم ع

حمتوى غري منا�سب.
الت�سغيل  اأنظمة  ا حتديد  اأي�سً ميكنك 
ويكلف  مراقبتها،  يف  تــرغــب  الــتــي 

ال�سرتاك يف هذا التطبيق 9 دولرات 
نظامي  على  ويعمل  اأ�سرة  لكل  �سهرًيا 

.Android و iOS الت�سغيل

Goya-Move تطبيق

على   Goya-Move تطبيق  يــركــز 
اأكرث  للطفل  البدين  الن�ساط  مراقبة 
من  ملنعه  الإنرتنت،  على  ن�ساطه  من 
اللت�ساق بهاتفه طوال اليوم. ويتيح 
للوالدين قفل تطبيقات معينة حتى 
يقوم طفلهم بعدد معني من اخلطوات 

اأو يكمل تنفيذ قائمة من املهام.
وقت  تعيني  ا  اأي�سً للوالدين  وميكن 
الطفل  ليقوم   Blackout )تعتيم( 
ق�ساء  اأو  املدر�سية  واجباته  بحل 
مزيد من الوقت مع الأ�سرة اأو الذهاب 
 )1.99( التطبيق  ويكلف  النوم.  اإىل 
ودولر  الأول  للطفل  �سهرًيا  دولر 

واحد �سهرًيا لكل طفل اإ�سايف.

Family Link تطبيق

من   Family Link تطبيق  لك  يتيح 
لطفلك  غوغل  ح�ساب  اإن�ساء  غوغل 
مع  عاًما(   13 من  اأقل  عمره  كان  )اإذا 
خدمات  معظم  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
غوغل، مبا يف ذلك: الربيد وتطبيق 
تتبع  الأمــور  لأولياء  ويتيح  ال�سور، 
باأطفالهم  اخلــا�ــض  غــوغــل  ح�ساب 
املنا�سب  املــحــتــوى  اإىل  واإر�ــســادهــم 

لعمرهم.

اأو  قبول  ا  اأي�سً للوالدين  ميكن  كما 
رف�ض التطبيقات التي يريد اأطفالهم 
تو�سيات  التطبيق  ويقدم  تنزيلها. 
ميكن  التي  التطبيقات  حول  لالآباء 
املعلمون،  ير�سحها  والــتــي  تنزيلها 
اإ�سافتها  لــلــوالــديــن  ميــكــن  ــي  ــت وال
مبا�سرة اإىل هاتف الطفل. بالإ�سافة 
حدود  مثل  للوالدين  حتكم  لأدوات 
لوقت  الهاتف  وقفل  النتظار  وقت 

العائلة، وتتبع املوقع اجلغرايف.

فريو�ض كورونا: مواقع التوا�شل تكافح وباء الأخبار الكاذبة

الجتماعي  التوا�سل  موقع  يتعقب 
الــوقــت  طــــوال  "في�سبوك" 
امل�ستخدمون  يفعله  مــا 
ـــرى  عــلــى املــواقــع الأخ
ي�ستخدمون  ل  عندما 
ومت  مــــنــــ�ــــســــتــــه. 
جديدة  اأداة  اإطــالق 
"في�سبوك"  ــــن  م
ــض مــــاذا  ــر� ــع ــت ــس ــ� ت
املوقع  عنكم  يعرف 

وكيف توقفونه.  
ومت الإعالن عن الأداة 
اأغ�سط�ض/  يف  اجلديدة 
باتت  لكنها  ــي،  املــا�ــس اآب 
الثالثاء.  من  اعتباراً  متاحة 
وهي اأداة تخربكم عن ال�سركات التي 
زيارة  مثل  الفعلي،  ن�ساطكم  حول  مبعلومات  "في�سبوك"  تزود 

موقع اأو �سراء منتج.
ح�سابكم  مع  ربطها  اأجل  من  املعلومات  هذه  "في�سبوك"  ويجمع 
وهو  اأكــرث،  تغريكم  باإعالنات  ا�ستهدافكم  ثم  ومن  ال�سخ�سي، 
ال�سركة  باأن  ي�سعرون  امل�ستخدمني  يجعل  الذي  الأ�سا�سي  ال�سبب 

تتج�س�ض عليهم ب�سبب دقة الإعالنات التي تظهر اأمامهم. 
ميكن الدخول اإىل هذا الرابط

معرفة  اأجل  من   )facebook.com/off_facebook_activity(  
ميكن  كما  من�سته.  خــارج  بحياتكم  "في�سبوك"  معرفة  مقدار 
ثم  الإعــدادات  عرب  التاميالين  خالل  من  ال�سفحة  اإىل  الو�سول 

النقر فوق معلومات "في�سبوك" اخلا�سة بكم. 
 ،Off-Facebook Activity عنوان  حتمل  �سفحة  تظهر  �سوف 
التي  واملواقع  التطبيقات  من  طويلة  قائمة  من  تده�سون  و�سوف 

ت�سّلم بياناتكم للموقع الأزرق.
لديهم  الذين  امل�ستخدمني  حتى  فــاإن  "ريكود"،  موقع  وبح�سب 
متديدات حتظر التتبع على مت�سفحاتهم �سيجدون على الأرجح 
ال�سركات بيانات �سخ�سية  التي تر�سل فيها  الع�سرات من احلالت 

اإىل "في�سبوك". 
هناك  بحيث  ما،  حد  اإىل  ال�سرتاك  اإلغاء  اإمكانية  تتيح  الأداة 
اأكرث جذرية ميكن  "اإيقاف الن�ساط يف امل�ستقبل". لنتيجة  خيار 
النقر على "اإدارة ن�ساط امل�ستقبل" ثم تغيري املفتاح الأزرق على 

اجلانب الأمين من ال�سفحة.
املواقع  البيانات يف  اإيقاف جميع عمليات جمع  اإىل  لن يوؤدي هذا 
ر�سالة  �ستظهر  الأزرق  املفتاح  تغيري  فعند  الأخــرى،  واملن�سات 
تقوم  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  ن�ساطًا  نتلقى  زلنا  "ما  تقول 

بزيارتها"، لكن لن يتم ربط هذه املعلومات بح�سابكم.
وميكن اأي�سًا حذف �سجل الأن�سطة خارج "في�سبوك" بالنقر على 
"حمو ال�سجل" يف قائمة الأن�سطة. �ستظهر نافذة منبثقة تطلب 

النقر على "م�سح ال�سجل" مرة اأخرى. 
و�سوف يوا�سل امل�ستخدم م�ساهدة الإعالنات، لكنه لن يكون بتلك 

الدقة التي تثري الريبة واخلوف من جانب امل�ستخدمني.

يف  تفعلون  ما  "في�شبوك" يعلم 
املواقع الأخرى... هكذا متنعونه

ملراقبة اأجهزة اأطفالك.. اعتمد هذه التطبيقات
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اأ�شرى فل�شطينيون

بقلم :  �شري  القدوة
------------------------

��لقيادة  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �ن 
�رد  مللا  قاطعا  رف�سا  يرف�س�ن 
ب�سفقة �لقرن �خا�سة تلك �لقر�ر�ت 
��عتبارها  بالقد�ص  تتعلق  �لتي 
جانب  �إىل  �الحتال  لد�لة  عا�سمة 
�ملخالفة  �الأمريكية  �لقر�ر�ت  جملة 
للقان�ن �لد�يل �خا�سة مع �خلط��ت 
�الحادية �لتي �تخذها تر�مب ��إعانه 
عن �سفقته �لعن�رسية �لز�ئفة ��لتي 
تقرير  �تق��ص  �الحتال  تكر�ص 
�مل�سري �لفل�سطيني �تن�رس �لكر�هية 
�النفجار  حالة  �ىل  �ملنطقة  �تعيد 
�ل�سام  فر�ص  كل  �تدمر  �ل�سامل 

باملنطقة .
�طنية  ��سرت�تيجية  غلليللاب  �ن 
للم��جهة ي�سجع د�لة �الحتال على 
�ال�ستيطانية  ن�ساطاتها  م�ساعفة 
�م�ساعفة  �حتالها  ���ستمر�ر 
يف  جديد  ��قع  �فر�ص  �ال�ستيطان 
عن  �العللان  عرب  �لغربية  �ل�سفة 
على  يجري  ما  ��ن  �ل�سم  خمطط 
ح�سب  �مل�سنفة  �ملناطق  يف  �الر�ص 
�ل�سابقة   �الحتال  مع  �التفاقيات 
�يف  عللام  ب�سكل   ) ج   ( كمناطق 

خا�ص  ب�سكل  �لفل�سطينية  �الغ��ر 
�فقا  للم�سادرة  معر�سة  باتت 
ل�سفقة �لقرن �خطة تر�مب �خا�سة 
جي�ص  بها  قام  �لتي  �الجللر�ء�ت  بعد 
�ل�زير  من  بت�جيهات  �الحللتللال 
�ترية  لدفع  بينيت  �ملتطرف  �ليميني 
�ال�ستيطان ��ال�ستياء على �الر�ص 
�لفل�سطينية �ىل �حلد�د �لق�س�ى يف 
حما�لة منهم ال�ستباق �لزمن ل�رسقة 

�الر�ص �لفل�سطينية.
لها  يخطط  �لتي  �مل�ساريع  تلك  �ن 
����سحة  مك�س�فة  باتت  �الحتال 
بل  �للرس�  تعد  مل  �هللي  للجميع  
يعمل  �الحتال  ��ن  ��قعا  ��سبحت 
�للل�ز�ريللة  �للجان  ت�سكيل  على 
من  لكل  �ل�سم  قلللر�ر�ت  التللخللاذ 
من  �مليت  �لبحر  ��سمال  �الغلل��ر 
�ما  �ال�ستيطانية  �لكتل  �سم  خال 
�ىل  �ملعز�لة  بامل�ست�طنات  ي�سمى 
لذلك  يخطط  كما  �الحتال  د�لللة 
��لت��جد   �لبناء  مبنع  �تعهده  نتنياه� 
من  �ملناطق  هللذه  يف  �لفل�سطيني 
ع�سكرية  م�ست�يات   �أربعة  خال 
��أمنية  �ق�سائية  ��قللتلل�للسللاديللة 
�سيا�سة  يف  ��ال�ستمر�ر  ��إعامية 
للم�سلح  �فقا  فيها  �لبي�ت  هللدم 
�لقرن  �سفقة  غطاء  �حتت  �الحتال 

�ل�سيا�سات  تلك  ظل  .يف  �المريكية 
بات من �ملهم على �مل�ست�ي �ل�طني 
تبني  على  �لعمل  �لفل�سطيني 
�ل�سعيد  على  �ساملة  ��سرت�جتية 
��جلماهريي  ��ل�طني  �ل�سيا�سي 
��لكفاحي  مل��جهة خطر �ال�ستيطان 
�لرت�ب  �حدة  يهدد  د�هم  خطر  �ه� 
�ل�طني  ��لللعللمللل  �لفل�سطيني 
منظمة  عللمللل  تللعللزيللز  ��للللرس�رة 
د�ر  �تفعيل  �لفل�سطينية  �لتحرير 
��ملجل�ص  للمنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص 
�ل�سيا�سات  هذه  مل��جهة  �ل�طني 

�ال�رس�ئيلية .
ينت�رس  �لللللذي  �ال�للسللتلليللطللان  �ن 
�لفل�سطيني  �جل�سد  يف  كال�رسطان 
�مل�رس  �تقرير  �ل�سيادة  حق  �يهدد 
كل  �ين�سف  �لفل�سطينية  للد�لة 
�لكفاحي  �ل�سعيد  على  �جنازه  مت  ما 
�جل  �مللن  �لفل�سطيني  ��ل�طني 
�لعمل  من  بد  ال  �خلطر  هذ�  م��جهة 
تعتمد  �طنية  ��سرت�تيجية  بناء  على 
�لنزيف  ��قف  �ل�حدة  تعزيز  على 
�ل�طني  �ل�سعيد  علي  �حلا�سل 
�لذي  �لللفللردي  للعمل  حد  ���سع 
�لفل�سطيني  �مل�ستقبل  يهدد  بللات 
�فللتللح حللل��ر �طللنللي �للسللامللل بني 
�لتده�ر  لهذ�  حد  ل��سع  �جلميع 

�لفل�سطينية  �ل�طنية  �لعاقات  يف 
�طنية  ��س�ص  �سياغة  على  ��لعمل 
�لدمار  هذ�  م��جهة  ت�سمن  �ساملة 
�ال�ستيطان  ��قللع  عللن  ينتج  �مللا 
جتاه  �الحتال  ��سيا�سة  �ال�رس�ئيلي 
بد� تطبيق �سفقة �لقرن ��سم �ل�سفة 
خطط  لدعم  بحاجة  ��أننا  �لغربية 
�سعيد  على  �لفل�سطينية  �حلك�مة 
باالنفكاك  �خلا�ص  �ل�طني  برناجمها 
زمني  جد�ل  ���سع  �الحتال  عن 
��لقي�د  �التفاقيات  كل  من  لتحرر 
�العتماد  �ىل  ��س�ال  �ال�رس�ئيلية 
على �لذ�ت �بناء �مل�ؤ�س�سات �لقادرة 

على حماية �حلق�ق �لفل�سطينية .
على  �لعمل  �رس�رة  �ىل  نتطلع  �ننا 
�نهاء �الحتال الأر�ص د�لة فل�سطني 
�عا�سمتها   1967 حلللد�د  على 
�ل�رسعية  لللقللر�ر�ت  �فقا  �لقد�ص 
�ملللطللللل�ب على  �لللد�للليللة �بلللات 
بل�رة  على  �لعمل  �لعربي  �مل�ست�ى 
مل��جهة  �ساملة  عربية  ��سرت�تيجية 
�تخاذ  ��للللرس�رة  �ل�سفقة  تلك 
فيها على  لنحافظ  �جر�ء�ت  �سل�سلة 
�سلطات  �على  �لفل�سطينية  �حلق�ق 
م�س�ؤ�لياتها  تتحمل  �ن  �الحتال 

�لكاملة ك�سلطة حمتلة.

