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الوزير ال�سابق 
واعلي يرف�ض التنازل عن 

ح�سانته الربملانية

وزير اخلارجية 
ال�سعودي  يف زيارة اإىل 
اجلزائر اليوم اخلمي�ض

فيما بوقادوم يلتقي حفرت يف بنغازيحماكمة "البو�سي" موؤجلة اإىل 26 من فيفري اجلاري

-   بوتني يدعو تبون لزيارة رو�سيا  

20

وفقا لآخر ترتيب اأعده موقع “غلوبال فاير باور”

      اللواء ال�سعيد �سنقريحة ُي�سرف على تنفيذ رمايات بال�سواريخ بتمرنا�ست

اجلي�ض الوطني ال�سعبي الأقوى مغاربيا
20/04

0403

07

تخزين 10 اآلف طن من 
البطاط�ض بالولية

يف اإطار اآلية "�سريبالك" ملعاجلة الفائ�ض 
يف الإنتاج 

و�سول اأول �سحنة ا�سترياد 
لالأ�سمـــاك الطــازجة  اىل 

الوليــة من مـوريتـانيـا 

حجز اأزيد من 20 كلغ من 
املخدرات  خالل �سنة 2019

بطالون باأولف يحتجون 
اأمام وكالة الت�سغيل 

الوادي

تندوف

غرداية

اأدرار

�س 07

�س 06

�س 06

�س 20

داء الق�سور الكلوي ينهك�س 13
 24 األف جزائري �سنويا

الدم ت�سفية  لعمليات  يخ�سعون  امل�سابني  من  األف   2305

يحوي بع�سها اآخر دفعة من قطع غيار ال�سيارات

- قرار احلكومة جاء بناء على اأن تلك ال�سلع موجودة وفواتريها  مدفوعة

تعّيني توفيق حكار رئي�سا مديرا عاما جديدا 
ملجمع �سوناطراك

اأبــو الــغــيــط يـــزور الــجـــزائرانهـاء مهام الرئي�ض املدير العـام ملجمـع �سوناطــراك كــمــال الـدين �سـيـخــي
 لـتــحـــ�سـري الـقـمـة الـعـربـيـة

0305

توقيف امراأة كانت 
تخطط لتهريب الكوكايني 

عرب احلدود التون�سية
اإنهاء مهام املدير العام 

لـ”نفطال” بلقا�سم حر�ساوي

�س 20

�س 20



�صورة وتعليق 
حـدث وال حـرج02 اخلمي�ض  06  فيفري  2020  م املوافق لـ 12 جمادى الثانية 1441 هـ   العدد  1920

القمامة ديكور:  حي 1300�سكن 
بالقطب  اجلامعي بالوادي 

م�ساعدة مربية 
تهني وت�سرب طفال 

معاقا بامل�سيلة 

اإقامة جامعية تتحول اإىل معتقل 

يف حادثة صادمة تعرض الطفل اسالم/ 
اربع  عشرة سنة/، معاق ذهنيا عمره العقلي 

عشر سنوات ،تعّرض للتعنيف والضرب املربح 
بواسطة خرطوم ماء على يد مساعدة مربية 

باملركز النفسي البيداغوجي 01 باملسيلة. كما 
قامت بشده بقوة من شعر رأسه حبيث تسببت 

له بآالم
كبرية كما استعملت العنف اللفظي ضده

وتعود تفاصيل احلادثة عندما تنقل اب 
الطفل اسالم من مقرة اىل مقر املركز النفسي 

والبيداغوجي باملسيلة من اجل نقل ابنه للبيت.
أخرب اسالم والده بانه تعرض للضرب من 
طرف املساعدة املربية، فعاد به اىل املركز 
وقدم شكوى للمساعدة االجتماعية اآلنسة 
لطيفة... حبيث عاينت جسم الطفل وتبني 

فعال انه تعرض للضرب وكانت األثار واضحة 
على اجلهة اليسرى من اجلزء السفلي ) اخلصر( 

حسب ما جاء يف شهادة املساعدة االجتماعية.

يتقلص جليد غرينالند يف الوقت احلاضر أسرع بسبع مرات مما يف العقد األخري من القرن املاضي، والسبب ليس فقط 
ذوبان سطحه العلوي، بل سطحه السفلي أيضا.

وتفيد جملة NatureGeoscience، بأن علماء اجلليد األملان، اكتشفوا سبب هذه الظاهرة الغريبة. بالطبع يثري قلق 
العلماء تسارع ذوبان جليد غرينالند، وأن االحترار العاملي حيفز هذه العملية أكثر، ما يؤدي إىل ارتفاع منسوب املياه يف 

البحار واملحيطات. وإذا أخذنا باالعتبار أن املحيط بالذات هو الذي يساهم يف “تقويض” جليد غرينالند من األسفل، 
فيمكننا احلديث عن وجود ردود فعل إجيابية. ولكن كيف؟ هذا ما حاول علماء معهد الفريد فيغنر للدراسات القطبية 

والبحرية يف برميرهافن، معرفته.
فقد درس الباحثون بنية اجلليد األكرب يف غرينالند الواقع يف مشال-شرق اجلزيرة، الذي يسمى جليد 79 درجة من 
خط العرض الشمايل، ويتألف من جليد أرضي وآخر على شكل شريط عائم على املحيط  بطول 80 وعرض 20 كم. 

وهناك جليد عائم شرق اجلزيرة، مير على امتداده تيار املحيط الدافئ
وقد أجرى العلماء دراسة شاملة لقاع 
املحيط حتت الشريط العائم وحوله، 

واكتشفوا وجود تقعر بعرض  كيلومترين 
مير فيه تيار مياه دافئة من املحيط 

األطلسي، يتوجه مباشرة إىل طبقة اجلليد. 
وبفضل هذا التيار الدافئ تصل إىل اجلليد 
كمية حرارة أكرب،  ما يسبب تسارع ذوبان 

اجلليد، نتيجة توسع مساحة التقعر وزيادة 
كمية املياه الدافئة، اليت تصل إىل اجلليد، 

وقد اكتشف العلماء أن عمق التقعر ازداد 
15 مترا خالل السنوات األخرية.

ما �سبب ت�سارع ذوبان جليد غرينالند؟

على ما يبدو فإن احلادثة األخرية اليت أثارت 
الضجيج حينما ُأوِقف يف ساعة متأخرة من الليل 

شخص من طرف األمن، عندما كان داخل اإلقامة 
اجلامعية 1003 سرير للطلبة البنات بعنابة ، 

قد أخرجت املسؤولني عن صمتهم فخرجة الوايل 
مواليت عطاهلل  هنار اول أمس مبكان اإلقامة 

مع إنصاته لكل املسؤولني الذين هلم عالقة هبذا 
مشاريع اإلمسنت املسلح !! مثال منح عملية لتزويد خمارج اإلقامات بكامريات مراقبة حديثة مع وضع أية حماولة للتسلل... والسؤال املطروح، أال يدري املسؤولون أن هناك تقنيات حديثة وغري مكلفة من اجلانب تقرر بناء أسوار بشكل أكثر محاية هلذا املرفق من ناحية االرتفاع، وكل ما مينع حدوث 

أجهزة إنذار، فعلى األقل هذا يساهم يف إضفاء الصورة الالئقة هلكذا مرافق اليت يبدو أهنا ستتحول 
هي األخرى إىل أشبه بالسجون واملعتقالت!!

الأ�سباب ل تزال غام�سة و الأمن يحقق

�ساب متزوج حديثا ينتحر 
ب�سرب روح امللح بخن�سلة

أقدم مساء أمس األول، شاب يف العقد الثاين من العمر 

متزوج حديثا يقطن مبدينة خنشلة على وضع حد 

حلياته بشرب مادة سائلة قاتلة .وحسب مصادرإعالمية  

فإن الضحية البالغ من العمر 25 سنة جلأ إىل االنتحار 

بشرب روح امللح بعد أن أثار صديقه أعصابه ألسباب 

ال تزال غامضة ، و حسب شهادات ممن حضروا فإن 

الضحية كان رفقة صديقه مبركبة ، ليتبادال أطراف 

احلديث؛ ويف حلظة نزل واشترى قارورة بالستيكية 

من مادة روح امللح وشرهبا ليسقط أرضا ، ومت نقله 

على جناح السرعة إىل مصلحة االستعجاالت الطبية 

مبستشفى بن بلة، إال أن روحه فاضت إىل بارئها. مصاحل 

األمن مبدينة خنشلة باشرت التحقيق يف احلادثة بعد 

إبالغ النيابة باحلادثة .

ع�سري الطماطم ي�ساعد يف تقليل 
خماطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب

أفاد الباحثون أن شرب عصري الطماطم غري اململح ميكن أن يساعد يف خفض مستوى 
الكوليسترول وضغط الدم لدى البالغني، املعرضني خلطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية ، حسب الدراسة.نشرت الدراسة يف جملة علوم األغذية والتغذية 
، وقام الباحثون من جامعة طوكيو للطب واألسنان يف اليابان، بفحص حوايل 500 

شخص ، 297 أنثى، و 184    ذكرا.وأفيد أن ضغط الدم لدى 94 مشاركا يف الدراسة 
مصابني بارتفاع ضغط الدم غري املعاجل، أو ارتفاع ضغط الدم قبل اخنفاضه بشكل 
ملحوظ.اخنفض ضغط الدم االنقباضي من متوسط 83.3 إىل 80.9 مم زئبق. يف 

حني اخنفضت مستويات الكوليسترول الضار السيء لدى 125 
من املشاركني يف الدراسة من 155 إىل 149.9 ملغم / ديسيلتر ، 

وفًقا للدراسة.
وفًقا للباحثني، كانت هذه التأثريات املفيدة هي نفسها بني 
النساء والرجال، وأيًضا بالنسبة للفئات العمرية املختلفة.

على حد علمنا ، هذه الدراسة هي األوىل 
اليت تبحث يف آثار تناول الطماطم، على 

عالمات خطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية على مدار سنة 

واحدة، وعلى مدى عمر  واسع”، كما 
ذكر املؤلفون.

اإقبال منقطع النظري على 
املثلجات يف عز ال�ستاء

املتزايد والإقبال الرهيب ملحبي املثلجات.ال�ستاء وبرودة الطق�ض، منذ اأيام خلت، قد عادت اىل فتحها من جديد اأمام الطلب ال�ستاء، والغريب يف الأمر ان حمالت بيع املثلجات وبعد اأن اأغلقت ب�سبب قدوم ف�سل قد ت�سببه املثلجات من التهابات يف احللق، وراحوا يلتهمونها ب�سكل ملفت لالنتباه، يف عز غري امل�ستقرة وغري العتيادية، فان ع�ساق »الآي�سكرمي« ل ياأبهون للمر�ض خ�سو�سا ما وخمتلف املوؤ�س�سات ال�سحية اكتظاظا من امل�سابني بالزكام و�سربات الربد ب�سبب الجواء ال�ستاء �سحا، جعل الف�سول تتداخل فيما بينها، ففي الوقت الذي ت�سهد فيه امل�ست�سفيات يف ا�ستبدال الألب�سة ال�ستوية بالربيعية، لعدم وجود الربد والأمطار، التي عرفت هذا على املواطنني، �سواء ما تعلق باللبا�ض، اإذ هم اأغلبهم املح�سو�ض يف درجات احلرارة، التي اأخلطت الأوراق �سورة غري ماألوفة يف ف�سل ال�ستاء، وذلك اأمام الرتفاع اأين تعرف هذه الأخرية طوابري ل متناهية للزبائن، يف اإقبال رهيبا من طرف فئة ال�سباب على وجه اخل�سو�ض، ت�سهد خالل هذه الأيام حمالت بيع املثلجات بولية باتنة 
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مقري يف �سيافة تبون للت�ساور حول 
م�سروع تعديل الد�ستور

لوؤي ي
--------------------

و يندرج اللقاء يف اإطار امل�شاورات التي يجريها 
يف  العام  الو�شع  حول  اجلمهورية،  رئي�س 

البالد، و م�رشوع تعديل الد�شتور.
تبون،  الرئي�س  ا�شتقبل  اأن  و  �شبق  قد  و 
و  حزبية  قيادات  و  وطنية،  �شخ�شيات  عدة 

جمعيات من املجتمع املدين.
اآخرهم املجاهد و الوزير الأ�شبق علي  وكان 
مع   م�شاوراته  موا�شلة  اطار  يف  ه��ارون، 

خمتلف  حول  �شيا�شية  و  وطنية  �شخ�شيات 
منها   خا�شة  العام،  بال�شاأن  املت�شلة  الق�شايا 

تعديل الد�شتور.
ق���دم عبد  ل��ق��ائ��ه  وق��ب��ي��ل 

رئي�س  مقري  ال��رزاق 
جمتمع  ح���رك���ة 

روؤيته  ال�شلم 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

قال  الهوية.  مب�شاألة  تعلق  ما  منها  هامة  اأنها  يرى  التي  النقاط  بع�س  على  ركز  حيث  للحل 
يف هذا ال�شدد اإن �رشاع الهوية ت�شبب يف زمن احلراك يف تعطيل هدفيه الآخرين املتعلقني 
ال�شعبية، لأن لول �رشاع  اأجل احلريات وجت�شيد الإرادة  الف�شاد ومن  بالكفاح امل�شرتك �شد 
الهوية لكنا اليوم قد ح�شمنا الأمر كله ولكنا ننعم باجلزائر اجلديدة املن�شودة دون مزيد من 

النتظار.
الثالث وهو جت�شيد الإرادة ال�شعبية الفعلية التي  اأحلق �شابقا على حتقيق مطلب احلراك  كما 
وحدها ت�شمح ببناء موؤ�ش�شات وتدافع عن موؤ�ش�شي احلراك يف اإطار القانون ميّكن من مكافحة 
الإ�شالحات  م�شار  �شنتابع  ذلك  اأ�شا�س  وعلى  وعدالة،  ودميومة  و�شفافية  بفاعلية  الف�شاد 
قال  ر�شمها  ب�شكل كبري يف  احلراك  �شاهم  التي  ال�شيا�شية  للخارطة  وبالن�شبة  عنها.  املعلن 
باإقبال ُقوى جديدة يف ال�شاحة ال�شيا�شية واحلزبية، ونعترب ذلك يف  اإن حم�س ترحب  مقري، 
م�شلحة اجلزائر، و اإن حدث هذا �شيكون ذلك من اأعظم النتائج الإيجابية للحراك ال�شعبي، و 

نكون حقا حللنا م�شكلة العزوف عن ال�شيا�شة و العمل احلزبي وعن النتخابات.  

و�سع رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد تبون، م�ساوراته اإىل الأحزاب الوطنية حيث ا�ستقبل 
اأم�ض، وفدا من حركة جمتمع ال�سلم برئا�سة، رئي�ض احلركة، عبد الرزاق مقري و ت�ساور معه 

حول الو�سع العام يف البالد، و م�سروع تعديل الد�ستور.

اجلزائر ت�ستخدم ثقلها الدبلوما�سي لتحقيق ال�ستقرار يف البالدرئي�ض اجلمهورية يو�ّسع حمادثاته اإىل خمتلف الأطياف ال�سيا�سية

ح��ل اأم�����س وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، 
�شربي بوقادوم، مبدينة بنغازي، 
وزير  ط��رف  من  ا�شُتقبل  اي��ن 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دويل 
عبدالهادي  املوؤقتة  باحلكومة 
الله  عبد  ورئي�شها  احل��وي��ج 
امل�شاورات  �شياق  يف  الثني 
مع خمتلف  اجلزائر  التي جتريها 

الأطراف حلل الأزمة.
يف  اخلارجية”  “وزارة  وقالت 
ليبيا(  )�رشق  املوؤقتة  احلكومة 
غري املعرتف بها دوليا، يف بيان، 
والتعاون  اخلارجية  “وزير  اإن 
عبد  الليبية  باحلكومة  الدويل 
ظهر  ا�شتقبل  احلويج،  الهادي 
�شربي  اجلزائري  نظريه  ام�س 

بوقادوم”.
وتابع م�شوؤول ليبي، اأن “اجلزائر 
انخرطت موؤخرا يف امللف الليبي 
ب�شكل كبري، وهي ثقل حقيقي 
ولذلك  الدولية،  املعادلة  يف 
يف  الأط���راف  جميع  ت�شعى 

ليبيا ل�شمها اإىل �شفها”.
�شحيفة  ذك��رت  جانبها،  من 
على  املح�شوبة  “العنوان” 
ا�شتقبال  يف  ك��ان  اأن��ه  حفرت، 
بوقادوم باملطار، �شقر اجلرو�شي 
اجلوية”  القوات  اأركان  “رئي�س 
التابعة مللي�شيات اللواء املتقاعد.
"املونتور"  موقع  اأ�شار  باملوازاة 
اجلزائر  م�شاعي  اىل  المريكي 
الدبلوما�شي  دورها  ل�شتعادة 
الدفع  خ��الل  من  املنطقة،  يف 
ليبيا  يف  ال�شيا�شي  احلل  باجتاه 
يف  الأجنبي  التدخل  واإدان���ة 

�شوؤونها.
توا�شل  اجلزائر  اأن  واأو�شحت 
الدبلوما�شي  ثقلها  ا�شتخدام 
التاريخي يف املحاولت الدولية 

لتحقيق ال�شتقرار يف ليبيا.
ف��اإن  –ت�شيف-،  ذل��ك  وم��ع 
واملقاتلني  الأ�شلحة  اإم���دادات 
الدوليني اإىل الأطراف املتحاربة 

يف ليبيا ل تزال مت�شارعة.
من  ف��رتة  بعد  اأن��ه  واأ���ش��ارت 
اجلزائر  الن�شبي، حتر�س  الغياب 
على ا�شتعادة دورها كزعيم يف 

ال�شاحة الدولية.
جاهدة  اجلزائر  “ت�شعى  وقالت 
لإع����ادة ت��اأك��ي��د وج��وده��ا يف 
بني  للجمع  الدولية،  ال�شاحة 

الأطراف املتحاربة يف ليبيا”.
اجل��زائ��ر  “حافظت  واأ���ش��اف��ت 
باأولوية  القا�شي  موقفها  على 
يف  التدخل  وخماطر  ال�شيادة، 

�شوؤون الدول الأخرى”.
مدير  ق��ال  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  ويف 
يف  اإفريقيا  �شمال  م�����رشوع 
للمونيتور:  ج��روب،  كراي�زس 
“اجلزائر لديها التزام اأيديولوجي 
قوي �شد اأي �شكل من اأ�شكال 
�شوؤونها  يف  الأجنبي  التدخل 

ويف ال�شوؤون الإقليمية”.
وقال ريكاردو فابياين “ت�شرتك 
مع  طويلة  ح��دود  يف  اجل��زائ��ر 
ليبيا  يف  احلرب  وتكثيف  ليبيا، 
�شيكون له تداعيات على اأمنها 

الداخلي اأي�شا”.
 ، ب��رل��ني  اأع��ق��اب م��وؤمت��ر  ويف 
خارجية  وزراء  اجلزائر  جمعت 
م�رش وتون�س وال�شودان وت�شاد 
حماولة  يف  والنيجر  وم���ايل 
التوافق  من  نوع  اإىل  للتو�شل 

الإقليمي.
اقرتحت   ، الأخ��رية  الآون��ة  ويف 
الأفريقي  الحت��اد  على  اجلزائر 
اأن ي�شت�شيف منتدى للم�شاحلة 
حل  اإىل  للتو�شل  الوطنية 

و�شط بني الف�شائل الليبية.
لورن�س،  ويليام  قال  جانبه،  من 
ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ 
باجلامعة  الدولية  وال�����ش��وؤون 
الأمريكية يف وا�شنطن، “تتمتع 
دائًما باحرتام دبلوما�شي  اجلزائر 

دويل كبري”.
قادة  “اجلزائريون كانوا  واأ�شاف 
بعد  النحياز  ع��دم  حركة  يف 
اإنهاء  يف  و�شاعدوا  ال�شتعمار 
احلروب والإفراج عن الرهائن”.

الدبلوما�شيون  “ُيعرف  واأ�شار 
على  بقدرتهم  دائًما  اجلزائريون 
اإىل  والو�شول  املوقف  حتليل 

احلل”.
لوؤي ي

بوقادوم يلتقي اأحد طريف 
ال�سراع الليبي يف بنغازي

جاء على �سكل كتاب �سوف 
تطلع عليه الراأي العام  

تقرير ال�سلطة 
الوطنية 

لالنتخابات خال 
من املخالفات 
و التجاوزات 

املرتكبة  

على  اجل��زائ��ي  القطب  اأج���ل  
�شيدي  حم��ك��م��ة  م�����ش��ت��وى 
جل�شة  الأربعاء،  اأم�س  اأحممد  
حماكمة "كمال �شيخي"، املدعو 
متهمني   6 رفقة  "البو�شي" 
من  ال�26  تاريخ  اإىل  اآخ��ري��ن، 
اجل���اري.وق���رر  فيفري  �شهر 
الق�شية  تاأجيل  اجلل�شة  قا�شي 
ب�شبب  امل��ذك��ور  التاريخ  اإىل 
ا�شتخراج  يف  عراقيل  وج��ود 
العقابية  املوؤ�ش�شة  من  املتهمني 
بها.وخ�ش�شت  يتواجدون  التي 
كانت  التي  املحاكمة  جل�شة 
املتعلقة  للق�شية  اأم�س  مربجمة 
م�شتحقة  غري  امتيازات  مبنح 
بغر�س  عموميني،  ملوظفني 
اأو  اإدارة  ال��ن��ف��وذ  ا�شتغالل 
ال�شتفادة  عمومية،  �شلطة 
الفعلي  النفوذ  اأو  �شلطة  من 
ملوظفني عموميني.بالإ�شافة اإىل 
المتناع عن اأداء عمل على نحو 
والتنظيمات،  القوانني  يخرق 
منافع  على  احل�شول  لغر�س 
غري م�شتحقة لنف�شه.ويتابع يف 

�شيخي  كمال  من  كل  الق�شية 
املتهم  وهو  "البو�شي"  املدعو 
الكوكايني. الرئي�شي يف ق�شية 
بن زهرة  اإىل كل من  بالإ�شافة 
العام  املدير  �شائق  القادر،  عبد 
اللواء  الوطني  لالأمن  ال�شابق 
اإىل  اإ�شافة  الهامل،  الغاين  عبد 
ال�شابق  الرئي�س  كمال،  لعرابة 
عكنون.بالإ�شافة  بن  لبلدية 
الدين،  جالل  حممد  مهمل  اإىل 
وكيل  م�شلم  هادف  �شابق،  واٍل 
حمكمة  رئ��ي�����س  ج��م��ه��وري��ة 
وكيل  �شادق  يو�شف  ب��ودواو، 
نف�س  يف  م�شاعد  اجلمهورية 
تهم  املتهمون  املحكمة.ويواجه 
و�شوء  الر�شوة  على  احل�شول 
املزايا  ومنح  الوظيفة  ا�شتغالل 
ف�شيحة  املربرة.وتفجرت  غري 
حر�س  حجز  بعد  "البو�شي" 
ال�شواحل يوم 29 ماي من �شنة 
من  قناطري   7 من  اأزي��د   2017
مادة الكوكايني يف ميناء وهران، 
ل�شاحب  الت��ه��ام  ���ه  ُوجِّ وق��د 
اللحوم كمال  احلاوية وم�شتورد 

�شيخي لتتفرع ق�شايا اأخرى لها 
عالقات با�شتثماراته العقارية.

لوؤي ي

حماكمة "البو�سي" موؤجلة اإىل 26 من فيفري اجلاري

ال�شلطة  رئي�س  نائب  ك�شف 
لالنتخابات  امل�شتقلة  الوطنية 
اأن  ميالط"  احلفيظ  "عبد 
النتخابية  العملية  تقرير 
دي�شمرب   12 يوم  جرت  التي 
عن  عبارة  �شيكون  املا�شي 
لو�شائل  ت�شليمه  �شيتم  كتاب 
الراأي  اإطالع  لن�رشه و  الإعالم 
العام على حمتواه.وقال ميالط 
اإن  �شحفية  ت�رشيحات  يف 
اأم�س  عر�س  ال��ذي  الكتاب 
ير�شد  ال�شلطة  اجتماع  خالل 
الأحداث و الوقائع والن�شاطات 
ال�شلطة  طرف  من  املمار�شة، 
لالنتخابات  امل�شتقلة  الوطنية 
غاية  اإىل  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ 
 ،2020 دي�شمرب   12 ت��اري��خ 
الكتاب  ه��ذا  �شياأخذ  بحيث 
ولن  الو�شف  و  ال�رشد  طابع 
م��ن�����ش��ورات  اأي���ة  يت�شمن 
ب��خ�����ش��و���س امل��خ��ال��ف��ات و 
خالل  املرتكبة  ال��ت��ج��اوزات 
مثلما  الرئا�شية  ال�شتحقاقات 
اأ���ش��اف  البع�س.و  يتوقعه 
الذي �شيتم  الكتاب  اأن  ميالط 
و  بالدقة  �شيت�شم  ا�شتعرا�شه 
�شي�شتعر�س  حيث  التف�شيل 
الوطنية  ال�شلطة  ن�شاطات 
اليوم  منذ  النتخابات،  ملراقبة 
غاية  واإىل  لتاأ�شي�شها  الأول 
اآخر يوم لن�شاطها قبل القرتاع 
املن�رشم،  دي�شمرب   12 بتاريخ 
هكذا  مثل  �شي�شاهم  بحيث 
�شفافية  اإث��ب��ات  يف  اإ���ش��دار 
ا�شتقالليتها.و  و  ال�شلطة 
القانون  من  ال�10  املادة  تن�س 
الوطنية  لل�شلطة  الع�شوي 
على  لالنتخابات  امل�شتقلة 
مف�شال  تقريرا  ال�شلطة  اإعداد 
انتخابية،  عملية  ك��ل  ع��ن 
يوما   45 اأق�شاه  اأج��ل  خ��الل 
الر�شمي  الإع��الن  تاريخ  من 
ي�شادق  النهائية،  النتائج  عن 
عليه جمل�س ال�شلطة بح�شور 
تاأ�ش�شت  من�شقي املندوبيات.و 
امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة 
�شبتمرب   15 يوم  لالنتخابات 
 50 الوطني  جمل�شها  و�شم 
�رشيف  حممد  وانتخب  ع�شوا 
اأ�رشفت لأول  رئي�شا لها، و قد 
النتخابات  تنظيم  على  مرة 
تنظيمها  �شحب  بعد  الرئا�شية 
من وزارة الداخلية و اجلماعات 
املحلية، التي كانت ت�رشف على 
عملية القرتاع يف وقت �شابق.
لوؤي ي

 ب�سبب وجود عراقيل يف ا�ستخراج املتهمني من املوؤ�س�سة العقابية  

....يرى اآفاقا جيدة لتعزيز التعاون و التن�سيق القت�سادي و الع�سكري- التقني

بوتني يدعو تبون لزيارة رو�سيا  
قّدم ال�شفري اجلزائري اجلديد يف مو�شكو حممد 
�رشيف كورت اأوراق اعتماده للرئي�س الرو�شي 
هذه  الرو�شي  الرئي�س  وا�شتغل  بوتني،  فالدميري 
املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�س  لدعوة  املنا�شبة 

تبون لزيارة مو�شكو.
بوتني  اأ�شار  اجلزائري،  ال�شفري  اأمام  ويف كلمته 
قوية  ودية  عالقات  تربطهما  الدولتني  اأن  اإىل 
"يف  بوتني:  وقال  طويلة،  ل�شنوات  م�شتمرة 
الآونة الأخرية يف برلني، اأجريت حمادثة ق�شرية 
مع الرئي�س اجلزائري، واآمل اأن اأراه يف رو�شيا".

 يف الوقت نف�شه، اأ�شار بوتني اإىل اأن النتخابات الرئا�شية التي اأجريت يف نهاية العام املا�شي كانت 
خطوة جادة نحو التحولت ال�شيا�شية و الجتماعية و القت�شادية يف اجلزائر.

و اختتم بوتني: "اأننا ندعم اخلط املتوازن الذي تتبعه اجلزائر يف ال�شوؤون الدولية و الإقليمية، فنحن نرى 
اآفاقا جيدة لتعزيز التعاون و التن�شيق القت�شادي و الع�شكري- التقني من اأجل تعزيز ال�شتقرار و 

الأمن يف �شمال اأفريقيا و منطقة ال�شحراء و ال�شاحل".
 لوؤي/ي
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حممد علي 
-----------------

وت���راج���ع اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي 
ال�شعبي مقارنة بالعام املا�شي، 
23 يف  حيث كان يحتل املرتبة 
 25 واملرتبة   ،2018 ترتيب 
التفا�شيل،  2017.ويف  �شنة 
ال21  املرتبة  اجل��زائ��ر  احتلت 
القوة  يف  العامل  جيو�س  بني 
 37 واملرتبة  اجلوية،  الع�شكرية 
الذين هم  اجلي�س  اأفراد  يف عدد 
على ا�شتعداد للقتال”، واملرتبة 
11 بالن�شبة لقوة الدبابات و27 
 21 واملرتبة  للبحرية،  بالن�شبة 
تبلغ  التي  امليزانية  حيث  من 
دولر.وع��ل��ى  مالير   10.57
احتلت  الف��ري��ق��ي،  امل�شتوى 
اإفريقيا،  الثانية  املرتبة  اجلزائر 
من  كل  بعد  عربيا،  والثالثة 

 ،)25( وال�شعودية   )12( م�رش 
اليونان  من  كل  على  متقدمة 
جنوب   ،)31( ال�شويد   ،)28(
 )33( �شوي�رشا   ،)32( اأفريقيا 
والإم���ارات   )67( والربتغال 
على  اجلزائر  تتقدم  كما   ،)61(
 )77( وليبيا   )60( امل��غ��رب 

وتون�س )80(.
من  كل  بعد  اجلزائر  تاأتي  كما 
فيتنام )23(، وكندا )20(، كوريا 
واإ�رشائيل   ،)18( ال�شمالية 
.10( واأملانيا   )14( اإيران   ،)16(
وي�شري الت�شنيف اىل اأن كوريا 
ال�شابعة،  املرتبة  حتتل  اجلنوبية 

ال�شاد�شة، وتاأتي  املرتبة  اليابان 
اخلام�شة،  املرتبة  يف  فرن�شا 
الهند يف املركز الرابع ، يف حني 
ورو�شيا  الثالثة  هي  ال�شني  اأن 
يف املرتبة الثانية بعد الوليات 
املتحدة الأمريكية القوة الأوىل 

عامليا.

