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وديعة 150 مليون دوالر 
التي �ضتقدم لتون�س ت�ضدد

 يف 10 �ضنوات

الك�ضف عن خمطط 
نتنياهو العداد 

�ضفقة ب�ضاأن 
ال�ضحراء الغربية

قالت اأنهم ي�سلون خالل ثالث �ساعات عرب قوارَب �سريعة انطالقا من وهران   

بعدما خلفت جدل، م�سوؤولون 
تون�سيون يك�سفون:

مقابل اعرتاف املغرب ب�سفقة القرن

05/03

اأوامر للولة باإجراء م�سح �سامل ملناطق الظل املعزولة

-  ياأمر وزير ال�سحة بتنظيم مواعيد عالج ملر�سى ال�سرطان 
والبحث عن اأ�سباب انت�ساره

3471 �سجينا الرئي�س ي�سدر عفوا رئا�سيا عن 
- ياأمر  ب�سبط وت�سوية و�سعية ال�سحف اللكرتونية

- ملف اأعوان احلر�س البلدي على مكتب الرئي�س لدرا�سته

تبون يعلن 
احلرب على 

التبذير واالإنفاق 
املـ�ضبـوه والفـقـر

20/04

2020

03

ت�ضجيل اأكرث من 180 
حالة جديدة لداء 

ال�ضرطان خالل 2019

م�ضلحة الطب النووي 
تدخل حيز اخلدمة 

مب�ضت�ضفى حممد بو�ضياف  

اجناز عيادة للتوليد
 مطلب �ضكان املقارين

ددًا عن  دافع مجُ ديلور يجُ
اأ�ضوله اجلزائرية !

ـ�ضـجـل  فيغولــي يجُ
ثــنــائـيـة جـديدة مع 

غلــطـة �ضـراي

اأدرار

ورقلة

تقرت

الريا�سة

�س 06

�س 06

�س 20

�س 11

ح�ضي قرابة �س 13 مركز مكافحة ال�ضرطان يجُ
بالوادي جديدة  حالة   574

07تتوزع االإ�ضابات بني 10 اأنواع من ال�ضرطانات

احتجوا اأمام ملحقة وزارة الرتبية بـ"روي�سو"

-  طلبة املدار�س العليا يرف�سون التخلي عن ا�سرابهم 

م�ضافرين  حافلة  انقالب  يف  7قتلى 
مبنطقة م�ضروحة ب�ضوق اأهرا�س

20
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انهيار �ضقف عمارة بالق�ضبة بالعا�ضمة. 
احلليب اأن�ضى 

النا�س...
كورونا

ن�ضوب حريق يف عمارة ب�ضارع 
طنجة باجلزائر الو�ضطى

يف الوقت الذي ينشغل فيه العامل 
بفريوس 

كورونا 
الذي ينتقل 

بسرعة 
الربق من 
دولة إىل 

أخرى، 
أصبح الشغل 

الشاغل للمواطن اجلزائري هو قضية 
احلليب املدعم الذي شنت مصاحل التجارة 

بسببه حربا ضد املضاربني هبذه املادة، 
وهو الفريوس الذي يرى اجلزائريون 

بأنه أخطر من فريوس كورونا.

زعمت دراسة كربى أن تناول الدجاج مرتني يف األسبوع،وكذلك تناول اللحوم احلمراء املصنعة، يزيد من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب.

وقام علماء من جامعيت: “نورث ويسترن” و”كورنيل”، بتحليل العادات الغذائية لنحو 30 ألف بالغ. 
ووجدوا أن عشاق اللحوم املصنعة كانوا أكثر عرضة خلطر اإلصابة بأزمات قلبية، خالل العقدين املقبلني.
واخنفض اخلطر بشكل طفيف لدى أولئك الذين يستهلكون الدواجن أو اللحوم احلمراء، مرتني أسبوعيا، 

مثل شرائح الدجاج أو شرائح اللحم.
وتبني أن أكلة اللحوم احلمراء أكثر عرضة بنسبة %3 للموت، يف سن مبكرة. ويف الوقت نفسه، مل يكن 

هناك خطر كبري بني أولئك الذين يتناولون األمساك.
وقالت الباحثة نورينا ألني، األستاذة املساعدة يف الطب الوقائي بكلية الطب جبامعة نورث وسترن 

فاينربغ: “إنه فرق بسيط، لكن األمر يستحق املحاولة للحد من استهالك اللحوم احلمراء واللحوم املصنعة 
واللحوم املشوية. كما يرتبط استهالك اللحوم احلمراء أيضا باستمرار ظهور مشاكل صحية أخرى مثل السرطان.”

وقال كبري الباحثني فيكتور تشونغ، األستاذ املساعد يف علوم التغذية جبامعة كورنيل، إن اإلفراط يف تناول اللحوم أمر سيء للقلب. وأضاف موضحا: “احلد من تناول 
هذه األطعمة الغنية بالربوتني احليواين، قد يكون استراتيجية مهمة للمساعدة يف احلد من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والوفاة املبكرة على مستوى 

السكان”.

درا�ضة كربى تك�ضف عن خطر "قاتل" يرتبط بتناول 
الدجاج مرتني اأ�ضبوعيا!

اندلع حريق يف عمارة خالية من السكان تقع 
بشارع طنجة الشهري ببلدية اجلزائر الوسطى.وأوضح 

رئيس البلدية عبد احلكيم بطاش عرب حسابه على 
فيسبوك أن ” احلريق مل يتسبب يف أية خسائر مادية 

و ال بشرية، كون العمارة خالية من السكان الذين قامت 
بلدية اجلزائر الوسطى بترحيلهم.وأضاف بطاش أن 
العمارة و منذ عملية الترحيل ختضع لعملية هتيئة 
و إعادة تأهيل من طرف املحافظة العقارية لوالية 

اجلزائر.وأشار رئيس بلدية اجلزائر الوسطى إىل أن 
مصاحله سترفع دعوى قضائية لفتح حتقيق و حتديد 
أسباب نشوب احلريق و متابعة املتسببني يف اندالعه.

انتحار �ضاب يف الثالثينيات من 

على ج�ضر �ضيدي م�ضيد ق�ضنطينة
تدخل املركز املتقدم للحماية املدنية باب القنطرة واملركز 

املتقدم للحماية املدنية بومعزة عبد املجيد والوحدة 

الثانوية للحماية املدنية سيساوي سليمان، ببلدية 

قسنطينة يوم 02 فيفري 2020 جبسر سيدي راشد بلدية 

قسنطينة، ألجل انتشال شخص من حتت جسر سيدي 

مسيد، الضحية من جنس ذكر جمهول اهلوية، ويف حالة 

متقدمة من التعفن. انتشل من طرف احلماية املدنية من 

وادي الرمال ونقل من 
طرف مصاحلنا إىل 

مصلحة حفظ اجلثث 
باملستشفى اجلامعي 

ابن باديس.

وزيرة الثقافة حتّذر اإطارات 
قطاعها من خرق واجب التحفظ

شددت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة 
على اإلطارات السامية يف قطاع 

الثقافة على ضرورة جتنب كل ما من 
شأنه أن ُيشكك يف مواقفهم من خالل 

التصرحيات اإلعالمية والتعليقات 
واآلراء، اليت يعربون عنها يف 

خمتلف املناسبات ويف وسائل اإلعالم 
والفضاء اإلفتراضي. وترى الوزيرة 
يف التعليمة املؤرخة يوم 02 فيفري 

اجلاري أن ممارسة املهام السامية 
يف الدولة تقتضي اإللتزام الكامل 

بالواجبات القانونية ويف مقدمتها واجب التحفظ، خالل التصرحيات يف خمتلف 
القضايا الوطنية والدولية بتجنب التعبري عن اآلراء ووجهات النظر الشخصية اليت 

تتعارض مع املواقف الرمسية يف وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي.
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ال�ضادرات اجلزائرية لالأدوية ال تتعدى 7 ماليني 
دوالر ب�ضبب تطوير االإنتاج  

لوؤي ي
--------------------

و �أو�ضح كّر�ر يف ت�رصيح له �أن 
عن  جد�  بعيدة  تعد  �لقيمة  هذه 
�إمكانيات �ل�ضناعة �ملحلية �لتي 
�ملناخ  لها  توفر  ما  �إذ�  مبقدورها، 
�ملنا�ضبني،  �ملايل  و  �القت�ضادي 
يف  �أك���ر  بِن�ضب  �مل�ضاهمة 
رفع  و  �لتجاري  �مليز�ن  �إنعا�ش 
جمال  خارج  �ل�ضادر�ت  قيمة 

�ملحروقات.
�النخفا�ش  هذ�  �ملتحدث  برر  و 
ب��رك��ي��ز  �ل�������ض���ادر�ت  يف 
�هتمامها   �لوطنية  �ل�رصكات 
حاجيات  تلبية  على  �لرئي�ضي 
تطوير  و  �لوطنية  �ل�����ض��وق 
وهو  كاأولوية  �لد�خلي  �الإنتاج 
تت�ضاركه  �لذي  �الهتمام  نف�ش 
للبالد،  �لر�ضمية  �ل�ضلطات  مع 
ظل  يف  �لت�ضدير،  يعتر  حيث 
خياًر�  �لر�هنة،  �لظروف  ه��ذه 

هام�ضًيا.
�أطر�ف  تتغري  �أن  كر�ر  توقع  و 
�إىل  بالنظر  م�ضتقبال  �ملعادلة 
و  �القت�ضادي  �لو�ضع  ب��و�در 

�الإر�دة �ل�ضيا�ضية �ملعر عنها و 
كذ� �لعدد �ملهم من �ال�ضتثمار�ت 
يف  �ضتنطلق  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
يقارب  �لتي  و  �الإنتاج تدريجيا 
عددها �لثالثني موؤ�ض�ضة وطنية 

تنتظر �النطالق قريبا.
�ملحلية  �ل�ضناعة  ت�ضاهم  و 

ف��ات��ورة  خف�ش  يف  ل��ل��دو�ء 
وح�ضب  �لوطنية  �ال���ض��ت��ري�د 
�لوطني  �الحت����اد  ت��ق��دي��ر�ت 
فاإنه  �ل�ضيدلة،  يف  للمتعاملني 
�ملحلي،  �الإنتاج  م�ضاهمة  لوال 
�الأدوية  ��ضتري�د  فاتورة  لبلغت 
دوالر  م��ل��ي��ار�ت   4 ح���و�يل 

�أمريكي  �ضنويا.
لل�ضوق  �لكلي  �حلجم  بلغ  و 
 436 �لر�ضمي  �ل�ضيدالين 
مليار دج يف عام 2018،ح�ضب 
ر�ضمية،  �أرق���ام  تو�ضحه  م��ا 
�لوطنية  �ل�ضناعة  فيه  �ضاهمت 

بن�ضبة  52 باملائة.

ك�ضف اأم�س عبد الواحد كّرار رئي�س االحتاد الوطني للمتعاملني يف ال�ضيدلة، اأّن  ال�ضادرات اجلزائرية 
لالأدوية مل تتعّد، على مدار ال�ضنوات املا�ضية، قيمة  7 ماليني دوالر اأمريكي.

احتجاج  اأمام ملحقة وزارة الرتبية بـ"روي�ضو"فاتورة ا�ضتريادها حوايل 4 مليارات دوالر اأمريكي �ضنويا

من  �ل��ع�����رص�ت  �أم�����ش  �حتج 
مدر�ء �ملتو�ضطات من خمتلف 
ملحقة  �أم��ام  �لوطن  والي��ات 
ب�"روي�ضو"،  �لربية  وز�رة 
�أو�ضاعهم  بتح�ضني  للمطالبة 
ودعا  و�الجتماعية.  �ملهنية 
على  ت��و�ف��دو�  �لذين  �مل��در�ء 
�لربية  وز�رة  ملحقة  مقر 
�ضبيحة  من  مبكر  وقت  منذ 
�رصورة  �إىل  �لو�ضاية  �أم�ش،  
�إعادة ت�ضنيف مدير �ملتو�ضطة 
�مل�ضوؤولية  ثقل  و  يتما�ضى  مبا 
�مل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه.ك��م��ا 
با�ضتحد�ث  �ملحتجون  طالب 
مدير  و  رئي�ضي  مدير  رتبة 
منحة  تخ�ضي�ش  مكون،مع 
و�لنقل  بامل�ضوؤولية  خا�ضة 
و�ل�ضكن، باالإ�ضافة �إىل �لرفع 
من قيمة �لتعوي�ضات �خلا�ضة 
�المتحان،  مر�كز  رئي�ش  مبهام 
بالرقية  زيادة على مطالبتهم 
�إىل رتب �أعلى على غر�ر رتبة 
تربية". "مدير  و  عام"  "�أمني 
كما رفع �ملدر�ء مطالب �أخرى 
��ضتحد�ث  ب�رصورة  تتعلق 
من�ضب ناظر متو�ضطة يتكفل 
هيبة  و�إعادة  �الإد�ري��ة،  باملهام 
يف  �ضالحياته  بتو�ضيع  �ملدير 
على  �لرد  مع  �لت�ضيري،  جمال 

مر��ضالت �ملدير يف وقتها من 
قبل مديرية �لربية وفروعها، 
باإنتهاج  مطالبتهم  على  زيادة 
جميع  بني  �مل�ضاو�ة  �ضيا�ضة 
�مل���در�ء يف �إع���د�د �خل��ر�ئ��ط 
�ضيا�ضة  ع���ن  و�الب���ت���ع���اد 
�ملحتجون  دعا  ما  �ملحاباة.ك 
�إىل  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  �أي�����ض��ا 
�ملد�ر�ش  بني  �لف�ضل  �رصورة 
�البتد�ئية و�ملتو�ضطات و�إلغاء 
�لتعوي�ش  �أو  باملوؤمن  �لعمل 
�مل����ادي ع��ن ذل���ك، ورف�����ش 
للمدير،�إال  �لتع�ضفي  �لنقل 
�إلغاء  مع  �لقانون،  تطبيق  بعد 
يف  �ملدر�ضية  �لنتائج  مقيا�ش 
تطبيقها  �أو  �لتنقالت  حركة 
�أي�ضا  على �جلميع.كما �ضددو� 
�مل��در�ء  �إعفاء  ���رصورة  على 
 5000 منحة  ت�ضيري  م��ن 
مع  باملعوزين  �خلا�ضة  دينار 
تو�ضيحية  ق��و�ن��ني  �إ���ض��د�ر 
بالقانون  متعلقة  وتنظيمية 
�لربية  لعمال  �الأ���ض��ا���ض��ي 
�ملر�ضومني  يف  ذك��ر  �ل���ذي 
�أجل  240/12 من  و   315/08
و  �حلقوق  �لغمو�ش عن  �إز�لة 
�لو�جبات �لتي ميار�ضها �ملدر�ء 

دون �ضو�هم.
لوي ي

مدراء املتو�ضطات ينتف�ضون 
لتح�ضني اأو�ضاعهم املهنية

احلكومة تتوقع تراجعه اإىل 6. 51 مليار دوالر مع نهاية العام اجلاري

 �ضجل �حتياطي �ل�رصف �الجنبي يف 
مليار�ت   10 ب�  تر�جعا  �جلز�ئر  بنك 
يوؤكد  ما  �ضنة  من  �أق��ل  يف  دوالر 
�حلمر�ء مع م�ضي كل  �خلانة  دخوله 

�ضهر.
بن  �أمين  �جلز�ئر،  بنك  و�أعلن حمافظ 
�لعملة  تر�جع     عن  �لرحمن،  عبد 
دوالر،  مليار   62 �إىل  �ل�ضعبة 
من  �مل�ضتوى  هذ�  �أن  �أك��د  حني  يف 

�الحتياطي "جيد".
عقب  �جلز�ئر  بنك  حمافظ  و�رصح 
�لبنوك  �جتماع ت�ضاوري مع روؤ�ضاء 
�لتي تن�ضط يف �ل�ضاحة �ملالية قائال 
"لدينا 62 مليار دوالر من �حتياطات 

�ل�رصف وهو م�ضتوى جيد".
وبهذ� �لرقم ي�ضجل �حتياطي �ل�رصف 
مليار�ت   10 ب�  تر�جعًا  �جل��ز�ئ��ري 
دوالر يف �أقل من �ضنة، حيث ��ضتقر 
 ،2019 �فريل  نهاية  مع  �الحتياطي 
 .88 مقابل  دوالر  مليار   72  .6 عند 
 97  .33 و   2018 نهاية  مليار   79

مليار دوالر نهاية 2017.
ق��ان��ون  يف  �حل��ك��وم��ة  ت��وق��ع��ت  و 
�حتياطي  تر�جع   ،2020 �ضنة  �ملالية 
51 مليار دوالر مع   .6 �إىل  �ل�رصف 

نهاية �لعام �جلاري.
توقعات �حلكومة  �الأرقام  تلّخ�ش  و 
�لنقد  من  �لبالد  باحتياطي  �ملتعلقة 
�ملقبلتني،  �ل�ضنتني  خالل  �الأجنبي، 
�حتياطي  تاآكل  �رصعة  �إىل  ت�ضري  �إذ 
�ملركزي  �لبنك  �ل�ضعبة لدى  �لعملة 

متعديًا �خلطوط �حلمر�ء م�ضتقباًل.

�لنقد  من  �جلز�ئر  �حتياطات  وكانت 
97.33 مليار  �الأجنبي عند م�ضتوى 
دوالر، يف نهاية دي�ضمر 2017، وفق 
بيانات بنك �جلز�ئر وبد�أت �حتياطات 
�لثاين  �لن�ضف  منذ  بالر�جع  �جلز�ئر 
بانخفا�ش  متاأثرة   ،2014 �ضنة  من 
بذلك  لتنهي  �لدولية،  �ل�ضوق  يف 
�الرتفاع،  من  متتالية  �ضنو�ت   8
مليار   194 �الحتياطات  تخطت  �إذ 

دوالر يف نهاية 2013.
�جلز�ئر  بنك  حمافظ  �أعلن  باملو�ز�ة 
�مل�ضعى  �ن  �لرحمن  عبد  بن  �أمي��ن 
 2019 �ضنة  فيه  �النطالق  مت  �لذي 
م�ضتقلني  �ع�ضاء  تعيني  خالل  من 
�لبنوك  �د�رة  جمال�ش  م�ضتوى  على 
�لعمومية، �ضيتم "�الإبقاء عليه" لكن 
�أكرث  مقاربة  خالل  من  �إثر�وؤه  �ضيتم 

�إيجابية" تعطي "روؤية �أو�ضح".
هذ�  ح��ول  ���ض��وؤ�ل  على  رده  يف  و 
�جتماع  ه��ام�����ش  ع��ل��ى  �مل�ضعى 
ت�ضاوري عقده مع م�ضوؤويل �لبنوك 
�جلز�ئر  بنك  حمافظ  �أك��د  �ملحلية، 
مو�ضوع  �ضكلت  �لعملية  هذه  �ن 
و  �جل��ز�ئ��ر  بنك  ب��ني  م�����ض��اور�ت 
�طار  �إدر�جها يف  �أجل  من  �حلكومة، 
�إطار  يف  كذلك  و  "�ال�ضتمر�رية" 

"مقاربة جديدة".
هناك  "�ضتكون  بانه  قوله  تابع  و 
روؤية جديدة و �ضنعمل بالت�ضاور مع 
�حلكومة من �جل �قر�ر مقاربة �كرث 

�يجابية" يف هذ� �ملجال.
قد  �ل�ضابقة  �حل��ك��وم��ة  ك��ان��ت  و 

�ضادقت خالل �جتماع عقد يف �ضهر 
نوفمر 2019 على م�ضعى يت�ضمن 
مبجال�ش  م�ضتقلني  �ع�ضاء  تعيني 

�إد�رة �لبنوك �لعمومية.
و يف منت�ضف �ضهر دي�ضمر �أطلقت 
مرفقة  للر�ضح  دعوة  �ملالية  وز�رة 
�ع�ضاء  لتعيني  �ملرجعية  ب��االأط��ر 
جمال�ش  م�ضتوى  على  م�ضتقلني 
�ل�ضتة  �لعمومية  �لبنوك  �د�رة 

�لن�ضطة عر �لبالد.
�ما �لهدف من ذلك فيتمثل يف تعيني 
م�ضتقلني  �د�ري��ني  مت�رصفني  ثالثة 
ع�رص  ثمانية  بو�قع  �ي  بنك  كل  يف 
)18( مت�رصفا �إد�ريا يف �ملجموع، من 
�أجل جعل عملية ت�ضيري تلك �لبنوك 
و  فعالية  و  �رص�مة  و  �ضفافية  �كرث 

م�ضد�قية و جذبا.
كما يهدف �مل�ضعى �ي�ضا �ىل �ضمان 
روح  ت�ضجيع  و  �أف�ضل  مر�قبة 
�البتكار و �ملبادرة لدى تلك �لبنوك.

�ىل  بادرت  قد  �ملالية  وز�رة  وكانت 
�حلكامة  طرق  �ف�ضل  حول  تفكري 
�مل�ضتوى  على  تطبيقها  مت  �لتي 
�لو�ضائل  و  �ل�ضبل  حول  و  �ل��دويل 
م�ضتوى  على  بتطبيقها  �لكفيلة، 

�لبنوك �لعمومية.
جانبني  حول  �لتفكري  ذلك  تركز  و 
هيكل  تعزيز  يف  يتمثالن  �أ�ضا�ضيني 
حت�ضني  و  �لعمومية  �لبنوك  حكامة 

دور �لدولة �مل�ضاهمة.

لوؤي ي

احتياطي ال�ضرف االأجنبي يتاآكل بـ 10 مليارات دوالر 
يف اأقل من �ضنة

قالت اإنهم ي�ضلون خالل ثالث �ضاعات عرب قوارَب �ضريعة انطالقا من وهران   

�ل�رصطة  �أم�ش  ك�ضفت 
توقيف  عن  �ال�ضبانية 
�ضخ�ضا  وع�رصين  �ضتة 
كونهم  يف  ي�����ض��ت��ب��ه 
من  معظمهم  �أع�ضاء 
�ضبكة  يف  �جل���ز�ئ���ر، 
ت�ضِعمائة  باإدخال  قامت 
��ضبانيا  �إىل  �ضخ�ش 
�رصعية،  غري  بطريقة 
مقابل مبلغ 2500 �أورو 

على كل �ضخ�ش.
�إعالم  و�ضائل  وح�ضب 

��ضبانية ت�ضتخدم �ل�ضبكُة، �لتي 
�ملرييا  �ىل  �جلز�ئر  من   تن�ضط 
قو�رَب  �ال�ضبانيتني،  و�أليكانت 
�لبحر  عبور  �أج��ل  من  �رصيعة 
�ىل  و�ضوال  وهر�ن  من  �نطالقا 

�إ�ضبانيا خالل ثالث �ضاعات.
كل  �أن  �مل�ضادر  نف�ُش  و�أ�ضافت 
بني  م��ا  بدفع  مطاَلٌب  مهاجر 
لعبور  �ورو   2500 و   2000
من  �أورو   500 و�إ�ضافِة  �لبحر 
�ل�ضيار�ت  بو��ضطة  �لتنقل  �أجل 
باجتاه مدن يف �جلنوب و�ل�رصق 

�ال�ضباين.
�ملهاجر  ي�ضتطع  مل  ح��ال  ويف 
�لدفع يتم �لتخلي عنه �و حجُزه 
�إىل �أن يتمكن من ت�ضديد �ملبلغ.

عام  يف  �إن��ه  �مل�ضادر  وق��ال��ت 
2019 متكنت �ل�ضبكة من حتقيق 

ون�ضف  مبليون  ُق��درت  �رب��اح 
�ملليون �أورو.

وحد�ت  متكن  مع  ذلك  يتز�من 
للمجموعة  �ل�ضو�حل  حر�ش 
)عني  �ضاف  ببني  �الإقليمية 
ت��ي��م��و���ض��ن��ت( ي��وم��ي �الأح���د 
حماولتني  �إف�ضال  من  و�الثنني 
 24 ملجموع  �ل�رصي  لالإبحار 
�ضخ�ضا يف عمليتني منف�ضلتني.
�لتي  �الأوىل  �لعملية  و�ضمحت 
�ضخ�ضا   11 بتوقيف  �الأحد  متت 
وه��ر�ن  والي��ة  م��ن  منحدرين 
�نطالقا  �رصية  رحلة  يف  خرجو� 
�الأبي�ش  �ل��ر�أ���ش  خليج  م��ن 
وح��د�ت  قامت  حيث  )وه���ر�ن( 
هذه  باإحباط  �ل�ضو�حل  حر�ش 
تطويق  خ��الل  م��ن  �مل��ح��اول��ة 
ميال   20 بعد  على  ق��ارب��ه��م 

بحريا �ضمال ميناء بوزجار )عنب 
متو�ضنت(.

�لتي  �لثانية  �لعملية  ومكنت 
�ل�ضو�حل  حر�ش  عنا�رص  نفذتها 
حماولة  �إف�����ض��ال  م��ن  �الإث��ن��ني 
لنحو  �ل�رصعية  غ��ري  للهجرة 
قاربهم  13 �ضخ�ضا مت �عر��ش 
18 ميال بحريا �ضمال  على بعد 
ميناء بني �ضاف ، ��ضتناد� لنف�ش 

�مل�ضدر.
�لعمليتني  ه��ات��ني  و�أ���ض��ف��رت 
و  مطاطيني  قاربني  حجز  عن 
حتويل  مت  حيث  �آليني  حمركني 
م�ضالح  �إىل  �ملوقوفني  جمموع 
�لدرك �لوطني �ملخت�ضة �إقليميا، 
حت�ضبا  �الإج���ر�ء�ت  ال�ضتكمال 

لتقدميهم �أمام �لق�ضاء.

لوؤي ي

ا�ضبانيا توقف جزائريني اأدخلوا 900 حراقا اإىل البالد 
مقابل 2500 اورو
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لوؤي ي
-----------------

�أم�ش،  �ول  �ل���وزر�ء  جمل�ش  وعقد 
�جلمهورية،  رئي�ش  برئا�ضة  �جتماعا 
عبد �ملجيد تبون تطرق �ىل عدة ملفات 
�لد�خلية  وزي��ر  قدمه  ما  �ضمنها  من 
�لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
برنامج  ح��ول  �الأول  عر�ضني،  خ��الل 
�لقطاعات  متعدد  ��ضتعجايل  تنموي 
للمو�طنني  �ملعي�ضية  �لظروف  لتح�ضني 

و�لثاين حول �أمن �لطرقات.
�ملوؤ�رص�ت  حتليل  مت  �الأول  �لعر�ش  يف 
للواليات  و�الجتماعية  �القت�ضادية 
ف��و�رق  وج���ود  ع��ن  ك�ضف  و�ل���ذي 
�ل��والي��ات  ب��ني  و�خ��ت��الالت  تنموية 
�لعليا  �له�ضاب  ووالي��ات  �ل�ضمالية 
و�جلنوبية و�أي�ضا بني �ملناطق �حل�رصية 
و�لريفية و�جلبلية وحتى بني �لتجمعات 
�ملتمركزة  وتلك  �لرئي�ضية  �ل�ضكانية 
و�ضع   ��ضتدعى  مما  �ملدن،  حو�ف  على 
�لقطاعات،  متعدد  ��ضتدر�كي  برنامج 
تطبيق  يف  �مل�ضجل  �لتاأخر  ملعاجلة 

�لر�مج  �لقطاعية غري �ملمركزة.
�لتكميلي  �لرنامج  �ضبط  وبهدف 
معلوماتي  برنامج  �إعد�د  مت  �مل�ضتعجل، 
بغر�ش  �لواليات  كل  م�ضتوى   على 
�إح�����ض��اء �مل�����ض��اري��ع �جل��و�ري��ة ذ�ت 
برنامج  بتحديد  �ضمح  مما  �الول��وي��ة، 
خا�ش لالحتياجات ذ�ت �الأولوية �ملعر 

عنها من �لواليات.
مالية،  هند�ضة  وفق  به  �لتكفل  و�ضيتم 
و�ضندوق  �ل��دول��ة  ميز�نية  ت�ضمل 

�لتنمية لله�ضاب �لعليا و�جلنوب.
�جلمهورية  رئي�ش  �أمر  تدخله  وعقب 
�لتي  للتنمية  �لبلدية  �لر�مج  بتحويل 
�حتياجات �ضكان  تنجز بعد ل�ضالح  مل 

على  �حلرب  و�إعالن  �حلقيقية،  �لبلدية 
�أمر  كما  �مل�ضبوه.  و�الإن��ف��اق  �لتبذير 
و�ل�ضغرى  �لكرى  �لر�ضوة  مبحاربة 

بقوة وبكل �لو�ضائل �لقانونية.
وزير  �لرئي�ش  وج��ه  �أخ��رى  جهة  من 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
�إىل  �ملعنيني  �لوزر�ء  وباقي  �لعمر�نية 
حتى  �ملعزولة  �لظل  ملناطق  �حلل  �إيجاد 
ماء  من  �ل�رصورية  �خلدمات  لها  توفر 
ي�ضعر  �رصوب وكهرباء وطرق وبذلك 
�ضكانها باأنهم  مو�طنون كاملو �حلقوق 

كغريهم من �ملو�طنني.
وحث �لرئي�ش �لوالة على وجوب �إجر�ء 
يعي�ش  �لتي  �لظل  ملناطق  �ضامل  م�ضح 

فيها �ملو�طنون �ملحرومون.
و�قع  �أعي�ش  "�إنني   : بالقول  و�ضدد 
هناك  يكون  �أن  �بد�  �أقبل  لن  �ملو�طن 
من  و�آخر  �الأوىل  �لدرجة  من  مو�طن 
متتد  �أن  يجب  بل  ثالثة  �أو  ثانية  درجة 
و�إىل  �جلهات  جميع  �إىل  �لتنمية  ثمار 

جميع �ملو�طنني...
و�أ�ضاف: �إذ� مل يكن هناك كهرباء يجب 
على �ل�ضلطات �ملحلية جلبه من �ملكان 
�الأقرب و�إذ� تعذر ذلك  ميكن ��ضتعمال 
تعذر  و�إذ�  �ل�ضم�ضية  �لطاقة  "كيت" 
��ضتعمال   يجب  �ل�رصوب  �مل��اء  جلب 
�ل�ضهاريج و�إذ� تعذر بناء مدر�ضة نظر� 
لقلة عدد �لتالميذ يجب بناء ق�ضم بذ�ته.
يقبل  لن  �أنه  جديد  من  �لرئي�ش  و�أكد 
ملو�طنينا  ومذلة  ماأ�ضاوية  مناظر  �أبد�  
�لو�ضطى  �لقرون  يف  يعي�ضون  ماز�لو� 
يف  يعي�ضون  �آخرين  ملو�طنني  خالفا 
ظروف  يف  و�لع�رصين  �لو�حد   �لقرن 

مريحة.
ويف ختام تعقيبه �أعلن �لرئي�ش عن عقد 
بد�ية  �لوالة و�حلكومة يف  �جتماع بني 

�لن�ضف �لثاين من �ل�ضهر �جلاري.

�أما �لعر�ش �لثاين فقد خ�ض�ضه �لوزير 
الأمن �لطرقات �عتر من خالله حو�دث 
ماديا،  و�إ�ضكاال  نف�ضية  مع�ضلة  �ملرور 
�جلانب  على  �ضلبية  �آثار  من  تخلفه  ملا 
ت�ضعب  و�ل��ت��ي  لل�ضحايا  �لنف�ضي 

معاجلتها على �ملدى �لقريب.
�لتد�بري  كل  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ���ض��ار 
من  للحد  �ملتخذة  و�لردعية  �الحر�زية 
حمدوديتها،  �أثبتت  قد  �لظاهرة  تنامي 
تعديالت  �إقر�ر  �إىل  �للجوء  توجب  مما 

جذرية.
و�أو�ضح �لوزير �أنه مت ت�ضجيل 22.500 
�ضنة  خ��الل  ج�ضماين  م��رور  ح��ادث 
مو�طن   3.200 بحياة  �أودى   ،2019
هذه  وتكلف  �آخ��ر،   31.000 وج��رح 
100  مليار  �حلو�دث �ضنويا ما يقارب 

دينار.
هذه  ��ضباب  �الأمن  م�ضالح  و�أرجعت 

بن�ضبة   �لب�رصي  �لعامل  �إىل  �حل�ضيلة 
96 باملائة.

�لوزيرعدة  �ق��رح  ذلك  �ضوء  وعلى 
تد�بري منها �لتحديد و�حل�رص �مل�ضتعجل 
�لفوري  و�ل�رصوع  �ل�ضود�ء  للنقاط  
عليها،  للق�ضاء  �ل�رصورية  بالتهيئة 
�لركيز  �مل��ر�ق��ب��ة  عمليات  تكثيف 
يف  باالإفر�ط  �ملرتبطة  �ملخالفات  على 
م�ضتعملي  مر�فقة  م�ضاعفة  �ل�رصعة، 
�لطرقات خا�ضة فئة �ضائقي �لدر�جات 

�لنارية ونقل �مل�ضافرين و�لب�ضائع.
�أم��ر  �مل��و���ض��وع،  ع��ل��ى  تعقيبه  يف 
�الإجر�ء�ت  بت�ضديد  �جلمهورية  رئي�ش 
�لعدل  وز�رة  مع  بالتن�ضيق  �ل�ضارمة 
�ل�ضياقة  يف  �الإجر�مي  �ل�ضلوك  �ضد 
�لنقل  لو�ضائل  بالن�ضبة  وخا�ضة 
على  و���ض��ّدد  و�مل��در���ض��ي،  �جلماعي 
ملر�قبة  �لع�رصية  �لو�ضائل  ��ضتعمال 

�ل�رصعة عن بعد.
�لردع  مرحلة  �إىل  �النتقال  على  وحث 
على  للحفاظ  للغر�مات  �مل�ضاعف 
�لرئي�ش  �أم��ر  كما  �لب�رصية،  �الأرو�ح 
وتفقد  �ل�رصيعة  �ل��ط��رق  ب��اإ���ض��اءة 

�إ�ضار�ت �لطرق ب�ضكل منتظم.
باتخاذ  �جلمهورية  رئي�ش  طلب  وهنا 
لتجرمي  �لالزمة  �لقانونية  �الإج��ر�ء�ت 
�ضلوك �ضائقي حافالت �لنقل �لعمومي 
يت�ضببون يف �ضحايا  �لذين  و�ملدر�ضي 
�الإهمال  عن  ناجم  ب�رصي  خطاأ   ب�ضبب 
يجب  كما  و�لالم�ضوؤولية،  �لتهور  �أو 
�مل�ضتخدمني  �الإج���ر�ء�ت   ت�ضمل  �أن 
�لتاأكد  قبل  �ل�ضائقني  وظفو�  �لذين 
و�لعقلية  �لنف�ضية  �ضحتهم  م��ن 
وم�ضارهم �ملهني، وطلب باملنا�ضبة من 
يف  �مل�ضاركة  �لدينية  �ل�ضوؤون  وز�رة 
�لتح�ضي�ش عن طريق �مل�ضاجد و�الأئمة.

التبذير  على  احلرب  واإعالن  وال�ضغرى  الكربى  الر�ضوة  حماربة  اىل  داعيا  املحرومون  املواطنون  فيها  يعي�س  التي  الظل  ملناطق  �ضامل  م�ضح  باإجراء  الوالة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأمر 
امل�ضبوه. واالإنفاق 

اأوامر للوالة باإجراء م�ضح �ضامل ملناطق الظل املعزولة

�ل�ضخ�ضي  �الإلكروين  �لريد  ��ضتقبل 
بن  �ملهنيني  و�لتعليم  �لتكوين  لوزيرة 
فريحة هيام، 1000 ر�ضالة �إلكرونية �إىل 
و�ن�ضغاالت  و�ضكاوى  مقرحات  جانب 
ملو�طنني وم�ضتخدمي �لقطاع و�ملرب�ضني 
من  �الأك���ر  �جل��زء  ت�ضكل  و�ملتمهنني، 
من  �أزي��د  معاجلة  متت  باملقابل  �لر�ضائل، 

300 �ن�ضغال.
�ملهنني  و�لتعليم  �لتكوين  وز�رة  عملت 
�إلكروين �ضخ�ضي  بريد  ��ضتحد�ث  على 
�أجل  من  هيام  فريحة  بن  �لقطاع  لوزيرة 
�لتقرب �أكرث من عمال وم�ضتخدمي وكذ� 
�إيجاد  على  و�لعمل  �لقطاع  مرب�ضي 
�حلاالت،  بكل  و�لتكفل  �ملنا�ضبة،  �حللول 
على  �لبيان  ح�ضب  �ليوم-  وحلد  مت  حيث 
يف  �إلكرونية  ر�ضالة   1000 ��ضتقبال 
معظمها، �ن�ضغاالت ومطالب للتكفل بها، 
�إيجاد  �رصورة  على  �لوزيرة  �أكدت  حيث 
�أقرب  يف  لالن�ضغاالت  �لالزمة  �حللول 
�ل�ضنة  22 فيفري من  �الآجال، حمددة يوم 
من  يرد  مبا  للتكفل  �أجل  كاأق�ضى  �جلارية، 
ر�ضائل يف �لريد �اللكروين، وهذ� حر�ضا 
قد  �لتي  �ل�ضعوبات  على  للق�ضاء  منها 
يعاين منها �ملو�طن، ياأتي هذ� رغم �لعطب 
�اللكروين،   �لريد  �أ�ضاب  �لذي  �لتقني 

مر��ضلة  �ملو�طنني  بع�ش  على  تعذر  مما 
على  �الط��الع  وت��رية  وعطل  �ل��وزي��رة، 
�لتكفل بها،  �ل�ضكاوى وعملية  حمتويات 
�أزيد من  �ليوم معاجلة  و�إىل حد  �أنه مت  �إال 
300 �ن�ضغال، يتم حاليا �لتكفل بها و�إيجاد 

�حللول �لالزمة و�لنهائية لها.
�لتكوين  ل��وزي��رة  �الإل��ك��روين  �ل��ري��د 
م�ضدر  �ىل  حت��ول  �ملهنيني  و�لتعليم 
مع  �مل��ي��د�ن،  حقيقة  ملعرفة  معلومات، 
�لعلم �أن �لقطاع يحوي ب� 1329 موؤ�ض�ضة 
تكوينية موزعة عر كل واليات �لوطن، 
 650.000 يعادل  ما  �ضنويا  ت�ضتقبل 
وتخرج  وتلميذ،   ومتمهن  مرب�ش 
�إ�ضافة  �ضهادة،  على  متح�ضل   300.000
 800 من  �أك��رث  �لقطاع  يوفر  ذل��ك  �إىل 
تخ�ض�ش تكويني بني �لتكوينات �ملتوجة 
هذه  �لتاأهيلية.  و�لتكوينات  ب�ضهادة 
�ل�ضبكة �لتكوينية و�لبيد�غوجية �لو��ضعة 
�لوطن،  بلديات  �أغلب  على  و�مل��وزع��ة 
حتتاج �إىل عملية تو��ضلية فعالة و�رصيعة، 
و�الن�ضغال  �ملعلومة  تنقل  م�ضار�ت  و�إىل 
من  فعالية  �أكرث  تكون  مبا�رصة،  بطريقة 
�رصعة  ويوفر  �الإد�ري��ة،  �لتقليدية  �لطرق 

فائقة يف �إي�ضال �لر�ضالة.
ق/و

�ل�ضغرية  �ملوؤ�ض�ضات  وزر�ة  تعكف 
�لنا�ضئة،  �ملوؤ�ض�ضات  و  �ملتو�ضطة  و 
�إح���د�ث  على  �ملعرفة  �قت�ضاد  و 
ووظيفي  وتنظيمي  قانوين  �إط��ار 
و�ضع  خالل  من  �لنا�ضئة،  لل�رصكات 
خارطة طريق لدعم و متويل هذ� �لنوع 
لعب  من  متكينها  و  �ملوؤ�ض�ضات  من 

دور هام يف �القت�ضاد �لوطني.
و خالل �جتماع جمل�ش �لوزر�ء �لذي 
عبد  �ل�ضيد  �جلمهورية  رئي�ش  تر�أ�ضه 
�ملجيد تبون، �أو�ضح وزير �ملوؤ�ض�ضات 
و�ملوؤ�ض�ضات  و�ملتو�ضطة،  �ل�ضغرية 
�ل�ضيد  �ملعرفة   �قت�ضاد  و  �لنا�ضئة، 
لعر�ش  تقدميه  خالل  جريد�ن،  يا�ضني 
�لنا�ضئة،  �ملوؤ�ض�ضات  �آف���اق  ح��ول 
�إح���د�ث  على  يعمل   قطاعه  �ن 
ووظيفي  وتنظيمي  قانوين  �إط��ار 
تعريف  وو�ضع  �لنا�ضئة،  لل�رصكات 
وحتديد  وللحا�ضنات،  لها  قانوين 

طرق تقييم �أد�ئها.
طريق  خارطة  و�ضع  عن  �أعلن  كما 
�ملوؤ�ض�ضات،  من  �لنوع  هذ�  لتمويل 
�مل��ال  ور�أ����ش  �لبور�ضة  ب��اإ���رص�ك 
�ال�ضتثماري، وحتديد كيفية م�ضاهمة 
�إعفاء  �آل��ي��ات  وتطبيق  �ملغربني، 
�رصيبي "�ضبه كلي"، لتمكني �ل�ضباب 
�رتباط  فك  يف  بفعالية  �الإ�ضهام  من 