�شفقة القرن تكر�ض واقع الحتالل ال�شرائيلي

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�ص  هدد 
�سي�قف  نللله  �أ عللبللا�للص،  حمللملل�د 
�الإعان  عقب  �الأمني،  �لتن�سيق 
حممًا  �لقرن"،  "�سفقة  عللن 
�لكاملة  �مل�س�ؤ�لية  "�إ�رس�ئيل" 

�الأمريكي. �مل�رس�ع  ��ستمر  حال 
يف  كلمته  خللال  عبا�ص  �قللال 
�إن  �لله،  بللر�م  �لللل�زر�ء  جمل�ص 
 %  6 غري  تعطينا  ال  تر�مب  خطة 
�هي  �غزة  �ل�سفة  �أر��سي  من 
�إىل  �لفل�سطينية  �لد�لة  تق�سم 
�أن  "رف�سنا  مردًفا:  �أق�سام،  �ستة 
تك�ن  �لن  ��سيطًا  �أمريكا  تك�ن 

�ل�سام". بعملية  �حدها 
�الأمريكان  ��ستمر  "�إذ�  ��أ�ساف: 
فاملقاطعة  �مللل�للرس�ع،  هللذ�  يف 
�قلنا  قاطعناهم  �نحن  م�ج�دة، 
�الإد�رة  مع  نتحدث  لن  ننا  �أ �أن 
�الأبي�ص،  ��لبيت  �الأمريكية، 
�ال  نرت�جع  �لن  عدميني  �ل�سنا 
باملفا��سات  �قبل��  تر�جع��  �إذ� 

�لد�لية". �ل�رسعية  �أ�سا�ص  على 
مل  �أمريكا  �أن  �إىل  عبا�ص،  ��أ�سار 
�لغاية  �أ��سل�  �تفاق  منذ  تعطنا 
م�سدًد�  �إيجابية،  نقطة  �أي  �الآن 
تنتق�ص  �لقرن"  "�سفقة  �أن  على 

�لفل�سطينية" �حلق�ق  من 
�سد  �لللعللربلليللة  �مللل��قللف  �ثللمللن 

"�لعرب  قائًا:  �لقرن"،  "�سفقة 
�سد". ��حد  رجل  �قفة  �قف�� 

عبا�ض: خطة ترامب ل تعطينا غري 6 % من اأرا�شي 
ال�شفة وغزة

اأخبار فل�شطني

�علللتلللقلللللللت قلللللل��ت �الحلللتلللال 
بينهم  م��طنًا   500 "�الإ�رس�ئيلي" 
�سهر  خال  �سيدة،   18� طفًا   75
يناير/ كان�ن ثاين �ملا�سي. ��أ��سح 
للدر��سات،  فل�سطني  �أ�رسى  مركز 
�الإ�رس�ئيلي  �الحتال  �سلطات  �أن 
�سيا�سة  �جلديد  �لعام  خال  ���سلت 
�أبناء  بحق  ينفذها  �لتي  �العتقاالت 
بعد  �خا�سة  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 
الإرغامهم  ترمب"،  "�سفقة  �إعان 

�ل��قع. باالأمر  �لت�سليم  على 
للمركز  �الإعللامللي  �لناطق  �بللني 
�أن  �الأ�للسللقللر  ريلللا�لللص  �لللبللاحللث 
��ستنز�ًفا  �أ�للسللحللت  �العللتللقللاالت 
من  ��أد�ة  �لفل�سطيني،  لل�سعب 
�ليها  يلجاأ  �لللتللي  �لقمع  �أد��ت 
�س�كته،  �ك�رس  ملحاربته،  �الحتال 

�ال تكاد متر �ساعة د�ن تنفيذ عملية 
�رس�ئح  كل  تطال  ��لتي  �عتقال، 
�أن  �لفل�سطيني.��أ�ساف  �ملجتمع 
من  م��طنني   )9( �عتقل  �الحتال 
�عتقل��  منهم  �ثنني  غللزة،  قطاع 
فيما  حان�ن/�يرز،  بيت  حاجز  على 
�عتقل )7( �سبان على حد�د �لقطاع 

�لت�سلل". "حما�لة  بحجة  �ل�رسقية 
 )5( �عتقل  �الحتال  �أن  �إىل  ��أ�سار 
ع�س�ة  بينهم  من  د�ليني  نا�سطني 
ك�نتاال"  "�آنا  �لفنلندي  �لللربملللان 
�ل�سياج  �جتياز  حما�لتهم  بزعم 
�الأر��سي  بني  يف�سل  ��لذي  �لز�ئل 
من  غللزة  �قطاع   48 عللام  �ملحتلة 
�لقطاع  جن�ب  �الإ�رس�ئيلي  �جلانب 
�حل�سار  ��ستمر�ر  على  �حتجاًجا 
الأكر  �إن�سانية  �أزمة  ي�سبب  �لذي 

فل�سطيني.��أ�سار  ملي�ن   2 من 
��ستهد�ف  ���سل  �الحتال  �أن  �إىل 
�ل�سهر  �عتقل  حيث  �لقا�رسين، 
ما  قللا�للرًس�  طللفللًا   )75( �ملن�رسم 
�أعمارهم. من  ع�رس  �لثامنة  د�ن 
من  �للسللعللد  �الحلللتلللال  �أن  �بلللني 
�لفل�سطينيات،  �لن�ساء  ��ستهد�ف 
بني  �العتقال  حاالت  ��سلت  حيث 
من  غالبيتهن   )18( �ىل  �لن�ساء 
�عتقل  فيما  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة 
�سهرها  يف  حامل  �سيدة  �الحتال 
مع  قلقيلية  مللدنلليللة  مللن  �الأخلللري 
�لتحقيق  بعد  عنها  ��أُفرج  ز�جها، 
�ألف   20 بقيمة  بكفالة  ل�ساعات 
�ل�سج�ن  �د�رة  بللاأن  �سيقل.��أفاد 
�القتحام  عمليات  مللن  �سعدت 
 )13( �نفذت  باالأ�رسى،  ��لتنكيل 

�ملا�سي،  يناير  خال  �قتحام  عملية 
نفذت  �قتحام  عمليات   6 منها 
نقل  خالها  مت  "رمي�ن"  �سجن  يف 
�سج�ن  �إىل  �الأ�رسى  من  �لع�رس�ت 
�أي  باأخذ  لهم  ت�سمح  �أن  د�ن  �أخرى 
ماب�سهم.�ذكر  �أ�  مقتنياتهم،  من 
خال  �الإ�رس�ئيلية  �العتد�ء�ت  �أن 
��الأطفال  �الأ�سري�ت  طالت  يناير 
�الإد�رة  �أقدمت  حيث  �لقا�رسين، 
�سجن  من  طفًا   )34( نقل  على 
"�لد�م�ن"  �سجن  �ىل  "ع�فر" 
�الأ�للرسى  من  ممثليهم  مر�فقة  د�ن 
بهم،  �ال�ستفر�د  بهدف  �لبالغني، 
"�لد�م�ن"  �سجن  �قتحمت  فيما 
عليهن  ��عتدت  باالأ�سري�ت  �خلا�ص 
مري�سة  �أ�سرية  �إخر�ج  رف�سهن  بعد 

للعقاب.

الحتالل يعتقل 500 مواطن بينهم 75 طفاًل و18 �شيدة خالل يناير

وزير احلرب "الإ�شرائيلي" يخطط لعملية ع�شكرية يف غزة
قللللللال علليللديللت 
�للللسلللليلللللللللمللللان 
عللل�لللسللل� حلللزب 
�للليللمللني �جلللديللد، 
�لللليللل�م �الثللنللني 
�إن   ،3/2/2020
�زير �حلرب نفتايل 
للرد  يخطط  بينت 

��لبال�نات  �ل�س��ريخ  �إطاق  على 
من قطاع غزة. �فق �لقناة 7 �لعربية.
يخطط  بينيت  �أن  �لقناة،  ��أ�سافت 
�مل�ستقبل  يف  �أهمية  �أكلللر  لعمل 
�أنه عليه  �إىل  �لقريب يف غزة، م�سرًي� 
�لطا�لة.�تاأتي  على  �خلطة  ي�سع  �أن 
�ليمني  حللزب  ع�س�  ت�رسيحات 
مع  تز�مًنا  �سيلمان  عيديت  �جلديد 

م�ست�طنات  ت�سهدها  �لتي  �لت�تر�ت 
�ل�س��ريخ  �سق�ط  جر�ء  غزة  غاف 
��لبال�نات. ح�سب زعم �الحتال يف 
�لعربية،  كان  قناة  �أ�سارت  �ل�سياق، 
منظ�مة  لدى  تقدير�ت  هناك  �أن  �إىل 
�الحتال �الأمنية باندالع ت�سعيد يف 
�النتخابات  م�عد  قبل  غزة،  قطاع 

"�الإ�رس�ئيلية".

حممود �شامل 
�شليمان ابو 

خربي�ض
منذ نح� 29 عاما مل تهناأ عائلة 
حمم�د  �لفل�سطيني  �الأ�سري 
خربي�ص  �أبلل�  �سليمان  �سامل 
خميم  يف  �لقاطنة  عاما(   52(

�أريحا �رسق  �لفل�سطينيني �سمال غرب  �ل�سلطان لاجئني  عني 
�ل�سفة �لغربية، بفرحة �لعيد مع �بنها حمم�د، ليكمل 58 عيد� 
ل  د�ن �أ�رسته. غيرّبه �الحتال طيلة هذه �ملدة يف �سج�نه �لتي تنقرّ
فيها كافة، �جترع فيها �لبعد ��حلرمان ��ملعاناة. �عتقل حمم�د 
�لذي ينتمي حلركة "فتح"، حينما كان يبلغ من �لعمر )23 عاما( 
�إلقاء  بتهمة   ،1988 �لعام  من  �الأ�ل  ت�رسين  �أكت�بر/  �سهر  يف 
زجاجة حارقة باجتاه حافلة �إ�رس�ئيلية يف �أريحا، �يق�سي حكما 
بال�سجن �مل�ؤبد مدى �حلياة، كان حينها حمم�د متز�جا �ز�جته 
�أ�رسه،  �أيام على  بعد  �أ�سماء  �ل�حيدة  �بنته  حامل، �قد ��سعت 
�كانت تز�ره يف �ل�سجن �هي طفلة �منعت من زيارة ��لدها 
كما بقية �أفر�د �لعائلة، ي��سح عي�سى �أب� خربي�ص "�أب� فادي"، 
�أ�سماء  �جلديد".  لل"�لعربي  خربي�ص  �أب�  حمم�د  �الأ�سري  �سقيق 
يف  ��لدها  م�ساركة  من  حرمت  طفلتان.  �لديها  متز�جة  �الآن 
من  كتخرجها  �الأخللرى  �ل�سعيدة  حلظاتها  كما  زفافها  فرحة 
�جلامعة. �قد �نتقلت لتعي�ص مع ز�جها ���لدتها يف �ل�اليات 

�ملتحدة �الأمريكية.
�أب� فادي �جميع �أفر�د عائلة �أب� خربي�ص �لتي ت�سكن خميم عني 
�ل�سلطان ��ملهجرة من منطقة عني جدي عند �لبحر �مليت، تنتمي 
�إىل عرب �لر�سايدة، ال يغيب عن خميلتهم �سقيقهم حمم�د �أبد�، 
يتذكر�ن حمم�د يف كل منا�سباتهم �جل�ساتهم، يف ي�م �لعيد 
يذهب �أب� فادي ��إخ��نه ��أخ��ته عند ��لدتهم �يبد�ؤ�ن عيدهم 

عندها م�ستذكرين حمم�د �ل�ساب �ملحب�ب ��ملثقف.
نظرة  �إلقاء  من  كذلك  حرم  �لذي  خربي�ص  �أب�  حمم�د  �الأ�سري 
�ل�د�ع على ��لده يف �لعام 1993، يعاين د�خل �سج�ن �الحتال 
للعائلة من  له، ب�سبب حرمان �الحتال  من ندرة زيارة عائلته 
�لزيارة بحجة �ملنع �الأمني، �أما ��لدته �ملري�سة �لتي تعي�ص بكلية 
��حدة، فقد ز�رته �لعام �ملا�سي بعد �نقطاع ��ستمر نح� �سبع 
�سن��ت ب�سبب مر�سها، حيث نقلت �إىل �ل�سجن ب���سطة مركبة 
�إ�سعاف. رغم معاناته من م�ساكل �سحية كثرية منها م�ساكل 
مر�ص  من  �عاناته  م�ؤخر�،  ق�سطرة  عملية  ��إجر�ئه  �لقلب  يف 
جلدي منذ 8 �أ�سهر، ��سغط �لدم ��لك�ل�سرت�ل �م�ساكل يف 
�لعم�د �لفقري، يف ظل �إهمال طبي من قبل �سلطات �الحتال. 
غري �أن �الأ�سري حمم�د �أب� خربي�ص �الأ�سري يف �سجن ع�سقان 
حاليا، �أ�رسرّ على �مل�ساركة باالإ�رس�ب �الأخري عن �لطعام �لذي 
��ستمر ملدة  )�إ�رس�ب �حلرية ��لكر�مة(، ��لذي  �الأ�رسى  خا�سه 
كيل�غر�ما.�الأ�سري   24 �زنه  من  خاله  حمم�د  فقد  ي�ما،   41
حمم�د �أب� خربي�ص �ملعتقل يف �سجن ع�سقان حاليا، �أ�رسرّ على 
�الأ�رسى  خا�سه  �لذي  �لطعام  �الأخري عن  باالإ�رس�ب  �مل�ساركة 
�ي�سدد �سقيق حمم�د، �أب� فادي، على �أن �سقيقه �إن�سان منا�سل 
همه كاأي فل�سطيني يريد حترير بلده من �الحتال، �رغم م�سي 
هذه �ملدة �لط�يلة، �إال �أن �سلطات �الحتال رف�ست �الإفر�ج عنه 
قبل  �الأ�رسى  �رس�ح  �إطاق  من  ��الأخللرية  �لر�بعة  �لدفعة  يف 
�ملفا��سات”. بل”�سفقة  تعرف  كانت  ��لتي  �سن��ت  ثاث 
كان  ��ملثقف  �لفطن  “�الإن�سان  فادي،  �أب�  ي�سفه  كما  حمم�د 
�تاريخها،  فل�سطني  بق�سية  �سنا  ت�سغره  �لتي  �الأجيال  ي�عي 
على  ��أ�رس  كثري�،  يحبه  ��لدي  كان  لقد  �عتقاله،  يتم  �أن  قبل 
�أن يلتحق حمم�د مبدر�سة �لر�هبات �خلا�سة �هي مدر�سة كان 
�أب� خربي�ص طم�ح  يدخلها”. لدى حمم�د  �لطاب  �لقليل من 
�ه�  �جلامعي  تعليمه  �إكمال  على  �أ�رسرّ  �عتقاله  فبعد  كبري؛ 
ملتحق حاليا بربنامج �ملاج�ستري يف تخ�س�ص �لعل�م �ل�سيا�سية 
��سط  �لقد�ص  �رسقي  دي�ص  �أب�  بلدة  يف  �لقد�ص  جامعة  يف 
خربي�ص  �أب�  عائلة  تعترب  �ملر��سلة.  طريق  عن  �لغربية،  �ل�سفة 
�ل�سادر بحقه حكم جائر �ه� حكم  �أن �عتقال حمم�د ��حلكم 
“حمم�د مل يع�ص بني  �أب� فادي:  �سيا�سي �لي�ص قان�نيا، يق�ل 
معنا،  عي�سه  من  �أكر  �ل�سجن  يف  عي�سه  كان  كثري�،  �لعائلة 
�أمتنى من �لقادة �ل�سيا�سيني عدم �لتقاع�ص ��لعمل على �إطاق 
�أ��سل�، �من  �أ�رس�نا خا�سة �ملعتقلني قبل ت�قيع �تفاقية  �رس�ح 
�ل�سهاينة  1994، لكن  �لعام  منذ  �أفرج عنهم  قد  �أنه  �ملفرت�ص 
ينكث�ن �لعهد د�ما”. حمم�د �لذي يعد ترتيبه �لر�بع بني �إخ�ته 
��أخ��ته يف �أ�رسة مك�نة من 11 فرد� �إ�سافة �إىل �ل��لدين، ال 
لن  �لذي  ��ملقرب  ��ملحب�ب  �لرمز  ه�  �لعائلة،  بال  عن  يغيب 
تن�ساه، يعلق جميع �أفر�دها �س�ر� ملحم�د يف منازلهم، �ياأمل�ن 
�أن يت�قف نزيف معاناتها ��أن يع�د حمم�د �إىل �أح�سان �لعائلة 

قريبا.
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�شفقة القرن .. م�شروع اأمريكي ا�شرائيلي 
جديد للحرب والنزاع

قراءة / حممد علي
------------------ 
العرب ويف غياب اجلانب 

غري  اأو  الر�شمي  الفل�شطيني 
ر�شمي.