احتلت اجلزائر املرتبة 28 يف اأقوى اجليو�ض لعام 2019، وفقا لآخر ترتيب اأعده موقع “غلوبال فاير باور”، الع�سكري املتخ�س�ض، 
137 دولة يف العامل، مع الأخذ بعني العتبار  حيث ي�سنف املوؤ�سر اجليو�ض بح�سب القدرات الع�سكرية لكل دولة.وي�سنف التقرير 

55 عامال ، ول ي�ستند فقط على عدد الأ�سلحة املتوفرة، ولكن اأي�سا تنوع الرت�سانة الع�سكرية. اأكرث من 

وفقا لآخر ترتيب اأعّده موقع “غلوبال فاير باور”

رف�س الوزير ال�شابق عبد القادر 
ح�شانته  عن  التنازل  واعلي 
اأم�س  مثل  بعدما  الربملانية 
ال�شعبي  املجل�س  مكتب  اأم��ام 
اللجنة  اأم�س  الوطني.وعقدت 
احلريات  و  الإدارية  و  القانونية 
الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  يف 
رفع  ملف  ل��درا���ش��ة  اجتماعا 
القادر  عبد  النائب  عن  احل�شانة 
وايل الذي اأعد ملفا للدفاع عن 
جمددا  يتم�شك  اأن  قبل  نف�شه 
بالقرار الذي اتخذه قبل 10 اأيام؛ 
وهو  عدم التنازل عن ح�شانته 
اللجنة  رئي�شة  الربملانية.وكانت 
احلريات    و  الإدارية  و  القانونية 
ال�شعبي  املجل�س  م�شتوى  على 
قد  خل�شاري"  "�شعاد  الوطني 
اأكدت يف وقت �شابق اأن جلنتها 
الأ�شبق  الوزير  النائب و  اأمهلت 
عبد القادر وايل يوم 27 جانفي 

اإع��داد  اأج��ل  من  اأي��ام   10 مهلة 
فيما  نف�شه  عن  للدفاع  ملف 
عنه.و  احل�شانة  برفع  يتعلق 
ال�شعبي  املجل�س  مكتب  اأح��ال 
تراأ�شه  اجتماع  يف  الوطني 
�شنني  �شليمان  املجل�س  رئي�س 
رفع  طلب  جانفي   19 الأح���د 
القادر  عبد  النائب  عن  احل�شانة 
القانونية.و  اللجنة  اإىل  وايل 
حزب  قائمة  عن  وايل  تر�شح 
بولية  الوطني  التحرير  جبهة 
 ،2017 م�شتغامن يف ت�رشيعيات 
وزي��ر  من�شب  ���ش��غ��ل  ك��م��ا 
كذلك  و  العمومية  الأ�شغال 
حكومة  يف  املائية  املوارد  وزير 
عبد املالك �شالل.و كانت وزارة 
احل�شانة  رفع  طلبت  قد  العدل، 
عن الربملاين واعلي للمثول اأمام 
املحكمة العليا يف ق�شية ف�شاد.
لوؤي ي

يف انتظار حتديد جل�سة للت�سويت على جتريده منها

الوزير ال�سابق واعلي يرف�ض 
التنازل عن ح�سانته الربملانية

للخبري  الأوىل  املهمة  توجت 
ال�شياحي  الت�شويق  يف  الدويل 
دافيد  القت�شادية،  والتنمية 
تتعلق  التي  بركين�س،  وارد 
"و�شع  م�������رشوع  ب���اإع���داد 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت�����ش��وي��ق 
 / ال�شياحية  للوجهة  والرتويج 
ور�شات  اأربع  اجلزائر"بتنظيم 
قطاع  يف  الفاعلني  مع  عمل 
لوزارة  بيان  ح�شب   ال�شياحة، 
التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة 

والعمل العائلي .
ه��ذه  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو����ش���ح 
ع��دة  ت�شمنت  ال��ور���ش��ات 
عليها  تبنى   " اأ�شا�شية  حماور" 
ال�شياحي  الت�شويق  ا�شرتاتيجية 
و  "م�شتقبلية  نظرة  اط��ار  يف 
حتقيق  على  تقوم  ا�شت�رشافية" 

اأهداف التنمية ال�شاملة .
اأن هذه  البيان اىل  ذات  اأ�شار  و 
اىل   27 من  متت  التي  املهمة 
31جانفي الفارط تتعلق باإعداد 
ا�شرتاتيجية  ع  "و�شْ م�رشوع 
للوجهة  وال��رتوي��ج  الت�شويق 
ال�شياحية / اجلزائر " و ذلك يف 

التعاون  برنامج  جت�شيد  اط��ار 
العاملية  املنظمة  و  ال��وزارة  بني 
لل�شياحة و برنامج الأمم املتحدة 
اإطار  يف  يندرج  الذي  الإمنائي 
ال��وط��ن��ي  امل��خ��ط��ط  جت�شيد 
�شقه  يف  لل�شياحة  التوجيهي 
لوجهة  ب��ال��رتوي��ج  اخل��ا���س 

العالمة ال�شياحية اجلزائر .
الور�شات  هذه  �شارك يف  قد  و 
--ح�����ش��ب ن��ف�����س امل�����ش��در  
جمموعة من الإطارات املركزية 
وزارة  م��ن  ال��الم��رك��زي��ة،  و 
وزاري��ة  وقطاعات  ال�شياحة 
اقت�شاديني،  متعاملني  و  اأخرى 
ال�����رشك��اء  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و  ال�شحفيني  و  الجتماعيني 

الأ�شاتذة و الباحثني .
ب�شفتها  انها  الوزارة  اأكدت  و 
 " " ق��ط��اع خ��دم��ات��ي ح��ي��وي 
 " كبرية  اأهمية  ت��ويل   " فاإنها 
اإر�شاء   " بهدف  امل�رشوع  لهذا 
للت�شويق  ا�شرتاتيجية  واإجن��از 
ال�شياحية  للوجهة  الرتويج  و 

اجلزائرية بامتياز " .
ق/و

تنظيم اأربع ور�سات عمل 
لو�سع اإ�سرتاتيجية الرتويج 

للوجهة ال�سياحية

 �سريف عماري  يوؤكد:

انهاء مهام الرئي�ض املدير العام ملجمع �سوناطراك كمال الدين �سيخي

�رشيف  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  �شدد 
باجلزائر على �رشورة ال�شتفادة من  عماري، 
ت�شطري  يف  الأخطاء  لتفادي  املا�شي  جتارب 
برامج التنمية الريفية امل�شتدامة يف الوليات 
ذات الطابع اجلبلي، التي تزخر مبوارد طبيعية 
خالل  عماري  هائلة.واأبرز  حيوانية  و  نباتية 
املنتدب  الوزير  مبعية  تراأ�شها  التي  الور�شة 
فوؤاد  اجلبلية،  و  ال�شحراوية  بالفالحة  املكلف 
الوليات  يف  الريفية  التنمية  حول  �شهات، 
وترية  ت�رشيع  ���رشورة  اجلبلي،  الطابع  ذات 
تزخر  التي  النائية  املناطق  هذه  يف  التنمية 
بخزان من املوارد و الرثوات الطبيعية.واأ�شار 
ولية   28 تخ�س  اجلبلية  الفالحة  باأن  الوزير 
بالتنمية  معنية  بلدية   450 واأن  الوطن  عرب 
 16 من  "اأكرث  اأن  مو�شحا  والغابات،  اجلبلية 
يف  تنتج  للقطاع  امل�شافة  القيمة  من  باملئة 
املنظمة  الور�شة  اإن  يقول  املناطق".وتابع  هذه 
اجلبلية  املناطق  تخ�س  نوعها،  من  الأوىل 
عمل  ور�شات  تليها   ، للبالد  ال�رشقية  للجهة 
يف  الو�شط  و  الغرب  وليات  تخ�س  مماثلة 
حول  وطني  لقاء  بعقد  لتتوج  املقبلة  الأي��ام 
اجلزائر  يف  الغابات  و  اجلبلية  املناطق  تنمية 
لتطوير  املقررة  الإجراءات  كل  تفعيل  بهدف 
الطبيعية  باملوارد  تزخر  التي  املناطق،  هذه 

النباتية و احليوانية املوطنة.
لتفعيل  جديد  خمطط  باإعداد  يتعلق  "الأمر 
الف�شاءات  يف  املوجودة  الإنتاجية  القدرات 
لإجن��اح  ال�����رشوط  جميع  وت��وف��ري  اجلبلية 
ال�شكان  باإ�رشاك  وذلك  امل�شطرة،  امل�شاريع 
املحليني عن طريق ا�شتقطاب ال�شباب احلامل 
ي�شيف  واملهارات"  الكفاءات  و  للم�شاريع 

الوزير.
عماري  اأ�شار  امل�شاريع،  هذه  يخ�س  وفيما 
و  اإنتاجية،  وح��دات  خلق  و  الت�شجري،  اإىل 

م�شتدامة. تنمية  احليوانات خللق  تربية  تثمني 
الذي  اللقاء  اأهداف هذا  من   " وا�شتطرد يقول 
و  الغابات،  الفالحة، و حمافظي  ي�شم مدراء 
كذا الأمناء العامني للغرف الفالحية و اإطارات 
و  املطروحة  الإ�شكاليات  درا�شة  القطاع، 
ال�شتفادة من جتارب املا�شي، لتفادي الأخطاء 
منهجية  لإيجاد  ت�شاركي  اإطار  يف  العمل  و 
القدرات  جميع  ل�شتغالل  �شفافة  و  جديدة 

الإنتاجية، التي تزخر بها املناطق اجلبلية".
كما اأ�شار اأي�شا اىل تدعيم املنتوجات احليوانية 
يف هذه املناطق من خالل ت�شجيع تربية النحل 
ال�شكان من  ل�شد حاجيات  الأبقار  و  املاعز  و 
لهم  ال�شماح  و  احلليب  و  الأجبان  و  الع�شل 
بتح�شني م�شتوى معي�شتهم من خالل ت�شويق 
القطاع  عن  الأول  امل�شوؤول  الفائ�س.ولفت 
و  املناطق  هذه  يف  مهيكلة  �شعب  وجود  اإىل 
الذي حتر�س الوزارة على مرافقتها اإىل جانب 
و  الزعفران،  ك�شعبة  اجلديدة  ال�شعب  بع�س 
على  القطاع  �شيعمل  موطنة  منتجات  هي 
و جعلها كو�شيلة  تثمينها  اأجل  من  تو�شيعها 
ال�شغل  ا�شتحداث  و  امل�شافة،  القيمة  خللق 

لفائدة ال�شباب و العن�رش الن�شوي.
و  الغابية  ال���رثوة  بحماية  يتعلق  وفيما 
مل��وارده��ا  الناجع  و  العقالين  ال�شتغالل 
اإ�رشاك  ���رشورة  على  الوزير  األح  املتنوعة، 
ال�شكان املحليني يف ال�شتثمار فيها و تثمينها.
حتقيق  يف  اأخ��رى،  قطاعات  ب��دور  نوه  كما 
املناطق م�شريا ب�شفة خا�شة  التنمية يف هذه 
على  ت�رشف  "التي  الداخلية،  وزارة  اإىل 
و  امل��اء  اإي�شال  و  الطرقات  ل�شق  م�شاريع 
الكهرباء اإىل املناطق النائية و املعزولة حتقيقا 
للتنمية و �شمان العي�س الكرمي للمواطن.من 
بالفالحة  املكلف  املنتدب  الوزير  اأكد  جانبه، 
خالل  �شهات،  ف��وؤاد  اجلبلية،  و  ال�شحراوية 

مداخلته على �رشورة "الرتكيز على البلديات 
الأكرث فقرا" معتربا التنمية الريفية و امل�شاريع 
املدجمة ور�شة كبرية �شت�شمح بتحقيق التنمية 

امل�شتدامة يف املناطق اجلبلية.
وبح�شب �شهادات، فاإن التوجه اجلديد للقطاع 
اأ�شبح خمتلفا عن الأ�شاليب و امناط الت�شيري 
املا�شية حيث بات الهدف الرئي�شي  لل�شلطات 
حاليا  هو حتقيق تنمية حقيقية يف هذه املناطق 

.
مر�شية  نتائج  اإىل  الو�شول  "يجب  وتابع 
ت�شمح بازدهار هذه املناطق ال�شا�شعة، وحتقيق 
ال�شتقرار و الرفاهية ل�شكانها و كذا احلد من 

النزوح الريفي او الهجرة اإىل خارج الوطن".
التي  والبيئي  الطبيعي  التنوع  اأب��رز  كما 
تتجاوز  التي  ال�شا�شعة،  املناطق  به هذه  تزخر 
م�شيفا  هكتار،  ماليني   8 الكلية  م�شاحتها 
و  املناخية  خ�شو�شياتها  منطقة  لكل  اأن 

البيولوجية.
واأو�شح يف نف�س ال�شياق اأن الغابات ت�شكل 
حوايل ن�شف هذه املناطق )اأكرث من 4 ماليني 
الغابية  امل�شاحة  اأن  على  م�شددا  هكتار(، 

ت�شتلزم ت�شيريا خا�شا حلمايتها.
الغابات  م�شاحة  اأن  الوقت  ذات  يف  واعترب 
غري كافية بالنظر اإىل �ش�شاعة القطر الوطني 
عمليات  من  التكثيف  ح�شبه،  يتوجب،  مما 
الرتبة  لتو�شيعها و احلد من اجنراف  الت�شجري 
ال��وق��ت.اأم��ا عن  ذات  ال��رم��ال  يف  و زح��ف 
امل�شاحات الزراعية، فقد اأعلن الوزير املنتدب 
موؤكدا  م�شتغلة،  هكتار  ماليني   3 وجود  عن 
لتحقيق  الأ�شا�شي  "الن�شاط  تعد  الفالحة  اأن 
املناطق وحت�شني  هذه  ل�شكان  املالية،  املداخيل 

ظروف معي�شتهم.
ق/و

املدير  الرئي�س  مهام  الرئي�س_تبون  انهى 
كمال_الدين  �شوناطراك  ملجمع  العام 
توفيق  الأرب��ع��اء،  اأم�س   ، وع��نّي  �شيخي. 
حكار، رئي�شًا مديرا عاما ملجمع �شوناطراك 
اأقوى  راأ���س  على  تغيري  اإج��راء  قرار  وجاء 

ا�شرتاتيجية يف اجلزائر، مبوجب  واأهم �رشكة 
الرئي�س تبون،  مر�شومني رئا�شيني، وقعهما 
حيث وقع مر�شوما اأنهى مبوجبه مهام كمال 
الدين �شيخي من على راأ�س �شوناطراك وقد 
�شيخي  خلالفة  تبون  الرئي�س  اختيار  وقع 

اإطار  �شخ�س  على  �شوناطراك،  راأ�س  على 
من داخل العلبة ، وتوفيق حكار الذي �شغل 
يف ال�شابق من�شب نائب الرئي�س املدير العام 

املكلف بالأعمال والتطوير
ق.و

�سرورة ال�ستفادة من جتارب املا�سي لتحقيق تنمية م�ستدامة �ساملة

تعيني توفيق حكار رئي�سا مديرا عاما جديدا ملجمع �سوناطراك
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العدد
1920

داء الق�سور الكلوي ينهك 24 األف جزائري �سنويا

لوؤي ي
-----------------

و اأ���ش��اف ال��ط��اه��ر ري���ان يف 
  10 اأن  اأم�س  اإذاع��ي  ت�رشيح 
ينتظرون  اآخ��ر  مري�س  اآلف 
لزرع  جراحية  عمليات  اإج��راء 
الرقم  هذا  يبقى  بينما  الكلى 
اأح�شى  لالرتفاع.و  مر�شحا 
 300 اإج���راء  املتحدث  نف�س 
اجلزائر  يف  كلى  زراعة  عملية 
الكلية  نقل  كل عام عن طريق 
الأحياء.موؤكدا  اإىل  الأحياء  من 
ما  غالبا  ال��ت��ربع  عملية  اأن 
العائلي.و  الو�شط  من  تكون 
الدور  املتحدث  ثمن  املقابل  يف 
الوكالة  به  تقوم  ال��ذي  الهام 

الأع�شاء  ل��زراع��ة  الوطنية 
ن�شاطاتها  بني  من  يوجد  التي 
جتوب  التي  الطبية  القافلة 

من  ال��وط��ن  ولي���ات  خمتلف 
التربع  باأهمية  التح�شي�س  اأجل 
العائالت  و�شط  يف  بالأع�شاء 

معاناة  من  التقليل  اأج��ل  من 
هوؤلء املر�شى ب�شكل كلي.

األف جزائري مبر�ض   24 اإ�سابة  ريان" عن  "طاهر  الربوف�سور  داي  زراعتها مب�ست�سفى ح�سني  و  الكلى  اأمرا�ض  م�سلحة  رئي�ض  اأكد 
الرقم مر�سح لالرتفاع مبعدل  اأن هذا  الوقت  نف�ض  الدم.موؤكدا يف  لعمليات ت�سفية  األف يخ�سعون   23 بينهم  الكلوي، من  الق�سور 

�سنويا. مري�ض   3000

الدم ت�سفية  لعمليات  يخ�سعون  امل�سابني  من  األف   23

اأعلن املجل�س الد�شتوري، يف العدد 
عن   الر�شمية،  اجلريدة  من  الأخري 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  تعوي�س 
اأنفقه  ال��ذي  للمبلغ  تبون  املجيد 
يف  جاء  النتخابية.و  حملته  خالل 
اجلريدة الر�شمية اأن قيمة التعوي�س 
بلغت اأكرث من مليار  و 700 مليون 
 17.830.442.49 اأي  �شنتيم، 
الد�شتوري،  املجل�س  دج.واأو�شح 
اأن الرئي�س تبون، حت�شل يف الدور 
ن�شبة  على  لالنتخابات  الأول 
 20 تفوق  التي  و  باملائة   58.13
عنها.  املعرب  الأ�شوات  من  باملائة 

هذا  اأن  الر�شمية،  اجلريدة  وتقول 
الرقم يخوله احلق يف تعوي�س قدره 
احلقيقية  النفقات  من  باملائة   30
اأي  ماليري   5 م��ن  اأك��رث  البالغة 
دج.واأ�شافت   59.434.808.32
النفقات  اأن  الد�شتوري،  املجل�س 
حملة  مديرية  ِقبل  من  امل�شددة 
 5 من  اأكرث  بلغت  النتخابية  تبون 
اأي  �شنتيم  مليون   900 و  ماليري  
بلغت  فيما  دج،   52.938.808.32
“الديون”  امل�شددة  غري  النفقات 

6.496.000.00 دج.
ق/و

اأكرث من 5.9 مليارات �سنتيم م�ساريف 
حملة الرئي�ض تبون.. وتعوي�سه 

بـ1.7 مليار من طرف الدولة

جمعية »جزائر اخلري« اأطلقت حملة حت�سي�سية حول انتقال العدوى

اتخاذ  اإىل  اأط��ب��اء  و  خمت�شون  و  خ��رباء  دع��ا 
فريو�س  م��ن  للوقاية  ال��الزم��ة  الح��ت��ي��اط��ات 
من  العديد  عرب  موؤخرا  ينت�رش  الذي  »كورونا« 
الإج��راءات  اتباع  على  م�شددين  العامل،  بلدان 

الوقائية لتفادي انتقال هذا الفريو�س.
احلملة  اأم�س، يف  �شاركوا  الذين  املخت�شون  �شدد 
اخلري«،  »جزائر  جمعية  اأطلقتها  التي  التح�شي�شية 
التقيد  و  وقائية  تدابري  اتخاذ  ���رشورة  على 
بالتعليمات الوقائية التي اأمرت بها وزارة ال�شحة 
هذه  خالل  و  اجلزائر،  اإىل  املر�س  انتقال  لتجنب 

حيث  اأم�س،  نظمتها  التي  التح�شي�شية  احلملة 
لي�س  كورونا  فريو�س  اأن  على  املخت�شون  اأجمع 
و  كامل،  غري  حي  كائن  هو  »بل  قاتل  بفريو�س 
لديه فرتة ح�شانة 15 يوما«، وهو الأمر الذي ذهب 
املكتب  الطبيب »بورنان عبد احلكيم« ع�شو  اإليه 
اللجنة  رئي�س  و  اخلري«  »جزائر  جلمعية  الوطني 
املوؤ�رشات  اأهم  عن  ك�شف  الذي  الإغاثية،  الطبية 
بالفريو�س  الإ�شابة  على  ت��دل  التي  الأول��ي��ة 
�شيق  و  احلمى  ال�شعال،  يف  -ح�شبه-  واملتمثلة 
اأ�شار الطبيب  التنف�س اإىل جانب التهاب احللق، و 

يكون عن طريق  العدوى  انتقال  اأن  اإىل  املخت�س 
ال�شعال و العط�س.

الطبيب  �شدد  الوقائية،  الإج���راءات  �شياق  يف 
الكمامات  ا�شتعمال  ���رشورة  على  املخت�س 
املبا�رش  الحتكاك  وع��دم  الورقية  املناديل  و 
ال�شخ�شية،  اأدواتهم  م�شاركتهم  اأو  بامل�شابني 
م�شددا على النظافة ال�شخ�شية مع احلر�س على 
جتنب  غرار  على  الأر�شيات،  و  ال�شطوح  نظافة 
الإ�شابة  حالة  يف  و  الأن��ف.  و  العينني  مالم�شة 
و  امل�شت�شفى  اإىل  التوجه  يتوجب  الفريو�س،  بهذا 
القيام بالفحو�شات الطبية الالزمة، و اإذا مت التاأكد 
من الإ�شابة يكون عزل املري�س يف غرفة منفردة 
�رشورة ملحة، ليتم بعد ذلك اإجراء جميع التحاليل 
الطبية الالزمة وعر�شها على خرباء الفريو�شات.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن جمعية »جزائر اخلري« اختارت 
املحطة العمومية لنقل امل�شافرين خروبة من اأجل 
البيئة، حيث عرفت  التح�شي�س حول احلفاظ على 
من  متنوع  طبي  طاقم  م�شاركة  املنا�شبة  هذه 
نف�شيني  م�شت�شارين  و  التغذية  يف  اأخ�شائيني 
للوقاية من  الإر�شادات  و  الن�شائح  بع�س  لتقدمي 

فريو�س كورونا.
ق/و

اأطباء وخمت�سون ي�سددون على الوقاية لتفادي فريو�ض "كورونا"

و  الربيد  �شبط  �شلطة  خ�ش�شت 
ملتعاملي  الإلكرتونية  الت�شالت 
ت��رددات  الثالثة،  النقال  الهاتف 
ق��درات  زي���ادة  م��ن  لتمكينهم 
اجليل  و  الثالث  اجليل  �شبكات 

الرابع.
اأم�س  لل�شلطة،  بيان  يف  ج��اء  و 
حت�شني  اإط����ار  "يف  الأرب���ع���اء، 
الهاتف  �شبكات  خدمات  ج��ودة 
�شبط  �شلطة  ق��ام��ت  ال��ن��ق��ال، 
الإلكرتونية  الت�شالت  و  الربيد 
ملتعاملي  ت���رددات  بتخ�شي�س 
ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال ال��ث��الث��ة وه��م: 
النقال  للهاتف  اجلزائر  ات�شالت 
تليكوم  اأوبتيموم  )موبيلي�س(، 
الوطنية  و  )ج���ي���زي(  اجل���زائ���ر 

و  )اأوري���دو(،  اجلزائر  لالت�شالت 
 71-76/71-86 النطاق  يف  هذا 

جيغاهرتز".
و �شيمكن هذا التخ�شي�س، ح�شب 
بتعزيز  للمتعاملني  نف�شه،  امل�شدر 
التدفق  ذات  ال�شبكات  ق��درات 
الثالث(  )اجليل  جدا  والعايل  العايل 

و )اجليل الرابع(.
�شبط  �شلطة  اأكدت  الأخري  يف  و 
الإلكرتونية  الت�شالت  و  الربيد 
جمال  يف  جهودها  "�شتوا�شل  اأنها 
هذا  و  ال��رتددات،  ومنح  التخطيط 
اخلدمات  ج��ودة  حت�شني  اإط��ار  يف 
التي ت�شكل اإحدى حماور خمططها 

ال�شرتاتيجي +اجناز 20-22".
ق/و

�سلطة ال�سبط ُتعّزز قدرات اجليل 
الثالث و الرابع

للم�سادقة على خمطط عمل احلكومة

اليوم  ال����وزراء،  جمل�س  يجتمع 
ا�شتثنائية  جل�شة  يف  اخلمي�س 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  برئا�شة 
خمطط  ملناق�شة  ت��ب��ون،  املجيد 
عليه،  امل�شادقة  و  احلكومة  عمل 
غرفتي  ع��ل��ى  لعر�شه  حت�شبا 
الربملان، ح�شب ما اأفادت به رئا�شة 
اجلمهورية، اأم�س  الأربعاء، يف بيان 

لها..

جمل�س  ''يجتمع  البيان  يف  جاء  و 
فيفري   06 اخلمي�س  اليوم  الوزراء، 
2020، يف جل�شة ا�شتثنائية برئا�شة 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
و  احلكومّة  عمل  خمطط  ملناق�شة 
امل�شادقة عليه، متهيدا لعر�شه على 
املجل�س ال�شعبي الوطني و جمل�س 

الأمة، طبقا للد�شتور
ق/و

اجتماع ا�ستثنائي ملجل�ض 
الوزراء اليوم 

وّجه رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
ال�شني  جمهورية  رئي�س  اإىل  ر�شالة 
باأن  م�شددا  بينغ،  جني  �شي  ال�شعبية، 
اجلزائر تتابع عن كثب الو�شع الراهن يف 
ال�شينية  ال�شفارة  اأفادت  ح�شبما  ال�شني، 
اجلمهورية،  رئي�س  اأ�شاد  اجلزائر.و  لدى 
حكومة  تبذلها  التي  اجلبارة  “باجلهود 
كذا  و  الفريو�س،  هذا  جمابهة  يف  ال�شني 
مع  ال�رشيع  وتن�شيقها  الفعال  تعاونها 
اإطار منظمة  الدويل، ل�شيما يف  املجتمع 
اأمن ال�شحة  ال�شحة العاملية، بغية حماية 
و  الإقليمي  ال�شعيدين  على  العمومية 
باأن  تبون،  الرئي�س  �شدد  العاملي”.كما 
و  املتميزة  التعاون  اجلزائر بحكم عالقات 
البلدين،  تربط  التي  التاريخية  ال�شداقة 
ال�شينية  ال�شلطات  جهود  وتدعم  تثّمن 
اإىل  تتطلع  كما  الوباء،  احتواء  اأجل  من 
للو�شع  الدويل  املجتمع  تقييم  يكون  اأن 
مو�شوعيا.واأ�شاف  الوباء  هذا  عن  الناجم 
القدرات  باأن  يقني  على  “اإين  املتحدث: 
ال�شني  جمهورية  عليها  تتوفر  التي 

من  �شك  ب��دون  و  �شتمكنها  ال�شعبية 
تف�شي  �شد  معركتها  يف  النت�شار 
رئي�س  اأب��دى  اخلطري”.و  الفريو�س  هذا 
ب�شفة  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
مقاطعة  �شكان  مع  التام  ت�شامنه  خا�شة 
يف  ُمتميزة  مبكانة  حتظى  “التي  هوبي، 
مبادرتها  اإىل  م�شريا  اجلزائريني”،  قلوب 

للجزائر  بعثة طبية �شينية  اأول  باإر�شالها 
باأن  تبون  الرئي�س  اأبرز  ا�شتقاللها.و  بعد 
قد  طبية،  لوازم  باإر�شال  بادرت  “اجلزائر 
احلاجة  اأم�س  يف  ال�شيني  ال�شعب  يكون 
كعربون  ذلك  و  الظروف،  هذه  يف  اإليها 

حمبة و ت�شامن من ال�شعب اجلزائري
ق/و

رئي�ض اجلمهورية يبعث ر�سالة اإىل الرئي�ض ال�سيني

اإث��ر  حتفهم  �شخ�شا   11 لقي 
م��رور  ح���وادث   ع��دة  ت�شجيل 
 24 خ��الل  الوطني  ال��رتاب  عرب 
به  اأف��اد  ح�شبما  الأخ��رية،  �شاعة 
املدنية  احلماية  مل�شالح  ب��ي��ان 
باأن  ذاته  امل�شدر  واأو�شح  ام�س 
وحدات احلماية املدنية تدخلت اإثر   
وفاة  يف  ت�شببت  م��رور  ح��وادث 
اآخرين   33 اإ�شابة  و  �شخ�شا   11
اخلطورة.وذكر  متفاوتة  بجروح 

�شجلت  ح�شيلة  اأثقل  باأن  البيان 
على م�شتوى ولية �شوق اأهرا�س 
بوفاة 7 ا�شخا�س يف عني املكان و 
على   ، بجروح  اآخرين   20 اإ�شابة 
اإثر انقالب حافلة لنقل امل�شافرين 
اهرا�س  �شوق   ” اخل��ط  ت�شغل 
الطريق  م�شتوى  على   ” –عنابة 
امل�شمى  باملكان   16 رقم  الوطني 

بوحلر�س ببلدية م�رشوحة .
ق/و

مقتل 11 �سخ�سا يف حوادث املرور 
خالل 24 �ساعة

اأبو الغيط يزور اجلزائر لتح�سري
 القمة العربية

وجهت اجلزائر دعوة ر�شمية لأحمد اأبو الغيط الأمني العام للجامعة العربية  للت�شاور حول 
الرتتيبات املتعلقة بعقد الدورة العادية الثانية و الثالثني للقمة العربية، و التي عر�شت 

اجلزائر ا�شت�شافتها هذا العام.
اإنه ا�شتقبل �شفري  و قال ال�شفري ح�شام زكي الأمني العام امل�شاعد يف ت�رشيح اإعالمي، 
اجلزائر بالقاهرة الذي حمل الر�شالة املوجهة من  وزير خارجية اجلزائر �شربي بوقدوم ايل 
المني العام و التي عر�س فيها كذلك  اأهمية الزيارة يف العداد للقمة العربية املقبلة يف 

ظل التحديات الكربي التي تواجه العامل العربي حاليا.
وقال املتحدث اإنه من املنتظر اأن تتم زيارة الأمني العام اإىل اجلزائر يف اأقرب فر�شة ممكنة.
ق/و
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و�سول اأول �سحنة ا�سترياد لالأ�سماك الطازجة  اإىل تندوف 
من موريتانيا 

علي  حممد 
------------------

امل�شتوردة  الكمية  فاقت  قد  و 
الطازجة  ���ش��م��اك  الأ م��ادة  م��ن 
خم�شة  خ��الل  م��ن  ط��ن��ا  ال15 
و  الزرقاء  الأ�شماك  من  اأ�شناف 
�شليمة  و�شلت  التي  و  البي�شاء 
وم��ط��اب��ق��ة ل��ك��ل امل��وا���ش��ف��ات 
�شمن  امل��ط��ل��وب��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
منذ  نوعها  من  الأوىل  العملية 
اأوت  �شهر  احلدودي  املعرب  ن�شاء  اإ
اأو�شح  كما   ،2018 �شنة  من 
حممد  البيطرة  مفت�شية  رئي�س 

. جلطية  �شاقور 
ال�شترياد  عملية  ا�شتوفت  قد  و 
ك��ل ال�������رشوط ال��ق��ان��ون��ي��ة و 
الوثائق  ك��ل  مت��ام  اإ و  ال�شحية 
مبثل  املتعلق  امللف  يف  املطلوبة 
ه��ذه امل��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة، و 
�رشكة  خالله  من  حت�شلت  التي 

على  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات 
ي�شمح  الذي  ال�شحي  التفوي�س 
وذلك  الطازجة  الأ�شماك  بجلب 
الفالحة  وزارت��ي  من  برتخي�س 
ذات  وف��ق  الريفية،  والتنمية 

مل�شدر. ا
امل�شتوردة  الكمية  وخ�شعت 
للتاأكد  الدقيق  الفح�س  لعملية 
ال��ذي  و  امل��ن��ت��وج  ���ش��الم��ة  م��ن 
و���ش��ل ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة يف 
امل�شافة  رغ��م  �شليمة  ظ��روف 

نواديبو  مدينة  تف�شل  ال��ت��ي 
ال��ت��ي  و  ت��ن��دوف  م��دي��ن��ة  ع��ن 
على  حتم  مما  كلم،   1600 تتعدى 
يف  امل�شافة  قطع  عليها  القائمني 
دون  �شاعة   42 يتعدى  ل  وقت 
و�شول  �شمان  اأجل  من  توقف 
املنتوج،  لهذا  �شحي  و  �شليم 

ليه. اإ اأ�شري  كما 
ال�رشكة  م�شوؤولو  تعهد  قد  و 
بتوفري  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 
حمليا  الأ�شماك  من  امل��ادة  هذه 

ما  ذا  "اإ ���ش��ب��وع،  اأ ك��ل  يف  م��رة 
الت�شهيالت  كل  على  حت�شلت 
املوؤ�ش�شة  قبل  من  ال�رشورية 
و  م����وال  الأ لتحويل  البنكية 
على  احل�شول  حيث  من  اأي�شا 
الذي  الن�شاط  هذا  لتو�شيع  حمل 
ل�شيما  املواطنون"،  ا�شتح�شنه 
يقول  املنتوج،  بيع  اأ�شعار  اأن  و 
بالنظر  امل��ت��ن��اول  يف  امل�����ش��در، 
وليات  باقي  يف  اأ�شعارها  اإىل 

لوطن. ا
احل��دودي  املعرب  ف��اإن  ���ش��ارة  ل��الإ
يعد  ب��ول��ع��ي��د  ب��ن  م�����ش��ط��ف��ى 
تعزيز  نه  �شاأ من  كبريا  مك�شبا 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ط��رف 
و  اخلدمة  حت�شني  اأجل  من  الدولة 
و  احلدودية،  باملناطق  النهو�س 
القت�شادية  املبادلت  ت�شجيع 
م��رور  وت�شهيل  ال��ت��ج��اري��ة  و 

البلدين. بني  فيما  الأ�شخا�س 

 و�سلت اأول �سحنة ا�سترياد من منتوج الأ�سماك الطازجة اإىل تراب ولية تندوف قادمة من مدينة نواديبو املوريتانية، 
. بالولية  البيطرة  مفت�سية  من  علم  ح�سبما  بولعيد،  بن  م�سطفى  املوريتاين  اجلزائري  احلدودي  املعرب  عرب 

بولعيد'' بن  "م�سطفى  احلدودي  املعرب  عرب 

املب�شرت  احل��ل��ي��ب  ن��ت��اج  اإ ي�شهد 
بولية  الدولة  طرف  من  واملدعم 
يف  وفرة  الأخ��رية  املدة  يف  تندوف 
بف�شل  للبيع  املعرو�شة  الكميات 
للحليب  ن��ت��اج��ي��ة  الإ ال���وح���دات 
طرف  من  دعما  لقيت  التي  املحلية، 
الربعاء  اليوم  علم  ح�شبما  الدولة، 

بالولية. التجارة  مديرية  من 
للحليب  الدولة  دعم  انعك�س  وقد 
ال��وح��دات  خمتلف  ت��زوي��د  وك���ذا 
املادة  هذه  ببودرة  املحلية  نتاجية  الإ
التزام  على  اإيجابا  ح�شتها  وزيادة 
ب  واملحدد  املقنن  بال�شعر  التجار 
وبالتايل  الواحد  للكي�س  دج   25

وف����رة ك��ب��رية م��ن��ه ب��ع��دم��ا ك��ان 
م�شتع�شيا  م��را  اأ عليه  احل�شول 
مدير  اأو���ش��ح  كما  �شنوات،  قبل 