�القت�ضاد �لوطني باملحروقات.
�إن�ضاء  �لطريق   خارطة  تت�ضمن  كما 

�لتي  �لنا�ضئة"،  �ل�رصكات  "مدينة 
تكنولوجي  مركز  مبثابة  �ضتكون 
ما  عالية،  بجاذبية  �خلدمات،  متعدد 
كقطب  �جلز�ئر  مكانة  بتعزيز  ي�ضمح 

�إفريقي لالإبد�ع و�البتكار.
من جهة �خرى،  تعمل �لوز�رة  على 
نقل  ملعاهد  �لقانونية  �الأ�ض�ش  و�ضع 
من  �الأول  �لربع  خالل  �لتكنولوجيا، 
�ملرحلة  تنطلق  �أن  على   ،2020 عام 
باإن�ضاء  جامعتني  ع��ر  �لتجريبية 
مركزين خمت�ضني بالذكاء �ل�ضناعي 
و�نرنت �الأ�ضياء �لتي تعمل بالتعاون 

مع �لكفاء�ت �جلز�ئرية باخلارج.
�أكد  �ملو�ضوع،  ح��ول  تدخله  يف  و 
�ملوؤ�ض�ضات  باأن وز�رة  �لرئي�ش تبون  
�القت�ضاد  "قاطرة  ه��ي  �لنا�ضئة 
يف  بالدعم  حتظى  �أنها  و  �جلديد"، 
�الإ�رص�ع  �إىل  د�عيا  �لرقمية،  ثورتها 
يف تنظيم معر�ش خا�ش باملوؤ�ض�ضات 

�لنا�ضئة  و �ل�ضغرية و �ملتو�ضطة.
"�ل�ضباب  �أن  �ل�ضياق  نف�ش  قال يف  و 
حيث  ملمو�ضة"  �أ�ضياء  �إىل  يحتاج 
بدعم  خا�ش  �ضندوق  باإن�ضاء  �أم��ر 

�ملوؤ�ض�ضات �لنا�ضئة.
قال  �ملعنيني  �ل����وزر�ء  خماطبا  و 
�ضلطة  �الآن  "متلكون  �ل��رئ��ي�����ش: 
�ضتكونون  متويل  و�ضندوق  �لقر�ر 
وعليكم  �إد�رت��ه،  جمل�ش  يف  �أع�ضاء 
ل�ضالح  م�ضاريعكم  لتج�ضيد  بامليد�ن 

�ل�ضباب".
و كان رئي�ش �جلمهورية قد �أمر خالل 
جانفي   5 �ملنعقد يف  �لوزر�ء  �جتماع 
��ضتعجايل  برنامج  باعد�د  �لفارط 
�ملوؤ�ض�ضات  و  �لنا�ضئة  للموؤ�ض�ضات 
فيما  خا�ضة  �ملتو�ضطة،   و  �ل�ضغرية 
يتعلق باإن�ضاء  �ضندوق خا�ش �و بنك 

موجه لتمويلها.
"�إ�ضالح  ���رصورة   على  �ضدد  كما 
معمق" للنظام �جلبائي و كل ما يتبعه 
جبائية  حتفيز�ت  و  تنظيمات  من 
�لنا�ضئة و  �ملوؤ�ض�ضات، خا�ضة  لفائدة 

�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و �ملتو�ضطة.
 2020 ل�ضنة  �ملالية  قانون  �ن  يذكر 
جاء بتد�بري و حتفيز�ت جبائية جديدة 
�لنا�ضئة  �ملوؤ�ض�ضات  �أ�ضحاب  لفائدة 
جماالت  يف  تن�ضط  �لتي  ال�ضيما 
�جلديدة  و�لتكنولوجيات  �البتكار 
وذلك من خالل �إعفائها من �ل�رصيبة 
�لقيمة  على  و�لر�ضم  �الأرب��اح  على 
�أد�ئها،  تطوير  بهدف �ضمان  �مل�ضافة 
�قت�ضادية  تنمية  بتحقيق  ي�ضمح  مما 
م�ضتد�مة لبالدنا على �ملدى �ملتو�ضط.
من  �عفاء�ت  �لقانون  ت�ضمن  كما 
يف  �جلمركية  و�لر�ضوم  �ل�رص�ئب 
ت�ضهيل  �إقر�ر  مع  �ال�ضتغالل  مرحلة 
�لعقار  �إىل  �ملوؤ�ض�ضات،  هذه  و�ضول 

لتو�ضعة م�ضاريعها �ال�ضتثمارية.
ق/و

خ�ض�ضت بريدا الكرتونيا للتوا�ضل مع املت�ضببني للقطاعو�ضع خارطة طريق لدعم و متويل املوؤ�ض�ضات النا�ضئة باجلزائر

وزارة التكوين ت�ضتقبل 1000 �ضكوى 
وترد على 300 ان�ضغال
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العدد
1919

اجلزائريون ي�ضتهلكون 70 مليون زوج من االأحذية �ضنويا

حممد علي 
-----------------

�أو�ضح بولنو�ر، �أن �جلمعية �لوطنية 
للتجار و �حلرفيني �ضر��ضل �حلكومة 
من �أجل توفري �نطالقة فعلية لقطاع 
فاتورة  تقلي�ش  و  �الأحذية  �ضناعة 
�ال�ضتري�د، من خالل ��ضتحد�ث على 
�الأقل ثالث  مناطق �ضناعية و وْقف 
باالإ�ضافة  �لع�ضو�ئي،  �ال�ضتري�د 
بتمويل  خا�ش  بنك  �إن�����ض��اء  �إىل 
�ملتو�ضطة  و  �ل�ضغرية  �ملوؤ�ض�ضات 
متخ�ض�ضة يف  معار�ش  تنظيم  مع 
�لندوة  خالل  م�ضيفا  �ملجال،  هذ� 
�أن  �جلمعية،  مبقر  �ملعقدة  �ل�ضحفية 
�ألف مليار   15 �جلز�ئر تخ�رص �ضنويا 
زوج  مليون   70 ��ضتري�د  ب�ضبب 
ي�ضتهلكه  �لذي  �لرقم  وهو  �أحذية 

�جلز�ئريون كل عام.
 و يف �ل�ضدد ذ�ته، �أفاد بولنو�ر، �أن 
�لفو�ضى  و  �لع�ضو�ئي  �ال�ضتري�د 

�جلز�ئر  يف  �لقطاع  يعرفها  �لتي  
�ألفني  من  �أك��رث  �إفال�ش  يف  ت�ضببا 
يف  �الأحذية  ل�ضناعة  ور�ضة  و800 
حتوي  �جلز�ئر  باأن  مو�ضحا  �جلز�ئر، 
على ما يقارب 4 �أالف ور�ضة توفر 
�ضغل،  من�ضب  �أل��ف   50 ب��دوره��ا 
با�ضتطاعته  �لقطاع  �أن  �إىل  م�ضري� 
من�ضب  �ألف   500 من  �أزيد  توفري 
�لالزم  �لدعم  تقدمي  يتم  لو  �ضغل 

لهذه �لور�ضات.
�لوطنية  �جلمعية  رئي�ش  دع��ا  و 
�إىل  �حلكومة،  �حلرفيني  و  للتجار 
�الأجنبية  �الأحذية  �لر�ضوم على  رفع 
على  �الأعباء  تخفيف  �أو  �مل�ضتوردة 
ت�ضجيع  �أجل   �ملحليني، من  �ملنتجني 
بريوقر�طية  منتقد�  �ملحلي،  �لناجت 
�إياها بعرقلة �ملنتجني  �الإد�رة  متهما 
هذ�  يف  �جلز�ئريني  �مل�ضتثمرين  و 
رئي�ش  �نتقد  جهته،  من   . �ملجال 
�الأحذية،  ملتعاملي  �لوطنية  �للجنة 

م�ضطفى بن عمار، �ضيا�ضة �حلكومة 
حرمان  يف  ت�ضببت  �لتي  �ل�ضابقة 
�الندماج  من  �ضاب  مليون  ن�ضف 
يف جمال ت�ضنيع �الأحذية، قائال يف 
هذ� �ل�ضاأن »�إن �جلز�ئر حتوز على  3 

�أالف و500  ور�ضة، �أعلنت غالبيتها 
م�ضتوردين  قيام  ب�ضبب  �إفال�ضها 
�إغر�ق  و  �ل�ضينية  �الأحذية  بجلب 
�أنه يف  موؤكد�  بها،  �لوطنية  �ل�ضوق 
�ملناخ  توفري  و  �لقطاع  تنظيم  حال 

�ال�ضتثمار  يف  للر�غبني  �ملنا�ضب 
من  �ملحليني  �ملتعاملني  �ضتمكن 
�حتياجات  من  باملائة   50 تغطية  
وجيز  ظ��رف  يف  �لوطنية  �ل�ضوق 

بنوعية جيدة و باأ�ضعار تناف�ضية.

مهنيي  اأن  موؤكدا  دينار،  مليار   100 تتجاوز  بقيمة  �ضنويا،  االأحذية  مليون زوج من   70 يقارب  ملا  ا�ضتهالك اجلزائريني   بولنوار عن  الطاهر  و احلرفيني احلاج  للتجار  الوطنية  رئي�س اجلمعية  ك�ضف 
القطاع باتوا يعانون من �ضبح االإفال�س.  

مطالب با�ضتحداث مناطق �ضناعية متخ�ض�ضة يف القطاع

و��ضيب  حتفهم  �ضخ�ضا   31 لقي 
1180 �آخرون يف 1049 حادث مرور 
�ضجل يف �لفرة �ملمتدة من 26 جانفي 
مناطق  فيفري على م�ضتوى   01 �ىل 
�وردته  ما  �لوطن، ح�ضب  مرفقة من 
�م�ش �لثالثاء ح�ضيلة للحماية �ملدنية.
على  ح�ضيلة  �أث��ق��ل  ت�ضجيل  ومت 
بوفاة  ب��وم��رد����ش  والي���ة  م�ضتوى 
�آخرين   06 ج��رح  و  �أ�ضخا�ش   03
�ملر�كز  �إىل  حتويلهم  و  �إ�ضعافهم  مت 
حادث   20 �إث��ر  على  �ال�ضت�ضفائية 

مرور.
�ملدنية  �حلماية  وح��د�ت  قامت  كما 
 630 �إخماد  خاللها  مت  تدخال  ب990 
وحر�ئق  �ضناعية  منزلية  منها  حريقا 

خمتلف�ة.
�ملختلفة  �لعمليات  يخ�ش  فيما  �أما 
ب�  �ملدنية  �حلماية  وح��د�ت  فقامت 
�لفرة  نف�ش  ف�ي  ت��دخ��ال   5318
و�إنقاذ  �إ�ضعاف  عملية   4730 لتغطية 

�الأ�ضخا�ش يف خطر.
ق/و

خالل اأ�ضبوع

وفاة 31 �ضخ�ضا واإ�ضابة 1180 
اآخرين  يف حوادث املرور 

طالبوا بعقد التوظيف ك�ضرط اأول

رغم تدخل وز�رة �لربية �لوطنية و تاأكيدها 
�ملبا�رص جمرد  �لتوظيف  �إلغاء  �أن قر�ر  على 
�إ�ضاعة، رف�ش طلبة �ملد�ر�ش �لعليا �لتخلي 
 ، �الأول،  �أ�ضبوعه  دخل  �لذي  �إ�رص�بهم  عن 
و طالب �لطلبة �ضيتور �لتدخل و �حل�ضول 
خالل  مينح  �لذي  �لتوظيف  عقد  على  �أوال 
م�ضتوى  على  �لدر��ضة  من  �الأوىل  �ل�ضنة 

هذه �ملد�ر�ش.
خر  بتفنيد  �لربية  وز�رة  م�ضارعة  رغم 

لالأ�ضاتذة  �لعليا  �ملد�ر�ش  خريجي  حرمان 
�أ�ضالك  برتب  �لتوظيف  يف  �الأولوية  من 
رّوج  ما  �أن  لها،  بيان  يف  معترة   �لتعليم، 
له جمرد �إ�ضاعة، وال �أ�ضا�ش له من �ل�ضحة، 
�لتوظيف  �الأولوية يف  فاإن  �لبيان،  وح�ضب 
يف رتب �أ�ضالك �لتعليم للمر�حل �لتعليمية 
�لثالث متنح للمتخرجني من �ملد�ر�ش �لعليا 
ما  كل  من  �لقطاع  تر�أ  و  للقانون.  طبقا 
�مل�ضدر  تق�ضي  دون  �إليه  ين�ضب  و  ين�رص 

مو�قعها  خالل  من  للمعلومة،  �لر�ضمي 
�لعليا  �ملد�ر�ش  طلبة  �أن  �إال  �اللكرونية، 
�ملقدر عددهم بحو�يل 9 �أالف طالب قررو� 
��ضبوعه  يدخل  �لذي  �إ�رص�بهم،  مو��ضلة 
و  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  مطالبني  �الأول 
�ضيتور،  �لدين  �ضم�ش  �لعلمي  �لبحث 
�لتدخل يف  باعتباره �مل�ضوؤول �الأول عنهم، 
من  �أنه  منوهني  �إن�ضافهم،  و  وقت  �أقرب 
�الإ���رص�ب  لغة  عن  �لتخلي  ���رصوط  بني 
�خلا�ش  �لتوظيف  عقد  على  �حل�ضول  هو 
بد�ية م�ضاره  للطالب مع  مينح  �لذي  و  بهم 
�الأوىل  �ل�ضنة  يف  �أي  باجلامعة  �لدر��ضي 
�الأمر  وهو  �لعليا،  باملد�ر�ش  �لتحاقه  من 
لطلبة  بالن�ضبة  �ملد�ر�ش  بهذه  يطبق  �لذي 
 ،  2019 طلبة  ك��ذ�  و  و2018   2017
�فتكاك  غاية  �إىل  باملو��ضلة  مهددين 
�إ�رص�بهم  تز�من  رغم  �الأ�ضا�ضي،  مطلبهم 
�خلا�ضة  لالمتحانات  �الأول  �الأ�ضبوع  مع 
يقاطعونها  جعلهم  ما  �الأول،  بال�ضد��ضي 
�لوطني يف  �مل�ضتوى  على  ر�ضمي  ب�ضكل 

�نتظار تدخل �جلهات �لو�ضية. 
ق/و

طلبة املدار�س العليا  يرف�ضون التخلي عن اإ�ضرابهم 
�ملكلف  �مل��ن��ت��دب  �ل��وزي��ر  �ك���د 
�ال�ضت�رص�ف  و  باالح�ضائيات 
�لقريب  يف  �ضتتحول  �لبنوك  �ن 
�ىل  �ل�ضناديق  بنوك  من  �لعاجل 
من  للتحول  �لت�ضاركية  �لبنوك 
�ىل  �لفائدة  على  �ملبني  �لتمويل 
�الأرباح  �قت�ضام  على  مبني  متويل 
و�خل�ضائر بني �ل�رصكات �لنا�ضئة و 
�ل�ضماح  �ضاأنها  من  �لتي  و  �لبنوك 

لتو�ضيع وعاء �لتمويل
على  �ملنتدب  �لوزير  �أ�ضار  كما 
من  �لنا�ضئة  �ل�����رصك��ات  �إع��ف��اء 
�جلباية يف �ملرحلة �الأوىل مع �إعطاء 
�ىل  للولوج  كبرية  ت�ضهيالت 
�ل�ضوق وبيع منتوجاتها وت�ضديره

م�ضاحله  �أن  �ملنتدب  �لوزير  قال  و 
�لتي  و  عمل  خطة  بو�ضع  قامت 
�أدرجت يف برنامج �حلكومة �ملنتظر 

�مل�ضادقة عليه بعدما يتم مناق�ضته، 
وهو �لقانون �لذي يت�ضمن بو�بتني 
و  �ال�ضت�رص�ف  على  تقوم  �الوىل 
روؤية  النتاج  بعد  عن  �لتخطيط 
�لنموذج  بانتاج  و   2030 �جلز�ئر 
�لبو�بة  �م��ام   2050 ل�  �لقيا�ضي 
و�لتي  �الح�ضائية  يف  �لثانية 
�ملعلومة  �نتاج  يف  دوره��ا  يكمل 
�لذي  و  �الجتماعية،  �الح�ضائية 
يف  �ملعلومات  بالتقاط  لنا  ي�ضمح 

وقتها و حتيينها
على  �إ�رص�فه  هام�ش  على  هذ�  جاء 
�ل��دوىل  �مللتقى  ��ضغال  �نطالق 
حتت  �خلام�ضة  طبعته  يف  بورقلة  
و  للمنظمات  �ملتميز  �الأد�ء  عنو�ن 
جامعة  �حت�ضنته  �لذي  �حلكومات 

قا�ضدي مرباح. 
يو�ضف بن فا�ضل

الوزير املنتدب باالإح�ضائيات واال�ضت�ضراف يوؤكد:

 ال�ضركات النا�ضئة غري معنية 
باجلباية يف مرحلتها  االأوىل

حول  �ل���دويل  �مللتقى  يف  �مل�ضاركون  دع��ا 
بجامعة  �ختتم  �ل��ذي  �لرقمية  �لدبلوما�ضية 
تكثيف  �إىل   )3 )ق�ضنطينة  بوبنيدر  �ضالح 
"بلوغ  �أجل  من  �لرقمي،  �ملجال  يف  �لتكوين 
�ضمن  �جلز�ئرية  للدبلوما�ضية  �أف�ضل  متوقع 

�لد�ئرة �لرقمية".
�آخرون  و  جز�ئريون  جامعيون  �أو�ضى  قد  و 
�مللتقى �لدويل بعنو�ن  �أجانب �ضاركو� يف هذ� 
�لرهانات"  و  �لو�قع  �لرقمية:  "�لدبلوما�ضية 
�لذي �حت�ضنته جامعة ق�ضنطينة 3 مببادرة من 
بتكثيف  �جلامعة  لذ�ت  �ل�ضيا�ضية  �لعلوم  كلية 
�لتكوين �ملتخ�ض�ش يف �ملجال �لرقمي، لفائدة 
�لطلبة و �الإطار�ت �ل�ضامية للدولة و �مللحقني 

�لدبلوما�ضيني على وجه �لتحديد.
يف  �لرقمنة  تعميم  على  �لركيز  مت  كما 

�لدبلوما�ضية بكل �أبعادها و ميادينها و ذلك يف 
�إىل  للدعوة  فر�ضة  كان  �لذي  �للقاء  هذ�  ختام 
�إعد�د تقنيات لتاأمني �ملحتويات، و دعم ح�ضور 
�جلز�ئر يف �ملجال �لدبلوما�ضي على �خل�ضو�ش.
�أهمية  على  �مللتقى  هذ�  يف  �مل�ضاركون  �ألح  و 
و  �ملعنية  �الأطر�ف  جميع  مع  بالت�ضاور  �إعد�د 
�إ�ضر�تيجية للدبلوما�ضية  باخل�ضو�ش �جلامعة؛ 
�لرقمية ترتكز على مبادئ نوعية و م�ضد�قية 
�أه��د�ف  بتج�ضيد  �ل�ضماح  �أج��ل  من  �ملعلومة 
عليه  "تهيمن  عامل  يف  �خلارجية،  �ل�ضيا�ضة 

تكنولوجيات �الت�ضال و �الإعالم".
�تفاقية  على  قريب  عما  �لتوقيع  �ضي�ضكل  و 
تعاون بني جامعة �ضالح بوبنيدر )ق�ضنطينة3( 
�لعلمي  �لتبادل  لدعم  )تركيا(  قونيا  جامعة  و 
جماالت  خمتلف  يف  �الأ�ضاتذة  و  �لطلبة  بني 

�لدر��ضة خا�ضة ما تعلق بالدبلوما�ضية �لرقمية  
هذ�  لتطوير  �غتنامها  يجب  ر�بحة"  "ورقة 
يف  �رصوريا  �أ�ضبح  �لذي  �أك��رث،  �لتخ�ض�ش 
�مل�ضاركون  ذكره  ما  �لدولية، ح�ضب  �لعالقات 

يف هذ� �للقاء �لدويل. 
و قد �أبرز �مل�ضاركون يف �أول �فتتاح هذ� �مللتقى 
�لدبلوما�ضية  متثلها  �لتي  �الأهمية  �ل��دويل، 
�خلارجية  �ل�ضيا�ضة  �أهد�ف  جت�ضيد  يف  �لرقمية 

للجز�ئر.
و باالإ�ضافة �إىل خمت�ضني يف �ملجال قدمو� من 
عديد واليات �لوطن، فقد �ضارك �أي�ضا يف هذ� 
�للقاء �لدويل �لذي د�م يومني  خر�ء من جامعة 
قونيا )تركيا(، حيث مت تقدمي مد�خالت و تنظيم 

ور�ضات حول مبادئ �لدبلوما�ضية.
ق/و

تعزيز التكوين املتخ�ض�س من اأجل متوقع اأف�ضل للدبلوما�ضية اجلزائرية 
�ضمن دائرة الرقمنة
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ت�ضجيل اأكرث من 180 حالة جديدة لداء ال�ضرطان باأدرار 

علي  حممد 
------------------

 83 ب��ني  �حل���االت  ت��ل��ك  ت��ت��وزع  و 
 100 و  �ل��رج��ال  �أو���ض��اط  يف  حالة 
�لن�ضاء،  فئة  �أو���ض��اط  يف  �إ�ضابة 
�ل�ضنو�ت  مع  باملقارنة  �ضجلت  فيما 
و   2018 يف  حالة   181 �ل�ضابقة 
جانب  �إىل   2017 يف  �أخ��رى   163
 ،2016 يف  ح��ال��ة   102 ت�ضجيل 
مروكي  �لدكتور  ���رصح  ح�ضبما 

حممد. �أ
لالإ�ضابة  �مل�ضجلة  �حلاالت  �ضملت  و 
�ملا�ضية  �ل�ضنة  خالل  �ل�رصطان  بد�ء 
ك��ال م��ن ���رصط��ان �ل��رو���ض��ت��ات و 
و�رصطان  �لقولون  و  �لرئة  �رصطان 
�رصطان  و  �ل��رح��م  عنق  و  �ل��ث��دي 
ح�ضب  �مل�ضتقيم،  و  �ل�ضفر�ء  �لقناة 

ذ�ته. �ملتحدث 
هذه  �أن  مروكي  �لدكتور  �أو�ضح  و 
نتائج  �ضوى  ت�ضكل  ال  �ملعطيات 
�البتد�ئية  �لوبائية  للحالة  �أولية 
�لتحليل  نتائج  و�ضول  �نتظار  يف 
يجري  �لتي  �حلاالت  لعدد  �لباطني 

ت�ضخي�ضها. على  �لعمل 
�ل�رصطان  �ضجل  من�ضق  �أ�ضاف  و 
�لعو�مل،  من  جملة  �إىل  بالوالية 
ميد�نيا  حتديا  ت�ضكل  تز�ل  ال  �لتي 

�ل�رصطان  مبر�ضى  �الأمثل  للتكفل 
على  �الق��ت�����ض��ار  ظ��ل  يف  ب����اأدر�ر 
من  فقط  حمليا  �ملعلومة  م�ضادر 
عالجها  يتم  �لتي  �الإ�ضابة  حاالت 
غياب  يف  �ل��والي��ة  مب�ضت�ضفيات 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن �مل�����ض��اب��ني �ل��ذي��ن 

�لوالية. خارج  عالجهم  يتابعون 
�ق��ر�ح  رف��ع  مت  �ل�����ض��دد  ه��ذ�  ويف 
تن�ضيق  �أجل  من  �لو�ضية  للوز�رة 
مكافحة  مر�كز  خمتلف  بني  �لعمل 
لتوفري  �ل��وط��ن،  ع��ر  �ل�����رصط��ان 
�لعالج  ح��االت  كل  حول  �ملعلومة 
�أدر�ر  والي���ة  م��ن  ل��ي��ه��ا  �إ �ل��و�ف��دة 
م�ضالح  دور  ���ض��ه��ام  �إ ج��ان��ب  �إىل 
ب��الغ  �إ يف  �الجتماعية  �لتاأمينات 
م�����ض��ال��ح �ل�����ض��ح��ة ع��ن �حل���االت 
�إج��ر�ء  من  ميكن  مبا  لديها  �مل�ضجلة 
و  للعدد  �ضامل  و  دقيق  �إح�ضاء 
بال�رصطان  �الإ�ضابة  �أ�ضناف  خمتلف 
مثلما  �أدر�ر،  والية  م�ضتوى  على 

ليه. �إ �أ�ضري 
ك��م��ا ت�����ض��م��ل ت��ل��ك �ل��ت��ح��دي��ات 
ي�����ض��ي��ف �مل��ت��ح��دث ذ�ت����ه غ��ي��اب 
�إىل  �أدى  مم��ا  �ل��ب��اط��ن��ي  �ل��ت�����رصي��ح 
للمنطقة  �أخ�ضائيني  �أطباء  مغادرة 
�خل��دم��ة  ل��ف��رة  ��ضتكمالهم  ب��ع��د 
ح��ال��ة  ي����ة  �أ �إج�����ر�ء  دون  �مل��دن��ي��ة 

توفر  ع��دم  نتيجة  باطني  حتليل 
�ل�رصورية  �مل��ع��د�ت  و  �لو�ضائل 
مما  �ل��ت��ح��ال��ي��ل،  م��ن  �ل��ن��وع  ل��ه��ذ� 
�مل�ضجلة  �الإح�ضائيات  كل  يجعل 
لت�ضخي�ش  �ملرجو  �مل�ضتوى  دون 
�ل�رصطان  لد�ء  �لوبائية  �لو�ضعية 
نف�ش  ذك��ر  ما  وف��ق  دقيق،  ب�ضكل 

ملتحدث. �
: م�ضلحة  القريب  فتح يف 

مكافحة  مبركز  باالأ�ضعة  للعالج 
ال�ضرطان

�لتكفل  ظروف  حت�ضني  �أجل  ومن   
بوالية  �ل�رصطان  مبر�ضى  �لطبي 
لها،  �مل��ج��اورة  �مل��ن��اط��ق  و  �أدر�ر 
�ل�رصطان  مكافحة  مركز  يتاأهب 
�للم�ضات  و  �لرتيبات  �آخر  بو�ضع 
باالأ�ضعة،  �لعالج  م�ضلحة  لفتح 
بهذه  عالجية  حالة  �أول  ال�ضتقبال 
�لتقنيات،  باأحدث  �ملدعمة  �مل�ضلحة 
�أخ�ضائي  جهته  من  �أو�ضح  ح�ضبما 
مكافحة  مبركز  باالأ�ضعة  �ل��ع��الج 

هومام. فالق  �لدكتور  �ل�رصطان 
جملة  ��ضتيفاء  مت  �جلانب،  هذ�  ويف 
�خلطوة  هذه  ت�ضبق  �لتي  �ملر�حل  من 
�لتاأطري  بجانب  �لتكفل  جرى  حيث 
�مل��ي��د�ين  و  �ل��ن��ظ��ري  �لتكوين  و 

�لطبية  �لب�رصية  �مل���و�رد  ملختلف 
وم�ضغلي  فيزيائيني  �أط��ب��اء  م��ن 
وم�ضاعدي  �لطبي  �لت�ضوير  �أجهزة 

�الآيل. �الإعالم  ومهند�ضي  �الأطباء 
تلك  ت��ك��وي��ن  عملية  ج��رت  وق��د 
مكافحة  مب��ر�ك��ز  �لب�رصية  �مل���و�رد 
جهات  خمتلف  عر  �ل�رصطان  د�ء 
تلم�ضان  مر�كز  غر�ر  على  �لوطن، 
بيار  و  باتنة  و  بلعبا�ش  �ضيدي  و 
و  �لعا�ضمة  باجلز�ئر  كوري  ماري 

ورقلة. و  ق�ضنطينة 
بتكوين  �خل��ط��وة  ه���ذه  و�ضتتبع 
�مل�ضلحة  م�ضتوى  على  �آخر  ميد�ين 
من  خر�ء  تاأطري  حتت  �أدر�ر  مبركز 
�الأجهزة  لتلك  �مل�ضنعة  �ل�رصكة 
�لطبي  �لطاقم  متكني  بغية  �لطبية، 
�ال�ضتعمال  تقنيات  يف  �لتحكم  من 
�الإعالم  �أنظمة  و  لالأجهزة  �لطبي 

ت�ضغلها. �لتي  �الآيل 
م�ضلحة  م��ع  م��ة  ت��و�أ �إم�����ض��اء  ومت 
مكافحة  مبركز  باالأ�ضعة  �ل��ع��الج 
طاقمها  قام  �لتي  باتنة  �ل�رصطان 
مل�ضلحة  ميد�نية  ب��زي��ارة  �لطبي 
�أدر�ر،  مب��رك��ز  ���ض��ع��ة  ب��االأ �ل��ع��الج 
�لوقوف  و  �لطبية  �الأجهزة  ملعاينة 
عالج  و  ال�ضتقبال  جاهزيتها  على 

�ل�رصطان. مر�ضى 

مقارنة  طفيف  ارتفاع  مبعدل  اأي  اأدرار،  بوالية   2019 يف  اأنواعه  مبختلف  ال�ضرطان  لداء  جديدة  حالة   183 �ضجلت 
بالوالية. ال�ضرطان  �ضجل  من�ضق  به  اأفاد  ح�ضبما   ،2018 ب�ضنة 

املن�ضرمة...  ال�ضنة  خالل 

فالحية  بر�مج  حاليا جت�ضيد  يجري   
�الأغو�ط،  والية  ببلديات  جديدة 
من  جملة  �إطار  يف  تندرج  و�لتي 
تثبيت  �إىل  ترمي  �لتي  �لتد�بري 
وترقية  �الأري����اف  يف  �ل�����ض��ك��ان 
فادت  �أ كما  لهم،  �ملعي�ضي  �الإطار 
�مل�ضالح  مديرية  �لثالثاء،  �أم�ش  به 
�لر�مج  تلك  �لفالحية.وت�ضمل 
من  �أزي��د  منذ  فيها  ���رصع  �لتي 
�ضمنها  من  عمليات  عدة  �ضهر، 
�لريفية  �مل�ضالك  وتهيئة  فتح 
ف�ضال  باملياه،  �ضقي  نقاط  ن�ضاء  و�إ
منها  ��ضتفاد  �لتي  �الإع��ان��ة  عن 
�ل�ضعب،  خمتلف  يف  �لفالحون 
م��ث��ل��م��ا ����رصح م��دي��ر �ل��ق��ط��اع، 
��ضتفادت  ب��و���رصي.وق��د  حبيب 
"هام"  برنامج  من  �لبلديات  جل 
 250 م��ن  �أزي���د  فتح  يف  يتمثل 

�لفالحية،  �مل�����ض��ار�ت  م��ن  كلم 
�لفالحني  بتنّقل  �ضي�ضمح  و�لذي 
و�ل��و���ض��ول  ج��ي��دة  ظ���روف  يف 
دون  �ل��زر�ع��ي��ة،  �الأر����ض��ي  �إىل 
�لفالحي  �لعمل  لتن�ضيط  عناء 
من  �ملعزولة  �ملناطق  يف  خا�ضة 
والية  و��ضتفادت  �لوالية.  تر�ب 
�لكهرباء  م�رصوع  من  �الأغ��و�ط 
تركيب  يف  �رصع  حيث  �لفالحية، 
م�ضافة  )على  �لكهربائية  �الأعمدة 
ه��ذه  ت��ن��درج  ح��ي��ث  ك��ل��م(،   200
�لنهو�ش  م�ضاريع  �ضمن  �لعملية 
ومن  �لفالحية،  �لريفية  بالتنمية 
بالكهرباء  �الأر��ضي  ربط  نها  �ضاأ
بار  �الآ حفر  من  �لفالح  �ضيمكن  مما 
وهي  �لباطنية،  �ملياه  و��ضتخر�ج 
عنها  غنى  ال  �ضا�ضية  �أ ع��و�م��ل 
باملنطقة  حقيقية  زر�عة  لتطوير 

�ل��رثوة  م�ضاعفة  يف  ت�ضاهم  و 
�أي�ضا  ت�ضاهم  كما  �حل��ي��و�ن��ي��ة، 
�ملعي�ضية  �ل��ظ��روف  حت�ضني  يف 
من  �ل�ضباب  متكن  و  للفالحني، 
�لفالحي. �ال�ضتثمار  عامل  ولوج 
�لتنمية  و  �لفالحة  وز�رة  و�ضلمت 
و  �جلر�ر�ت  من  جمموعة  �لريفية 
�ملوجه  �لدعم  �إطار  يف  �حل�ضاد�ت 
بخ�ضو�ش  �ل��ف��الح��ني  ل��ف��ائ��دة 
فالحو  �ل��ف��الح��ي.و�أع��رب  �لعتاد 
لهذ�  "�رتياحهم"  ع��ن  �ملنطقة 
تثمني  نه  �ضاأ من  �ل��ذي  �لرنامج 
نتاج  �الإ تطوير  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
�أن  و  خا�ضة  باملنطقة،  �لفالحي، 
يف  �ضت�ضاهم  �الإج�����ر�ء�ت  ه��ذه 
ملمار�ضة  مالئمة  �أج���و�ء  ت��وف��ري 

�لفالحة. مهنة 
ق/ج

برامج فالحية جديدة قيد التج�ضيد ببلديات الوالية 
باالأغواط 

ب��ح�����ض��ور �ل��ع��دي��د م��ن �ل�����رصك��اء 
�لنا�ضطني  �القت�ضاديني  و�ملتعاملني 
مكتبة  �حت�ضنت  ورق��ل��ة  ب��والي��ة 
�ليوم  فعاليات  بالوالية،  �ملطالعة  
�خلا�ضة  �لتد�بري  �أهم  حول  �الإعالمي 
من  و�ملنظم   2020 �ملالية  بقانون 
و�ل�ضناعة   �لتجارية  �لغرفة  قبل 

�لو�حات..
ملناق�ضة  �ملخ�ض�ش  �العالمي  �ليوم 
�ضارك   2020 �جلديد  �ملالية  قانون 
�مل��ال��ي��ة  وز�رة  ع���ن  مم��ث��ل��ون  ف��ي��ه 
و�ملتعاملني  �لتنفيذية  و�لهيئات 
�ل�ضوء  ت�ضليط  مت  �ين  �القت�ضاديني 
جمال  يف  جديدة  �إج��ر�ء�ت  �أهم  على 
ت�ضب  �إج���ر�ء�ت  ن��رى  وال  �جلباية، 
�ل��ذي  �جلبائي  �الإ���ض��الح  �جت��اه  يف 
ال  و   ،2014 �ضنة  منذ  �إع���د�ده  مت 

�جلبائي   لل�ضغط  �أف�ضل  توزيعا 
�ملد�خالت  من  �لعديد  تخللته  لقاء 
�ملديرية  من  �إطار�ت  بتن�ضيطها  قام 
�لت�رصيع  ومديرية  لل�رص�ئب  �لعامة 
ممثلي  �ىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �الي��ج��اب��ي 

�جلمارك
�لتجارية  �لغرفة  مدير  �ك��د  حيث 
�ل�ضادق،  خليل  �لو�حات  و�ل�ضناعة 
�ليوم  هذ�  بتنظيم  قامت  م�ضاحله  �أن 
وتوعية  حت�ضي�ش  لغر�ش  �العالمي 
�لبنود  بهذه  �القت�ضاديني  �ملتعاملني 
�جلديد  �ملالية  قانون  يف  جاءت  �لتي 
�لذي  و�لغمو�ش  �للب�ش  رفع  وكذ� 
م�ضري�  �جلديد  �لقانون  هذ�  على  يخيم 
�لعديد  ت�ضمن  �جلديد  �لقانون  �ن  �ىل 
ت�ضاهم  �لتي  �لت�ضجيعية  �المور  من 
بالقطاع  �لنهو�ش  يف  كبري  ب�ضكل 

�القت�ضادي؛
للمديرية  �لفرعي  �ملدير  جهته  ومن 
�لها�ضمي،   عا�ضوري  لل�رص�ئب   �لعام 
على  يحتوى  �جلديد  �ملالية  قانون  �أن 
ت�ضجع  �لتي  �الب���و�ب  م��ن  �لعديد 
وتطور  �القت�ضاديني  �ملتعاملني  
�القت�ضادي  �ملجال  يف  �ال�ضتثمار 
�ملمنوحة  �لتحفيز�ت  على  الحتو�ئه 
���ض�����ض��ات �ل��ن��ا���ض��ئ��ة و�ل��ت��ي  ل��ل��م��وؤ
جانب  يف  �ع��ف��اء�ت  من  �ضت�ضتفيد 
�خل�����ض��م، ع��ل��ى �ل��ق��ي��م��ة �مل�����ض��اف��ة 
باالإ�ضافة  �الرب��اح  على  و�ل�رصيبة 
وت�ضهيل  لتب�ضيط  و�خرى  تد�بري  �ىل 
يندرج  و�لتي  �جلبائية،  �الج��ر�ء�ت 
�الد�رة  ورقمنه  ع�رصنة  �ط��ار  يف 

 . �جلبائية 
فا�ضل بن  يو�ضف 

يوم اإعالمي حول اأهم ما جاء يف بنود قانون املالية اجلديد

غرفة ال�ضناعة والتجارة الواحات بورقلة ترفع الغمو�س 
واللُّب�س عن قانون املالية اجلديد 

�ملقاطعة  فالحي  ��ضو�ت  تعالت   
من   ، ب��ورق��ل��ة  ت��ق��رت  �الد�ري�����ة 
�لتدخل  ب�����رصورة  �ملطالبة  �أج��ل 
�جلمهورية  لرئي�ش  �ل�ضخ�ضي 
�أجل  من  تبون  �ملجيد  عبد  �ل�ضيد 
بتقدمي  �لوالئية  �ل�ضلطات  ل��ز�م  �إ
�حل�ضول  من  لتمكينهم  �لت�ضهيالت 
�لفالحية  �لتعاونية  �عتماد  على 
�النتاج  بعو�مل  و�لتموين  للخدمات 
فالحو  طالب   . بتقرت  ريغ  و�دي 

بورقلة  تقرت  �الد�ري���ة  �ملقاطعة 
�لتحرير  يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ش 
م�ضتعجل  حتقيق  فتح  ب�����رصورة 
�ضناع  �ل��ت��ز�م  بعدم  ��ضموه  فيما 
بتعليماته  ورقلة  بالوالية  �لقر�ر 
وتذليل  ت�ضهيالت  بتقدمي  �لقا�ضية 
خدمة  يف  للر�غبني  �ل�ضعوبات 
�لدخل  م�ضادر  وتعزيز  �الر���ش 
�لتبعية  النهاء  �لوطني،  لالقت�ضاد 

تهاوت  �ل��ذي  �ملحروقات  لقطاع 
�لعاملية  �لبور�ضات  يف  ��ضعاره 
�نتهاج  هو  هوؤالء  قلقل  يثري  ومما   ،
�لت�ضويف  ل�ضيا�ضة  �ملعنية   �جلهات 
بخ�ضو�ش  م��ام  �الأ �ىل  �لهروب  و 
منحهم  يف  �مل��رر  ،غ��ري  �لتماطل 
�لتعاونية  �عتماد  على  �مل��و�ف��ق��ة 
و�لتموين  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ف��الح��ي��ة 
 ، تقرت  ريغ  بو�دي  �النتاج  بعو�مل 

ن�ضاطهم مز�ولة  من  لتمكينهم 

ف��اإن  �ث��ن��ان،  عليه  يختلف  ال  ومم��ا 
�ول  يف  يعتر  �جلمهورية  رئي�ش 
عموما  بورقلة  �لرهان  لك�ضب  حتدٍّ 
وت��ق��رت ع��ل��ى وج���ه �خل�����ض��و���ش، 
بر�ثن  مع  �لقطيعة  �نهاء  �جل  من 
قطاع  فيه  يتخبط  �ل��ذي  �لتخلف 
رزق  م�ضدر  يعتر  �لذي  �لفالحة، 
منطقة  �ضكان  من  �الأعظم  �ل�ضو�د 

 . و�دي ريغ 
فا�ضل بن  يو�ضف 

م�ضلحة  دخلت  �نتظار  طول  بعد 
�ل��ط��ب �ل���ن���ووي ح��ي��ز �خل��دم��ة 
ب��و���ض��ي��اف   حم��م��د  مب�ضت�ضفى 
بكر  ب��و  �أ ���رصف   �أ حيث  بورقلة، 
�لوالية  و�يل  بو�ضته  �ل�ضديق 
�خلدمة  حيز  على و�ضع  �أم�ش  �ول 
وذلك   ، �لنووي  �لطب  مل�ضلحة 
رئي�ش  �ل�ضادة  من  كل  بح�ضور 
مدير  �لوالئي،  �ل�ضعبي  �ملجل�ش 
�إط��ار�ت  �ل�ضكان،  و  �ل�ضحة 
�ملجل�ش  من  �أع�ضاء  و  �لقطاع 
�إ�ضافة  وهي    . �لوالئي  �ل�ضعبي 
�أف�ضل  تكفل  جمال  يف  ”نوعية” 
�لوطن  بجنوب  �ل�رصطان  مبر�ضى 
�مل�ضابني،  �أع��د�د  تز�يد  ظل  يف 
�ملركز  يوميا  ي�ضتقبلهم  �لذين 
�جل��ه��وي مل��ك��اف��ح��ة ه���ذ� �ل���د�ء 
�مل�ضلحة  جتهيز  ومت  �خل��ط��ري. 
ج��د�،  م��ت��ط��ورة  طبية  مب��ع��د�ت 
�لنووي،  �لطب  يف  متخ�ض�ضة 
للكامري�  جهازين  غ��ر�ر  على 
وقاعات  حر�ري  وخمر  �ملقطعية 