��سم  مبادرتها  على  �طلقت  �أمريكا 
�لتفا�سيل  �تعر�ص  �ل�سام«  »�أفق 
��س�ح  بكل  �ملبادرة  عن  �ملن�س�رة 
حل  يف  �ملللتللحللدة  �للل�اليللات  يلللة  ر�ؤ
�سعبها  جتريد  �ه�  فل�سطني  ق�سية 
حك�مة  �للسلليلل�للص  تللاأ يف  حللقلله  مللن 
�مري�ثها  �أر�سها  على  م�ستقلة 
��لطبيعية  ن�سانية  �الإ حق�قه  �نزع 
كيان  �إىل  حق�قه  كافة  �ت�سليم 
"�إ�رس�ئيل"!.ينا�ر  ��سمه  حمتل 
"�إ�رس�ئيل"  �ل�زر�ء  رئي�ص  نتانياه� 
قللت بللاإعللانلله ملللر�ر�ً �تللكللر�ر�ً  �مللل�ؤ
�لتطبيع  يف  "�إ�رس�ئيل"  جنللاح  عن 
هذه  بللاأن  �يللر�ج  عربية  د�ل  مللع 
�إجناز�ً  �لعربية  �لد�ل  مع  �لعاقات 
كانت  مما  �أكر  هي  بل  م�سب�ق  غري 

�سن��ت قبل  "�إ�رس�ئيل"  به  حتلم 
معًا  الق�شايا  بع�ض  مراجعة  

بع�ص  مع  �الإ�رس�ئيلية  �لعاقات   
م�ستجد�ً  �أمر�ً  لي�ست  �لعربية  �لد�ل 
�جلديد  �لكن  �للل��قللع  �أر�للص  على 
�لعاقات  هللذه  عللن  �الإعلللان  هلل� 
مل  �جلللديللدة  �لللظللاهللرة  هللذه  �خلفية. 
�إال  "�إ�رس�ئيل"  ل�سالح  �سيئًا  تغري 
��إعللاملليللة.  �سيا�سية  مللنللا�ر�ت 
خللا�للسللة فللى �لللعللقللد �الأخللللري، كللان 
من  جللزء  �لللعللربلليللة  �للللد�ل  بع�ص 
�الأمريكي  �الإ�رس�ئيلي  �لتحالف 
هذ�  �جت�سد  �ملقا�مة  حملل�ر  �سد 
لبنان،  فى   2006 حرب  فى  �لتحالف 
�لنتيجة  علللللى  يح�سل  مل  حلليللث 
"�إ�رس�ئيل"  م�سيبة  �مللللرجللل�ة. 
�لر�سمية  �لعربية  �الأنظمة  لي�ست 
معها  ر�سمية  عللاقللات  ��جللل�د 
تتج�سد  م�سكتلها  بل  عدمها،  �أ� 
�سه  ر�أ �على  �ملقا�مة  حملل�ر  فى 
جهة  من  قليميا  �إ ��رسكائها  يللر�ن  �إ
من  ��لعربية  �الإ�سامية  ��ل�سع�ب 
لل�سع�ب  �بالن�سبة  �أخللرى.  جهة 
�لكيان  ل�سالح  �سيئًا  يتغري  فلم 
م�ست�ى  تلللزد�د  بللل  �ل�سهي�ين 

�لللكللر�هلليللة �للل�للسللعللبلليللة �للسللد هللذ� 
�ملقا�مة  حم�ر  �لظامل.��أما  �لكيان 
ع�سكريًا  معن�يًا،  ق�ة  �إزد�د  فقد 
تاعب  عن  �لنظر  بغ�ص  ��سيا�سيًا، 
��لعر�ق  لبنان  فى  �حلفائها  �أمريكا 
بع�ص  م�ستغًا  �غللريهللا  يلللر�ن  ��إ
هللذه  �لللكللن  ��لللكللر�ت  �الأ�ر�ق 
�لي�ست  عابرة  �ل�سيا�سية  �لظر�ف 
ت�ؤديي  �لللن  م�سب�ق  غللري  �سيئًا 
مل�سلحة  �إ�سرت�تيجية  تغيري�ت  �إىل 
"�إ�رس�ئيل"  ما  �أ �حلفائها.–  �أمريكا 
ي��جه  �لكيان  هللذ�  فللاإن   ، د�خللللليللًا
�الآن  يعاين  حيث  ظللر�فلله؛  �للسلل�ء  �أ
د�خل  م�سب�قة  غري  نق�سامات  �إ من 
�الإ�رس�ئيلية  �ل�سيا�سية  �الأحللز�ب 
�إىل  نق�سامات  �الإ هللذه  �أدت  حيث 
حللالللة مللن علللدم �ال�للسللتللقللر�ر يف 
ت�سهدها  مل  �الإ�رس�ئيلية  �حلك�مة 
هناك  �لي�ص  قبل  من  "�إ�رس�ئيل" 
�الأمد  يف  نفر�جة  �إ على  م�ؤ�رس�ت 
�لع�سكري  �ل�سعيد  �على  �لقريب. 
م�ستعد  غري  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�ص  فاإن 
حا�سمة  ع�سكرية  �رسبة  لت�جيه 
فل�سطني  يف  "�إ�رس�ئيل"  خ�س�م  �إىل 
�يللر�ن   � �أ لللبللنللان   � �أ �للسلل�ريللا  �أ� 
على  معن�ياته  تللردي  من  �يعاين 
عن  نيتانياه�  له  يللر�ج  ما  عك�ص 
�الإ�رس�ئيلي.��أما  �جلي�ص  جاهزية 
�أن  يخفى  ال  �ل�سعبية،  �لناحية  من 
�الأر��سي  �ساكني  من  كبري  ق�سم 
تلك  �إىل  �ملهاجرين  من  هم  �ملحتلة 
�سكانها  مللن  �لي�س��  �الأر��للسللي 
حياة  لعي�ص  جللاء��  �قد  �الأ�سليني 
يف  عا�س�ها  �لتي  تلك  من  �أف�سل 

قبل،  من  فيها  كان��  �لتي  �لبلد�ن 
للدفاع  ��للسللتللعللد�د  علللللى  �لي�س� 
فال�س��د  �الإ�رس�ئيلي  �لكيان  عن 
�حلر�ب  من  منهكني  منهم  �الأعظم 
�ملللن حللالللة �حلللللرب �ملللفللر��للسللة 
من  رعبًا  �يعي�س�ن  �لكيان  على 
لهم  ناقة  –ال  حرب  �إندالع  �حتمال 
تغري  بعد  خا�سة  جمل-  �ال  فيها 
�الإ�سرت�تيجية  �لع�سكرية  �ملعادلة 
بعد  قليميًا  �إ �حلفائها  ير�ن  �إ ل�سالح 
“عني   � هاك”  “غل�بال  ��ستهد�ف 
يف  نه  �أ متامًا  يدرك�ن  �هم  �ال�سد”. 
"�إ�رس�ئيل"  فاإن  حرب  ن�س�ب  حالة 
�لدقيقة  �ل�س��ريخ  مرمى  يف  تقع 
نلل�للسلل�ب  حلللاللللة  يف  �غريها.– 
عربي  بلد  ي�جد  ال  قليميًا  �إ حرب، 
ع�سكريا  يللتللحللالللف  �للسللامللي  ��إ
�ل�سهي�ين،  �لكيان  مللع  ر�سميًا 
�ستك�ن  �لعاملي  �ل�سعيد  على  �أما 
بع�ص  )�أ�  "الإ�رس�ئيل"  حليفًا  �أمريكا 
هل  هنا  �ل  �ل�س�ؤ �الأ�ربية(.–  �لد�ل 
حرب  يف  للدخ�ل  م�ستعدة  �أمريكا 
للدفاع  �حلفائها  ير�ن  �إ مع  مبا�رسة 
"فاإ�رس�ئيل"  "�إ�رس�ئيل"؟  عللن 
يف  �أمريكا  الإدخللال  جاهدة  ت�سعى 
هل  �لكن  ل�ساحلها.  �حلللرب  هللذه 
�لها�ية؟  هللذه  يف  �أمريكا  �ستقع 
�ملتحدة  �للل�اليللات  �سرتبط  �هللل 
يللي،  ر�أ يف  "باإ�رس�ئيل"؟!  م�سريها 
�لكن  ال،  يق�ل:  �ل�سليم  �لعقل  فاإن 
�لعقل  ل�س�ت  تر�مب  ي�ستمع  هل 
�أن  �لللكللن  ذلللك.  متللنللى  �أ �ل�سليم؟! 
�أن  فالنتيجة  ذلك،  عك�ص  �فرت�سنا 
�الأمان  بر  على  تك�ن  لن  "�إ�رس�ئيل" 

�ملعركة،  مللن  جلللزء�ً  �ستك�ن  بللل 
لذلك؟  م�ستعدة  "�إ�رس�ئيل"  فهل 
�الأمريكي- �لتحالف  عن  مللا  �أ  –.
خ�سائ�سه  تغريت  فقد  �الإ�رس�ئيلي، 
فاأمريكا  �لطرفني،  ظر�ف  لتغري  تبعًا 
"�إ�رس�ئيل"  من  حااًل  �أف�سل  لي�ست 
قليميًا  ��إ د�خليًا  �الأ�سعدة  كل  على 
�ملتحدة  �ل�اليات  �تللدرك  �د�ليًا، 
�الأ��للسللط  �للل�للرسق  يف  نف�ذها  �أن 
حتديات  ي��جه  �لع�سكري  ��ج�دها 
�أ�  �أفغان�ستان  يف  �للسلل��ء  �سعبة 
�للج�ء  ��أن  �للسلل�ريللا  �أ�  �لللعللر�ق 
لن  �لق�ة  �ال�ستعر��ص  للدعاية 
�حلقيقة. تلك  تغيري  يف  نفعًا  يجدي 
مت  �ل�سالفة،  �لظر�ف  تلك  ظل  �يف 
�لقرن  �سفقة  عن  �ل�ستار  �إز�حللة 
م�رس�ع  ه�  �مل�رس�ع  هذ�  �ملزع�مة. 
منطلق  مللن  تللي  يللاأ ��للسللتللكللبللارى 
على  �لهيمنة  �فر�ص  �ال�ستكبار 
�حلقيقة،  ذلك  يغري  �لن  �الآخرين، 
�لن  يقبل  لن  فل�سطني  �سعب  باأن 
�لهيمنة  ��سريف�ص  الأمريكا  يركع 
مللريللكلليللة ��حللليللاة حتللت �خلللزي  �الأ
كر  طلل��ل  رف�سها  كما  ��لظلم 
�د�ليًا  متتالية.  عامًا  �سبعني  من 
مبللبللادئ  تتمتع  ال  �مللللبلللادرة  هلللذه 
فر�سها  ميكن  �ال  �لللد�يل  �لقان�ن 
�لطرف  حل�ساب  طرف  على  �أحاديا 
ر�عية  نف�سها  تعترب  �الآخر.�أمريكا 
منذ  �لكن  فل�سطني  فى  �ل�سام 
�إىل  �لثانية  �لعاملية  �حلللرب  نهاية 
من  جزء�ً  �آمريكا  كانت  هذ�  ي�منا 
�ال  فل�سطني  فى  �حلل  ال  �ل�رس�ع 
�ل�سام  خللق  ت�ؤهلها  ب�سمات  تتمتع 
�مل�رس�ع  فاإن  �فل�سطينيًا  �لعامل.  يف 
�مل�ستحيل  �من  مرف��ص  �الأمريكي 
�إحللللال �للل�للسللام بللطللرف ��حلللد. 
للنز�ع  “م�رس�ع  هي  �لقرن  �سفقة 
لتحقيق  م�رس�ع  �لي�ست  ��حلرب” 
�مللبللادرة  ملل�للرس�ع  فهي  �للل�للسللام 
على  ��الإ�لللللرس�ر  ملليللتللة،  �للللدت 
�سيئًا  يخلق  لن  �تنفيذها  فر�سها 
�نزيف  �ل�رس�ع  من  مزيد�ً  �س�ى 
�مل�رس�ع  على  ير�هن  من  �كل  �لدم 
بهذه  �جهه  ماء  �يرتبط  �الأمريكي 
. خا�رس�ً �سيك�ن  �لظاملة،  �ملبادرة 
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مب�شاركة  القرن  ب�شفقة  امل�شماة  ال�شالم  لإحالل  املزعومة  مبادرتها  عن  ال�شتار  اأمريكا  اأزاحت  املا�شي  الثالثاء  يوم 
�شفراء  "اإ�شرائيل" املوؤقت وح�شور ثالث من  رئي�ض وزراء  نتانياهو؛ 

طيب  رجللب  �لرتكي  �لرئي�ص  قللال 
مل  بلللاده  �إن  �الثللنللني،  �أرد�غللللان، 
ر��للسلليللا  بل"�سم"  تللعللرتف  �للللن 
�إىل  م�سري�  �لللقللرم،  جللزيللرة  ل�سبه 
�أ��ساع  كثب  عن  تتابع  نقرة  �أ �أن 
تلللر�ك �لللقللرم. ��أ�للسللاف �أرد�غلللان  �أ
يف  عللقللده  �سحفي  متللر  ملل�ؤ خلللال 
�إىل  ت�جهه  قبيل  تللاتلل�رك،  �أ مطار 
�جتماع  يف  للم�ساركة  �أ�كللر�نلليللا 
�لبلدين،  بني  �ال�سرت�تيجي  �ملجل�ص 
�أن  زيلين�سكي،  فادميري  نظريه  مع 
�لقرم  جزيرة  �سبه  �سمت  "ر��سيا 
�رسعية،  غري  بطريقة  �الأ�كر�نية 
بذلك". تللعللرتف  �لللن  مل  �تللركلليللا 
�أن  �إىل  �لللرتكللي  �لرئي�ص  �لللفللت 
�الأر��سي  �حدة  عن  د�فعت  تركيا 
�ملحافل  كللافللة   يف  �الأ�كللر�نلليللة 
كافة  تدعم  نللقللرة  �أ ��أن  �لللد�للليللة، 
�سلمي  حل  الإيجاد  �لر�مية  �جله�د 

�أ�كر�نيا. �رسق  يف  �لقائم  لل��سع 
كثب  عللن  تتابع  بللاده  �أن  ��أكلللد 
م�س�ؤ�يل  ��أن  �لقرم،  تر�ك  �أ �أ��ساع 
نظر�ئهم  مللع  يللتلل�للسللا�ر�ن  بلللاده 

تللر�ك  �أ معاناة  حلل�ل  �الأ�كللر�نلليللني 
�ملا�سي،  يف  كان  "كما  �قال:  �لقرم، 
�ستك�ن  �لقرم  تللر�ك  �أ �أ��ساع  فاإن 
�سنناق�سها  �لتي  �مل�سائل  مقدمة  يف 
�أ�كر�نيا".  يف  �مل�س�ؤ�لني  مع  يف 
�سي�قع  نلله  �أ �إىل  �أرد�غلللان  �لفت 
يف  �جلللديللدة  �التفاقيات  من  عللدد� 
�الأ�كر�ين،  نظريه  مع  جماالت  عدة 
�لبلدين  بني  �لعاقة  �أن  �إىل  م�سري� 
حيث  �ملللجللاالت،  كللافللة  يف  جلليللدة 
خال  ��ست�سافت  قد  تركيا  كانت 
�سائح  ملي�ن   1.5 �ملا�سي،  �لعام 

ق�له. بح�سب  �أ�كر�ين"، 
حجم  �أن  �إىل  �أرد�غللللان  �للسللار  ��أ
نللقللرة  �لللتللبللادل �لللتللجللاري بلللني �أ
�ملا�سي،  �لعام  خال  بلغ  �كييف، 
�سادر�ت  ��أن  د�الر،  مليار�ت   5
 ،2019 خال  �أ�كر�نيا  �إىل  تركيا 
على  م�سدد�   ،30% بن�سبة  ز�دت 
لرفع  ت�سعيان  ��أ�كر�نيا  تركيا  �أن 
�إىل  بينهما  �لتجاري  �لتبادل  حجم 
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اأردوغان ي�شف �شم رو�شيا �شبه 
جزيرة القرم، باخلطوة غري ال�شرعية

لتظاهر�ت  دع��ت  ت�ن�ص  �سهدت 
خطة  رف�ص  �إطار  يف  �ل�سارع،  يف 
لت�سفية  �الأمللريكلليللة  مللللاء�ت  �الإ
"�سفقة  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
جل�سة  بعقد  �مطالبات  تر�مب"، 