معيف. براهيم  اإ بالولية  التجارة 
وب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ذب��ذب ال��ذي 
احلليب  ب��ودرة  م��ادة  توفري  عرفه 
اإل  ب��ال��ولي��ة،   2019 �شنة  خ��الل 
هذه  على  القائمني  جمهودات  اأن 
من  مكنت  ن��ت��اج��ي��ة  الإ ال��وح��دات 
املادة  هذه  وف��رة  يف  ت��وازن  حتقيق 
التجارية،  امل��ح��الت  خمتلف  ع��رب 
كبريا  ارتياحا  ترك  الذي  الأمر  وهو 
امل�شدر. ذات  وفق  املواطنني،  لدى 

يف  املتعاملني  ال��ت��زام  �شاهم  وق��د 

و�شهرهم  امل��ادة  ه��ذه  نتاج  اإ جم��ال 
امل��واد  جت��ار  اإىل  تو�شيلها  على 
احل��ف��اظ  ب��ال��ولي��ة، يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
به،  امل�شاربة  وع��دم  ال�شعر  على 
للرقابة  فرق  تخ�شي�س  عن  ف�شال 
ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 
القانون  تطبيق  على  ت�شهر  والتي 

املجال. هذا  يف  به  املعمول 
اأطلقت  التجارة  م�شالح  اأن  كما 
ا�شرتاط  فر�س،  عدم  اأجل  من  حملة 
املدعم  املب�شرت  احلليب  اأكيا�س  بيع 
رف��ق��ت��ه،  اأخ����رى  م���ادة  اأي  ب��ب��ي��ع 
ال�رشائية  ال��ق��درة  على  حمافظة 
�شوق  وتنظيم  جهة  من  للمواطن 

جهة  من  ال�رشورية  املادة  هذه  بيع 
امل�شوؤول. ذات  ح�شب  اأخرى، 

احلليب  م��ادة  على  الطلب  ويكرث 
الدولة  طرف  من  واملدعم  املب�شرت 
ما  ال�����ش��ت��اء،  ف�����ش��ل  يف  خ��ا���ش��ة 
قبل  م��ن  اإ�شافيا  نتاجا  اإ يتطلب 
م��ر  الأ وه��و  نتاجية  الإ ال��وح��دات 
القائمني  مع  حوله  التفاق  مت  الذي 
بتوفري  اي�شا  التزموا  والذين  عليها 
اأم  بلدية  م�شتوى  على  املادة  هذه 
مقر  �شمال  كلم   170 ( الع�شل 

ليه. اإ اأ�شري  ما  وفق  الولية(، 
ق/ث

وفرة يف اإنتاج احلليب املب�سرت واملدعم بتندوف

الق�شائية  ال�رشطة  م�شالح  �شجلت 
�شنة  خ��الل  غ��رداي��ة  ولي��ة  ب��اأم��ن 
العميد  به  �رشح  ما  ح�شب   2019
امل�شلحة  رئي�س  اإ�شماعيل  �شاكر 
حجز  الق�شائية،  لل�رشطة  الولئية 
املخدرات،  من  كلغ   20 من  اأزي��د 
اأخرى  ق�شايا  و  درون،  طائرات   03
الندوة  خالل  لها  التطرق  مت  معاجلة 
2019عدد  �شنة  بلغت  ال�شحفية  
 ، ق�شية   2294 امل�شجلة  الق�شايا 
مقارنة   %  04.17 بن�شبة  بزيادة 
اجل��رائ��م  �شملت   ،  2018 ب�شنة 

املا�شة  اجلرائم  بالأ�شخا�س،  املا�شة 
بال�شيء  امل��ا���ش��ة   ، باملمتلكات 
القت�شادية  اجل��رائ��م  ال��ع��م��وم��ي، 
و  املعلوماتية،  اجل��رائ��م  املالية،  و 
العقلية   ثرات  املوؤ و  املخدرات  جرائم 
�شخ�شا،   2015 ف��ي��ه��ا  ت����ورط 
الق�شائية. اجل��ه��ات  اإىل  م��وا  ق��دِّ
اجل��رائ��م من  ه��ذه  ت��راوح��ت  ح��ي��ث 
املا�شة  اجلرائم  بني  التوزيع،  حيث 
الدرجة  يف  تاأتي  التي  باملمتلكات 
عليها  )تغلب   51% بن�شبة  الأوىل 
ال�رشقات  و  النقال  الهواتف  �رشقة 

املا�شة  اجل��رائ��م  تليها  الب�شيطة(، 
)تغلب   %  30 بن�شبة  بالأ�شخا�س 
اجل��رح  و  ال�����رشب  ج��رائ��م  عليها 
باقي  حني  يف  التهديد(،  و  العمدي 
،تلك  �شئيلة  بن�شب  تتوزع  اجلرائم 
)تغلب  العمومي  بال�شيء  املا�شة 
بي�س  اأ �شالح  حمل  جرائم  عليها 
ال��ع��ام(،  الطريق  يف  امل�شاجرة  و 
)تغلب  املالية  و  القت�شادية  اجلرائم 
املخالفات  و  التهريب  جرائم  عليها 
و  التجارية  ن�شطة  بالأ املتعلقة 
املعلوماتية  اجلرائم  مانة(،  الأ خيانة  
بحرمة  املا�شة  اجلرائم  عليها  )تغلب 
ال�شتم  و  ال�شب  و  اخلا�شة  احلياة 
ترويج  ج��رائ��م  و   ، ن��رتن��ت(  الأ ع��رب 
ثرات  املوؤ و  املخدرات  ا�شتهالك  و 
اأن  اإىل  ����ش���ارة  الإ ال��ع��ق��ل��ي��ة.وم��ع 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  تعرف  ل  ال��ولي��ة 
ال�رشطة  م�شالح  �شجلت  ال�رشقات، 
بخ�شو�س  ق�شايا   04 ب��غ��رداي��ة  
معاجلتها  مت��ن  م��رك��ب��ات  ���رشق��ات 
املركبات  ا���ش��رتج��اع  و  بالكامل 

املتورطني،  توقيف  مع  لأ�شحابها 
الولئية  امل�شلحة  رئي�س  اأك��ده  ما 
�شاكر  العميد  الق�شائية  لل�رشطة 
تعزيز  يف  اأخ��رى،  م��رة  اإ�شماعيل  
ال�رشطة  لعنا�رش  امليداين  التواجد 
عمليات  خالل  خا�شة  الق�شائية، 
ال��ن��ق��اط  م��داه��م��ات  و  ال�����رشط��ة 
امل��راق��ب��ة  تكثيف  و  امل�����ش��ب��وه��ة، 
الف�شاءات  و  م��ن��ي��ة  الأ ب��احل��واج��ز 
�شنة  خالل  اأ�شفرت  التي  العامة، 
كلغ   20 من  اأزيد  حجز  عن   2019
قر�س   194502 امل��خ��درات،  م��ن 
من  ق����ارورة   2095  ، م��ه��ل��و���س 
طائرات   03 املهلو�شة،  ال�شوائل 
بالإ�شافة   ،  DRONE ن��وع  م��ن 
اأخ���رى  حم��ج��وزات  و  م���واد  اإىل 
و  اأ التهريب  اإط��ار  يف  تدخل  �شواء 
ن�شاطاتهم  اأ�شحابها  يزاول  اأخرى 
بالقت�شاد  ما�شة  ترخي�س،   دون 

العمومية. ال�شحة  و  الوطني 
عامر.ع بن 

تبذلها  التي  املجهودات  اإط��ار  يف 
اأدرار  ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات 
على  احلفاظ  و  اجلرمية  حماربة  يف 
متكنت  املواطنني  �شالمة  و  اأم��ن 
احل�رشي  ب��الأم��ن  ال�رشطة  ق��وات 
امل�شلحة  م��ع  بالتن�شيق  الثالث 
الق�شائية،  لل�رشطة  ال��ولئ��ي��ة 
خ��ط��ري حمل  ت��وق��ي��ف جم���رم  م��ن 
عن  �شادر  بالقب�س  م��ر  اأ و  بحث 

بالعديد  يتعلق  ق�شائية  جهات 
منها  الإج��رام��ي��ة،  الق�شايا  م��ن 
تهريب  و  ���رشار  اأ جمعية  تكوين 
تعاملت  قد  و  العقلية،  ث��رات  امل��وؤ
اأدرار  ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات 
مكنتها  ب��اح��رتاف��ي��ة،  امل��ج��رم  م��ع 
اجلهات  اأمام  تقدميه  و  توقيفه  من 
املخت�شة.                                الق�شائية 
الرحمن عبد  بلوايف 

احمد  الأ�شبوع  هذا  بحر  تراأ�س 
ب�شار  ولي���ة  وايل  م��ب��ارك��ي 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع 
لن�شاري  بح�شور  ل��ل��ولي��ة، 
لولية  املنتدب  ال��وايل  بوبكر 
بني عبا�س ، الأمني العام للولية 
�شاء الدوائر و املدراء  ، و كذا روؤ
اإىل  التطرق  مت  اأين  التنفيذيني  
العتمادات  ا�شتهالك  و�شعية 
ل�شنة  الربامج  ملختلف  املالية، 
جممل  على  الطالع  و   ،  2019
باملنا�شبة  ،و  التنموية  امل�شاريع 
اأجل  من  توجيهات  الوايل  اأعطى 

و  ال�شتهالك  ن�شبة  من  الرفع 
املالية  الو�شعيات  جميع  ت�شوية 
مناق�شة  متت  كما   ،  2019 ل�شنة 
القطاعية  امل�شاريع  درا�شة  و 
املالية  ال�شنة  بعنوان  املحلية 
ت�شجيل  ال��ولي��ة،  ع��رف��ت  اي��ن 
خمتلف  يف  و  مهمة  م�شاريع 
هنا  و  التنموية،  ال��ق��ط��اع��ات 
بالولية  الأول  امل�شوؤول  اأك��د 
التوجيهات  جميع  اإعطاء  على 
انطالق  ليت�شنى  الت�شهيالت  و 

الآجال. اأقرب  يف  امل�شاريع  هذه 
ا/د

م�شالح  بني  التن�شيق  اإطار  يف 
وم�شالح  ب�����ش��ار،  ولي��ة  اأم��ن 
بدورات  للقيام  املدنية،  احلماية 
ل��ف��ائ��دة  تكوينية  ل��ق��اءات  و 
م�شالح  نظمت  ال�����رشط��ي��ني، 
على  بب�شار  حلم�����ر  دائرة  اأمن 
دورة  الدائرة،  اأمن  مقر  م�شتوى 
التدخل  ط��رق  ح��ول  تطبيقية 
الأول��ي��ة  الإ�شعافات  اإج���راء  و 
احلماية  وح��دة  م��ع  بالتن�شيق 

الدائرة. بذات  املدنية 
اإط��ار  يف  ت��ي  ي��اأ ه��ذا  الن�شاط 
لتبادل  التكويني  ال��ربن��ام��ج 
خمتلف  مع  بالتن�شيق  اخل��ربات 
وح����دات احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة، و 

املُ��ع��د ل��ف��ائ��دة ال�����رشط��ي��ني يف 
التدخل  طرق  الوقاية،  جمالت: 
خا�شة  الأول��ي��ة  الإ�شعافات  و 
الك�شور،  احل��روق،  ح��الت  يف 

الختناقات. و  اجلروح، 
للتعرف  اأي�شا  كانت  الفر�شة 
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف امل����ع����دات و 
خمتلف  يف  امل�شتعملة  الو�شائل 
ن��ق��اذ،  الإ وعمليات  التدخالت 
تطبيقية  ب�������رشوح   م��دع��م��ة 
ج�شدها  حم��اك��اة  وع��م��ل��ي��ات 
على  التعرف  مع  احلماية،  اأعوان 
ل�شيارات  التجهيزات  خمتلف 

�شعاف.   لإ ا
اأ . د 

....2019 �سنة  خالل 

حجز اأزيد من 20 كلغ من املخدرات  بغرداية 

و�سع حد ملجرم خطري حمل بحث باأدرار 

وايل ب�سار يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض 
التنفيذي للولية 

اأمن "حلمـر" بب�سار  ينظم يوما تكوينيا 
بالتن�سيق مع احلماية املدنية 
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 128 على  موزعا  جديدا  تكوينيا  من�سبا   6650
�سا خالل الدورة املقبلة تخ�سّ

فـوزي .ق
------------------ 

غ�شكيلي  ال�شيد  واأو���ش��ح 
اأن  "التحرير"،  م��ع  لقائه  يف 
خالل  امل��درج��ة  �شات  التخ�شّ
تتوزع  اجل���اري  فيفري  دورة 
يف  تكوينا  من�شبا   5350 على 
ب�شهادة  املتوج  التكوين  اإطار 
تكوين  من�شب  و1300  دولة، 
امل��ت��وج  ال��ت��ك��وي��ن  اإط����ار  يف 
 1535 منها  تاأهيل،  ب�شهادة 
النمط  يف  ت��ك��وي��ن��ا  من�شبا 
من�شبا  و2835  ق���ام���ي  الإ
ما  اأ التمهني،  منط  يف  تكوينا 
عدد  ق��در  الريفي  الو�شط  يف 
 330 ب���  ال��ت��ك��وي��ن  م��ن��ا���ش��ب 
 480 ليها  اإ ي�شاف  من�شبا، 

و170  امل��ع��اب��ر  يف  م��ن�����ش��ب��ا 
ال��درو���س  تكوين  يف  من�شبا 
�شمن  كلها  تندرج  امل�شائية 
دولة،  ب�شهادة  املتوج  التكوين 
املتوج  التكوين  يخ�س  فيما  ما  اأ
على  فتتوزع  تاأهيل،  ب�شهادة 
 840 ب�  البيت  يف  املاكثة  ة  املراأ
ب�  م�شائية  ودرو���س  من�شبا، 
وتاأهيال  تكوينا،  من�شبا   150
تكوينا،  من�شبا   160 اأول��ي��ا 
من�شبا  ريفي90   و���ش��ط 
 30 اخلا�شة  املدار�س  تكوينا، 
اخلا�شة  الفئات  تكوينا،  من�شبا 

تكوينا. من�شبا   30
بالولية،  القطاع  مدير  و�شّدد 
ال�شعب  مل��دون��ة  تطبيًقا  ن���ه  اأ
والتي   ،2019 طبعة  املهنية 
جديدة  �شات  تخ�شّ ت�شمنت 

يف  احلا�شل  للتطور  م��راع��اة 
ومت  واحل���رف،  امل��ه��ن  م�شتوى 
�شات  التخ�شّ ه���ذه  اخ��ت��ي��ار 
ث���راء  ال��ت��ي ت��ن��درج ���ش��م��ن اإ
م�شايرة  مع  التكوين  عرو�س 
�شتى  يف  ال�شغل  �شوق  جديد 
ال���وادي،  ولي��ة  امل��ج��الت يف 
اخت�شا�شات  تعميم  خالل  من 
التكوين  من��ط��ي  يف  ال��ف��الح��ة 
طريق  عن  التكوين  و  اأ قامي  الإ
املوؤ�ش�شات  ك��ل  يف  التمهني 
التكثيف  جانب  اإىل  التكوينية، 
م���ن ع���رو����س ال��ت��ك��وي��ن يف 
والأ�شغال  البناء  اخت�شا�شات 
وال�شياحة.  الفندقة  العمومية، 

تنفيذ  اإىل  امل��ت��ح��دث،  ���ش��ار  واأ
التكوين  قطاع  اإ�شرتاتيجية 
تكييف  يف  املهنيني  والتعليم 
ع���رو����س ال���ت���ك���وي���ن وف���ق 
وحماكاة  التنمية،  متطلبات 
ال��ت��وج��ه الق��ت�����ش��ادي، وذل��ك 
ب��ت��ث��م��ني وت��ط��وي��ر ال��ف��الح��ة 
والأغذية  الغذائية  وال�شناعة 
العمومية  والأ�شغال  الزراعية 
وال�شياحة  املتجددة  والطاقات 
تكثيف  مت  حيث  والت�شالت، 
امل�شتوى  يف  التكوين  عرو�س 
عدد  ب��اأك��رب  للتكفل  اخلام�س 
امل�شتوى  ذوي  تالميذ  من  ممكن 
لكل  ثانوي،  ثالثة  الدرا�شي 

التكوين. واأجهزة  اأمناط 
غ�شكيلي،  بلقا�شم  وحت���دث 
املهني  التكوين  قطاع  اأن  على 
لتكييف  جاهًدا  يعمل  بالولية، 
واملتوفرة  املتاحة  اإمكانياته 
الوطنية  املنظومة  اإط���ار  يف 
التحولت  مع  املهني  للتكوين 
الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
املوؤ�ش�شات  وحميط  للمجتمع، 

تثمني  بغية  بالولية،  التكوينية 
ال�شباب  وح��ث  واملهن  احِل��رف 
يف  ي�شاهم  مما  اكت�شابها،  على 
القت�شادية  التنمية  عجلة  دفع 
ال�شباب  رغبة  لأن  بالولية، 
العامل  تبقى  للتكوين  الطالب 
اخل��ارط��ة  لتحديد  ���ش��ا���ش��ي  الأ
موؤ�ش�شة  لأي  البيداغوجية 

. ينية تكو
ق��ط��اع  اأن  �����ش����ارة،  الإ جت���در 
ي�شم  بالوادي  املهني  التكوين 
عمومية  تكوينية  موؤ�ش�شة   27
تقدر  نظرية  ا�شتيعاب  بطاقة 
تكوينا،  من�شبا   6150 ب��� 
م��در���ش��ت��ني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
طرف  من  معتمدتني  خا�شتني 
تقدر  ا�شتيعاب  بطاقة  الدولة 
اإىل  تكوينا،  من�شبا   125 ب� 
منتدًبا  فرعا   19 وج��ود  جانب 
الريفية،  وامل��دا���رش  القرى  يف 
التكوين  تقريب  منها  الهدف 
يف  الراغب  ال�شباب  من  املهني 
وتطوير  �شهادة  على  احل�شول 
يف  دم��اج��ه��ا  لإ الريفية  ة  امل���راأ

املهني. الو�شط 
على  القطاع  هياكل  وتتوزع 
متخ�ش�شة  وطنية  معاهد   04
ب��ق��درة  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ك��وي��ن  يف 
 1500 اإج��م��ال��ي��ة  ا���ش��ت��ي��ع��اب 
مركزا  و17  بيداغوجي،  من�شب 
والتمهني  امل��ه��ن��ي  للتكوين 
 4050 اإجمالية  ا�شتيعاب  بقدرة 
اإىل  اإ�شافة  بيداغوجيا،  من�شبا 
املهني  للتكوين  ملحقات   06
 600 اإجمالية  ا�شتيعاب  بقدرة 
عن  ناهيك  بيداغوجي،  من�شب 
معتمدة  خا�شة  م��دار���س   04
من�شبا   215 ا�شتيعابها  قدرة 

. جيا غو ا بيد

قرابة   2020 فيفري  دورة  خالل  يعر�ض  قطاعه  اأن  غ�سكيلي"،  "بلقا�سم  بالوادي  املهنيني  والتعليم  التكوين  مدير  ك�سف 
موؤ�س�سة  لكل  البيداغوجية  اخلريطة  اإىل  ت�ساف  �سا،  تخ�سّ  128 على  موزعة  مهنية،  �سعبة   20 يف  تكوينا  من�سبا   6650
القت�ساد  ملتطلبات  وا�ستجابة  للت�سغيل،  اأكرب  ا  فر�سً تتيح  والتي  البيداغوجي  التقني  التجهيز  تواجد  ح�سب  تكوينية، 

املهنية.  ال�سعب  خمتلف  يف  الوطني 

بالولية القت�سادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  �ست�ساهم  جديدة  �سات  تخ�سّ

يف اإطار اآلية "�سريبالك" ملعاجلة الفائ�ض يف الإنتاج 

خ���زن���ت م���دي���ري���ة امل�����ش��ال��ح 
طن  اآلف   10 بالوادي  الفالحية 
لية  اآ اإطار  يف  البطاط�س  مادة  من 
املنتوج  ل�شبط  "�شريبالك" 
 9 يوم  انطلقت  التي  الزراعي 
الفائ�س  ملعاجلة  الفارط  يناير 

من  علم  ح�شبما  امل��ن��ت��وج،  يف 
عمليات  اأ�شندت  املديرية.وقد 
 )8 ( ثمانية  اإىل  والنقل  ال�شحن 
منهم  اق��ت�����ش��ادي��ني  متعاملني 
اعتمادهم  مت  دائمون   )5 ( خم�شة 
الو�شية،  ال����وزارة  ط��رف  م��ن 

ال��ربن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  اإط�����ار  يف 
واملت�شمن  امل�شطر  ال�شتعجايل 
كفيلة  نية،  واآ عملية  حلول  تقدمي 
"فائ�س  م�شكل  على  بالق�شاء 
اأو�شح  كما  البطاط�س"،  منتوج 
م�شلحة  رئي�س  بكاري  �شامل 

التقني. والدعم  نتاج  الإ تنظيم 
حمولة  اأن  املتحدث  ذات  �شار  واأ
على  �شحنت  البطاط�س  م��ادة 
ال��وزن  م��ن  �شاحنة   350 م��ن 
اخل�رش،  لنقل  خم�ش�شة  الثقيل 
بغرف  للتخزين  توجيهها  ليتم 
ق�شد  ال�شمال  بوليات  التربيد 
باأ�شواق  بعد  فيما  ت�شويقها 
اجل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��خ�����رش 
انتظامي  ب�شكل  وال��ف��واك��ه 

���رشائ��ه��ا من  ب��ع��د  ك��ل��ه  وذل���ك 
بني  ما  ت��رتاوح  باأ�شعار  الفالح 

للكيلوغرام. دج  و40   35
وق������د وج������ه امل���ت���ع���ام���ل���ون 
املناطق  كافة  اإىل  القت�شاديون 
ت�شع  على  امل��وزع��ة  الفالحية 
وتغزوت  )الرقيبة  بلديات   )9 (
خليفة  وحا�شي  والرباح  وقمار 
وورما�س  واملقرن  والطريفاوي 
البلديات  وهي  العلندة(؛  ووادي 
الوفري  نتاج  بالإ ت�شتهر  التي 
عملية  تتم  اأين  البطاط�س،  ملادة 
بحيث  ب��ال��ت�����ش��اوي،  ال�����ش��ح��ن 

الفالحني. جّل  ت�شمل 
ق.م

تخزين 10 اآلف طن من البطاط�ض بالولية

اجلزائريني  الطلبة  جتمع  وّج��ه 
الأح�����رار ب��ج��ام��ع��ة ال����وادي، 
الواقع  على  خطرية  اتهامات 
اجلامعة  تعي�شه  الذي  "املرير" 
ما  وه��و  اجلامعية،  واخل��دم��ات 
الطلبة  على  �شلبا  ينعك�س 
له  بيان  يف  واأك��د  والطالبات، 
منه،  ن�شخة  "التحرير"    حتوز 
ب�  تتعلق  الن�شغالت  هذه  اأن 
الر�شاوى  اأمن  اأعوان  "تقا�شي 
الوقت  بعد  الطالبات  لإدخ��ال 

. امل�شموح" 
ال�شادر  البيان،  ذات  واأ�شاف 
اجل��زائ��ري��ني  الطلبة  جتمع  ع��ن 
الأح�����رار ب��ج��ام��ع��ة ال����وادي، 
قامة  لالإ الرئي�شي  الباب  "غلق 
الب�شري  ���ش��ع��ودي  اجل��ام��ع��ي��ة 
يتنقلن  ال��ط��ال��ب��ات  يجعل  مم��ا 
طويلة  م�شافات  باأمتعتهن 
اجلامعة  مدير  قرار  ب�شبب  وهذا 
ال���ذي مي��ن��ع دخ���ول ���ش��ي��ارات 
الثانوي  ال��ب��اب  حتى  الأج���رة 
وج��ود  "عدم  وك��ذا  قامة"،  لالإ
داخل  للذكور  مركزي  مطعم 
هذا،  يومنا  اإىل  اجلامعي  احل��رم 
يطرح  الطالب  يجعل  ما  وه��ذا 
ال�شهيد  جامعة  هل  ت�شاوؤلت 
لي�شت  ب��ال��وادي  خل�رش  حمه 
وقال  اجلامعات"،  من  كغريها 
النقابية،  دورياتنا  "بعد  البيان:  
الظالم  �شبح  اأو  النور  مطعم 
البعد  كل  بعيد  مطعم  ق��دم  ب��اأ
يوجد  ل  اجلامعي،  القطب  عن 
خدماته  من  ي�شتفيدون  طلبة 
َم��ن  ن���دري  ول  ي��ع��م��ل  ل��ك��ن��ه 
الن�شاطات  و"نق�س  ؟،  ي�شتفيد" 
يف  خا�شة  وانعدامها  نواعها  باأ
اجلامعي"،  املو�شم  ه��ذا  ب��داي��ة 
اخلدمات  ملدير  امل�شتمر  "الغياب 
وبع�س  مكتبه  م��ن  اجلامعية 
"دخول  امل�شالح"،  ���ش��اء  روؤ
بال�شيارات  للحظرية  الغرباء 
وحتى  ال��ن��اري��ة،  وال���درج���ات 
اأعني  اأمام  والأح�شنة  بالعربات 
دون  امل�شوؤولني  وحتى  الأم��ن 

جفن". اأي  حتريك 
اأن  البيان،  ذات  اإىل  وا�شتنادا 
اجلامعية  اخلدمات  "مهرجانات 
ما  اأ للعادة،  خارق  ب�شكل  توؤطر 
الجتماعي  ال�رشيك  ن�شاطات 
وقلة  التهمي�س  م��ن  ت��ع��اين 
باب  فتح  عدم   " وكذا  الهتمام، 
الجتماعي،  ال�رشيك  مع  احلوار 
الدورية  الجتماعات  وانعدام 
ذات  وق��ال  واحل��وار.  للت�شاور 

يف  اأن  ال��ع��ي��ب  "من  ال��ب��ي��ان: 
جتد  بالوادي،  اجلامعية  خدماتنا 
ال�شلع  بع�س  ينقل  قامة  اإ مدير 
اإىل  ق��ام��ة  اإ م��ن  وامل�شتلزمات 
العجز  تغطية  ب��داع��ي  اأخ���رى 
ما  وه��ذا  ق��ام��ات،  الإ يف  الواقع 
لبع�س  الت�شيري  �شوء  يك�شف 
"منح  عن  ناهيك  امل�شوؤولني"، 
م�شتعملة  ي��واء  اإ لوازم  الطلبة 
امل�شتقبل،  ب��اإط��ارات  تليق  ل 
وق���د ت��ك��ون ب��ع�����س الأح��ي��ان 
مر�س  اأو  طالب  هالك  يف  �شببا 
اإىل  اإ�شافة   ،" عدوى   نقل   اأو 
ب�شط  لأ تفتقر  "العيادات  اأن 

. ت" ما مل�شتلز ا
اأن  ال��ب��ي��ان،  ن��ف�����س  ����ش���ار  واأ
مازال  املقيم  اجلامعي  "الطالب 
حقوقه  ب�شط  اأ يف  الفرج  ينتظر 
اإ�شعاف  ���ش��ي��ارة  يف  املتمثلة 
وترجعه  امل�شت�شفى  اإىل  تاأخذه 
الفرتة  يف  وخا�شة  قامته  اإ اإىل 
ع��دم   " ع��ن  ن��اه��ي��ك  الليلية" 
املالئمة  الظروف  ب�شط  اأ توفر 
الإقامات"،  ح��م��ام��ات  داخ���ل 
املطاعم  فتح  يف  "التاأخر  وكذا 
من  البع�س  حلرمان  ي��وؤدي  مما 
املربجمة"،  الوجبات  من  الطلبة 
النوادي  فتح  "تاأخر  اإىل  اإ�شافة 
وزيادة  العطل  ي��ام  اأ يف  خا�شة 
نواعها  اأ مبختلف  ال�شلع،  اأ�شعار 
كمال  ق��اع��ة  و"غلق  داخلها" 
الن�شاطات  يف  ونق�س  الأج�شام، 
خا�شة"،  ب�شفة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
يف  التجهيزات  "نق�س  وك��ذا 
ككل"،  ق��ام��ات  الإ ويف  الغرف 
عن  الإع��الن  "عدم  اإىل  اإ�شافة 
الأ�شبوعية"،  الوجبات  لئحة 
الجتماعي  ال�رشيك  و"تغييب 
والن�شاطات  الوطنية  املحافل  يف 
والتح�شي�شية،  ال��ت��وع��وي��ة 
امل�����ش��ت��ل��زم��ات  ت��وف��ر  و"عدم 
والن�شاطات  باحلفالت  اخلا�شة 
اجلامعية"،  ق���ام���ات  الإ داخ���ل 
من  املربجمة  امل�شارات  و"تغيري 
تلقاء  من  ال�شائقني  بع�س  طرف 
برامج  لعرقلة  يوؤدي  مما  نف�شهم  اأ
م�شاحلهم  عن  وتاأخرهم  الطلبة 
القيام  من  ال�شائقني  وت��ه��ّرب 
مما  لهم  املخ�ش�شة  ب��ال��دورة 
احلافالت  داخل  لكتظاظ  يوؤدي 
امل�شار"..  لنف�س  �شة  املخ�شّ
طرحها   ان�شغالت  من  وغريها 
الأحرار  اجلزائريني  الطلبة  جتّمع 

الوادي. بجامعة 
.ق ف�وزي 

"التحرير" ن�سخة منه بيان حتوز  يف 

منظمة طالبية ُتوّجه اتهامات 
خطرية للخدمات اجلامعية 

بالـوادي !!
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النطالق يف اإجناز �سوق "ال�ساعات الثالثة" بباب 
الوادي بالعا�سمة 

حممد علي 
----------------

م�رشوع  نذيراأن  عليم  اأو�شح  و 
الثالث  "ال�شاعات  �شوق  اإجناز 
فعليا  "�شينطلق  الوادي،  بباب   "
لتنتهي  اليوم  من  اأ�شبوعني  بعد 
وذل��ك  �شهرا"   18 اآج���ال  يف 
تغيري  عملية  من  النتهاء  فور 
الذي  الكهربائي  املحول  مكان 
القدمية  البناية  من  بالقرب  كان 

لل�شوق.
حجر  و�شع  بعد  اأن��ه  واأ���ش��اف 
اأكتوبر   28 يف  امل�رشوع  اأ�شا�س 
"توقفا  الأ�شغال  عرفت   ،2019
ت��واج��د  ب�شبب  ا�شطراريا" 
ال�شوق  مبحاذاة  كهربائي  حمول 
القدمي الذي يعيق ور�شة العمل، 
ولأن��ه حم��ول ه��ام ي��زود ج��زءا 
باب  بلدية  الأحياء يف  كبريا من 
الكهربائية،  بالطاقة  ال��وادي 
تغيري  "تقرر  ب��ال��ق��ول،  ي��ردف 
م�شالح  ب���اإ����رشاف  مكانه" 
قريبا  "�شتنتهي  التي  �شونلغاز 
اإجناز حمول جديد يف مكان  من 
حيز  دخوله  وف��ور  بعيد"،  غري 
املحول  هدم  �شي�رشع يف  اخلدمة 

الأول.
العمارات  �شالمة  يخ�س  وفيما 
 8 وع��دده��ا  بال�شوق  املحيطة 
عليم،  اأو�شح  تقريبا،  عمارات 

الوزارية  بالتعليمة  عمال  اأن��ه 
ال��ت��ي ت�����ش��دد ع��ل��ى ����رشورة 
���ش��م��ان ���ش��الب��ة اأ���ش��ا���ش��ات 
امل�شالح  �شت�رشع  البنايات، 
رفقة  العقارية  للوكالة  التابعة 
بعد  ب��الإجن��از،  املكلف  املقاول 
يف  الأر�شية  ت�شوية  مرحلة 
حلماية  مدعمة  �شفائح  "و�شع 
حمتمل  حترك  اأي  من  العمارات 

وذلك".
اأن  اإىل  ذاته،  ال�شياق  يف  واأ�شار 
عبارة  هو  هذا،  التح�شني  نظام 
من  متعددة  طبقات  �شب  عن 
 15 بعمق  امل�شلح  الإ�شمنت 
بقطر  اأع��م��دة  لت�شكيل  م��رتا 

�شاأنها  من   ،)Pieux( �شم   60
الطريق  تثبيت  يف  "ت�شاهم  ان 
املجاورة  العمارات  و  احل�رشي 
حظي  وق��د  اجلديد"،  لل�شوق 
م�شالح  "مبوافقة  املقرتح  هذا 

للبناء". التقنية  املراقبة 
العقارية  الوكالة  كما ذكر مدير 
م�رشوع  اأن  �شلة  ذي  �شياق  يف 
"ال�شاعات  �شوق  بناء  اإع��ادة 
الثالث " بباب الوادي خ�ش�شت 
قدرها  ميزانية  اجلزائر  ولية  له 
مت  �شوق  وهو  �شنتيم،  مليار   60
وذلك    2019 اأفريل  يف  تهدميه 
با�رشتها  التي  اخلربة  نتائج  بعد 
التي  التقنية،   املراقبة  م�شالح 

كانت  ت�شدعات  وجود  اأثبتت 
مت  وقد  منها  اأجزاء  بانهيار  تهدد 
احلمراء  اخلانة  �شمن  ت�شنيفها 
خطرا  ت�شكل  اأ�شبحت  كونها 
واملواطنني  التجار  �شالمة  على 
ال�شوق  ك��ان  ل��الإ���ش��ارة  م��ع��ا. 
 291 ي�����ش��م  ه��دم��ه  مت  ال���ذي 
اخل�رش  بيع  يف  خمت�شني  تاجرا 
الغذائية  امل��واد  و  الفواكه  و 
احلمراء  و  البي�شاء  اللحوم  و 
تقرر  وق��د  الأ���ش��م��اك،  ك��ذا  و 
�شبتمرب  منذ  موؤقتا  ترحيلهم 
ال�شيارات  حظرية  نحو   2018
انتظار  يف  تواتي"،  "�شعيد 

اجلديد. ال�شوق  اإجناز 

الأ�سبوعني  خالل  فعليا،  الوادي  باب  ببلدية  اجلديد   " الثالث  "ال�ساعات  �سوق  م�سروع  اإجناز  اأ�سغال  تنطلق  اأن  يرتقب 
الوكالة  مدير  اأكده  ح�سبما  العمل،  تعطيل  يف  ت�سبب  الذي  التقني  امل�سكل  حل  بعد  ذلك  و  تقدير؛  اأق�سى  على  املقبلني 

العقارية ملدينة اجلزائر.