�لعالج. لتلقي 
�الأوىل  �جلديدة  �مل�ضلحة  هذه  ُتعد 
م��ن ن��وع��ه��ا ب��ج��ن��وب �ل��وط��ن، 
”و��ضعة”  عالجية  فاقا  �آ وتفتح 
�حل��االت  مع  �لتعامل  خ��الل  من 
�لوقت  يف  �ملركز  ي�ضتقبلها  �لتي 
دقة  باأكرث  وت�ضخي�ضها  �ملنا�ضب، 
ما  ال�ضيما  �الأوىل،  مر�حلها  ويف 
�ل�رصطانية  ب��االأور�م  منها  تعلق 
للمري�ش  �ضيعطي  مما  �خلبيثة، 

للتعايف، �أكر  فر�ضة 
م�ضلحة  رئ��ي�����ش  �ك���د  ح��ي��ث 
نها   �أ �خلري،  عطية  �لنووي  �لطب 
ت�ضخي�ش،  خ��دم��ات  ت�ضمن 
�لطب  يف  م��ت��ع��ددة  وع��الج��ات 
�ملر�ضى  عن  وتخفف  �ل��ن��ووي، 
�لوالية،   خارج  �إىل  �لتنقل  عناء 
�مل�ضنني،  ف��ئ��ة  منهم  ال���ض��ي��م��ا 
ن��ه��ا �الرت��ق��اء  و�ل��ت��ي م��ن ���ض��اأ

. �ل�ضحية   باخلدمات 
�مل�ضلحة  هذه  فتح  �ن  �ىل  م�ضري� 
�ل�ضلطات  جهود  �إطار  �جلديدة يف 

���رصوط  لتح�ضني  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
وتوفري  �ملر�ضى،  بهوؤالء  �لتكفل 
و�لو�ضائل،  �الإمكانيات  جميع 
�مل�����ض��وؤول.  نف�ش  �إىل  ��ضتناد� 
مب�ضتوى  �الرتقاء  منها  وُيتوخى 
لهذه  �ملقدمة  �ل�ضحية  �خلدمات 
على  و�ل�ضهر  �ملر�ضى،  من  �لفئة 
�لطبية  �لو�ضائل  �أح��دث  توفري 
م��ر����ش  �الأ الكت�ضاف  �ملتطورة 
�أج��ل  م��ن  م��ب��ك��رة؛  م��ر�ح��ل  يف 
يف  �أف�ضل  نتائج  �إىل  �لو�ضول 

جلتها معا
و�����ض���اف رئ��ي�����ش �مل�����ض��ل��ح��ة 
�ن  �خل���ري  �ل��ع��ط��ي��ة  �ل��دك��ت��ور 
وحدتني  على  تتوفر  �مل�ضلحة  
�الأخ������رى  و  ل��ل��ت�����ض��خ��ي�����ش 
 03 عليها  ي�رصف   ، لالإ�ضت�ضفاء 
و�حد  طبيب  مع  جز�ئريون  �أطباء 
�ل�ضحي  �لتعاون  �إطار  يف  كوبي 
نتظار  �إ يف   ، �لكوبي  �جلز�ئري 
���ض��غ��ال ب��وح��دة  ����ض��ت��ك��م��ال �الأ
�لغدة  �رصطان  وعالج  ت�ضخي�ش 
بالنظائر  �لت�ضوير  �ش  �لدرقية 
�إ�ضعاعي  فح�ش  ه��و  �مل�ضعة 
نه  �أ باعتبار  ج��د�؛  فعال  ن��ووي 
�نعكا�ضات  ك�ضف  على  ي�ضاعد 
منها  �الأع�����ض��اء  ع��ل��ى  �ل����د�ء 
�مل�ضلحة  �أن  مو�ضحا  �لعظام”، 
حيز  دخ��ول��ه��ا  م��ن��ذ  ��ضتقبلت 
مري�ش   100 من  �أزي��د  �خلدمة، 
�أو  �لطبي  �لت�ضخي�ش  بغر�ش 
مر�ضى  ال�ضيما  �لعالج،  تلقي 
و�رصطان  �لدرقية  �لغدة  �رصطان 
جهاز  ت�ضّلم  �ضّكل  وق��د  �ل��دم. 
�ملغناطي�ضي  بالرنني  �لت�ضوير 
�أخ��رى،  نوعية”  ”�إ�ضافة  �أي�ضا 
�خل��دم��ة  حت�����ض��ني  يف  ���ض��اه��م��ت 
ي�����ض��ا  �مل��ق��دم��ة ل��ل��م��ري�����ش، و�أ
�ضو�ء؛  حد  على  �ملعالج  للطبيب 
عن  �لتكاليف  تخفيف  خالل  من 
�مل��ري�����ش م��ن ج��ه��ة، و�ل�����رصع��ة 
�لطبي  �لفريق  د�ء  �أ وت�ضهيل 

�أخرى. جهة  من  �ملعالج 
فا�ضل بن  يو�ضف   

تبون تعليمات  مع  بالوالية  القرار  �ضناع  تتنافى عراقيل  يف وقت 

مطالب باعتماد التعاونية الفالحية للخدمات والتموين بعوامل االنتاج بواد ريغ 
بتقرت

م�ضلحة الطب النووي تدخل حيز 
اخلدمة مب�ضت�ضفى حممد بو�ضياف  

بورقلة
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ح�ضي قرابة 574 حالة جديدة مركز مكافحة ال�ضرطان يجُ

فـوزي .ق
------------------ 

�ل�رصطان  ب�ضجل  �ملكلف  وك�ضف 
ل�  مريقة  ملني  �لدكتور  ب��ال��و�دي، 
�الإح�ضائيات  �أخ��ر  �أن  "�لتحرير" 
حالة   70 ت�ضجيل  �إىل  �ل�ضنوية 
ل��ف  �أ  100 لكل  �ضنوًيا  ج��دي��دة 
كبرًي�  �ملذكور  �لعدد  ويعد  �ضاكن 
�ل�ضحة  م�ضالح  يجعل  م��ا  ج��ًد� 
�خلطر.  ناقو�ش  تدق  �لو�دي  بوالية 
 574 يفوق  م��ا  ت�ضجيل  مت  حيث 
مرعبة  �أرقاما  وتعد  جديدة،  حالة 
نها  �أ �إىل  م�ضرًي�  �ل�رصطان،  ل��د�ء 
�ملعدل  من  كثرًي�  تقرب  ح�ضيلة 

�لد�ء.  بهذ�  �خلا�ش  �لوطني 
نف�ش  �أو���ض��ح  �أخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
�لعالج  م�ضلحة  �أن  �إىل  �ملتحدث، 
مبركز  باالأ�ضعة  و�لعالج  �لكيميائي 
يعد�ن  بالوالية،  �ل�رصطان  مكافحة 
�ملر�ضى  يق�ضدهما  م�ضلحتني  �أهم 

�لوطن.  عر  والية   33 من 
حو�يل  �إجر�ء  �إىل  �ملتحدث،  �ضار  و�أ
للمر�ضى،  كيميائي  ح�ضة   6836
مري�ضا   674 حو�يل  منها  ��ضتفاد 
�لوطن،  واليات  خمتلف  من  جديد� 
�الإ�ضعاعي،  �لعالج  م�ضلحة  م��ا  �أ
�أ�ضهر،   08 قبل  فتحها  مت  �ل��ت��ي 
مري�ضا   530 ح��و�يل  ��ضتوعبت 
�لوطن. واليات  خمتلف  من  جديد� 

من  �مل�ضتقاة  �ملعلومات  وت�ضري 
من  �أزيد  �إح�ضاء  �إىل  �مل�ضالح،  ذ�ت 
�ل�رصطان  بد�ء  �إ�ضابة  حالة   2800
حيز  �ل�رصطان  �ضجل  و�ضع  منذ 
و�إىل   2014 �ضنة  ب��د�ي��ة  �خل��دم��ة 

 .2018 �ضنة  نهاية  غاية 
وي��خ�����ش ه��ذ� �الإح�����ض��اء ح��االت 
�مل�ضجلة  �ل�رصطان  بد�ء  �الإ�ضابة 
�إىل  خ�����ض��ع��و�  �ل��ذي��ن  ب��امل��ر���ض��ى 
�لعالج  مب�ضلحة  متخ�ض�ش  عالج 
�ل�رصطانية،  ل��الأور�م  �لكيميائي 

�لعمومية  باملوؤ�ض�ضة  �فتتحت  �لتي 
�جليالين  عمر  ب��ن  �ال�ضت�ضفائية 

.2013 �ضنة  �أو�خر  بالو�دي 
نو�ع  �أ  10 بني  �الإ�ضابات  وتتوزع 
�رصطان  برزها  �أ �ل�رصطانات،  من 
�لدرقية  و�لغدة  �لرحم  وعنق  �لثدي 
و�ل��ق��ول��ون  و�ل��رئ��ة  �لن�ضاء  عند 
و�ل��رو���ض��ت��ات و�مل��ث��ان��ة و�ل��غ��دد 
�لرجال  عند  و�حلنجرة  �للمفاوية 
مع  �الأط��ف��ال،  عند  �ل��دم  و�رصطان 
ن�ضبة  يف  طفيف  �رتفاع  ت�ضجيل 
باملائة   52 ( �لن�ضاء  عند  �الإ�ضابة 
عند  ب��امل��ائ��ة  و48  �ل��ن�����ض��اء  ع��ن��د 

�لرجال(. 
����ض���ار �ل��دك��ت��ور مل��ني م��ري��ق��ة،  و�أ
مر�ضى  �إح�����ض��اء  عملية  �أن  �إىل 
ليات  �آ �إىل  تخ�ضع  ال  �ل�رصطان 
�الآيل  ب��االإح�����ض��اء  كفيلة  تقنية 
على  �جل���دد  للم�ضابني  �ل��دق��ي��ق 
�لثالثني،  �لوالية  بلديات  م�ضتوى 

�الأحيان  �أغلب  يف  �الإح�ضاء  فعملية 
ذ�تية  �أدو�ت  على  باالعتماد  تكون 
على  ت��رت��ك��ز  خ��ا���ض��ة  وب��و���ض��ائ��ل 
�ملتمثلة  �ل�ضخ�ضية  �ل��ع��الق��ات 
باملوؤ�ض�ضات  �ملبا�رص  �الت�ضال  يف 
و�جلو�رية  �ال�ضت�ضفائية  �لعمومية 
لت�ضجيل  �خل��ا���ض��ة  و�ل��ع��ي��اد�ت 

�ل�رصطان.  بد�ء  �مل�ضابني  �ملر�ضى 
لية  �الآ �أن  �ىل  �مل�ضوؤول،  و�أ�ضاف 
عدد  �إح�ضاء  يف  �ضو�ء  �ملعتمدة 
�لوفاة  �أم حاالت  �جلديدة  �الإ�ضابات 
�ل�����رصط��ان،  مر�ضى  �أو���ض��اط  يف 
جهازي  بتطوير  ت�ضمح  ال  تقليدية 
ت�ضتدعي  مم��ا  و�ل��ع��الج  �ل��وق��اي��ة 
�جل��دي  �لتفكري  ����رصورة  وب��ح��دة 
من  �ل��رق��م��ن��ة  ن��ظ��ام  �ع��ت��م��اد  يف 
يلزم  عمل  برنامج  و�ضع  خ��الل 
�ملوؤ�ض�ضات  �الأوىل  مرحلته  يف 
و�جلو�رية  �ال�ضت�ضفائية  �ل�ضحية 
عن  �لتبليغ  �خلا�ضة،  و�لعياد�ت 
على  ويفر�ش  �الإ���ض��اب��ة  ح��االت 
�ملتمثلة  �ملحلية  �جلماعات  م�ضالح 
ح��االت  ب��ت��دوي��ن  �ل��ب��ل��دي��ات  يف 
بد�ء  �الإ�ضابة  عن  �لناجمة  �لوفاة 
�لتقنية  �الأ�ض�ش  وه��ي  �ل�رصطان 
لهذ�  �لدقيقة  باملتابعة  ت�ضمح  �لتي 

مللف. �
�جل��ز�ئ��ر  �أن  �إىل  ���ض��ارة،  �الإ جت��در 
حالة  ل��ف  �أ  50 يفوق  م��ا  ت�ضجل 
منها   2019 �ضنة  جديدة  �إ�ضابة 
جديدة  �لثدي  �رصطان  حالة  �ألف   12
وفاة  حالة  �ألف  و20  �لن�ضاء  لدى 
به  فاد  �أ ح�ضبما  �ل��د�ء،  هذ�  ب�ضبب 
رئي�ش  بوزيد  كمال  �لروفي�ضور 

�ل�رصطان. لطب  �جلز�ئرية  �جلمعية 

اأكرث  الن�ضاء  اأن  مطلعة،  م�ضادر  واأكدت  جديدة،  �ضرطان  حالة   574 قرابة  الوادي،  بوالية  ال�ضرطان  مكافحة  مركز  اأح�ضى 
33 والية عرب الوطني . احلاالت اجلديدة، واأ�ضارت اإىل ا�ضتقبال املركز حلاالت عديدة من 

ال�ضرطانات اأنواع من   10 تتوزع االإ�ضابات بني 

للحد من تلويث املحيط

ببلدية  ي���ام  �الأ ه��ذه  ت��ت��و����ض��ل 
و�إز�لة  �لنظافة  حمالت  �لو�دي 
�ل��ن��ف��اي��ات �ل�����ض��ل��ب��ة وب��ق��اي��ا 
و�ل�ضو�رع  �الأح��ي��اء  عر  �لهدم 

. ئي�ضية لر �
ف��ق��د ع����رف ط���ري���ق �ل�����ض��وق 
ز�ل���ة  �إ حملة  م�����ش،  �أ �مل��رك��زي، 
على  ت��رب��ة  و�الأ �لبناء  خملفات 
�لنفايات،  وكذ�  �لطريق  حو�ف 
دون  ع�ضو�ئيا  رميها  مت  �لتي 
على  �لبقايا  هذه  لتاأثري  مر�عاة 
�أن  رغم  �ملو�طن،  و�ضحة  �ملحيط 
للرمي  �أماكن  �ضت  خ�ضّ �لبلدية 
لها،  توجيهية  الفتات  وو�ضعت 
و�ضط  �لنفايات  هذه  �ضوهت  وقد 

ملدينة. �
رئي�ش  �أك��د  ذ�ت��ه،  �ل�ضياق  ويف 
عملية  ع��ل��ى  �مل�����رصف  �ل��ف��رق��ة 
حد�د"  "بلخري  و�ل�ضيانة  �لنظافة 
بها  تقوم  �لتي  �حلمالت  هذه  �أن 
�مليز�نية  تكلف  �لبلدية  م�ضالح 
و�آالت  وو�ضائل  كبرية  �أم��و�ال 
�لوقت،  من  و�لكثري  عاملة  ويد 

�إىل  م�ضرًي� 
كل  يف  ن��ه  �أ
تنبه  م����رة 
�إىل  �لبلدية 
��������رصورة 
حت������ل������ي 
�مل��و�ط��ن��ني 
����ض���ي���م���ا 
�ل��ن��اق��ل��ني 
�لبناء  لبقايا 
ب���االل���ت���ز�م 

للحد  �ضة  �ملخ�ضّ باملو�قع  بالرمي 
على  و�حلفاظ  �ملحيط  تلويث  من 

�ملحيط. ونظافة  �لبيئة 
هذ�  من  وبالرغم  نه  �أ �ىل  �ضار  و�أ
�لتوعيه  عمليات  ورغ��م  كله 
�جلهات  تبذلها  �لتي  و�لتح�ضي�ش 
�ملحيط  ونظافة  بالوقاية  �ملكلفة 
�لتي  �ملخالفات  م��ن  وب��ال��رغ��م 
�إال  �ملو�طنني  بع�ش  بها  يقوم 
م�ضتمرة  �لتنظيف  عمليات  �أن 
�ملادية  بالو�ضائل  �نقطاع  دون 
من  وذل��ك  �مل��ت��وف��رة  و�لب�رصية 

ونظيفة. جميلة  مدينة  �أجل 
م�ضالح  توجه  �الإط��ار،  هذ�  ويف 
�ملو�طنني  جلميع  ن��د�ء  �لبلدية 
عملية  يف  �لفعالة  للم�ضاهمة 
�الأح��ي��اء  نظافة  على  �ملحافظة 
بالرمي  بااللتز�م  و�لتجمعات 
خ�ض�ضتها  �ل��ت��ي  م��اك��ن  ب��االأ
�ل��ب��ل��دي��ة وك���ذ� �مل�����ض��ارك��ة يف 
كل  تنظم  �لتي  �لتنظيف  حمالت 
�لنظافة  عمليات  مع  �ضبت،  يوم 
�ملنازل. و�أمام  لل�ضو�رع  �ليومية 
منل�ي �حلق  عبد 

دعوة املواطنني اإىل االلتزام برمي النفايات باملواقع 
�ضة املخ�ضّ

ق����ام����ت 
�ل���وح���دة 
ئي�ضية  لر �
ية  للحما
�مل���دن���ي���ة 
ب��ال��و�دي، 
مب���ن���اورة 
�ضية  � فر �

بن  �ل�ضهيد  مب�ضت�ضفى 
وم�ضلحة  �جليالين  عمر 
�لطبية  �ال���ض��ت��ع��ج��االت 
ماي،   08 بحي  �جلر�حية 
تنفيذ  �إط���ار  يف  وذل���ك 
�مل�ضطر  �ملناور�ت  برنامج 
�لعامة  �ملديرية  طرف  من 
�خلا�ش  �ملدنية  للحماية 
�مل�ضتقبلة  باملوؤ�ض�ضات 
للوقوف  وهذ�  للجمهور، 
ع��ل��ى ج��اه��زي��ة �أع����و�ن 

�ل���ت���دخ���ل ل����دى ج��ه��از 
�حل��ام��ي��ة �مل��دن��ي��ة، وك��ذ� 
�مل�ضت�ضفى  �أم��ن  �أع���و�ن 
للتدخل  و�ال���ض��ت��ع��د�د 
�حل���و�دث،  ه��ذه  مثل  يف 
درو����ش  ل��ق��اء  �إ مت  ح��ي��ث 
�مل�ضتعجل  �الإخ���الء  يف 
و�لهلع  �ل��ف��زع  ل��ت��ف��ادي 
ن�ضائح  تقدمي  مت  و�أي�ضا 
ال�ضتعمال  و�إر���ض��اد�ت 

ت. ملطفاآ �
ق. م

بالو�دي  قمار  د�ئ��رة  �أمن  عنا�رص  متكن 
من  وح��دة   4500 م��ن  �أزي���د  حجز  م��ن 
يف  متورطني  �ضخ�ضني  وتوقيف  �خلمور 

وترويجها. نقلها 
�ل�رصطة  عنا�رص  بها  ق��ام��ت  �لعملية 
معلومات  ��ضتغالل  عقب  �لق�ضائية 
�الأ�ضخا�ش  �أح��د  يف  �ضتباه  باالإ تفيد 
باإدخال  يقوم  �لوالية  بعا�ضمة  �ملقيمني 
د�ئ��رة  �إىل  �خل��م��ور  م��ن  معترة  كمية 
ليتم  �ضاحنة،  با�ضتعمال  �الخت�ضا�ش 
خمطط  و�إع���د�د  �ملعلومات  ��ضتغالل 
�مل�ضتبه  وتوقيف  ر�ضد  ق�ضد  عملياتي 
من  �ل�رصطة  عنا�رص  متكن  ي��ن  �أ ف��ي��ه، 
�لطريق  م�ضتوى  على  �ل�ضاحنة  توقيف 
 4524 ب���  حمملة   48 رق���م  �ل��وط��ن��ي 
مموهة  �لكحولية  �مل�رصوبات  من  وحدة 
على  كان  و�لتي  �لب�ضل  مب��ادة  باإحكام 
�ملتورطني  توقيف  ليتم  �ضخ�ضان،  متنها 
�جلهات  م���ام  �أ وتقدميهما  �لق�ضية  يف 

قليميا. �إ �ملخت�ضة  �لق�ضائية 
ق.م

ن�����ض��اط��ات  �ط������ار  يف 
�ل���ت���ظ���اه���ر�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة 
يف  ت�ضب  �ل��ت��ي  �ل��ك��رى 
طلبة  تكوين  دع��م  �جت���اه 
ن�ضاط  تعزيز  و  �لدكتور�ه 
برعاية   ، �لعلمي  �لبحث 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  م��دري��ة 
�لتكنولوجي  �ل��ت��ط��ور  و 
و  �لعايل  �لتعليم  ب��وز�رة 
باجلز�ئر  �لعلمي  �لبحث 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �حل��ف��ي��ظ 
ب��ال��ت��ع��اون  و  �أور�غ  
م���ع م���رك���ز �ل��ب��ح��ث يف 
�ل�ضناعية  �لتكنولوجيات 
�ل�ضهيد  ج��ام��ع��ة  ت��ع��ت��زم 
ح��م��ه خل�����رص ب���ال���و�دي 
دويل  م��ل��ت��ق��ى  ت��ن��ظ��ي��م 
م��ت��ع��دد �الخ��ت�����ض��ا���ض��ات 
ب��رئ��ا���ض��ة   )IPPM'20 (
مدير  فرحاتي  عمر  �ل�ضيد 
خل�رص  حمه  �ل�ضهيد  جامعة 
ريا�ش  و�ل�ضيد  ب��ال��و�دي 
�لبحث  مركز  مدير  باجي 
�ل�ضناعية  �لتكنولوجيا  يف 

.
وي�����ض��ارك ع��ل��ى ه��ام�����ش 
جمموعة  �ل��دويل  �مللتقى 
م���ن دك����ات����رة  ج��ام��ع��ة 
تون�ضيني  ودكاترة  �لو�دي 
م��غ��ارب��ة  و  م�����رصي��ني  و 
�لفرة  خالل  و�ندوني�ضيني 

فيفري   23 م��ن  �مل��م��ت��دة 
�جل���اري  ف��ي��ف��ري   26 �إىل 
من  �أزي���د  ي�����ض��ارك  كما   ،
�نتاجية   ( موؤ�ض�ضة   80
 ، خدماتية   ، �ضناعية   ،

. برولية(    ، جتارية 
بامللتقى  مكلفني  وبح�ضب 
�مللتقى  م��ن  �ل��ه��دف  ،ف���اإن 
�ل�ضهيد  ج��ام��ع��ة  �ن��ف��ت��اح 
�ملحيط  على  خل�رص  حمه 
متعاملني  م��ن  �خل��ارج��ي 
�جتماعيني  و  �قت�ضاديني 
لت�ضاهم  ���ض��وئ  ح��د  على 
�ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  �جل���ام���ع���ة 
ليتم  للبالد  �القت�ضادية 
800 طالب  تكوين �أكرث من 
بتوفري  وذل����ك  دك���ت���ورة 
�ملتعدد  �لدويل  �لدكتور�ه 
 )IPPM '20 لتخ�ض�ضات) �
لطلبة  ف��ر���ض��ة  ل��ي��ك��ون 
و  �لباحثني  و  �ل��دك��ت��ورة 
يف  و�ملهنيني  �الأك��ادم��ي��ني 
�أنحاء  جميع  يف  �ملجال  هذ� 
تقدمي  و  للم�ضاركة  �لعامل 
يف  �مل�ضاركة  و  �أعمالهم 
ور����ض���ات ع��م��ل خ��ا���ض��ة 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  حول 
حياة  �أج��ل  م��ن  وتطبيقها 

 . �أف�ضل 
هنية بوطيب 

املدنية  للحماية  الرئي�ضية  الوحدة  بها  قامت 
اجليالين عمر  بن  ال�ضهيد  مب�ضت�ضفى 

مناورة افرتا�ضية للوقوف 
على جاهزية اأعـوان التدخل

اأمن قمار يحجز اأكرث 
من 4500 وحدة 
من اخلمور ويوقف 

�ضخ�ضني

يف طبعتها االأوىل
ملتقى دويل تكويني 

)IPPM'20( بجامعة 
ال�ضهيد حمه خل�ضر
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خالل عام 2019...

ببو�ضاوي  »باتي�س«  الق�ضديري  باحلي  عائلة   500
ي�ضتعجلون الرتحيل

حممد علي
----------------

�أ���ض��ب��ح��ت �إز�ل������ة �الأك�����و�خ 
»باتي�ش«  ب��ح��ي  �لق�ضديرية 
���رصورة  �ل��ب��ح��ري،  ببو�ضاوي 
�حلي  ه��ذه  ب��ات  �أن  بعد  حتمية 
لق�رص  �جلمالية  �ل�ضورة  ي�ضوه 
رح��ال،  �للطيف  عبد  �مل��وؤمت��ر�ت 
من  �حلي  �ضكان  ��ضتغرب  حيث 
يف  �ملحلية  �ل�ضلطات  مت��اط��ل 
�الآن،  حد  �ىل  ترحيلهم  عملية 
�ملزرية  �ملعي�ضية  �لظروف  رغم 
عقود  منذ  فيها  يتخبطون  �لتي 
�ملحاذي  موقعهم  لهم  ي�ضفع  ومل 
��ضتفادتهم  �مل��وؤ�م��ر�ت  لق�رص 
�أزيد  تنظر  �ين  الئقة،  �ضقق  من 
باحلي  تقطن  عائلة   500 م��ن 
لبو�ضاوي  »باتي�ش«  �لق�ضديري 
لبلدية  �إقليميا  �لتابع  �لبحري 
ترحيلهم  ع��م��ل��ي��ة  �ل�����رص�ق��ة، 
خا�ضة  �ل�ضر  بفارغ  يرقبونها 
و�أن��ه��م ق��د ت��ل��ق��و� وع���ود� من 
موعد  باقر�ب  �ملحلية  �ل�ضلطات 

�لوعود  ه��ذه  �أن  �إال  ترحيلهم، 
�أن  و�أكد  ورق.  على  حر�  بقيت 
تز�يد  �ل�ضنو�ت  مرور  مع  �حلي 
حيث  فيه،  �لقاطنة  �لعائالت  عدد 
�الأوىل  �ل�ضنو�ت  يف  عددهم  كان 
يتعدى  ال  باملنطقة  لتو�جدهم 
مرور  وم��ع  �ن��ه  �إال  عائلة   300
�ل�ضلطات  ومت��اط��ل  �ل�ضنو�ت 
هذ�  �إز�لة  و  ترحيلهم  يف  �ملحلية 
�ضوه  �ل��ذي  �لق�ضديري  �ملوقع 
ت�ضاعف  للمنطقة  �لعام  �ملنظر 
 500 �أزيد من  �إىل  لي�ضل  عددهم 
مل�ضالح  �إح�ضاء  �آخر  ح�ضب  عائلة 

 ،2007 �ضنة  �ل�����رص�ق��ة  بلدية 
م�ضوؤولية  �ملتحدثون  حّمل  و 
يت�ضاعف  �لذي  �ملزري،  و�ضعهم 
�أن  رغ��م  و  �ل�ضتاء  ف�ضل  يف 
ب�ضعة  �ضوى  يبعد  ال  موقعهم 
للموؤمتر�ت  ق�رص  �أكر  عن  �متار 
�ملن�ضاأ  هذ�  رحال«  �للطيف  »عبد 
زود  �ل��ذي  �ل�ضخم  �لعمومي 
�حلديثة  �لع�رصية  �ملعايري  بكل 
ي�ضفع  مل  هذ�  �أن  �ال  بالعا�ضمة، 
كل  يف  تعدهم  فالبلدية  لهم؛ 
وعدتهم  حيث  بالرحيل،  م��رة 
و2014   2011 �ضنتي  خ��الل 

�لعائالت  قامت  �أي��ن  برحيلهم 
بحزم  �لق�ضديري  باحلي  �لقاطنة 
بيوت  لتوديع  ��ضتعد�د�  �أمتعتها 
عا�ضوها  �لتي  و�ملعاناة  �ل�ضفيح 
الأدنى  يفتقر  �لذي  �حلي،  هذ�  يف 
قال  و  �لكرمي،  �لعي�ش  �رصوريات 
�حلي،  بذ�ت  يقطن  �آخر،  مو�طن 
�لعديد  يف  قامت  �ل�ضلطات  �أن 
جتديد  بعد  باإح�ضائهم  �ملر�ت  من 
�أجل  من  هذ�  و  موؤخر�،  ملفاتهم 
قو�ئم  �ضمن  �أ�ضمائهم  �إدر�ج 
�الأول  �ل�ضطر  من  �مل�ضتفيدين 
للعملية  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  م��ن 
�لتي  �الإ�ضكان،  الإع��ادة   25 رقم 
�أالف   4 من  �أزي��د  منها  ��ضتفاد 
الئقة  �ضقق  �ىل  رحلت  عائلة 
فوق  وقع  �ق�ضائهم  خر  �أن  �ال 
�أي��ن  كال�ضاعقة،  روؤو���ض��ه��م 
�الق�ضاء  من  �لعائالت  �ن�ضدمت 
حقهم،  يف  باملجحف  و�ضفوه  و 
�ملحلية  �ل�ضلطات  در�ي��ة  رغ��م 
يف  �أولويتهم  و  �ملزرية  بظروفهم 

�لرحيل.

يقع احلي الق�ضديري »باتي�س« ببو�ضاوي البحري على بعد اأمتار من ق�ضر املوؤمترات عبد اللطيف رحال. هذا الق�ضر املنجز 
حديثا وامل�ضّنف �ضمن اأفخم املقرات الر�ضمية، هذا مل ي�ضفع ملئات العائالت التي تقطن بحي باتي�س التابع لبلدية �ضراقة 

من اأجل ترحيلهم اإىل �ضقق الئقة لو�ضع حد ملعناتهم.

لهم ي�ضفع  مل  املوؤمترات  لق�ضر  املحاذي  ب�ضبب االأو�ضاع الكارثية للمدر�ضة موقعهم 

عبد  تركي  �ل�ضهيد  �بتد�ئية   عرفت 
�والدع��دي  ببلدية  �لو�قعة  �ملجيد 
بوالية  ق�ضمية  �والد  قرية  لقبالة 
�أث��ارت  كارثية  �أو�ضاعا  �مل�ضيلة 
�لتالميذ،  �أول��ي��اء  وتذمر  ��ضتياء 
تعاين   �لربوي   بحيث  �لطاقم  وكذ� 
و�الهر�ء،   باال�ضافة  �له�ضا�ضة   من 
�لت�ضيري ونق�ش �خلدمات  �إىل �ضوء 
�خلا�ضة بالنظافة مع �نعد�م �لتدفئة 
�مل�ضتعملة  �لطاوالت  نوعية  و�ضوء 
الئقة  �أو���ض��اع   غ��ري  وه��ي   كلها 
للتالميذ،   �أف�ضل  متدر�ش  الأج��ل 
طالبو�  �لذين  �الأمور  �أولياء   ح�ضب 
�الآج���ال .  يف   �أق���رب  بتح�ضينها 
عبد  �بتد�ئية   تركي  تالميذ   يز�ول 
يف   �لدر��ضة  ق�ضمية  باأوالد  �ملجيد 
ر�حتهم  �أقلقت  مزرية  جد   ظروف 
ومتدر�ضهم،   وذلك لوجود جملة من 
�لنقائ�ش �لتي   باتت �لنقطة �ل�ضود�ء 
�لتي   متّيز ذ�ت �ملدر�ضة،    على ر�أ�ضها 
�لذي   يطالها  و�الإه��ر�ء  �له�ضا�ضة 
�ملقدمة .  �خل��دم��ات  ���ض��وء  وك���ذ� 
لل�تحرير  �لتالميذ  بع�ش   و�رصح 
جتهيز�ت  على  ر��ضني   �أنهم   غري 
بالطاوالت  �الأمر  �ملدر�ضة،   ويتعلق 
و�لتي   تعتر   عليها  �لتي   يدر�ضون 
وغري  قولهم -  كارثية  - ح�ضب 

لنوعيتها  نظر�  لال�ضتعمال  �ضاحلة 
�لرديئة،   �الأمر �لذي   يتطلب يف   كل 
مرة تعديلها �أو ��ضتبد�لها بطاوالت 
�أخرى كونها �أ�ضبحت تهدد �ضالمة 

�لتالميذ . 
يف   حاجة  �أنهم  �ملتحدثون   و�أ�ضاف 
مع  خا�ضة  �لتدفئة  �إىل  ما�ضة 
و�الأجو�ء  �حلا�ضلة  �جلوية  �لتقلبات 
�لباردة يف   �لفرة �الأخرية،   موؤكدين 
�أنه رغم وجود �ملد�فئ د�خل حجر�ت 
�لتدري�ش،   �إال �أن معظمها ال ت�ضتغل 
�إد�رة  �لتفات  دون  طويلة  فرة  منذ 
خا�ضة  �لو�ضع  ل��ذ�ت  �ملدر�ضة 
هوؤالء  �أولياء  �لبارد.  �لف�ضل  بهذ� 
ومت�ضائمون  متذمرون  �لتالميذ 
وعلى  �مل��الح��ظ  �ل�ضعف  ج���ر�ء 
�ضيعر�ضهم  ما  �مل�ضتويات،  كل 
نهاية  يف  �ملدر�ضي  �لت�رصب  �إىل 
ولهذ�  �جل���اري،  �ل��در����ض��ي  �ل��ع��ام 
�ملحليني   �مل�ضوؤولني  ينا�ضدون  فهم 
للوقوف  خاطفة  ولو  بزيارة  للقيام 
الأبنائهم.  �ملزرية  �لو�ضعية  على 
�أ�ضارت  و�أن  �ضبق  فقد  ولالإ�ضارة 
يف  �لو�ضعية  هذه  �إىل  )�ألتحرير( 
�لف�ضل  خ��الل  �ل�ضابقة  �أع��د�ده��ا 

�الأول .
غربي ر�ضيد 

اأولياء التالميذ... :   متذمرون 
ب�ضبب و�ضعية اأبنائهم املقلقة 

بامل�ضيلة 

�ملدنية  �حلماية  مديرية  با�رصت 
�ضل�ضلة  جت�ضيد  يف  �لبليدة  بوالية 
�جلماهرية  �لتطبيقية  �مل��ن��اور�ت 
�لعو�ئق  مبختلف  للتعريف  �لر�مية 
�أثناء  �حلماية  �أعو�ن  ي�ضادفها  �لتي 
للمو�طن،  �إب��ر�زه��ا  و  تدخالتهم 
�ملكلف  �ليوم  عنه  ك�ضف  ح�ضبما 
�جلهاز. هذ�  م�ضتوى  على  باالإعالم 
و�ضتتطرق هذه �ملناور�ت �لتطبيقية 
كافة  عر  �ضتنظم  �لتي  �جلماهريية 
�أو�ضحه  ح�ضبما   - �لوالية  بلديات 
�إىل   ،- زغيمي  عادل  �الأول  �ملالزم 
وقوعها  �ملحتمل  �حلو�دث  خمتلف 
ح��و�دث  �أو  �مل��رور  ح��و�دث  �ضو�ء 
تلك  �أو  �حلر�ئق  وكذ�  �النفجار�ت 
م�ضتوى  على  وقوعها  �ملحتمل 
هذه  �ل�ضناعية.وترمي  �ملناطق 
ف�ضال  �لتوعوية  �جلو�رية  �ملبادرة 
عنا�رص  جاهزية  م��دى  قيا�ش  عن 
ذ�ت  ي�ضيف   - �ملدنية  �حلماية 
�جلمهور  �إط��الع  �إىل   - �ملتحدث 
ي�ضادفها  �لتي  بالعر�قيل  �لعري�ش 
و�لتي  تدخالتهم  �أث��ن��اء  �الأع���و�ن 
�أحد  وم��ن  مهامهم.  من  ت�ضعب 
�لزغيمي  يقول  �الأ�ضباب  هذه  �أبرز 
يف  يت�ضبب  �ل��ذي  نف�ضه  �ملو�طن 
بد�فع  �حلماية  �أع��و�ن  مهام  عرقلة 
�لف�ضول خا�ضة عند وقوع حو�دث 

�ملرور، ما ي�ضفر عن ت�ضكل طو�بري 
ي�ضّعب  �لذي  �الأمر  �ل�ضيار�ت  من 
�ل�ضحايا.كما  �إج��الء  عملية  من 
�ضيتم  �لتي  �ملناور�ت  هذه  تهدف 
بثها عر �ضفحة �لفاي�ضبوك �خلا�ضة 
باملديرية �أي�ضا، �إىل توعية �ملو�طنني 
خا�ضة  وقوعها  �ملحتمل  باحلو�دث 
�مل�ضتقبلة  �الأماكن  م�ضتوى  على 
مبختلف  تعريفهم  وكذ�  للجمهور 
بها  �القتياد  �لو�جب  �لت�رصفات 
هذ�  للخطر.ويف  �لتعر�ش  لتجنب 
�ل�ضياق مت �ليوم تنظيم مترين حماكاة 
حافلة  بني  ما  وقع  م��روري  حلادث 
ومركبة  و�ضاحنة  �مل�ضافرين  لنقل 
�ضياحية وهذ� على م�ضتوى �لطريق 
�ضطره  يف  ���رصق-غ��رب  �ل�رصيع 
�لر�بط بني بلديتي �لعفرون و و�دي 
هذه  تتخلل  �أن  و�ملنتظر  )غربا(.  جر 
�إىل  �ملتو��ضلة  �لتطبيقية  �ملناور�ت 
حماكاة  �ملقبل  �أبريل  �ضهر  غاية 
م�ضتوى  على  �نفجار�ت  حل��و�دث 
للجمهور  �مل�ضتقبلة  �ملوؤ�ض�ضات 
�أولية  مو�د  بت�رصب  تتعلق  ،و�أخرى 
نقلها  عند  خطرية  وكذ�  �إ�ضعاعية 
على  ت�ضتمر  �لتي  �لعملية  وه��ي 
خماطرها  من  للحد  �ضاعات  مدى 
و�لبيئة،  �لعمومية  �ل�ضحة  على 
وفقا لذ�ت �مل�ضدر.                    ق/و

 برمة �ضل�ضلة من املناورات 
التطبيقية اجلماهرية بالبليدة 

ك�����ض��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة �الإع����الم 
للجمارك  �جل��ه��وي��ة  ب��امل��دي��ري��ة 
م�ضاحلها   �أن  تب�ضة  ب��والي��ة 
و�لعبور  �حل��دود  مبر�كز  �لعاملة 
�لطرقات  خمتلف  وعلى  �لرية 
يف  حم�ضو�ضا  تر�جعا  .�ضجلت 
خالل  معاجلتها  متت  �لتي  �لق�ضايا 
�أح�ضت  �أنها  غري   ،2019 �ضنة 
على  م�ضبوق  غري  تو�فد�  باملقابل 
�الأربعة،  �لرية  �حلدودية  �ملر�كز 
�مل�ضافرين  ح��رك��ة  م��ن  رف��ع  مم��ا 
مقارنة  الفت،  ب�ضكل  و�ملركبات 
�أكد  و   .2018 ح�ضيلة  حملته  مبا 
للجمارك  �جلهوية  �ملديرية  بيان 
�لتهريب  ق�ضايا  عدد  �أن  بتب�ضة، 
 ،2019 عام  خالل   1131 بلغ  قد 
مقارنة  باملائة   43 ق��دره  بر�جع 
معاجلة  عرفت  �لتي   ،2018 ب�ضنة 

قيمة  م��ق��درة  ق�ضايا،   2003
من  باأزيد  �ملحجوزة،  �لب�ضائع 
مقابل  يف  و  �ضنتيم،  مليار   39
نقل  و�ضيلة   270 حجز  مت  ذل��ك، 
خالل  و�الأنو�ع،  �الأحجام  خمتلفة 
حو�يل  �أوق��ف  و  نف�ضها،  �لفرة 
 771 ت�ضجيل  مع  �أ�ضخا�ش،   403
يركون  جمهولني  �ضد  ق�ضية 
ب�ضائعهم  �ل��غ��ال��ب  يف  ف��ي��ه��ا 
ي�ضتعملون  �أو  بالفر�ر،  ويلوذون 
من  �ل��ق��ري��ب��ة  �الأم���اك���ن  بع�ش 
�ل�����رصي��ط �حل�����دودي ك��م��ر�ك��ز 
�ملهربة.و�ملتمعن  �ل�ضلع  لتجميع 
يالحظ   ،2019 �ضنة  ح�ضيلة  يف 
ت�ضدر ق�ضايا تهريب �لوقود نحو 
بحيث  �ملعاجلة،  للملفات  �خل��ارج 
�ألف   183 ذ�تها  �مل�ضالح  حجزت 
باالإ�ضافة  ق�ضية،   532 يف  لر 

برميل  �آالف   10 من  �أك��رث  �إىل  
لتهريب  مكان  "متوؤقع"  فيما  ودلو، 
بعدما  �الآخر،  هو  متقدما  �لعملة   
ماليني   3 قر�بة  �جلمارك  �ضبطت 
 22 يف  دوالر  �أل��ف  و241  �أورو 
253 ق�ضية  حالة، كما متت معاجلة 
مت  و  �مل��رك��ب��ات  تهريب  تخ�ش 
قيمتها  تفوق  �ضيارة   270 حجز 
ذلك،  جانب  �ضنتيم.�إىل  مليار   19
بتهريب  تتعلق  ق�ضية   79 عوجلت 
يفوق  مبجموع  �الأجنبية  �ل�ضجائر 
من  �لتبغ  م��ن  وح��دة  ماليني   3
ال  و  و�الأن��و�ع،  �الأحجام  خمتلف 
�مل�ضتعملة  �الألب�ضة  تهريب  يز�ل 
عاجلت  بحيث  �الآخ��ر،  هو  حا�رص� 
وحجزت  ق�ضية   35 �جل��م��ارك 
 1184 فاق  بحجم  وح��دة   1402
ق�ضايا  ب��ع��د  و  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ا. 