�خل�س��ص. بهذ�  برملانية 
�لت�ن�سي  �لللعللام  "�الحتاد  �دعلللا 
�ملكثفة  �مل�ساركة  �إىل  لل�سغل" 
�لللتللي  �للل�طللنلليللة  �ملللل�لللسلللرية  يف 
مب�ساركة  �ملقبل،  �الأربعاء  �ستنظم 
مللكلل�نللات ملللن �ملللجللتللمللع �مللللدين 
ا  ت�سدًيرّ �ل�سيا�سية،  ��لفعاليات 
عن  �دفللاًعللا  تر�مب"،  لل"�سفقة 
نرّ  �أ �إىل  �سار  ��أ �لفل�سطيني.  �حلق 
من  بد�ية  ينتظم  �ل�سعبي  "�لتجمع 
حممد  بطحاء  يف  �لنهار  منت�سف 
خرجت  �لتي  �ل�سهرية  )�ل�ساحة  علي 
 ،)2011 يناير   14 مظاهرة  منها 
�سارع  �جتللاه  يف  مب�سرية  �ي�سفع 
"رفع  بل  مطالبًا  ب�رقيبة"،  �حلبيب 
خال  فقط  �فل�سطني  ت�ن�ص  �أعام 
�إىل  ت�ن�سي�ن  ن��ب  �دعا  �مل�سرية". 
للتنديد  للربملان،  عامة  جل�سة  عقد 
مت�جهني  تر�مب"،  بل"�سفقة 
�لن��ب  جمل�ص  رئي�ص  �إىل  بر�سالة 
�لغر�ص.  لهذ�  �لغن��سي  ر��للسللد 
ت�ن�سية  ��أحلللز�ب  �لللربملللان  �د�ن 
�لق�سية  لت�سفية  �الأمريكية  �خلطة 
عنها  �أعلللللن  �لللتللي  �لفل�سطينية، 
تر�مب  د�نالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�ملا�سي. �لثاثاء  ���سنطن،  يف 
لل"حركة  �للللعلللام  مللللني  �الأ �قللللال 
للم�قع  �ملللغللز��ي  زهللري  �ل�سعب" 
�الإعان  "بعد  نرّه  �إ �جلديد"  "�لعربي 
تهدف  ��لللتللي  �لللقللرن،  �سفقة  عللن 
�لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سفية  �إىل 
هذه  يف  �لعربية  �ملنظ�مة  ��نخر�ط 
للتحرك".  �ل�قت  حان  فقد  �ل�سفقة، 
يبادر  �أن  �سيء  ب�سط  �أ نرّ  �أ �عللدرّ 
عامة  جل�سة  بعقد  �لت�ن�سي  �لربملان 
�ل�سفقة.  هذه  �سد  �إجر�ء�ت  ��تخاذ 
�لللربملللان  نرّ  �أ �ملللغللز��ي  ��أ��للسللح 
�كبري  مهم  د�ر  "له  �لت�ن�سي: 
�أن  خا�سة  �لق�سايا،  هذه  مثل  يف 
على  نلل�للصرّ  �لت�ن�سي  �لللد�للسللتلل�ر 
�لفل�سطينية  �لق�سية  مع  �ل�ق�ف 
فت�ن�ص  �لعادلة،  �لق�سايا  كل  �مع 

ملللة �لللعللربلليللة، �دمللاء  جللزء مللن �الأ
�متزجت  ��لت�ن�سيني  �لفل�سطينيني 
بح�سب  بت�ن�ص"،  �ل�سط  حمام  يف 

ق�له.
نفذ  �مل��ساد  "جهاز   : نرّ �أ �إىل  �سار  ��أ
ت�سفية  ��آخرها  ت�ن�ص  يف  �غتياالت 
�بالتايل  �لللز��ري،  حممد  �ل�سهيد 
عامة  جل�سة  �لربملان  يعقد  �أن  بد  ال 
خا�سة  �مللل��للسلل�ع،  هللذ�  �يناق�ص 
مع  �هي  دميقر�طي  بلد  ت�ن�ص  �أن 
نرّ  �أ ��كللد  �لفل�سطينية".  �لق�سية 
عن  يعرب��  �أن  "يجب  �ل�سعب:  ن��ب 
�لقاطع  �رف�سهم  �ل�سعب  �جللد�ن 
�لللعللد�،  �مللقللا�مللة  لل�سهي�نية 
�لتطبيع".  �للسللكللال  �أ كللل  �رفلل�للص 
ه�  يح�سل  ما  نرّ  �أ �ملغز��ي  �ر�أى 
�لق�سية  مل�ساندة  حقيقي  �ختبار 
يجب  �حلديث  لكن  �لفل�سطينية، 
على  باالأفعال،  مرف�ًقا  يك�ن  �أن 
��أ�ساف  منها.  دنللى  �الأ �حلد  قللل  �الأ
��آخرها  يطبع،  �أن  يحا�ل  "�لعد�   : نرّ �أ
ت�ن�ص،  �إىل  �إ�رس�ئيلي  العب  دخ�ل 
�بالتايل  �لغر�ص،  فتح حتقيق يف  �مت 
منها  للتطبيع  �أ�سكال  عدة  فهناك 
��القت�سادية  ��لريا�سية  �لفنية 
م�رس�ع  لتمرير  �ل�قت  حللان  �قللد 
��سع  �أ�  �لتطبيع،  جتللرمي  قللانلل�ن 
كلمة  تللكلل�ن  ��أن  جللديللد،  قللانلل�ن 

يق�ل. كما  ��حدة"،  �لت�ن�سيني 
حركة  يف  �لللنللائللب  �أكلللد  بللللد�ره، 
نرّ  �أ �ل�سغري  �للسللامللة  �أ "�لنه�سة" 
م�قف  �أ�  مللبللادرة  �أي  مع  �حلركة 
�لفل�سطينية،  �لللقلل�للسلليللة  لللدعللم 
يف  خط�ة  �أي  �إجنللاح  �إىل  �ن�سعى 
ت�رسيح  يف  �قلللال  �للل�للسللدد.  هللذ� 
"م�قف   : نرّ �إ �جلديد"،  لل"�لعربي 
�ل�سيا�سي  �مل�سهد  مك�نات  خمتلف 
ر�ف�سة  �لنه�سة  فيها  مبا  ت�ن�ص  يف 
�لتطبيع".  �أ�سكال  من  �سكل  الأي 
مناه�سة  مللطللالللب  نرّ  �أ ��أ��للسللح 
لهذ�  قان�ن  م�رس�ع  ��سنرّ  �لتطبيع، 
نرّ  �أ خا�سة  بعد،  تتبل�ر  مل  �لغر�ص، 
�سعيد  قي�ص  �جلمه�رية  رئي�ص  ية  ر�ؤ
للتطبيع،  ر�ف�ص  نه  الأ خمتلفة  تبد� 
تز�ل  ال  ��لق��نني  �الإجر�ء�ت  �لكن 

مبل�رة. غري 
ق/د

ا  دعوات تون�شية للتظاهر رف�شً
لـ"�شفقة ترامب"

�لتمهيدية  �النللتللخللابللات  �فلللرت 
تنطلق  �لتي  �لدميقر�طي  للحزب 
للرئي�ص  يلللل��  �آ بللل�اليلللة  �الثلللنلللني 
ذخللرية  تللر�مللب،  د�نللالللد  �المريكي 
�الأحللد،  م�ساء  ي�سن  لكي  كافية 
مناف�سيه  على  �سع��ء  نع�ت  حرب 

�لرئا�سية. باالنتخابات  �ملحتملني 
د�نالد  مللريللكللي  �الأ �لرئي�ص  �قللال 
�سبكة  مللع  مللقللابلللللة  يف  تلللر�ملللب، 
ت�س�يت  ع�سية  ني�ز"  "ف�ك�ص 
�إىل  ملللر�للسللحللهللم  �لللدميللقللر�طلليللني 
ي��،  �آ �الية  يف  �لرئا�سية  �النتخابات 
"لدي  �الأ��سط  �لغرب  يف  �ل��قعة 

جميعا". لهم  �سغرية  لقاب  �أ
لل�سينات�ر  ��سفه  معر�ص  �يف 
حاليا  يتمتع  �لذي  �ساندرز،  بريين 
�ملر�سحني  بقية  على  طفيف  بتقدم 
قال  �ل�الية،  هذه  يف  �لدميقر�طيني 
�سي�عي،  نه  �أ "�أعتقد  تر�مب  �لرئي�ص 
فللكللر  �أ عللنللدمللا  بال�سي�عية  فللكللر  �أ

��سرت�كيا،  "�أعتربه  ��أ�ساف  ببريين". 
�ال�سرت�كي".  من  بكثري  بعد  �أ لكنه 
�للسللادق  هلل�  قلللل  �الأ "على  �تللابللع 
يطلق  �أن  قبل  به"،  يلل�ؤمللن  مللا  يف 
�ل�سينات�رة  على  جانبيا  �سهما 
تق�ل  ال  "�لتي  ��رن  للليللز�بلليللث  �إ
لل�سينات�ر  ذمه  ����سل  �حلقيقة". 
"�أدع�ه  قائا  فريم�نت  �اليللة  عن 
�أخرى  مرة  متهما  �ملجن�ن"،  بريين 
��لدميقر�طيني  �ساندرز  مناف�سي 
�النتخابات  ما  ن�عا  "يز�ر�ن  نهم  باأ
�ل�سابق  �لرئي�ص  نائب  مللا  �أ �سده". 
حظا  �الأ�فلللر  �ملللر�للسللح  بللايللدن،  جلل� 
�لدميقر�طي  �حلللزب  برت�سيح  للف�ز 
عنه  فقال  �لرئا�سية،  �النتخابات  �إىل 
"�أفكر  حتى  يللر�ه  �أن  ما  نلله  �إ تر�مب 
ليه  �إ "�أنظر  ��أ�للسللاف  بالنعا�ص". 
�لنع�سان".  ج�  نع�سان.  نه  �إ فح�سب 
�ل�ساخر  هج�مه  يف  تر�مب  ي�فر  �مل 
�سغري  نه  "�إ فقال  بل�مربغ،  مايكل 

�مللياردير  �أن  م�ؤكد�  جد�"،  �لبنية 
ني�ي�رك  لبلدية  �ل�سابق  ��لرئي�ص 
"�سند�ق"  للله  يلل��للسللع  �أن  طلللللب 
خال  عليه  يقف  كي  �ملن�سة  خلف 
�أجللل  مللن  �لتلفزي�نية  �ملللنللاظللر�ت 
عليه.�قال  ه�  مما  �أطلل�ل  يبد�  �أن 
تك�ن  �أن  يف  م�سكلة  "ال  تللر�مللب 
�للسللغللري�، لللكللنلله يللريللد �للسللنللد�قللا 

له  يحق  �أن  ينبغي  ملاذ�  للمناظر�ت، 
�النتخابية  �حلملة  ذلك؟".��سارعت 
تر�مب،  قاله  ما  نفي  �إىل  لبل�مربغ 
با�سم  �ملتحدثة  ��د  جلل�يل  �قالت 
�جتري  يكذب".  "�لرئي�ص  �إن  �حلملة 
يف  �الأمريكية  �لرئا�سية  �النتخابات 
ي�ما.  275 غ�س�ن  يف  �أي  ن�فمرب   3
ق/د

ترامب ي�شف بريين �شاندرز بال�شيوعي وجو بايدن بالنع�شان
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بداية العد التنازيل للمهرجان الثقايف الوطني للم�شرح الأمازيغي بباتنة

حممد علي 
------------------ 

يللعلل�د �ملللل�لللرسح ملللعللانللقللة جللمللهلل�ر 
الأ�ر��لللللص �لللعللا�للسللق للللللخلل�للسللبللة � 
على   11 �للمرة  بد�ع،  لاإ �ملتعط�ص 
�مل�رسح  مهرجان  يت���سل  �لت��يل،  
حيث  �لفرجة،  �سنع  يف  �المازيغي 
�ل�سنة  هللذه  جمه�ره  على  يقرتح 
 16 ت�سنعه  �جلمال  من  ف�سيف�ساء 
باالأمازيغية،  ناطقة  م�رسحية  فرقة 
على  �ملهرجان  ج��ئز  ح�ل  تتناف�ص 
�لب��قي،  م  �أ �جله�ي  �مل�رسح  غللر�ر 
بجاية  م�رسح   � �ز�  تيزي  م�رسح 
�جلز�ئري،  �ل�طني  �مل�رسح  �جله�ي، 

تعا�نيات   � جمعيات  �إىل  �إ�سافة 
مرة  الأ�ل  �ستك�ن  كما  خمتلفة. 
من  م�رسحية  لفرقة  مميزة  م�ساركة 
�لطبعة   هذه  تعرف   � �أدر�ر،  �اليللة 
عن  لباتنة  �جلللهلل�ي  �مللل�للرسح  غياب 
�لت��يل  على  مللرة  لثاين  �ملهرجان 

���سحة. غري  الأ�سباب 
�ملهرجان  حمافظة  خ�س�ست  قد   �
�أهم  يف  �ملتناف�سة  �جل��ئز  كعادتها 
منها  �ال�ر��ص  بعا�سمة  ثقايف  حدث 
جائزة  متكامل،  عر�ص  �أح�سن  جائزة 
د�ء  �أ �أح�سن  جائزة  �إخلللر�ج،  �أح�سن 
ن�سائي،  د�ء  �أ �أح�سن  جائزة  رجللايل، 
�أح�سن  جائزة  �إىل  باالإ�سافة  �غريها 
مت  ��لتي  للمهرجان  �سحفية  تغطية 

م�ؤخر�. تخ�سي�سها 
�مل�رسحية  ملناق�سة  �ملجال  �سيفتح   �

خمت�سني  بح�س�ر  عر�سها  يتم  �لتي 
لتبادل  �لر�بع،  �لفن  عامل  يف  نقاد   �

�لللفللنللانللني  بللني  �خلللللرب�ت   � �الآر�ء 
�لفن�ن  جمللال  يف  �خل�سبة  �ع�ساق 
ي�م  تنظيم  �سيتم  كما  �لركحية، 
ف�ساء  �مللل�للرسح  بللعللنلل��ن  در��للسللي 
 � �ساتذة  �أ من  ثلة  ي�ؤطره  للت���سل، 

�مل�رسح. فناين 
�لطبعة  �فتتاح  �سهرة  �ستنطلق   �
جاءت  �لتي  للمهرجان  ع�رسة  �حلادية 
ع�سية  �لت���سل«   � »�لتاآخي  ب�سعار 
�خلام�سة  �ل�ساعة  من  بد�ية  �لي�م 
�لثقافة  �ز�رة  عن  ممثلني  بح�س�ر 
ليبد�أ  بال�الية،  �ملحلية  ��ل�سلطات 
�ملناف�سة  لللهللذه  �لللتللنللازيل،  �لللعللد 
 � فللنللاين  �ستجمع  �لللتللي  �لثقافية 

جديد. من  �لفن�ن  �أب  حمبي 

غاية  اىل  ي�شتمر  و  الأمازيغي  للم�شرح  الوطني  الثقايف  للمهرجان  ع�شرة  احلادية  الطبعة  فعاليات  خالل  من  الرابع،  الفن  مع  موعد  على  الأ�شبوع،  هذا  خالل  الباتني  اجلمهور  �شيكون 
م�شرحية. فرقة   16 مب�شاركة  ال�شهر،  نف�ض  من   11

م�شرحية فرقة   16  مب�شاركة 

�جلز�ئري  ��جلامعي  �ل�ساعر  فاز 
يلل��للسللف �غللللليلل�للسللي بللجللائللزة 
جمللال  يف  �للل�للسللعللري  بلللللد�ع  �الإ
م�ؤ�س�سة  تنظمها  �لتي  �لنقد 
�لبابطني  �سع�د  �لعزيز  عبد 