اأ�سبوعني... غ�سون  يف 

�شيدي  دائرة  اأمن  عنا�رش  متكن 
الأ�شبوع  نهاية  مبيلة  م��روان 
متفرقتني  عمليتني  يف  املن�رشم 
وحجز  اأ�شخا�س   05 توقيف  من 
امل��وؤث��رات  م��ن  ق��ر���ش��ا   267
بيان  به  اأف��اد  ح�شبما  العقلية، 
و  الت�شال  خلية  عن  �شادر 
الولية.  لأمن  العامة  العالقات 
حيثيات  اأن  البيان  اأو���ش��ح  و 
تلقي  اإىل  تعود  الأوىل  الق�شية 
الق�شائية  ال�رشطة  عنا�رش 
ب��اأم��ن دائ���رة ���ش��ي��دي م��روان 
قيام  مفادها  معلومات  مبيلة،  
بيع  و  ب���رتوي���ج  ���ش��خ�����ش��ني 
بو�شط  العقلية  امل���وؤث���رات 
مت  الأب��ح��اث،  املدينة،بتكثيف 
فيهما،  امل�شتبه  هوية  حتديد 
و  مراقبة  نقاط  و�شع  مت  حيث 
امل�شتبه  بتوقيف  كللت  تر�شد 
من  يبلغان  ال��ل��ذي��ن  فيهما، 
 226 29 �شنة،وحجز  العمر28و 
)بريقابالني  دواء  من  كب�شولة 
مقر  اإىل  ليتم حتويلهما  غ(   150

التحقيق. ملبا�رشة  الدائرة  اأمن 
بعد  اأن���ه  ال��ب��ي��ان  اأ���ش��اف  و   
القانونية،  الإجراءات  ا�شتكمال 
�شد  ق�شائية  ملفات  اإجن��از  مت 
اأمام  تقديهما  و  فيهما  امل�شتبه 
ميلة  مبحكمة  املخت�شة  النيابة 

اأم��ر  حقهما  يف  ���ش��در  حيث 
اإيداع . 

متكن  �شلة   ذي  �شياق  يف  و 
الق�شائية  ال�رشطة  عنا�رش 
من  م��روان  �شيدي  دائ��رة  باأمن 
يبلغون  اأ�شخا�س   03 توقيف 
 36 حجز  و  �شنة   26 العمر  من 
من  العقلية  املوؤثرات  من  قر�شا 
حتويلهم  ليتم  )ترامادول(،  نوع 
ملبا�رشة  الدائرة  اأم��ن  مقر  اإىل 

. لتحقيق ا
املخت�شة  النيابة  مع  بالتن�شيق    
فيه  امل�شتبه  م�شكن  تفتي�س  مت 
على  العثور  مت  حيث  الرئي�س؛ 
)اثريلني(  نوع  من  اأقرا�س   05
نوع)كيتيل(  من  فارغ  م�شط  و 
بالإ�شافة  �شابقا،  ترويجه  مت 
موؤ�رش  فارغة  طبية  و�شفة  اإىل 
عام،  لطبيب  دائري  بختم  عليها 
اأن  بينت  املعمقة  التحقيقات 
من  �رشقة  حمل  الو�شفات  هذه 

خا�شة. طبية  عيادة 
الإج���راءات  ا�شتكمال  بعد  و 
امل�شتبه  تقدمي  مت  القانونية، 
النيابة  ل��دى  ال��ث��الث��ة  فيهم 
حيث  ميلة  مبحكمة  املخت�شة 
اإي���داع  اأم���ر  حقهم  يف  ���ش��در 

البيان.  ي�شيف 
مهناوي بوجمعة 

القب�ض على  05 اأ�سخا�ض وحجز 
العقلية  املوؤثرات  من  قر�سا   267

مبيلة 

مت��ك��ن ع��ن��ا���رش ف��رق��ة ال��درك 
بخدمة  غ��ري   ب���واد  ال��وط��ن��ي 
على  امل��رور  ب�رشطة  خا�شة 
الوطني  ال��ط��ري��ق  م�����ش��ت��وى 
و  غري  واد  بلديتي  بني  الرابط 
�شاحنة  توقيف  عند   ، الق�رش 
وثائقها  مراقبة  بعد  و  كيا  نوع 
من   دقيقا،   تفتي�شا  تفتي�شها  و 
من  معتربة  كمية  على  العثور 
كلغ   20 و  امل��ذب��وح  ال��دج��اج 
كانت  ال�شاحنة   ، الدجاج  كبد 
امل�شمى  ط���رف  م��ن  م��ق��ت��ادة 
 26 العمر  من  البالغ  )م.ف( 
ولية  من  ينحدر  ال��ذي  �شنة 

بالطبيب  الت�شال  بعد   ، بجاية 
النظافة  ملكتب  التابع  البيطري 
و  غ��ري،  واد  لبلدية  البيئة  و 
مبديرية  الغ�س  قمع  اأع���وان 
البيطرية  الطبيبة  و  التجارة 
لولية  الفالحية  للم�شالح 
و  حجز   ، معاينة  متت  بجاية، 
الفرقة   ، اللحوم  ه��ذه  ت��الف  اإ
الوطني  ل��ل��درك  ق��ل��ي��م��ي��ة  الإ
يف  حتقيقا  فتحت  غ��ري  ب���واد 
بوكيل  الت�شال  بعد  الق�شية، 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 

. ية بجا
 كرمي . ت

حجز حلوم فا�سدة موجهة 
لال�ستهالك الب�سري ببجاية 

ع��ل��م��ت ال��ت��ح��ري��ر ال��ي��وم��ي��ة 
مطلعة،  م�شادر  من  اجلزائرية  
ال�شيد  اجلديد  الولية  وايل  باأن 
ب���وزي���دي ع��ل��ي ق���ام ب��زي��ارة 
اأمنية   اإج����راءات  حت��ت  ���رشي��ة 
على  بلة  بن  اأحمد  مل�شت�شفى 
بق�شم  07�شباحا  ال�����ش��اع��ة 
ال���ش��ت��ع��ج��الت والأج��ن��ح��ة  
بامل�شت�شفى   املتواجدة  الأخرى 
العاملني   ب��ع�����س  غ��ي��اب  يف 
املتداولني  العامني  والأط��ب��اء 
ع��ل��ى ق�����ش��م ال���ش��ت��ع��ج��الت 
ال�شبه  امل�شادر  ذات  ح�شب 
لمبالة  و  الإهمال  و  الطبية  
و  امل��ن��ت�����رشة،  الأو�����ش����اخ  و 
من  املنبعثة  الكريهة  الرائحة 
من  الآ�شتعجالت   مراحي�س 
على  امل�����رشف��ني  بع�س  ط��رف 

انتظارللمر�شى  و     ، القطاع 
ال�شتعجالت  اورق���ة  اأم���ام 
الزبارة  والغريب يف  لالطباء...  
م�شوؤولني  بها  يخرب  مل  ال�رشية 
ال��ق��ط��اع ����ش���واء م���ن م��دي��ر 
الولئي  املدير  اأو  امل�شت�شفى 
يف  للنظر  ال�شكان  و  لل�شحة 
القطاع  �شوؤون  ت�شيري  كيفية 
عرف  حيث  احل�شا�س.  العمومي 
انتقادات  عدة  امل�شت�شفى  هذا 
املواطنني  و  املر�شى  طرف  من 
�شواء  املختلفة  الزيارات  اأثناء 
العمليات  اإج��راء  اأو  للتداوي 
اأو  ال��ك�����ش��ف  اأو  اجل��راح��ي��ة 
الأ�شعة  و  الطبية  التحاليل 

  . . . املختلفة.
وخا�شة  معطل  منها  البع�س  و 
مر�شى  ال�رشطان الذين يعانون 

نقلهم  و  �شمت  يف  ومي��وت��ون 
اأجل  من  باتنة  م�شت�شفى  اىل 
الكيميائي   العالج  عملية  اإجراء 
thérapie  chimie؛ حيث قام 
فجائية  بزيارة  ال�شابق  الوايل 
اتخاذ  دون  امل�شت�شفى  لنف�س 
هذه  لوقف  ردع��ي��ة  اإج����راءات 
ه��وؤلء  عند  املتكررة  امل��ه��ازل 
تطبيق  و  الغيابات  ال�شوؤولني... 
مهما  اجلميع  على  ال��ق��ان��ون 
اآنذاك  واأمر  م�شوؤوليته،  كانت 
وال�����ش��ك��ان...  ال�شحة  م��دي��ر 
هذه  للق�شاءعلى  حتقيق  وُفتح 
للق�شاع  امل�شيئة  املخالفات 
ج��دوى  دون  امل�شت�شفى  و 
�شماع  وبعد  ه��ذ...   يومنا  اىل 
اخل���رب م��ن ط���رف امل�����ش��وؤول��ني 
الولية  وايل  اأن   ، بامل�شت�شفى 
ج��اء  بامل�شت�شفى  م��ت��واج��د 
مدير  من  اأمامه  يهرول  اجلميع 
ومدير  بلة  بن  اأحمد  امل�شت�شفى 
وم��دي��ر  وال�����ش��ك��ان  ال�شحة 
من  ال�شحية  للم�شالح  الفرع 
التام  الغياب  ه��ذا  تربير  اأج��ل 

بامل�شت�شفى.  املتواجد 
اأي�شا  ال��ولي��ة  وايل  ق��ام  كما 
اىل  زيارته  من  الول  اليوم  يف 
�شكنية  2000وحدة  م�رشوع 
للنظر  بغاي،  بطريق  كو�شيدار 

امل�رشوع  ه��ذا  على  �شخ�شيا 
اىل  �شنوات   06 منذ  املتاأخر 
غ��اي��ة ك��ت��اب��ة ه��ذه الأ���ش��ط��ر، 
من  للم�شتفيدين  وا�شتقباله 
ال�شكنات  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا 
جميع  وط����رح  الي���ج���اري���ة 
املحيطة  وامل�شاكل  العراقيل 

امل�رشوع.  بهذا 
�شارمة  تعليمات  اأعطى  حيث 
بامل�رشوع  النهو�س  اأج��ل  من 
ممكن....  وقت  اأقرب  يف  واإمتامه 
من  ه��رم��وا  امل�شتفيدين  لأن 
من  الكاذبة  الوعود  و  النتظار 

عليه.  القائمني  طرف 
علي  م�شت�شفى  عمال  دخل  كما 
احتجاجية  وقفة  يف  بو�شحابة 
ال�شتعجالت  م��دخ��ل  اأم���ام 
توفري  الولية ب  يطالبون وايل 
التي  الأو�شاع  معاجلة  و  ال،من 
كذلك   امل�شت�شفى.  هذا  اإليها  اآل 
مواطنو  ا�شتب�رش  الأخري،  يف  و 
امليدانية  اخلرجات  هذه  خن�شلة 
من  �شمت  يف  الولية   ل��وايل 
اإهمال  وك�شف  التحري  اأج��ل 
التنفيذية   ال�شلطات  بع�س 
لقوانني  وفقا  اأعمالهم  متابعة 
التنمية  خدمة  اأحل  من  الدولة 

بالولية.  والنهو�س  املحلية 
بوزيان ر�شيد 

وايل خن�سلة يف زيارة �سرية مل�ست�سفى اأحمد بن بلة 

مب�رشوع  خن�شلة  ولية  تعززت 
الول  ي��ع��د  ���ش��ح��ي  و  ه���ام 
م���ن ن���وع���ه، وي��ت��ع��ل��ق الم���ر 
باأحد  خ��ا���س  ل��ل��دواج��ن  مب��ذب��ح 
وايل  اأ���رشف  قد  و  امل�شتثمرين 
حديثا  ب  املن�شَّ خن�شلة  ولي��ة 
تد�شينه   على  الولية  راأ�س  على 
هذا  يعترب  و  هذا  ن�شاطه  ملار�شة 

يف  ن��وع��ه  م��ن  الول  ال�����رشح 
الولية ف�شال عن متكني املواطن 
على  امل�شتهلك  و  اخلن�شلي 
الدجاج  اقتناء  من  اخل�شو�س 
و يف  مالئمة  �شحية  يف ظروف 
ما  عك�س  على  ح�شنة  ظ��روف 

�شابقا.         الأمور  عليه  كانت 
لزهاري ونا�س 

خن�سلة تتعزز مبذبح للدواجن
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اإيداع 05 اأ�سخا�ض احلب�ض عن تهمة الف�ساد

اأبو ع�سام 
------------------ 

مثول  ع��رف  ال���ذي  التحقيق 
مقاولني  بني  ما  �شخ�شا   62
رئي�س  و  منتخبني  و05  وعمال 
.ن؛  ال�شابق:ق  غليزان  بلدية 
كاملة  �شاعة   24 قرابة  دام  و 
،ال��ق�����ش��ي��ة ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا 

العام  م��ن  م��ار���س  �شهر  اإىل 
وردت  ،ح��ني   2019 املا�شي 
ر�شالة  الأم��ن��ي��ة  للم�شالح 
وجرائم  جتاوزات  وجود  مفادها 
م�شالح  ت�شيري  ب�شوؤون  تتعلق 
منها  املري،  فيها  تورط  البلدية 
على  التعدي  و  العقار  نْهب 
�شفقات  اإبرام  و  الدولة  اأمالك 
م�شاريع  واإجن����از  م�شبوهة 

تهيئة  م�����رشوع  منها  وهمية 
لفائدة  اأخ��رى  م�شاريع  وع��دة 
هو  اأُوَدع  الذي  ع؛   :ب  املقاولة 
علم  ح�شبما  و  احلب�س.  الآخ��ر 
الر�شالة  ان  عليمة  م�شادر  من 
اأك���دت ب��وج��ود ال��ت��زوي��ر يف 
لال�شت�شارة  مطروحة  ملفات 
التقييم  و  الفتح  للجنة  بالن�شبة 
اللجنة،  �شالحية  يف  التدخل  و 

م��ن خ���الل ف��ر���س ق��رارات��ه 
معينني  م��ق��اول��ني  ت��رج��ي��ح  و 
اآخرين  مقاولني  ح�شاب  على 
بلجنة  مزورة  وثائق  با�شتعمال 
الأ�رشفة  فتح  و جلنة  ال�شفقات 
املتهمني  ان  العلم  مع  التقييم  و 
اإع��ادة  مركز  اأودع��و  اخلم�شة  

. ارهيو  وادي  ببلدية  الرتبية 

عا�سمة  من  ال�سرقية  اجلنوبية  ،اجلهة  مو�سى  عمي  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  متاأخرة،  �ساعة  ويف  اأم�ض  اأول  اأمر 
لبلدية غليزان:م م املن�سوي  05 متهمني احلب�ض من بينهم رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي  باإيداع  الولية غليزان، 
03 مقاولني  حتت لواء حزب جبهة التحرير الوطني و نائبه:ب ب احمد املن�سوي حتت لواء حركة جمتمع ال�سلم و: 
العام و  املال  لهم تهم  تبديد  ُوّجهت  املتهمون  التحقيق.  الق�سائية على ذمة  الرقابة  20 م�ستبها حتت  كما مت و�سع 

الوظيفة. ا�ستغالل  و  م�سبوهة  �سفقات  اإبرام 

نائبه و  غليزان  بلدية  رئي�ض  بينهم   ببلدية بن داود بغليزان... :من 

نونة  ق��ب��ة  ح��ي  ���ش��ك��ان  ن��ظ��م 
يف  داود  بن  ببلدية  الفو�شوي 
احتجاجية  وقفة  غليزان  ولية 
عن  منهم  تعبريا  احل��ي  داخ��ل 
املذكور  احلي  اإدراج  رف�شهم 
املعنية  الأح��ي��اء  قائمة  �شمن 
الغاز  ب�شبكة  الربط  بعملية 
ال��ط��ب��ي��ع��ي م��وؤك��دي��ن ان��ه��م 
ب��ح��اج��ة اىل  ل��ي�����ش��وا  ال��ي��وم 
ماهم  بقدر  الكهرباء  او  الغاز 
لئقة  �شكنات  اىل  ب��ح��اج��ة 
مب�شاكن  العي�س  م��رارة  تقيهم 
لأدنى  تفتقر  ه�شة،  فو�شوية 
للحياة  ال�رشورية  ال�����رشوط 
ولماء  كهرباء  ل  حيث  الكرمية 
العديد  ح�شب  و  ول طرقات...  
يطالبون  انهم  ال�شكان  م��ن 
الولية  لوالية  عاجل  بتدخل 
عملية  من  لتمكينهم  ن�شرية 
لئقة،  �شكنات  اىل  ترحيل 
باللجوء  هددوا  انهم  وح�شبهم 

بقاء  ح��ال  يف  الت�شعيد  اىل 
عليه  ماهي  على  و�شعيتهم 
م�شالح  من  علم  جهتها  ومن 
هذه  م�شالح  اأن  داود،  بن  بلدية 
الذكر  ال�شالف  احلي  الأخ��رية  
الرتحيل  عملية  من  مربمج  غري 
 600 من  اك��رث  ن�شجل  بحيث 
بحاجة  احلاج  �شيد  بحي  عائلة 
حيث  لئ��ق��ة.  ���ش��ك��ن��ات  اىل 
وعملية  ال��درا���ش��ة  اأج��ري��ت 
ق��رارات  انتظار  يف  الإح�شاء 
امل�شدر  ذات  وح�شب  الو�شاية 
�شتفرج  داود  ب��ن  بلدية  ان  
القادمة  لقليلة  ي���ام  الأ خ��الل 
�شكنية  وحدة   425 ح�شة  على 
العمومي  اليجاري  النمط  من 
ال�شمية  القائمة  مت �شبط  قد  و 
القائمة  اإ���ش��ه��ار  عملية  وان 
مبا�رشة  تكون  عنها،  والإعالن 

عليها التاأ�شري  عقب 
ع�شام ابو 

 �سكان  حي قبة نونة  يحتجون

حراق  �شاب  جثة  على  العثور  مت 
اجلمعة  وادي  بلدية  من  ينحدر 
الأرب��ع��ة  احل��راق��ة  جمموع  م��ن 
املا�شية  الي���ام  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 
انطالقا  �رشعية،  غ��ري  برحلة 
م�شتغامن  ولي��ة  �شواطيء  من 
ال�شبانية  ال�����ش��واط��يء  نحو 
وي��ت��ع��ل��ق الأم����ر ب��امل��دع��و:���س 
من  ينحدر  ال��ذي��ن  م�شطفى 
وادي  ببلدية  م�شكنا   60 حي 

من  انت�شاله  مت  وال��ذي  اجلمعة 
فيما  م�شتغامن   �شاطيء  اأح��د  
ل يزال ال03 الآخرون يف عداد 
بكل  الأم��ر  ويتعلق  املفقودين 
هذا،   ط/   ه���،ث  ه���،م  /و  م��ن: 
اجلمعة  وادي  بلدية  �شهدت  وقد 
عقب  والرتقب  اخلوف  من  حالة 
ال�شاب  العثور على  انت�شار خرب 

احلراق.
ق  م

العثور على جثة حراق من وادي 
اجلمعة  بغليزان 

القادر  الأمري عبد  اإبراز روؤية  مت 
التي  الدولة  يف  العدالة  لقيمة 
درا�شي  يوم  اأ�ش�شها وهذا خالل 
را�س  "اأبي  الثقافة  بدار  انتظم 
مبنا�شبة  ملع�شكر،  النا�رشي" 
للمبايعة   187 الذكرى  اإحياء 
اجلزائرية  الدولة  ملوؤ�ش�س  الثانية 
الدين  تقي  واأ���ش��ار  احل��دي��ث��ة. 
بجامعة  التاريخ  اأ�شتاذ  بوكعرب، 
ا�شطمبويل"  "م�شطفى 
القادر  عبد  الأمري  اأن  ملع�شكر، 
باأهمية  ووعيه  العايل  وبح�شه 
التي  الدولة  بناء  يف  العدالة 
بالتوازي  تاأ�شي�شها  ب�شدد  كان 

قام  امل�شتعمر،  �شد  جهاده  مع 
من  املبايعة  تلقيه  بعد  مبا�رشة 
املبايعة  مب�شجد  النا�س  عامة 
رم�شان   12 يف  مع�شكر  مبدينة 
وقبل  هجرية،   1248 �شنة  من 
بتعيني  ال�شهر  نف�س  انتهاء 
وغ��ريه  احلمدو�شي  القا�شي 
اأبرز  جهته،  الق�شاة.ومن  من 
حممد  بويجرة  ب�شري  ال�شتاذ 
"الأمري  اأن  وه��ران،  جامعة  من 
على  ح�شل  ال��ذي  القادر  عبد 
الأعيان  من  ال�رشعية  املبايعة 
�شهر  القبائل  وزعماء  والعلماء 
مبوقع   1832 �شنة  من  نوفمرب 

غري�س  ببلدية  الدردارة  �شجرة 
�شنة  ح�شل  مع�شكر،  بولية 
الثانية  املبايعة  على   1833
حاكما  ليكون  النا�س  عامة  من 
و  �شعبه،  ق��ب��ل  م��ن  منتخبا 
الالزمة  ال�رشعية  على  يح�شل 
امل�شتعمر  �شد  اجلهاد  لقيادة 
على  ت��ق��وم  دول���ة  وتاأ�شي�س 
وتنظم  واحل��ق��وق  ال�����رشع��ي��ة 
والرعية  احل��اك��م  ب��ني  العالقة 

فيه". ُلب�س  ل  ب�شكل 
الدرا�شي  ال��ي��وم  ه��ذا  و�شهد 
الثقافة  مديرية  طرف  من  املنظم 
للمبايعة   187 للذكرى  اإحياء 

ال��ق��ادر  عبد  ل��الأم��ري  الثانية 
الثانية  "البيعة  �شعار  حت��ت 
ب��ي��ان لإع���الن اأ���ش�����س ال��دول��ة 
خم�س  تقدمي  احلديثة"  اجلزائرية 
وباحثني  لأ�شاتذة  حما�رشات 
ومع�شكر  وهران  جامعات  من 
وم�شتغامن  و�شعيدة  والبي�س 
تناولت جوانب خمتلفة من حياة 

القادر. عبد  الأمري  وكفاح 
الدين  ن��ور  الباحث  ق��دم  كما 
الذي  كتابه  باملنا�شبة  �شهلة 
يحمل عنوان " مع�شكر عا�شمة 

اإفريقيا". قلب  و  التاريخ 
ق/غ

اإبراز روؤية الأمري عبد القادر لقيمة العدالة يف الدولة التي اأ�س�سها 
مبع�سكر 

بلحاجي  ق��ري��ة  �شكان  اأب���دى 
العري�شة  لبلدية  التابعة  بو�شيف 
القاطع  رف�شهم  تلم�شان  بولية 
النفايات  معاجلة  وحدة  مل�رشوع 
ال�شيدلنية  وامل���واد  الطبية 
املرتقب  و  ال�شالحية  منتهية 
مطالبني  بقريتهم،  جت�شيده 
راأ�شها  وعلى  املخت�شة  الهيئات 
ك��ذا  و  ال��ولئ��ي��ة،  ال�شلطات 
النظر  اإع��ادة  ال�شحة  مديرية 
مت�شائلني  امل�����رشوع  ه��ذا  يف 
اختيار  يف  املتخذة  املعايري  عن 
اإجن��از  �شيتم  ال��ت��ى  الأر���ش��ي��ة 
ال���وح���دة امل���ذك���ورة ع��ل��ي��ه��ا ، 
�شتكون  اأن��ه��ا  و  باخل�شو�س 
الأمر  بال�شكان،  ماأهولة  مبنطقة 
اجلو  تلوث  عنه  �شينجر  ال��ذي 
�شحة  على  كبرية  خماطر  وكذا 

اإىل طبيعة  بالنظر  القرية،  �شكان 
هذه  يف  �شتعالج  ال��ت��ي  امل���واد 
النفايات  يف  واملتمثلة  الوحدة 
املوؤ�ش�شات  ملختلف  الطبية 
كذا  و  بالولية،  ال�شت�شفائية 
ال�شيدلنية  امل��واد  و  الأدوي���ة 
منتهية ال�شالحية، هو ما زاد من 
طالبوا  الذين  ال�شكان   تخوف 
من  تنت�شلهم  تنموية  مب�شاريع 
ال��ذي  والبطالة  العزلة  �شبح 
.جدير  ال�شنوات  منذ  يطاردهم 
بو�شيف  بلحاجي  قرية  اأن  ذكره 
نقائ�س  عدة  من  تعاين  زالت  ما 
فقد  وعليه  التنموي  املجال  يف 
للجهات  بنداء  مواطنيها  م  تقدُّ
حت�شني  ع��ل��ى  للعمل  املعنية 

املعي�شي. اإطارهم 
بوتليتا�س ع 

�سكان قرية بلحاجي بو�سيف 
بتلم�سان  يرف�سون م�سروع وحدة 

معاجلة النفايات الطبية

و  العمران  �رشطة  فرق  ج�شدت 
ولية  لأمن  التابعة  البيئة  حماية 
ن�شاطات  ع��دة  ال��دف��ل��ى،  ع��ني 
تخ�ش�شها،  مب��ج��الت  تتعلق 
كثرية  خمالفات  برفع  �شمحت 
متابعة  اإج���راءات  حترير  ك��ذا  و 
اإداري����ة  اأخ����رى  و  ق�����ش��ائ��ي��ة 
بالعمران  املا�شة  اجلنح  ب�شاأن 
طرف  م��ن  املرتكبة  البيئة  و 
جانفي  �شهر  خ��الل  املخالفني، 

�شمن  من  اجل��اري��ة  ال�شنة  من 
خمالفة   56 امل��خ��ال��ف��ات،  ه��ذه 
رخ�شة  بدون  بناء  اإجناز  تخ�س 
باإعاقة  تتعلق  حالًة   12  ، قانونية 
احلالت  وبقية  الراجلني،  حركة 
درا�شة  مت  فيما  واح��دة،  مبخالفة 
مواطنون،  اأودعها  �شكوى   47
العمران  مبو�شوع  كذلك  تعلقت 
ذل��ك،  م��ع  ب��امل��وازاة  البيئة.  و 
من  واردا  اإع��ذارا   79 تبليغ  مت 

جانب  اإىل  املحلية،  ال�شلطات 
هدم.كما  ق���رارات   07 تبليغ 
 127 باإر�شال  الفرق  نف�س  قامت 
و  ال��دوائ��ر  روؤ���ش��اء  اإىل  تقريرا 
قطاع  �شمن  الواقعة  البلديات 
 58 اأر�شلت  فيما  اخت�شا�شها، 

العدالة. م�شالح  اإىل  اآخر  تقريرا 
ذات  ق��ام��ت  اآخ����ر،  ���ش��ي��اق  يف 
�رشطة  ف��رق��ة  ���ش��واء  ال��ف��رق، 
التابعة  البيئة  وحماية  العمران 

تلك  اأو  م��رك��ز  ال��ولي��ة  لأم���ن 
الإح��دى  ال��دوائ��ر  لأم��ن  التابعة 
ع�����رشة امل���وزع���ة ع���رب ت���راب 
رفقة  ميدانيا  باخلروج  الولية، 
التابعة  البناء  و  التعمري  جل��ان 
 29 يف  ال��ولي��ة  دوائ��ر  ملختلف 
مبعية  باخلروج  قامت  فيما  خرجة، 
التابعة  وال�شحة  النظافة  جلان 
ميدانية  خرجة   34 يف  للبلديات 
خمتلفة.                خمتار برادع

ت�سجيل 120 خمالفة و اإر�سال 185 تقريرا اإىل امل�سالح املخت�سة 
بعني الدفلى 

من اأ�سل 04 حراقة
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بوداوي يف الت�سكيلة املثالية 
لأوروبا مع �سان�سو و هالند

نابويل يحرم فوزي غالم من 
امل�ساركة الأوروبية

الفني  املدير  �سيتني،  كيكي  حذر 
اأتلتيك  خطورة  من  لرب�سلونة، 
بيلباو، خ�سمه اليوم اخلمي�س يف 

ربع نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا.
ــر  ــوؤمت ـــال امل وقــــال �ــســيــتــني، خ
للمباراة:  التقدميي  ال�سحفي 
ــادرة،  ــب امل زمـــام  لأخـــذ  "ن�سعى 
�سي�سغط  اخلــ�ــســم  اأن  ــرف  ــع ون
نكون  اأن  يجب  لكن  كبري،  ب�سكل 
للكثري  وننتبه  جيدة،  حالة  يف 

من الأ�سياء".
ــــــرية بني  ــــــة الأخ وعــــن الأزم
"معظم  ــاب:  اأج واأبــيــدال،  مي�سي 
توؤثر  ل  لكنها  مهمة  ــيــاء  الأ�ــس
التاأثري  تقليل  �ــســاأحــاول  علي، 
الإمكان..  بقدر  الاعبني  على 
قبل  امل�ساألة  هذه  حول  حتدثنا 
كل  القدم،  بكرة  مهتم  اأنا  املران، 
ال�سيطرة  ميكن  ل  اآخـــر  �ــســيء 

عليه".
لدميبلي؟  بديل  "�سم  واأ�ــســاف: 
�سنقوم  مــعــلــقــة،  ــاء  ــي ــس اأ� ـــذه  ه
كنت  القرار..  لنتخذ  مبناق�ستها 

كنت  لأنــنــي  للغاية،  متحم�ًسا 
�سي�ساعدنا  عثمان  اأن  مــتــاأكــًدا 

كثرًيا".
الــاعــبــني؟  عـــدد  "قلة  ــع:  ــاب وت
مع  التعاقد  مــن  نتمكن  مل  اإذا 
�سيء،  يحدث  فلن  جديد  لعب 
نحن  احلما�س..  بنف�س  و�سنعمل 
ملتزمون متاما ونركز على مباراة 

الغد".
جمموعة  "لدينا  وا�ــســتــكــمــل: 
بعد  بينهم  من  لاختيار  اأ�سماء 
انتظار  يف  ونحن  دميبلي،  اإ�سابة 
�سرنى  الإ�سباين..  الحتاد  قرار 

ذلك يف غ�سون ب�سعة اأيام".
قال  اأومتيتي،  حماكمة  ــول  وح
�سيتني: "اإنها م�ساألة �سخ�سية واأمر 
مل يكن خمططا له، وكل �سيء له 
يف  اإيجابًيا  تكون  اأن  عليك  حل.. 
بيلباو  اإىل  �سي�سافر  احلياة،  هذه 

لحًقا بعد بعثة الفريق".