�ملت�ضلة  تلك  ت��اأت��ي  �لتهريب 
مبجموع  �جلمركية  باملخالفات 
خمالفات  حلت  فيما  ق�ضية،   442
�لثالث مبجموع  �ملركز  �ل�رصف يف 
مليار   35 بقر�بة  و  ق�ضية   23
عند  �لوطنية  �لعملة  من  �ضنتيم 
�أن  �إىل  �الإ�ضارة  و جتدر  �لتحويل. 
بتب�ضة،  للجمارك  �جلهوية  �ملديرية 
�لثقافة  بد�ر  معار�ش  عدة  نظمت 
مبنا�ضبة  بتب�ضة،  �ل�ضبوكي  حممد 
للجمارك  �لعاملي  باليوم  �الحتفال 
�ضعار  �ل�ضنة  هذه  له  �ختري  �لذي 
من  �ال�ضتد�مة،  تعزز  »�جلمارك 
�لكوكب«،  �زدهار  و  �لنا�ش  �أجل 
�جلهود  �ملعار�ش  ت�ضمنت  حيث 
�ل��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ه���ذ� �جل��ه��از يف 

�لتهريب. مكافحة 
�لزين حممد  �ضو�ضه 

حجز 270 �ضيارة بقيمة 19 مليارا ومعاجلة1131 ق�ضية تهريب بتب�ضة 

....احتجاجا على قتل موا�ضيهم من طرف �ضاحنات التهريب 

منطقة  �ضكان  من  �لع�رص�ت  �أقدم 
ثليجان  لبلدية  �لتابعة  �لرقيبة 
غلق  على  تب�ضة،  بوالية  �حلدودية 
و  باملتاري�ش  �لرئي�ضي  �لطريق 
بالتعّدي  �أ�ضموه  ما  ملنع  �حلجارة، 
�ضاحنات  ط��رف  م��ن  �مل�ضتمر 
ح�ضبهم،  تقوم  �لتي  �لثقيل  �لوزن 
على  تون�ش،  نحو  �لوقود  بتهريب 
�أ���رص�ر�  ملحقة  �ل��ع��ام،  �لطريق 
ج��ر�ء  �ملا�ضية  ب��روؤو���ش  بالغة 
�ل�رصعة �ملفرطة.و ذكر �ل�ضكان �أن 
عّر�ضو�  �ل�ضاحنات،  هذه  �أ�ضحاب 

�الأطفال  ال�ضيما  �ملو�طنني،  حياة 
ح�ضبهم،  ت��اأت��ي  حيث  للخطر، 
طالب  كما  د�خلية،  والي��ات  من 
�ضكان منطقة �أوالد عبد �لله �لتي 
�ضاكن،   200 من  �أكرث  بها  يعي�ش 
�ملركزية  و  �ملحلية  �ل�ضلطات 
بالكهرباء  لتزويدهم  بالتدخل 
منها  ي�ضتفيدو�  مل  �لتي  �لريفية 
ح��ّول  م��ا  وه��و  �ال�ضتقالل،  منذ 
جحيم  �إىل  �أ�ضافو�،  مثلما  حياتهم، 
ب�ضبب  �لظالم �لد�م�ش، باالإ�ضافة 
غبار  من  �ملركبات  ت�ضببه  ما  �إىل 

�ملو�طنني  �ضالمة  على  خماطر  و 
نتيجة  �ل�ضغار  �الأطفال  خا�ضة  و 

�ضاعات  طو�ل  �جلنونية،  �رصعتها 
�الأ�ضبوع.    �ضو�ضة حممد �لزين 

�ضكان الرقيبة بثليجان بتب�ضة يغلقون الطريق

لدى  �جلنح  حمكمة  �أ�ضدرت 
بوالية  �ل�رصيعة  ق�ضاء  جمل�ش 
�أم�ش،حكما  �أول  م�ضاء  تب�ضة 
 5 عقوبة  بت�ضليط  يق�ضي 
�ضنو�ت �ضجنا نافذ� مع �الإيد�ع 
حق  يف  مالية  غ��ر�م��ة  دف��ع  و 
تتعلق  ق�ضية  يف  �الأول،  �ملتهم 

�لليل  بظرف  �ملقرنة  بال�رصقة 
�أ�ضياء م�رصوقة  و�لك�رص و�رص�ء 
فيما  �لبلدي،  �ملذبح  لها  تعّر�ش 
�آخر  متهما  �ملحكمة  ذ�ت  �أد�نت 
دون  نافذ�  �ضجنا  ون�ضف  ب�ضنة 
مالية.   غ��ر�م��ة  دف��ع  و  �إي���د�ع 
لبيان  و����ض��ت��ن��اد�  �لق�ضية، 

�لوالية،  باأمن  �الت�ضال  خلية 
�لتابعة  �ل�رصطة  قو�ت  عاجلتها 
بوالية  �ل�رصيعة  د�ئ��رة  الأم��ن 
�إىل  وقائعها  تعود  و  تب�ضة، 
�ملذبح  حار�ش  به  تقدم  ب��الغ 
يتعلق  �مل�ضلحة،  نف�ش  ل��دى 
خا�ش  هو�ئي  حمرك  بتعر�ش 

ليتم  لل�رصقة،  �لذبائح  بنفخ 
ق�ضية  يف   معمق  حتقيق  فتح 
�ل�ضاكي  من  كل  �ضماع  �ضملت 
للبلدية  �ل��ق��ان��وين  و�مل��م��ث��ل 
�إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  و�ل�����ض��ه��ود، 

�ملتهمني.  �ضماع 
�لزين  حممد  �ضو�ضة 

 5 �ضنوات �ضجنا لل�ضو�س املذبح البلدي بال�ضريعة بتب�ضة
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يف ح�ضيلة �ضنوية لن�ضاطات الدرك ببلعبا�س 

�ضكان دوار بوكروا�س باملطمر بغليزان  يوا�ضلون 
احتجاجهم لليوم الثاين

اأبو ع�ضام 
------------------ 

ت�����ض��ك��ي��ل  مت  وب��امل��ن��ا���ض��ب��ة 
�ل��د�ئ��رة  م�ضتوى  على  جل��ان 
وطعون  �ن�ضغاالت  ال�ضتقبال 
�مل��ق�����ض��ون و�مل��ح��ت��ج��ني وغ��ري 
وبد�ئرة  مند��ش  د�ئرة  عن  بعيد 
ي��ل��ل ح��ي��ث الي����ز�ل �ل��ط��ري��ق 
بني  �لر�بط   04 رق��م  �لوطني 
م�ضتغامن،  ووالية  غليز�ن  والية 
�لثاين  لليوم  وه��ذ�  مقطوعا 
من  �لع�رص�ت  �حتجاجات  جر�ء 
ببلدية  بوكرو��ش  دو�ر  �ضكان 
خرجو�  �لذين  يلل  د�ئرة  �ملطمر 
وقامو�  �ل�ضارع  �إىل  �أم�ش  �أول 
 04 رقم  �لوطني  �لطريق  بقطع 
و�ملتاري�ش  �حلجارة  بو��ضطة 
و�إي�ضال  �ضوتهم  �إ�ضماع  بغية 
حجم  باالأحرى  �أو  �ن�ضغاالتهم 
ب�ضبب  يكابدونها،  �لتي  �ملعاناة 
�ل��ذي  و�الإق�����ض��اء  �لتهمي�ش 
يعي�ضون  �ل��ي��وم  وه��م  طالهم 
�ل�ضلطات  حمملني  بد�ئية  حياة 

م�ضوؤولية  لبلديتهم  �ملحلية 
ت���ده���ور �الأو�����ض����اع �ل��ت��ي 
كهرباء  ال  حيث  فيها  يتخبطون 
على  زيادة  والطرقات  ماء  وال 
�ل�رصف  ق��ن��و�ت  �ن��ع��د�م  ه��ذ� 
وق��اع��ات �ل��ع��الج وم��در���ض��ة 
فتح  �أن  وح�ضُبهم  �بتد�ئية... 
و�يل  بح�ضور  مرهون  �لطريق 
عن  للوقوف  �ضخ�ضيا  �لوالية 

�لتي  �ملعاناة  حجم  عن  ق��رب 
ومن  �ل���دو�ر  �ضكان  يعانيها 
مطلعة  م�ضادر  من  علم  جهتها 
�أوف��دت  قد  �ل��والي��ة  و�لية  �ن 
�ملكان،  عني  �ىل  والئية  جلنة 
رئي�ش  م��ن  م�ضكلة  �للجنة 
�لوالئي  و�ملدير  �لو�يل  ديو�ن 
جانب  �ىل  �لعمومية  لالأ�ضغال 
و�لت�ضيري  �لرقية  ديو�ن  مدير 

ومدير  �لد�ئرة  رئي�ش  �لعقاري 
�ملكان  عني  �ىل  �ملائيه  �مل��و�رد 
�ىل  و�ال���ض��ت��م��اع  للتفاو�ش 
يف  ومطالبهم  �ن�ضغاالتهم 
غ�ضب  المت�ضا�ش  حم��اول��ة 
على  و�أق��ن��اع��ه��م  �مل��ح��ت��ج��ني، 
�لطريق  فتح  الإع��ادة  �ل��ع��دول 
يف  متاما  �حلركة  به  �ضلت  �لتي 

�الجتاهني.

49 وحدة �ضكنية ايجارية عمومية الكائنة مبنطقة الكناندة ببلدية �ضيدي  جتمهر اأم�س الع�ضرات من املق�ضون من ح�ضة 
يف  النظر  باإعادة  مطالبني  االثنني  عنها  اأفرج  التي  اال�ضمية  للقائمة  رف�ضهم  عن  منهم  تعبريا  الدائرة،  مقر  اأمام  لزرق 

العزاب.  فئة  اإق�ضاء  اإىل  اإ�ضافة  اال�ضتفادة  �ضروط  ت�ضتويف  كونها ال  االأ�ضماء،  بع�س  باالأحرى  اأو  اال�ضمية  القائمة 

يحتجون لزرق  ب�ضيدي  �ضكنا   49 ح�ضة  من  املق�ضون 

مرور  حوادث  يف  �ضخ�ضا   57 وفاة   •• ت�ضجيل 

اإحياء اليوم العاملي للمناطق الرطبة

�ملخلدة  �لن�ضاطات  �إط��ار  يف 
�لرطبة  باملناطق  لالحتفال 
نظمت  فقد  تلم�ضان،  بوالية 
بتلم�ضان  �ل��غ��اب��ات  حمافظة 
خمتلف  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  و 
�جلي�ش  غ��ر�ر  على  �لفعاليات 
و�حل��ظ��رية  �لوطني  �ل�ضعبي 
جمعية  وكذ�  �لوطنيةللغبابات 
م�ضاركة  مع  �لتالميذ،  �أولياء 
�البتد�ئية  �مل��د�ر���ش  تالميذ 
و  �مل��ت��و���ض��ط  ط��ل��ب��ة  ك���ذ�  و 
�لت�ضجري  عملية  �ل��ث��ان��وي 
1000�ضجرة  غر�ش  من  مكنت 
نالت  وق��د  ن����و�ع،  �أ ع��دة  م��ن 
�ملو�طنني  ��ضتح�ضان  �لعملية 

على  ت�ضاعد  �الأ�ضجار  لكون 
�ل���ت���و�زن �الإي��ك��ول��وج��ي  و 
�مل��ت��وف��رة  �مل��ع��ل��وم��ات  ح�ضب 
عمليات  عدة  ثمة  ف��اإن  لدينا، 
ربوع  خمتلف  عر  للت�ضجري 
�ضهر  برجمتها  �ضيتم  �لوالية، 
تكملة  ذلك  و  �ملقبل؛  مار�ش 
�ضجرة".  مو�طن  ل�ضعار"لكل 
تلم�ضان  والية  �أن  ن�ضري  �أن  بقي 
منطقة  على  تتوفر  �حل��دودي��ة 
بلحاجي  �مل�ضمى  باملكان  رطبة 
قد  و  �لعري�ضة،  ببلدية  بو�ضيف 
للوقوف  ميد�نية  بزيارة  حظيت 
نتيجة  �ملتدهورة  حالتها  على 
�جلفاف.                ع بوتليتا�ش

غر�س1000�ضجرة مبحيط �ضد 
املفرو�س بتلم�ضان 

على  �ل��ع��ث��ور  مب�����ض��ت��غ��امن  مت  
ج��ث��ت��ني جم��ه��ول��ت��ي �ل��ه��وي��ة 
ك�ضفه  ح�ضبما  �لبحر�  بعر�ش 
�مل�ضدر  و�أو�ضح  �أمني.  م�ضدر 
�ملدنية  �حل��م��اي��ة  وح���د�ت  �أن 
حر��ش  م��ع  بالتن�ضيق  قامت 
مت  جثة  بانت�ضال  �ل�����ض��و�ح��ل، 
�أميال   8 بعد  على  عليها  �لعثور 
�ضمال  كيلومر�(   15 ( بحرية 
ل�ضفر"،غرب  "�لكاف  �ضاطئ 

خل�رص. �ضيدي  بلدية 
�إىل  �جلثة  ه��ذه  حتويل  مت  وق��د 
�إىل  نقلها  قبل  �ل�ضغري  �مليناء 
باملوؤ�ض�ضة  �جلثث  حفظ  م�ضلحة 
حمادو"  "ح�ضني  �ال�ضت�ضفائية 
�نتظار  يف  علي،  �ضيدي  ببلدية 
�ملتعلقة  �الإج��ر�ء�ت  ��ضتكمال 

�لهوية. على  بالتعرف 
�ضياد  عرث  �أخ��رى،   جهة  ومن 
نف�ش  يف  قاربه  منت  على  كان 
ثانية  جثة  على  تقريبا  �لتوقيت 
�ضاطئ  �ضمال  �لبحر  عر�ش  يف 
 10 ( مزغر�ن  ببلدية  �أوري��ع��ة 
م�ضتغامن(،  غرب  كيلومر�ت 

�الأمني. �مل�ضدر  نف�ش  ي�ضيف 
وق���ام���ت وح�����د�ت �حل��م��اي��ة 
�ل�ضخ�ش  جثة  بتحويل  �ملدنية 
�جلثث  ح��ف��ظ  م�ضلحة  �إىل 
"�ضي  �ال�ضت�ضفائية  باملوؤ�ض�ضة 
�أ�ضري  كما  مل�ضتغامن،  غيفار�" 
يف  �لتحقيق  يرتقب  فيما  �إليه. 
من  �حلادثني  هذين  مالب�ضات 

�ملخت�ضة. �مل�ضالح  قبل 
ق/غ

العثور على جثتني يف عر�س البحر 
مب�ضتغامن

�حل�ضيلة  ع��ر���ش  خ���الل   م��ن 
�ل��وح��د�ت  لن�ضاط  �ل�ضنوية 
قائد  ك�ضف  �ضحفية  ندوة  يف 
للدرك  �الإقليمية  �ملجموعة 
بلعبا�ش  �ضيدي  بوالية  �لوطني 
كغ   991 يفوق  م��ا  حجز  ع��ن 
غ  و1.2  �ملعالج  �لكيف  م��ن 
�إىل   باالإ�ضافة  �لكوكايني  من 
،�إ�ضافة  مهلو�ضا  قر�ضا   1274
من  خمر  ق��ارورة  �أل��ف   26 �ىل 
 ، و�الأح��ج��ام  �الأن���و�ع  خمتلف 
�أن  �ل�ضياق  نف�ش  يف  م��وؤك��د� 
من  متكنت  �ل��وح��د�ت  عنا�رص 
تتعلق  ق�ضية   16736 معاجلة 

ت�ضدرتها  �خل��ا���ش  بالقانون 
�أظهرت  وقد  هذ�  �خلمور.  جتارة 
عنها  حت���دث  �ل��ت��ي  �الأرق�����ام 
فئة  تورط  عن  �ملجموعة  قائد 
�ل�ضباب من 18 �إىل 40 �ضنة يف 
تفوق  بن�ضبة  �خلا�ضة   �لقو�نني 
ذ�ت  عاينت  كما   ، �ملائة  من   75
�ملا�ضي  �لعام  خ��الل  �مل�ضالح 
جناية   58 منها  ق�ضية   1748
على  ،زي���ادة  جنحة   1242 و 
توقيف  خاللها  ،مت  خمالفة   448
منهم   99 �أودع  �ضخ�ضا،   1887
�أن  �الأرق��ام  بينت  ،كما  �حلب�ش 
�ضد  �جلر�ئم  يف  �الأكر  �لن�ضبة 

بال�رصب  تتعلق  �الأ�ضخا�ش 
ق�ضية  ب872  �لعمدي  و�جلرح 
�لتحاليل  ف��اإن  ذل��ك  على  ،زد 
�ل���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا �جل��ه��ات 
�جلر�ئم  �أن  �أظهرت  �ملخت�ضة، 
�مل��رت��ك��ب��ة ���ض��د �الأ���ض��خ��ا���ش 
لتتذيل  �الأوىل  �مل��ر�ت��ب  حتتل 
�جلر�ئم  قائمة  �لتزوير،  ق�ضايا 
،هذ�  �لوالية  بربوع  �ملنت�رصة 
�لرقم  �أن  �ملجموعة  قائد  وك�ضف 
فّعال  ب�ضكل  �ضاهم  �الأخ�����رص 
خا�ضة  جر�ئم  عدة  مو�جهة  يف 
�مل��رك��ب��ات  ب�����رصق��ة  تعلق  م��ا 
�ملهلو�ضة  �الأق��ر����ش  وت��روي��ج 

ما  �لكحولية،  و�مل�����رصوب��ات 
،ويف  �مل��و�ط��ن  وع���ي  ي��وؤك��د 
�لتي  �مل���رور  ح���و�دث  �ضياق 
�ل�ضلطات  هاج�ش  �أ�ضبحت 
م�ضتوى  على  مت  بالبالد،  �لعليا 
معاينة  بلعبا�ش  �ضيدي  والية 
يف  ت�ضبب  ���ض��ري  ح���ادث   57
 112 و�إ�ضابة  �ضخ�ضا   47 وفاة 
ت�ضجيل  مت  ،حيث  بجروح  �آخرين 
باملائة،   37 بن�ضبة  �نخفا�ش 
بالنظر   2018 ب��ع��ام  مقارنة 
من  �ملنتهجة  �لر�ضيدة  لل�ضيا�ضة 
�ملجال                                                                         هذ�  يف  �لدرك  �أفر�د  قبل 
.                           م.رم�ضاين

حجز حوايل 10 قناطري من الكيف و 1.2غ من الكوكايني 

و�أ�ضيب  م�رصعه  �ضخ�ش  لقي 
تعر�ضهم   ث��ر  �إ �آخ���رون  ثالثة 
م�ضتوى  على  م��روري  حل��ادث 
11 بوالية  �لطريق �لوالئي رقم 
به  �أفادت  ح�ضبما  �لدفلى،  عني  

�ملدنية. �حلماية  م�ضالح 
ومت��ث��ل ه��ذ� �حل���ادث �مل���روري، 
م�ضتوى  ع��ل��ى  وق���ع  �ل����ذي 
"�ضعنابي  �مل�ضماة  �ملنطقة 
�لتابعة  م�ضباح"  ���ض��ي��دي  
ت�ضادم  يف  ج��ن��دل،  ل��ب��ل��دي��ة 
�الأمامية  �جلهة  من  �ضيارتني 
يبلغ  �ضخ�ش  وف��اة   خلف  ما 

و�إ�ضابة  �ضنة   38 �لعمر  من 
متفاوتة  بجروح  �آخرين  ثالثة 
ما  �أعمارهم  ترو�ح   �خلطورة، 

47 �ضنة. و   24 بني 
�ل�ضحية  ج��ث��ة  �إج����الء  ومت 
�جلثث  ح��ف��ظ  م�ضلحة  ن��ح��و 
ونقل  مليانة  خمي�ش  مب�ضت�ضفى 
متعددة  �لعيادة  �إىل  �جلرحى 
لتلقي  ب��ج��ن��دل  �خل���دم���ات  
جهتها  من  فتحت  فيما  �لعالج، 
حتقيقا  �لوطني  �لدرك  م�ضالح 
�حلادث. هذ�  مالب�ضات  لتحديد  
ق/و

وفاة �ضخ�س واإ�ضابة 3 اآخرين 
يف حادث مرور بعني الدفلى

موؤ�ض�ضة  ،ع��م��ال  �أم�����ش  دخ��ل 
ب�ضيدي  �لفالحي  �لعتاد  �إنتاج 
لليوم  �إ����رص�ب  يف  بلعبا�ش 
�حتجاجا  �لتو�يل  على  �لثاين 
ن���ت���اج  م��ن��ه��م ع��ل��ى وق����ف �إ
مع   �ندماجها  منذ   �ملوؤ�ض�ضة 
"�ضامبو"  �لفرلندية  �ل�رصكة 
�ضائقة  يف  تتخبط  جعلها  مما 
�ن��ت��ظ��ام  دون  ح��ال��ت  م��ال��ي��ة 
يف  عمالها،  رو�ت���ب  ت�ضديد 
يف  مهددين  �ملحددة  تو�ريخهم 
حركتهم  بت�ضعيد  ذ�ته  �لوقت 
��ضتمر�ر  حالة   يف  �الحتجاجية 

لو�ضع �
�خلطر  ناقو�ش  �ملعنيون  دق   
�جلهات  �نتباه  لفت  حماولني 

�إىل  �لنظر  ق�ضد  �ل��و���ض��ي��ة  
�لن�ضاط   توقف  عقب  معاناتهم 
 7 نحو  منذ  للمركب  �الإنتاجي 
�الإنتاج  تكد�ش   ب�ضبب   �أ�ضهر  
لعدم  �مل��خ��ازن  يف  �ل�����ض��اب��ق 
�لنقابي  �لفرع  ، و�أو�ضح  جودته 
�لتي  �حل�ضاد  �آالت  جميع   بان 
عقد  �إط��ار  يف  ت�ضنيعها  يتم 
تلق  مل  "�ضامبو"  مع   �ل�رص�كة 
�أو  �ملحلية   �ل�ضوق   يف  رو�جا 
عك�ش   على  �الإفريقية   حتى 
�ضابقا  م�ضنعة  كانت  �لتي  تلك 
قبل  �الأمل��ان��ي��ة،  �ل�����رصك��ة   م��ع 
ب��دى   و�أ  . عقدها  ف�ضخ  يتم  �أن 
خماوفهم  �ملوؤ�ض�ضة  ع��م��ال  
توقف  حالة   يف  �لت�رصد   من 

و�ضحاها   ليلة  بني  ن�ضاطها  
من  �لعديد  �لعمال  رفع  ،كما 
�الإدم��اج   مقدمتها  يف  �ملطالب 
يف  �لعمال  لع�رص�ت  �ملهني 
بعقود  �ضنو�ت  منذ  �ل�رصكة 
�ملطالبة   �إىل  �إ�ضافة  موؤقتة،  
رو�ت��ب��ه��م  ت�ضديد  ب��ان��ت��ظ��ام  
تعالت   و�أن  �ضبق  وقد  �ل�ضهرية 
�ملحتجني  �ل��ع��م��ال  �أ���ض��و�ت  
�الحتجاجية   وقفاتهم  خ��الل 
تن�ضيب   خ���الل  �ل��ر�ف�����ض��ة  
طرده  �لذي  �جلديد  �لعام  �ملدير 
حملوه  حيث  قبل،  من  �لعمال 
�ملالية   �ل�ضائقة  م�ضوؤولية 
�لعتاد  موؤ�ض�ضة  تعي�ضها   �لتي 
مع  �رص�كتها  عقد  منذ  �لفالحي 

�ملفل�ضة   �لفنلندية   �ل�رصكة 
�آالت  وت�ضنيف   �إنتاج  �جل  من 
�لذي  �مل�رصوع   هذ�   ، �حل�ضاد 
�ضوء  �لعمال  ح�ضب  عك�ش 
�لتي  �لوطنية  �ل�رصكة  ت�ضيري 
ب��ان  �إ �ضابقا  ر�ئ����دة   ك��ان��ت  
�ل�رصكات  �إحدى  مع  �رص�كتها 
يتطلب  �لذي  �الأم��ر   . �الأملانية 
وز�رة  تدخل   �لعمال،  ح�ضب 
م�ضري  يف  للتحقيق  �لفالحة  
خا�ضة  �لفالحي  �لعتاد  �رصكة 
ال�ضيما  جمهول  م�ضتقبلها  و�أن 
للجوء  �مل�ضوؤولني  توّجه  عقب 
لتمويل  �لبنكية   �لقرو�ش  �إىل 

. �إنتاجها  
رم�ضاين م 

عمال �ضركة العتاد الفالحي يحتجون على تدهور االأو�ضاع يف بلعبا�س 
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فيغويل بعد الهدف 950 لغلطة �ضراي:

اأ�ضطورة" "مدربنا 

رم �ضليماين من االنتقال  ملاذا حجُ
اإىل اإنرت ميالن االإيطايل؟

ماأزقًا  ميالن  اإنــرت  نــادي  يواجه 
قبل "ديربي الغ�سب" اأمام غرميه 
و�سط  املــقــبــل،  ــــد  الأح ــالن،  ــي م
احتدام �سراع ال�سدارة بالدوري 
اإ�سابة  بعد  وذلـــك  الإيـــطـــايل، 
ال�سلوفيني  واحلــار�ــس  الــقــائــد 
هاندانوفيت�س  �سمري  املخ�سرم 
قد  اليد،  اأ�سابع  اأحــد  يف  بك�سر 

يبعده عن املالعب لنحو �سهر.
لكن احلار�س ال�سلوفيني رمبا يلجاأ 
بقمة  للحاق  ا�ستثنائي  حل  اإىل 
ميالنو،  يف  �سريو"  "�سان  ملعب 
ذكرت  حيث  املقبل،  الأحــد  يوم 
�سبورت"  ديلو  "لغازيتا  �سحيفة 
اأنه  الثالثاء،  اليوم  الإيطالية، 
"قفازا واقيًا" ليمّكنه  قد يرتدي 
يف  املوجود  الك�سر  رغم  اللعب  من 

اإ�سبع يده.
ــس من  ــ� ــت ــي ــوف ــدان ــان ويـــعـــاين ه
اليد  يف  ال�سغري  بالإ�سبع  ك�سر 
اإنــرت  ــادي  ن اأعــلــن  كما  الي�سرى، 

ميالن.

القفاز  اأّن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
حتمي  خــا�ــســة  بطريقة  �سمم 
ل�سدمات  التعر�س  عند  الإ�سبع 
وحتول  القوية،  الت�سديدات  من 

دون تفاقم الك�سر.
اأّن  اإىل  الــ�ــســحــيــفــة  واأ�ــــســــارت 
اأوًل  �سيتدرب  هاندانوفيت�س 
هــذا  بــا�ــســتــخــدام  اأيــــام  لب�سعة 

براحة  ي�سعر  مل  واإن  الــقــفــاز، 
ـــــدرب الإيـــطـــايل  �ــســيــ�ــســطــر امل
على  لالعتماد  كونتي  اأنطونيو 
بيديلي  دانييلي  البديل  احلار�س 
يف  اإنرت  مع  مرة  لأول  ظهر  الذي 
"الكالت�سيو" خالل الفوز 0-2 على 

اأودينيزي، ال�سبت املا�سي.
اإنرت،  عن  هاندانوفيت�س  وغــاب 

97 مباراة  لأول مرة، بعد خو�س 
يوؤثر  وقــد   ،2017 منذ  متتالية 
غيابه يف فر�س فريقه للمناف�سة 
يبتعد  حيث  املحلي،  اللقب  على 
حاليًا بفارق 3 نقاط عن املت�سدر 
م�سواره  �سيبداأ  كما  يوفنتو�س، 
ال�سهر  الــدوري الأوروبــي هذا  يف 

مبواجهة لودوغوريت�س.

ك�سف بريند لينو، حار�س مرمى 
كيفية  ــن  ع الــغــطــاء  اآر�ــســنــال، 
اإميريك  بيري  زميله  ا�ستجابة 
اأوبـــامـــيـــاجن لــلــتــكــهــنــات بــ�ــســاأن 

م�ستقبله.
وارتبط ا�سم اأوبامياجن بالنتقال 
اإىل بر�سلونة يف فرتة النتقالت 
ــل  اأج ــن  م الأخـــــرية،  ال�ستوية 
الــذي  �ــســواريــز،  لوي�س  تعوي�س 
لنهاية  �ستبعده  لإ�سابة  تعر�س 

املو�سم.
تــ�ــســريــحــات  يف  ــو  ــن ــي ل وقــــــال 
الربيطانية:  "مريور"  ل�سحيفة 
يف  حتدث  لعب  اأي  اأن  اأعتقد  "ل 
ملف الرحيل خالل يناير/ كانون 

الثاين اجلاري".
الكثري  هناك  "بالطبع  واأ�ساف: 

الإعــالم  وو�سائل  ال�سائعات،  من 
اأ�سعر  مل  لكني  كــثــرًيا،  تتحدث 

ناٍد  يف  يفكر  كــان  لعــب  اأي  ــاأن  ب
يرف�س  اأو  املغادرة  يريد  اأو  اآخر 
هذا  مــن  �سيء  اأي  اأو  الــتــدريــب، 

القبيل".
الآن  ميتلك  "اآر�سنال  ــع:  ــاب وت
بعقلية  جـــديـــدا  فــنــيــا  مـــديـــرا 
جديدة، نريد اأن نبني �سيًئا هنا، 
رمبا ي�ستغرق الأمر بع�س الوقت، 
ا اأن نحقق  اأي�سً لكن بالطبع نريد 

نتائج جيدة على الفور".
واأمت: "ميكنك اأن تتاأكد من خالل 
املباريات اأن كل هذه ال�سائعات ل 
اإنهم  الالعبني،  هوؤلء  على  توؤثر 
وهذه  الفريق  ويقودون  يقاتلون 

هي الطريقة الوحيدة".

بــوداوي،  ه�سام  اجلزائري،  النجم  بداأ 
الأ�ــســواء  وخطف  الــالفــت  الظهور  يف 
لكرة  الفرن�سي  الـــدوري  مناف�سات  يف 
فريقه  مع  �سعبة  بداية  بعد  القدم، 
ــرتة  اإلـــيـــه يف ف ــل  ــق ــت ــــذي ان ال نــيــ�ــس 
املا�سي،  الــعــام  ال�سيفية  النــتــقــالت 
ــري،  ــزائ ــًا مــن فــريــق بــــارادو اجل ــادم ق
يورو  مليون  بـ4  قدرت  �سفقة  يف  وذلك 
الــدوري  من  حتويل  �سفقة  اأغلى  وهي 

املحلي.
الذي  الفوز  يف  بــوداوي  ه�سام  و�ساهم 
نادي  ح�ساب  على  ني�س  فريقه  حققه 
الأ�ــســبــوع  �سمن  ــــد،  الأح يـــوم  ــون،  ــي ل
لكرة  الفرن�سي  ـــدوري  ال مــن  الـ)22( 
خا�سة  باإ�سادة  بذلك  ليحظى  القدم، 
جنمة  غــرار  على  املتابعني،  قبل  مــن 

منتخب فرن�سا لل�سيدات، لورا بولو.
على  �سيفة  املعتزلة  النجمة  وحــّلــت 
ــد،  الأح يــوم  "كنال+"  قناة  ا�ستوديو 
ه�سام  يــقــدمــه  ــا  مب اإعــجــابــهــا  لــتــبــدي 
بوداوي والتاألق الذي اأظهره يف املباريات 
الأخرية، بعدما قالت: "اأعجبني كثرياً 
ما يقدمه الالعب ال�ساب ه�سام بوداوي، 

�سّر  واأدركت  عنه  معلومات  جمعت  لقد 
ذلك".

املدر�سة  نف�س  من  جاء  "هو  واأ�سافت: 
التي اآتى منها زميله يو�سف عطال، وهو 
كثرياً  يجيد  لعبه،  طريقة  ُيف�سر  ما 
زمالئه  واإعــطــاء  ــرواق  ال على  التوغل 
حلوًل هجومية، اإ�سافة اإىل ذلك فهو ل 

يتوقف عن الرك�س".

يعاين  الـــذي  وعــطــال،  ـــوداوي  ب ون�ساأ 
ــارادو  ب مدر�سة  يف  حاليًا،  اإ�سابة  من 
تخّرج  اأي�سًا  منها  والتي  اجلــزائــريــة، 
الأملــاين  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  جنم 
الــثــالثــي  وهـــذا  �سبعيني،  ــن  ب رامـــي 
اجلزائر  منتخب  فــوز  يف  كذلك  �ساهم 
املا�سي  ال�سيف  اأفريقيا  اأمم  بطولة  يف 

مب�سر، بعد طول انتظار.

اأعــلــنــت جلــنــة الــعــقــوبــات يف الحتـــاد 
عقوبات  عــن  الــقــدم  لكرة  ــري  ــزائ اجل
يف  مثيل  لها  �سهد  اأن  ي�سبق  مل  تاريخية 
تاريخ كرة القدم، وذلك ب�سبب اأحداث 
اأمل  التي �سهدتها مواجهة فريق  العنف 

بلدية �سقانة و�سيفه جنم نقاو�س.
وتقّررت، على هام�س الجتماع الطارئ 
الكروية،  الهيئة  اأع�ساء  عقده  الــذي 
من  لعبًا   15 معاقبة  الثــنــني،  اليوم 
اأمل بلدية �سقانة، بحرمانهم من  فريق 
�سنوات  الـ3  طيلة  القدم  كرة  ممار�سة 
لعبي  على  العتداء  بحّجة  املقبلة، 

املناف�س.
م�سطراً  �سيكون  الذي  الفريق،  وتعّر�س 
ال�سنية،  الفئات  من  بالعبني  للم�ساركة 
دون  ــن  م مــبــاريــات   8 الــلــعــب  لعقوبة 
اإ�سافة  �سقانة،  مدينة  وخارج  جمهور 
طــاولــت  كــبــرية  مــالــيــة  عــقــوبــات  اإىل 
الالعبني وبع�س الإداريني الذين كانوا 

وراء ال�ستباكات.
�ساعات  الــعــقــوبــات،  ــذه  ه ــي  ــاأت وت كما 
قليلة بعد اأحداث �سغب مماثلة �سهدتها 
ونظريه  ال�ساللة  ق�سر  �سباب  مباراة 
ــي اأ�ــســفــرت عن  ــت ــرة، وال ــوق بــلــديــة ب
متفاوتة  باإ�سابات  لعبني   5 اإ�سابة 
يتم  مل  التي  الق�سية  وهي  اخلطورة، 

الف�سل يف عقوباتها بعد.
مباريات  يف  العنف  م�ساكل  وتــــزداد 
الدوري اجلزائري، خا�سة يف الدرجات 
الإيـــاب،  مرحلة  بــدايــة  مــع  ال�سفلى، 
ل�سغط  خا�سعني  الالعبون،  يعمد  اذ 
قدر  اأكرب  لتحقيق  رهيب،  جماهريي 
وغــري  �سرعية  بــطــرق  ــاط،  ــنــق ال ــن  م
اأو  ال�سعود  حتقيق  بــهــدف  �سرعية، 
يف  يت�سبب  ما  وهو  الهبوط،  من  النجاة 

�سحايا داخل امليدان وخارجه.
يف املقابل ف�سلت الأطراف امل�سوؤولة عن 
اإيجاد حلول ناجعة لهذه  القدم يف  كرة 

من  بالرغم  الــظــاهــرة، 
عامل  ــر  ــزائ اجل دخـــول 

الحــــرتافــــيــــة مــنــذ 
تعاين  حيث  �سنوات، 
الكروية  املنظومة 
ــة فــ�ــســاداً  ــي ــل ــح امل
ــل  ــع كــــــبــــــرياً، ج
كرة  تطور  ن�سبة 
�سئيلة  فيه  القدم 

جداً.

اأقر ال�سربي ال�ساب لوكا يوفيت�س، 
الإ�سباين،  مدريد  ــال  ري مهاجم 
الإثنني باأنه لي�س �سعيدا مبو�سمه 
مع الفريق امللكي حتى الآن، حيث 
وحــيــد،  هـــدف  �ــســوى  ي�سجل  مل 
بالندها�س  ي�سعر  اأنه  اإىل  م�سريا 
فيديو  مــقــاطــع  ي�ساهد  عــنــدمــا 
ــه يف املــو�ــســم املــا�ــســي،  ــة ل ــدمي ق

ويقارنها مبا يحدث له حاليا.
ت�سريحات  يف  يوفيت�س  واأو�ــســح 
�سعيدا  "ل�ست  تــلــيــفــزيــونــيــة: 
هذه  حتى  الأقــل  على  مبو�سمي، 
قادر  اأنني  اأعلم  لأنني  اللحظة، 

على التح�سن".
مقاطع  اأحــيــانــا  "اأ�ساهد  وتــابــع: 
للمو�سم  اليوتيوب  على  يل  فيديو 
يل؟  يحدث  ماذا  واأت�ساءل  املا�سي، 
ناد  مدريد  ريال  اأن  يعلم  اجلميع 
اأجوائه  على  التاأقلم  واأن  عظيم، 
لالعبني  بالن�سبة  �سعبا  يكون 
فما  ــرية،  ــب ك ـــربات  خ ميتلكون 
بالك بالعب �ساب )21 عاما( دفع 

من اأجله 60 مليون يورو".
يف  واأحارب  كبري،  "ال�سغط  وزاد: 
جدوى.  دون  ولكن  احلايل  الوقت 

ولكني اأنتظر تغيري و�سعي".

قدوة لألطفال 

ــم اآيــنــرتاخــت  ــاج ــه واأ�ــــســــاف م
"ما  �سابقا:  الأملـــاين  فرانكفورت 
عند  �سلبية  بــاأجــواء  اأ�سعر  زلــت 
ـــي مــع الــريــال،  احلــديــث عــن اأدائ
�سبب  للجميع  �ساأبرهن  ولكني 
لأنني  هنا  واأنني  هنا،  تواجدي 
اأن  واأ�ستطيع  الإمكانيات،  اأمتلك 
ل�سنوات  لــالأطــفــال  قـــدوة  ـــون  اأك
وباأهدايف  مببارياتي  وحتفيزهم 

بقمي�س الفريق".

ل�سفوف  ال�سربي  الالعب  وان�سم 
قادما  املا�سي  ال�سيف  املريينجي 
ــورت  ــف ــك ــران مـــن اآيـــنـــرتاخـــت ف
27 هدفا  الأملاين، الذي �سجل معه 
مل  اأنــه  اإل  مو�سمني،  مــدار  على 
خالل  وحيد  هدف  �سوى  ي�سجل 

امللكي. مع  مباراة   14
للريال،  ان�سمامه  كوالي�س  وحول 
وكيل  من  مكاملة  "تلقيت  اأو�ــســح 
اإنني  حينها  يل  وقـــال  ــايل،  ــم اأع

مدريد.  ــال  ري من  عر�سا  امتلك 
تخدعني،  ل  ف�سلك  من  اأجبته، 
اإنــه  ـــرى  اأخ ــرة  م يل  ــال  ق ولكنه 
اأن  وعلي  امللكي،  من  عر�سا  ميتلك 

اأفكر فيه مليا".
ــون،  ــن ــج ــامل ك "كنت  ووا�ــــســــل: 
ل�ستيعاب  لــيــومــني  ــت  ــج ــت واح
العامل  يف  فريق  اأف�سل  واأن  الأمر 
يرغب يف التعاقد معي. ل ميكنك 
ــق بــحــجــم الـــريـــال،  ــري ــس ف ــ� رف
يف  واحــدة  مرة  بك  �سيت�سل  لأنه 
العمر. اأعتقد اأنني اتخذت القرار 

ال�سائب بالن�سمام له".