بالك�يت،  �لثقافية 
ك�سفته  ملللا  حلل�للسللب 
بحثه  عللن  �مل�ؤ�س�سة 
ب"�لتحليل  �مل��س�م 
�مللللل��للللسلللل�عللللاتللللي 

�ل�سعري". للخطاب 
�لدر��سة  �سدرت   �
من�س�ر�ت  عن  �ملت�جة 
�سنة  باجلز�ئر  ج�س�ر 
عما  �تعترب   2017
مللكللمللا ملللل�لللرس�ع � 
�لذي  �لنقدي  غلي�سي 
ثاثني  من  الأزيللد  ميتد 
خالها  �أ�سدر  �سنة، 
علل�للرس�ت �لللدر��للسللات 
�أ�رسف   � �لنقدية  �مل�ساهمات   �
در��للسللات يف   � بللحلل�ث  علللللى 

�ملجال.
منا�سفة  �جلائزة  �غلي�سي  �حاز 

�لزغبي  �أحمد  �الردين  �لناقد  مع 
�ل�سعر  "جتليات  كتاب  م�ؤلف 
على  ح�سل  فيما  �ملعا�رس"، 
�سعري  ديللل��ن  فلل�للسللل  �أ جللائللزة 
�لهمامي،  �لعزيز  عبد  �لت�ن�سي 
�لغيمة"  "هديل  جمم�عته  عن 
�ل�س�ربجي  �لله  عبد  ��مل�رسي 

"�لعا�سقان". جمم�عته  عن 
ق�سيدة  �أف�سل  جائزة  �عللادت 
ك�ثر  �لت�ن�سية  لل�ساعرتني 
�لقا�سي  جن�د  �ليمنية   � �لزين 
"�سطحات"  ق�سيدتيهما  عللن 
على  �لن�ص"  خللللارج  �"غد 
�ل�ساعر  حلل�للسللل   � �للللتللل��يل، 
عكرمة  م�سطفى  �للل�للسلل�ري 

�لتكرميية. �جلائزة  على 
حلللازت  �للل�للسللبللاب  فللئللة  يف   �
�خلطيب  باء  �إ �ل�س�رية  �ل�ساعرة 
عن  ديلل��ن  �أف�سل  جائزة  على 

�أمل�سك"  جرح  "باأي  جمم�عتها 
ح�سن  علي  �لبحريني  ظفر   �
ق�سيدة  �أف�سل  بجائزة  بر�هيم  �إ
 � �لللنللبلليلل�ن  "كما  نلل�للسلله  عللن 

�حلر". �لتجلي 
�أن  �غلي�سي  لي��سف  �سبق 
بينها  مللن  �أخللرى  بج��ئز  تلل�ج 
 2009 �سنة  ز�يد  �ل�سيخ  جائزة 
�مل�سطلح  "�إ�سكالية  كتابه  عن 
�لعربي  �لللنللقللدي  �خلللطللاب  يف 
�لكثري  للله  �للسللدرت   � �جلديد" 
"مناهج  بينها  من  �لدر��سات  من 
 � "�ل�سعريات   � �الأدبي"  �لنقد 
��سطاحية  قللر�ءة  �ل�رسديات، 
باالإ�سافة  �ملفاهيم"   � �حلد�د  يف 
�على  �ل�سعرية  د���يللنلله  �إىل 
جعفر  "تغريبة  جمم�عة  ر�أ�سها 

لطيار". �
ق/ث

يو�شف وغلي�شي يفوز بجائزة الإبداع ال�شعري يف النقد

عن  �أخللللري�  �للل�للسللتللار  �لللسلللدل  �أ
فللعللاللليللات مللعللر�للص جللانللفللي  
�لتقليدية   �الأطللبللاق  الأحلل�للسللن 
يللادي  �الأ جائزة  على  للح�س�ل 
يف  للفائز  متنح  �لتي  �لذهبية، 
كان  �ملهرجان   ، �الختتام  حفل 
�ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  تنظيم  من 
برئا�سة  �ملهنية  ��حلرف  للرت�ث 
بباب  �أ�يللحللي   نلل��ل  �ل�سيدة 
 . �لعا�سمة   باجلز�ئر  �للللز��ر 
�لتقليدية   �الأطللبللاق  مهرجان 
��لطهي  �لطبخ  بعامل  يهتم  �لذي 
كان   ، �لثقافة  �ز�رة  برعاية 
للقاء  حمطة   � فنيا  ثقافيا،  لقاء 
��لتقاليد  �لرت�ث  بعامل  �ملهتمني 
�لطهي،  �حللرف   ، ��الأ�للسللالللة 
�لللتللقللارب  �سيا�سة  �إطلللار  يف 
مهار�ت  الكت�ساب  ��الحتكاك 
على  �الخت�سا�ص  �أهل  مع  فنية 
حمرتفني   ،” “�سيفات  يلللادي  �أ
مبللا يلل�للسللمللح لللهللن بللالللتللكلل�يللن 
�الأن  مللريللحللة.  جللد  �أجللل��ء  يف 
��أ�سحاب  نادرة  ثر�ة  �ملتف�قني 
�البد�عية  ��للم�سات  �مل��هب 
له  لي�ص  بللد�ع  �الإ �الأن  قليل�ن 
حدثا  �ملهرجان  كللان  مقيا�ص، 
�حلجل  عني  ملدينة  بالن�سبة  مميز� 
�لكبرية  �ل�سغرية  �ملدينة  هذه 
�م��هبها  �ن�سائها  برجالها 
رفعت  �ل�سبابية،  �طللاقللاتللهللا 
�لللا�ي   عبد  عبري   ” �ل�سيدة 

�بللرهللنللت  �لللتللحللدي  �للسللعللار   ”
تظاهرة  �أكلللرب   يف  �للسللادت    �
متيز  بف�سل  فيها   ��مل�ساركة 
ناعمة  نامل  �أ لق  �بتاأ حل�ياتها 
�سناعة  يف  مللبللدعللة  ��للسلليللدة 
��لع�رسية،  �لتقليدية  �حلل�يات 
القللت  حللديللثللة  فنية  بتقنيات 
من  ��لثناء  ��لتقدير  �العرت�ف 
جد�رة  عن  �تفتك  �سيفات  �أكرب 
�لذهبية  �مليد�لية  ���ستحقاق 
باالإ�سافة  �لتقليدي،   �لطبق  يف 
معتمد  �حلللللل�يللات   دبللللل�م  �إىل 
جلان  من   تكرمي  ��سهادة  د�ليا 
من  طاب  ما  بتقدمي   ، �لتحكيم 
��لع�رسية،  �لتقليدية  �حلل�يات 
�لكعكات  تللزيللني  يف  بلللد�ع  ��إ
بلم�سة  �لتقليدية  ��حلل�يات 
بد�عاتها  �إ ترتجم  �لتي  ع�رسية 

لفردية �
متيز   ” �للللا�ي  عبد  عبري   ”   
 . مبدعة  �سيدة  نامل  باأ لق  �تاأ
تك�ينية  مدر�سة  لفتح  طم�ح 
�لتقليدية  للحل�يات  ��لرت�يج 
من  �حلجل  عني  من  ن�سة   �آ هي 
 1990 فلليللفللري    08 ملل��للليللد 
على  حا�سلة  نللاجللحللة  ة  �مللللر�أ
دبللللل�م حللللل�يللات تللقللللليللديللة ، 
ذ�عة  �إ تخ�س�ص  جامعي  �دبل�م 
حممد  جامعة  مللن  �تلفزي�ن 

بب�سكرة خي�رس 
ي��سف  بن   . خل�رس   . �أ 

التقليدية  لالأطباق  يناير  معر�ض 

عبري عبد الالوي تنال امليدالية الذهبية 
والــرتويــج  تكوينية  مدر�شة  لفتح 

للحلويات التقليدية 

مد�ر  مل�نيا  »بابي�سا«  فيلم  لق  تاأ
�لعاملية  �ل�ساحة  يف  �أخللرى  مرة 
�أ�سيفت  �آخلللر،  لقبا  بانتز�عه 
 � �ل�سابقة،  �لتت�يجات  �إىل 
»ف�تيي  بللجللائللزة  بللفلل�زه  ذلللك 
�لعا�سمة  يف  -بللل�علللملللاري« 
برعاية  بللاريلل�للص،  �لفرن�سية 
�لفرن�سية  �للل�للسللد�قللة  جمعية 
�جلللز�ئللريللة، �رئلليلل�للسللهللا �زيللر 
�القللتلل�للسللاد �للل�للسللابللق �أرنلللل� 

م�نتب�رغ.

عز  �لللر�حللل  �ملخرج  �بنة  قالت 
هام�ص  على  م�نيا،  مد�ر،  �لدين 
غري  فيلمها  �إن  �لتت�يج  حفل 
ية  �أ متلك  �ال  �جلز�ئر،  يف  ممن�ع 
�أ�سافت   � ذلللك.  تثبت  �ثيقة 
ت�رسيح  يف  بللابلليلل�للسللا  خمللرجللة 
على  �لز��ي  حممد  �ملخرج  نقله 
حتى  �لفيلم  �أن  �خلا�ص،  م�قعه 
�جلز�ئر،  يف  متاح  غري  كللان  ل� 
هناك  �ل�سباب  �أن  يهم  ما  فللاإن 
مل�ساهدة  مللا  طللريللقللة  �جللد  قللد 

�خلا�سة،  ب��سائله  �لفيلم  هللذ� 
على  ح�سل  �لفيلم  �أن  م�ؤكدة 
من  �لت�س�ير  تللر�خلليلل�للص  كللل 
ح�سب  �لللثللقللافللة.  �ز�رة  قللبللل 
ق�سة  تلللد�ر  �لفيلم  ملخ�ص 
�لقرن  ت�سعينيات  يف  »بابي�سا«، 
�لفتاة  حلل�ل  باجلز�ئر،  �ملا�سي 
�سغف  لديها  عاما(،   18 ( جنمة 
�مل��سة،   � �الأزيلللاء  بت�سميم 
�سا�ية  �ملاأ �الأحلللد�ث  تللدع  فللا 
)�لع�رسية  بادها  ت�سهدها  �لتي 
خيارها،  على  ثر  ت�ؤ �للل�للسلل�د�ء( 
علليلل�للص حلليللاة طللبلليللعلليللة رفللقللة 
فت��جه  ��للسلليلللللة،  �سديقتها 
�ملتطرفني  قللبللل  مللن  �سغ�طا 
ق��نني  فر�ص  يللريللد�ن  �لللذيللن 
من  فتحارب  جديدة،  �جتماعية 
�ل�سخ�سي  ��ستقالها  �أجلللل 
عللر�للص  لتنظيم  بللالللتللخللطلليللط 
»بابي�سا«  فيلم  ت�ج   � لاأزياء. 
مهرجان  يف  جللائللزة  مللن  بللاأكللر 
�لفر�نك�ف�ين«  للفيلم  »�نغ�ليم 
مبهرجان  فيلم  �أف�سل   � بفرن�سا، 
 � مبلل�للرس،  �ل�سينمائي  �جللل�نللة 
مللا«  »نلللظلللرة  فللئللة  يف  عللر�للص 

»كان«  ملهرجان  �الأخرية  بالد�رة 
. ئي ل�سينما �

بلللد�ع  �الإ هللذ�  منع  يف  �لغريب 
�لثقافة  �ز�رة  �أن  �ل�سينمائي، 
�نلللال  متلل�يللللله  يف  �للسللاركللت 
بعد  �ملللتللابللعللة  جلللنللة  ملل��فللقللة 
كل  له  لتقدم  �مل�رس�ع،  جت�سيد 
يف  بربجمته  �خلللا�للص  �لللرخلل�للص 
لكن  �طنيا،  �ل�سينما  قاعات 
لعبة  خ��ص  ف�سل��  �مل�س�ؤ�ل�ن 
�ملعايري  �أن  �إال  »�لبري�قر�طية« 
لهذ�  �الأجانب  تثمني   � �لد�لية 
�أحد  �بنة  �أجنزتها  �لذي  �لعمل، 
�لللذي   � �لللر�حلللللني،  �ملللخللرجللني 
�جلز�ئرية  لل�سينما  �لكثري  قدم 
-�ملللرحلل�م عللز �لللديللن مللد�ر � 
بللايللة«-  »جللبللل  ر�ئللعللة  �ساحب 
�ل�سينما  �أن  �أخللرى،  مرة  ي�ؤكد 
عرق  بثمار  �للسلل�ى  تللعللرتف  ال 
عن  بعيد�  �الحرت�فية   � �جلبني 
�لتف�سري�ت   � �مل�س�ؤ�لني  مز�ج 
عمل  كل  تر�فق  �لتي  �ل�سيقة، 
يف  �لثقافة  �س�ت  �إعاء  به  ير�د 

�لبلد. هذ� 
ق/ث

الفيلم مل مُينع يف اجلزائر ب�شفة ر�شمية اأن  املخرج يوؤكد 

بفرن�شا اأخرى  �شينمائية  جائزة  "بابي�شا" تنتزع 
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َنْب�سي يف  َ�َطني  يا  َك  ُحبُّ
�أُخفيِه �رَس�ِييني  يف 

ي�ؤمِلُني ُجرًحا  يا  �َطني 
�ُيدميِه َقلبي  ُب  �ُيَعذِّ
حَتميِه ربِّي  ناَجيُتَك 

حَتَفظُه امِل  �لظَّ كيِد  من 
ُتَعلِّيِه �َ

َد�ًما �أجِلِه  من  ُل  نا�سِ �َساأُ
�أفديِه َ�ُر�حي  �ِبُعمري 
ي ِعزِّ يف..  �رَسَ َ�َطني.. 
�َساأُبقيِه �أ�ص  �لرَّ َمرف�َع 

��َسام ا  ُحبًّ ِه  �أر�سِ يف  َفلَنغِر�ص 
�الآالم َرغَم 

�َطني يا  �َسَتبقى 
�أعِزُفُه حَلٍن  �أجَمُل 

يِه َغنِّ �أُ �لَعَرِب  �لُكلِّ 
ة �لِعزَّ ِللَجَز�ِئِر  َد�َمت 

ة  �لَعرِبيَّ ِتنا  مَّ �الأ
ُحبِّي

�أهديِه ��َسامي 

وَطني يف َنْب�شي

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

_ من منا ال ميلك قلب �لكن هناك من 
ميلك �أكر من ذلك....