مي�سي وبيكيه

"كان  ــاب:  اأج مي�سي،  حالة  وعن 
التدريب  يف  ومتحم�سا  مبت�سما 

اليوم".
واأو�سح اأن املدافع جريارد بيكيه 
ــن حــمــى خــفــيــفــة، لن  ــاين م ــع ي
املــبــاراة  يف  امل�ساركة  مــن  متنعه 

غًدا.
غرفة  يف  "الأجواء  ووا�ـــســـل: 
التدريبات  �سور  هناك  املاب�س؟ 
ت�ساهدوها..  اأن  ميكنكم  اليوم، 
ــك ونــ�ــســتــمــتــع،  ــح ــس ــ� نــلــعــب ون
الفريق  هنا،  الأجـــواء  هي  هــذه 

متحم�س ول توجد م�ساكل".
اأجــاب:  فــيــدال،  موقف  وب�ساأن 
التي  الإ�سابة  على  تغلب  "لقد 
جيد  ب�سكل  ــدرب  وت بــه،  حلقت 

اليوم، وهو جاهز للعب".
من  يكفي  ما  لديه  "مي�سي  وتابع: 
ما  تقرير  على  والقدرة  اخلربة، 
اأجعل  اأن  وعلي  به،  القيام  يجب 
من�سي  لكي  �ــســعــداء،  الــاعــبــني 

قدًما ونحقق النت�سارات".
4-3-( لعب  طريقة  وبخ�سو�س 
اأن  "ل�ست متاأكًدا  3(، قال �سيتني: 
اأ�سهل، يف بع�س الأحيان ل  الأمر 
توؤثر الطريقة على ما تفعله، بل 
نريد  ونحن  املناف�س،  على  ا  اأي�سً

�سناعة الكثري من الفر�س".
جتربنا  ظــروف  "هناك  واأردف: 
ــا،  حــر�ــسً اأكــــر  ــون  ــك ن اأن  عــلــى 
خلق  جتنب  نحاول  اأن  املهم  ومن 

كما  �سدنا،  للفر�س  املناف�سني 
�سيء  فهو  ليفانتي،  ــام  اأم حــدث 

يجب اأن ن�سححه".
بني  بــالــتــوا�ــســل  يتعلق  وفــيــمــا 
ــــاب:  ــي، اأج ــس ــ� ــي جـــريـــزمـــان وم

بالعديد  يــقــوم  "جريزمان 
جيد،  ب�سكل  الأ�ــســيــاء  مــن 
مــثــايل،  ب�سكل  ويــتــكــيــف 
اأن  يف  �سك  اأدنــى  لدي  لي�س 
�سيكون  مي�سي  مع  توا�سله 

اأكر مرونة وغري عادي".
"فيدال  واخــتــتــم: 

ل  اأ�سياء  يعطينا 
لاآخرين  ميكن 
الـــقـــيـــام بــهــا، 
قدراته،  ب�سبب 
ـــو يــ�ــســعــى  ـــه ف

لـــلـــو�ـــســـول 
ملـــنـــطـــقـــة 
ـــم،  ـــس ـــ� اخل

ويــــــــــرى 

ــات  ــاح ــس ــ� امل
وهو  ــًدا،  ــي ج

ـــــــار  ـــــــي خ
ــي  ــوم ــج ه

لنا".

ك�سف اأنيل مورثي، رئي�س نادي فالن�سيا، 
حول  بر�سلونة  مع  املفاو�سات  ف�سل  �سبب 
مورينو،  رودريجو  اخلفافي�س،  مهاجم 
خــــال فــــرتة النـــتـــقـــالت الــ�ــســتــويــة 

املا�سية.
نقلتها  ت�سريحات  يف  مــورثــي،  ـــال  وق
"موندو ديبورتيفو" الكتالونية:  �سحيفة 
يكن  مل  بر�سلونة  لأن  ف�سلت  "املفاو�سات 
القيمة  وهي  يورو،  مليون   60 دفع  يريد 
حاولوا  لعبنا..  لبيع  حددناها  التي 
�سفقات  ــراء  اإج بعر�س  املبلغ  تخفي�س 

تبادلية، وهو ما مل نقبله".
التي  املكاملات،  من  العديد  "تلقيت  وتابع: 
العر�س  كان  اإذا  الاعب  ببيع  تن�سحني 
البيع  عليه  يتعني  ناٍد  لأننا  جًدا،  جيًدا 

لتحقيق الأرباح".
رودريـــجـــو،  ــة  ــال ح يف  "لكن  ـــل:  ـــس ووا�
يليق  الـــذي  املنا�سب  الــعــر�ــس  نتلق  مل 
ال�سوق  يف  مــن  كــل  الــاعــب..  باإمكانات 

يعرف طلباتنا لبيعه".
تقدمي  باإمكانك  كان  "اإذا  مورثي:  واأردف 
اأمر  فهذا  حددناها،  التي  بالقيمة  ا  عر�سً
فا  ذلك،  من  تتمكن  مل  اإذا  لكن  رائــع.. 

ميكننا امل�سي قدًما".
وكــــــان بــر�ــســلــونــة يـــتـــفـــاو�ـــس حـــول 
جنمه  اإ�سابة  لتعوي�س  �سعيا  مورينو، 

�سواريز،  لوي�س  الأوروجواياين، 
الذي �سيغيب حتى نهاية املو�سم 

اجلاري.

قلعة  اأ�سوار  داخل  ــواء  الأج باتت 
�ساخن  �سفيح  عــلــى  بــر�ــســلــونــة، 
والتي  ــرية،  الأخ ال�ساعات  خال 
ــن الأحـــــداث،  �ــســهــدت الــعــديــد م
اأبـــرزهـــا الــتــ�ــســريــحــات الــنــاريــة 
ـــــك اأبـــيـــدال  ــة بـــني اإري ــادل ــب ــت امل

مي�سي. وليونيل 
الــكــتــالــوين  ــق  ــري ــف ال اأن  ــــم  ورغ
يف  �سعبة  مباراة  خلو�س  ي�ستعد 
�سد  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  نهائي  ربع 
الأخــري  معقل  يف  بيلباو  اأتلتيك 

املقبل،  اخلمي�س  مامي�س"،  "�سان 
خطفت  امل�ستعلة  الأجــــواء  لكن 

الأ�سواء.
 

حرب داخلية

ال�سكرتري  ــدال  ــي اأب ـــك  اإري ــرج  خ
ــرى  واأج بر�سلونة،  لنادي  الفني 
ال�ساعات  يف  �سحفية  ــــوارات  ح
احل�سا�س  الوقت  رغــم  الأخـــرية، 

الذي مير به الفريق الكتالوين.

ت�سريحاته،  خال  اأبيدال  واأكــد 
ال�سابق  املــدرب  فــرتة  خــال  ــه  اأن
اإرن�ستو فالفريدي، مل يكن الكثري 
يعملون  اأو  را�ــســني  الاعبني  مــن 

بجد.
الفرن�سي  ت�سريحات  وت�سببت 
ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي  ـــورة  ث يف 
والــذي  البلوجرانا،  قائد  مي�سي 
ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب  بالرد  قام 
"ب�سراحة  وعلق  اإن�ستجرام  على 
لكن  الأ�سياء،  بهذه  القيام  اأحب  ل 

اأعتقد اأن كل �سخ�س يجب اأن يكون 
م�سوؤوًل عن مهامه وقراراته.

عندما  اأنه  "اأعتقد  مي�سي  واأ�ساف 
ــني، يــجــب اأن  ــب ــن لع نــتــحــدث ع
نقم  مل  اإذا  لأن  ــاء،  ــم ــس اأ� نــحــدد 
اإىل  �ستوجه  التهامات  فاإن  بذلك، 
الأ�سياء  ذلــك  و�سيدعم  اجلميع، 

غري ال�سحيحة التي ت�ساع".
مل  الـــذي  مي�سي،  ت�سرف  ــعــد  وُي
يف  طبيعًيا  اأمـــــًرا  عــلــيــه،  يــعــتــاد 
الوقت احلايل، نظًرا لدوره كقائد 

للفريق وعليه حماية زمائه.
�سابًقا  لعًبا  كان  اأبيدال  اأن  ورغم 
ويعرف  البلوجرانا،  �سفوف  يف 
يف  املاب�س  خلع  غرفة  انتقاد  اأن 
و�سائل الإعام اأمر مرفو�س، لكنه 

اأ�سعل حربا داخلية. بت�سرفه 
 

ف�سل وا�سح

مريكاتو  يف  الكبري  الف�سل  بعد 
مهاجم  مع  التعاقد  بعدم  ال�ستاء، 
�سواريز،  لوي�س  للم�ساب  بديل 
بتجدد  تفاقمت  الــتــي  ــــة  والأزم
زاد  دميــبــلــي،  ــان  ــم ــث ع اإ�ـــســـابـــة 
بت�سريحاته  بلة  الطني  اأبــيــدال 

املتناق�سة.
ونــفــى اأبــيــدال 

اأي  ـــدمي  ـــق ت
ــــــس  ــــــر� ع

لـــتـــ�ـــســـايف 
مـــــــــدرب 
الـــ�ـــســـد، 

لــــــتــــــويل 
الفنية  القيادة 

لفالفريدي،  خلًفا 
كــان  "اإذا  و�ـــســـرح 

فعليه  عــر�ــس  لــديــه 
اأبيدال  اأن  اإظهاره"، رغم 

الوفد  �سمن  ــان  ك نف�سه 
الــدوحــة  اإىل  ح�سر  الـــذي 

واأعلن  ت�سايف،  مع  للتفاو�س 
وجــود  وقتها  الــقــطــري  ــادي  ــن ال

عر�س ر�سمي.
بت�سريحه  اأبيدال  تناق�س  وظهر 
من  الكثري  لــديــه  لي�س  "ت�سايف 
اأن  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  اخلربة"، 
من�سب  تـــوىل  نف�سه  الــفــرنــ�ــســي 

ــري الــفــنــي  ــرت ــك ــس ــ� ال
اأي  بدون  لرب�سلونة 

خربات �سابقة.
 

و�سف زين الدين 
ـــــدان، املــديــر  زي
الــفــنــي لــريــال 
مواجهة  مدريد، 
ربع  يف  فريقه 
ــس  ــاأ� ــي ك ــائ ــه ن
اإ�سبانيا،  ملك 
ــــــام ريـــال  اأم
�ــســو�ــســيــداد، 
 ، ئية لنها با
ـــا يف  رافـــ�ـــسً
الـــوقـــت ذاتـــه 
يــدور  عما  التعليق 

داخل بر�سلونة.
ريــال  وي�ستقبل 
ـــد نــظــريه  ـــدري م
�سو�سيداد،  ــال  ري
اخلمي�س،  اليوم 
عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
ـــانـــتـــيـــاجـــو  �ـــس
بــــرنــــابــــيــــو، يف 
ملك  كاأ�س  نهائي  ربــع 

اإ�سبانيا.
املوؤمتر  يف  زيدان  وقال 
لــلــمــبــاراة:  ال�سحفي 
نهائية،  مــبــاراة  "اإنها 
النهائي،  ربع  يف  لي�ست 
هــنــا  اإىل  ــــوا  ــــاأت ي لــــن 
متهاونني اأو م�ست�سلمني، 
كامل  يف  نكون  اأن  يجب 
الدقيقة  منذ  تركيزنا 

الأوىل".
فريق  "اإنه  ـــاف:  ـــس واأ�
جيد للغاية، وهذا الأمر 

يقلقني غًدا".

يف  تغيريات  اإحــداث  اإمكانية  وعــن 
مدريد،  ديربي  لقاء  عن  الت�سكيل 
اإل  تــغــيــريات  اأي  ـــري  اأج "ل  قـــال: 
)يف  نبالغ  اأن  مهما  ولي�س  لل�سرورة، 
هذا الأمر(، لي�س من ال�سهل التناف�س 

كل 3 اأيام".
جنم  اأوديجارد،  مارتن  عن  وب�سوؤاله 
الريال املعار ل�سو�سيداد، اأجاب: "اأنا ل 
اأفكر يف اأي �سيء، هو لعبنا و�سيعود 
نرى  اأن  وي�سرنا  املو�سم،  نهاية  يف  لنا 

امل�ستويات املميزة التي يقدمها".
ومن  لنا،  مناف�س  هو  "غًدا  و�ــســدد: 
ما  اأف�سل  تقدمي  �سيحاول  اأنه  املوؤكد 

لديه، وبالطبع اأنا اأحب ذلك".

موقف هازارد

اإذا  ما  �سرنى  "غًدا  زيـــدان:  اأو�ــســح 
نحن  ل،  اأما  �سي�سارك  )هــازارد(  كان 
كانت  اإ�سابته  معنا،  لأنــه  �سعداء 

�سيئة".
اأف�سل،  �سيعود  ف�سيًئا  "�سيًئا  واأ�ساف: 
ل�سنوات  به  ال�ستمتاع  نريد  نحن 

عديدة".

الثالثي ال�ساب

فيني�سيو�س:  الــربازيــلــي  عــن  ــال  ق
بــاجلــودة،  يتمتع  �ساب  لعــب  "هو 
ويتعني عليه املزيد من العمل، لكني 
اأثق يف جميع  اأثق به كما  �سعيد به، 
قــوائــم  تعلم  كــمــا  لــكــن  الــاعــبــني، 

املباريات ل تزيد عن 18 لعًبا".
وعن فيدي فالفريدي، �سرح: "يجب 
�سغري  اإنه  �سيء،  كل  يف  يتح�سن  اأن 

مكاًنا  ي�ستحق  اأنه  اأثبت  لكنه  جًدا، 
كل  يف  يتح�سن  اأن  عليه  الريال،  يف 
�سعداء  ونحن  جــًدا  جيد  اإنــه  �سيء، 

بوجوده".
ــح:  ــس اأو� يوفيت�س،  لــوكــا  ــاأن  وبــ�ــس
ي�سعر  ـــه  اإن مــ�ــســاعــدتــه،  "نحاول 
اأنه  �سحيح  الفريق،  داخل  بالراحة 
يتطلب  ــذا  ه لكن  بــبــطء،  يتكيف 

ال�سرب والعمل"

اأزمات بر�سلونة و�سان جريمان

حدث  عما  التعليق  ــدان  زي ورف�س 
من  الثاثاء،  اأم�س  بر�سلونة،  داخل 
وجهات  يف  خافا  حتمل  ت�سريحات 
قائد  مي�سي  ليونيل  ــني  ب الــنــظــر 
املدير  ــدال،  ــي اأب ــك  ــري واإي الفريق، 
التي  للم�سكلة  بالإ�سافة  الريا�سي، 
بني  جريمان  �سان  باري�س  يف  وقعت 

كيليان مبابي، وتوما�س توخيل.
وقال زيدان: "لن اأعلق على ما يدور 
نتناف�س  �سوف  اآخــر،  فريق  ــل  داخ
املو�سم،  نهاية  حتى  بر�سلونة  مــع 
�سعف،  نقاط  اأي  لديهم  يكون  لــن 
للغاية،  جيدة  م�ستويات  �سيقدمون 
و�سوف  الآن،  حتى  �سيء  باأي  نفز  مل 

يتناف�سون معنا حتى النهاية".
مبابي  بــني  ــدث  ح عما  ـــه  راأي ــن  وع
وتوخيل، قال: "اأنا ل�ست هنا للتعليق 
كرة  يف  الآخــــرون،  يفعله  مــا  على 
�سيء،  كــل  يحدث  اأن  ميكن  الــقــدم 

عليك اأن تكون عادًل قدر الإمكان".
حتدث  اأن  ميكن  اأ�سياء  "هذه  ــد:  واأك
يكون  اأن  الطبيعي  من  الاعب  لأن 
غري �سعيد عندما ل يلعب اأو يتغري".

�سيتني: "اأقلل تاأثري م�سكلة 
مي�سي.. وفيدال ل يعو�سه اأحد"

رئي�ض فالن�سيا: "بر�سلونة رف�ض دفع ثمن مورينو"

 اأبيدال يفجر بركان الغ�سب يف بر�سلونة

زيدان: "لقاء �سو�سيداد نهائي.. 
وبر�سلونة لن يعاين من نقاط �سعف"

بلما�سي يعد اجلزائريني:

 "�سرتافقونني اإىل الدوحة"
�سفينة  قيادة  ليوا�سل  بلما�سي،  جمال  الفني،  املدير  على  كبرية  اآماًل  اجلزائرية  اجلماهري  تعقد 
الن�سخة  يف  عنها  غاب  اأن  بعد  العامل،  كاأ�س  يف  للم�ساركة  العودة  وحتقيق  النجاحات،  نحو  املنتخب 

الأخرية التي احت�سنتها رو�سيا عام 2018.
ووعد بلما�سي، يف مقابلة مع التلفزيون اجلزائري، م�سجعي اأبطال اأفريقيا بوجودهم يف قطر، عرب 
اجلماهري  اأعداد  تكون  اأن  "اأمتنى  فقال:  اأ�سهر،  بعد  ت�سفياته  �ستنطلق  الذي   2022 ملونديال  التاأهل 
اجلزائرية يف الدوحة كبرية، مثلما كانت عليه يف م�سر، خال كاأ�س اأمم اأفريقيا، اأعدكم باأن تكونوا 

هناك".
وتابع: "اأثبتنا قوتنا على ال�سعيد القاري، �سنوا�سل ذلك بالطموح القوي لاعبني من اأجل التاأهل اإىل 
للمجهودات  وتقديرهم  وبلدهم،  جلماهريهم  حلبهم  يعود  وهذا  بذلك،  اأخربوين  فهم  العامل،  كاأ�س 

التي يبذلونها من اأجلهم".
التي  الإح�سائيات،  اأّكدت  اأن  بعد  املحلي،  الدوري  لعبي  على  اعتماده  بعدم  خياراته  بلما�سي  وبرر 
ُن�سرت موؤخراً، معاناة ن�سبة كبرية منهم من اأمرا�س قد تكون خطرية، فعّلق على ذلك: "دورينا يعاين 

الكثري من امل�ساكل وهو مري�س، في�ستلزم علينا اأن جند حلوًل عاجلة لهذا اخللل".
التي  الودية  املباراة  يف  الفرن�سي،  املنتخب  �سد  �سجله  الذي  الهدف  اجلزائري  الفني  املدير  واختار 
جمعتهما �سنة 2001، كاأجمل هدف يف م�سواره، ف�سّرح: "هديف �سد منتخب فرن�سا املتوج بطًا للعامل 
واأوروبا، كان تاريخيًا بالن�سبة يل، لقد كان جدار ال�سد يتكون من هرني وزيدان وفيريا ولوبوف، ومل 

اأكن اأ�ساهد املرمى، لكنني جنحت يف رفعها فوقهم قبل اأن ت�سكن �سباك احلار�س بارتيز".

مي�سي يرد بعنـــــــف على 
ت�سريحات اأبيدال

لكمة مي�سي يف �ســـــــــدر 
ال�سحف الإ�سبانية

بر�سلونة،  جنم  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  دافع 
عن زمائه بعد التهامات التي وجهها اإريك اأبيدال 
املــدرب  فــرتة  خــال  للبع�س  الفني،  ال�سكرتري 

ال�سابق اإرن�ستو فالفريدي.
و�سرح اأبيدال "يف فرتة فالفريدي، مل يكن 
يعملون  اأو  را�سني  الاعبني  من  الكثري 
بجد، وجدنا م�سكلة يف التوا�سل الداخلي، 
�سحيح اأن العاقة كانت جيدة بني املدرب 
اأ�سياء ميكنني  وغرفة املاب�س، لكن هناك 

اأن اأدركها ب�سفتي لعب �سابق".
ت�سريحات  من  �سورة  مي�سي،  ون�سر 
اأبيدال على ح�سابه يف اإن�ستجرام، 
القيام  اأحب  ل  "ب�سراحة  وعلق 
بهذه الأ�سياء، لكن اأعتقد اأن كل 
م�سوؤوًل  يكون  اأن  يجب  �سخ�س 

عن مهامه وقراراته".
ــون  ــك ي "عندما  واأ�ـــــســـــاف 
يرام  ما  على  لي�سوا  الاعبون 
نعرتف  من  اأول  نحن  امللعب.  يف 
يتحمل  اأن  يجب  لكن  بــذلــك، 
الريا�سية  الإدارة  عن  امل�سوؤولون 
يتحملون  �سيء  كل  وقبل  مهامهم، 

م�سوؤولية القرارات".
عندما  ــه  اأن اأعتقد  "اأخرًيا..  واأمت 
اأن  يــجــب  ـــني،  ـــب ـــن لع نــتــحــدث ع
بذلك،  نقم  مل  اإذا  لأن  اأ�سماء،  نحدد 
اجلميع،  اإىل  �ستوجه  التهامات  فــاإن 
ال�سحيحة  غري  الأ�سياء  ذلك  و�سيدعم 

التي ت�ساع".

ال�سحف  �سلطت 
ــــة  ــــي ــــان ــــب ــــس الإ�
�سباح  ــادرة  ــس ــ� ال
ــس الأربـــعـــاء،  ــ� ام
ال�سوء على الأزمة 
التي ن�سبت موؤخًرا 
ـــني الــ�ــســكــرتــري  ب
لرب�سلونة  التقني 
اإريــــــك اأبـــيـــدال 
البلوجرانا  وقائد 
مي�سي،  لــيــونــيــل 
ــات  ــح ــري ــس ــ� ــت وال
املــتــبــادلــة الــتــي 

خطفت الأنظار.
وعنونت �سحيفة "ماركا": "لكمة مي�سي".

واأ�سافت: "البار�سا ي�ستعل، والقائد ينفجر، واأبيدال 
اأو  را�سني  يكونوا  مل  الاعبني  من  العديد  �سرح: 
اأ�ستطيع  اأ�سياء  يعملون بجد مع فالفريدي، وهناك 

فهمها لكوين لعب �سابق".
الاعبني  عن  تتحدث  حني  علق:  "مي�سي  وتابعت:   

يجب اأن ُتعطي اأ�سماء".
بعنوان:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وخرجت 

اأبيدال". �سد  "مي�سي 
واأ�سافت: "ال�سكرتري التقني قال اإن بع�س الاعبني 

مل يعملوا بجد مع فالفريدي، ومي�سي رد عليه".
وتابعت: "قائد بر�سلونة طلب الك�سف عن الأ�سماء، 
اأن تتحمل م�سوؤولياتها  الريا�سية  الإدارة  واأنه على 

داخل النادي".
"�سبورت" جاء   وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة 

عنوان: "ت�سونامي".
قال  لل�سحيفة،  حــواره  خال  "اأبيدال  واأ�سافت: 
العديد من الاعبني وقت فالفريدي كانوا غري  اإن 
اتخاذه  مت  الإقالة  وقرار  بجد،  يعملون  ول  را�سني 
ا  عر�سً ُيقدم  مل  بر�سلونة  واأن  الكا�سيكو،  بعد 

لت�سايف".
ن�سر  مــن  دقيقة   87 بعد  علق  "مي�سي  وتــابــعــت: 
يجب  الاعبني  عن  تتحدث  حني  ــال:  وق احلــوار، 
الإدارة  تتحمل  اأن  ويجب  الأ�سماء،  عن  تف�سح  اأن 

الريا�سية م�سوؤولياتها والقرارات التي يتخذونها".

فرتاته  اأ�سواأ  غام،  فوزي  اجلزائري  النجم  يعي�س 
ل  الأي�سر  فالظهري  الإيــطــايل،  نابويل  ناديه  مع 
العودة  من  حرمته  اإ�سابات  توايل  من  يعاين  يزال 
اجلنوب  نــادي  اإدارة  دفع  �سبب  وهو  املاعب،  اإىل 
ال�ستوية  النتقالت  فــرتة  يف  بيعه  على  للعمل 

املا�سية.
اأم�س  الإيطالية،  �سبورت"  "توتو  �سحيفة  وك�سفت 
الاعبني  قائمة  اأعلن  نابويل  نــادي  اأّن  الثاثاء، 
ــا  اأوروب اأبطال  دوري  مناف�سات  بخو�س  املعنيني 

بداية من دور الـ 16، وقد اأبعد منها غام.
تلك  اأر�ــســل  نــابــويل  فـــاإّن  ذاتـــه،  امل�سدر  وح�سب 
و�سيتم  القدم،  لكرة  الأوروبـــي  لاحتاد  القائمة 
�سد  الــذهــاب  مــبــاراة  مــن  بــدايــة  عليها  العتماد 
اجلاري،  فرباير/�سباط   25 يف  الإ�سباين،  بر�سلونة 
ـــاوز الــنــادي  ــــرى يف حـــال جت ــات الأخ ــاري ــب ــم امل ث

"الكتالوين".
وكان ا�سم غام حا�سراً مع الت�سكيلة التي كانت 
اأعــرق  يف  املجموعات  دوري  بخو�س  معنية 
حرمته  الإ�سابات  لكن  الأوروبية،  املناف�سات 
من لعب اأي دقيقة، قبل اأن يتم الآن نزع ا�سمه 
�ستخو�س  التي  الت�سكيلة  مــن  نهائيًا 
املناف�سة بداية من الدور املقبل �سد 

بر�سلونة.
الإيطايل  الفني  املدير  واعــرتف 
جينارو  "البارتينوباي"  لفريق 
بــاأّن  �سابق،  وقــت  يف  غــاتــوزو، 
للظهري  الــبــدنــيــة  احلــالــة 
لي�ست  اجلــزائــري  الأي�سر 
على ما يرام، موؤكداً اأّن "اأمل 
روؤيته للعودة اإىل املاعب 
يبقى  القريب  الوقت  يف 
�سعيفًا، يف انتظار اآخر 
ال�سادرة  الــتــطــورات 
عـــن اجلـــهـــاز الــطــبــي 

للفريق".
ــوزي  وحــــاول وكــيــل اأعــمــال ف
ال�سهري  الــربتــغــايل  ــــام،  غ
حتويل  مينديز،  خــورخــي 
جديد  فريق  اإىل  الاعب 
"املريكاتو"  فــرتة  خــال 
من  العديد  لكن  ال�ستوي، 
نيوكا�سل  مثل  الأنــديــة 
ــزي  ــي ــل ــك ــد الإن ــت ــاي ــون ي
الإنكليزي  وواتـــفـــورد 
رفـــ�ـــســـت املـــجـــازفـــة 
لعب  مع  بالتعاقد 

م�ساب.

التي  الــكــبــرية  ــاراة  ــب امل بعد 
ني�س  ــه  ــادي ن ــع  م قــدمــهــا 

ليون  اأوملبيك  نادي  �سد 
حتقيق  يف  م�ساهمته  و 
ـــوز بــعــدمــا قــدم  ـــف ال

متريرة حا�سمة .
امليدان  متو�سط  اإختري 

بوداوي  ه�سام  اجلزائري 
لهذا  املثالية  الت�سكيلة  يف 

الـــدوريـــات  الأ�ــســبــوع يف كــل 
الأوروبية .

الدفاع  وت�سكل   ، لفونت  املرمى  حرا�سة  يف  وجاء 
من الثاثي ماتيا�س دي ليخت بالإ�سافة اىل كل من 

�سالي�سو لعب بلد الوليد و بورناو .
اإن�سو  بر�سلونة  نادي  جنم  من  كل  الأجنحة  وعلى 
و�سط  اما  بــوداوي  ه�سام  اجلزائري  النجم  و  فاتي 
امليدان ت�سكل من ح�سام عوار و كلود موري�س لعب 

ني�س .
نادي  جنم  مبابي  كيليان  من  كل  جاء  الهجوم  ويف 
نادي  ثنائي  اىل  بالإ�سافة  جرمان  �سان  باري�س 

بورو�سيا دورمتوند �سان�سو و اإيرلينغ هالند . كوفا�سيت�ض: "زيدان 
اأ�سابني بخيبة الأمل"

و�سط  خط  لعب  كوفا�سيت�س  ماتيو  الكرواتي  يرى 
مدربه  اأن  احلايل،  وت�سيل�سي  ال�سابق  مدريد  ريال 
زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  ُي�سبه  لمبارد،  فرانك 

املدير الفني للمريجني.
وقال كوفا�سيت�س، خال ت�سريحات نقلتها �سحيفة 
ُي�سبه  "لمبارد  الإ�سبانية:  ديبورتيفو"  "موندو 
مدرب  وهو  املن�سب،  توليه  طريقة  ب�سبب  زيــدان 
واإنــه  كاعب،  �سخ�سيته  على  وحافظ  ا�ستثنائي 

م�سدر اإلهام لنا جميًعا".
زيــدان،  ــرة  اإم حتت  اللعب  املمتع  من  "كان  وتابع: 
لكنني توقعت اأن مينحني الفر�سة التي ا�ستحققتها 
�سد  الــثــالــث  الأبـــطـــال  دوري  نــهــائــي  يف  باللعب 

ليفربول".
واأ�ساف: "لقد ت�سبب ذلك يف اإ�سابتي بخيبة الأمل، 
لكن هذه هي كرة القدم، وانف�سلنا بعد ذلك دون اأن 

نحمل ال�سغينة لبع�سنا البع�س".
عام  يف  مدريد  لريال  ان�سم  قد  كوفا�سيت�س  وكان 
ملواطنه  خليفة  �سيكون  اأنه  امللكي  راأى  حيث   ،2015
الأبطال،  لدوري  األقاب   3 وح�سد  مودريت�س،  لوكا 
لكنه رحل بعد نهائي كييف الذي فاز به املريجني 

بنتيجة )1-3( على ليفربول.
ثم  لت�سيل�سي،  الإعــارة  �سبيل  كواف�سيت�س  وانتقل 

�سمه البلوز ب�سكل نهائي.
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- حكمت املحكية حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا- يف 
ال�سكل: - قبول دعوى الرتجيع بعد اخلربة- يف املو�سوع: - الأمر بافتتاح التقدمي 
عن  ال�سادر  اخلبري  بتعيني  الآمر  احلكم  اإفراغ  ومبقت�ساه  �سدها  املرجع  حق  يف 
01875/19 ومبوجبه  ، فهر�ض رقم:   21/10/2019  : بتاريخ  حمكمة احلال 
اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبري ينون حممد واملودع تقريره باأمانه ال�سبط 
بتاريخ 19/11/2019 ، حتت رقم : 179/19 وبناءا عليه احلجر على املرجع 
�سدها غدير ابراهيم خديجة املولودة بتاريخ 25/05/1977 بالرباح ابن عبد 
القادر و غدير ابراهيم مرمي وتعيني املرجعة اختها غدير ابراهيم روبه مقدما 
عليها لرعايتها وت�سيري �سوؤونها ومتثيلها اأمام خمتلف الهيئات الإدارية و الق�سائية 
مبا ي�سمح به القانون والأ�سر بن�سر هذا احلكم يف جريدة وطنية يومية لالإعالم 
مع الأمر بالتاأ�سري بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�ض عقد ميالد املرجع �سدها 
لالإ�سهار.- حتميل املرجعة امل�ساريف الق�سائية مبا يف ذلك م�ساريف اخلربة. بذا 
اعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة  العلنية  باجلل�سة  جهارا  به  واف�سح  احلكم  �سدر 

ول�سحته اأم�ساه الرئي�ض واأمني ال�سبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبيةحكــــــــم 
ولية غرداية
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مبجرد النتهاء من تثبيت تطبيق جديد 
ا�ستخدامه  يف  ــدء  ــب وال هــاتــفــك،  على 
التي  الأذونات  من  الكثري  عليك  �ستنهال 
اخلا�سة  بياناتك  اإىل  الو�سول  تطلب 
مثل موقعك، وجهات الت�سال، وال�سور، 
التطبيق  يــحــتــاج  ــل  ه لــكــن  واملـــزيـــد. 
لكي  فعًا  البيانات  هــذه  اإىل  الو�سول 

يعمل ب�سكل �سحيح؟
اأن تكون حذراً عند منح الأذونات  يجب 
لأي تطبيق على هاتفك، حيث اإن الكثري 
التطبيقات  اأن  ــدون  ــوؤك ي اخلـــرباء  مــن 
ل�ستغال  ـــــات  الأذون هـــذه  ت�ستخدم 
�سرعية،  بطريقة  امل�ستخدمني  بيانات 
فعلى �سبيل املثال اإذا منحت اإذنًا للتطبيق 
الت�سال  جهات  قائمة  اإىل  بالو�سول 
ال�سور  اأو  املوقع،  بيانات  اأو  بك،  اخلا�سة 
اأو اأي �سيء اآخر، فيجب عليك اأن تفرت�س 
بطريقة  البيانات  هذه  ي�ستخدم  قد  اأنه 

اأو باأخرى.
فيما يلي طريقتان للتحقق من اإعدادات 
حلماية  هــاتــفــك  عــلــى  اخلــ�ــســو�ــســيــة 

بياناتك:

1 - استخدام قسم الخصوصية

على  الإعــــــدادات  تطبيق  اإىل  انــتــقــل 
اخل�سو�سية  خيار  عن  وابحث  هاتفك، 
قائمة  �ستجد  عليه  ال�سغط  ومبــجــرد 
بامليزات واملعلومات املوجودة على هاتفك 
تطلب  اأن  التطبيقات  على  يجب  والتي 
القائمة  تت�سمن  اإليها.  للو�سول  اإذنــك 
والتقومي،  الت�سال،  جهات  مثل  اأ�سياء 

واملوقع، والكامريا، وامليكروفون.
 – ال�سور  مثل   – الفئات  ـــدى  اإح افــتــح 
ميكنها  التي  التطبيقات  قائمة  لروؤية 
الو�سول اإليها، اإذا كان زر التبديل املجاور 
فهذا  الت�سغيل،  و�سع  يف  تطبيق  لكل 
وهنا  اإليها،  الو�سول  باإمكانه  اأن  يعني 

ميكنك �سبطه على و�سع الإيقاف.
دقائق  ب�سع  الأمـــر  منك  �سي�ستغرق 
فئة،  لكل  التطبيقات  قائمة  لت�سفح 
التطبيقات  اإىل  فقط  الو�سول  واإتاحة 
اعتبارك  يف  �سع  ولكن  تريدها.  التي 
اأنه عندما تقوم بت�سغيل تطبيق ما بعد 
مطالبة  لك  تظهر  قد  ــه،  ــات اأذون اإلــغــاء 
ل  لذلك  ــرى.  اأخ مرة  الأذونـــات  مبنحه 

تنقر على اأي طلب دون قراءته.