صعوبة التأقلم

مبرحلة  ميــر  اأنــــه  اأو�ـــســـح  كــمــا 
ــواء  الأج على  التاأقلم  يف  �سعبة 
يكرتث  ل  فهو  ولهذا  اإ�سبانيا،  يف 
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  يــقــال  مبــا 

الجتماعي.
على  ن�ساطا  ــر  اأك "كنت  وختم: 
يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ب�سكل  اأركز  الآن  ولكني  ال�سابق، 
ــرة الــقــدم، واأريـــد اأن  اأكـــرب يف ك
وقت.  اأقــرب  يف  م�ستواي  ا�ستعيد 
على  التاأقلم  مرحلة  يف  زلــت  مــا 
الأجواء يف اإ�سبانيا، ولهذا يجب اأن 

اأبذل جمهودا اأكرب".

هاندانوفيت�س يجد حاًل للعب باإ�ضبع مك�ضور يف "ديربي الغ�ضب"

لينو يك�ضف حقيقة اهتمام اأوبامياجن باالنتقال لرب�ضلونة

جنمة منتخب فرن�ضا لل�ضيدات تنبهر مب�ضتوى ه�ضام بوداوي

عقوبات تاريخية يف الكرة اجلزائرية بحق 15 العبًا

يوفيت�س: "ل�ضت �ضعيدا مبو�ضمي..  واأحارب دون 
جدوى يف ريــــال مدريـــــــد"

ددًا عن اأ�ضوله اجلزائرية ! دافع مجُ ديلور يجُ
مونبيلييه  فريق  وهـــداف  اجلــزائــري  النجم  يــوؤكــد 
وتعلقه  ولءه  مــرة  كل  يف  ديــلــور،  اأنــدي  الفرن�سي، 
التدخل،  يف  ــرتدد  ي ل  بحيث  اجلزائرية،  باأ�سوله 
وذلك  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  وخ�سو�سًا 
الإعالم  و�سائل  جتاه  اجلزائرية  جن�سيته  عن  للدفاع 

الفرن�سية والعاملية.
موقع  عرب  اجلــديــدة،  ديلور  ــدي  اأن خرجة  ــاءت  وج
اأحــد  ن�سر  حيث  "التويرت"،  الجتماعي  التوا�سل 
الفرن�سية  الكرة  اأخبار  بتغطية  اخلا�سة  احل�سابات 
الــدوري  هــدايف  قائمة  اأم�س،  فوت"  "اأكتو  والعاملية 
الذي  ديلور  بينهم  من  جولة،   22 مرور  بعد  الفرن�سي 
اأمام  الفرن�سي  بالعلم  ُمرفقًا  الـ)8(  اأهدافه  عدد  ُو�سع 

ا�سمه، يف اإ�سارة اإىل جن�سيته.
ح�سابه  عرب  يتاأخر  مل  ديلور  اأنــدي  اجلزائري  لكن 
اإىل  اأ�سار  حيث  التغريدة،  تلك  على  الرد  يف  الر�سمي 
اجلزائري  بالعلم  رده  خالل  من  اجلزائرية  اأ�سوله 
باأ�سوله.  لفتخاره  منه  تاأكيداً  القوة،  رمز  واأمامه 
التوا�سل،  مواقع  من  ن�سطاء  الــرد  هــذا  مع  وتفاعل 

خ�سو�سًا اجلزائريني، رغم اأنه تعر�س يف ذات اللحظة 
لهجوم حاد من بع�س املتابعني الفرن�سيني.

اأندي ديلور قد قام بذات التدخل جتاه ال�سركة  وكان 
املا�سي  ال�سيف  ن�سرت  التي  "فيفا"  للعبة  املنتجة 
بينهم  من  اجلديدة،  الن�سخة  يف  الالعبني  اإح�سائيات 
وهو  الفرن�سي،  بالعلم  اأرقامه  اأرفقت  الــذي  ديلور، 
"م�ساء  وكتب:  حينها  غّرد  الذي  الالعب  يعجب  مل  ما 
اخلري "فيفا"، اأنا لعب دويل جزائري، هل من املمكن 
حتيا  م�سبقًا،  لكم  �سكراً  ف�سلكم؟  من  العلم  تغريوا  اأن 

اجلزائر".
ني�سان/  �سهر  يف  احلــدث  �سنع  قد  ديلور  اأنــدي  وكــان 
اأ�سوله  حينها  اكت�سف  حيث  املا�سي،  العام  من  اإبريل 
ــراءات  ــالإج ــام بعد ذلــك ب اجلــزائــريــة مــتــاأخــراً، وق
على  وليح�سل  الريا�سية  جن�سيته  لتغيري  الالزمة 
يف  و�سارك  ال�سحراء"،  "حماربي  ملنتخب  اللعب  فر�سة 
يف  بــالده،  منتخب  بها  توج  التي  اأفريقيا  اأمم  بطولة 
مبثابة  �سابقة  ت�سريحات  يف  الالعب  و�سفه  �سيناريو 

احللم الذي حتقق.

بيل يعاك�س 
رغبة ريال 

مدريد

مبابي يربط بقاءه برحيل 
توخيــــــــــــــل

�سحفية  تـــقـــاريـــر  ــفــت  كــ�ــس
اأن  الثالثاء،  ام�س  بريطانية، 
الــويــلــزي جــاريــث بــيــل، جنم 
يخطط  ل  ـــد،  ـــدري م ــــال  ري
مرة  اإجنلرتا  يف  للعب  للعودة 

اأخرى.
ــا على  وكــــان تــوتــنــهــام حــريــ�ــسً

ــن جــديــد يف فــرتة  ا�ــســتــعــادة بــيــل م
اأن  اإل  ـــرية،  الأخ ال�ستوية  النتقالت 

الالعب رف�س مناق�سة الفكرة.
الإجنليزية،  �ستار"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 

الوليات  يف  للعب  النتقال  يف�سل  بيل  فــاإن 
من  للربميريليج  العودة  عن  ال�سني  اأو  املتحدة 

جديد، يف ظل �سعوبة احل�سول على راتبه احلايل 
يف الريال، �سواء باإجنلرتا اأو حتى من كبار الأندية 

الأوروبية.
ورغم تاأكيدات وكيله باأن الالعب ل ينوي مغادرة 
لعامني  بعقد  معه  يرتبط  الــذي  مــدريــد،  ريــال 
اإ�سافيني، اإل اأن اإدارة املريجني وزيدان ميلكان راأًيا 

خمتلًفا.
وي�سعى ريال مدريد للتخل�س من بيل ب�سبب اتهامه 

دائًما بالال مبالة، بالإ�سافة لتكرر اإ�ساباته.

الثالثاء،  ام�س  فرن�سية،  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
�سان  باري�س  جنم  مبابي،  كيليان  بني  العالقة  اأن 
ب�سكل  متوترة  توخيل،  توما�س  ومدربه  جريمان، 

كبري.
مباراة  ــالل  خ ا�ستبداله  على  مبابي  واعــرت�ــس 
حاول  حيث  لئق،  غري  ب�سكل  الأخرية،  مونبلييه 
التحدث  املدرب  البتعاد عن توخيل، عندما ف�سل 

معه لتهدئته.
توخيل  فاإن  الفرن�سية،  "ليكيب"  �سحيفة  وبح�سب 
مبابي،  م�سكلة  حول  للحديث  الفني  الطاقم  جمع 

وطالبهم بعدم اإخراج اأي معلومات لل�سحفيني.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن مبابي مل يعتذر لتوخيل 

خالل اجتماع املدرب مع الالعبني عقب املباراة.
احرتام  عدم  فيه  مبابي  ت�سرف  اأن  توخيل  ويرى 
اللذان  اإيكاردي،  وماورو  كافاين  اإدين�سون  لزميليه 
دخل بدًل منه ومن بابلو �سارابيا، اإل اأنه ل يتوقع 
اأن الالعب �سيغادر  اأمام مونبلييه يعني  اأن ما حدث 

النادي.
ليوناردو،  مــع  اجتماًعا  توخيل  وح�سر 

ــان، يف  ــريم ــر الــريــا�ــســي لــ�ــســان ج ــدي امل
من  انزعاجه  اأبدى  الذي  مبابي،  ح�سور 

تغيريه خالل املباراة.
اأن  يرى  مبابي  فاإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

رحيل  يعني  توخيل،  بقاء 
ـــن �ــســان  ـــب ع ـــالع ال

جريمان.

الـ)20(  الأ�ــســبــوع  �سهد 
الرتكي  ــدوري  ال من 

لــــكــــرة الــــقــــدم، 
عــــــودة الــنــجــم 

اجلــــــزائــــــري، 
فيغويل  �سفيان 
ـــق مــع  ـــاأل ـــت ـــل ل
غلطة  فريقه 

بعدما  ـــراي،  �ـــس
�ـــســـجـــل هـــدفـــني 

ــــيــــقــــوده لــلــفــوز  ل
على   ،)4/1( بنتيجة 

ح�ساب نادي قي�سري �سبور.
عن  اإعالمية  ت�سريحات  يف  فيغويل  �سفيان  وعــرّب 
من  فريقه  مع  ال�سباك  لهّز  بعودته  الكبرية  �سعادته 
غلطة  لنادي   950 رقم  الهدف  �سجل  بعدما  جديد، 
والتاريخي  احلايل  الفني  مديره  اإ�سراف  حتت  �سراي، 

فاتيح تريمي.
الإ�سباين،  فالن�سيا  لنادي  ال�سابق  الالعب  يرتدد  ومل 
بالأ�سطورة،  و�سفه  بعدما  تريمي  بفاتيح  الإ�سادة  يف 
غلطة  نــاديــه  لقناة  اإعالمية  ت�سريحات  يف  ــذا  وه
تريمي  فاتيح  مدربنا  يل  "بالن�سبة  ــال:  وق �سراي، 
على  اأح�سل  اأن  اأريد  لنا،  مربٍّ  مبثابة  وهو  اأ�سطورة، 

بطولة جديدة معه".
وتابع �سفيان فيغويل ت�سريحاته: "اأهنئ زمالئي على 
راأينا  لقد  �سبور،  قي�سري  �سد  قدموه  الذي  امل�ستوى 
املباراة  يف  امل�سجلة  اأهدايف  يف  والف�سل  جيدة،  مباراة 
لقد  اأونيكور  وهرني  ملاريانو  الأوىل  بالدرجة  يعود 

�ساعداين كثرياً".
الرابع  هدفه  اإىل  الو�سول  من  فيغويل  �سفيان  ومتكن 
اأن �سجل هدفني يف مرحلة الذهاب،  هذا املو�سم، بعد 
الذي  تريمي،  فاتيح  الفني  املدير  ثقة  بذلك  ليوؤكد 
كان يوؤكد كّل مرة تعويله الكبري على بطل اأفريقيا يف 
مرحلة الإياب من الدوري، الذي اأحرزه غلطة �سراي 

يف اآخر مو�سمني.

بعد  على  �سليماين  اإ�ــســالم  اجلــزائــري  املهاجم  كــان 
ميالن  ــرت  اإن ــادي  ن اإىل  النتقال  مــن  قليلة  دقــائــق 
ال�سهر  ال�ستوية  النتقالت  باب  غلق  قبل  الإيطايل 
املا�سي، لكنه ا�سطر لإكمال املو�سم يف �سفوف موناكو 

على �سبيل الإعارة من لي�سرت �سيتي.
 31( �سليماين  اأن  مريكاتو"،  "كالت�سو  موقع  واأو�سح 
"مريكاتو"  يف  اإنرت  اأمام  اخليارات  اأهم  من  كان  عامًا( 
النادي  تابع  اأن  بعد  املا�سي،  الثاين  يناير/كانون 
الإيطايل تاألقه يف الدوري الفرن�سي هذا املو�سم على 

م�ستوى الت�سجيل و�سناعة الأهداف.
بيبي  اإنرت،  لنادي  التنفيذي  املدير  اأن  املوقع،  واأكد 
تو�سال  اأو�سيليو  بيريو  الريا�سي  واملــديــر  مــاروتــا، 
�سغريا"  "تف�سيال  لكّن  بالفعل،  �سليماين  مع  لتفاق 
قبل  الوقت  �سيق  ب�سبب  ال�سفقة  انهيار  اإىل  اأدى 
اإغالق عملية ت�سجيل الالعبني مع بداية �سهر 

فرباير/�سباط.
مهاجمًا  الإيطايل  ميالن  اإنرت  نادي  واأراد 
املخ�سرم  مبــوا�ــســفــات 
حيث  مــن  �سليماين، 
ــة  ــي ــربة الأوروب اخل
والـــقـــوة الــبــدنــيــة، 
ليكون بديال للنجم 
روميلو  البلجيكي 
ــار  ــي لـــوكـــاكـــو، اخل
ـــي لـــدى  ـــس ـــا� ـــس الأ�

ــو كــونــتــي املدرب  ــي ــون ــط اأن
وهّداف "الأفاعي" باملو�سم احلايل.

و�سنع  اأهداف،  �سبعة  �سليماين  و�سجل 
نــادي  مــع  ــاراة  ــب م  14 يف  الــعــدد  نف�س 
ثالث  يف  املو�سم  هذا  الفرن�سي  موناكو 
حيث  �سيتي،  لي�سرت  ــن  م ــه  ل ــــارة  اإع
خا�س املو�سمني املا�سيني مع فرنبخ�سه 
الــــرتكــــي، ونــيــوكــا�ــســل يــونــايــتــد 

الإنكليزي.

جواو فيلك�س... موهبة 
اخلطاأ املكان  "ذهبية" يف 

كان جواو فيلك�س اآخر الفائزين بجائزة "الفتى الذهبي" 
يف  جنمه  بزوغ  كثريون  وتوقع  العاملية،  القدم  كرة  يف 
بعد  مدريد  اأتلتيكو  مع  املو�سم  هذا  الإ�سباين  ــدوري  ال
مليون   127( بنفيكا  من  قيا�سية  �سفقة  يف  ان�سمامه 
الآمال  خيب  ال�ساعد  الربتغايل  النجم  لكن  يــورو(، 

حتى الآن.
 19( فيلك�س  م�ستوى  �ــســوء  البع�س  وبـــرر 
اخلربة  امتالكه  بعدم  اأتلتيكو،  مع  عامًا( 
وال�سخ�سية القيادية لي�سبح النجم الأول 
على  قدرته  وبعدم  املدريدي،  بالفريق 

حتّمل عبء اأكرب منه يف الوقت احلايل.
هولندا  جنم  فارت  دير  فان  رفائيل  لكن 
جواو  اأّن  يرى  ال�سابق،  مدريد  ريال  وفريق 
به"،  يليق  ل  مكان  يف  مدفون  كنز  "مبثابة 
يعود  توهجه  ــدم  ع �سبب  اأّن  مــعــتــرباً 
لأ�سلوب لعب املدرب الأرجنتيني 

دييغو �سيميوين.
ـــان ديــر  وقــــال ف
ــارت،  ف

يف 
تــ�ــســريــحــات نــقــلــتــهــا 

ام�س  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة 
عظيم،  لعب  "جواو  اإّن  الثالثاء، 

ــدرب  امل ــع  وم اخلــطــاأ  الفريق  يف  يلعب  لكنه 
اخلطاأ".

اأتلتيكو  اإىل  جواو  انتقل  "عندما  واأ�ساف 
طريقته  �سيغرّي  �سيميوين  اأّن  اعتقدت 
كرة  لعب  يف  اأخــرياً  و�سيبداأ  وفل�سفته 
ــواو  ج ــدث.  ــح ي مل  هــذا  لكن  ــدم،  ــق ال
خمتلفة،  لــعــب  طــريــقــة  اإىل  يــحــتــاج 
ــرة يف اأ�ــســلــوب  ــك ــالك ال ــت يــحــتــاج لم
اإيقاع اللعب،  ال�ستحواذ لكي يتحكم يف 
ميتلك  ل  �سيميوين  مــع  الــفــريــق  لكن 

الكرة".
يف  الأول  مو�سمه  ويف 
اكتفى  ــبــانــيــا،  اإ�ــس
بت�سجيل  جــــواو 
وقدم  اأهــداف،   4
متــــــريــــــرتــــــني 
فقط  حا�سمتني 

يف 24 مباراة.
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علوم و تكنولوجيا

اإىل  ــاين  الأمل بالترن"  "ها�سو  معهد  اأ�سار 
يعتمدون  امل�ستخدمني  مــن  كــثــريا  اأن 
لتاأمني  وب�سيطة  �سهلة  مرور  كلمات  على 
ح�ساباتهم الإلكرتونية، مثل كلمة املرور 
ل�سعوبة  وذلــك   ،)123456( ال�سائعة 

تذكر كلمات املرور الآمنة.
كــايــزر،  جينيفر  اأ�ــســارت  جانبها،  مــن 
مبركز  الرقمية  التكنولوجيا  خبرية 
رايــنــالنــد  ــة  ــولي ب امل�ستهلك  حــمــايــة 
اأن امل�ستخدم الذي  بفالت�س الأملانية؛ اإىل 
الب�سيطة  الأكــواد  هذه  مثل  على  يعتمد 
ح�ساباته  ـــرتاق  اخ تــوقــع  عليه  يجب 

الإلكرتونية يف اأي وقت.
عناوين  ب�سرقة  القرا�سنة  يقوم  وعادة 
ت�سريب  هجمات  من  الإلكرتوين  الربيد 
لديهم  تتوفر  فاإنه  وبالتايل  البيانات، 
ح�سابات  اإىل  ــول  ــدخ ال بــيــانــات  ن�سف 

امل�ستخدم بالفعل.
يقوم  احلا�سوب  بــرامــج  على  واعــتــمــادا 
املجموعات  ــل  ك بتجريب  الــقــرا�ــســنــة 
واأ�سافت  املــرور،  كلمة  لخرتاق  املمكنة 
برامج  "تقوم  قائلة  الأملانية  اخلبرية 
احلا�سوب يف البداية بتجريب الت�سل�سالت 
يعرف  كــمــا  ــــرور،  امل لكلمات  ال�سائعة 
امل�ستخدمني  مــن  كــثــريا  اأن  القرا�سنة 
يف   )S( حــرف  ب�ساطة  بكل  ي�ستبدلون 

الكلمات بعالمة )$(".

مصطلحات القواميس

مينيل،  كري�ستوف  الربوفي�سور  واأ�ساف 
البحث  اأن  بــالتــرن،  ها�سو  معهد  مــديــر 
جزءا  يعترب  القوامي�س  م�سطلحات  يف 
ــال املــعــتــادة، الــتــي يــقــوم بها  ــم مــن الأع

القرا�سنة.

يف  بالبحث  حــالــيــا  احلــوا�ــســيــب  ــوم  ــق وت
تزداد  وهنا  فائقة،  ب�سرعة  القوامي�س 
م�سطلحات  عــلــى  ــاد  ــم ــت الع ــورة  ــط خ
للح�سابات  مـــرور  ككلمات  القوامي�س 
اإ�سافة  متــت  اإذا  وحتى  الإلــكــرتونــيــة. 
العالمات والأرقام اخلا�سة لهذه الكلمات 

فاإنها تظل غري اآمنة.
الــتــوا�ــســل  �ــســبــكــات  ــار  انــتــ�ــس ظـــل  ويف 
بالن�سبة  ال�سهل  مــن  ــات  ب الجتماعي 
حول  معلومات  على  التعرف  للقرا�سنة 
الفرقة املو�سيقية املف�سلة اأو يوم الزفاف 
على  يتعني  ولذلك  الأطــفــال،  اأ�سماء  اأو 
التي  ــرور،  امل كلمات  جتنب  امل�ستخدمني 

حتمل اإ�سارات �سخ�سية.
واأ�سار الربوفي�سور كري�ستوف مينيل اإىل 
اأكر  ت�سبح  البيانات  �سرقة  عملية  اأن 
جتربة  الــربامــج  على  تعني  اإذا  �سعوبة 
جمموعات فردية من احلروف والأرقام، 
كلمة  كانت  "اإذا  الأملــاين  اخلبري  واأ�ساف 
و�سغرية  كبرية  حروفا  تت�سمن  املــرور 
الربامج  فاإن  خا�سة،  وعالمات  واأرقاما 
هذه  كل  لتجريب  اأطــول  وقتا  ت�ستغرق 

العالمات".

8 عالمات على األقل

لأمــان  الحتـــادي  املكتب  ين�سح  بـــدوره، 
تكنولوجيا املعلومات ب�سرورة اأن تت�سمن 
الأقــل،  على  رمــوز  ثمانية  املــرور  كلمات 
وكلما كانت الرموز اأكر كان ذلك اأف�سل. 
بالإ�سارة  املختلفة  ال�سركات  تقوم  وغالبا 
احل�ساب  اإن�ساء  عند  املرور  كلمة  قوة  اإىل 
امللونة،  العالمات  خالل  من  الإلكرتوين 
وبالتايل يتعرف امل�ستخدم على مدى قوة 

كلمة املرور املحددة.

ــور كــريــ�ــســتــوف  ــس ــ� ــي ــربوف ويــنــ�ــســح ال
ــرور  امل كلمات  على  بالعتماد  مينيل 
اإن�ساوؤها  ميكن  التي  وامل�سفرة،  الطويلة 
الأوىل  ـــروف  ا�ــســتــخــدام احل مــن خــالل 
ـــام  اأرق ــة  ــاف ــس اإ� ــع  م طــويــلــة  جملة  ــن  م
وحذر  اإليها،  خا�سة  وعالمات  وحــروف 

ا�ستعمال  ــن  م الأملــــاين  الــربوفــيــ�ــســور 
خدمة  من  لأكــر  نف�سها  املــرور  كلمة 

لأن  نــظــرا  ــب؛  ــوي ال على  ح�ساب  اأو 
الو�سول  من  �سيتمكنون  القرا�سنة 
على  امل�ستخدم  ح�سابات  جميع  اإىل 

الفور اإذا مت اخرتاق هذه الكلمة.

برامج إدارة كلمات المرور

املــ�ــســكــلــة ميكن  ــى هـــذه  ــل ولــلــتــغــلــب ع
اإدارة  برامج  على  العتماد  للم�ستخدم 
كيبا�س  الــربنــامــج  مثل  ـــرور،  امل كلمات 
يتوفر  الذي  امل�سدر،  مفتوح   )Keepass(

اأي�سا كتطبيق لالأجهزة اجلوالة.
املعلومات  تكنولوجيا  خبرية  واأو�سحت 
جينيفر كايزر طريقة عمل برامج اإدارة 
الذي  ال�سندوق،  مثل  باأنها  املرور  كلمات 
الو�سول  بيانات  جميع  تخزين  فيه  يتم 
الــويــب.  وحــ�ــســابــات  ــات  ــدم خ ملختلف 
كلمات  باإن�ساء  الربامج  هذه  مثل  وتقوم 
يتعني  ذلك  وبعد  ع�سوائي،  ب�سكل  املرور 
واحدة  مرور  كلمة  تذكر  امل�ستخدم  على 
اخلا�سة بالربنامج، ويجب اأن تكون كلمة 

املرور الرئي�سية اآمنة ب�سكل خا�س.

التحقق من سرقة البيانات

ــت  ــرتن الإن م�ستخدمي  عــلــى  ويــتــعــني 
خالل  من  بياناتهم  �سرقة  من  التحقق 
املختلفة،  البيانات  قواعد  على  الطالع 
وظيفة  تفعيل  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة 
اخلدمات،  يف  العامل  ثنائية  امل�سادقة 

التي توفر مثل هذه الوظيفة.
�سرقة  من  التحقق  للم�ستخدم  وميكن 
قاعدة  على  العتماد  خالل  من  بياناته 
Ide - �سيكر  ليك  اأدينتيتي  )للبيانات 
tity Leak Checker( التابعة ملعهد ها�سو 
بالترن اأو عرب موقع الويب هاف اأي بيني 

.)Haveibeenpwned.com( بونيد
اإذا  مما  بالتحقق  البيانات  قواعد  وتقوم 
يف  ظهر  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  كان 
الإنرتنت،  على  امل�سربة  البيانات  قوائم 
واإذا كانت احلال كذلك، فاإنه يتعني على 
تعتمد  التي  احل�سابات،  تغيري  امل�ستخدم 

على عنوان الربيد الإلكرتوين امل�سرب.

يف  الــ�ــســحــن  م�سكلة  اأن  هــي  احلــقــيــقــة 
هاتف  كل  منها  يعاين  الذكية  الهواتف 
عن  النظر  بغ�س  الوقت  بع�س  مرور  بعد 
العالمة التجارية، وعادة لنف�س الأ�سباب، 
�سحن  �سبب  لك  �سنعر�س  املقالة  هذه  يف 
الهواتف الذكية ببطء، وما ميكنك القيام 

به حيال ذلك.

الكابل

يف  الأول  الحتمال  هو   USB كابل  يعد 
اأي حال من حالت ال�سحن البطيء حيث 
يتعر�س يف املجمل اإىل معاملة فظيعة من 
ثنيه  يتم  حيث  امل�ستخدمني،  اأغلب  قبل 
اأو لّفه حول بع�س الأ�سياء والتي يجب اأن 

يكون بعيدا عنها كل البعد.
بواحد  الأ�سلي  الكابل  ا�ستبدال  اأن  كما 
وذلك  امل�سكلة،  يحل  لن  ورخي�س  جديد 
اأ�سالكا  توفر  اجلودة  عالية  الكابالت  لأن 
اأكر  يجعلها  ما  �سميكا  وغطاء  نحا�سية 
مقاومة للتلف، يف حني ت�ستخدم الكابالت 
البدائل  من  وغريها  الأملنيوم  الرخي�سة 

التي ل تتما�سك.

مصدر الطاقة

حت�سل  اأين  من  هو  التايل  الوا�سح  ال�سوؤال 
 USB كابل  لديك  كان  اإذا  الطاقة؟  على 
�سحن  �سيتم  املحمول  باحلا�سب  مو�سول 
الهواتف الذكية ببطء، كما هو احلال مع 
هي   Qi اأن  حني  يف   ،Qi الال�سلكي  ال�سحن 
تقنية رائعة، اإل اأن هذا التاألق ياأتي على 

ح�ساب ال�سرعة.
مو�سوًل  هاتفك  يكون  اأن  هو  حل  واأف�سل 
مقب�س  يف  الرئي�سية  بالطاقة  مبا�سرة 
هذا  يكون  اأن  ميكن  ذلــك  ومــع  احلــائــط، 
قدمي  مبنى  يف  كنت  اإذا  خا�سًة  م�سكلة 
وا�سحة  غري  الأ�ــســالك  تكون  قد  حيث 

بع�س ال�سيء.

محول الطاقة

ــذي  ال الفعلي  ــول  ــح امل اأن  املحتمل  ــن  م
�سحن  يف  يت�سبب  الـــذي  هــو  ت�ستخدمه 
يــوؤدي  اأن  ميكن  حيث  ببطء،  البطارية 
مزج  اإىل  الهواتف  بني  املحولت  تبديل 

الكهربائية  والــقــوة  الكهربائي  اجلهد 
والتيار الكهربائي وما اإىل ذلك.

الأفــ�ــســل  ــن  م ـــه  اأن يف  ال�سبب  ــو  ه ـــذا  وه
هاتفك  مع  ياأتي  الــذي  باملحول  التم�سك 
الكتابة  على  نظرة  اإلقاء  الأقــل  على  اأو 
ــى الــ�ــســاحــن  ــل ــة املــــوجــــودة ع ــق ــي ــدق ال

وا�ستبدالها باآخر من نف�س النوع.

الهاتف قديم

اإذا كنت جتل�س هناك تت�ساءل عن ال�سبب 
ي�ستغرق   Galaxy S5 جهاز  يجعل  الــذي 
ذلك  يرجع  فرمبا  ل�سحنه،  طوياًل  وقًتا 
اأن اجلهاز يتاآكل بعد عدة �سنوات من  اإىل 
الأحدث  املعاجلات  اإن  حيث  ال�ستخدام، 
للعديد  وميكن  ال�سريع،  ال�سحن  تدعم 
الأحــدث  املحمولة  الذكية  الهواتف  من 
احل�سول على اأربع �ساعات من ال�ستخدام 
دقائق   10 ملــدة  بال�سحن  تو�سيلها  بعد 

فقط.
كما ميكن اأن تكون بطاريتك هي ال�سبب، 
لذا ا�ساأل نف�سك كم عمرها؟! هناك ميزة 
القدمية  الهواتف  يف  الأقــل  على  واحــدة 

اإذا  لذلك  لالإزالة،  القابلة  البطارية  وهي 
ا�ستبدالها  يف  ففكر  اإخراجها  ميكنك  كان 

اإذا مل تعد ت�سحن ب�سكل طبيعي.

استخدام الهاتف أثناء الشحن
اإن ا�ستخدام الهواتف الذكية اأثناء ال�سحن 
من  ولذلك  ال�سحن  يف  التقدم  من  مينعه 
اأن  الهاتف ي�سحن دون  اأن ترتك  الأف�سل 
تقوم  اأن  ذلك  من  والأف�سل  ت�ستخدمه، 
اأثناء  الــذكــي  الهاتف  ت�سغيل  بــاإيــقــاف 

القيام ب�سحنه.

تطبيقات الخلفية

مع  بك  اخلا�س  الذكية  الهواتف  ت�سغيل 
لكن  رائع،  اأمر  هو  التطبيقات  من  الكثري 
وي�ستنزف  اخللفية  يف  يعمل  منهم  كم 
اخللفية  تطبيقات  ُتعد  البطارية؟  عمر 
كان  فاإذا  اأندرويد،  على  مزعجة  م�سكلة 
تعمل  التي  التطبيقات  من  الكثري  لديك 
الطاقة،  ت�ستهلك  ف�سوف  اخللفية  يف 
جهازك  �سحن  اإىل  ــدوره  ب هذا  و�سيوؤدي 

ببطء اأكر.

للتعامل مع كلمات املرور.. ن�ضائح من اخلرباء االأملان

تطبيق             م�ستخدمي  مــن  كنت  اإذا 
Google Ph "�سور غوغل" )-
الأرجــح  على  فاإنك   )tos
التطبيق  اأن  تـــعـــرف 
اأف�سل  يربز لك بع�س 
م�ستخدما  �ــســورك 
الذكاء ال�سطناعي، 
ــــواء بـــاإ�ـــســـافـــة  ــــس �
تــــاأثــــريات خــا�ــســة 

اإليها اأو بجمعها معا.
�سبتمرب/اأيلول  ويف 
غوغل  اأ�سافت  املا�سي، 
مــيــزة  الــتــطــبــيــق  اإىل 
تلقائيا،  الذكريات  تن�سيق 
خدمة  ال�سركة  تخترب  والآن 
ال�سور  اأف�سل  تلقائيا  تطبع  جديدة 

التي تلتقطها كل �سهر وتر�سلها اإليك بالربيد.
ع�سرة  تلقائيا  غوغل  �ستختار  �سهريا،  دولرات  ثمانية  فمقابل 
من اأف�سل �سورك من ال�سهر الفائت، وتطبعها على ورق �سور لمع 
تر�سلها  ثم  مليمرتا،   31 �سمكه  اإطار  مع  �سنتمرتا   15×10 بقيا�س 

لك بالربيد.
ا�ستقبال �سور ع�سوائية، �ستتمكن من و�سع تف�سيالت  وبدل من 
باختيار ما الذي تف�سله اأكر من بني جمموعات، هي: الأ�سخا�س 

اأو احليوانات الأليفة اأو املناظر الطبيعية اأو مزيج من كل �سيء.
�سور  ع�سر  يت�سمن  �سهري  مغلف  ل�ستقبال  متلهفا  كنت  ــاإذا  ف
وذلك  الزمن،  من  فرتة  النتظار  عليك  يتحتم  فرمبا  مفاجئة، 
لأن هذه اخلدمة تعمل حاليا يف اإطار جتريبي يف الوليات املتحدة 

فقط، كما اأنها متاحة لعدد حمدود من امل�ستخدمني.
كان  اإن  معرفة  واأردت  املتحدة  الوليات  يف  تقطن  كنت  اإذا  اأمــا 
 Google( غوغل"  "�سور  موقع  اإىل  فتوجه  جتربتها،  باإمكانك 
يذكر  اإعالن  ال�سفحة  اأعلى  يف  يوجد  كان  اإن  وانظر   )Photos
هذه اخلدمة، فاإذا مل جتد هذا الإعالن فمعنى ذلك اأنك ل�ست من 
الفئة املختارة وعليك النتظار حلني طرحها لعموم امل�ستخدمني.

 Samsung Galaxy Z Flip ال�سكل املحتمل لهاتف 
القابل للطي املقبل ...

مقابل ب�ضعة دوالرات �ضهريا.. غوغل 
�ضتطبع تلقائيا اأف�ضل �ضورك وتر�ضلها لك

! ببطء  ي�ضحن  الذكي  هاتفك  جتعل  اأ�ضباب   6
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

الدكتور فهد اأبو احلاج ي�ضارك يف تكرمي ذوي االأ�ضرى

بقلم :  �ضري  القدوة
------------------------

و�لد�ئم  �لناجح  �ل�ضالم  حتقيق  �إن 
�ل�ضعب  بحقوق  �الق���ر�ر  يتطلب 
�لقابل  غري  �لتاريخية  �لفل�ضطيني 
تقرير  يف  وم�ضاندته  للت�رصف 
م�����ض��ريه وف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون �ل���دويل 
وق��ر�ر�ت  �ملتحدة  �الأمم  وق���ر�ر�ت 
ذ�ت  �الإ�ضالمي  �لتعاون  منظمة 
�ملت�ضلة  �مل�ضائل  ومعاجلة  �ل�ضلة 
لتطلعات  وفًقا  �لنهائي  بالو�ضع 
�ل�ضعب �لفل�ضطيني ولي�ش كما يريد 
�الحتالل و�دو�ته �العالمية و�الأمنية 
�ل�ضورة  تقدمي  على  تعمل  �لتي 
�ل�ضحية  هي  باأنها  للعامل  �ملعكو�ضة 
و�ل�ضعب �لفل�ضطيني هو �ملجرم وكل 
��ضقاط  م�ضل�ضل  مع  يتناغم  ذل��ك 
و�ل�ضعي  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة 
عن  بديلة  �ضخ�ضيات  فر�ش  �يل 
�كت�ضبت  �لتي  �لفل�ضطينية  �ل�رصعية 
طويلة  م�ضرية  عر  بالت�ضحيات 
�لتحرري  و�لكفاح  �لن�ضال  م��ن 
ومبح�ضلة �النت�ضار�ت �لتي �ضنعتها 
و�جلرحى  �ل�ضهد�ء  خالل  من  �لثورة 
و�ملعتقلني يف حماولة فا�ضلة الإحباط 
منظمة  و�إ�ضقاط  �ل�ضيا�ضي  �مل�رصوع 

�لتحرير �لفل�ضطينية.

وت�رصيحات  �لعن�رصية  تلك  وم��ا 
وتو�ضيع  �الأغو�ر  �ضم  حول  نتنياهو 
لعلميات  مت��ه��ي��د�  �مل�����ض��ت��وط��ن��ات 
خمططات  وتنفيذ  �ل�ضامل  �ل�ضم 
حكومته  ع��م��ل  وخ��ط��ط  ت��ر�م��ب 
وم�ضت�ضاريه  خم��اب��ر�ت��ه  و�أج��ه��زه 
�لقانون  على  و����ض��ح  �ع��ت��د�ء  �ال 
�جل  من  �لدولية  و�ل�رصعية  �لدويل 
ودعم  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  ت�ضفية 
يعرف  ما  �ضمن  �الحتالل  �ره��اب 
و�لتي  �مل��زع��وم��ة  �ل��ق��رن  ب�ضفقة 
لالحتالل  ج��دي��د  ��ضتن�ضاخ  ه��ي 
و�رصقتهم  �مل�ضتوطنني  دولة  وتدعم 
و�قع  وتعزز  �لفل�ضطينية  لالأر�ش 
ح�ضب  �رصعية  �لغري  �مل�ضتوطنات 
�ل�رصعية  وق��ر�ر�ت  �لدويل  �لقانون 
على  �ل�ضيا�ضة  هذه  وت��دل  �لدولية 
ف�ضل نتنياهو وحكومته �ليمينية جتاه 
�ضعبنا و�أر�ضنا وتخبطها يف مو�جهة 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  ق���ر�ر 
جر�ئم  ح��ول  حتقيق  بفتح  �لقا�ضي 

�الحتالل يف فل�ضطني .
من  نتج  وما  �الحتالل  ممار�ضات  �ن 
و�لتي  �لقرن  �ضفقة  عن  تفا�ضيل 
�لعن�رصي  �الحتالل  مكونات  تدعم 
�ال�ضتعمارية  وخمططاته  وم�ضاحله 
�لتهويدية وتتبني �ضيا�ضات �الرهاب 
و�لقمع بحق �بناء �ل�ضعب �لفل�ضطيني 

ب�ضكل خمالف لكل قر�ر�ت �ل�رصعية 
تر�مب  �إد�رة  تت�ضاوق  حيث  �لدولية 
مع �الحتالل و�إنها تتحمل �مل�ضوؤولية 
يرتب  وما  �ملو�قف  هذه  �لكاملة عن 
عليها وهذ� �لت�ضعيد �خلطري من قبل 
�ضد  �لع�ضكري  �الحتالل  �ضلطات 
�ل�ضعب �لفل�ضطيني من خالل دعمها 
�مل�ضتوطنني  و�لعلني جلر�ئم  �ل�رصيح 
وممتلكاتهم  �ضعبنا  �ب��ن��اء  ���ض��د 
�ضوء  ويف  ومقد�ضاتهم  ومنازلهم 
و�مل�ضي  �ال�ضتمر�ر  من   بد  ال  ذلك 
�الحتالل  جر�ئم  ملفات  لتقدمي  قدما 
�أمام حمكمة �جلنائية �لدولية و�لعمل 
على  �المريكي  �ملوقف  ف�ضح  على 
ي�ضتخف  �ل��ذي  �ل���دويل  �مل�ضتوى 

بال�رصعية �لدولية و�لقانون �لدويل .
على  �الحتالل  حكومة  �إ���رص�ر  �ن 
و�لقتل  �ال�ضتيطان  �ضيا�ضة  ��ضتمر�ر 
و�العتقاالت  و�القتحامات  و�لدمار 
يجلب  لن  �لدولية  �ل�رصعية  وحتدي 
�ملنطقة  يف  الأحد  و�ال�ضتقر�ر  �الأمن 
و�ل�ضامل  �لعادل  �ل�ضالم  و�أن  برمتها 
�ل�رصعية  ق���ر�ر�ت  قبول  يتطلب 
�لفل�ضطينية  �لق�ضية  حلل  �لدولية 
�مل�ضتقلة  �لفل�ضطينية  �لدولة  و�إقامة 
على  �ل�رصقية  �لقد�ش  وعا�ضمتها 

حدود �لعام 1967.
�ن هذه �ملو�قف توؤكد �ضو�ب �ملوقف 

�لفل�ضطينية  و�لقيادة  �لفل�ضطيني 
�لتي رف�ضت منذ �لبد�ية هذه �ل�ضفقة 
خماطرها  من  وح��ذرت  �مل�ضبوهة 
�ل�ضيا�ضية يف  �لعملية  �جل�ضيمة على 
للقانون  وخمالفتها  �لعربية  �ملنطقة 
�لدويل �لذي تدعي �الإد�رة �الأمريكية 
يف  و�حلريات  �لقانون  حامية  باأنها 
�لعامل وهى يف �حلقيقة تدعم �الرهاب 

وت�ضجع �الحتالل �لعن�رصي .
�مل��وق��ف  ي��ك��ون  و�ن  ب��د  ال  وه��ن��ا 
يف  و�ملتمثل  و��ضحا  �لفل�ضطيني 
�لتحرير  منظمة  ح��ول  �الل��ت��ف��اف 
��ضكال  كل  ورف�ش  �لفل�ضطينية 
�ملجانية مع �الحتالل و�لعمل  �لهدنة 
�ل�ضلطة  وعودة  �النق�ضام  �نهاء  على 
و�أن��ن��ا  غ��زة  ق��ط��اع  �يل  �ل�رصعية 
�لفل�ضطينية  �لف�ضائل  جميع  ندعو 
وم��وؤ���ض�����ض��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 
و�حلر�ش  �لوحدة  �يل  �لفل�ضطيني 
�لتحرير  منظمة  وحماية  و�ليقظة 
�لفل�ضطينية �لتي هي �ضوت �ل�ضعب 
�ضوت  ال  من  �ضوت  �لفل�ضطيني 
لهم و�لدفاع عن �حلقوق �لفل�ضطينية 
�لدولة  و�إقامة  �مل�ضري  تقرير  وحق 
و�لقد�ش  �مل�ضتقلة  �لفل�ضطينية 

عا�ضمتها.