_ �ل�سفقة ��الإح�سان هما �رس �الإن�سانية 
للعي�ص  �أمل  �ملحتاجني  لبع�ص  ��إعطاء 
ماه�  لكل  يفتقد�ن  ...الأنهم  �أخرى  مرة 

جميل ��رس�ري يف هذه �حلياة...؟
ثمن  حتى  ميلك�ن  ال  �أي�سا  �هللم   _

�لي�مي..  طعامهم 
_ كان �ككل مرة مير بجانبه �ب�سيارته 
منهمك  فيها  يجده  ده�سة  يف   له  ينظر 
�أحذية  ما�سح  �ه�  �لي�مي  عمله  يف 
ر�سيف  على  ي�سري�ن  �لذين  للمارة 
�لطفل  كان  ��الآخر  �حلني  .�بني  �لطريق 
على  عني   ، در��سه  ليتابع  كتابه  يخرج 
 . �ملارة  �أحذية  على  �أخرى  �عني  كتابه 
�سيارته  �لري  �لرجل  �أ�قف  �أن  �بعد 
نح�  مبا�رسة  �ت�جه  منها  بعيد�.نزل 
حيث  �ملحل  بجانب  يجل�ص  �لذي  �لطفل 
ي�سع  كان  د�ما  هنالك  �جلل��ص  �إعتاد 
يقتات  �لتي  ��أد��تلله  �ل�سند�ق  �أمامه 
�ملارة  �أحذية  �يلمع  مي�سح  �أن  بعد  منها 
�أحذيتهم  تلميع  �إىل  يحتاج�ن  �لذين 
معظم  حال  �هذ�  ��الأخرى  �للحظة  بني 

�لنا�ص.
نح�  مبا�رسة  �لللري  �لللرجللل  ذهللب   _

�لذي  �ملكان  ف�ق  حذ�ءه  ���سع  �لطفل 
�قام  عمله  يف  �لطفل  �بد�أ  �حلذ�ء  يثبت 

بفر�ساة ثم  بقطعة قما�ص  �حلذ�ء  مب�سح 
من  ينظفه  كي  لاأحذية  خم�س�سة 
�للماع  ��سع  دقائق  عدة  �بعد  �لغبار 
�كاأنه  �نظيف  جاهز  �حلللذ�ء  ��أ�سبح 

�سنع يف هذه �للحظات .
�أخرج  عمله  �لطفل  �أنهى  �أن  �بعد   _
ثم  له  �سلمها  نقدية  �رقة  �لري  �لرجل 

. �إن�رسف م�رسعا 
�لنق�د  من  �لباقي  يعد  �لطفل  �بد�أ   _

له لكن ي�سلمها  كي 
بعجل  �لرجل  �إنلل�للرسف  �قللد  يجده  مل 

�ب�رسعة.
تعليمه  يكمل  �أن  همه  كان  _�لطفل 
�لكن �لفقر دفع به �إىل حياة �أخرى �أ�سد 

�جمه�لة. ق�س�ة 
_ كان ياأخذ �ملال من كل من يق�م مب�سح 

�لب�سمة ال  له �كانت  يبت�سم  حذ�ءه �ه� 
�ل�سغري. �جهه  تفارق 

�الأيام كان يتج�ل �ه�  _ �يف ي�م من 
به  يعمل  �لللذي  �سند�قه  معه  يحمل 

�يتنقل به من مكان �إىل �آخر
�يف �أحد �الأيام كان ي�سري �إذ �جد �أمامه 
�رسكة كبرية لبيع �الأالت �لكهر�منزلية 
�لغ�سالة  ثمن  ي�ساهد  كي  �إليها  دخل 
�لطفل  �بينما  �أعجبته  �لتي  �لكهربائية 

يتج�ل د�خل �ل�رسكة ملحه �لرجل �لري 
�لذي ملع عنده �حلذ�ء يف ذلك �لي�م.

�لللري  �لللرجللل  _ �عللنللدمللا �للسللاهللده 
�ما  �لفقري  �لطفل  �ج�د  من  �إ�ستغرب 
من  �خرج  �سيء  كل  عنه..ترك  يبحث 
�ل�رسكة ب�رسعة يتبعه �إىل �أن ��سل �إىل 
..�ملكان  �لطفل  فيه  يقيم  �لذي  �ملكان 
فيه  �حلياة  فيه �رس�ط  تنعدم  قدمي  منزل 
�إمر�أة كبرية يف �ل�سن تعي�ص مع �أطفالها 
�ل�سغار �ز�ج ت�يف �قد ترك لها حمل 

ثقيل 
�ملال  ميتلك  ل�  يتمنى  �لطفل  كللان   _
يديها  الأن  �لغ�سالة  الأمه  ي�سرتي  كي 
على  تق�ى  ال  �هي  �لربد  من  ت�رمت 
لهم  تعد  �أ�حتى  �أطفالها  ماب�ص  غ�سل 
تعي�ص  �لطعام ال غاز �ال كهرباء كانت 
�خا�سة  كثري�  تعبت  �قد  ب�سيطة  حياة 
��أ�سبحت  جللد�  بلللارد�  كللان  �ل�ستاء 
�قلة  ��لعر�ء  �لربد  �سدة  من  مري�سة 

�لتدفئة. ��إنعد�م  �لطعام 
تتبع  ��للللذي  �للللري  �لللرجللل  نظر   _
�لعائلة  هذه  معاناة  منزله  �إىل  �لطفل 
���سعهم �ملزري . فبكى من �سدة �الأمل 
.فت�جه  �لعائلة  هذه  ��سع  يحتمل  �مل 
مبا�رسة �إىل �رسكته ��أح�رس معه كل ما 
ما  كل  من  �لفقرية  �لعائلة  هذه  ينق�ص 
من  �لقليل  �ل�  لهم  يعيد  لعله  حتتاجه 

��ل�سعادة. �لب�سمة 

الرثي وما�شح الأحذية

اإلــى جميــع الأقــــالم
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خروف حم�شي

يتلقى �ل�رسبات �لعنيفة من كل مكان 
،ب�س�ت عايل ي�رسخ ، لكن د�ن 

جد�ى ..!!
بحركة من يده ي�قف �ل�رسب �ملربح :
-- هل �س�ف تنفذ ما �أطلبه منك من 

د�ن تردد �أ� نقا�ص ..؟؟
- ال م�ستحيل ، فاأنا مل �أتي هنا ، من �أجل 

قتل �الأبرياء .
-- كم �أنت غبي ، لقد ��ستغرق جلبك 

�إىل هنا عدة �أيام فقط ، فماذ� كنت 
تت�قع ...؟؟

يقاطعهم �أحدهم ، �ه� غا�سب : 
--- دعه يل ،�أنا �أعرف ماذ� �س�ف �أفعل 

به .
-- خذه لك هدية جمانية لك .

تع�د �ل�رسبات تنهال عليه ، في�رسخ :
- ماذ� �س�ف تفعل�ن بي ...؟؟

--- �س�ف جنعلك كاخلر�ف �ملح�سي 
ننهال عليك بال�رسب، �ن�سقيك خمدر 

�نح�سيك باملتفجر�ت ،��أنا �أرميك 
�أريده. باملكان �لذي 

رحلــة اإلــى البـرزخ
بقلم حمو�ض ن�شيمة/البليدة 

يف غرفتي �ملظلمة �نا
ال ��ستطيع �لر�ؤية فقط �أ�ستمع � �أ�سعر 

..هما كفيان بان �علم ما يح�سل..
هنالك  كبلت   � �رسيري  �ىل  جللررت 

ل�حدي 
من �سانادي بعد �ن �غلق على فمي بهذ� 

�لا�سق �ملتعفن ...  
كيف �ست�سمع تا�هاتي �ملنخف�سة 

�نا ل�حدي من �سيبحث عني � ينقذين ... 
��سمع   �  .... يقربني  دفللئ  �أ�ست�سعر 
كيفما  �الن  لعبة  �نني  مرعبة  ��س��ت 

كان لن �خرج �سليمة ....
 ... �آخر  ��ستن�سق   � ف�قي  �سيئ  ي�سكب 

�نه �ل�سم �للعني �لذي �سكن ج�سدي 
تتاعب بي �سياطني �الن�ص � �جلن .... � 

عق�لهم تتاعب بهم ...
�نني  �ال  عيناي  على  رباط  �ج�د  رغم 
��ستطيع �لر�ؤية ... �لر�ؤية ���سحة عندي 

على عك�سهم ...
الن عقلي مل يتعر�ص لاذى ..الن نف�سي 
�لر�ؤية  ��ستطيع   .... متر�ص  مل   � مقتنعة 

�ىل �بعد �حلد�د ... 
يا  �ستخرجني  كيف  �آه   ... �تاأمل   .... �تاأمل 
�ل��قف  �ملنتظر  للج�سد  تع�دين   � ر�ح 

خارج غرفتي ... �تعلم�ن �ين �نا ... 
بغرفة  لي�ست  لكنها  �ملظلمة  غرفتي  يف 
عامل  يف  �نللا  �الر�لللص  على  ل�ست  �نللا 

�الر��ح ... 
ع�دي يا ر�حي ....

 ... نف�سي  ��سارع  �نا  �لع�دة  �سعبة هي 
عليها �ن حترتق حتى تتمكن من �خلر�ج 

 ....
�سعبة �لع�دة � �نا على علم �نا �سياطني 
كفني  ترتب   .. تطاردين  �الن�ص   � �جلن 
�لر�ؤية  ��ستطيع   ... جنب  على  �البي�ص 

ل�ست مبري�سة ..الزلت �نقى منهم  .... 
يكاد  يخرج  يكاد  يللزد�د  قلبي  خفقان 
ينتزع من حمله ..� يف �حلقيقة مل ي�ستقر 
فيه �بد� ... ر�حي ت�رسخ كل مليمرت فيا 

ي�رسخ... هل من م�ستمع ! 
�الر��ح  عامل  يف   � �ملظلمة  غرفتي  يف 
�علم   ! �ين  �ىل   ... �خرى  مرة  جري  يتم 
 ... بهني  لي�ص  بهني،  لي�ص  �الآت  �ن 
�جنتاي  حترق  �ل�سفافة  دم�عي  ت�سقط 
�ملت�ردتان....  رغم هذ� تبقى �نقى بعيدة 

�نا عن �خلبث �ملع�س�ص هنا....
ل�ست بخائفة يا �سياطني ..... لن يرف يل 

جفن مادمت حية ...
يتابع جري ... �ىل �جللد ب�س�ط حاد ..... 

 تتثبت يد�ي � قدماي .... ��سمع �س�ت 
�القد�م نح�ي!  هاقد بد�أنا .... هاقد بد�ت 
�ملعركة � �ه لر�حي متى �ستك�ن �لنهاية 

  ...
بال�س�ط  �ملكلف ب�رسبي  �ل�سيطان  يبد� 
 .. بال�رس�خ  �حلق  لدي  لي�ص  لكن  �تامل 
 ... ... لي�ص لدي �ي حق يل هناك  بالتامل 
هناك ت�سقط �حلق�ق . الحاجة لا�سباب 

فكل �سيء حتت �خلط �الحمر مباح 
 � معلقة  �بقى  بق�سرية  لي�ست  لفرتة 
يلتحم �ل�س�ط بي يف كل ثانية ... �هدئي 
يا ر�حي ال تخايف لرمبا هذ� �قل عذ�ب ... 
�الطللر�ف  يف  مريع  �للرس�خ  هللذ�  ير�فق 
..�سجيج �ل�سياطني �الخرى �حلار�سة ...� 

�خرى �ملعذبة ... � �الر��ح �ملتعذبة مثلي 
متاما ..

غرفة  يف  �ل�سياطني  �سجيج  يبد�أ   فجاة 
��سمع   � باالختفاء  خا�ستي  �لتعذيب 
حدة  ملدى  جد�  كبريتان  كانهما  قدمان 
�ل�س�ت �لذي حتدثانه ... تقرتب مني ... 
على  ي�سقط   � �ل�س�ط  يت�قف  فجاأة   �
�الر�ص يتبعه �ل�سيطان �ملكلف بتعذيبي 

...
به  �ذ   � فمي   � عيناي   � ر�حي  تتحرر 
 � �بي�ص  لبا�ص   � حلية  ذ�  �سخم  رجل 
ي�سع  رجللل  �بي�ص...  كذلك  ه�  �سعر 

بيا�سا � ن�ر� مل يرى من قبل  ... 
يخرج من جيبة قار�رة �سغرية ... يقطر 
�لبع�ص من �ملحت�ى على منديل حريري 

....
�ثار تعذيبي ثم مي�سح قلبي تخرج  مي�سح 

كل تا�هاتي � جر�حي مع �ملنديل ....
يذبل همي .... تخلق خفة � نقا�ة لر�حي 

كاين �لدت من جديد  ....
ثم يحرق �لرجل ذ� �لن�ر �ملنديل .... 

حلظة ��سعر بد�ر�ن خفيف ��سفل ر��سي 
رغما  لربهة  �غلقها   .... عيناي  تثقل   �

عني  .. 
على  الجللدين  جديد  مللن  �فتحهما   �
�رسيري د�خل ج�سدي �لذي فارقني من 
قبل  .... �نظر يف �طر�ف �لغرفة �جد ن�ر 
�نا يف عامل �الن�سان ف�ق  يف كل مكان 

�الر�ص .... 
عدت  .... �عادين ماكي �لطاهر ....

�عادين بامر من ربي ..... � هل من مغفرة 
ت�سفي ر�حي غري مغفرة عظيمي ....!                                   

ق�شة ق�شرية/ 

ح�شني علي غالب 

خاطرة
ق�شة

ق�شرية

�شعر خرية من�شوري
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 م�شاعفات الأنفلونزا على كبار ال�شن خطرية.. منها 
اللتهاب الرئوي

 اأ�شياء حتتاج اإىل معرفتها قبل 
ا�شتخدام فيتامني C لب�شرتك 

نتيجة �إهمال �لنظافة �تنا�ل �الأطعمة  
�ملل�ثة يتعر�ص �لكثري�ن للديد�ن 

�خ�س��سا �الأطفال، �هى من 
�مل�ساكل �ل�سحية �لتى ت�سبب تعب 

�سديد �مغ�ص مع �ال�سطر�بات 
�ملع�ية �عدم �لقدرة على تنا�ل 
�لطعام، �ح�سب ما ذكره م�قع 

momjunction فاأن هناك 
��سباب خمتلفة تعر�ص طفلك 

لاإ�سابة بالديد�ن �منها:
�أ�سباب �ال�سابة بالديد�ن 

عند �الطفال
1:تنتقل �لديد�ن عن 
طريق تنا�ل �لطعام 

��ل�رس�ب �ملل�ث، لذلك 
ين�سح باالهتمام 

بغ�سل �لطعام جيد�.

2:�همال �لنظافة 
�عدم غ�سل 

�ليدين من 
�الأم�ر �لتى تزيد من خطر �ال�سابة بالفري��سات 

��لعد�ى ��لديد�ن.
3:��ستخد�م �ملرحا�ص فى �الماكن �لعامة د�ن �ج�د 

تعقيم ، قد يزيد من �نتقال �لعد�ى ��لديد�ن.
4:تنا�ل �خل�رس��ت ��لف��كه د�ن غ�سلها يعر�ص 

طفلك للديد�ن ��لعد�ى.

كما ذكر �مل�قع بع�ص �العر��ص �لتى تظهر على 
�لطفل �تدل على ��سابته بالديد�ن �هى:

�أعر��ص �لديد�ن عند �الأطفال
1:يعانى �لطفل من فقد�ن �سديد فى �ل�سهية �عدم 

�لقدرة على تنا�ل �لطعام مما ي�ؤثر على �سحته 
�من�ه.

2:حكة �رسجية �سديدة يعانى منها �لطفل �مل�ساب 
بالديد�ن �ملع�ية.

3:�أمل �سديد فى �لبطن ي�ساحبه ��سطر�بات فى 
�جلهاز �له�سمى.

4:فى �لغالب ي�ساب �لطفل بفقر �لدم، نتيجة 
�ال�سابة بالديد�ن.

5:ع�رس �له�سم ��ل�سع�ر بالتعب ��الرهاق �ل�سديد 
�عدم �لقدرة على بذل جمه�د.

6:�ل�سع�ر بالغثيان ��لقئ �مل�ستمر.
7:يعانى �لطفل �مل�ساب  بالديد�ن من �جلفاف 

�ل�سديد.
8:يعانى �لطفل من �لد�خة �ل�سديدة ��لد��ر.
هناك �أن��ع خمتلفة من �لديد�ن �لتى ي�ساب 

بها �لطفل لذلك ين�سح بزيارة �لطبيب الإجر�ء 
�لفح��سات �لتى ت��سح ن�ع �لديد�ن ���سف 

�الأد�ية �ملنا�سبة للحالة، كما ين�سح باتباع بع�ص 
�لن�سائح �لهامة للتخل�ص من �لديد�ن �منها:

ن�سائح لعاج �لديد�ن عند �الأطفال
 1:ين�سح بتنا�ل �لليم�ن، حيث يحت�ى �لليم�ن 

على ن�سبة عالية من �لعنا�رس �لغذ�ئية ��لفيتامينات 
�لتى تعمل على طرد �جلر�ثيم م ��لفري��سات من 

�جل�سم، �ذلك عن طريق ��سع �لليم�ن فى �ل�جبات 
�لغذ�ئية للطفل �أ� ت�سجيعه على تنا�ل ع�سري 

�لليم�ن ي�ميا.
2:�لث�م، يحت�ى على كمية كبرية من م�ساد�ت 
�اللتهاب ��لفطريات كما �نه يعمل على تعزيز 

�سحة �جلهاز �ملناعى ��ل�قاية من �جلر�ثيم 
��لفري��سات، لذلك ين�سح بتنا�ل ف�س��ص �لث�م.