2 - ضبط إعدادات تطبيقات 
محددة

اإذا كان لديك الكثري من التطبيقات على 
ملراجعة  الأوىل  الطريقة  فــاإن  هاتفك 
الأذونات يف كل فئة قد ت�ستغرق الكثري 

من  التحقق  ميكنك  لذلك  الوقت،  من 
التي  للتطبيقات  الفردية  الإعدادات 
من  وذلـــك  با�ستمرار،  ت�ستخدمها 

خال اخلطوات التالية:

اأوًل: على هواتف اأندرويد
 Settings )الإعــدادات(  اإىل  انتقل   •

على جهازك.
التطبيق(  )اإدارة  خيار  على  ا�سغط   •

�ستجد  حيث   ،App Management
على  املُثبتة  التطبيقات  بكل  قائمة 

هاتفك.
تريد  الـــذي  التطبيق  على  ا�سغط   •
خيار  على  ا�سغط  ثم  اإعــداداتــه،  �سبط 
حيث   ،permissions )الأذونــــــــات( 
عليها  وافقت  التي  ــات  الأذون كل  �ستجد 

للتطبيق ومن هنا ميكنك �سبطها.

ثانيًا: على هواتف اآيفون
Settings على  اإىل )الإعدادات(  • انتقل 

هاتفك.
ا�سغط  التطبيقات  ق�سم  خال  ومن   •
�سبط  تــريــد  ــــذي  ال الــتــطــبــيــق  ــى  ــل ع
كنت  اإذا  املثال  �سبيل  فعلى  له.  الأذونات 
في�سبوك  تطبيق  يتتبع  اأن  ترغب  ل 
التي  ـــات  الأذون مبراجعة  قم  موقعك، 

منحتها اإياه ل�سبطها.
يف  التحكم  كيفية  ــن  ع النظر  بغ�س 
اإىل  الو�سول  ميكنها  التي  التطبيقات 
فمن  هاتفك،  على  ال�سخ�سية  بياناتك 
اجليد اأن تكون معتاداً على اإجراء تدقيق 
روتيني رمبا مرة واحدة يف ال�سهر، حيث 
ل ي�ستغرق الأمر وقتًا طويًا للتحقق من 
با�ستمرار  ت�ستخدمها  التي  التطبيقات 

حلماية بياناتك.

على  كــورونــا  فــريو�ــس  خ�سائر  تقت�سر  مل 
العاملي  البحث  اأكد حمرك  الب�سر فقط، حيث 
اإغاق  �سركته  نية  الأربعاء،  غوغل،  الأ�سهر 
جميع مكاتبها يف ال�سني موؤقتا، ب�سبب تف�سي 

املر�س يف الباد.
جميع  ـــاق  الإغ ي�سمل  اأن  املتوقع  مــن  كما 
املكاتب يف جمهورية ال�سني ال�سعبية، وهونغ 

كونغ، وتايوان.

كورونا يهدد آبل أيضًا

اإخبارية  تقارير  اأ�ــســارت  ذاتــه،  ال�سياق  يف 
اإىل  ت�سطر  قد  الأمريكية  اآبل  �سركة  اأن  اإىل 
واملخطط  اجلديد  اآيفون  هاتف  طرح  تاأجيل 
انت�سار  ب�سبب  املقبل  مـــار�ـــس/اآذار  يف  لــه 

فريو�س كورونا.

�سحيفة  ن�سرته  تقرير  قال  التفا�سيل،  يف 
"نيكاي" اليابانية، اإن �سركة اآبل كانت تخطط 
هواتفها  من  اجلديد  الإ�سدار  اإنتاج  لزيادة 

بنحو %10 بالن�سف الأول من العام اجلاري.
كانت  اآبــل  فــاإن  ال�سحيفة،  ذكرته  ملا  ووفقا 
اآيفون  هاتف  مليون   80 نحو  لت�سنيع  تخطط 
اإنتاج  خال  من   ،2020 من  الأول  بالن�سف 
"اآيفون"،  اإ�سدارات  اآخر  من  هاتف  مليون   65
بالإ�سافة اإىل 15 مليون هاتف من اإ�سدار اأقل 
تكلفة كان ينتظر اأن يتم طرحه بالأ�سواق يف 

مار�س املقبل.
وقالت  تاأجيلها،  يتم  قد  اخلطة  تلك  اأن  اإل 
ال�سحيفة اإن عملية الإنتاج التي كان يخطط 
اأن تبداأ يف الأ�سبوع الثالث من فرباير قد  لها 
يتم تاأجيلها نتيجة لنت�سار الفريو�س، حيث 
الفريو�س،  فيها  ينت�سر  التي  ال�سني  تعترب 

الكثري  ولديها  لآبل  الرئي�سية  الأ�سواق  اأحد 
ووهان،  يف  �سركات  مع  الباطن  من  العقود  من 
كوك  تيم  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأن  اإل 
الأخري  للربع  نتائجها  عن  الإعان  اإبان  قال 
بدائل  لديها  �سركته  اإن  قال  املا�سي  العام  من 

من خال التعامل مع موردين اآخرين.

"1500 إصابة جديدة"

ب�سبب  ال�سني  يف  الــوفــيــات  ــدد  ع اأن  يــذكــر 
الفريو�س كان ارتفع، الأربعاء، اإىل 132 حالة 
جديدة،  اإ�سابة   1500 قرابة  ت�سجيل  مع 
اأجلت  اإنها  اليابان  فيه  قالت  الذي  الوقت  يف 
انت�سار  مركز  "ووهان"  مدينة  من  مواطنني 

الفريو�س يف و�سط ال�سني.
رعاياها  لإجــاء  الــدول  من  العديد  وي�سعى 
من "ووهان"، وقال م�سوؤول اأمريكي، اإن رحلة 
م�ستاأجرة غادرت الأربعاء، لكن مل يت�سح من 

كان على متنها.

البيت األبيض يعلق الرحالت

اآخرون  اأمريكيون  م�سوؤولون  اأفاد  بدورهم، 
الرحات  تعليق  يدر�س  الأبي�س  البيت  باأن 
لل�سيطرة  قوي  اإجــراء  يف  ال�سني  اإىل  اجلوية 

على انت�سار املر�س.
كما ذكر وزير ال�سحة الأمريكي، األيك�س اآذر، 
مطروحة  اخليارات  كل  تكون  اأن  "يجب  اأنه 
ذلك  يف  مبا  املعدي  املر�س  انت�سار  مع  للتعامل 

قيود ال�سفر".
الإجمايل  العدد  اإن  بيان،  يف  الهيئة  وقالت 
يف  املوؤكد  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  حلالت 
ال�سني يبلغ 5974 حالة حتى الثاثاء املا�سي.

هكذا متنع التطبيقات من ا�ستغالل بياناتك !

قّررت اإدارة �سركة التوا�سل الجتماعي 
تطبيق  ــث  ــدي حت "في�سبوك" 
املخ�س�س  ــوري  ــف ال الــرتا�ــســل 

لاأطفال
 .Messenger Kids  
وتــ�ــســمــل الــتــحــديــثــات 
اأدوات  اجلـــــديـــــدة 
الآبــاء  تعطي  وميزات 
مـــزيـــداً مــن الــرقــابــة 
حمادثات  يف  والتحكم 

اأطفالهم.
وبـــحـــ�ـــســـب بـــيـــان مــن 
�سيتمكن  الأم،  ال�سركة 
َمن  معرفة  من  الآن  ــاء  الآب
معه  يتحدث  الذي  الطفل  هو 
ال�سور  وم�ساهدة  املــرات،  وعــدد 
املر�سلة  احلديثة  الفيديو  ومقاطع 

ــــــــــــــــــال  الدرد�سة.خ
احلظر  قائمة  اإىل  بالو�سول  اجلــديــدة  التحديثات  �ست�سمح  كذلك 
الأجهزة  على  التطبيق  من  بعد  عن  ــروج  اخل وت�سجيل  والتبليغات، 
�سواء  الفيديو،  ومقاطع  وال�سور  الطفل  درد�ــســات  وتنزيل  الأخـــرى، 

املر�سلة اأو امل�ستلمة.
خ�سو�سية  �سيا�سة  وحّدثت  جديدة،  حظر  اآلية  اأي�سًا  ال�سركة  وتقدم 
البيانات  جمع  ممــار�ــســات  عــن  اإ�سافية  معلومات  لت�سمل  التطبيق 

وال�ستخدام واحلذف.
كو�سيلة  وي�ستخدم   ،2017 عام  ــر  اأواخ يف  مرة  لأول  التطبيق  وُطــرح 
لإعطاء الأطفال اإمكانية التوا�سل مع الأ�سدقاء والعائلة مع اإ�سراف من 

الوالدين.

تتزايد يوما بعد يوم حالت الإ�سابة بفريو�س كورونا اجلديد كما تت�سع 
رقعة الدول التي يظهر فيها الفريو�س، مما يجعل �سكان العامل يف خوف 
هجمات  لتنفيذ  املخرتقون  ي�ستغله  ما  وهو  الفريو�س،  ي�سيبهم  اأن  من 

اإلكرتونية.
عن  الــنــاجــم  الــرعــب  املــخــرتقــون  وي�ستغل 

فريو�س  "احتيال  لإطاق  كورونا  فريو�س 
كورونا" الذي ي�سمح للمحتالني بالت�سلل 

الربيد  ر�سائل  طريق  عــن  لأدواتــــك 
ــود  ــن وج ـــكـــرتوين الــتــي حتـــذر م الإل
منطقتك  يف  كورونا  لفريو�س  تهديد 
والتي هي يف احلقيقة خدعة ي�ستغلها 
�سيئة  �سارة  برامج  لتثبيت  املخرتقون 

ال�سمعة على اأجهزتك.
�سركتي  يف  الأمــنــيــون  ـــرباء  اخل وك�سف 

 )IBM X-Force( اأك�س-فور�س  اأم  بي  اأي 
عن  ــاب  ــق ــن ال  )Kaspersky( وكــا�ــســرب�ــســكــي 

وهي   ،)Emotet( اإميوتيت  ت�سمى  التي  احليلة  اأحد هــذه 
كربى  عملية  من  جزء  اأنها  يعتقد  التي  ال�سمعة  �سيئة  ال�سارة  الربامج 

جلرائم الإنرتنت.
طروادة  برامج  من  وهو   ،2014 عام  يف  مرة  لأول  "اإميوتيت"  واكت�سف 
)Torjans(- برنامج خبيث متنّكر يف �سكل ملف "اآمن" مثل م�ستند كلمة 
اأو اأغنية، ترفق هذه امللفات اخلطرية بر�سائل الربيد الإلكرتوين التي 

تبدو غري �سارة، يف حماولة خلداع ال�سحايا للنقر فوقها وتنزيلها.
يف عملية احتيال فريو�س كورونا اجلديدة، يحذر املت�سللون ال�سحية من 

اأنه قد مت الإباغ عن مر�سى م�سابني يف مدينته اأو حيه.
ملعرفة   )Word( وورد  م�ستند  فتح  على  ال�سحايا  املت�سللون  يحث  ثم 
امل�سابني باملدينة، ولكن امللف ي�ستمل على تعليمات برجمية �سارة متنح 

املحتالني التحكم بجهاز ال�سحية.
جهازك  على  والدخول  عليك  التج�س�س  للمت�سللني  ميكن  لذلك،  نتيجة 

عرب الإنرتنت وتثبيت برامج �سارة اأكر خطورة.

استغالل المشاعر اإلنسانية
اأنه رمبا مت  ر�سد الهجوم فقط يف اليابان حتى الآن، ويرجح املراقبون 
ل  اخلرباء  لكن  ال�سني،  من  قربهم  ب�سبب  اليابانيني  ال�سحايا  ا�ستهداف 

ي�ستبعدون اأن تنت�سر هذه اخلدعة عامليا.
من  والتهديد  اخلوف  م�ساعر  املخرتقون  ي�ستغل  اأن  جدا  ال�سائع  ومن 
العامل  يف  وفزع  رعب  حالة  يف  ت�سببت  اإذا  خا�سة  والأمرا�س  الكوارث 

باأ�سره.
ت�ستغل  التي  اخلبيثة  الإلكرتونية  الهجمات  تزايد  اخلــرباء  ويتوقع 

اخلوف من فريو�س كورونا يف امل�ستقبل.
 )KnowBe4( 4 وين�سح جاففاد مالك، اخلبري الأمني   يف �سركة كنو بي
امل�ستخدمني بتوخي احلذر يف اأي �سيء يتعلق بق�س�س الأخبار الرئي�سية 
ور�سائل الربيد الإلكرتوين واملرفقات والو�سائط الجتماعية والر�سائل 

الن�سية على الهاتف.
اخرتاقها  مت  قد  تكون  رمبا  الأجهزة  من  الآلف  اأن  اخلــرباء  ويعتقد 

بالفعل بوا�سطة حملة الربامج ال�سارة لفريو�س كورونا.

رقابة  كيدز" يعزز  "ما�سينجر 
الوالدين مبيزات جديدة

انت�سرت يف اليابان وتهدد العامل..

 خدعة املخرتقني بوا�سطة كورونا

كورونا يطال غوغل.. ال�سركة تنوي اإغالق مقارها بال�سني !
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اأ�سرى فل�سطينيون

يف ذكرى ا�ست�سهاد الأ�سري فار�ض بارود

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

ال��ق��رن  �شفقة  ي�شمى  م��ا  ان 
احلقوق  كل  تتجاهل  الأمريكية 
امل�شكلة  وتتجاهل  الفل�شطينية 
احل��ق��ي��ق��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة ال�����رشاع 
لدولة  الأم��ن  فقط  ومتنح  القائم 
على  الإ���رشائ��ي��ل��ي  الح���ت���الل 
الفل�شطينية  احل��ق��وق  ح�����ش��اب 
وقيادته  الفل�شطيني  �شعبنا  واإن 
عبا�س  حم��م��ود  بالرئي�س  ممثلة 
دول  ومعظم  العربية  والأم����ة 
برف�س  كلمتهم  ق��ال��وا  ال��ع��امل 
حريف  تنفيذ  لأنها  القرن«  »�شفقة 
العن�رشي  الأب��ارت��ه��اي��د  لنظام 
والكراهية  العن�رشية  تلك  وان 
المريكية  الدارة  متار�شها  التي 
وت�رشيحات  ت��رام��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
كو�شنري  وم�شت�شاره  �شهره 
لالحتالل  املطلق  الدعم  عن  تعرب 
ت�شويقها  يحاول  التي  و�شفقته 
والأمة  الفل�شطيني  ال�شعب  علي 
حيث  قائمة  �شالم  كخطة  العربية 
يطلقها  التي  الت�رشيحات  تلك 
علي  بالنفع  �شتعود  ال�شفقة  بان 
وم�شتقبله  الفل�شطيني  ال�شعب 
باملال  امل��واق��ف  ���رشاء  وحم��اول��ة 

هي  ما  العامل  وخ��داع  ال�شيا�شي 
وت�شليل  واأك��اذي��ب  خ��دع��ة  اإل 
اأي  على  تنطلي  ول  للوقائع 
ان  ميكن  ول  فل�شطيني  طفل 
فا�شلة  خطة  باخت�شار  لأنها  متر 
احلقوق  وت�شادر  الحتالل  ت�شوق 
ترامب  قدمه  ما  واأن  الفل�شطينية 
اإ�رشائيلية  �شهيونية  �شناعة  هو 
خطة  لي�شت  وهي  متطرفة  ميينية 
ا�شت�شالم  خطة  واإمنا  مطلقا  �شالم 
خداع  يتم  ان  او  متر  ان  ميكن  ول 
هو  لذلك  البديل  واأن  بها  العامل 
الفل�شطيني  الوطني  امل�����رشوع 
الفل�شطينية  اخل��ط��ة  واع��ت��م��اد 
على  الدولتني  بحل  تتمثل  التي 
حزيران  من  الرابع  حدود  اأ�شا�س 
الدولية  بال�رشعية  واللتزام   67

وقراراتها.
اإن �شعبنا وقيادته رف�شوا ال�شفقة 
ال�رشقية  القد�س  تعطي  لأن��ه��ا 
وتبقي  الأغوار  وت�شم  لالحتالل 
الحتالل  بيد  والأم���ن  ال�شيادة 
حتت  وتبقيه  ال�شتيطان  وت�رشعن 
حق  وتلغي  الإ�رشائيلية  ال�شيادة 
الفل�شطينيني  ومتنع  متاما  العودة 
الطبيعية  مواردهم  ا�شتخدام  من 
لالحتالل  انتاج  اع��ادة  هو  فهذا 
لل�شهيونية  جديد  وا�شتن�شاخ 

وتعميق  الديني  التطرف  وتعزيز 
�رشوط  خالل  من  ال�رشاع  مفاهيم 
العرتاف  القرن  و�شفقة  الحتالل 
ال��دول��ة وغ��ريه��ا من  ب��ي��ه��ودي��ة 
بها  القبول  ميكن  ل  التي  ال�رشوط 

مطلقا. اليها  التطرق  او 
تقبلها  ان  ميكن  القرن ل  اإن �شفقة 
الدويل  املجتمع  ول  العربية  الدول 
حتى  جنحت  فل�شطني  جهود  وان 
ال��دويل  الرف�س  حتقيق  يف  الن 
التي  ال���دويل  احل���راك  وان  ل��ه��ا 
ال�شف  وتوحيد  فل�شطني  به  تقوم 
النق�شام  واإن��ه��اء  الفل�شطيني 
�شتقود  ال�شعبية  املقاومة  وت�شعيد 
�شد  املوؤامرات  واإف�شال  انهاء  اىل 
اجلامعة  رد  ج��اء  ول��ق��د  �شعبنا 
حيث  و�رشيعا  وا�شحا  العربية 
رف�شهم  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  اأك��د 
وجددوا  الأمريكية  للخطة  الكامل 
ال�رشعية  ب���ق���رارات  مت�شكهم 
العربية  ال�شالم  ومبادرة  الدولية 
موؤكدين اأن اأي خطة لل�شالم يجب 
القانون  مبادئ  على  تعتمد  اأن 
ال����دويل وق�����رارات ال�����رشع��ي��ة 
يح�شب  مهم  موقف  وهذا  الدولية 
ال��ذي  عبا�س  حم��م��ود  للرئي�س 
م�شى  وقت  اأي  من  الأقوى  بات 
التي  ال�شتوية  حملة  من  بالرغم 

بحقه  الإ�رشائيلي  الإعالم  مار�شها 
اجتماع  يف  التاريخي  خطابه  بعد 

العربية. الدول 
متر  الفل�شطينية  الق�شية  ان 
فيها  ما  واأخطر  �شعب  مبنعطف 
على  حما�س  �شيطرة  ا�شتمرار  هو 
حلول  اإي��ج��اد  وع��دم  غ��زة  قطاع 
ال��ذي  الن��ق�����ش��ام  ل��وق��ف  عاجلة 
الفل�شطيني  الوجود  يهدد  ب��ات 
�شنوات  م��ن��ذ  ا���ش��ت��م��راره  وان 
اإقليمية  قوى  تورط  مدى  يعك�س 
اخلا�شة  الأج��ن��دات  واأ���ش��ح��اب 
يبحث  اأ�شبح  فالكل  امللف  بهذا 
�شعف  نقطة  اأو  قدم  موطئ  عن 
ورائ��ه  من  يحقق  ق��وة  مركز  اأو 
واإ�شرتاتيجية  �شيا�شية  مكا�شب 
الوطني  امل�����رشوع  ح�شاب  على 
ال�����ش��ع��ب  واأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
موحد  باأكمله  يقف  الفل�شطيني 
كافة  يف  املوؤامرة  لهذه  رف�شه  يف 
مت�شكه  عن  ليعرب  تواجده  اماكن 
واإ�رشاره  الثابتة  الوطنية  باحلقوق 
امل�رشوع  ن�شاله  موا�شلة  على 
كامل  حتقيق  حتى  الحتالل  �شد 
الأهداف يف العودة وتقرير امل�شري 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  واإق��ام��ة 
القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة 

ال�رشيف.

�سفقة القرن جت�سد نظام الأبارتهايد والعن�سرية

والأ���رشى  ال�شهداء  مفو�شية  اأك��دت 
حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
الأ�رشى  حق  على  غزة  قطاع  يف  فتح 
والعودة  والعالج  واحلياة  احلرية  يف 
�شجون  من  واأحياء  اأح��رارا  ذويهم  اإىل 
الحتالل الإ�رشائيلي التي ل ترحم طفال 

ول �شيخا ول امراأة . 
با�شم  الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  وق��ال 
واجلرحى  والأ�رشى  ال�شهداء  مفو�شية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
الأ�شري  ا�شت�شهاد  ذكرى  قطاع غزة يف 
ق�شى  الذي  بارود  اأحمد  حممد  فار�س 
الإ�رشائيلي  �شوروكا  مب�شت�شفى  نحبه 
املتعمد  الطبي  الإهمال  مق�شلة  حتت 
يف م�شاء الأربعاء املوافق 5 / 2 / 2019 
والتي ت�شادف اليوم اأن املوت يخيم فوق 
الفل�شطينيني  الأ�رشى  واأج�شاد  روؤو�س 
والقوانني  ال�شيا�شات  بفعل  املر�شى 

التي  الإ�رشائيلية  العن�رشية  والقرارات 
العالج  يف  وحقهم  حياتهم  ت�شتهدف 
واأف��اد   . خمت�شني  اأط��ب��اء  اأي��دي  على 
الوحيدي اأن 67 اأ�شريا فل�شطينيا ق�شوا 
الإهمال  مق�شلة  حتت  �شهداء  نحبهم 
بني  من  املتعمد  الإ�رشائيلي  الطبي 
ق�شوا  اأ�شريا   73 اأن  مبينا  اأ�شريا   222
نحبهم بفعل التعذيب يف اأقبية التوقيف 
اأ�رشى ق�شوا   7  + والتعذيب  والتحقيق 
يد  على  مبا�رش  نار  اإط��الق  يف  نحبهم 
ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  وجنود  �شباط 
يف  �شهداء  نحبهم  ق�شوا  اأ�شريا   75  +
ظروف اعتقالية همجية خمتلفية م�شريا 
اإىل اأن الأ�شري ال�شهيد فار�س بارود من 
�شكان خميم ال�شاطيء يف غرب مدينة 
غزة كان اعتقل على يد قوات الحتالل 
وكان   1991  /  3  /  23 يف  الإ�رشائيلي 
احلياة  مل��دى  بال�شجن  حكما  يق�شي 

 2018  /  11  /  18 يف  اأ�شيب  حيث 
�رشيان  ل�شتئ�شال  اأدى  داخلي  بنزيف 
.واأ�شاف  الكبد  الكبد وجزءا من  يغذي 
ن�شاأت الوحيدي الناطق با�شم مفو�شية 
بالهيئة  واجلرحى  والأ���رشى  ال�شهداء 
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة 
اأن والدة الأ�شري فار�س بارود التي كانت 
تبلغ من العمر عتيا فارقت احلياة يف ظهر 
يوم اخلمي�س املوافق 18 / 5 / 2017 وقد 
حرمها الحتالل الإ�رشائيلي من زيارته 
منذ العام 2000 يف اإطار ت�شديد اخلناق 
الناطق  وحمل   . وذويهم  الأ�رشى  على 
والأ���رشى  ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
واجل��رح��ى ل��الإح��ت��الل الإ���رشائ��ي��ل��ي 
الأ�رشى  حياة  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 
جلان  بت�شكيل  واملطالبة  الدعوة  جمددة 
الأ�رشى  اأو�شاع  على  لالإطالع  دولية 
وخا�شة  الإ�رشائيلية  ال�شجون  يف 

ظل  يف  معاناتهم  تتفاقم  الذي  املر�شى 
ال�شهيواأمريكي  العدواين  الت�شعيد 
التي  القرن  ب�شفقة  ت�شمى  ما  ممثال يف 
تدعو للتعامل مع الأ�رشى الفل�شطينيني 

كاإرهابيني . 
الإ�شنادية  بالفعاليات  لالإرتقاء  ودعا 
قادرة  وطنية  خطة  و�شياغة  لالأ�رشى 
على النهو�س بق�شيتهم العادلة وف�شح 
وحث  الإ�رشائيلية  العن�رشية  اجلرائم 
وعلى  والإن�شانية  الدولية  املنظمات 
الدولية  واللجنة  املتحدة  الأمم  راأ�شها 
املفو�س  ومكتب  الأح��م��ر  لل�شليب 
ومنظمة  الإن�����ش��ان  حلقوق  ال�شامي 
الوهج  اإع���ادة  على  العاملية  ال�شحة 
توفري  والإن�شاين يف  التاريخي  لدورها 
تتغول  التي  الإن�شان  حلقوق  احلماية 
عليها املاكينة العن�رشية الإ�رشائيلية .    

جتدد املطالبة بت�سكيل جلان دولية حول اأو�ساع الأ�سرى املر�سى يف �سجون 
الحتالل الإ�سرائيلي

اأخبار فل�سطني

 قوات الحتالل تعتقل )12( مواطنًا من ال�سفة بينهم �سيدة
الإ�رشائيلي  الحتالل  ق��وات  اعتقلت 
الليلة املا�شية وفجر اليوم )12( مواطنًا 
اإذنا.  بلدة  من  �شيدة  بينهم  ال�شفة  من 
وقال نادي الأ�شري اإن �شتة مواطنني جرى 
حمافظة  يف  بلدات  عدة  من  اعتقالهم 
وهم: حممد حممود  �شيدة  بينهم  اخلليل 
عالء  واإ�شماعيل  ع��ام��ًا(،   18( اجلعار 

�شالمة  وحممد  عامًا(،   14( مقدم  اأب��و 
ع�رش  ق�شى  �شابق  اأ�شري  وهو  را�س  اأبو 
جرادات،  حممد  عماد  وحممد  �شنوات، 
بالإ�شافة  غطا�شة،  الله  عبد  ومهند 
احلليم طميزي  ال�شيدة مي�شون عبد  اإىل 
اأبناء. ومن  اأم لأربعة  اإذنا وهي  من بلدة 
طولكرم اعتقل الحتالل املواطنني اأحمد 

وخالد  عامًا(،   38( الفيه  اأب��و  �شبحي 
حممود اأبو عي�شى )25 عامًا(، ومن بيت 
ُي�شاف  فرارجة.  عماد  اآدم  املواطن  حلم 
بيت  بلدة  من  مواطنني  املعتقلني  اإىل 
عور التحتا ق�شاء رام الله وهما: اإبراهيم 
�شابق،  اأ���ش��ري  وه��و  خمي�س  م�شباح 
ر�شوان  وعماد  عثمان،  وحممد حممود 

ُي�شار  لحقًا.  عنه  اأُفرج  حيث  اأريحا  من 
اأربعة مواطنني بينهم فتية جرى  اأن  اإىل 
وبلداتها  القد�س  من  بالأم�س  اعتقالهم 
وهم: اأحمد وحيد اخلطيب، وحمزة فتحي 
بالإ�شافة  حزما،  بلدة  من  وهما  كنعان 
اإىل الفتية: عرابي غيث )14 عامًا(، وزيد 

غراب، واإ�شالم الطويل.

ال�سري ابراهيم لطفى 
حلمى طقطوق

ابراهيم  ل�شم: 
حلمي  لطفي 

. طقطوق.
 41 ال��ع��م��ر: 

م عا
اعتقاله  تاريخ 

3/3/1989
بد  موؤ  : احلكم 

احلياة مدى 
ح�����ال�����ت�����ه 
الج��ت��م��اع��ي��ة 

اعزب
�شنة  16 عمره  و  اعتقل 
نابل�س  : ال�شكن  مكان 

الطقطوق  حلمي  لطفي  براهيم  اإ الأ�شري  دخل 
ب�شكل  الإ�رشائيلية  ال�شجون  يف   24 ال��  عامه 
اأح��د  الطقطوق  ���ش��ري  الأ ويعترب   ، متوا�شل 
الأ�شرية  احلركة  قيادات  واأحد  الأ�رشى،  عمداء 
ق�شية  مع  خا�شة  معاناة  ول��ه  ال�شجون،  يف 
 13 وعمره  توفى  قد  والده  اأن  حيث  الزيارات، 
قليله  �شنوات  قبل  توفيت  فقد  والدته  اما  عاما 
اأقارب  لديه  ،ولي�س  ال�رش  يف  ابراهيم  وابنها 
بالزيارة،  لهم  ي�شمح  ممن  الأوىل  الدرجة  من 
�شنوات  منذ  ال��زي��ارة  م��ن  حم��روم  ه��و  لذلك 

، يله طو
وهدم  احلياة  مدى  بد  املوؤ بال�شجن  عليه  حكم  لقد 
النعني�س  �شمري  وزميله  هو  متكن  بعداأن  بيته 
لقوه  اأ كبري  بحجر  اإ�رشائيلي  جندي  قتل  من 
يعاين  ابراهيم  وال�شري  دوريةلالحتالل،  على 
اليمني  بعينه  احداها  بج�شده  ا�شابات  عدة  من 

. بها  ية  للروؤ فقده  اىل  ادت 

:ا���ش��ت��دت  واعــتــقــالــه  عمليته  ق�سة 
الق�شبة  حي  يف  الفل�شطينيني  بني  املواجهات 
زخات  وانطلقت   ، اجلي�س  قوات  وبني  بنابل�س 
امل�شيل  والغاز  ال�شوت  وقنابل  الر�شا�س  من 

. اجلرحى  من  كبري  عدد  و�شقط   ، للدموع 
يعدا  اأن  على  �شمري  وزميله  ابراهيم  اتفق 
عمارة  حتت  اإىل  وي�شتدرجاه  للجي�س  كمينًا 
الثقيلة  الأحجار  من  مبجموعة  ُيلقيا  فوقها  ومن 
ا���رشع   ، ال��دوري��ة  على  الكبرية  وال�شخور 
الهدف  نحو  بال�شبان  يلحق  ال�رشائيلي  اجلي�س 

لكمني. وا
البطالن  وا�شتعد  العمارة  نحو  اجلي�س  اقرتب 
على  من  لقياها  واأ الكبرية  بال�شخرة  ،اأم�شكا 
راأ�س  على  فوقعت  املارة،  الدورية  على  ال�شطح 
الأر���س  على  �رشيعًا  وخ��ر  فه�شمته  اأح��ده��م 
الدورية  فراد  اأ واأطلق  الدماء  من  بركة  يغرق يف 
اأعلى  اإىل  م�شوبني  ع�شوائي  ب�شكل  النار 
بالراأ�س،  الر�شا�شات  احدى  اأ�شابته  البناية، 

. عينيه  اأحد  فقد  يف  وت�شببت 

�شنواته  ابراهيم  بال�سر:عا�س  عاما   24
واخوته  عائلته  من  حمروم  وهو  بال�رش   24 ال�
ي�شاركهم  ان  دون  تزوجوا  والذين  واخواته 
ليعرفون  الذين  الطفال  واجنبوا   ، افراحهم 
له،  القليله  ال�شور  خ��الل  م��ن  اإل  اب��راه��ي��م 
به  والجتماع  يته  لروؤ جميعا  يتوقون  والذين 
بائهم  اآ من  الكثري  الكثري  عنه  �شمعوا  ان  بعد 
مقت�رشه  ابراهيم  معاناة  تكن  ،مل  وامهاتهم 
يعاين  بل   ، الهل  البعاد واحلرمان من  على وجع 
اىل  وبحاجه  النظر  م�شكله  من  اي�شا  ابراهيم 
نتيجه  منها  يعاين  وال��ذي  املتوا�شل،  العالج 
الحتالل  قبل  من  اليها  تعر�س  التي  ال�شابه 

ئيلي. ال�رشا

فروانة: الحتالل اعتقل )9( مواطنني من غزةخالل �سهر يناير
على  ف��روان��ة  ال��ن��ا���رش  عبد  كتب 
الحتالل  "الفي�شبوك":  عرب  �شفحته 
قطاع  من  فل�شطينيني   )9( اعتقل 
ثاين/يناير  كانون  �شهر  خالل  غزة 
اعتقالهم  مت  منهم   )7( واأن  املا�شي. 
ال�رشقية  للحدود  اجتيازهم  بعد 
الأرا�شي  باجتاه  للقطاع  وال�شمالية 
بالإ�شافة  هذا   .1948 عامة  املحتلة 

اىل اثنني اآخرين مت اعتقالهما منت�شف 
حانون/ايرز،  بيت  معرب  على  ال�شهر 
اعتقاله  ومت  ديب  املواطن/وليد  وهما: 
اأثناء �شفره اىل ج�رش الكرامة، ومازال 
القرا  التاجر/�شالح  والثاين:  معتقال 
يف  مقابلة  اج��راء  بعد  خانيون�س  من 
بعد  عنه  الف��راج  مت  وال��ذي  املعرب، 
ا�شبوعني من اعتقاله. فيما مل ُي�شجل 

خالل ال�شهر املا�شي اي حالة اعتقال 
للعاملني يف مهنة ال�شيد. وجندد هنا 
دعوتنا للف�شائل واملوؤ�ش�شات املعنية 
ب�رشوروة  املختلفة  العالم  وو�شائل 
كافة  املواطنني  بتثقيف  الهتمام 
وما  العتقال  بظروف  وتوعيتهم 
العتقال،  بعد  له  يتعر�شوا  اأن  ميكن 
ب���اأدوات  وت�شليحهم  وحت�شينهم 