دعم االإرهاب وت�ضجيع االحتالل العن�ضري

ع�ضو  ع��ز�م،  نافذ  �ل�ضيخ  �أك��د 
�جلهاد  حلركة  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب 
توحيد  �رصورة  على  �الإ�ضالمي، 
كافة  ونبذ  �لفل�ضطيني  �ل�ضف 
�لقرن  ل�ضفقة  للت�ضدي  �خلالفات 
برنامج  على  �لتو�فق  و���رصورة 
هذ�  ملو�جهة  م�ضرك  فل�ضطيني 
�خل��ط��ر.ج��اء ذل���ك، خ���الل ن��دوة 
�جلهاد  حركة  نظمتها  �ضيا�ضية 
جنوب  رفح  مدينة  يف  �الإ�ضالمي 
�لقد�ش   " قطاع غزة، حملت عنو�ن 
�إطار  يف   " بدمائنا  و�ضنحميها  لنا 
�لقرن  ل�ضفقة  �لت�ضدي  فعاليات 

�الأق�ضى. للم�ضجد  ون�رصة 
�ضفقة  متر  لن  عز�م:  �ل�ضيخ  وقال 
�لرئي�ش  عنها  يتحدث  �لتي  �لقرن 
من  ي�ضعى  و�ل��ت��ي  �الأم��ري��ك��ي، 
وتفكيك  ت�ضفية  �إىل  خاللها 
و�ل�ضيطرة  �لفل�ضطينية،  �لق�ضية 

�الإ�ضالم  وقلب  �الأمة  مركزية  على 
ح�����ض��ور  ع����ز�م  ".و��ضتهجن 
ملوؤمتر  عربية  دول  ثالثة  مندوبي 
�الأبي�ش،  بالبيت  �ل�ضفقة  �إعالن 
ه��وؤالء  �ضيجيب  كيف  مت�ضائال: 
�لقد�ش  عن  �أبنائهم  �أحد  �ضاألهم  لو 
وكيف  �الأق�ضى؟  �مل�ضجد  وع��ن 
عز  �لله  �أم��ام  �ل  لل�ضوؤ �ضيقفون 

وجل؟".
�أن  الأح����د  مي��ك��ن  ال  و�أ����ض���اف: 
هذه  من  و�حد  �ضر  على  ي�ضيطر 
�أبطال  فهناك  �ملباركة،  �الأر���ش 
يقاومون  ز�ل��و�  ال  �الأم��ة  هذه  يف 
�ملخططات  ل��ك��ل  وي��ت�����ض��دون 
�أن  رغ��م  �إف�ضالها  وي�ضتطيعون 

خمتلفة". �لقوة  مو�زين 
هذه  �أن  على  عز�م  �ل�ضيخ  و�ضدد 
�لعرب  ت�ضتهدف  و�ملوؤ�مرة،  �خلطة 
�أن  مقبول  "غري  ولذلك  جميعًا، 

مع  يتماهى  م��وق��ف  �أي  ن�ضمع 
و�إ�رص�ئيل". �أمريكا 

�أخذت  �لقرن  �ضفقة  �أن  و�أو�ضح، 
��ضر�تيجية  كمنطقة  �الغ���و�ر 
�الإ���ض��الم  قلب  �لقد�ش  و�أخ���دت 
"ونحن  �ل�ضفة  �أر��ضي  و�أخ��دت 
الأنها  مطمئنني  نكون  �أن  يجب 
لو  حتى  �أحد  بها  يقبل  ولن  متر،  لن 

�أمريكا". مع  حتالفات  تربطه  كانت 
بتجديد  حديثه  عز�م  �ل�ضيخ  وختم 
توحيد  ����رصورة  على  �ل��ت��اأك��ي��د 
ل�ضفقة  للت�ضدي  �جلهود  كافة 
موقف  التخاذ  �لعرب  د�عيا  ترمب، 
كافة  يف  �لنظر  و�إع���ادة  ح��ازم��ا 
وموقفها  �أمريكا  مع  �ضيا�ضاتهم 

�لفل�ضطينيني. مع 

ال�ضيخ عزام يوؤكد �ضرورة نبذ كافة اخلالفات للت�ضدي ل�ضفقة القرن
اأخبار فل�ضطني

اآليات االحتالل تتوغل �ضرق خانيون�س وتفتح نريانها جتاه املواطنني
ت���وغ���ل���ت �آل���ي���ات 
�الإ�رص�ئيلي  �الحتالل 
ق������رب �ل�������ض���ي���اج 
�ل���ف���ا����ض���ل ����رصق 
خانيون�ش  حمافظة 

جنوب قطاع غزة.
�إن  مر��ضلنا،  وق��ال 
نوع  من  ج��ر�ف��ات   5

�ل�ضباح  �ضاعات  يف  توغلو�   ،D9
تقدر  مل�ضافة  خز�عة،  بلدة  �رصقي 
قامو�  و�ن��ه��م  م���ًر�؛   70 ب��ح��و�يل 
�لو��ضعة  �ل��ت��ج��ري��ف  بعمليات 

�لزر�عية. للمناطق 
�آليات  �لتوغل  عملية  و�ضاحب 
وحتليق  �ملحتل  �لد�خل  يف  مدفعية 
م��ك��ث��ف ل���ط���ري�ن �ال���ض��ت��ط��الع 

�الإ�رص�ئيلي.
�الحتالل  قو�ت  فتحت  �ل�ضياق،  يف 
ر�ضا�ضاتها  ن���ري�ن  �الإ���رص�ئ��ي��ل��ي 
�ضيادي  م��ن  ع��دد  جت��اه  �لثقيلة 
�الأمني،  �ل�ضياج  قرب  �لع�ضافري، 
على  �أج��ره��م  م��ا  جباليا؛  �رصقي 
حياتهم؛  على  خ�ضية  �ملكان،  مغادرة 

�إ�ضابات. دون 

االحتالل يزعم: �ضقوط بالونات حتمل مواد متفجرة على امل�ضتوطنات املحاذية 
لقطاع غزة

�ضقوط  �الإ�رص�ئيلي  �الإعالم  �دعى 
�ملتفجرة  �لبالونات  من  جمموعة 
�ضمال  حدود  قرب  �لثالثاء،  �م�ش 

غزة. قطاع 

�أن  �ل��ع��ري  وذك���ر م��وق��ع و�ل���ال 
�لبالونات  على  عرثو�  �مل�ضتوطنني 
�حل��ارق��ة م����زودة مب��ت��ف��ج��ر�ت يف 
قطاع  حدود  من  �ل�ضمالية  �ملنطقة 

�ل��وح��د�ت  �ن  �إىل  م�ضري�ً  غ��زة، 
ح��ي��دت  �جل��ي�����ش  يف  �مل��خ��ت�����ض��ة 

�ملتفجرة. �الأج�ضام 
وزع����م����ت ق������و�ت �الح���ت���الل 

حما�ش  ح��رك��ة  �أن  �الإ���رص�ئ��ي��ل��ي 
�ملزيد  �طالق  على  �ل�ضبان  ت�ضجع 
و�ملتفجرة  �حلارقة  �لبالونات  من 

"�إ�رص�ئيل". على  لل�ضغط 

االأ�ضري�ضمري �ضالح طه 
�ضر�ضاوى

مركز  ف����اد  �أ
������������رصى  �أ
ف��ل�����ض��ط��ني 
ت  �ضا � ر للد
���ض��ري  ب��ان �الأ
�ضمري  "
طه  ���ض��ال��ح 
 " ى و �ضا �رص
من  48عام 
�أبطن  ق��ري��ة 
من  �لقريبة 
د�خ��ل  حيفا 

�ل�ضابع  عامه  �أم�ش  �أنهى   ،  1948 عام  �أر��ضى 
و�لع�رصين  �لثامن  عامه  ودخ��ل  و�لع�رصين 

. متو��ضل  ب�ضكل 
���ض��ق��ر �مل��دي��ر  و�أو���ض��ح �ل��ب��اح��ث ري��ا���ش �الأ
هو  �ل�رص�ضاوى  �الأ�ضري  بان  للمركز  �الإعالمى 
ربع  عن  يزيد  ما  �مو�ضا  �لذين  �ال���رصى  �حد 
منذ  معتقل  �ن��ه  حيث   ، �لق�ضبان  خلف  ق��رن 
مدى  بد  �ملوؤ بال�ضجن  وحمكوم   ،  24/11/1988
�إىل  �أدت  نا�ضفة،  عبو�ت  زرع  بتهمه  �حلياة 
�أدرج  وقد   ، �آخرين  و�إ�ضابة  ��رص�ئيلى  مقتل 
من  �أ�رصى  �ضبعة  �ضمن  �رص�ضاوى  �الأ�ضري  ��ضم 
�إىل  �ملفتوح  بد  �ملوؤ من  حكمهم  حتديد  مت  �لد�خل 
�الآن  �إىل  منها  �أم�ضى  حيث  عامًا،   30 �ل�ضجن 

. عام   27
كان  "�رص�ضاوى"  �الأ�ضري  و�لد  �ن  �ال�ضقر  وبني 
له  ت�ضمح  ومل   ، �ل�ضجن  د�خل  وهو  توفى  قد 
�الأخرية  �لود�ع  نظرة  لقاء  باإ �الحتالل  �ضلطات 
�نها  حتى   ، و�لدته  �ملر�ش  �قعد  فيما  عليه، 
 ، �لفر��ش  طريحه  وباتت  زيارته  ت�ضتطيع  ال 

�ن قبل  جنلها  �حت�ضان  تتمنى 
. �حلياة  تفارق 

�لتى  و�لعر�قيل  �ل�ضجون  يف  �ملعاناة  ورغ��م 
يح�ضل  �ن  ����ض��ت��ط��اع  �الح���ت���الل  ي�ضعها 
�لثانوية  �ضهادة  على  �الأ�ضري"�رص�ضاوى" 
�ضهادة  على  ح�ضل  ثم   ، �ل�ضجن  د�خل  �لعامة 
ويقبع   ، �الجتماعية  �لعلوم  يف  �لبكالوريو�ش 

. جلبوع  �ضجن  فى 
�لقا�ضية  �لظروف  نتيجة  �نه  �ىل  �الأ�ضقر  و��ضار 
فان  �ملتعمد  �لطبى  و�الهمال   ، �ل�ضجون  د�خل 
�ضحية  ظروف  من  يعانى  "�رص�ضاوى"  �ال�ضري 
�لغّدة  يف  مب�ضاكل  �إ�ضابته  بعد  وخا�ضة  �ضيئة 
ط��ر�أت  حيث   ، ���ض��ن��و�ت  ع��دة  منذ  �ل��درق��ي��ة 

حالته على  م�ضاعفات 
و�أعر��ش  �ل�ضحية  حالته  يف  وتر�جع  �ملر�ضية، 
�لنف�ضية،  حالته  يف  و�ضوء  كاالإغماء  جانبية 
�الح��ت��الل  �ضلطات  ل��ه  ت��ق��دم  مل  ذل��ك  ورغ��م 
يجر  ومل  �ل�ضحية،  حالته  ينا�ضب  ع��الج  �ى 
�ضوى  �ملخت�ش  �لطبيب  قبل  من  عليه  �لك�ضف 
�ل�ضحية  حالته  من  ز�د  مما   ، فقط  و�حدة  مّرة 

. �ضوًء 
 )14 ( م��ن  و�ح��د  ه��و  �ال�ض�ضري  ب��ان  و����ض��اف 
��ضتثنتهم   1948 عام  �ملحتلة  �ملناطق  من  �أ�ضري�ً 
�الف��ر�ج��ات  وجت��اوزت��ه��م  �ل��ت��ب��ادل  �ضفقات 
بر�هيم  �إ يون�ش،  وماهر  كرمي   : وهم  �ل�ضابقة 
بياد�ضة،  بر�هيم  و�إ دقة  وليد   ، مخ  بو  �أ ور�ضدي 

وب�ضري جابر  بو  �أ و�أحمد 
وحممد  بر�هيم  �إ جبارين،  حممود   ، �خلطيب 

. جبارين  وحممد  �غبارية  ويحيى 
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العرب واحلكام  الفل�ضطيني  للوفد  االأوهام  تبيع  وا�ضنطن  كانت  هكذا 

�ضفقة ترامب.. نهاية مرحلة اخلداع االأمريكي 
وتوزيع االأدوار

قراءة / حممد علي
------------------ 

�الخباري  "�لن�رصة"  �ملوقع  ن�رص 
مقاال  �لثالثاء  م�����ش  �أ ب��ريوت  يف 
فيه:  ج��اء  �مل��و���ض��وع  ه��ذ�  ح��ول 
فل�ضطينيا  فيها  �ضاد  مرحلة  نهاية 
وع��رب��ي��ًا ره���ان ع��ل��ى �ل��والي��ات 
وو�ضيط  كر�ع  �الأمريكية  �ملتحدة 
ب��ني �ل��ع��رب وك��ي��ان �الح��ت��الل، 
تف�ضي  �ضيا�ضية،  ت�ضوية  لتحقيق 
من  �الحتالل  جي�ش  �ن�ضحاب  �إىل 
عام  �حتلها  �لتي  �لعربية  �الأر��ضي 
فل�ضطينية  دول��ة  قامة  و�إ  ،1967
�ل�ضفة  �أر����ض��ي  على  م�ضتقلة 
�ل��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة وت��ك��ون 
عا�ضمتها..  �ل�����رصق��ي��ة  �ل��ق��د���ش 
�ل�ضفقة  ع��ن  ت��ر�م��ب  ف��اإع��الن 
و��ضنطن  يف  نتنياهو  بح�ضور 

�لتالية: �لنتائج  �إىل  عمليًا  �أف�ضى 
ملا  نهاية  و�ضع  �الأوىل،  �لنتيجة 
�الأمريكي  �ملوقف  يف  متايز�ً  �ضّمي 
من  �ال���رص�ئ��ي��ل��ي،  �مل��وق��ف  ز�ء  �إ
�ّن  و�أك���د  �ل�����رص�ع،  ح��ّل  مفهوم 
نف�ش  ه��ي  �الأم��ريك��ي��ة  ي���ة  �ل���روؤ
�أمريكا  ّن  و�أ �ل�ضهيونية..  ية  �لروؤ
تختلف  ال  »�إ�رص�ئيل«  مثل  مثلها 
لناحية  �ضيء  يف  عنها  تفرق  �و 
�مل�رصوعة  وحقوقهم  للعرب  �لعد�ء 
من  ّن  و�أ �ملحتلة،  فل�ضطني  يف 
�أمريكي  موقف  على  ير�هن  كان 
�الح��ت��الل  ك��ي��ان  ع��ل��ى  لل�ضغط 
بحّل  يقبل  وجعله  مو�قفه  لتليني 
هذ�  نهاية  �إىل  و�ضل  قد  و�ضط، 
على  ُبني  و�ل��ذي  �خلا�رص،  �لرهان 
ماذ�  يدرك  مل  نه  الأ �إال،  لي�ش  �أوهام 
الأمريكا،  بالن�ضبة  »�إ�رص�ئيل«  تعني 
ل�  بالن�ضبة  �أم��ريك��ا  تعني  وم��اذ� 
منا  �إ »�إ�رص�ئيل«  �ّن  »�إ�رص�ئيل«… 
�لذي  �لغربي  �ال�ضتعمار  د�ة  �أ هي 
�لعربي  �ل��وط��ن  قلب  يف  زرع��ه��ا 
حتت  ويبقيها  �الأمة،  وحدة  مينع  كي 
من  ليتمكن  وهيمنته  �ضيطرته 

خري�تها.. و�رصقة  نهب  مو��ضلة 
�الإعالن  ّدى  �أ لقد  �لثانية،  �لنتيجة 
ورقة  �إ�ضقاط  �إىل  �ل�ضفقة  عن 
�الأمريكي  ي�ضتخدمها  كان  �ضا�ضية  �أ
�الأدو�ر  توزيع  وهي  و�ل�ضهيوين، 
�لفل�ضطينية  �ل��ق��ي��ادة  ب���ق���اء  الإ
ن��ظ��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة خم��دوع��ني  و�الأ
كان  حني  ففي  �الأمريكي،  باملوقف 
يف  مت�ضلبًا  �ل�ضهيوين  �ملوقف 
يرف�ش  �ملفاو�ضات  مر�حل  ك��ّل 
و�أطماعه  خمططاته  عن  �لر�جع 
�أر���ش  ك��ّل  وت��ه��وي��د  �ب��ت��الع  يف 
�إىل  و�ضواًل  ومقّد�ضاتها،  فل�ضطني 

�مل�ضجد  يف  �ملزعوم  �لهيكل  قامة  �إ
و��ضنطن  كانت  وتهويده،  �الأق�ضى 
�لوفد  خ��د�ع  دور  ومتار�ش  تناور 
فتعمل  �مل��ف��او���ش،  �لفل�ضطيني 
يف  باال�ضتمر�ر  قناعه  �إ على  حينًا 
وحينًا  �ملفاو�ضات،  على  �لرهان 
�ملزيد  لتقدمي  عليه  بال�ضغط  �آخر 
»�إ�رص�ئيل«  ميكن  مبا  �لتنازالت،  من 
على  �لوقائع  وتكري�ش  فر�ش  من 

�الأر�ش..
بيع  يف  و����ض��ن��ط��ن  جن��ح��ت  وق���د 
�لفل�ضطيني  ل��ل��وف��د  �الأوه�����ام 
�قتنعو�  �لذين  �ل��ع��رب،  و�حل��ك��ام 
�أم��ريك��ا،  ب��ي��د  �حل���ّل  �أور�ق  ّن  ب���اأ
�أح�����ض��ان��ه��ا،  يف  �رمت����و�  ول��ذل��ك 
هنا  من  لذلك…  يرّوجون  وكانو� 
يد  من  �لورقة  ه��ذه  �ضقوط  ّن  ف��اإ
خدمة  ي�ضكل  و«�إ�رص�ئيل«  �أمريكا 
�لفل�ضطيني،  �ل��ع��رب��ي  لل�ضعب 
وو��ضنطن،  »�إ�رص�ئيل«  ل�  وخ�ضارة 
�الأمريكي  �مل�ضوؤول  دفع  ما  وهو 
�ملفاو�ضات  ملف  ع��ن  �ل�ضابق 
هذه  �ّن  �لقول،  �إىل  �نديك،  مارتن 
���رص�ئ��ي��ل«،  »�إ ت��خ��دم  ال  �ل�ضفقة 
من  ن��وع  �ّي  �ن��دي��ك،  وت�����ض��اءل 
دولة  عليها  �عتمدت  �لتو�ضيات 
حتى  �ملتحدة  كالواليات  عظمى 
م�ضتوى  �إىل  فيه  تهوي  فخ  يف  تقع 
على  �خلارجية  �ل�ضيا�ضة  من  متدّن 

�لنحو«.. هذ� 
�ل��ن��ت��ي��ج��ة �ل��ث��ال��ث��ة، خ�����ض��ارة 
�لتي  �ملكت�ضبات  ���رص�ئ��ي��ل«  »�إ
�ملحافظة  ��ضتمر�ر  لها  يحققها 
ق��ر�ر  بعد  �أو���ض��ل��و،  �ت��ف��اق  على 
�ل�ضفقة  على  �لرّد  عبا�ش  حممود 
»�إ�رص�ئيل«  مع  �لعالقات  كّل  بقطع 
�الأمني..  �لتن�ضيق  فيها  مبا  و�أمريكا 
حتمل  �إىل  ���رص�ئ��ي��ل«  »�إ وع���ودة 
�أو�ضلو  جعله  �لذي  �حتاللها  كلفة 
ذلك  �لتاريخ..  يف  �حتالل  �أرخ�ش 
مل  نه  الأ �لقر�ر  هذ�  �تخذ  عبا�ش  ّن  �أ
�أن  بعد  �آخ��ر  خيار  من  �أمامه  يعد 
مل  �ل��ذي  �أو�ضلو،  �ل�ضفقة  �أنهت 
يخدم  ما  �ضوى  �أ���ض��اًل  منه  يبق 

ئيل… �رص� �إ «
ثقافة  �إ�ضقاط  �لر�بعة،  �لنتيجة 
ذه����ان  �ل��ت�����ض��وي��ة ن��ه��ائ��ي��ًا م��ن �أ
بعث  و�إع���ادة  �لعربية،  �جلماهري 
كخيار  �ملقاومة  ثقافة  وتر�ضيخ 
و��ضتعادة  �الأر���ش  لتحرير  وحيد 
حاولت  �لتي  �حلقيقة  هذه  �حلقوق، 
ن��ظ��م��ة  �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و�الأ
�أذهان  من  حموها  �لرجعية  �لعربية 
خليار  �ل��روي��ج  خ��الل  من  �لنا�ش 
�ضالح  يف  ت�ضّب  من��ا  �إ �لت�ضوية.. 
تاأكيد  يف  جنح  �لذي  �ملقاومة  حمور 

فيه  عجز  ما  حتقيق  يف  خياره  جناح 
على  و�ل��ره��ان  �ملفاو�ضات  خيار 
�ضلوك  عن  بدياًل  �ل�ضلمية  �حللول 
و�مل�ضلحة..  �ل�ضعبية  �ملقاومة  خيار 
لبنان  جنوب  حترير  يف  جنح  حيث 
قيد  دون  من  غزة  قطاع  ثم  ومن 

وال �رصط…
�إع���الن  �ّن  �خل��ام�����ض��ة،  �لنتيجة 
�ضالح  يف  ي�ضّب  �من��ا  �ل�ضفقة، 
ّدى  �أ ف��االإع��الن  �مل��ق��اوم��ة،  حم��ور 
�لفل�ضطيني  �ملوقف  توحيد  �إىل 
�الأنظمة  و�أح��رج  �ل�ضفقة،  �ضّد 
��ضطرت  �لتي  �لرجعية  �لعربية 
يف  �لفل�ضطيني  �ملوقف  ييد  تاأ �إىل 
�ملوقف  �ّن  حني  يف  �ل�ضفقة،  رف�ش 
تتناق�ش  �ل�ضفقة  �عتر  �ل��دويل 
ّن  فاإ لذلك  �لدولية..  �لقر�ر�ت  مع 
�لظروف  وفر  �ل�ضفقة  عن  �الإعالن 
�ملقاومة  �نتهاج  ل�ضالح  و�ملناخات 
مو�جهة  يف  و�مل�ضلحة  �ل�ضعبية 
�ضيما  ال  �ل�ضهيوين،  �الح��ت��الل 
نهائيًا  �لباب  �ل�ضفقة  �أقفلت  بعد 

�آخر.. خيار  �ّي  �أمام 
ميكن  ت��ق��ّدم  م��ا  ك��ّل  م��ن  �ن��ط��الق��ًا 
نتائج  لها  كان  �ل�ضفقة  ّن  �إ �لقول 
�ملقاومة  ن�ضال  مل�ضلحة  �إيجابية 
�ملقاومة  وحم��ور  �لفل�ضطينية، 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  ي�ضاند  �لذي 
�لفل�ضطيني  ف��ال�����ض��ع��ب  ب��ح��ق، 
ومن  ع��دّوه،  هو  من  �ليوم  �أدرك 
لناحية  ما  �أ �حلقيقي،  �ضديقه  هو 
حتدث  مل  �ل�ضفقة  ّن  ف���اإ �ل��و�ق��ع 
هو  �أ���ض��اًل  فاالحتالل  تغيري،  �ّي 
و�ل�ضفة  �لقد�ش  على  �مل�ضيطر 
منذ  �أعلن  قد  كان  وهو  �لغربية، 
و�ل�ضفة،  �لقد�ش  �ضّم  بعيد  زمن 
ال  �ل�ضفقة  �الإع��الن  ّن  ف��اإ ولذلك 
�لناحية،  هذه  من  جديد  ّي  �أ يقّدم 
�لفل�ضطينية،  �ملقاومة  خ��دم  ب��ل 
�حلقيقي  �لوجه  عن  �للثام  و�أماط 
خد�عها  و�أ�ضقط  �ملتحدة،  للواليات 
�لو�ضيط  دور  لعبها  وم�رصحية 
و�ل��ذي  للمفاو�ضات،  و�ل��ر�ع��ي 
�ملوقف  لت�ضويق  �إال  يومًا  يكن  مل 
���رص�ئ��ي��ل��ي وف��ر���ش �ل�����رصوط  �الإ
لي�ش  �أ �لعرب،  على  م���الء�ت  و�الإ
كامب  �تفاقات  ت�ضّمنته  ما  هذ� 
عربة  وو�دي  و�أو���ض��ل��و،  ديفيد، 
لذلك  و��ضنطن؟!  برعاية  متّت  �لتي 
�ل�ضتار  �أ�ضدلت  �لقرن  �ضفقة  ّن  فاإ
�الأم��ريك��ي،  �خل���د�ع  مرحلة  على 
ج��دي��دة  مل��رح��ل��ة  ب��د�ي��ة  و�ضكلت 
�لوطني  �لن�ضال  ت�ضويب  تعيد 
�لفل�ضطيني  �لعربي  �ل��ت��ح��رري 
�لت�ضوية  و�رص�ب  �أوهام  عن  بعيد�ً 
للوقت،  �ضياع  �ضوى  تنتج  مل  �لتي 

و��ضت�ضالم  لالحتالل،  وت�رصيع 
ل�رصوطه.

العداد  نتنياهو  خمطط  عن  الك�ضف 
الغربية  ال�ضحراء  ب�ضاأن  �ضفقة 

�أن  "�إ�رص�ئيلي"  تلفزيون  ذك��ر 
بنيامني  �الح��ت��الل  وزر�ء  رئي�ش 
�ضفقة  ت��رت��ي��ب  ح���اول  نتنياهو 
م��ري��ك��ي  �الأ ب��االع��ر�ف  تق�ضي 
�ل�ضحر�ء  على  �مل��غ��رب  ب�ضيادة 
يف  �ململكة  م�ضي  مقابل  �لغربية 

بيب.  �أ تل  مع  �لعالقات  تطبيع 
�الإ�رص�ئيلية   13 �ل� �لقناة  فادت  و�أ
�أكرث  تقدم  نتنياهو  ب��اأن  �الثنني، 
ب��ه��ذه  و����ض��ن��ط��ن  �إىل  م���رة  م��ن 
�أن  غري  �الأخري،  �لعام  خالل  �ملبادرة 
�ل�ضابق  �لقومي  �الأمن  م�ضت�ضار 
بولتون  جون  بي�ش  �الأ �لبيت  يف 

ب�ضدة. عار�ضها 
�ضبتمر  يف  بولتون  ق��ال��ة  �إ وبعد 
ث����ار ن��ت��ن��ي��اه��و ه��ذ�  �مل��ا���ض��ي، �أ
�مل���و����ض���وع جم����دد� م���ع وزي���ر 
بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية 
رف�ش  ب��ي�����ش  �الأ �لبيت  �أن  غ��ري 

�أخرى. مرة  �ملقرح 
�ملقرح  هذ�  �أن  �إىل  �لقناة  و�أ�ضارت 
من  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إىل  �ضلم 
�لقومي  م���ن  �الأ م�ضت�ضار  قبل 
مدعية  �ضبات،  بن  مئري  �الإ�رص�ئيلي 
لوزير  م�ضاعد  مع  عالقات  قام  �أ نه  �أ
بوريطة،  نا�رص  �ملغربي  �خلارجية 
بن  كال  تربط  �ضالت  على  عالوة 
�الأعمال  رجل  مع  وبوريطة  �ضبات 
من  �ملقرب  �لباز  ياريف  �ليهودي 
�لرئي�ش  م�ضت�ضاري  وكبري  �ضهر 
جاريد  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 
�أك��د  �ل��ق��ن��اة،  وبح�ضب  ك��و���ض��ر. 
�جلانب  �أن  ���رص�ئ��ي��ل��ي  �إ م�����ض��وؤول 
�إز�ء  �رتياحه  عدم  ب��دى  �أ �ملغربي 
نتنياهو  وع��ود  بني  "هوة"  وج��ود 
�أر�ش  على  �أحرزت  �لتي  و�لنتائج 
نتنياهو  حديث  عن  عالوة  �لو�قع، 
�لرباط  مع  �ل�رصية  �ت�ضاالته  عن 

�ل�ضيا�ضية. مل�ضاحله 
ف���ادت  �أ �مل��ا���ض��ي،  دي�ضمر  ويف 
بومبيو  باأن  عرية،  �إعالم  و�ضائل 
لقاء  �ملغرب عقب  �إىل  خالل زيارته 
مع  �ضيبحث  �لرتغال  يف  نتنياهو 
مع  �لعالقات  تطبيع  �ململكة  قيادة 
يف  ياأمل  نتنياهو  و�أن  "�إ�رص�ئيل" 
�الأمريكي  �خلارجية  وزير  مر�فقة 
�جلانب  �أن  غ��ري  �لرحلة،  ه��ذه  يف 
مناق�ضة  قطعيا  رف�ش  �ملغربي 
�لعرية  �ل�ضلطات  مع  �لتطبيع 
ل��غ��ى �مل��ل��ك حم��م��د �ل�����ض��اد���ش  و�أ

. بومبيو  مع  �ملقرر  �جتماعه 

" �ضفقة القرن" من قبل الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، ورئي�س وزراء العدو  االإعالن عن اجلرمية امل�ضماة 
ال�ضهيوين.  العربي  ال�ضراع  من  جديدة  مرحلة  وبداية  مرحلة،  نهاية  ي�ضكل  نتنياهو،  بنيامني  ال�ضهيوين 

�لنار  �لفرن�ضية  �ل�رصطة  �أطلقت 
بعد  ب�ضكني  م�ضلح  �ضخ�ش  على 
لل�رصطة  ثكنة  د�خل  فر�د�  �أ هاجم  �أن 
وكالة  ونقلت  �ل��ب��الد.   ���رصق  يف 
لعمليات  م��رك��ز�  �أن  "رويرز" 
من  حتذير�  تلقى  �ملحلية  �ل�رصطة 
با�ضم  �ضريتكب  وح�ضيا  عمال  �أن 
وقال  �الإره��اب��ي.  "د�ع�ش"  تنظيم 
م��ريك��ي��وري  كري�ضتيان  �مل��دع��ي 
مركز  "تلقى  �ضحفي:  مت��ر  م��وؤ يف 
قبيل  �ت�ضاال  �ل�رصطة  عمليات 
كان  نه  �أ �ضخ�ش  فيه  �أعلن  �لو�قعة، 

يف  �ضتحدث  مذبحة  �إن  وقال  جنديا 
د�ع�ش".  بتنظيم  ع�ضو  نه  و�أ ديوز 
م�ضوؤوليتها  بعد  جهة  �أي  تعلن  ومل 

�لهجوم. عن 
�أن  �ل�رصطة  با�ضم  متحدث  وك�ضف 
قبل  يده  يف  �رصطيا  �أ�ضاب  �مل�ضلح 
ذلك  بعد  ونقله  عليه  �لنار  �إطالق 
وزير  ثنى  �أ كما  �مل�ضت�ضفى،  �إىل 
كري�ضتوف  �لفرن�ضي  �لد�خلية 

�ل�رصطة. د�ء  �أ على  كا�ضتانري 
ق/د

ال�ضرطة الفرن�ضية ت�ضد هجوما م�ضلحا 
على اأحد مراكزها

متت  ن��ه  �أ �الي���ر�ين  �لق�ضاء  �أع��ل��ن 
�مل�����ض��ادق��ة ع��ل��ى ح��ك��م �الإع����د�م 
بالعمل  �دي����ن  ج��ا���ض��و���ش  ب��ح��ق 
�ملركزية  �ملخابر�ت  وكالة  ل�ضالح 
وحماولته  �يه(  �آي  )�ضي  �المريكية 
ن��ق��ل م��ع��ل��وم��ات ح���ول �ل��رن��ام��ج 
�ملتحدث  وق��ال  �الي��ر�ين.   �لنووي 
�الير�نية  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  با�ضم 
متره  موؤ يف  ��ضماعيلي،  ح�ضني  غالم 
هذ�  �ن  �لثالثاء،  �ليوم  �ل�ضحفي 
بور  رحيم  �م��ري  يدعى  �جلا�ضو�ش 
ويعمل  طائلة  مبالغ  ياأخذ  وك��ان 
�ملركزية  �ملخابر�ت  وكالة  ل�ضالح 
معلومات  لنقل  وي�ضعى  �الأمريكية 
�الي��ر�ين  �ل��ن��ووي  �لرنامج  ح��ول 

حكمًا  بحقه  و���ض��در  �دي��ن  لذلك 
�ملحكمة  �أك���دت  وق��د  ب���االإع���د�م 
ولفت  �ملذكور.  �حلكم  موؤخر�  �لعليا 
بحق  �ل�ضادر  �الإعد�م  حكم  �إن  �إىل 
قريبا.  تنفيذه  �ضيتم  �جلا�ضو�ش  هذ� 
�آخ��ري��ن  �ضخ�ضني  �ن  �ىل  ون���وه 
موؤ�ض�ضة  �إط��ار  يف  ين�ضطان  كانا 
معلومات  ير�ضالن  لكنهما  خريية 
�حدهما  دي���ن  �أ وق��د  �أم��ريك��ا  �إىل 
بال�ضجن  عليه  وحكم  بالتج�ض�ش 
دي��ن  �أ و�ل��ث��اين  ���ض��ن��و�ت   10 مل��دة 
�لقومي  لالأمن  �ملعادي  بالن�ضاط 
 5 بال�ضجن  عليه  وحكم  �لبالد  يف 

�ضنو�ت.
ق/د

ايران.. اإ�ضدار حكم االإعدام بحق 
جا�ضو�س للمخابرات االأمريكية

و���ض��ل��ت ب��اخ��رة 
���ض��ي��ن��ي��ة ق��ادم��ة 
م������ن �ل���������رصق 
�إىل  ق�������ض���ى  �الأ
قليمية  �الإ �مل��ي��اه 
�ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة.  
�ملكتب  وبح�ضب 
لوزير  �الإع��الم��ي 
�لعامة  �ل�ضحة 

�ل�ضاعة  ح��و�ىل  عند  �ن��ه  �للبناين 
�ل�����ض��اد���ض��ة ���ض��ب��اح��ا )ب��ت��وق��ي��ت 
�ل�ضفينة  تو�جد  وخ��الل  ب��ريوت(، 
مرفاأ  يف  ر�ضوها  وقبل  �لبحر  يف 
�حلجر  فريق  ليها  �إ توجه  ب��ريوت، 
�ملناوبة  �لطبيبة  برئا�ضة  �ل�ضحي 
حممد  ب��ريوت  م��رف��اأ  ع��ام  وم��دي��ر 
على  دقيق  ك�ضف  وج��رى  �مل��وىل. 
منت  على  �مل��وج��ود  �لطاقم  كامل 
�لطبية  �لفحو�ضات  و�إجر�ء  �لباخرة 
فر�د  �أ جميع  �أن  �لتاأكد  ومت  �لالزمة، 
يعانون  وال  جيدة  ب�ضحة  �لطاقم 
يبدو  وال  مر�ضية  ح��ال��ة  �أي  م��ن 
بفريو�ش  �الإ�ضابة  موؤ�رص�ت  عليهم 
�الإذن  �أعطي  عليه،  وبناء  كورونا. 

بريوت. مرفاأ  يف  �لباخرة  بر�ضو 
ك�ضف  �ملرفا،  �إىل  و�ضولها  وعند 
�ل��ع��ام  م����ن  �الأ م��ن  ف��ري��ق  عليها 
نها  �أ ا  �أي�ضً له  تبني  �لذي  �للبناين 
�لبيئية  �ل�ضالمة  معايري  تعتمد 
�ل�ضحة  وزير  �طلع  وقد  و�ل�ضحية. 
جممل  على  ح�ضن  حممد  �لعامة 
بالباخرة  �ملتعلقة  �ملطمئنة  �لتقارير 
�لعامة  �ل�ضحة  وز�رة  �أن  و�أك��د 
�ملحافظة  �ضبيل  يف  جهًد�  لو  تاأ لن 
لبنان،  يف  �ل�ضحية  �ل�ضالمة  على 
�لعمل  يف  �الإ�ضتمر�ر  على  م�ضدًد� 
مبو�طنينا. تليق  �لتي  �خلدمة  يقدم  مبا 

�لباخرة  �أن  ح�ضن  �لوزير  و�أو�ضح 

�الأق�ضى  �ل�رصق  تركت  قد  كانت 
يوًما،  ع�رص  �ضبعة  من  �أك��رث  قبل 
ح�ضانة  ف��رة  �نق�ضاء  يعني  م��ا 
�أن  ل��و  وب���روز ع��و�ر���ض��ه  �مل��ر���ش 
�لباخرة  �أن  كما  به.  �إ�ضابات  هناك 
بور  مرفاأ  وكان  مر�فئ،  عدة  عرت 
�لتقرير  �أكد  �لذي  �الأخري  هو  �ضعيد 
بحالة  �لباخرة  طاقم  �أن  منه  �لو�رد 
�ل�ضحة  وز�رة  ول��ك��ن  ج��ي��دة. 
بكافة  �لقيام  على  �أ�رصت  �للبنانية 
من  للتاأكد  �ل�رصورية  �الإج��ر�ء�ت 
�لطاقم.  �ضحة  ب�ضالمة  ناحيتها 
ال  �أن  �لتاأكيد  ح�ضن  �لوزير  وجدد 
�لب�ضائع  �إىل  بالن�ضبة  للهلع  د�عي 
�إىل  م�ضرًي�  �ل�ضني،  من  �مل�ضتوردة 
توؤكد  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  �أن 
حًيا  يبقى  ال  �لكورونا  فريو�ش  �أن 
�لر�ضائل  مثل  �ضياء  �الأ �أ�ضطح  فوق 
بو��ضطة  �إال  ينتقل  وال  و�لطرود، 

�حلية. �الأج�ضام 
ودع����ا وزي����ر �ل�����ض��ح��ة �ل��ع��ام��ة 
�الأخ��ب��ار  ب��ث  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  �إىل 
�ملتعلقة  �ل��ك��اذب��ة  و�ل�����ض��ائ��ع��ات 
�أن  �إىل  الف��ًت��ا  ك��ورون��ا،  بفريو�ش 
وال  ل��ب��ن��ان،  يف  �ل��دق��ي��ق  �ل��و���ض��ع 
يتطلب  �الإقت�ضادي  �ضقه  يف  �ضيما 
بوعي  �لر�هنة  �لظروف  مع  �لتعامل 
ال  �ضلبية  لتد�عيات  جتنًبا  وروي��ة 

لها. مرر 
ق/د

بعد الك�ضف عليها.. باخرة �ضينية 
ر�ضت مبرفاأ بريوت

�ضاندرز: اليوم ي�ضكل بداية نهاية دونالد ترامب 
الختيار  �الأمريكية  يو�  �أ والية  يف  جرت  �لتي  �لتمهيدية  �النتخابات  خالل  �لطليعة  يف  جاء  نه  �أ �ضاندرز،  بريين  �لدميقر�طي  �الأمريكي  �ل�ضيناتور  �أكد 
موؤكد�  يو�"،  �أ يف  هنا  جد�  جميال  جناحا  �ضرى  ننا  �أ �أ�ضعر  �لنتائج،  تعلن  "عندما  �لثالثاء:  �ضاندرز  وقال  �ملقبل.   �لرئا�ضي  لالقر�ع  �لدميقر�طي  �ملر�ضح 

نف�ضه  �عتبار  حد  �إىل  فيه  ذهب  حما�ضيا  خطابا  بوتيدجيدج  بيت  مناف�ضه  �ألقى  جهته،  من  تر�مب".  دونالد  نهاية  بد�ية  ي�ضكل  �ليوم  "هذ�  �أن  على 
عجز  "ب�ضبب  �لت�ضويت  مر�كز  من  باملئة   40 حو�ىل  ت�ضمل  �لتي  �ملعطيات  هذه  �ضاندرز  حملة  فريق  و�أعلن  �لبالد".  فاجاأت  يو�  "�أ وقال  "منت�رص�". 