3:فاكهة �لبابايا، من �لف��كه �لتى حتت�ى على ن�سبة 
عالية من �لعنا�رس ��لفيتامينات �لهامة ل�سحة 
�جلهاز �ملناعى كما �نها تعمل على طرد �جلر�ثيم 

��لفري��سات من �جل�سم، فمن �ملمكن تنا�لها مع 
�لع�سل �البي�ص مرتني فى �لي�م.

 4:زيت حبة �لربكة، من �لزي�ت �ل�سهرية ��لغنية 
بالفيتامينات �لهامة ل�سحة �جل�سم �حمايته من 
�جلر�ثيم ��لفري��سات، كما ين�سح بتنا�له ي�ميا 

���سعه فى �ل�جبات �لي�مية للطفل.
5:�لكركم، يحت�ى على كمية كبرية من �لعنا�رس 

�لتى تعمل على قتل �لديد�ن ��لطفيليات من �جل�سم، 
�تعزيز �ل�سحة ، فمن �ملمكن ��سعه على �ل�جبات 

�لي�مية للطفل من خال �الأطعمة �لتى يحبها.
6:�لب�سل، على �لرغم من ف��ئده �ملذهلة �إال �ن بع�ص 

�الأطفال ال تف�سل تنا�ل �لب�سل فمن �ملمكن من 
��سعه فى �لطعام �� �رسب مياه �لب�سل �حتليته 

بالع�سل �البي�ص.
4:�لزعرت يحت�ى على ن�سبة عالية من �لعنا�رس 

��لفيتامينات �لتى تعمل على تعزيز �سحة �جلهاز 
�ملناعى �طرد �لطفيليات ��جلر�ثيم من �جل�سم.

 لكى تتخل�سى من �لبقع �لد�كنة 
فى �جهك ، �مل��جهة �أثار ��سعة 

�ل�سم�ص �ل�سارة على ب�رستك البد 
من ��ستخد�م فيتامني �سى ،�س��ء 

من خال تنا�له فى �الأطعمة 
�ملختلفة ، �أ� من خال ��ستخد�م 
�لكرميات ��مل�ستح�رس�ت �لغنية 

بهذ� �لفيتامني ، �هناك �لعديد من 
�الأ�سياء �لتي يجب �لتعرف عليها 

قبل ��ستخد�م فيتامني �سي لب�رستك، 
 ."nutrtionexp" ذلك �فقا مل�قع�

تق�ل �سارة ه�جان ، دكت�ر�ه يف 
�لطب ، �أخ�سائية �الأمر��ص �جللدية 

يف مركز جامعة كاليف�رنيا يف 
�سانتا م�نيكا ، »�إن فيتامني �سي 

مهم لب�رستك الأنه  �أحد م�ساد�ت 
�الأك�سدة �لق�ية �لتي ت�ساهم يف 
�لتخل�ص من  �لبقع �لد�كنة يف 

�لب�رسة، �تخفي �خلط�ط من 
�لب�رسة، �مبر�ر �ل�قت ، ميكن �أن 

تتلف �جلذ�ر �حلرة للجلد �لذي ال 
ي�ستخدم فيتامني �سي ، مما ي�ؤدي �إىل 
عامات �ل�سيخ�خة �ملبكرة ، �يزيد 

من خطر �الإ�سابة ب�رسطان �جللد. لذ� 
فاإن �حلماية �سد �لتلف باالأ�سعة ف�ق 

�لبنف�سجية مب�ساد�ت �الأك�سدة.
لذ� ، قبل �أن تبد�أ يف �لبحث عن 

منتج فيتامني C ل�جهك ، �ألق نظرة 
على ن�سائح �خلرب�ء للح�س�ل على 

 ،C أق�سى ��ستفادة من  فيتامني�
�منها:

-��ستخد�م  فيتامني C يف �ل�سباح
 من �مل�ؤكد �أنه ال ي�جد قان�ن مينع 
��ستخد�م منتجات فيتامني C يف 

�مل�ساء ، �لكن قد ت�ستفيد �أكر من 
��ستخد�مها يف �ل�سباح، �لكن 
هذ� عندما تك�ن �الأ�سعة ف�ق 

�لبنف�سجية يف �أعلى م�ست�ياتها، 
فت�ساهم يف �حل�س�ل علي ف��ئده 

 C ب�سكل �أ�رسع، لكن فيتامني
ي�سبح �أقل فعالية عند �لتعر�ص 

لل�س�ء، لذلك من �ملهم �إعطاءه �قًتا 

المت�سا�سه يف ب�رستك قبل �خلر�ج 
�إىل �خلارج.

-��ستخدم منتجات فيتامني C يف 
�لنقطة �ل�سحيحة يف ر�تني �لعناية 

بالب�رسة
ي��سح �لتقرير، �أنه يجب عليك 

��سع فيتامني �سي علي �ملناطق 
�لتي حتتاج للتفتيح �أ� علي �لب�رسة 
�أجمعها، �لكن يف �لبد�ية يجب �أن 
تك�ن �لب�رسة نظيفة خالية من �أي 

�س��ئب �أ� �أتربة.
 C ستخد�م تركيز فيتامني�� -

�ل�سحيح لن�ع ب�رستك
 �إن �ملنتجات �ملختلفة قد حتت�ي 

على جمم�عة ���سعة من تركيز�ت 
فيتامني C، فترت��ح بني �أقل من 5 ٪ 
على ط�ل �لطريق حتى 30 ٪ ، �هذ� 

�لعن�رس ميكن �أن يك�ن له تاأثري�ت 
خمتلفة يف تلك �لرتكيز�ت، ��أ�لئك 
�لذين لديهم ب�رسة جافة �أ� ح�سا�سة 

رمبا يريد�ن �لتم�سك برتكيز�ت 
�أقل ، ح��يل 5 ٪ ، ��لتي تك�ن �أقل 
عر�سة للتهيج. �لكن �أ�لئك �لذين 

لديهم ب�رسة دهنية  ميكنهم معاجلة 
تركيز�ت �أعلى،  �مع ذلك  تبد�أ 

�لتاأثري�ت يف �له�سبة بعد 20٪ ، 
لذلك لي�ست هناك حاجة عادة �إىل 

�الرتفاع �أكر من ذلك.
-ال ت�ستخدم فيتامني C مع 

�ملك�نات �الأخرى
 عادة ما يك�ن فيتامني C �آمًنا جًد� ، 
�لكن �إذ� كان لديك ب�رسة ح�سا�سة، 

فقد يت�سبب يف تعر�سك للدغ 
�لقليل �خا�سة �إذ� كنت ت�ستخدمه 

يف نف�ص �جلزء من ر�تينك مثل 
تق�سري �لب�رسة �أ� �الأحما�ص، فاإن 
�لعن�رس �ل�حيد �لذي يجب جتنبه 

عند ��ستخد�م فيتامني �سي  ه� 
�لبنز�يل بري�ك�سايد ، �لذي ميكن 
�أن ي�ؤك�سد فيتامني �سي �بالتايل 

يجعله �أقل فعالية.

 كبار �ل�سن من �أكر �لفئات عر�سة 
لاإ�سابة باالأنفل�نز�، �على �لرغم من 

�أن �الأنفل�نز� تت�سارك يف �الأعر��ص مع 
نزالت �لربد - من �لتهاب �حللق ��ل�سعال 
��سيان �الأنف -  لكن �الأنفل�نز� ميكن �أن 

ت�ؤدي �إىل ع��قب �خيمة �أكر بكثريمن 
نزالت �لربد، �ب�سكل خا�ص بني كبار 

."aging" ل�سن، �فقًا مل�قع�
 �بني عامي 2010 � 2019 ، ت�يف 336 

�ألف �سخ�سًا ب�سبب �الأنفل�نز�، �فًقا 
ملر�كز �ل�سيطرة على �الأمر��ص ��ل�قاية 

منها �الأمريكية، كما �أن ٪90 من �ل�فيات 
�لناجمة عن �الأنفل�نز� يف �لفرتة -2017

2018 كانت من �لبالغني ف�ق �سن �لل 65.
 � �الأنفل�نز� مر�ص تنف�سي ميكن �أن يبد�أ 
ب�سكل خفيف �أ� �سديد �ميكن �أن ي�ؤدي 

�إىل دخ�ل �مل�ست�سفى �أ� �ل�فاة، �ي�سببها 
فري��ص �الأنفل�نز�، �هناك ثاثة �أن��ع 

رئي�سية من فري��سات �الأنفل�نز�:
 -�الأنفل�نز� �أ

هذ� ه� �أكر �أن��ع �الأنفل�نز� �سي�ًعا ؛ 
�إنه ي�سبب جميع �أ�بئة �الأنفل�نز� ح�ل 

�لعامل. ميكن �أن ت�سيب هذه �لن�سخة من 
�الأنفل�نز� �لب�رس ��حلي��نات. 

 �الأنفل�نز� ب
�إىل جانب �الأنفل�نز� A ، تت�سبب 

�الأنفل�نز� B ، �لتي ت�سبب ح��يل 20 % 
من حاالت �الإ�سابة باالأنفل�نز� ، يف جميع 

حاالت �الأنفل�نز� تقريًبا كل عام. 
 �الأنفل�نز� ج

�أخف ثاثة �أ�سكال رئي�سية من فري��سات 
�الأنفل�نز� ، تنتقل �الأنفل�نز� C بني �لب�رس.

�أعر��ص �الأنفل�نز�
بغ�ص �لنظر عن ن�ع فري��ص �الأنفل�نز� 

�لذي ت�سيبه ، فاإن �الأعر��ص مت�سابهة 
�إىل حد كبري - على �لرغم من �أنها تختلف 

يف �سدتها، ت�سمل �أعر��ص �الأنفل�نز�:
-�ل�سعال �مل�ستمر.

�سيان �الأنف.
-حمى.

-�إلتهاب �حللق.
-ق�سعريرة برد.

-ت�سنجات �لع�سات.
-�ل�سد�ع.

-م�ساكل يف �ملعدة �لتي قد ت�ؤدي �إىل 
�الإ�سهال �أ� �لقيء.

م�ساعفات �النفل�نز�
 يتعر�ص كبار �ل�سن )�الأ�سخا�ص �لذين 
تزيد �أعمارهم عن 65 عاًما( خلطر �أكرب 
من �الأنفل�نز�، �ميكن �أن ت�ستمر �لعديد 

من هذه �مل�ساعفات ، ميكن �أن ت�ؤثر 
�الأنفل�نز� ب�سكل خا�ص على كبار �ل�سن 

�لذين لديهم :
-د�ء �ل�سكري

-م�ساكل يف �لكلى
-م�ساكل قلبية

-�لرب�
-مر�ص �لرئة �ملزمن
-م�ساكل يف �لكبد

- �ل�سمنة
 �من م�ساعفات �الأنفل�نز� على كبار 

�ل�سن:
�اللتهاب �لرئ�ي: ه� مر�ص تنف�سي 

جرث�مي ي�ستمل على �أمل يف �ل�سدر 
��سعال �تعرق �درجات حر�رة �جل�سم 

�أقل من �ملعتاد �ميكن �أن تتط�ر بعد 
�الإ�سابة باالأنفل�نز�. 

 �لتهاب �ل�سعب �له��ئية: ه� �لتهاب 

يف �لرئتني ناجت عن �ج�د م�سكلة يف 
�جلهاز �لتنف�سي مثل �الأنفل�نز�. �أعر��سه 

�لرئي�سية هي �ل�سعال �لناجم عن تهيج 
�لرئة ��ملخاط. 

 �لتهابات �جلي�ب �الأنفية ��الأذن: �إن 
�الإ�سابة باالأنفل�نز� ميكن �أن يجعل �جل�سم 

عر�سة للعد�ى من �لبكترييا �ملختلفة 
يف �أجز�ء خمتلفة من �جل�سم ، مبا يف ذلك 
�جلي�ب �الأنفية ��الأذنني. �إذ� كنت م�ساًبا 

باالأنفل�نز� �بد�أت تعاين من �آالم �الأذن 
�لتي تد�م �أكر من ي�م �أ� ي�مني �أ� 

م�ساكل يف �جلي�ب �الأنفية )�أكر من 
جمرد �لعط�ص( �لتي ت�ستغرق �أكر من 

ي�مني �أ� ثاثة �أيام ، يجب عليك �لذهاب 
للطبيب.

 �جلفاف: �جلفاف ه� م�سكلة خطرية بني 
كبار �ل�سن ، خا�سًة عندما يك�ن�ن 
مر�سى، ت�سبب �لعديد من �أعر��ص 

�الأنفل�نز� ، مثل �لتعرق ��سيان �الأنف 
��لقيء ، ت�رسيف �ملاء من �جل�سم �ميكن 

�أن يت�سبب يف جفاف �رسيع، ميكن �أن 
ي�ؤدي �جلفاف �إىل م�ساكل يف �لكلى 

�ن�بات �ل�رسع �غريها من �مل�سكات 
�ل�سحية. 

 ف�سل �لقلب: �أثبت �لدر��سات �أن م�ساكل 
�لقلب مثل �لن�بات �لقلبية حتدث ب�سكل 

متكرر �أكر بعد �الإ�سابة باالأنفل�نز� ، 
�فقًا مل�ؤ�س�سة �لقلب �لربيطانية.