ملخاطر  جتنبا  وال�شمود  املواجهة 
للفرد  وحماية  واآث����اره  الع��ت��ق��ال 
اأن  الفل�شطيني.  واملجتمع  والأ���رشة 
على  توؤكد  والوقائع  املعطيات  كافة 
اأنه لي�س هناك من مواطن فل�شطيني 
من  وبالتايل  العتقال،  عن  مبناأى 
الواجب تثقيف اجلميع وحت�شينهم من 

خماطر العتقال وتاأثرياته.
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حالة ا�ستقطاب حادة بني الدميقراطيني 
واجلمهوريني قبيل النتخابات

قراءة / حممد علي
------------------ 

جمل�س  ت�شويت  من  �شاعات  قبل 
من  تربئته  اأو  دانته  اإ على  ال�شيوخ 
ا�شتغالل  له  املوجهتني  التهمتني 
الكونغر�س..  عمل  وعرقلة  ال�شلطة 
النتخابية.. الدعاية  ي�شبه  وفيما 

يف  ترامب  دونالد  الرئي�س  عر�س 
ال�شنوي  الحتاد"  "حالة  خطاب 
ملجل�شي  م�شرتكة  جل�شة  خ��الل 
اعتربها  م��ا  وال�����ش��ي��وخ  ال��ن��واب 
دارت���ه.  اإ حققتها  كبرية  اإجن���ازات 
جتاهل  املن�شة،  على  �شعوده  ثناء  واأ
ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة  ت��رام��ب 
التي  بيلو�شي  نان�شي  الدميقراطية 
وت��ن��اول  مل�شافحته.  ي��ده��ا  م��دت 
رئي�شية  م��ل��ف��ات  ع���دة  ت��رام��ب 
والرعاية  القت�شاد،  تنمية  بينها 
النظامية،  غري  والهجرة  ال�شحية، 
قال  كلمته  ويف  القومي.  والأم��ن 
ترامب:  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
القومي  اأمننا  عن  تدافع  دارتي  "اإ
���ش��الم��ي  وحت����ارب الإره�����اب الإ
اأعلنت  املا�شي  الأ�شبوع  العنيف.. 
الفل�شطينيني  ب��ني  لل�شالم  خطة 
اإع��ادة  هو  الهدف  والإ�رشائيليني، 
ق�شينا  لقد  للمنطقة..  ال�شتقرار 
زعيمها  و�شفينا  داع�����س  ع��ل��ى 

هو  اإقت�شادنا  البغدادي..  بوبكر  اأ
ول  بنائه  اإعادة  مت  وجي�شنا  الأقوى 
ويف  العامل."  يف  مثلنا  قوة  توجد 
اإن  ترامب  قال  اخلارجية  ال�شيا�شة 
احلروب  نهاء  اإ على  تعمل  دارت��ه  اإ
اإىل  الأم��ريك��ي��ني  اجل��ن��ود  واإع����ادة 
بقتل  اأمر  نه  اأ وزعم  الوطن،  اأر�س 
الفريق  يراين  الإ القد�س  فيلق  قائد 
ي�شكل  كان  ن��ه  لأ �شليماين  قا�شم 
عن  للتخلي  ي��ران  اإ داعيا  تهديدا، 
ال�شالح  حليازة  �شعيها  اأ�شماه  ما 
الربملان  رئي�س  وبح�شور  النووي. 
غوايدو  خوان  املعار�س  الفنزويلي 
وبتحطيم  بالإطاحة  ترامب  وع��د 
الذي  م��ادورو  نيكول�س  الرئي�س 
وف��ور   . ال�����رشع��ي  ب��غ��ري  و���ش��ف��ه 
مزقت  خطابه،  ل��ق��اء  اإ من  انتهائه 
يف  اخل��ط��اب  م��ن  ن�شخة  بيلو�شي 
م�شمونه  رف�شها  اإىل  ���ش��ارة  اإ
اخل��ط��اب  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  وف��ن��د   .
ب�شيا�شة  و���ش��ف��وه  م��ا  وان��ت��ق��دوا 
على  ترامب  يعتمدها  التي  التنمر 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل 
القت�شادية  �شيا�شاته  وانتقدوا 

. والأمنية 
ميت�شيغني  ولي��ة  حاكمة  وقالت 
"الرئي�س  وي���ت���م���ر:  غ��ري��ت�����س 
ملا  م��غ��اي��رة  ل��دي��ه خ��ط��ط  ت��رام��ب 
يحاولون  الدميوقراطيون  نطرحه، 

ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  حت�شني 
ل��غ��اءه..  اإ يحاولون  واجلمهوريون 
ترامب،  يقوله  عما  النظر  بغ�س 
ميكلون  ل  الأم��ريك��ي��ني  م��ن  الكرث 
امل���ال ل��دف��ع ك��ل��ف��ة امل��وا���ش��الت 
القت�شاد  اإن  يقول  هو  والأدوي��ة، 
قويا  اأ�شبح  نه  اإ ونقول  قويا  بات 
للطبقة  ولي�س  ق��وي��اء  الأ ل�شالح 

" . �شطة ملتو ا
اأح��اط��ت  ال��ت��ي  الأج���واء  وتعك�س 
بني  ال�شائدة  التوتر  حالة  باخلطاب 
�شخر  فهو  والدميوقراطيني..  ترامب 
فور  لهم  عزلهم  اإجراءات  ومن  منه 
املحاكمة  ظ��ل  يف  اخل��ط��اب،  ب��دء 
اأمام  لها  يخ�شع  التي  التاريخية 
واملتوقع  حاليا..  ال�شيوخ  جمل�س 
ل��ي��ه،  اإ املوجهة  التهم  م��ن  ت��ه  ت��رباأ
هو  اجلمهوري  حزبه  اأن  باعتبار 
املجل�س،  غالبية  على  ي�شيطر  من 
عليها  يعولون  الدميوقراطيني  لكن 
النجاح  يف  حظوظه  على  التاأثري  يف 
املقررة  الرئا�شية  النتخابات  خالل 

. املقبل  الثاين  نوفمرب/ت�رشين  يف 
خطاب  اثناء  بيلو�سي  حالة 

ترامب 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  جتاهل 
رئي�س  بيلو�شي  نان�شي  ت��رام��ب، 
ومل  م��ري��ك��ي  الأ ال��ن��واب  جمل�س 

ن�شخة  اأعطاها  بعدما  ي�شافحها، 
م���ن خ��ط��اب��ه ع���ن ح��ال��ة الحت���اد 
م��ري��ك��ي.  ويف  الأ ب��ال��ك��وجن��ر���س 
بتمزيق  بيلو�شي  ق��ام��ت  املقابل 
الرئي�س  القاه  ال��ذي  اخلطاب  ن�س 
حال  عن  ترامب  دونالد  المريكي 
يف  بيلو�شي،  وو�شفت  الحت���اد. 
ن�شخة  متزيقها  لل�شحفيني،  ت�رشيح 
م��ري��ك��ي،  الأ الرئي�س  خ��ط��اب  م��ن 
بالنظر  مهذبا  ت�رشفا  ك��ان  ن��ه  ب��اأ
مي��اءة  اإ ويف  الأخ��رى.  اخليارات  اإىل 
ال��ت��وت��ر  ع��م��ق  ع��ن  دللت  ذات 
بيلو�شي  اأم�شت  اخل�شمني،  ب��ني 
خلف  جال�شة  دقيقة  و18  �شاعة 
بة،  والكاآ احلزن  من  حالة  يف  ترامب 
متعمدا  ت��رام��ب  جت��اه��ل  اأن  ب��ع��د 
ن�شخة  �شلمها  اأن  بعد  م�شافحتها 
انتهى  اأن  وبعد  خطابه.  من  ر�شمية 
خطابه،  م��ن  م��ري��ك��ي  الأ الرئي�س 
ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����ش��ة  وق��ف��ت 
ب�شكل  و�رشعت  بيلو�شي،  نان�شي 
ن�شخة  مت��زي��ق  يف  ا���ش��ت��ع��را���ش��ي 
غرد  لح��ق  وق��ت  ويف  خطابه.  من 
بي�س  الأ للبيت  الر�شمي  احل�شاب 
بيلو�شي،  ت�رشف  على  "تويرت"  يف 
قائمة  م��زق��ت  ن��ه��ا  ب��اأ ب��ات��ه��ام��ه��ا 
يف  وردت  ثرة  موؤ ن�شانية  اإ بلحظات 

لها. اأمثلة  و�رشد  ترامب،  خطاب 

اإدارته،  اإجنازات كبرية حققتها  ما اعتربها  "حالة الحتاد" ال�سنوي  الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب يف خطاب  عر�ض 
يف  اخلطاب  من  ن�سخة  بيلو�سي  نان�سي  النواب  جمل�ض  رئي�سة  مزقت  وفيما  والمني،  القت�سادي  ال�سعيدين  على  خا�سة 
الأمريكي.  ال�سعب  لتخدم  واعتربوها  القت�سادية  ترامب  �سيا�سة  الدميقراطيون  اإنتقد  مل�سمونه،  رف�سها  اإىل  ا�سارة 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأوقفت 
تركيا،  مع  ا�شتخباراتيا  برناجما 
يف  الأخ����رية  ت��وغ��ل  خلفية  ع��ل��ى 
الأول  ت�رشين  اأكتوبر/  يف  �شوريا 
م�شوؤولني  اأربعة  وق��ال  املا�شي.  
اإن  روي����رتز  ل��وك��ال��ة  م��ري��ك��ي��ني  اأ
برناجما  اأوقفت  املتحدة  الوليات 
املخابرات  جمال  يف  للتعاون  �رشيا 
ونقلت  ت��رك��ي��ا.  م��ع  الع�شكرية 
اإن  القول  امل�شوؤولني  عن  ال��وزارة 

الربنامج  بتعليق  الأمريكي  القرار 
ردا  اُت��خ��ذ  م�شمى  غ��ري  اأج��ل  اإىل 
عرب  الع�شكري  تركيا  توغل  على 
اأك��ت��وب��ر/  يف  ���ش��وري��ا  يف  احل���دود 
حجم  عن  يك�شف  مما  الأول،  ت�رشين 
بني  بالعالقات  حلق  ال��ذي  ال�رشر 
�شمال  حلف  يف  الع�شوين  الدولتني 

التوغل. هذا  ب�شبب  الأطل�شي 
ق/د

اأمريكا توقف برناجما ا�ستخباراتيا 
مع تركيا

فالدميري  الرو�شي،  الرئي�س  اأعرب 
عن  الأرب����ع����اء،  م�������س  اأ ب���وت���ني، 
موؤكدا  العراقية،  لل�شيادة  دعمه 
جميع  ح��ل  يف  احل���وار  ل��غ��ة  ع��ل��ى 
امل�����ش��اك��ل.  وق���ال ب��وت��ني خ��الل 
ال�شفراء  اعتماد  اوراق  ا�شتالم 
"لالأ�شف،  رو�شيا:  لدى  الأجانب 
مرحلة  يف  اليوم  الب�رشية  ا�شحت 
ال�رشاعات  فال�رشاعات  خطرية، 
الإرهابية  وتهديدات  قليمية  الإ
احلد  ونظام  ت��زاي��د.  يف  والتطرف 
افادت  ح�شبما  ينهار"  الت�شلح  من 
واأك��د  لالنباء.  �شبوتنيك  وكالة 
حلوار  رو�شيا  ا�شتعداد  على  بوتني 
حول  املتحدة  الوليات  مع  ه��ادف 
وم�شكلة  ال�شرتاتيجي  ال�شتقرار 

الإرهاب".
"ال�شالم  اأن  ع��ل��ى  ب��وت��ني  واأك���د 
يعتمدان  الكوكب  هذا  على  والأمن 

العالقات  حالة  على  كبري  حد  اإىل 
املتحدة  وال��ولي��ات  رو���ش��ي��ا  ب��ني 
التنبوؤ  واإمكانية  وا�شتقرارهما 
هذه  ب��اأن  مقتنعون  ونحن  بهما. 
اإىل  ت�شتند  اأن  يجب  ال��ع��الق��ات 
ال�شيادة  واح��رتام  امل�شاواة  مبادئ 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  وعدم 

منهما". لكل 
الرئي�س  ق��ال  ���ش��اب��ق  وق��ت  ويف 
"العراقيني  اإن  �شالح  برهم  العراقي 
�شيادة  ذات  دول��ة  على  م�رشون 
ك��ام��ل��ة غ���ري م��ن��ت��ه��ك��ة، خ��ادم��ة 
اإرادت��ه��م  ع��ن  وم��ع��ربة  ل�شعبها 
عن  ب��ع��ي��دا  امل�شتقلة  ال��وط��ن��ي��ة 
اخلارج،  من  والإمالءات  التدخالت 
يف  وحقوقهم  لأمنهم  �شامنة  دولة 
و  اأمن  دولة يف  الكرمية،  احلرة  احلياة 

جريانه". مع  �شالم 
ق/د

للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأك���دت 
ال��ق��وات  وج����ود  اأن  ال�����ش��وري 
ال�شورية  الأرا�شي  على  الرتكية 
وي�شكل  ق��ان��وين  غ��ري  وج��ود  ه��و 
اأعلن  فيما  �شارخا،  عدائيا  عمال 
الرو�شي  الرئي�س  اأن  الكرملني 
الرتكي  والرئي�س  بوتني  فالدميري 
على  اتفقا  اإردوغ���ان  طيب  رج��ب 
لتن�شيق  الفورية  الإجراءات  اتخاذ 

�شورية.  يف  البلدين  حتركات 
ف��ر���س ال��ت�����ش��ع��ي��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
مع  املرتافق  الرتكي  والع�شكري 
وحلفائه  ال�شوري  اجلي�س  تقدم 
نف�شه  وح��ل��ب،  دل���ب  اإ ري��ف��ي  يف 
حتقق  فبعد  املعركة.  �شياق  على 
ميدانية  اإجن��ازات  حلفائه  اجلي�س 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��د اجل��م��اع��ات 
الرئي�س  اعترب  الريفني،  الإرهابية يف 
عن  خرجت  الأو���ش��اع  اأن  الرتكي 
بادر  ثم  بالتدخل،  وهدد  ال�شيطرة، 
مراقبة  نقاط  ا�شتحداث  عرب  ليه  اإ

اجلانب  مع  التن�شيق  دون  تركية 
�شوت�شي  لتفاقات  وفقا  الرو�شي 
اإىل  اأدى  ال��ذي  م���ر  الأ ���ش��ت��ان��ا،  واآ
هذه  حامية  بني  مواجهات  وق��وع 
اأ�شفرت  ال�شوري،  واجلي�س  النقاط 
اجلنود  من  ع��دد  وج��رح  مقتل  عن 
وزاة  اأعلنت  ما  بح�شب  ت��راك،  الأ
نقرة  اأ وع��م��دت  الرتكية.  ال��دف��اع 
كبرية،  تعزيزات  اإدخال  اإىل  بعدها 
ع�شكرية  واأ�شلحة  دبابات  منها 
ا�شتحداث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ثقيلة، 
مدينة  يف  جديدة  ع�شكرية  مناطق 
ملنع  اجلنوبي  دل��ب  اإ بريف  �رشاقب 
من  حتريرها  من  ال�شوري  اجلي�س 
اأ�شبح  اأن  بعد  الإرهابيني  �شيطرة 
الرئي�س  واأع��ل��ن  ب��واب��ه��ا.  اأ على 
اأن  اإردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي 
تقدم  منع  ه��و  ذل��ك  م��ن  ال��ه��دف 
اإدلب. حمافظة  يف  ال�شوري  اجلي�س 

العامة  القيادة  اأك��دت  املقابل  يف 
القوات  وجود  اأن  ال�شوري  للجي�س 

قانوين  غ��ري  وج���ود  ه��و  ال��رتك��ي��ة 
�شارخا،  عدائيا  عمال  وي�شكل 
على  نها  اأ نف�شه  الوقت  يف  م�شددة 
على  الفوري  للرد  ال�شتعداد  اأمت 
القوات  ه��ذه  قبل  من  اعتداء  اأي 

ال�شورية. القوات  �شد 
وخالل  ال�شورية  اخلارجية  وزارة 
الأمم  اإىل  وج��ه��ت��ه��م��ا  ر���ش��ال��ت��ني 
اتهمت  م���ن،  الأ وجمل�س  املتحدة 
الدعم  بتقدمي  الرتكي  النظام  فيهما 
الإرهابية،  للجماعات  اللوج�شتي 
اجل��م��اع��ات  ج���رائ���م  اإن  وق���ال���ت 
من  بتعليمات  ترتكب  الإرهابية 
اإىل  م�شرية  وداعميها،  م�شغليها 
املدنيني  بحق  الأخري  الت�شعيد  اأن 
والالذقية  وحماة  دل��ب  واإ حلب  يف 
ال�شكنية  الأح��ي��اء  وا�شتهدافها 
م��ب��ا���رش من  ب��دع��م  ي��ت��م  م���ن���ة  الآ
ال��وزارة  ودع��ت  ال��رتك��ي.   النظام 
م���ن،  الأ وجم��ل�����س  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اإجراءات  واتخاذ  بواجباتهم  للقيام 

اجلماعات  �شد  وع��اج��ل��ة  رادع���ة 
الراعية  ال��دول  و�شد  الإره��اب��ي��ة 
تنتهك  التي  لالإرهاب  والداعمة 
الأمن  وتهدد  الأمن  جمل�س  قرارات 
حماولة  ويف  ال��دول��ي��ني.  وال�شلم 
الكرملني  اأعلن  الو�شع،  ل�شبط 
ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  اأن 
طيب  رجب  الرتكي  ونظريه  بوتني 
هاتفي  ات�شال  يف  اتفقا  اإردوغ��ان 
الفورية  الإج���راءات  ات��خ��اذ  على 
يف  ال��ب��ل��دي��ن  حت��رك��ات  لتن�شيق 
على  الطرفان  اتفق  كما  �شوريا، 
بالتفاقيات  الل��ت��زام  ����رشورة 
دل���ب  اإ منطقة  ب�����ش��اأن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

 . ل�شورية ا
بلغ  اأ اردوغ���ان  اإن  ن��ق��رة  اأ وق��ال��ت 
حقها  �شت�شتخدم  بالده  باأن  بوتني 
حال  يف  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
لهجوم  الرتكية  القوات  تعر�شت 

. �شوريا  يف  اآخر 
ق/د

جزيرة  يف  عارمة  في�شانات  ادت 
اإىل  بنيوزيلندا  ي��الن��د  اآ ���ش��اوث 
منازلهم  من  الأ�شخا�س  اآلف  نزوح 
ال�شياح  مئات  علق  فيما  الأربعاء 
اخلالب  �شاوند  ميلفورد  موقع  يف 
�شاوثالند  منطقة  واأعلنت  النائي.  
اأكرث  ت�شاقط  بعد  الطوارئ  حالة 
 60 الأمطار خالل  من  ملم  األف  من 
تربة  اأ بانزلقات  ت�شبب  ما  �شاعة، 
نهر  اأ وفي�شان  رئي�شية  طرق  على 
ال�شلطات  وطلبت  �شفافها.  عن 
املنخف�شة  املناطق  يف  الأهايل  من 

منازلهم  اإخالء  وماتاورا  غور  مثل 
الربعاء، مع  �شاعة مبكرة  فورا يف 
كما  ماتاورا،  نهر  من�شوب  ارتفاع 
بعد  الأ املناطق  يف  الأه��ايل  نبهت 
للمغادرة.  لال�شتعداد  ويندهام  يف 
دارة  اإ ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
لوكالة  �شاوثالند  يف  ال��ط��وارئ 
تعليمات  "وجهنا  بر�س  فران�س 
ب��الإخ��الء وال���ش��ت��ع��داد ل��الإخ��الء 
ن��ح��اء  اأ يف  �شخ�س  اآلف  ل�شتة 
ال�شلطات  ون�شحت  املنطقة". 
اأكرث  مناطق  اإىل  بالتوجه  ه��ايل  الأ

اأدوية  معهم  ياأخذوا  واأن  ارتفاعا 
وقطعت  هوية.  ووثائق  ومالب�س 
املت�رشرة  املناطق  عن  الكهرباء 
مراكز  واأقيمت  اح��رتازي  كاإجراء 
ومدار�س.  حملية  كنائ�س  يف  يواء  اإ
اأج��زاء  الفي�شانات  مياه  واأغرقت 
اإىل  امل���وؤدي  الوحيد  الطريق  م��ن 
ال��ذي  امل��وق��ع  ���ش��اون��د،  ميلفورد 
ريا�شة  ملمار�شة  ال�شياح  يق�شده 
نها  اإ الطوارئ  دارة  اإ وقالت  امل�شي، 
�شخ�س   200 نحو  اإج��الء  ب�شدد 
واأكدت  املجاورة.  نو  تي-اآ اإىل  جوا 

يتلقون   ... "ال�شياح  اأن  دارة  الإ
"املعنويات  اإن  وقالت  جيدة".  عناية 
ذ  اإ مرتفعة،  واملوظفني  الزوار  بني 
على  م�شتمر  ب�شكل  اإطالعهم  يتم 
مع  توا�شل  على  وهم  التطورات 

وعائالتهم". اأ�شدقائهم 
بعد  طفيفتني  اإ�شابتني  عن  فيد  واأ
م�شارات  اأح��د  على  كوخ  تعر�س 
تربة.  اأ لنزلق  روتربن  يف  امل�شي 
وت��ل��ق��ى ال�����ش��خ�����ش��ان امل�����ش��اب��ان 

نف�شه. املكان  يف  العالج 
ق/د

بوتني يعرب عن دعمه لل�سيادة 
العراقية 

�سوريا على  احلرب 

بوتني واردوغان يتفقان على تن�سيق حتركات قواتهما يف �سوريا

في�سانات يف نيوزيلندا جترب الآلف على اإخالء منازلهم

اأ�شكتلندا  ل�شتقالل  ييد  التاأ ارتفع 
يف  املئة،  يف   52 اإىل  بريطانيا  عن 
�شنوات  ثالث  منذ  م�شتوى  اأعلى 
ل�شتطالع  وف��ق��ا  �شنة،  ون�شف 
من  بريطانيا  خ��روج  عقب  اأج��ري 
يف  هذا  وياأتي  الأوروب���ي،  الحت��اد 
يف  للدخول  بريطانيا  ت�شتعد  وقت 
الأوروب��ي  الحت��اد  مع  مفاو�شات 
الثنائي  ال��ت��ج��اري  الت��ف��اق  ح��ول 
تكون  لن  التي  املفاو�شات  وه��ي 
خ��روج  وزاد  ب��ال��ت��اأك��ي��د.   �شهلة 
الأوروب���ي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا 
الأ�شكتلنديني  جريانها  رغبة  من 
املتحدة.  اململكة  عن  لالإنف�شال 
ن�شبة  هي  باملئة  وخم�شون  ثنان  اإ
اأ�شكتلندا  ل�شتقالل  ي��دي��ن  امل��وؤ
���ش��ت��ط��الع  اأ اآخ���ر  اأع��ل��ن يف  ال��ت��ي 
غوز  �شكوت  مدونة  اأجرته  للراأي 
ذا  و�شحيفة  ال�شيا�شية  ب��وب 
ن�شبة  لالإ�شتقالل.  يدة  املوؤ نا�شونال 
التي  اأ�شكتلندا  لإ�شتقالل  يدين  املوؤ
الأعلى  ه��ي  الإ�شتطالع  اأعلنها 
�شنة،  ون�شف  �شنوات  ثالث  منذ 
يجري  ا�شتطالع  ثالث  مثل  فيما 
الأ�شبوعني  خالل  اخل�شو�س  بهذا 
وبعد  بريطانيا  ويف  امل��ا���ش��ي��ني. 
ر���ش��م��ي��ا من  خ��روج��ه��ا  م��ن  ي����ام  اأ
اأن  من  وبالرغم  الأوروب��ي،  الحتاد 
التجاري  التفاق  حول  املفاو�شات 
قبل  تبداأ  لن  ولندن  بروك�شل  بني 
كال  اأن  اإل  امل��ق��ب��ل،  ذار  م���ار����س/اآ
ذ  اإ ف��ورا،  امل��ب��ارزة  دخ��ل  الطرفني 
الأورب��ي��ني  املفاو�شني  كبري  اأك��د 
م�شتعد  الحتاد  اأن  بارنييه  مي�شيل 
جتارية  اتفاقية  ح��ول  للتفاو�س 
ل��غ��اء  اإ ت�شمل  ل��ل��غ��اي��ة،  ط��م��وح��ة 

ال��ت��ب��ادلت،  وح�ش�س  اجل��م��ارك 
لن  اأوروب����ا  اأن  م��ن  ح��ذر  ولكنه 
من  ي�شتفيد  اقت�شاد  بقيام  تقبل 
عادلة  غ��ري  تناف�شية  ام��ت��ي��ازات 
رئي�س  قال  جانبه  من  حدودها.  على 
اإن  جون�شون  ب��وري�����س  ال����وزراء 
قامة  لإ ت�شعى  ل  املتحدة  اململكة 
اأوروب��ا،  مع  من�شفة  غري  مناف�شة 
تقبل  لن  بالده  اإن  اأي�شا  قال  نه  اأ اإل 
مقابل  بروك�شل  ق��واع��د  ب��ات��ب��اع 
الحت��اد.  ب��ل��دان  م��ع  التبادل  حرية 
احلقيقية  املعركة  اإن  القول  وميكن 
ي��ع��رتف��ان  ال��ط��رف��ني  واإن  ب����داأت، 
من  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  ب�����ش��ع��وب��ة 
الفرن�شي  فالرئي�س  املفاو�شات. 
ق��د �رشح  ك��ان  م��اك��رون  مي��ان��وي��ل  اإ
اأن  يجب  ل  الربيك�شيت  ب��اأن  علنا 
مينح  اأن  يجب  ول  �شهال  ي��ك��ون 
تغري  قد  امتيازات  الربيطانيني 
خطاهم  باتباع  اأخرى  اأوروبية  بلدانا 

الحتاد. عن  والنف�شال 
الربيك�شيت  مع  يواجه  فجون�شون 
على  الهامة  العقبات  من  �شل�شلة 
ن��ه  اأ واأول��ه��ا  امل�شتويات،  خمتلف 
هذه  حول  منق�شم  بلد  ���س  راأ على 
تلوح  اأ�شكتلندا  اأن  حتى  اخلطوة، 
اململكة  عن  ال�شتقالل  باإمكانية 
جون�شون  اأن  كما  اأوروبا،  يف  للبقاء 
العتماد  ي�شتطيع  ل  نه  اأ جيدا  يدرك 
ترامب  وعود  على  حقيقية  ب�شورة 
مع  ا�شتثنائية  جت��اري��ة  باتفاقية 
نه  واأ خ�شو�شا  املتحدة،  الوليات 
اإل  بينهما  ال�شكلي  الت�شابه  ورغم 
من  كبري  عدد  يف  معه  يختلف  نه  اأ

الدولية. الق�شايا 
ق/د

ارتفاع تاأييد ا�ستقالل ا�سكتلندا 
اإىل ن�سبة 52%
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ورقة طريق جديدة "قريبا" لتدارك التاأخري لرتميم 
اجلزائر"  "قلعة 

حممد علي 
------------------ 

يف  العا�شمة  وايل  اأو���ش��ح  و 
ملعاينة  ل��ه  ميدانية  خرجة  اأول 
اجلزائر"  "قلعة  ترميم  اأ�شغال 
ال�شلطان"  ب�"دار  تعرف  كما  اأو 
يف  و�شع  �شيتم  ن��ه  اأ بالق�شبة، 
جديدة  طريق  ورقة  الآجال  اأقرب 
ل��ت��دارك ال��ت��اأخ��ري امل�����ش��ج��ل يف 
بع�س  و  الرتميم  عمليات  تنفيذ 
الثقايف  املعلم  بهذا  الختاللت 
"ما  اأن  م��ربزا  عامليا،  امل�شنف 
هاما  الرتميم  عمليات  من  تبقى 
الآجال  يف  اإجن��ازه  يجب  و  اأي�شا 
وجهة  الق�شبة  لت�شبح  املحددة 

بامتياز. �شياحية  و  ثقافية 
ترميم  م�رشوع  اأن  الوايل  اأكد  و 
ق�شوى  اأهمية  يكت�شي  الق�شبة 
"مبالغ  ال��دول��ة  ل��ه  ور���ش��دت 
عدد  جتنيد  مت  كما  معتربة"،  مالية 
و  الدرا�شات  مكاتب  من  كبري 
احلفظ  و  الرتميم  جمال  يف  اخلرباء 
موؤهلة،  موؤ�ش�شات  على  ف�شال 
كل  "ينتظره  امل�رشوع  اأن  مردفا 

كما  مي��ث��ل،  ك��ون��ه  اجلزائريون" 
اجلزائري  للرتاث  "اإحياء  يقول 

التاريخية". والذاكرة  العريق 
ال��وايل  اأك��د  ال�شياق  ه��ذا  يف  و 
اإعادة  اإىل  تهدف  الرتميمات  اأن 
جميع  من  العتيقة  الق�شبة  اإحياء 
العمرانية  و  الرتاثية  النواحي 
بتنفيذ  ال�شياحية  و  الثقافية  و 
ال�����رشوط  اح����رتام  و  امل��خ��ط��ط 
العمراين  للطابع  الفنية  و  التقنية 

. لق�شبة با
م���ام  اأ ���رشف��ة  ال�����ش��ي��د  ���ش��دد  و 
على  امل�����رشوع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
متابعة  على  احل��ر���س  ����رشورة 
املنجزة  الأ�شغال  وجودة  "نوعية 
و  الأ�شلية  الأول��ي��ة  ب��امل��واد  و 
و  التقنية  ال��درا���ش��ات  اح���رتام 
احرتام  كذا  و  اخل��رباء  توجيهات 
الإجن��از  اآج��ال  و  ال�رشوط  دفاتر 
عاملة  ي��د  ت��وف��ري  ع��ن  ف�����ش��ال 

متخ�ش�شة. موؤهلة 
جولته  خ��الل  ���رشف��ة  وق��ف  كما 
م��الح��ق��ه��ا  و  اجل���زائ���ر  ب��ق��ل��ع��ة 
الرتميم،  م�شاريع  وت��رية  على 

"ق�رش  م��ن  ك��ل  م�شتوى  على 
و"حي  الداي"  و"م�شجد  الداي" 
البارود"  و"دار  النك�شاريني" 
تعرف  التي  الرباين"  و"م�شجد 
�شنة  يف  انطالقها  رغ��م  ت��اأخ��را 
���رشورة  على  م�����ش��ددا   ،2017

امل�شجل. التاأخري  تدارك 
املهند�شون  تناول  جهتهم  من  و 
ال��درا���ش��ات  م��ك��ات��ب  مم��ث��ل��و  و 
الرتميم  عمليات  على  امل�رشفون 
اجل���اري���ة ب��ع�����س ال�����ش��ع��وب��ات 
نظرا  بتدخالتهم  املتعلقة  امليدانية 
التي  تاآكلها  و  البنايات  له�شا�شة 
تدعيم  اإجراءات  تكثيف  ت�شتدعي 
ي�شتدعي  ما  اجل��دران  و  الأ�ش�س 
الرتميم  ل�شتكمال  اإ�شافية  فرتة 
اللقى  بع�س  اكت�شاف  ك��ذا  و 
الهامة  الأركيولوجية  و  ثرية  الأ

الرتميم. خالل 
مديرية  ممثلة  �رشوح   اأظهرت  و 
لولية  العمومية  التجهيزات 
الذي  امل��ايل  الغالف  اأن  اجل��زائ��ر 
بتنفيذ  للولية  تخ�شي�شه  مت 
ترميم  عمليات  من  الأول  ال�شطر 

الق�شبة  مدينة  ث���ار  اأ و  م��ع��امل 
�شمن  عليها  م�شادق  العتيقة 
الق�شبة  حلفظ  ال��دائ��م  املخطط 

دينار. مليار  ب4ر23  تقدر 
ترميم  اأ�شغال  تنفيذ  حاليا  يتم  و 
م�شتوى  على  تاأهيل  اإع���ادة  و 
ثورية  و  تاريخية  بنايات  مواقع 
امل�شاجد  من  جمموعة  غرار  على 
التي  الدويرات  كذا  و  الق�شور  و 
"ليزارد  او�شليماين  ب�شارع  تقع 
دار  و  ال�شفلى  بالق�شبة  �شابقا" 
تربز  ب��وح��ريد،  جميلة  املجاهدة 

امل�شوؤولة. ذات 
ممثلة  اجل��زائ��ر  ولي���ة  ت�����رشف  و 
العمومية  التجهيزات  مبديرية 
التي  الق�شبة  ترميم  عملية  على 
العاملي  ال��رتاث  �شمن  �شنفت 
قرار  على  بناء  وهذا   1992 �شنة 
و�شاية  من  الق�شبة  ملف  حتويل 
ولية  م�شالح  اإىل  الثقافة  وزارة 
2016؛  دي�شمرب  �شهر  يف  اجلزائر 
يف  الثقافة  وزارة  ت�شتمر  فيما 
طريق  عن  التقنية  املتابعة  �شمان 
للقطاعات  الوطنية  ال��وك��ال��ة 