�الثنني". م�ضاء  �لنتائج  ن�رص  عن  يو�  �أ يف  �لدميقر�طي  �حلزب 
و�رن.  ليز�بيث  �إ لل�ضيناتورة  باملئة  و18.42  بوتيدجيدج  للمعتدل  باملئة   25.71 مقابل  باملئة   28.62 على  ح�ضل  �ضاندرز  باأن  �الأرقام  هذه  وتفيد 

�لر�أي.  ��ضتطالعات  طليعة  يف  الأ�ضهر  بقي  �لذي  للرجل  �ضيئا  د�ء  �أ يعد  فيما  باملئة،   15.08 ب� �لر�بعة  �ملرتبة  يف  بايدن  جو  �ل�ضابق  �لرئي�ش  نائب  وحل 
بد�أ  بع�ضهم  تر�مب،  دونالد  �جلمهوري  �ملر�ضح  مناف�ضة  �إىل  طاحما   24 من  �أكرث  مب�ضاركة  �لدميقر�طي  �حلزب  د�خل  بي�ش  �الأ �لبيت  �إىل  �ل�ضباق  و�نطلق 

�ضخ�ضا  11 �ضوى  �النتخابات،  تاريخ  من  �أ�ضهر   9 قبل  منهم،  يبق  مل  لكن  عام.  منذ  جهوده 
ق/د
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ملة "اجلديد" اللندنية تخ�ض�س ملفا خا�ضا 
عن كاتبات الق�ضة يف اجلزائر

حممد علي 
------------------ 

"�ضهرز�د  ع���ن���و�ن  وحت����ت 
�لعو�مل  و  �لفن  فل�ضفة  �جلز�ئرية: 
يقدم  �لكاتبة"  ة  �ملر�أ و  �ملهم�ضة 
 13 ل� ق�ضرية  ق�ضة   25 �مللف 
بع�ضهن  �لعربية،  باللغة  كاتبة 

معروفات. غري 

و  كتاباتهن  فنيات  وت��ت��ع��دد 
عن  �ل��ت��ع��ب��ري  يف  ه��و�ج�����ض��ه��ن 
تناول  يف  ت��ه��ن  وج��ر�أ ذو�ت��ه��ن 
�ل��ت��ح��والت  ك��ذ�  و  ح��ري��ات��ه��ن 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن ح��ول��ه��ن، و 
وهمومهن  ع��و�مل��ه��ن  ي�����ض��ا  �أ
و�ضط  ق�����ض��اي��اه��ن،  وخم��ت��ل��ف 
�لهيمنة  عليه  "تغلب  جمتمع 
يف  جاء  ما  حد  على  �لذكورية" 

�مللف. مقدمة 
�ل��ق�����ض�����ش  ع��ن��اوي��ن  م���ن  و 
�مللف  �ضمها  �لتي  �لق�ضرية 
طلباوي  جلميلة  �لوقت"  "ملكة 
لنجاة  �ل�ضفاه"  تقوله  ال  و"ما 
�لباب"  عن  "بعيد�  كذ�  و  زعير 
�إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  زن��ري،  جلميلة 
�لقامة"  طويل  لرجل  "معطف 

بومنجل. جلنات 
حتليليا  مقاال  �مللف  �ضم  كما 
للق�ضة  �ل�رصدية  �لبنية  ح��ول 
�جلز�ئر  يف  �لن�ضوية  �لق�ضرية 

فوغايل. بادي�ش  لالأكادميي 
�لهدف  �أن  �ملجلة  �أو�ضحت  و 
�لتحليلية  �ل��در����ض��ة  ه��ذه  م��ن 
على  �ل�ضوء"  "ت�ضليط  ه��و 
جت���ارب ع���دد م��ن �ل��ك��ات��ب��ات 
"كّر�ضن  �ل��الئ��ي  �جل��ز�ئ��ري��ات، 
و  �لق�ضرية  للق�ضة  نف�ضهن"  �أ
هروب"  رغم  لها  "وفيات  بقني 
�إىل  �ل��ك��ات��ب��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لفني  �جلن�ش  باعتبارها  �لرو�ية 
عربيا. و  حمليا  رو�جا  �الأكرث 

�ضبب  ي�����ض��ا  �أ �أرج��ع��ت  ق��د  و 
يف  �لقا�ضات  ح�ضور  �ضعف 
�إىل  �جل��ز�ئ��ري  دب��ي  �الأ �مل�ضهد 
"�ضعف"  بينها  �أخ��رى،  �أ�ضباب 
�ملجالت  و"غياب"  �لنقد  حركة 
�لن�رص  دور  و"تهمي�ش"  �لثقافية 
"غياب"  كذ�  و  �لق�ضة  لكتاب 
�ل��ت��ظ��اه��ر�ت  و  �مل��ه��رج��ان��ات 

هوؤالء. حتت�ضن  �لتي  دبية  �الأ
-�لتي  "�جلديد"  جملة  تهدف  و 
 2015 يف  ب��ل��ن��دن  ���ض�����ض��ت  ت��اأ
�ل�ضاعر  حت��ري��ره��ا  ���ش  ي��ر�أ و 
�إىل  �جل���ر�ح-  ن��وري  �ل�ضوري 
من  دب���اء  �الأ ن��ت��اج  ب��اإ �لتعريف 
حتليل  و  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل��ب��ل��د�ن 
�لعمل  و  �لعربي  �لثقايف  �لو�قع 
مقاالت  خالل  من  ترقيته  على 
و  نقدية  و  دبية  �أ م�ضاركات  و 

خمتلفة. ثقافية 

الق�ضة يف اجلزائر، يف عددها اجلديد  كاتبات  ملفا خا�ضا عن  بلندن  ال�ضادرة  ال�ضهرية  "اجلديد" االأدبية  خ�ض�ضت ملة 
.)61 موؤخرا )العدد  ال�ضادر 

اجلديد، يف عددها:61 ...

تاريخي  معلم   " �ل��رك   " ب��رج 
م�ضتغامن  مدينة  �أحياء  على  يطل 
 ،" �لطبانة   " كحي  �لعتيقة، 
و�ضوال   " تيجديت  و»  "�لدرب" 
�جلهة  يف  خروبة  �ضو�طئ  �إىل 
�ملطمر  وحي  �ل�رصقية،  �جلنوبية 
�لتي  م�ضتغامن  مدينة  وو�ضط 
طبيعيا  �متد�د�  �الأخرى  هي  تعد 
�لبطحة  غ��اي��ة  �إىل  ل��ل��رج، 
�لغربية،  �لو�جهة  من  له  �ملقابلة 
 " حي  �حل�ضن  فيحد  جنوبا  �أما 
بب�ضاتينه  �ملعروف   " �لعر�ضا 

. �ملثمرة  و�أ�ضجاره 
و�خ��ت��ار �مل��ه��ن��د���ض��ون �ل��ذي��ن 
�لعهد  يف   " �ل��رك   " برج  بنو� 
 16 �ل  �لقرن  خ��الل  �لعثماين 
تفكري  ب��ع��د  �الأر���ض��ي��ة  ه���ذه 
من  �لغر�ش  ج���ادة،  ودر����ض��ة 
م�ضتغامن  مدينة  كل  حماية  ذلك 
�لذين  �ضبان  �الإ تهديد�ت  من 
 ،1492 �ضنة  بوهر�ن  ��ضتقرو� 
مل�ضتغامن  �ملعادية  �لقبائل  و  �أ
�لياب�ضة،  بقية  عر  و�مل��وزع��ة 
حول  ت�ضاربت  �الأقو�ل  �أن  كما 
من  فمنهم  �لرج،  بناء  �ضاحب 
�لعبد  حميدة   " �إىل  ذلك  ن�ضب 
�أكر  " �ملحال"، وهي  قادة  " �أحد 

�جلهة  ك��ل  يف  �جل��ز�ئ��ر  قبائل 
�ل15/16(،  �ل��ق��رن   ( �لغربية 
�لباي  �إىل  ن�ضبه  م��ن  ومنهم 
حاكم  ب��و���ض��الغ��م  م�ضطفى 
�لعهد  خالل  وم�ضتغامن  وهر�ن 
ال  �ل��ي��وم  ح��د  و�إىل  �لعثماين، 
هذ�  بنى  من  حقيقة  يعرف  �أحد 
م�ضاحة  على  يربع  �لذي  �لرج 
بجدر�ن  مربع  مر   1800 تفوق 
م��ر،   1.5 عر�ضها  ي��ت��ج��اوز 
بها  �لف�ضيحة  باحته  تتو�ضطه 
�جلهات  من  تقابله  عميق  بئر 
�الأرب���ع���ة ق���اع���ات م��ت��ف��اوت��ة 
كانت  ���ض��ك��ال  و�الأ �الأح��ج��ام 
و�حلر��ش  لل�ضباط  خم�ض�ضة 
و�مل���ط���ب���خ، وج���ن���اح خ��ا���ش 
�ضطح  �لرج  يعلو  كما  للخيول، 
يف  �خلارجي  �ملحيط  على  يطل 
يف  مثله  ن�ضاهد  ما  قّل  منظر 
م�ضتغامن،  مدينة  من  نقطة  �أي 
و�ضع  مت  �الأربعة  �أجنحته  وعلى 
�حلجم  م��ن  م��دف��ع  قطعة   18
قادم  �عتد�ء  كل  ل�ضد  �لكبري 
ويقول  �ل���ّر،..  و  �أ �لبحر  م��ن 
مدينة  �ضقوط  بعد  نه  �إ �لباحثون 
�ال�ضتدمار  قب�ضة  يف  م�ضتغامن 
ح��ّول   1833 �ضنة  �لفرن�ضي 

�لرك   " برج  �لع�ضكري  �حلاكم 
و�أدخل  ع�ضكرية،  ثكنة  �إىل   "
ذ�ت  �لتعديالت  بع�ش  عليه 
ت�ضويه  بغر�ش  �أوروب��ي  طابع 
م��ع��امل��ه �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة، وخ��الل 
حتويل  مت  �لتحريرية،  �ل��ث��ورة 
مركز  �إىل  �لتاريخي  �ملعلم  هذ� 
..مفتوح  �ملجاهدين  لتعذيب 
م��ام  �أ �ضنة   16 �أك��رثم��ن  منذ 

�لزو�ر
يوجد  �لذي  �لرج  بئر  �إن  ويقال 
ميتد  مغارة  هو  �ل�ضاحة  و�ضط 
�حل�ضن  من  �الأول  �جتاهني،  يف 
�ملدينة، يف حني  و�ضط  غاية  �إىل 
غاية  �إىل  �لثانية  �لفتحة  تتجه 
�مل�ضمى  �ل�ضاحلي  �ل�ضاطئ 
بخروبة،  �ل�رصدوك"  ب»�ضيدي 
وب���ع���د �����ض���رج���اع �جل���ز�ئ���ر 
�قتحمته   1962 عام  �ضيادتها 
وهي   ،1980 غاية  �إىل  عائالت 
�إىل  ترحيلها  مت  �لتي  �ل�ضنة 
�حل�ضن  ليبقى  الئقة،  م�ضاكن 
للتخريب  وعر�ضة  حماية  دون 
و����رصق���ة ب��ع�����ش حم��ت��وي��ات��ه 
 ... و�لبالط  و�لنو�فذ  بو�ب  كاالأ
والية  قررت   1999 �ضنة  ويف 
و�إعادته  �لرج  ترميم  م�ضتغامن 

مبا�رصة  �لعثماين،  طابعه  �إىل 
�ل�ضنة  نف�ش  يف  �ضنف  بعدما 
جانب  �إىل  ت��اري��خ��ي،  كمعلم 
�جل��ز�ئ��ري��ة  �لتاريخية  �مل��ع��امل 
تكليف  مت  ح��ي��ث  �الأخ������رى، 
ترميم  علم  يف  خمت�ش  مكتب 
�رصعت  �لتي  �لتاريخية،  ثار  �الآ
كل  ز�ل���ة  �إ يف  �أوىل  كخطوة 
�لفرن�ضية  �ال�ضتعمارية  �ملعامل 
و�إع��ادة  �ل��رج،  على  �لدخيلة 
�الأج���ز�ء  ل��ك��ل  ن�ضخ  ت��رك��ي��ب 
كما  �ضابقا،  و�ملذكورة  �ملفقودة 
باملو�د  ج��در�ن��ه  برميم  قامت 
 2004 �ضنة  ويف  �الأ���ض��ل��ي��ة، 
�ملتو�جد  و�ملتحف  �لرج  ن�ضب 
�ل��دي��و�ن  �إىل  ر�ضميا  بد�خله 
و��ضتغالل  لت�ضيري  �لوطني 
و�ملحمية  �لثقافية  �ملمتلكات 
وهو  �لثقافة،  وز�رة  �إىل  �لتابع 
�ضنة   16 من  �أكرث  منذ  مفتوح 
�ملوؤ�ض�ضة  وخا�ضة  �لزو�ر  �أمام 
�الأخ��رية  ه��ذه  �أن  �إال  �لربوية، 
بني  �لتن�ضيق  غياب  وب�ضبب 
م�ضتغامن  لوالية  �لربية  مديرية 
غابت  و�لبلدية،  �ملتحف  د�رة  و�إ

. �لربوي  �مل�ضهد  هذ�  عن  متاما 
ق/ث

ك« ... القلعة املن�ضية برج »الرتجُ

معلم اأثري مهمل وخارج مقرر املوؤ�ض�ضات الرتبوية مب�ضتغامن

�أمينة  �جلز�ئرية  �لباحثة  قالت 
�لت�ضوف  و  �ل�ضعر  �إن  بلعلى  
م�ضتقًى  و�حد،  وعي  من  ينبعان 
�ملجازية  و  �ملثالية  ية  �لروؤ من 
بني  �لتفريق  �ىل  د�عيا  للكون، 
ينطلق  �لذي  �ل�ضويف  �ل�ضعر 
�ل�ضعر  و  وج��ودي��ة  جتربة  م��ن 
و  �لت�ضوف  مو�ضوعه  �ل��ذي 
�ضطح  مبالم�ضة  يكتفي  �ل��ذي 

�ل�ضوفية. �لتجربة 
هام�ش  على  بلعلى  ق��ال��ت  و 
�رصدية  ح��ول  �لوطني  �مللتقى 
�إن  �ملعا�رص،  �جلز�ئري  �ل�ضعر 
مع  تتقاطع  �ل�ضوفية  �لتجربة 
لكونهما  �ل�ضعرية  �لتجربة 

و�ح��دة،  م�ضكاة  م��ن  ينبعان 
ي���ة �مل��ج��ازي��ة و  وه���ي �ل���روؤ
يف   - مفرقة  للعامل،  �ملثالية 
ذ�ع���ي���ة  ت�����رصي��ح ل��ل��ق��ن��اة �الإ
�ل��ذي  �ل�ضعر  ب��ني   - �الأوىل 
م��و���ض��وع��ه �ل��ت�����ض��وف �ل��ذي 
�ل�ضوفية  �لتجربة  يالم�ش 
�ضطحي،  ب�ضكل  قامو�ضها  عر 
�ل�����ض��ع��ري��ة  �ل��ت��ج��رب��ة  ب���ني  و 
يف  ت��غ��و���ش  �ل��ت��ي  �ل�ضوفية 
ية  روؤ وفق  �لوجد�نية  �ضئلة  �الأ
�جلانب  تعمق  للكون  جمازية 
مع  �ل��ت��ع��اط��ي  يف  �ل���وج���د�ين 

�ل�ضيا�ضة. و  �لذ�ت  ق�ضايا 
ق/ث

ي�����رصع ك��ات��ب �ل���دول���ة ل��دى 
وزي������رة �ل��ث��ق��اف��ة �مل��ك��ل��ف 
يو�ضف  �ل�ضينمائية،  بال�ضناعة 
جل�ضات  بتنظيم  �ضحايري، 
بيان  ح�ضب  لل�ضينما  وطنية 

�لثقافة. لوز�رة 
لال�ضتماع  خم�ض�ضة  �جلل�ضات 
و  �لفاعلني  �أهم  �قر�حات  �إىل 
�ل�ضناعة  و  بالفن  �ملهتمني 
ي��ج��اد  �إ بغر�ش  �ل�ضينمائية، 
للنهو�ش  �ملنا�ضبة  �حل��ل��ول 
دوره  تفعيل  و  �لقطاع  بهذ� 

�لوطنية  �لثقافة  ترقية  يف 
�القت�ضادية. و�لتنمية 

�ل��ل��ق��اء�ت  خ���الل  ���ض��ي��ت��م  و 
هذه  تت�ضمنها  �لتي  �ملتتالية 
بق�رص  تعقد  �لتي  �جلل�ضات 
بح�ضور  زكريا،  مفدي  �لثقافة 
بحث  �ملعنية،  �الأطر�ف  خمتلف 
�ملتعلقة  �الإ�ضكاليات  جممل 
�لتوزيع  و  �لتمويل  و  باالنتاج 

�ال�ضتثمار. و  �لتكوين  و 
ق/ث ديب،  دليلة  �ل�ضاعرة  ت�ضارك 

تو��ضل  “ملتقى  مهرجان  يف 
�الأوىل  دورت��ه  يف  �لثقافات” 
غ��اي��ة  �إىل   25 م���ن  �ب���ت���د�ء 
م�رص،  بجمهورية  29فيفري  
“عافية  ���ض��ال��ون  تنظيم  م��ن 
“عافية  جلمعية  �لتابع  �لثقايف” 

�خلريية”. �لنوبية 

عربيا  �ملعروفة  دي��ب  دليلة  و 
�ل�ضاوية،  �ضقر�ء  با�ضم  وعامليا 
�جلز�ئريني  �لكتاب  �حتاد  ع�ضو 
�الإ�ضهامات  من  �لعديد  لديها  و 
�ل��ق�����ض�����ض��ي��ة  و  �ل�����ض��ع��ري��ة 
من  �ل��ع��دي��د  يف  ت��ن�����ض��ط  و 
�ملحلية،  و  �لدولية  �مللتقيات 
�إن  �ضيطبع  خم��ط��وط  لديها 

�ضعرية  جمموعة  هو  �لله،  �ضاء 
نهد  ”خو�مت  بعنو�ن  مو�ضومة 
�نتفا�ضة  و  ف��خ��ذ  رع�����ض��ة  و 
مو�ضومة  �أخ���رى  و  ج�ضد”.. 
ب��ع��ن��و�ن )رح������اب(.. رو�ي���ة 
و   ..90.03 �لنزيلة  بعنو�ن.. 
بعنو�ن..  ق�ض�ضية  جمموعة 
و  �ل��ق�����ض��ب��ان(..  ور�ء  )ن��زي��ف 

)قّبلني  ق�ض�ضية  جمموعة 
فاأكرث(. �أكرث.. 

مهرجان  يف  م�ضاركتها  وعن 
�لثقافات”  تو��ضل  “ملتقى 
�أكدت  مب�رص،  �الأوىل  دورته  يف 
�ل�ضعري  جديدها  �ضتقدم  نها  �أ

�مل�رصي. للجمهور 
ق/و

�لو�قع  �مللكي  �لق�رص  ��ضتقطب 
و  بتلم�ضان  �مل�ضور  قلعة  د�خل 
�ل�ضنني  مرور  مع  �أ�ضبح  �لذي 
�أكرث  حقيقية،  �ضياحية  وجهة 
�ضنة  يف  ز�ئ���ر   32.000 م��ن 
من  ��ضتفيد  ح�ضبما   ،2019

�ملرفق. ذ�ت  مديرة 
�ملتز�يد  �لعدد  هذ�  �ضمح  قد  و 
�لوطن  د�خ��ل  م��ن  �ل���زو�ر  م��ن 
م��د�خ��ي��ل  بتحقيق  وخ���ارج���ه 
�ضنة  يف  دج  ماليني   6 جتاوزت 
ر��ضية  ب��رزت��ه  �أ كما   ،2019
هذه  �أن  �إىل  الفتة  حاجي،  بن 
���ض��د�رة  يف  ت�ضعه  �الأرق����ام 
�ملتاحف  و  �ل�ضياحية  �مل��و�ق��ع 

�لزيانيني. مبدينة  مز�ر�  �الأكرث 
�ل�ضنة  مد�ر  على  جهود  تبذل  و 
معر�ش  قامة  باإ �لزيار�ت  لتعزيز 
�جلز�ئرية  �الأزي��اء  الأجمل  د�ئ��م 
�مللكي،  �لق�رص  د�خل  �لتقليدية 
و  �ل��ق��ف��ط��ان  و  �ل��ب��ل��وزة  م��ث��ل 
�لتي  �لتلم�ضانية  �ل�ضدة  ك��ذ� 
�ضمن   2012 يف  ت�ضنيفها  مت 

�لعاملي. �لر�ث 
وخ��الل  �الأح��ي��ان  معظم  يف  و 
ف������ر�ت �ل��������ذروة مل��و���ض��م 
�ال���ض��ط��ي��اف، ف����اإن �ل�����ض��دة 
�ل��الت��ي  لل�ضائحات  م��ق��رح��ة 
�أخ��ذ  م��ع  �رت��د�ئ��ه��ا  ي��رغ��نب يف 
مبلغ  مقابل  ت��ذك��اري��ة  �ضور 

رمزي. مايل 
�إحياء  يتم  �أخ���رى،  جهة  من  و 

ب����رز �الح��ت��ف��االت �ل��دي��ن��ي��ة  �أ
�ملولد  غ��ر�ر  على  و�لوطنية 
جانفي  و  �ل�����رصي��ف  �ل��ن��ب��وي 
د�خل  �ل��ر�ث  �ضهر  و  وغريها 
على  �حل��ف��اظ  بغية  �ل��ق�����رص، 
�خلا�ضة  �ل��ع��اد�ت  و  �لتقاليد 

�لوالية. مناطق  مبختلف 
�ل���ذي  �مل���وق���ع  ه���ذ�  ي�����ض��م  و 
ت��ظ��اه��رة  خ���الل  ت��د���ض��ي��ن��ه  مت 
�لثقافة  عا�ضمة  "تلم�ضان 
�أي�ضا   ،"  2011 ���ض��الم��ي��ة  �الإ
مكان  يف  للمعار�ش  رو�ق���ا 
�ضيدت  �لتي  �لقدمية  �لثكنة 
�أين  �ال�ضتعمارية  �حلقبة  خالل 
�لتقليدية  �الأزي��اء  عر�ش  يتم 
تكنولوجية،  تقنية  باعتماد 
�مل�ضوؤولة،  ذ�ت  �أو�ضحته  مثلما 
�ل��رو�ق  �أن  �ىل  ���ض��ارت  �أ �لتي 
جمموعة  للزو�ر  يقدم  �ملقبب 
من  �الحتفالية  �الأزياء  من  ثرية 

�لوطن. مناطق  خمتلف 
�مللكي  �لق�رص  بناء  �أعيد  قد  و 
�لق�ضور  �أح���د  خم��ط��ط  وف���ق 
ت�ضمها  كانت  �لتي  �خلم�ضة 
و  �لزيانيني.  عهد  يف  �لقلعة 
�لقادم،  مار�ش  يف  �ضيحت�ضن 
تاريخي  فيلم  من  جانب  ت�ضوير 
و�لذي  �الأخرية"  "�مللكة  بعنو�ن 
ململكة  �أمرية  �آخر  تاريخ  ي�رصد 
�جل���ز�ئ���ر �ل��ع��ا���ض��م��ة زف���رية، 

. �مل�ضدر  ذ�ت  �أعلنه  ح�ضبما 
ق.ث

بلعلى توؤكد تقاطع التجربة 
ال�ضعرية بالتجربة ال�ضوفية

يو�ضف �ضحايري يبا�ضر تنظيم 
جل�ضات وطنية لل�ضينما

 �ضقراء ال�ضاوية يف مهرجان �ضعري يف م�ضر

اأكرث من 32 األف زائر للق�ضر 
امللكي لتلم�ضان يف 2019
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�ضفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�ضايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�ضيا�ضية، فعلى كل من يريد امل�ضاهمة مبو�ضوع ، مقال، فكرة 
journalaltahrir@gmail.com   :اأن ير�ضلها لركن م�ضاهمات   على اميايل التحرير

موري�س اأودان كما قراأت عنه عرب ابنه وجرناالت فرن�سا اجلاّلدين ال�ّسفاحني 
�ضاألني زميلي العراقي م�ضطفى العمري  Mustafa Alaumari   املقيم بالواليات املتحدة االأمريكية بتاريخ: 14 �ضبتمرب 2018: " هل موري�س اأودان جزائري اأم فرن�ضي ؟".

اأجبت حينها وباحلرف الواحد: " ال�ّضالم عليكم. �ضاأبداأ بهذه الق�ضة. زرت البارحة "جامعة وهران" رفقة ابني اأكرم لي�ضجل �ضنة اأوىل طب، وراأيت الأّول مّرة يف حياتي الفتة "جامعة وهران" ومكتوب حتتها 
"موري�س اأودان"، وهممت اأن اأ�ضاأل اأ�ضحاب اجلامعة ومل اأفعل. ودفعني �ضوؤالك الأن اأ�ضاأل عن "موري�س اأودان" و�ضبب ت�ضمية اجلامعة با�ضمه يف الزيارة الثانية غدا يوم ال�ضبت. ال اأعرف اأّي �ضيء عنه، وال 

اأعرف اأيّن قراأت عنه �ضمن الكتب واملذكرات التي قراأتها عن الفرن�ضيني واجلزائريني. واإذا عرثت على ما يدّل عليه �ضاأخربك واأعلمك. لك بالغ التحية والتقدير".
املرجع االأّول: �ضهادة اجلالد ال�ّضفاح 

املجرم اجلرنال اأو�ضاري�س:
ذكرت بتاريخ: �الأربعاء 9 ربيع �الأّول 1441 
�أّنه جاء يف   2019 6 نوفمر  ل�   �ملو�فق  ه� - 
 Algérie، de la guerre à  «]1[ كتاب: 
�جلاّلد  �ل�ّضفاح  �ملجرم  �أّن    ،»  la mémoire
مهيدي  بن  �ل�ضهيد  قتل  �ل��ذي  �أو�ضاري�ش 

يعرف وهو يف 92 �ضنة من عمره ويقول:
1.كنا منلك فرقة من �لقتلة �ملحرفني. 37

2.   كنا نعدم �ملعتقلني. 38
نقول  �جلز�ئريني  على  �لقب�ش  نلقي  3.حني 
 maquis با�ضتهز�ء: " هل نر�ضلهم الإخو�نهم

( ومعناه نقتلهم. 39
4.�لطائرة �لتي كانت حتمل �خلم�ضة كّنا نريد 
طرف  من  �ملتو�ضط  �لبحر  ف��وق  تفجريها 
الأّن  �لقر�ر  �إلغاء  مّت  ثّم  �لفرن�ضية  �حلكومة 
طاقم �لطائرة كان يحمل فرن�ضي يقول وزير 
ومعناه   .Max Lejeune يومها  فرن�ضي 
كّل  �قتل  ما�ضو:  �ل�ّضفاح  �جل��ر�ل  ح�ضب 

جز�ئري. 39
 Robert ومنها  �لفرن�ضية  5.�ل�ضلطات 
تامة  ودر�ي���ة  علم  على  كانت   Lacoste
بالتعذيب و�الغت�ضاب و�لقتل �ملمار�ش �ضّد 

�جلز�ئريني. 39
وهو  �ل�ّضفاحني  �جلالدين  �أحد  �ضئل  6.حني 
�ضابط برتبة "كولونيل" وهو يعّذب جز�ئري 
"كيف  �ملحّققني:  �أحد  طرف  من  �ملبا�رص  على 
�ل�ّضفاح  �جلاّلد  يرد   " �حلقيقة؟  يقول  �أّنه  تثق 
�حللف  على  باإجبارهم  وم�ضتهر�:  م�ضتهزء 
على le coran  )�لقر�آن �لكرمي( وهو يق�ضد 

le Coran électrique )�لكهرباء(. 39
�جلز�ئريني  تعذيب  الإعادة  �الأمر  تطلب  7.لو 
لت  الأعدت الأيّن ال �أملك خيار� �آخر وقد حت�ضّ
كنت  وحني  تعذيب.  باأدنى  باهرة  نتائج  على 
لهم:  �أقول  �جلبهة  روؤو�ش  �لقب�ش على  �ألقي 
بنف�ضي.  �أقتله  �أو  �أقتلوه  خطري،  عن�رص  هذ� 
�الإعد�مات.  من  مبجموعة  �ضخ�ضيا  وقمت 
و�أحتّمل كع�ضكري �الإعد�مات �لتي مار�ضتها 

�ضّد �جلز�ئريني. 40
مار�ضتها  �لتي  �الإعد�مات  عن  �أتر�جع  8.لن 
يف �جلز�ئر. وال �أعرف �ضيئا عن موري�ش �أود�ن 

وهذ� ما �أ�ضتطيع قوله. 41
�أود�ن  موري�ش  عن  �ضيء  �أّي  �أع��رف  9.ال 
ور�أيته مّرة و�حدة فقط. وال �أ�ضتطيع �أن �أقول 

�أّي �ضيء عن �ملو�ضوع. �ضفحات 57-60.
 :139-142 10.جاء عر �ضفحات �ضفحات 
كان موري�ش �أود�ن �إىل جنب �لثورة �جلز�ئرية. 
يف  �ش  ومتخ�ضّ �أبناء.  لثالثة  و�أب  ومتزوج 
�جلز�ئر  بجامعة  دّر�ش  �ضيوعي.  �لريا�ضيات. 
يومها. مّت �ختطافه من طرف �ملظّليني �ملجرمني 
 1957 ج��و�ن   11 بتاريخ:  �ملحتلة  باجلز�ئر 
من  �غتياله  مّت  �جلز�ئرية.  �لثورة  مع  لوقوفه 
طرف �ملظّليني حتت �لتعذيب. �ملنظمة �ل�رصية 
موري�ش  ق�ضية  جّيد�  تعرف   OAS �ملجرمة 
موري�ش  ��ضم  �إبر�ز  مّت   2003 �ضنة  �أود�ن يف 
��ضمه ومل  �لغبار عن  للعلن ورفع  من جديد 

يتم �لعثور على جّثته حلّد �الآن.
�ضهادة اجلالد ال�ّضفاح اجلاّلد املجرم 

اجلرنال ما�ضو:
�جلاّلد  �ملجرم  �أّن  �ملرجع  نف�ش  يف  11.جاء 
يعرف  ما�ضو"  "جاك  �جل���ر�ل  �ل�ّضفاح 
ق�ضية  بالتف�ضيل  �أتذكر  ال  ويقول:  بجر�ئمه 
�ضيء  �أّي  �أتذكر  كنت  ولو  �أود�ن  موري�ش 

ب�ضاأنه الأخرتكم عنه. �ضفحات 43-46.
 12 �خلمي�ش  بتاريخ:  ر��ضلته  �لثاين:  �ملرجع 
ربيع �لثاين 1440 ه� �ملو�فق ل�  20 دي�ضمر 
معلومة  ت�رصفه  حتت  وو�ضعت   ،2018
 la" كتاب:  عر  �أود�ن"  "موري�ش  عن  قر�أتها 
 .]villa Susini، Torture en Algérie"]2
�الأخرية  قبل  ما  �أي   180 �ضفحة  يف  وجاء 
موري�ش  توقيف  "مثال  ترجمتي:  وح�ضب 
مت�رصعة  معلومة  �ضّك  دون  كانت  �أود�ن 

قّدمت حتت �لتعذيب".
ثالثا: �ملرجع �لثالث: حتّدث �البن "بيار �أود�ن" 
مع  له  حو�ر  يف  �أود�ن"  "موري�ش  �أبيه  عن 
�لفرن�ضية  بالّلغة  �لناطقة  �جلز�ئرية  �ليومية 

»le quotidien d’oran « ]3[ ومما جاء يف 
�حلو�ر:

عن  �جلز�ئري  �ل�ضحفي  ذكرها  1.معلومات 
�أود�ن خمت�ش  �أبوك موري�ش  �أود�ن:  موري�ش 
يف �لريا�ضيات. "�ختفى وهو �بن 25 �ضنة �إثر 
جو�ن   11 بتاريخ  �لعا�ضمة،  باجلز�ئر  توقيفه 
للجي�ش  �لّتابعني  �ملظليني  طرف  من   ،1957
مّت  وقد  جثته.  على  �لعثور  يتم  مل  �ملحتل. 
�لتي  �حلقيقة  وهي  �ال�ضتنطاق  �أثناء  �غتياله 
�أنه مات غرقا.  ظّلت فرن�ضا تنكرها وزعمت 
�جلر�ل  �ل�ّضفاح  �جلاّلد  �عرف   2013 �ضنة 
"�أو�ضاري�ش" �أّنه هو �لذي �أعطى �أو�مره بقتل 
�أّن  �لعام  �لر�أي  ليوهم  �أود�ن"  "موري�ش  �أبيك 

�جلز�ئريني هم �لذين قتلوه.
2.حتّدث �الإبن "بيار �أود�ن" عن �أبيه "موري�ش 
�عتقل  حني  الأّنه  �أبي  �أعرف  ال  فقال:  �أود�ن 

كنت �أكرث بقليل من �ضهر من والدتي.
�حلكومة  �لطويلة،  �ل��ف��رة  ه��ذه  3.طيلة 
و�ل�رصطة  �لفرن�ضية،  و�لعد�لة  �لفرن�ضية، 
غاية  و�إىل  يكذبون  ظّلو�  �لفرن�ضي  و�جلي�ش 
�أمي  �حلقبة خا�ضت  �إيفيان. ومن هذه  �تفاقية 
�ختفاء  حول  �حلقيقة  ملعرفة  �أّوال  معركة: 
زوجها موري�ش �أود�ن و�أي�ضا �أمام �لر�أي �لعام 
�أجل  من  �ملحاربني  �ضّد  بالتعذيب  للتنديد 

��ضرجاع �ل�ضيادة �لوطنية.
�آالف  بني  من  �ضحية  لكّنه  رم��ز،  4.�أبي 
�لقمعي  للنظام  تعّر�ضو�  �لذي  �جلز�ئريني 
�لفرن�ضي يومها: �لتوقيفات �لظاملة، �لتعذيب، 

�الإعد�مات دون حماكمة عادلة.
�لتعذيب  �ملخت�ش يف  "�أو�ضاري�ش"  5.�جلر�ل 
�جلنوبية  �أمريكا  �إىل  �إر�ضاله  مّت  و�ل��ذي 
لتدريب جنودها و�لذي حاول تبيي�ش تاريخه 
�لع�ضكري �ملا�ضي. قّدم عّدة �حتماالت حول 

�غتيال �أبي "موري�ش �أود�ن".
�ضبتمر   13 بتاريخ  م��اك��رون  6.�عر�ف 
قتلت  �لتي  هي  �لفرن�ضية  �لدولة  �أّن   2018
�لتي  �ملعركة  �إىل  يعود  �أود�ن"  "موري�ش  �أبي 
و�ضعته  �ل��ذي  �لنظام  و�أّن  �أم��ي.  خا�ضتها 
فرن�ضا �ملحتلة كان يرتكز على هدف و�حد هو: 

ترهيب �جلز�ئريني. �لتعذيب مل مينع �جلز�ئريني 
من �اللتحاق بالثورة الأجل ��ضرجاع �ل�ضيادة 

�جلز�ئرية.
خالل  من  فتحه  مّت  �ل��ذي  �لوحيد  7.�مللف 
ملف  هو  �لعام  للر�أي  �لفرن�ضي  �الأر�ضيف 

"موري�ش �أود�ن" .
8.بعد ��ضرجاع �جلز�ئر ل�ضيادتها قاومت �أمي 
�جلز�ئرية:  �جلن�ضية  على  �حل�ضول  �أجل  من 
على  �الأخري  يف  لت  وحت�ضّ م�ضلمة  تكن  مل 
�مل��وؤّرخ  للمر�ضوم  طبقا  �جلز�ئرية  �جلن�ضية 
بع�ش  ل  حت�ضّ حيث   1963 جويلية   4 يف: 
على  �مل�ضلمني  غري  �ل�ضيوعيني  �ملنا�ضلني 
عب  �ل�ضّ من  كان  لكن  �جلز�ئرية  �جلن�ضية 
حاربت  �لتي  �جلز�ئر  يف  �لبقاء  يومها  ج��ّد� 
�أود�ن".  "موري�ش  الأجلها  حارب  كما  الأجلها 
دفع  بومدين  قاده  �لذي  �لع�ضكري  �النقالب 

�أمي لتعي�ش بفرن�ضا.
9.�أنا �بنها، و�أنا جز�ئري. كان ميكن يل �أن �أكر 
و�أزور  �حلال كذلك  لكّنه مل يكن  �جلز�ئر  يف 

�جلز�ئر با�ضتمر�ر منذ ع�رص�ت �ل�ضنني.
�أود�ن"  "بيار  ماذكره  على  تعقيبي  ر�بعا: 
باجلز�ئر:  يتعّلق  فيما  �أود�ن"  "موري�ش  �بن 
وح�ضب  �حل��و�ر  �آخر  يف  �أود�ن  بيار  قاله  مّما 
�لتظاهر  من  �جلز�ئريون  مينع  ملاذ�  ترجمتي: 
�ملتظاهرين  توقيف  يتم  ملاذ�  �لعا�ضمة؟  د�خل 

يف �ضاحة �أود�ن؟ وعليه �أقول:
�أود�ن" �لذي قتلته فرن�ضا  "موري�ش  1.نحرم 
ملو�قفه   1957 ج��و�ن   11 بتاريخ:  �ملجرمة 
ومل  �جلز�ئرية  وللثورة  للجز�ئر  �مل�ضاندة 
 2018 �ضبتمر   13 بتاريخ:  �إاّل  بقتله  تعرف 

من طرف �ملاكرو ماكرون.
�أود�ن"  "موري�ش  �بن  �أود�ن"  "بيار  2.نحرم 
د�فع عن  �لذي  وباأبيه  بجز�ئريته  يفتخر  وهو 
�جلز�ئر  عن  ويقول  �جلز�ئرية  و�لثورة  �جلز�ئر 

باحلرف �لو�حد: "يف وطني".
3.   مار�ش �البن "بيار �أود�ن" �لكذب و�ضهادة 
�أّنها منعت �جلز�ئريني  �لزور حني �ّتهم �جلز�ئر 
من �مل�ضري�ت وهي �لتي حتمي �أبناءها باأبنائها 
منذ 31 جمعة )يومها( عر م�ضري�ت �ضلمية 

جتوب 48 والية.
�جلز�ئر  على  يفر�ش  �أن  �أود�ن"  "بيار  4.يريد 
دون  �أود�ن  �ضاحة  عن  يتحّدث  و�ضايته حني 
�لر�ب  عر  �ملر�مية  �ل�ضاحات  من  غريها 

�لوطني.
على  �أود�ن"  "موري�ش  ��ضم  �جلز�ئر  5.�أطلقت 
ت�ضكر  عمل  وهذ�  �لعا�ضمة  قلب  يف  �ضاحة 
لكنها  �ل��دول  عليه  تعارفت  وع��رف  عليه 
�ضاحة كغريها من �ل�ضاحات �لوطنية تخ�ضع 

ملا تخ�ضع له كّل �ل�ّضاحات ودون ��ضتثناء .
6.من �ضوء �الأدب وقّلة �الأدب ل� "بيار �أود�ن" 
�ضاحة  مع  تعاملت  الأنها  �جلز�ئر  يعاتب  �أن 

�أود�ن كما تتعامل مع غريها من �ل�ضاحات.
�ضاحة  �أّن  جّيد�  يعي  �أن  �أود�ن"  "بيار  7.على 
به  ي�ضمح  مبا  فيها  تت�رّصف  �جلز�ئر  �أود�ن حّق 
�لقانون �جلز�ئري و�الأعر�ف �جلز�ئرية ولي�ضت 

ملكا لعائلة "�أود�ن" حتتكرها لنف�ضها.
"دولة  يف  �جلز�ئر  ح�رص  ومن  قارة  8.�جلز�ئر 
فقد  �أود�ن"  �ضاحة  "دولة  و  �ملركزي"  �لريد 
�ضاأنها  من  وح��ّط  و�جلز�ئريني  �جلز�ئر  ظلم 

و�ضاأنهم.
9.�أغتنم �لفر�ضة الأوّجه كّل �لتحية و�لتقدير 
�جلز�ئر  يف  �لعا�ضميني  الإخو�ننا  و�الح��ر�م 
و�ل�ّضعادة  �ملحّبة  كّل  لهم  متمنيا  �لعا�ضمة 

و�لتوفيق.