مجتمــــع اأ�شباب الديدان عند الأطفال ون�شائح لعالجها 
ن�شيحة ذهبية لت�شجيع الطفل 

على القراءة
     ميكن لالأم اأن تتجنب م�سادر ت�ستيت 
طفلها عن مذاكرته كاأ�سوات 

التلفاز وحمادثات 
الهاتف املحمول 

الطويلة .
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض: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:   عا�شمة عربية ؟
ملعرفة اجلواب . عليكم بت�شطيب الكلمات

اإ�شبانيا-اأفغان�شتان-اإكوادور-اأنغول-بنما-غانا-غرانادا-
كوريا-كمبوديا-ج�شور-�شفري-هاوية-�شو�شاء-لي�شوتو-
خد-خليل-حب-�شرور-يوم-�شهر-�شنة-�شفر-�شليم-دمع

1للقسم o أشعل
2متشاهبان o للبيع والشراء

3اشتياق شديد o مدينة عربية على املحيط 
االطلسي

4أول بلد عريب عرف الطباعة o نظر بطرف عينه
5بلد آسيوي يعين بلد األحرار o ألقى وطرح

6متشاهبان o نقول أهال وسهال ومرحبا
7املشتغلون

8حيوان حيك أذنه بأنفه o تفتت واختفاء يف 
السوائل

9متشاهبان o أحد جنوم السماء o هرب
10أداة نافية ناصبة o قال كالما o قطع

أفقــــــــــــــــــي

1ساعدت وأعطت o انتهاء 
وتوقف

2أول من استخدم االسفلت يف 
تعبيد الطرق

3من مواليد قرطاج ومن أعظم 
القادة العسكريني يف التاريخ
4حبر o للتعريف o يف الفم

5حتفر عميقا الستخراج معدن 
مثني

6أحد ملون فرنسا
7خمترع الديناميت

8مكافأة لعمل جليل o نظر برقة 
وحنان

9ألوان ما بعد املطر o زيت سبب 
احلروب

 o للكسور o 10ضرب وطرق
توضع عليه األشيا

عمــــــــــــــودي 
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مطرب راي
جزائري

فاه

عرق يف القلب)م(

غزال

جوهر

بوا�سطتي

عا�سمة من اأمريكا
الالتينية

اإح�سان

طليق

نهاية ال�سئ

من اأخوات كان

ادارة و�سل

يفهم باإ�سارة)م(

بحر

اإمارة عربية

من الأنبياء

اأ�سون

عقيدة

الظن

�سوت

اجنب

�سفة

اجلاهل

نظري

انتفاخ

حيوان قطبي

عك�ض اأهمل

يلوم

من الألوان
من احلوام�ض)م(

والدة

رقد)م(
غ�سن

للنفي

مل�ض
عابر

من اأجلي)م(

�سورة قراآنية

رئي�ض عربي �سابق

�سعور

ممثل م�سري)م(

كاتب جزائري

�سقي

1   2    3   4   5  6خمرج افالم جزائري

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
الكلمات ال�ّسهمية



مــايـجـري بـمـحـاذاة حـدودنا ي�شـتـوجب زيـادة احليطة واحلذر
�سنقريحة من مترنا�ست:

.ي لــــوؤي 
----------------------

لــقــاء  تـــروؤ�ـــســـه  خــــالل  قــــال  و 
الناحية  قيادة  مبقر  توجيهيا 
ما  اإن  الــ�ــســاد�ــســة،  الــعــ�ــســكــريــة 
ــا اجلـــغـــرايف  ــن ــط ــي يــعــيــ�ــســه حم
وم�ستجدات  اأحداث  من  برمته، 
مبحاذاة  يجري  ومــا  متالحقة، 
املديدة،  الوطنية  حدودنا  كافة 
بواعث  من  اأ�سا�سيا  باعثا  ي�سكل 
م�ساعفة  و  ــة،  ــط ــي احل ــــادة  زي
موجبات  كــل  تكثيف  و  احلــذر 
الالاإ�ستقرار،  فظاهرة  اليقظة، 
و  القريب  حميطنا  ي�سهدها  التي 
على  خطر  اأي  ت�سكل  لن  البعيد، 

الوطني. ترابنا 
تبقى  اجلــزائــر  “اأر�ض  واأ�ــســاف 
ب�سواعد  حمفوظة  واأبــدا،  دائما 
�سرب  كل  على  املرابطني  اأبنائها 
الناحية  يف  فكونوا  ترابها،  من 
كنتم  كما  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
وطنكم  ظن  ح�سن  عند  دائما، 

وجي�سكم.” و�سعبكم 
العليا  ــادة  ــي ــق ال ــض  ــر� ح ــــد  ّك واأ

عــلــى مــوا�ــســلــة تــعــزيــز قـــدرات 
الوطني  للجي�ض  املعركة  ــوام  ق
متطلبات  وتـــاأمـــني  الــ�ــســعــبــي، 
الـــرفـــع مـــن جـــاهـــزيـــتـــه، مبــا 
الأداء  وترقية  حت�سني  ي�سمن 

لكافة  ــايل،  ــت ــق وال الــعــمــلــيــاتــي 
خدمة  مكوناته،  و  ت�سكيالته 
ملــ�ــســلــحــة اجلــــزائــــر، وتــثــبــيــتــا 
ــا الأوفــــيــــاء،  ــه ــائ ــن لأقــــــدام اأب
مواجهة  على  العزم  العاقدين 

طبيعته  كانت  مهما  تهديد،  اأي 
م�سدره: اأو 

اليوم،  يدعونا  “الواجب  قال  و 
حـــدود  و  عــمــلــه  ــع  ــوق م يف  كـــل 
م�سوؤولياته،  ونطاق  �سالحياته 

املنهجية  و  الدائمة  املوا�سلة  اإىل 
و العقالنية، يف ظل قيادة و دعم 
اجلمهورية،  رئي�ض  توجيهات  و 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
للمجهود  الوطني،  الدفاع  وزير 
نقوم  ــذي  ال املتكامل  و  ال�سامل 
اجلــديــدة،  املرحلة  ظــل  يف  بــه، 
مدرو�سة  لإ�سرتاتيجية  وفــقــا 
بــعــيــدة  و  ــرة  مــتــبــ�ــس ــــــة  وروؤي

النظر”.
ــــواء الــ�ــســعــيــد  وقــــد �ـــســـرع الــــّل
اأمــ�ــض  مــن  ــداء  ــت اب �سنڤريحة، 
اإىل  وتــفــتــيــ�ــض  عــمــل  بـــزيـــارة 
الع�سكرية  الــنــاحــيــة  وحـــدات 
بتمرنا�ست.وا�ستهل  ال�ساد�سة 
وقفة  بالوقوف  زيارته  اللواء 
ترحم على روح املجاهد املرحوم 
يحمل  الذي  الوايف”،  “هيباوي 
ــادة الــنــاحــيــة ا�ــســمــه. ــي مــقــر ق
عر�سا  الــّلــواء  تابع  ذلــك،  عقب 
الع�سكرية  الناحية  قائد  قدمه 
الأمني  الو�سع  حول  ال�ساد�سة، 

الخت�سا�ض. باإقليم  ال�سائد 

من  ــري  ــاط ــن ق 8ر10  ــز  ــج ح مت 
و11.645  معالج(  )كيف  املخدرات 
قبل  من   2019 يف  مهلو�سا  قر�سا 
بولية  الوطني  الـــدرك  م�سالح 
ن�ساط  ح�سيلة  ح�سب  اإيــلــيــزي، 
ام�ض   عنها  اأعلنت  الفارطة  لل�سنة 

الثنني ذات اجلهة الأمنية.
اإطــار  يف  احلجز  عمليات  نفذت  و 
حيث  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
الوطني  الـــدرك  م�سالح  عاجلت 
اأوقــف  ق�سية   38 ال�سدد  هــذا  يف 
بينهم  من  �سخ�سا،   65 اإثرها  على 
ق�سية   14 يف  متورطا  �سخ�سا   21
و  باملخدرات،  باملتاجرة  متعلقة 
متورطا  �سخ�سا   43 على  القب�ض 
مت  حيث  تهريب،  ق�سية   23 يف 

الغذائية  ــواد  امل من  كلغ   65 حجز 
 2.967 و  كحول  قـــارورة  و1.176 
اأو�ــســح  مــا  ح�سب  �سجائر،  علبة 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  قائد 
ــي، املـــقـــدم نــ�ــســر الــديــن  ــن ــوط ال
حل�سيلة  عـر�ض  خــالل  العايب، 
لل�سنة  املجموعـة  وحـدات  ن�سـاط 

املا�سية.
ذات  �سجلت  اأخــــرى،  جهة  مــن  و 
املرور  حوادث  يف  ارتفاعا  امل�سالح 
باإجمايل  املنق�سية  ال�سنة  خالل 
وفاة  حالة   35 خلف  حادثا،   88
ــدرت  ق بــزيــادة  جــريــحــا،  و135 
ب�سنة  مقارنة  باملائة   25 بـن�سبة 

.  2018
تلك  يف  الرتــفــاع  هــذا  يــرجــع  و 

بع�ض  حالة  تدهور  اإىل  احلــوادث 
املقطع  منها  خــا�ــســة  الــطــرقــات 
عمر  وبرج  اأمنا�ض  اإن  بني  الرابط 
اجلارية  الأ�سغال  كذا  و  اإدريــ�ــض، 
الطريق  مــن  متفرقة  مقاطع  يف 
اإىل  بالإ�سافة   ،)3( رقم  الوطني 
ال�سنة  خالل  املرور  حركة  كثافة 
التي  بال�سنة  مــقــارنــة  املــا�ــســيــة 

�سبقتها، وفق ذات امل�سدر.
اآخـــر، عــاجلــت ذات  و مــن جــانــب 
الفرتة  ذات  يف  الأمنية  امل�سالح 
 2.587 فيها  تورط  ق�سية   1.634
يف  تــراجــع  �سجل  حيث  �سخ�سا، 
ب�سنة  مقارنة  املعاجلة  الق�سايا 
2018، و يعود ذلك للتواجد الدائم 
لوحدات الدرك الوطني يف امليدان 

اأ�سكال  كــافــة  مكافحة  اأجـــل  مــن 
و  الأ�سخا�ض  حماية  و  اجلرمية 

املمتلكات، ح�سب ذات امل�سوؤول.
انخفا�سا  امل�سالح  ذات  �سجلت  كما 
ــرور  امل قــانــون  جــرائــم  ق�سايا  يف 
ـــات  ـــرام )جـــنـــح وخمـــالـــفـــات وغ
باملائة   11.34 بن�سبة  جزافية( 
 272 و  جنحة  و521  خمالفة   211(

غرامة جزافية(.
ومت ت�سجيل عرب اإقليم املجموعة 
الإقليمية للدرك الوطني باإيليزي 
ثالث ق�سايا ل�سرقة ال�سيارات، مت 
�سخ�ض  توقيف  مــع  ا�سرتجاعها 
الق�سائية،  اجلهات  اأمام  وتقدميه 

وفق امل�سدر ذاته .
ق/و

الهاتف  �سوق  يف  الرائد  املتعامل  موبيلي�ض 
بعرو�سه  التّميز  دائم  باجلزائر،  النقال 
 ،2020 فيفري   02 من  ابــتــداًء  املبتكرة. 
الدفع  عرو�ض  �سل�سلة  موبيلي�ض  ُيــرثي 
B - . اجلديد  عر�سه  ــاج   ــاإدم ب  للبعدي 

للجمهور  موبيلي�ض  يقرتح  حيث   KING
�سعًرا  الأقل  ال�سهري  الإ�سرتاك  العري�ض 
يف ال�سوق بـ 500 دج فقط مع احت�ساب كل 
جذاب  املوؤ�س�سة  بح�سب  العر�ض  الر�سوم. 
ومرن ذو مزايا متعّددة، ي�سمح للزبائن يف 
اأي وقت من بت�سكيل احلزمة اخلا�سة بهم 

ال�سخ�سي. والإ�ستعمال  للميزانية  وفًقا 
من  امل�سرتك  ي�ستفيد  لل�سهر،  دج   500 بـ 
حمــدودة  غري  ق�سرية  ور�سائل  مكاملات 

نحو موبيلي�ض.
ا: عر�ض BeKING هو اأي�سً

- عر�سان من املكاملات والر�سائل الق�سرية 
دج   4000 اإىل  ت�سل  ــار،  ــي ــت الإخ ح�سب 

ر�سيد اإ�سايف.
ــــوازات الأنـــرتنـــت بــاأ�ــســعــار جــذابــة  - ج
التوا�سل  �سبكات  نحو  حمدود  غري  وجواز 

الإجتماعي.

واجلـــوازات  العرو�ض 
 600#* عرب  متوفرة 
M - التطبيق  ععرب 
واجهة  اأو   biSpace
meetmob. الــــواب 
 ..  .mobilis.dz
 BeKING ـــض  ـــر� ع
ـــــرب الـــــ  مــــتــــوفــــر ع
جتــاريــة  ــة  ــال وك  185

ملوبيلي�ض.
حممد علي

الثنني   ام�ض  ب�سار  �سرطة  متكنت 
ع�سابة  لــنــ�ــســاط  حـــد  ــع  ــس و� مـــن 
مركبة  ب�سرقة  قــامــت  اإجــرامــيــة 
�ــســيــاحــيــة بــا�ــســتــعــمــال الــعــنــف.و 
الإجرامية  الع�سابة  هــذه  تتكون 
الــثــاين  الــعــقــد  اأ�ــســخــا�ــض يف   3 ــن  م
مركبة  ب�سرقة  قامت  العمر،  مــن 
�سياحية، بعد العتداء على مالكها 

متكنت  و  بي�ساء.  اأ�سلحة  بوا�سطة 
من  وجيز،  ظرف  يف  امل�سالح،  ذات 
فيهم  امل�ستبه  ــد  اأح هوية  حتديد 
املركبة  ا�سرتجاع  مع  وتوقيفهم، 
تقدمي  �سيتم  ــة.و  ــرق ــس ــ� ال حمــل 
امل�ستبه فيهم اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة ب�سار.
ق/و

تــراجــع احــتــيــاطــي اجلـــزائـــر من 
دولر  مليار   62 اىل  ال�سعبة  العملة 
حاليا، ح�سب ما اأعلنه ام�ض  الثنني 
حمافظ بنك اجلزائر اأمين بن عبد 

الرحمان.
و�سرح حمافظ بنك اجلزائر، عقب 
البنوك  روؤ�ساء  مع  ت�ساوري  اجتماع 
التي تن�سط يف ال�ساحة املالية قائال 

"لدينا 62 مليار دولر من احتياطات 
ال�سرف وهو م�ستوى جيد".

بلغ   ،2019 افـــريـــل  نــهــايــة  ومـــع 
العملة  مــن  اجلـــزائـــر  احــتــيــاطــي 
مقابل  دولر  مليار  6ر72  ال�سعبة 
88ر79 مليارا، نهاية 2018 و 33ر97 

مليار دولر نهاية 2017.
ق/و

�شدد رئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�شعبي بالنيابة، اللواء ال�شعيد �شنڤريحة، يف لقاء مع اأفراد اجلي�ض املرابطني على احلدود، على بذل كل ما يف و�شعهم ل�شد و اإف�شال اأي 
حماولة، ميكنها اأن تهدد �شالمة بالدنا الرتابية، و مت�ض ب�شيادتها الوطنية.

15 دج   1918   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   04  فــــيـــفـــري 2020 م  املوافـــــق لـ  10  جمادى الثاين  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الثالثاء 

اجلوية اجلزائرية تعلق 
جميع رحالتها نحو ال�شني

تدمري قنبلتني بكل من 
تيبازة و�شيدي بلعبا�ض

اإنهاء مهام مدير اخلدمات 
اجلامعية لولية املدية

ــة  ــوي ـــوط اجل ـــط ــة اخل ــرك ــس اأعــلــنــت �
تعليق  عن  الثنني،  ام�ض  اجلزائرية، 
جميع رحالتها نحو ال�سني، التي تعرف 
يف  خا�سة  "كورونا"،  لفريو�ض  انت�سارا 
يف  ورد  ما  ح�سب  ووهــان.وهــذا  مدينة 
موقع  على  لل�سركة  الر�سمية  ال�سفحة 

"فاي�سبوك
ق/و

الوطني  للجي�ض  مفارز  ودمرت  ك�سفت 
ال�سعبي، يوم 02 فيفري 2020، قنبلتني 
)02( تقليديتي ال�سنع بكل من تيبازة/
ن.ع.1 و�سيدي بلعبا�ض/ن.ع.2، ح�سب 
الــوطــنــي ام�ض   ــاع  ــدف ال ــــوزارة  ل بــيــان 

الثنني.
ق/و

اإنــهــاء مــهــام مدير  ــني،  ــن اأمــ�ــض الإث مت 
املــديــة،  بــوليــة  اجلامعية  ــات  ــدم اخل
حتويل  اأخــرى.ومت  مهام  اإىل  وحتويله 
بال�سلف،  اجلامعية  اخلــدمــات  مــديــر 
ليعني مديرا للخدمات اجلامعية بولية 

املدية
ق/و

20 وهران 19ق�سنطينة 17ورقلة 21الوادي 20اجلزائر 18حالـة الطقـس

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

حجز اأكرث من 10 قناطري من املخدرات يف 2019 باليزي 

املقا�ض ح�شب  ملوبيلي�ض  جديد  BeKING..عر�ض 

تراجع احتياطي اجلزائر من العملة ال�شعبةالقب�ض على ع�شابة اإجرامية بب�شار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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