"من  �لله:  رحمه  �لب�رصي  �حل�ضن  يقول 
عجز عن �لبناء فال ي�ضتغل بالهدم ، �تركو� 
�أحوج  فما  ويعملون"؛   يبنون  �لبناءين 
زرع  �إيل  �ل�ضعب  �لزمان  هذ�  يف  �لب�رصية 
طيب �الأثر، و  �لتحلي ، و�لتجلي، و�لتخلي، 
بالف�ضيلة و�ل�ضر، وجمال جميل  فالتحلي 
ب��االأدب،  �لتحلي  وزينة  �الأخ��الق،  كمال 
مل  و�لتُجّ و�لعمل،  بالفعل،  �لقول  و�قر�ن 
�لقول،  من  و�لُفح�ش  �ل�ضوء،  عن  و�لبعد 
بالزينة عند كل م�ضجد،  و�لتجلي  و�لفعل، 
وتتزينو�   لربكم  تتجملو�  �أن  �أجمل  فما 
بيوت  يف  �لفري�ضة،  الأد�ء  تذهبون   حينما 
وتتجملون  تتزينون،  كما  وجل،  عز   �لله 
مع  �لعرو�ضة،  �ملحبوبة  �أو  �لقادة،  ملقابلة 

مقرونًة  �لتجلي،  �أجمل  وم��ا  عري�ضها،، 
و�لذكر،  و�ل��وق��ار،  بال�ضكينة،  بالتحلي 
 ، بالت�ضبيح  ذلك  وو�ضل  و�لروحانيات 
و�لو�ضال  و�حلمد،  و�حلوقلة،  و�لتهليل، 
�لذي  �لعباد،  رب  �خلالق  مع  �ملخُلوق  بني 
علينا   قادمة  �ضاعة   �ضتاأتي  ما،  يومًا  حتمًا 
يديِه  بني  للوقوف  منها  مفر  فال  جميعًا،  
لن�ضاأل  ترجمان  غري  من  وتعايل  �ضبحانه 
كل  �ضري  ووقتها  و�لكثري،  �لقليل،  عن 
و�لعمل،  �الأثر،  طيب  من  قدمت  ما  نف�ش 
عنه  ي�ضئل  ما  و�أول   ، �خلري  عن  لتُجزي 
و�لو�ضل  �ل�ضلة،  فهي  �ل�ضالة  �الن�ضان 
�لله  و�ضله  و�ضلها  من  وربه  �لعبد  بني 
 " تعايل:  ق��ال  �لله.  قطعه  قطعها  وم��ن 
�أ�ضحاب  �إال  رهينه  ك�ضبت  مبا  نف�ش  ُكل 
�ملجرمني  عن  يت�ضاءلون  جنات  يف  �ليمني 
من  نكن  مل  قالو�  �ضقر  يف  �ضلككم   ما   ،
و�آخر  �لو�دع  خطبة  كانت  ولقد  �مل�ضلني". 
�ل�ضالة،  �لله عليه و�ضلم  �لنبي �ضل  كالم 
بالن�ضاء  �لو�ضية  �أي  �أميانكم  ملكت  وما 

�ضلى  �لله  ر�ضول  ويقول  وبال�ضالة،  خري�ً 
 ، متعمد�  �ل�ضالة  ترك  ال   "  : و�ضلم  �لله 
برئت  فقد  متعمد�  �ل�ضالة  ترك  من  فاإنه 
�لله  ر�ضول  قال  ر�ضوله"،  و  �لله  ذمة  منه 
يحا�ضب  ما  �أول  �إن   "  : و�ضلم  �لله  �ضلى 
�ضالته  عمله  من  �لقيامة  يوم  �لعبد  به 
و�إن   ، و�أجن��ح  �أفلح  فقد  �ضلحت  ف��اإن   ،
�نتق�ش من  ، فاإن  ف�ضدت فقد خاب وخ�رص 
وتعاىل  تبارك  �لرب  قال   ، �ضيئا  فري�ضة 
فيكمل  تطوع  من  لعبدي  هل  �أنظرو�   :
يكون  ثم   ، �لفري�ضة  من  �أنتق�ش  ما  بها 
�لله  ر�ضول  وقال  ذلك"؛  على  عمله  �ضائر 
عليها  حافظ  "من   : و�ضلم  �لله  �ضلى 
وبرهانا  ن��ور�  له  كانت  �ل�ضالة[  ]يعني 
عليها  يحافظ  مل  ومن  �لقيامة  يوم  وجناة 
وكان  جناة  وال  برهان  وال  نور  له  يكن  مل 
وهامان  وفرعون  قارون  مع  �لقيامة  يوم 
و�أبي بن خلف"، و�ليوم  نري  بع�ضنا  من 
و�أ�ضاعوها  بال�ضالة،  تهاونو�  قد  �مل�ضلمني 
وتلك  مطلًقا،  ترًكا  بع�ضهم  تركها  حتى 

ديننا  �أمور   من  وكبرية   عظيمة  م�ضيبة  
يف  تعاىل  �لله  من  �لوعيد  ج��اء  �حلنيف 
}َفَخَلَف  تعاىل:  قال  كما  تركها  من  حكم 
َبُعو�  َو�تَّ اَلَة  �ل�ضَّ اُعو�  �أَ�ضَ َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمن 
َتاَب  �إِالَّ َمن   . ا  َغيًّ َيْلَقْوَن  َف�َضْوَف  َهَو�ِت  �ل�ضَّ
َة  نَّ �جْلَ َيْدُخُلوَن  ْوَلِئَك  َفاأُ ا  احِلً �ضَ َوَعِمَل  َو�آَمَن 
قال  ]مرمي:59-60[،  �َضْيًئا{  ُيْظَلُموَن  َواَل 
"لي�ش معنى  �بن عبا�ش ر�ضي �لله عنهما: 
�أخروها  ولكن  بالكلية  تركوها  �أ�ضاعوها 

�أوقاتها". عن 
}َفَوْيٌل  �أخ��رى:  �آي��ٍة  يف  تعاىل  �لله  وقال 
اَلِتِهْم  �ضَ َع��ن  ُه��ْم  ��ِذي��َن  �لَّ لِّنَي،  لِّْلُم�ضَ
�إالَّ  �ل�ضالة؟!  تارك  ينتظر  فماذ�  �َضاُهوَن"، 
ا  مر�ضً �أو  ُمطِغًيا،  غنًى  �أو  ُمن�ِضًيا،  فقًر� 
موًتا  �أو  -ُم�ضِعًفا-  ًد�  ُمفنِّ هرًما  �أو  ُمف�ِضًد�، 
�أو  ُينتظر،  غائب  ف�رّص  �لدجال  �أو  جُمِهًز�، 
�أبي  وعن   .. َو�أََمُرّ ْدَهى  �أَ اَعُة  }َو�ل�َضّ �ل�ضاعة 
هريرة ر�ضي �لله عنه �أن ر�ضول �لله �ضلى 
ِبَيِدِه  َنْف�ِضي  َو�َلِّذي   (  : �لله عليه و�ضلم قال 
�آُمَر  ُثَمّ  َفُيْحَطَب  ِبَحَطٍب  �آُمَر  �أَْن  َهَمْمُت  َلَقْد 

َمّ  َفَيوؤُ َرُجاًل  �آُمَر  ُثَمّ   ، َلَها  َن  َفُيوؤََذّ اَلِة  ِبال�ضَّ
َعَلْيِهْم  َق  َفاأَُحِرّ ىَل ِرَجاٍل  �إِ �أَُخاِلَف  ُثَمّ   ، ا�َش  �لَنّ
ُبُيوَتُهْم ، َو�َلِّذي َنْف�ِضي ِبَيِدِه َلْو َيْعَلُم �أََحُدُهْم 
َح�َضَنَتنْيِ  ِمْرَماَتنْيِ  �أَْو  �َضِميًنا  َعْرًقا  َيِجُد  ُه  َنّ �أَ
ر�ضي  هريرة  �أبي  وعن  �لع�ضاء"،  َل�َضِهَد 
ُه َعَلْيِه  َلّى �لَلّ ِبَيّ �ضَ �لله عنه قال : " �أََتى �لَنّ
�لَلِّه  َر�ُضوَل  َيا  َفَقاَل   ، �أَْعَمى  َرُجٌل  َم  َو�َضَلّ
 ، �مْلَ�ْضِجِد  �إِىَل  َيُقوُديِن  َقاِئٌد  يِل  َلْي�َش  ُه  َنّ �إِ  :
َم  َو�َضَلّ َعَلْيِه  ُه  �لَلّ َلّى  �ضَ �لَلِّه  َر�ُضوَل  َل  َف�َضاأَ
�َش  َفَرَخّ  ، َبْيِتِه  يِف  ِلَّي  َفُي�ضَ َلُه  �َش  ُيَرِخّ �أَْن   :
َت�ْضَمُع  َهْل   (  : َفَقاَل   ، َدَعاُه  َوىَلّ  ا  َفَلَمّ  ، َلُه 
 ،" َفاأَِجْب  َقاَل   . َنَعْم  َقاَل   ، اَلِة  ِبال�ضَّ َد�َء  �لِنّ
وحتلو�  بالتقوي،  تزينو�   �الأحباب  �يها  فيا 
وتطيبو�  باالإح�ضان،   وجتملو�  ب��االأمي��ان، 
 ، �لطعام  و�طعام  بينكم،  �ل�ضالم  باف�ضاء 
و�ل�ضالة بالليل و�لنا�ش نيام، ولني �لكالم  
علي   و�ل�ضالم  ب�ضالم،  ربكم  جنة  تدخلون 
و�ضالمًا  برد�ً  وكان   ، �الأثر  طيب  ترك  من 
وح�ضوره   ذكرُه  عاطر�ً   ويا�ضمينًا  وحبًا،   ،

�لنا�ش. بني 

هوي الراحة، وال�ضالم، واجلمال، وتهفو نا�ضدًة  الظالل الوارفة من االأمن، واالأمان، وال�ضعادة، واخلري، والثناء، والبهاء، وال�ضفاء،  اإن النف�س الب�ضرية غالبًا ما تجُّ
وذلك االأمر يف كل وقٍت وزمان.

بقلم /معمر حبـار

 الدكتور/ جمال عبد النا�ضر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل
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 ماذا يعني فريو�س وكيف ميكن لكائن ال يرى 
الب�ضر؟  يهدد  اأن  بالعني 

 5 اأخطاء جتعل مهمة تنظيف 
البيت اأ�ضعب.. التاأجيل والبدء 

من نقطة خاطئة اأ�ضواأها 

�لرغم من �أننا غالبًا ما نفكر يف  على 
��ضطر�ب �لو�ضو��ش �لقهري 

كمر�ش ي�ضيب �لبالغني 
و�لكبار، �إال �أن ما بني 0.25 

�إىل ٪4 من �الأطفال ي�ضابون 
بالو�ضو��ش �لقهري، وفقًا 

لالإح�ضائيات، ويبلغ 
متو�ضط   عمر �الأطفال 
�مل�ضابني به حو�يل 10 

�ضنو�ت،على �لرغم من 
�أن �الأطفال �لذين تقل 

�أعمارهم عن 5 �أو 
6 �ضنو�ت قد 

يتم ت�ضخي�ضهم 
باملر�ش �أي�ضًا، 

وفقًا ملا ذكره موقع 
 Very well"

."mind
ووفقًا 

للموقع 
فاإن بد�ية 

ظهور 
�أعر��ش �لو�ضو��ش �لقهرى تكون فى �ضن 

�لثالثة، �إال �إنه نادر�ً للغاية ما ي�ضيب �لطفل فى 
هذ� �لعمر.

 �عر��ش �لو�ضو��ش �لقهرى لدى �الأطفال
 يحب �لعديد من �الأطفال �ل�ضغار فرز �الأ�ضياء 

ح�ضب �للون �أو �ل�ضكل �أو �حلجم �أو �مللم�ش، 
يف هذ� �لع�رص، ينموون ويتغريون ب�رصعة 

وميكن �أن ي�ضاعدهم �النخر�ط يف هذ� �لنوع 
من �ل�ضلوك على فهم عاملهم �ملحدو،  كما 

ُيظهر �لتطور �ملعريف �أثناء تعلمهم �لتمييز 
بني �خل�ضائ�ش و�لعنا�رص �جلماعية من خالل 

ت�ضابهها، هذه �ملرحلة من �لتطور طبيعية 
و�إيجابية للغاية.

لكن هذ� �ل�ضلوك ميثل م�ضكلة �إذ� بد�أ يوؤثر 
�ضلًبا على طفلك، حيث يجب �أن يكون �لفرز 

و�لتنظيم جزًء� �إيجابًيا من �للعب، لذلك �إذ� 
�أ�ضبح هاج�ًضا �أو �ضيًئا ما يبد�أ طفلك يف 

�العتماد عليه لوقف خوفه �أو قلقه، وعلى 
�الأخ�ش �إذ� كان يوؤثر على �أن�ضطته �لعادية، فقد 

حان �لوقت للذهاب لطبيب نف�ضى.
و�الأطفال �ل�ضغار �لذين يعانون من �لو�ضو��ش 

�لقهري هم من يلتزمون بالقو�عد و�لنظام 
ويحتاجون �إىل �تباع خطو�ت معينة بطريقة 

معينة، قد ي�ضبحون منزعجني جًد� �إذ� مت تخطي 

خطوة ما �أو كان هناك �ضيء ما خارج �لنظام 
ويبدو �أنهم قلقون للغاية.

ن�ضائح للو�لدين للتعامل مع �لطفل �مل�ضاب 
بالو�ضو��ش �لقهري

 �لتعامل مع �الأطفال �لذين يعانون من 
�لو�ضو��ش �لقهري ميكن �أن يكون حتديًا 

و�ضعوبة، خا�ضة �إن �كت�ضاف �لو�ضو��ش 
�لقهري �ضعب ، خا�ضًة عندما يتعر�ش له 

�الأطفال و�خلطوة �الأوىل �الأ�ضا�ضية �لتي يجب 
على كل و�لد طفل م�ضاب بالو�ضو��ش �لقهري 

�أن يتعهد باأن ي�ضبح مد�فعا فعاال عن طفله.
�الأطفال �لذين يعانون من �لو�ضو��ش �لقهري 

غالًبا ما يكون لديهم نظرة ثاقبة على 
هو�ج�ضهم �أكرث من �لبالغني وقد ال يكون 

لديهم �لقدرة على فهم �لطبيعة غري �ملنطقية 
الأفكارهم.

يف معظم �حلاالت ، يكون �لعالج �ملو�ضى به 
حالًيا ملر�ش �لو�ضو��ش �لقهري عند �لطفولة 

عبارة عن مزيج من �لعالج �ل�ضلوكي �ملعريف 
�لفردي �أو �جلماعي لكن �إذ� كان �الأمر �ضديد�ً 

ميكن ��ضتخد�م �الأدوية �لتي تزيد من م�ضتويات 
�ل�ضريوتونني �لكيميائي �لع�ضبي مثل مثبطات 

�مت�ضا�ش �ل�ضريوتونني �النتقائية.

 �إذ� كنِت ت�ضتغرقني وقًتا طوياًل 
وتبذلني �لكثري من �ملجهود 

فى تنظيف �ملنزل فرمبا تقومني 
باالأمر ب�ضكل خاطئ، فوفًقا ملوقع 
"thespruce" ترتكب �لكثري من 
�لن�ضاء بع�ش �الأخطاء �ل�ضائعة فى 

تنظيف �ملنزل جتعل مهمتها �أكرث 
�ضعوبة وت�ضتغرق وقًتا وجمهوًد� 

�أكر من �ملعتاد، لذ� تعرفى على 
�أبرز هذه �الأخطاء و��ضتمتعى فى 

�ملرة �ملقبلة مبهمة �أ�ضهل. 
�خلطاأ �الأول: تاأجيل تنظيف �لبقع 

تاأجيل تنظيف بقع �لطعام 
و�ل�رص�ب �ملختلفة على �جلدر�ن 

�أو �الأر�ضية وغريها، يت�ضبب 
فى تر�كم �جلر�ثيم و�لبكترييا، 

ويت�ضبب كذلك فى �ضعوبة 
تنظيف �لبقع، و��ضتغر�ق وقت 

طويل فى �لتخل�ش منها، لذلك 
يف�ضل عدم �النتظار لليوم 

�ملخ�ض�ش للتنظيف للتعامل مع 
�لبقع بعمق، فكلما �أ�رصعِت فى 

�لتعامل معها و�إز�لتها كلما كانت 
مهمتك �أكرث �ضهولة. 

�خلطاأ �لثانى: �لبدء من نقطة 
خاطئة يف �لغرفة

تعتر من �أكرث �الأخطاء �ضيوعًا 
لتنظيف �ملنزل، هو �لبدء من 
نقطة خاطئة مما يت�ضبب فى 

��ضتغر�ق �ملزيد من �لوقت فى 
تنظيف �لغرفة، لذلك يف�ضل �لبدء 

بتنظيف �جلزء �لعلوى من حيث 
تنظيف �ل�ضقف و�إز�لة �الأتربة 

بقطع �الأثاث و�لتخل�ش من خيوط 
�لعنكبوت، ثم تنظيف �الأر�ضية، 

وعند تنظيف �جلدر�ن و�الأبو�ب �أو 

�لنو�فذ �بد�أى من �الأعلى لالأ�ضفل 
وقاومى �إغر�ء �لبدء بتنظيف 

�ملنطقة �الأقرب ليديِك.
�خلطاأ �لثالث: ��ضتخد�م منتجات 

تنظيف خاطئة
تعتر من �أكرث �الأخطاء �ضيوعًا 
بني ربات �ملنزل، هو ��ضتخد�م 

منتجات تنظيف خاطئة للتنظيف، 
�أو ��ضتخد�م نوع منظف و�حد 

لتنظيف كل �لبيتمما يت�ضبب فى 
�حل�ضول على نتائج �ضلبية ويجعل 

مهمتك �أ�ضعب، لذلك يف�ضل 
�رص�ء �ملنتج �ملنا�ضب لكل منطقة 

من خالل �لتاأكد من مل�ضق �ملنتج.
�خلطاأ �لر�بع: ��ضتخد�م �أدو�ت 

تنظيف غري نظيفة
يجب ��ضتخد�م �أدو�ت تنظيف 

نظيفة حتى التزيد �الأمور �ضوء�ً، 
وت�ضبب تر�كم �أكرث لالأتربة 

و�جلر�ثيم و�لبكترييا، �مل�ضببة 
لالأمر��ش �ملعدية، لذلك يجب 

�الهتمام بتنظيف �الأجهزة 
و�الأدو�ت قبل ��ضتخد�مها.

�خلطاأ �خلام�ش: عدم تعليم �الأطفال 
�مل�ضاعدة يف �الأعمال �ملنزلية

يعتر عدم تعليم �الأطفال م�ضاعدة 
�الأم فى �الأعمال �ملنزلية من �أكر 
�الأخطاء �لتى تقع فيها �لكثري�ت، 
مما يت�ضبب فى �ضعور �الأم بالتعب 

و�الإرهاق خالل �لتنظيف، لذلك 
يف�ضل تعليم �الأطفال �مل�ضاعدة 

فى �الأعمال �ملنزلية �لب�ضيطة، مثل 
طى �ملنا�ضف، حتى يتعلمو� حتمل 
�مل�ضئولية وزيادة �ملهام تعقيد� مع 

تقدمهم فى �لعمر.

 �لفريو�ش هو�أ�ضغر نوع من 
�لطفيليات وير�وح حجمه عادة من 

0.02 �إىل 0.3 ميكرومر، وعلى �لرغم 
من حجمه �لذى ال يرى بالعني �ملجردة 

�إال �إنه قد يهدد �لب�رصوي�ضيبهم باملر�ش 
بل ويهدد بالوفاة �أحيانًا، مثلما حدث 

مع فريو�ش كورونا �جلديد �أحدث 
�لفريو�ضات �لتى تهدد �لعامل حاليًا..

ولكن هل ت�ضاءلت كيف ميكن لكائن 
متناهى �ل�ضغر �أن ينهى حياة �إن�ضان.. 

هذ� ما نتعرف عليه فى �ل�ضطور 
�لتالية.

ما هو �لفريو�ش ؟
ذكر موقع medical news �أن 

�لفريو�ش �أ�ضغر �لطفيليات، ويحتوى 
ج�ضمه على نو�ة و�حدة حماط بطبقة 
بروتينية ويف بع�ش �الأحيان �إنزميات 

مطلوبة لبدء تكاثر �لفريو�ش.
وال ت�ضنف �لفريو�ضات وفًقا لالأمر��ش 

�لتي ت�ضببها؛ بداًل من ذلك، يتم 
جتميعها يف عائالت خمتلفة بناًء على 

ما �إذ� كان �حلم�ش �لنووي �أحادي �أو 
مزدوج.

تاريخيا، ت�ضببت بع�ش �الأمر��ش 
�لتى ت�ضببها �لفريو�ضات يف تدمري 
�حليو�نات و�لنباتات و�لب�رص ومنها 

�أمر��ش مثل: �ضلل �الأطفال و�جلدري.
هل �لفريو�ضات حية؟

عندما �كت�ضف �لباحثون �لفريو�ضات 
الأول مرة و�أدركو� �أنها تت�رصف ب�ضكل 

م�ضابه للبكترييا، �أ�ضبحو� يعترونها 
»�أحياء«.

ومع ذلك، فقد تغريهذ� �ملنظور يف عام 
1930 عندما ثبت �أن �لفريو�ضات ال 

متتلك �الآليات �لالزمة لوظيفة �لتمثيل 

�لغذ�ئي، وقرر�لعلماء �أن �لفريو�ضات 
تتكون بب�ضاطة من �حلم�ش �لنووي 
د�خل ق�رصة �لروتني، وبالتاىل فهى 

�آليات كيميائية حيوية ولي�ضت كائنات 
حية.

كيف ي�ضيبك �لفريو�ش باملر�ش؟
ال متلك �لفريو�ضات �الآليات �لالزمة 

للبقاء على قيد �حلياة ب�ضكل م�ضتقل 
لذ� تقوم بالبحث عن �خلاليا �مل�ضيفة 

لها من �لنباتات �أو �حليو�نات، حيث 
ميكنها ��ضتخد�م �آليات تلك �خلاليا 

للتكاثر.
يدخل �لفريو�ش جل�ضم �الإن�ضان من 

خالل �نتقال �أفقي �أو عمودي:
-�نتقال �الت�ضال �ملبا�رص: ي�ضري �إىل 

�نتقال �لعدوى عر �الت�ضال �جل�ضدي 
بني �ضخ�ش م�ضاب وغري م�ضاب من 

خالل �لتقبيل �أو �الت�ضال �جلن�ضي
-�نتقال غري مبا�رص: هنا ينتقل �لفريو�ش 

عن طريق �الت�ضال مع �الأ�ضياء �أو 
�ملو�د �مللوثة مثل �ملعد�ت �لطبية �أو 

�أدو�ت تناول �لطعام �مل�ضركة.
-�لطعام و�ل�رص�ب �مللوث: يلتقط 

�الإن�ضان �لفريو�ش من �إمد�د�ت �لغذ�ء 
و�ملياه �مللوثة بالر�ز، وهذ� غالبا ما 

ي�ضبب �ملر�ش �لوبائي.
- �نتقال �لهو�ء �إىل �لعدوى �لتنف�ضية 
�لتي حتدث عند ��ضتن�ضاق �لفريو�ش.
مبجرد و�ضول �لفريو�ش �إىل م�ضيفه 
وهو �الإن�ضان، يتعرف على م�ضتقبل 
حمدد ويرتبط به على �ضطح �خللية 

�مل�ضتهدفة ثم يدخل �إىل �جل�ضم ويبد�أ 
�جل�ضم فى ��ضت�ضعار ج�ضم غريب ويبد�أ 

جهاز �ملناعة فى حماربته.
دورة حياة �لفريو�ش

مبجرد �إ�ضابة فريو�ش خللية �الإن�ضان، 
ميكن �أن يتكاثر د�خل تلك �خللية عدة 

مر�ت وبداًل من �لتق�ضيم و�لتكاثر 
بالطريقة �لتي تعمل بها �خلاليا، متر 

�لفريو�ضات بعملية ت�ضمى »دورة 
حياة«.

�أواًل، يكرر �لفريو�ش �حلم�ش �لنووي 
و�لروتني �لتي يتم جتميعها بعد ذلك 

يف جزيئات فريو�ش جديدة ويوؤدى 
هذ� �إىل تكاثره د�خل �خللية ومبجرد 

�نفجار�خللية ت�ضيب �خلاليا �مل�ضيفة 
�ملحيطة بها بالفريو�ش. ميكن �أن 

ت�ضتغرق هذه �لعملية �أقل من 12 
�ضاعة ، �أوعدة �أيام، كما هو �حلال مع 

فريو�ش �الإيبوال.

 اأعرا�س الو�ضوا�س القهري قد تظهر  على طفلك
مجتمــــع يف �ضن الثالثة.. كيف تكت�ضفينها؟ 

ن�ضيحة ذهبية لت�ضجيع الطفل 
على القراءة

ميكن لالأم اأن جتعله يذاكر مع 
�سديق له مما يزيد 

من حما�سته 
اأكرث  للمذاكرة 
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لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على 
املشاركة املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  
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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:   ما ال�ضيءالذي هو لك،لكن النا�س ي�ضتعملونه 
اأكرث منك ؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�ضطيب الكلمات
)من هي-املحبوبة-اأكثـر يف -العامل-الزوجة-الوفية(-

)الق�ضة-تطفو-على �ضطح-املاء-واحلجر-الكرمي-يغو�س-
اإىل-االأعماق(-و�ضيم-جود-االأرجنتني-مارية-وطن-

زهرة-غم�س-هيام .

1مضيق يف اخلليج العريب
2نظرن إليه حبدة o فيضان ما بعد املطر مثال

3طباخ o مرجل
4واحدة

5ثلثا يعي o – الهناية الزمن o انتفاخ مرضي يف اجلسم 
)مبعثرة(

6خط ومهي يتساوى عنده الليل والنهار
7احس بيدي o أهلي
8أعلى قمة يف أوروبا

9وضع السائل يف املاكنة بغرض صيانتها
10مرة االحساس باليد )معكوسة( o خمزن بذرة احلياة

أفقــــــــــــــــــي

1يف الطبيخ o عكس متماسك 
)معكوسة(

2حضن أو احتضن أو مجع o غري 
صاحل لالستعمال

3يسيل قطرات o مبدأ يف الفكر 
املاركسي باحتاد أمم العامل

4ممر مائي بني البحرين األمحر 
واالبيض املتوسط

5ثالثة حروف متشاهبة o ثلثا باب 
o ننهي

6وضع شيئا يف مكان ما خفية
7أخر النهار o جلس أرضا ووضع 

يديه على ركبتيه
 o عملة روسيا o 8عصري الزيتون

متشاهبان o أمة ذات حضارة شبيهة 
حبضارة الفراعنة لكن يف أمريكا 

اجلنوبية
9نظرية داروين للتطور o قام من 

فراشه ومن سباته

عمــــــــــــــودي 
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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  5   4   3    2   1
الكلمات ال�ّسهمية

بلد وقع اإتفاق ودي مع بريطانيا بخ�سو�س 
تق�سيم نفوذها يف الوطن العربي



وديعة 150 مليون دوالر التي �ضتقدم لتون�س ت�ضدد خالل 10 �ضنوات
بعدما خّلفت جدل، م�سوؤولون تون�سيون يك�سفون:

لــــوؤي .ي
----------------------

وقال  مدير عام التمويل والدفوعات 
التون�سي   املركزي  بالبنك  اخلارجية 
عبد الكرمي ل�سود يف ت�سريح �سحفي، 
اإن الوديعة التي �ست�سخها اجلزائر يف 
 150 بقيمة  التون�سي  املركزي  البنك 
الحتياطي  دعــم  يف  �ست�سهم  مليون 
اأكرب  �سيولة  وتوفري  للبنك  الأجنبي 
ل�سوق ال�سرف الداخلية بني البنوك.
واأ�ساف اأن البنك املركزي التون�سي هو 
الوديعة  يف  الوحيد  املت�سرف  تقنيا 
مــدة  اأن  اإىل  مــ�ــســريا  اجلــزائــريــة، 
ت�سديدها يحددها اّتفاق بني البنكني 

املركزيني اجلزائري والتون�سي.
واأعلن  مدير عام التمويل والدفوعات 
التون�سي  املركزي  بالبنك  اخلارجية 
املركزي  للبنك  املمنوحة  الوديعة  اأن 
متنحها  وديــعــة  رابــع  هــي  التون�سي 
اجلزائر لتون�س، حيث منحت اجلزائر 
 50 بقيمة   2011 �سنة  وديعة  تون�س  
 10 على  ت�سديدها  مت  دولر  مليون 
�سنوات ب�سفر فائدة والوديعة الثانية 
مليون   100 بقيمة   2014 �سنة  كانت 

اإ�سافة  نف�سها  املالية  بال�سروط  دولر 
عام  لتون�س  منحت  ثالثة  وديعة  اإىل 
ال�سروط  تكون  اأن  مرجحا   ،2015
املالية اخلا�سة بالوديعة الرابعة 150 

مليون دولر هي نف�سها .

العملة  من  تون�س  احتياطي  اأن  واأبرز 
الأجنبية الآن يتجاوز 19 مليار دينار 
ــذي  110 اأيـــام تــوريــد وال واأكـــر مــن 
حت�سن  على  جــيــدا  مــوؤ�ــســرا  يعتربه 
هو  ــك  ذل عــلــى   والــدلــيــل  ال�سيولة،  

حت�سن قيمة الدينار التون�سي، م�سيفا 
اجلزائرية  الوديعة  يف  الت�سرف  اأن 
اأو  �سح  ت�سجيل  حــال  يف   اإل  يتم  لن 
م�ستوى  على  ال�سيولة  يف   �سعوبة 

ال�سوق التون�سية.

ـــع الــثــالث  ـــودائ ـــك مــع ال كــمــا مت ذل
ــر  ــزائ اجل منحتها  ــي  ــت ال الــ�ــســابــقــة 

لتون�س.
والدفوعات  التمويل  عام  مدير  واأكد 
التون�سي  املركزي  بالبنك  اخلارجية 
املــركــزي  البنكني  بــني  الــتــعــاون  اأن 
التون�سي واجلزائري يف جمال الودائع 
ــالت املــالــيــة  ــام ــع ــة يــتــعــدى امل ــي ــال امل
املتبادلة  الثقة  على  موؤ�سرا  ويعترب 

بني البلدين .
املركزي  البنك  حمافظ  اأن  واأ�ــســاف 
هذا  يف  دعا  العبا�سي  مروان  التون�سي 
مع  لــقــاءات  ــدة  ع ــالل  خ مــن  ال�سدد 
املركزية باجلزائر  البنوك  حمافظي  
ولــيــبــيــا واملـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا اإىل 
املالية  بالتعاونات  الرتقاء  �سرورة  
اقت�ساديات  ــني  ب تــكــامــل  لتحقيق 
ميكن  ــه  اأن اإىل  م�سريا  الـــدول،  هــذه 
املحروقات   جمال  من  مثال  النطالق 
املتطور يف اجلزائر لدعم تون�س  التي  
تعاين عجزا يف هذا املجال خا�سة واأن 
اأن  ميكن  وخربات  كفاءات  لها  تون�س 

تنفع بهم اجلزائر  ح�سب ت�سريحه .

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأمــر 
الأول  الوزير  الثالثاء،  اأم�س  تبون، 
وت�سوية  ب�سبط  ــراد،  ج العزيز  عبد 

لل�سحف  الــقــانــونــيــة  ــة  ــي ــع ــس ــو� ال
اأفاد  ما  ح�سب  املوطنة،  الإلكرتونية 
واأ�ساف  اجلمهورية،  لرئا�سة  بيان  به 

الإلــكــرتونــيــة  ال�سحف  اأن  املــ�ــســدر 
�ستعامل نف�س معاملة ال�سحف الوطنية 
الر�سمية،  التغطيات  يف  املــكــتــوبــة، 

مردفا باأنها �ست�ستفيد اأي�سا من الإ�سهار 
العمومي يف حدود ما ي�سمح به القانون
ق/و

اأ�سفر حادث انحراف و انقالب حافلة 
الثالثاء  اأم�س  وقع  امل�سافرين  لنقل 
اأهرا�س(  )�سوق  امل�سروحة  ببلدية 
اإ�سابة  و  اأ�سخا�س  �سبعة  هالك  عن 

ح�سيلة  ح�سب  بجروح،  اآخرين   20
املدنية. احلــمــايــة  مل�سالح  ــة  ــي اأول
احلــادث  ــاأن  ب امل�سدر،  ذات  واأو�ــســح 
الوطني  الــطــريــق  على  ــع  وق الـــذي 

بلحر�س،  امل�سمى  باملكان   16 ــم  رق
حافلة  انقالب  و  انحراف  عن  جنم 
خط  على  تعمل  امل�سافرين،  لنقل 
يف  و�سقوطها  اأهرا�س-عنابة،  �سوق 

من  اجلــرحــى  ا�سعاف  مــنــحــدر.ومت 
طرف اأعوان احلماية املدنية و نقلهم 

اىل امل�ست�سفى املحلي.
ق/و

تــلــقــى اأعـــــوان احلــر�ــس الــبــلــدي، 
الربملان  مقر  اأمام  اعت�سموا  الذين 
من  ا�ستقبلوا  والذين  بالعا�سمة، 
اجلمهورية،  برئا�سة  اإطــارات  قبل 
ــات  ــالق ــع ــد مــكــتــب ال ــدي ــح ــت ــال وب
ــال  ــس ــ� ــاإي ــة، وعــــــودا ب ــي ــوم ــم ــع ال
اجلمهورية  لرئي�س  ان�سغالتهم 
 15 عبد املجيد تبون وانتظار مهلة 
 9 من  ــر  اأك بعد  عليهم  للرد  يوما 
�سنوات من رفع مطالبهم.لأول مرة 
ا�ستطاع  �سنوات،   9 من  اأكر  ومنذ 
الو�سول  البلدي  احلــر�ــس  ـــوان  اأع
وتقدمي  اجلمهورية  رئا�سة  اإىل 
املرفوعة  وان�سغالتهم  مطالبهم 
منها  حــرمــوا  الــتــي  و  �سنوات  منذ 
رغم تاأدية مهامهم وتلبيتهم لنداء 
ال�سوداء،  الع�سرية  خالل  الوطن 
حيث  م�سلحة،  اأو  �سروط  اأي  دون 
احلر�س  من  ــوان  اأع  3 اأم�س  اجتمع 
العالقات  مبكتب  مب�سوؤول  البلدي 
اجلمهورية،  برئا�سة  العمومية 
فقد  ـــوؤلء  ه ت�سريحات  وح�سب 
لرئي�س  ملفهم  بتقدمي  وعــدهــم 
اجلمهورية من اأجل التكفل بهم، مل 
يتوان اأعوان احلر�س البلدي الـ500 
احتجاجية  وقفة  نظموا  الــذيــن 
قادمني  الربملان،  قبة  اأمــام  اأم�س، 
تاأكيدهم  يف  حلظة  وليــة   13 من 

اأنهم يتربوؤون وب�سكل قطعي  على 
�ساأنها  اأو نقابة من  اأي تن�سيقية  من 
منا�سبة  اأي  يف  متثيلهم  ادعــــاء 
�ــســاوم  ـــن  اأي �ــســابــقــا،  حـــدث  مثلما 
رمــوز  عهد  يف  بق�سيتهم  البع�س 
بالـ  اأ�سموهم  كما  اأو  ال�سابق  النظام 
خدمة  على  وعملوا  »الع�سابة« 
ومن  الأوىل  بالدرجة  م�ساحلهم 
ثم طي ملف احلر�س البلدي ب�سكل 
الوقفات  نهائي، حيث مل جتد تلك 
الحتجاجية والعت�سامات والنوم 
من  ــر  اأك م�ستوى  على  الــعــراء  يف 
ولية، نفعا اأمام من باعوا ق�سيتهم 
حتى  ب�سطب  قاموا  حيث  �سابقا، 
ــى اعــتــمــاد  ــل ــول ع ــس ــ� مــطــلــب احل
باعتباره  »املرفو�سة«  التن�سيقية 
مازالت  معينة  فئة  يخ�س  مطلبا 
العكرة،  املياه  يف  ال�سطياد  حتاول 
ــدث  بــعــيــد عـــن ذلــــك اأيـــ�ـــســـا، حت
حقوقه  عــن  بالق�سية  املعنيون 
�سنوات  منذ  امله�سومة  الجتماعية 
اأمام تلك  الع�سرين �سنوات  جتاوزت 
الأجور التي تقدم لهم وحتى املنح 
املقدمة، حيث تقدر منحة التقاعد 
وال�سرار  العطب  ومنح  دج  بـ400 
دج،   2000 تتعدى  ل  اجل�سمانية 

وهو ما اعتربوه جمحفا يف حقهم.
ق/و

اأنهى البنك املركزي التون�ضي جدال خّلفه اإعالن اجلزائر تقدمي وديعة للبالد، كا�ضفا اأنها �ضت�ضدد خالل ع�ضر �ضنوات ولي�ضت هبة كما حتدث خرباء.

15 دج   1919   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   05  فــــيـــفـــري 2020 م  املوافـــــق لـ  11  جمادى الثاين  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الأربعاء 

اإجناز عيادة للتوليد مطلب 
�ضكان املقارين بتقرت

تعيني حكيم برجوج مديرا 
عاما جديدا للجمارك

ال�سلطات  بتقرت  املقارين  بلدية  �سكان  يطالب 
متخ�س�سة  عــيــادة  ت�سييد  بــ�ــســرورة  املعنية 
معاناة  مــن  التقلي�س  بغية  التوليد  مــيــدان  يف 
هي  التي  و  املجاورة،  البلديات  اإىل  هوؤلء  تنقل 
الأخرى ت�سهد ن�سبة معتربة من اإقبال املواطنات 
عليها...و على هذا الأ�سا�س عرب لنا مواطنو هذه 
يعانون  التي  املزرية  احلالة  هــذه  عن  البلدية 
خطر  اإىل  الأحيان  من  الكثري  يف  توؤدي  اإذ  منهااأ 
كبري على �سحة املر�سى و احلوامل ب�سفة خا�سة 
، فح�سب قولهم اإن البلديات املجاورة ل ت�ستطيع 
الإقبال  ب�سبب  احلــالت  كل  تغطية  اأو  تلبية 
املتزايد عليها من املر�سى ، زد على ذلك فاإن ن�سف 
كافية  غري  اأغلبها  اأو  عنها  املعرب  الحتياجات 
على م�ستوى املن�ساآت ال�سحية العمومية الكبرية 
بالأخ�س  و  املجاورة  البلديات  عرب  ال�سغرية  و 
باأن  املتحدثون  ذات  اأ�ساف  التوليد...و  ق�سم 
تزايد  يف  الطبي  ال�سرح  هذا  اإن�ساء  على  الطلب 
املحليني  امل�سوؤولني  التفاتة  بذلك   اآملني  م�ستمر 
حل  باإيجاد  اللتزام  بالأمر،  املعنية  ال�سلطات  و 
يف اأقرب الآجال املمكنة و املتمثل يف بناء عيادة 
طبية متخ�س�سة يف ميدان التوليد التي من �ساأنها 
و  البلدية  �سكان  احتياجات  و  متطلبات  تغطية 
تقلي�س ن�سبة الوفيات، التي تنجم يف الكثري من 
باملراكز  لاللتحاق  املري�سات  تاأخر  عن  الأحيان 

ال�ست�سفائية....
  ن-ق- التجاين 

عاما  مــديــرا  بــرجــوج  حكيم  ال�سيد  تعيني  مت 
عني  الذي   ، وارث  حممد  لل�سيد  خلفا   ، للجمارك 
التابعة  الدارة  هذه  راأ�س  على  املا�سي  اأبريل  يف 
لوزارة املالية ، ح�سبما �سرحت به اأم�س الثالثاء 

املديرية العامة للجمارك.
املدير اجلديد، و هو من مواليد عام 1979 بتيزي 
 )ENA( لــالإدارة  الوطنية  املدر�سة  خريج  وزو، 
الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  ل�سهادة  حامل  و 
الدولية )MBI(. و كان برجوج ي�سغل حلد الن 
لدى  بالديوان  املكلف  الدرا�سات  مدير  من�سب 

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

اأوامر ب�ضبط وت�ضوية و�ضعية ال�ضحف االلكرتونية

اأهرا�س ب�ضوق  حافلة  انقالب  يف  جريحا  و20  قتلى   7

ملف اأعوان احلر�س البلدي على مكتب تبون
"اإ�سرائيلي" اأن رئي�س  ذكر تلفزيون 
نتنياهو  بنيامني  الحتالل  وزراء 
تق�سي  �ــســفــقــة  ــب  ــي ــرت ت حــــاول 
ب�سيادة  ــي  ــك ــري الأم بـــالعـــرتاف 
الغربية  الــ�ــســحــراء  عــلــى  املــغــرب 
تطبيع  يف  اململكة  م�سي  مــقــابــل 
الــعــالقــات مــع تــل اأبــيــب. واأفـــادت 
الثنني،  الإ�سرائيلية  الـ13  القناة 
باأن نتنياهو تقدم اأكر من مرة اإىل 
العام  خالل  املبادرة  بهذه  وا�سنطن 
الأمــن  م�ست�سار  اأن  غــري  الأخـــري، 
الأبي�س  البيت  يف  ال�سابق  القومي 
وبعد  ب�سدة.  عار�سها  بولتون  جون 
املا�سي،  �سبتمرب  يف  بولتون  اإقالة 
جمددا  املو�سوع  هذا  نتنياهو  اأثــار 
مع وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
الأبي�س  البيت  اأن  غــري  بومبيو، 
واأ�سارت  اأخرى.  رف�س املقرتح مرة 
اإىل  �سلم  املقرتح  هذا  اأن  اإىل  القناة 
م�ست�سار  قبل  من  املتحدة  الوليات 
بن  مئري  الإ�سرائيلي  القومي  الأمن 
اأقام عالقات مع  اأنه  �سبات، مدعية 
املغربي  اخلارجية  لوزير  م�ساعد 
�سالت  على  عالوة  بوريطة،  نا�سر 
مع  وبوريطة  �سبات  بن  كال  تربط 
رجل الأعمال اليهودي ياريف الباز 
م�ست�ساري  وكبري  �سهر  من  املقرب 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
القناة،  وبح�سب  كو�سرن.  جاريد 

اجلانب  اأن  اإ�سرائيلي  م�سوؤول  اأكــد 
اإزاء  ارتياحه  عدم  اأبــدى  املغربي 
نتنياهو  ــود  وع بــني  "هوة"  ــود  وج
اأر�س  على  اأحــرزت  التي  والنتائج 
نتنياهو  حديث  عن  عالوة  الواقع، 
الرباط  مع  ال�سرية  ات�سالته  عن 

ال�سيا�سية. مل�ساحله 
و�سائل  اأفادت  املا�سي،  دي�سمرب  ويف 
خالل  بومبيو  بــاأن  عربية،  اإعــالم 
لقاء  عــقــب  ــرب  ــغ امل اإىل  زيـــارتـــه 
مع  �سيبحث  الربتغال  يف  نتنياهو 
مع  العالقات  تطبيع  اململكة  قيادة 
يف  ياأمل  نتنياهو  واأن  "اإ�سرائيل" 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  مرافقة 
اجلانب  اأن  غري  الرحلة،  هــذه  يف 
مناق�سة  قطعيا  رفــ�ــس  املــغــربــي 
العربية  ال�سلطات  مــع  التطبيع 
ــس  ــاد� ــس ــ� ــد ال ــم واألـــغـــى املـــلـــك حم

. املقرر مع بومبيو  اجتماعه 
م.رم�ساين

الك�ضف عن خمطط نتنياهو الإعداد �ضفقة 
ب�ضاأن ال�ضحراء الغربية 

مقابل اعرتاف املغرب ب�ضفقة القرن بعد ا�ضتقبال رئا�ضة اجلمهورية ملمثلني عنهم



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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