. ظة ملحفو ا
قلعة  تاأ�شي�س  ت��اري��خ  ي��ع��ود  و 
م�شاحة  على  ترتبع  التي  الق�شبة 
علو  على  تقع  و  ن�شف  و  هكتار 
اإىل  البحر-  �شطح  عن  مرتا   118
الأخوين  ط��رف  من   1516 ع��ام 
يف  كان  حيث  بربارو�س  الرتكيني 
مبدفعني  ثكنة  عن  عبارة  بدايته 
عام  من  انطالقا  يتحول  اأن  قبل 
علي  ل��ل��داي  م��ق��ر  اإىل   1816
ح�شني  ال��داي  بعده  من  و  خوجة 
للحكم  مركز  اإىل  ح��ّول��ه  ال��ذي 
املايل  و  والقت�شادي  ال�شيا�شي 

ككل. للجزائر 

التاأخري  لتدارك  جديدة  طريق  ورقة  "قريبا"،  و�سع  عن  العا�سمة،  باجلزائر  �سرفة  يو�سف  اجلزائر  ولية  وايل  اأعلن 
املعلم  بهذا  نهو�ض  يف  للت�سريع  الإجراءات،  تفعيل  اإطار  يف  ذلك  و  بالق�سبة  اجلزائر"  "قلعة  ترميم  عمليات  يف  امل�سجل 

العاملي. الرتاث  قائمة  �سمن  امل�سنف  الثقايف 

الثقايف.... املعلم  بهذا  النهو�ض  للت�سريع يف  الإجراءات  تفعيل  اإطار  يف 

جماعي  معر�س  موؤخرا  افتتح 
ب���رواق  الت�شكيلية  ل��ل��ف��ن��ون 
"عبد  ال��ث��ق��اف��ة  ل���دار  ال��ف��ن��ون 
وذلك  بتلم�شان  علولة"  القادر 
الفنانني  من  العديد  بح�شور 

. ملثقفني ا و
الفنانني  احل���دث  ه��ذا  ي�شم  و 
عني  ولي��ة  م��ن  حممد  دمي��ة  ب��ن 
عبد  ال��ن��م��ر  ك��اف  و  مت��و���ش��ن��ت 
دحمون  و  مغنية  م��ن  ال��وه��اب 
م��راد  ل��ع��رو���ش��ي  و  ل���ه���واري 

الفنانون  يلتقي  و  وه��ران.  من 
الأرب���ع���ة ال���ذي���ن ك���ان���وا يف 
باجلزائر  اجلميلة  الفنون  مدر�شة 
فرباير   16 غاية  اإىل  العا�شمة 

الثقافة. بدار  اأعمالهم  لعر�س 
الأرب��ع��ة  ال��ر���ش��ام��ون  ويجتمع 
 40 ال  ي���ق���ارب  مل���ا  ال���زم���الء 
لتقدمي  طويل  غياب  بعد  �شنة 
التي  الفنية  وجتاربهم  م�شارهم 
من  طويلة  �شنوات  ثمرة  تعد 

واملمار�شة. البحث 

من  لوحة   90 املعر�س  يت�شمن  و 
واملو�شوعات  الأ�شكال  خمتلف 
املدار�س  خمتلف  من  امل�شتوحاة 
ل��ل��زوار  ���ش��ي��ك��ون  و  ال��ف��ن��ي��ة. 
وحم��ب��ي ف��ن ال��ر���ش��م، ط��وال 
الطالع  فر�شة  املعر�س،  فرتة 
النمر  كاف  الفنان  مهارة  على 
املعروف  و  مغنية  منطقة  م��ن 
ال��ذي  و  امل��ع��ا���رش  للفن  بحّبه 
العربية  الهوية  من  فنه  ي�شتلهم 
و  م��ازي��غ��ي��ة  الأ و  ���ش��الم��ي��ة  الإ
جانبه  من  حماولة  يف  الإفريقية، 
الإ�شالمي  العربي  الفن  "جلعل 

معا�رشة". اأكرث 
لعرو�شي  الفنان  مييل  ناحيته،  من 
يف  خمتلفة  تكوينات  له  ال��ذي 
نحو  ال�شينما  و  امل�رشح  جمالت 
النطباعي  و  الت�شويري  الفن 
دح��م��ون،  زم��ي��ل��ه  عك�س  ع��ل��ى 
متاًما  التجريدي  نحو  مييل  الذي 
م��ث��ل ال��ر���ش��ام ب��ن دمي���ة ال��ذي 

من  لهام  الإ من  الكثري  ي�شتمد 
لوانها. اأ و  الطبيعة 

الختالفات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
الأرب��ع��ة،  الفنانني  ب��ني  الفنية 
معاجلتها  يتم  التي  املوا�شيع  فاإن 
املعرو�شة  اللوحات  غالبية  يف 
املجتمع  و  احل��ي��اة  ع��ن  تتحدث 
جميلة  ل��وان  اأ و  باأ�شكال  ككل 
للعيون،  املتعة  من  الكثري  متنح 
ب��ورت��ري��ه��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
غرار  على  تاريخية  ل�شخ�شيات 
عبد  الأمري  و  مهيدي  بن  العربي 

لقادر. ا
من  الأربعة  الفنانون  يحاول  و 
اأعمال  براز  اإ املعر�س  هذا  خالل 
يف  ي��رغ��ب��ون  حيث  م�شريتهم. 
مع  توا�شع  بكل  م�شاركتها 
الر�شامني  خ��ا���ش��ة  و  ال����زوار 
الكثري  لديهم  الذين  ال�شباب 

منهم. لتعلمه 
ق/ث

معر�ض جماعي للفنون الت�سكيلية بتلم�سان 

اجلزائريتان  الروايتان  اختريت   
لعبد  ال�شربطي"  "الديوان 
و"حطب  ع��ي�����ش��اوي  ال��وه��اب 
خطيبي  ل�شعيد  �رشاييفو" 
القائمة  يف  اأعمال  �شتة  �شمن 
العاملية  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ق�����ش��رية 
 )2020 )البوكر  العربية  للرواية 
للمنظمني.و�شيتناف�س  وف��ق��ا 
)دار  ال�شربطي"  "الديوان 
�رشاييفو"  و"حطب  "ميم"( 
يف  "الختالف"(  )م��ن�����ش��ورات 
جانب  اإىل  الق�شرية  القائمة 
يو�شف  للم�رشي  "فردقان" 
للبناين  الهند"  و"ملك  زي��دان 
"احلي  وك����ذا  دوي��ه��ي  ج��ب��ور 
خليل  ل��ل�����ش��وري  الرو�شي" 
"التانكي"  اإىل  بالإ�شافة  الرز، 
ل��ل��ع��راق��ي��ة ع��ال��ي��ة مم���دوح. ومت 
الإع�����الن ع���ن ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة 

يف  باملغرب  مبراك�س  الق�شرية 
جلنة  ن�شطته  �شحفي  مت��ر  م��وؤ
الناقد  يرتاأ�شها  التي  التحكيم 
املو�شوي  جا�شم  حم�شن  العراقي 
الروائي  اأع�شائها  بني  وت�شم 
وتبلغ  ال��زاوي.  اأم��ني  اجل��زائ��ري 
للرواية  العاملية  اجل��ائ��زة  قيمة 
تقدمها  دولر  األف   50 العربية 
يف  وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
موؤ�ش�شة  رعاية  حتت  ظبي  بو  اأ
ومن  ل��ن��دن.  يف  البوكر  ج��ائ��زة 
الفائز  ا�شم  عن  يعلن  اأن  املنتظر 
ع�شية  امل��ق��ب��ل  ف��ري��ل  اأ  14 يف 
الدويل  ظبي  بو  اأ معر�س  افتتاح 
كانت  و  م��ارات.  ب��الإ للكتاب 
بركات  هدى  اللبنانية  الروائية 
للجائزة   2019 طبعة  حازت  قد 

الليل". "بريد  عملها  عن 
ق/ث

ي��خ��ت��زل م��ع��ر���س ال�����ش��ور 
�شنة   30" ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
ال��ذي  املخملية"  ال��ث��ورة  م��ن 
بق�رش  ب��اي��ة  رواق  يحت�شنه 
بدءا  العا�شمة  باجلزائر  الثقافة 
 22 غاية  واىل  الثالثاء  من  من 
ذك��ري��ات  اجل���اري،  ال�شهر  م��ن 
ال�شباب  ق��اده��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ورة 
القائم  النظام  ملناه�شة  والطلبة 
�شور  خالل  من   )1989 ( نذاك  اآ
م��ظ��اه��رات ع��ارم��ة اج��ت��اح��ت 
العمومية.  والأماكن  ال�شوارع 
اأ�رشفت  الذي  املعر�س  هذا  يعيد 
�شفرية  ال��ي��وم  تد�شينه  ع��ل��ى 
باجلزائر  الت�شيك  جمهورية 
خالل  من  بوكورنا  لنكا  ال�شيدة 
فوتوغرافية  �شورة   30 حوايل 
و  حمرتفني  م�شورين  بداع  اإ من 
عاديني  نا�س  اأ و  �شحافيني  اأي�شا 
م�شريية  اأح��داث��ا  ال��ذاك��رة  اإىل 
عرف  الذي  البلد  لهذا  بالن�شبة 
م�شتقبال  الأحداث  تلك  بف�شل 

. خمتلفا
خ��ل��دت ع��د���ش��ات م�����ش��وري��ن 
حم���رتف���ني ع��ل��ى غ�����رار دان���ا 
باحث  �شاك  وج��ريي  كيندروفا 
اأكادميية  يف  التاريخ  معهد  يف 
اأح���داث  الت�شيكية  ال��ع��ل��وم 
م�شارهم  جمرى  غريت  تاريخية 
 1989 نوفمرب   17 م��ن  اب��ت��داء 
على  ال�����ش��وء  ���ش��ل��ط��وا  ح��ي��ث 
دور  لها  ك��ان  حم��ددة  اأح���داث 

بلدهم. م�شتقبل  تغيري  يف  فعال 

التي  الأح���داث  ه��م  اأ ب��ني  وم��ن 
�شور  خالل  من  املعر�س  ج�شدها 
بي�س  الأ باللونني  فوتوغرافية 
الطلبة  م��ظ��اه��رات  ���ش��ود  والأ
فئات  خمتلف  اجتياح  واأي�شا 
العمومية  م��اك��ن  ل��الأ ال�شعب 
�شلمية  ب�شفة  ���ش�����ش��ات  وامل��وؤ
حياة  اإىل  ال��ط��وق  ع��ن  معربين 

والأمل. احلرية  تتنف�س  اأف�شل 
ال�شور  من  العديد  ركزت  كما 
مغادرة  حلظات  على  املعرو�شة 
بعد  لبلدهم  ال�شوفيات  اجلنود 
واأي�شا  �شنة   20 تواجد لأكرث من 
و  املدرعات  تفكيك  عن  �شور 
ال�شائكة  الأ�شالك  و  الأ�شلحة 

احلدود. على 
بالطالب  اأي�شا  املعر�س  احتفى  و 
النار يف  اأ�رشم  الذي  بال�س  جان 
الهيمنة  على  احتجاجا  ج�شده 
�شنة  ب��ل��ده  على  ال�شوفياتية 
يف  ب���راغ  رب��ي��ع  ع��ق��ب   1969

.1968
"الثورة  ت��ل��ك  ���ش��ف��رت  اأ ق��د  و 
قيام  عقود  مدى  على  املخملية" 
بعد   )1989 ( الت�شيك  دول���ة 
التي  ت�شكو�شلوفاكيا،  انق�شام 
و  الت�شيك  من  تت�شكل  كانت 

. كيا فا �شلو
من  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  ع��ر���ش��ت 
مراحل  تر�شد  التي   - ال�شور 
تاريخ  يف  م�شريية  اأح��داث��ا  و 

تون�س. يف   - الت�شيك 
ق/ث

روايتان جزائريتان يف القائمة 
الق�سرية للجائزة العاملية للرواية 

العربية2020

معر�ض لل�سور الفوتوغرافية 
ير�سد حمطات هامة من تاريخ 

جمهورية الت�سيك
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تكون  اأن  ينبغي  ال�شاأن  ه��ذا  ويف 
الب�شيط  امل�شطلح   لهذا   القراءة 
م�شمونه   يف  وامل��ع��ق��د  ط��رح��ه  يف 
اأن���ه ل  وا���ش��ح��ة امل��ع��امل ، ك���ون  
التكليف  نطاق  يف  ح�رشها  ينبغي 
او  الجتماعي  الطابع  ذات  امل��دين 
الطابع  ذات  العقائدي  التكليف 
اطار  يدخل يف  الذي  اأو حتى  الديني 
للمجتمع  املنظمة  والتقاليد  الأعراف 
يراه  كما  اختياريا  يعد  فالتكليف مل   ،
ذلك  يكون  ان  يجب  بل  الكثريون 
املتفق  املعارف  من  ملجموعة  ترجمة 
و�شع  اىل  تهدف  �شمنيا   عليها 
له  ما  كل  تتبنى  حمكمة  منهجية  
املختلفة  الإن�شانية  بالعالقات  عالقة 
، فهي بحد ذاتها ت�شّكل احدى دعائم 
الت�شور   باملفهوم  الجتماعي  الكيان 
التطور  اأن  ح��ني  يف   ، احل�����ش��اري 
بداأت  احل�شارية  للمفاهيم  العلمي 
املختلفة  التف�شريات  م�شالك  تو�شح 
الأم��ور  تلك  تنظم  �شاأنها  التيمن 
بكل  املجتمع  اإليها  ي�شعى  التي 
وفئاته  املثقفة  وعنا�رشه  مكوناته 
اأن  على  الت��ف��اق  اإىل  النا�شجة 
كانت    وكيفما  كانت  مهما  امل�شوؤولية 

اجتماعية  الأوىل  ب��ال��درج��ة  فهي 
على  هذا  وياأتي   ، وم�شمونا  �شكال 
درجته  كانت  مهما  الفرد  اأن  اأ�شا�س 
فهو  فيه  يعي�س  ال��ذي  املجتمع  يف 
الإن�شانية   وبعالقته  بطبعه  اجتماعي 
الروؤية   هذا  �شوء  وعلى   ، الفطرية 
هي  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن  نبني 
واأهمها  امل�شوؤوليات  اأم  الأ�شل  يف 
هذه   حقيقة  يدرك  املرء  كان  ف��اإذا  ن 
القراءة ، فاإنه يعطي اإ�شارة قوية باأنه 
وي��درك  املجتمع   يف  فاعل  عن�رش 
وحتى  الأخرين  مع  معامالته  حدود 
باملعنى  ال�شوابط   ،فهذه  نف�شه  مع 
الفرد  حلرية  مقيدة  فهي  ال�شيق  
من  بالأخرين  ان�شباطا  اأكرث  وجتعله 
الذاتية  ال�شيكولوجية  النظر  وجه 
املبتغى  وهو   ، اجتماعية  وال�شويو 
تبحث  التي  املعمقة  الدرا�شات  من 
الإن�شانية  العالقات  اأبجديات  يف 
فهذه   ، الب�رشية  للحياة  املنظمة 
تاأخذ  اأنها  تعني  التي  امل�شوؤولية 
الوقت  نف�س  ويف  التكليف  جمرى 
اللتزام  ب��اأن  جلّي  انطباع  تعطي 
بال�شعور  الط��ار  �شمن  يخل  بها 
واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  ب��ال��واج��ب��ات 
احلياة  م�شتلزمات  من  تبقى  التي  
متاحة  ال��روؤي��ة  فهذه   ، الجتماعية 

النا�شجة  العقول  ل��ذي   ح�رشيا 
الطرح  هذا  اأهمية    يدركون  الذين 
احل�شارية  املفاهيم  �شياق  يف  املعريف 
عاملنا   يف  با�شتمرار   ت�شتحدث  التي 
 ، والنهار  الليل  تغري  املتغري  اليوم 
فالواجبات  العائلية ، اإلزاميات املهنة 
بحرية  والتقيد  الآخ��ري��ن  اح��رتام   ،
تدخل  كلها    .. و�شكال  �شلوكا  الغري 
الجتماعية،  امل�شوؤولية  م�شمار  يف 
ي�شكل  ذلك  لأن  به  منوط  فاجلميع 
اإىل  الرامية  اجلوهرية  الركائز  اأحدى 
بني  املعي�شي  التكامل  ج�شور  خلق 
املجتمع،  ومكونات  الأفراد  خمتلف 
يعتمد  املجال  هذا  يف  قدما  وامل�شي 
والتح�شي�س  التوعية  على  اأ�شا�شا 
الآخرين  جعل  على  العمل  وحماولة 
احلقيقي  الدراك  م��رات��ب  يبلغون 
اإدماجها  و  اجلليلة  امل�شوؤولية  لهذه 
الهادف  الرتبوي  الثقايف  الف�شاء  يف 
، وبدون ذلك، ل ميكن اأن نعي حقيقة 
الفردية  حلياتنا  نقدمه  ان  ميكن  ما 
للمرء  على   في�شتحيل   ، واجلماعية 
الذي  العامل  عن  معزل  يف  يعي�س  ان 
به  ويتاأثر  فيه  يوؤثر  والذي  به  يحيط 
خمتلف  بني  والن�شجام  فالتكامل   ،
�رشوري  ا�شبح  املجتمع  مكونات 
لغاية كما ان ادراك مفهوم امل�شوؤولية  

الأم��ور  بني  من  هو  ال�شاأن  هذا  يف 
العمل  عليها  يرتكز  التي  املحورية 
الطبيعة  جتاه  الإن�شاين   وال�شلوك 
الب�رشية   فطرته  متليه  م��ا  ووف���ق 
املكاين  املعي�شي  م�شاره  تقيد  التي 
يعلمنا  الب�رشي  فالتاريخ   ، والزماين 
واحلياة  الوجود  حقيقة  نفهم  لأن  
ومتناغمان  متالزمان  عن�رشان  فهما 
احلياة  ين�شاأ  والوجود  وجود  فاحلياة 
لكن   ، الب�رشية  النف�س  تالئم   التي 
متغلغال  نف�شه  الباحث   يجد   اأحيانا  
على  ت�شاعده  قد  فل�شفية  اأمور  يف 
تلك  ا�شتنباط   من  مفاهيمها  �شوء 
والتي  الن�شان  عن  املخفية   احلقيقة 
غري  وم�شرية  طويل  زمن  ت�شتوجب 
للو�شول  والبحث  العلم  من  حمدودة 
خ�شم  يف  اليه  الو�شول    ميكن  اىل 
التي  والعلمي  التكنولوجي  التطور 
العلمي  البتكار  �شياق  يف  تدخل 
الرفاهية  حتقق  التي  الو�شائل  وتوفري 
م�شوؤولية   فهي  الأخري  ويف  لالإن�شان 
ميكن  ول  الأوىل  بالدرجة  اجتماعية 
كانت   ف���اإن   ، ذل���ك   لح��د جت��اه��ل  
قد  ال��ب�����رشي��ة   احل��ي��اة  ع��ل��ى  نعمة 
احرتام  يتم  مل  اأن  نقمة  اإىل  تتحول 
تلك  حتددها  التي  ال�شوابط  تلك 

. اجلوهرية  امل�شوؤولية 

نحو  ال�شاطعة  الأمم  وعاء  احلرية  اإن 
جمالت  كافة  يف  والإنتاج،  البناء 
لها  واإ�شتقراراً  اآمنًا  عن  بحثًا  احلياة 
نحو  يداها  ب�شط  لها  يت�شنى  حتى 
ظل  يف  اليوم  اأما  والرخاء.  ال�شالم 
تعرف  ل  متجربة  مت�شلطة  ع��وامل 
ت�شعى  وامل��ال  امل�شالح  لغة  �شوى 
حتقيق  نحو  احل��ري��ة  توظيف  اإىل 
بطرق  متثل  ذلك  كان  �شواء  اأهدافها 

م�رشوعة. اأو غري  م�رشوعة 
متناق�س  ع��امل  اإم���ام  ال��ي��وم  اإن��ن��ا 
النظرية  ع��ن  �شيئًا  يختلف  ل 
احلياة  ماهية  يف  متناق�س  اجلدلية، 
امل�شطربة،  وجدلياتها  وت�شوراتها 
نحو  الإن�شانية  القوانني  ت�شعفه  مل 
ب�شاط  على  والإت��ك��اء  النهو�س 
ذريعة  ذلك  اإتخذ  بل  وال�شلم،  العدل 
وع��اء  حت��ت  م�شاريعه  لتمرير  ل��ه 

احلرية.
على  م�شفقني  ال��ي��وم  نحن  كما 

احلرية  وهم  من  وجمتمعاتنا  اأنف�شنا 
ال�شلبية  تبعاتها  من  والدميقراطية، 
هي  كما  احلياة،  مظاهر  كافة  على 
توؤهمنا  ومرات  مرات  تخدعنا  اليوم 
وهي  العدل  طريق  يف  ت�شري  باأنها 
الوهم  طريق  نحو  ت�شري  احلقيقة  يف 
الزائفة  احلرية  اإنها  للهالك.  املتبدد 
ورعونته  ف�شله  اأثبت  الذي  النموذج 
تت�شلح  م�شت،  عقوٍد  م��دار  على 
�شعوب  وتعتنقه  واأنظمة  دول  به 
يبقى  وذاك  هذا  ومابني  وحكومات، 
والعقل  الفكر  على  م�شيطر  الوهم 

الواقع. اإليه  ي�شري  ملا  غري مكرتث 
اأبوابها  وت�رشّع  تفتح  التي  احلرية 
بحرية  لي�شت  واملعتقالت  لل�شجون 
متلونة  كحية  ك��ذب  ب��غ��ط��اٍء  ب��ل 
وداخلها  ناعم،  اأمل�س  جلد  ظاهرها 
توؤ�شك  منه  اإقرتبت  اإذا  قاتل  �شم 
�شيداً  فت�شبح  بفمها  تبتلعك  اأن 
يف  احل��ري��ة  ه��ي  هكذا  لها.  ثمينًا 
واأفتكت  هدمت  قاتلة  �شموم  عواملنا 
وقد  اإل  �شئ  تبِق  مل  �شيء،  بكل 
وجود  اليوم  نف�رش  قواه.ماذا  اأنهكت 

والتعذيب  ال�شجون،  م��ن  امل��ئ��ات 
املنظم،  وال��ق��ت��ل  امل��ع��ت��ق��الت،  يف 
بقِر  يتعدى  بل  الن�شاء،  واإغت�شاب 
اإن�شانية  اأي  اإذا كّن حوامل،  بطونهن 
نتحدث؟  اإن�شانية  اأي  ع��ن  ه��ذه؟ 
متهتك  اإجتماعي  واقع  عن  نتحدث 
بال�شل  ف��ه��و  ل��الإن��ه��ي��ار،  ق��اب��ل 
ت�شدعًا  اإزداد  لكنه  مت�شدع، 
الف�شاد  حجم  اإزدي��اد  مع  واإنهياراً 
وال�شفافية. امل�شاءلة  وغياب  والظلم 
على  م�شفقون  نحن  كم  اأك��رره��ا 
دوًل  لنا  �شدرت  اأن  يوم  اأنف�شنا 
رحمة  ظ��اه��ره��ا  للحرية  مفاهيم 
ن��درك  ل  األ��ي��م،  ع���ذاب  وباطنها 
خماطرها اإل بعد �شنوات عجاف من 
وغري  مبا�رشة  بو�شاطة  تتغلل  القهر 
حولت  كم  ندرك  اأن  علينا  مبا�رشة. 
�شخ�شيات  وم�شتقاتها  احل��ري��ة 
ل  متوح�شة  عوامل  اإىل  جمتمعاتنا 
والبناء  ال�شهرة  نحو  اإل  ت�شعى 
اأن  علينا  املرير،  الزائف  الإن�شاين 
على  وتبعاته  ذل��ك  خماطر  ن��درك 

واجلوانب. امل�شتويات  كافة 

يف  تتلخ�س  ل  احل��ري��ة  اب��ج��دي��ات 
ب��رام��ج  اأو  ال��ك��الم��ي،  ال��ت��ن��ظ��ري 
حرية  اأو  اخل���ارج،  م��ن  م�شتوردة 
جناحي  ب�شط  بها  ي���راُد  مزيفة 
الدميقراطية  وع��اء  حتت  الإن�شانية 
ُظلمت  ك��م  الإن�����ش��ان.  وح��ق��وق 
وهدمت  دم���اء  واإري��ق��ت  �شعوب 
�شعوب  واإ�شتعمرت  ح�����ش��ارات 
اأمم  اأحالم  وتبددت  واإحتلت عوا�شم، 

احلرية. حتت وهم 
بداخله  ي�شكب  وعاًء  لي�شت  احلرية 
واإحالم،  تخيالٍت  به من  يراُد  ما  كل 
ي�شع  ك��وين  وف�شاًء  ع��امل  احلرية 
الآدمييون  الب�رش  هم  الكل  للكل، 
حمطات  كافة  يف  ينغم�شون  الذين 
جديد  واق��ع  ع��ن  لهم  بحثًا  احل��ي��اة 
احلرية  من  م�رشقة  �شوراً  لهم  يبني 
وهم  اأنف�شنا  �شدقنا  كم  والأم��ل. 
تخل�شنا  اأنها  اإعتقدنا  عندما  احلرية 
نفو�شنا  اأ�رش  الذي  القيد  براثن  من 
الذي  الإن�شاين  البناء  معامل  اإىل 
ال�شالم  طريق  النف�س  يف   ي�شكب 

امل�شرتك. والعي�س 

تعّد احلرية اأبجدية قيمية ورمزية يف عامل يدعو للم�ساواة واحلرية والقيم الأخالقية ، التي  يت�سدق بها 
ذلك.  عك�ض  ي�سرُي  الواقع  لكن  عنها،  للدفاع  والعوامل  الأقطار  كافة  من  منظرين  لها  ي�سخر  م�ساء،  �سباح 
فاحلرية لي�ست قيمة رمزية اأو معنوية تباع يف �سوق املنظرين اأو كتابًا يدعو �ساحبه للتاأليف اأو الأ�ستعارات 

املجازية بحثًا عن قيمة له بني املوؤلفني اأو العاملني.

اأ. معاذ عليوي 

�شّيدنا  ع��ن  ق���راأت  كّلما 
عليه  الله  رحمة  ال�شديق 
اإّل  عليه  ال��ل��ه  ور���ش��وان 
من  اآخ��ر  وجه  على  ووقفت 
اأمر  ومنها:  عظمته  اأوج��ه 
�شّيدنا ر�شول الله �شلى الله 
ال�شديق  �شّيدنا  و�شّلم  عليه 
اأن ي�شلي باأ�شيادنا ال�شحابة 
 3 وظّل  عليهم  الله  ر�شوان 
اأيام ي�شلي بالّنا�س ويف حياة 

�شّيدنا ر�شول الله �شلى الله عليه و�شّلم.
ويف  بامل�شلمني  ال�شديق  �شالة  تعترب  ملاذا  املطروح:  ال�شوؤال 
حياة �شّيدنا ر�شول الله �شلى الله عليه و�شّلم وباأمر منه من 
عوامل العظمة والدرجات التي تقّدمه على غريه يف اخلالفة 
ا�شتثناء.  ودون  غريه  على  وتقّدمه  ترفعه  التي  النقاط  ومن 
بعد  فيما  وتليها  الأ�شطر  هذه  كانت  ذلك  على  ولالإجابة 

املقارنة:
1.تعامل �شّيدنا ر�شول الله �شلى الله عليه و�شّلم مع �شّيدنا 
والقائد  الأعلى  والقا�شي  الدولة  رئي�س  اأّنه  على  ال�شديق 
امل�شلمني  اإمامة  امل�شّلحة ولذلك منحه �رشف  للقوات  الأعلى 

انطالقا من هذه اخل�شائ�س.
2.ال�شالة اأمر عظيم وجلل ول يتقّدم الإمامة اإّل كبري عظيم 

ك�شّيدنا ال�شديق.
الأخ  يكن  مل  ولو  ال�رشوط  فيه  تتوّفر  من  لالإمامة  3.يتقّدم 
العبد  بني  �شلة  فال�شالة  والقريب  وال�شهر  والعم  والبن 

وربه اأّول ول عالقة لها بعائلة ول قربى.
اأّنهم  والزوايا  امل�شاجد  يف  الأئمة  يّتبعها  التي  ال�شنن  4.من 
وعلما  وفقها  قراءة  واأح�شننهم  الّتالميذ  اأف�شل  يختارون 
و�شّيدنا  غابوا  اإذا  ال�شالة  يف  عنهم  لينوب  و�شرية  واأخالقا 
ر�شول الله �شلى الله عليه و�شّلم اختار ال�شديق لأّنه تتوّفر 

فيه كّل �رشوط الإمامة.
عليهم  الله  ر�شوان  ال�شحابة  باأ�شيادنا  ال�شديق  5.�شلى 
و�شّلم  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول  �شّيدنا  حياة  يف  جميعا 

وامتثال لأمره ال�رشيف.
الله  الله �شلى  �شّيدنا ر�شول  اأّن  با�شتمرار  اأقراأ  املقابل  6.يف 
ظهره  عن  ينزل  حّتى  ال�شجود  يف  يطيل  كان  و�شّلم  عليه 
اأ�شيادنا احل�شن واحل�شني رحمة الله عليهما ور�شي  ال�رشيف 
يخطب حني  وهو  ال�رشيف  منربه  من  ينزل  وكان  عنهما  الله 
ال�رشح  ي�شتحق  املقطع  وهذا  واحل�شني.  احل�شن  اأ�شيادنا  يرى 

الّتايل:
7.تعامل �شّيدنا ر�شول الله �شلى الله عليه و�شّلم مع اأ�شيادنا 
جد  كونه  من  انطالقا  عليهما  الله  ر�شوان  واحل�شني  احل�شن 
جّد  وكّل  اأم  وكّل  اأب  كّل  ميار�شه  جّدا  عادي  اأمر  وهو  واأب 
وكّل جّدة وهذه طبيعة ميتاز بها كّل الب�رش ومع اأبناء اأعدائهم 
فكيف باأبناء اأبنائهم ويف املثل اجلزائري: "عّزْ الْبْن اْبْن الْبْن".
مع  و�شّلم  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول  �شّيدنا  تعامل  8.اإذن، 
�شّيدنا ال�شديق يف اأمره بال�شالة باأ�شيادنا ال�شحابة ر�شوان 
اأحّق من  الله عليهم جميعا كرئي�س دولة وكخليفة قادم واأّنه 
غريه باخلالفة لأّنه وّله ويف حياته على اأعظم ركن يف الإ�شالم 
وهو ال�شالة بينما تعامل مع اأ�شيادنا احل�شن واحل�شني ر�شوان 
احلنون  الأب  معاملة  واملنرب  ال�شجود  م�شاألة  يف  عليهما  الله 
واجلّد العطوف وهي م�شاألة تتعّلق مبا يطلق عليه اجلزائري ب� 
"الكْبدة" التي لي�شتطيع اأن يتحكم فيها �شاحبها من اأب واأم 
اأبوية عاطفية ل ميكن بحال العتماد عليها  اإذن م�شاألة  فهي 

كاأداة من اأدوات احلكم واخلالفة.
عليهم  الله  رحمة  الرا�شدين  اخللفاء  اأ�شيادنا  و�شع  9.لو 
وبدرجات  واح��د  �شّف  يف  جميعا  عليهم  الله  ور���ش��وان 
عليهم  تفّوق  لأّنه  ال�شديق  �شّيدنا  عليهم  لتفّوق  مت�شاوية 
للم�شلمني  اإمامته  وهي  تداركها  بحال  لميكن  كثرية  بنقاط 
باأمر من �شّيدنا ر�شول الله �شلى الله عليه و�شّلم وبطلب منه 
من  غريها  دون  لوحدها  امليزة  وهذه  اأيام   3 وملّدة  حياته  ويف 
الأّول عن جدارة وا�شتحقاق  اخلليفة  اأن جتعله  امليزات كفيلة 
الله  ر�شول  �شّيدنا  لأّن  كان  اأّي  ومن  اأحد  من  مناف�س  ودون 
�شلى الله عليه و�شّلم تعامل معه كرئي�س دولة �شيخلفه يف 
اأحد  ول  �شهر  ول  �شاحب  ول  زميل  ولي�س  الدولة  �شوؤون 

اأفراد العائلة.

ال�سديق..  �سّيدنا 
الأحّق باخلالفة

بقلم /معمر حبـار
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الرغبة  زيادة  اأهمها  الغازية  امل�سروبات  اأ�سرار 
الأن�سولني وح�سا�سية  الطعام  تناول  يف 

 طرق طبيعية لعالج الكلف 
اأبرزها الكركم والبطاط�ض 

نتيجة التعر�س مل�شاكل  
كثرية اأثناء احلمل والولدة 

ي�شاب الأطفال ببع�س 
العيوب اخللقية التى توؤثر 

على حالتهم ال�شحية 
وخ�شو�شا العيوب 

اخللقية فى القلب، وهى 
عبارة عن م�شاكل فى 
بنية القلب قد تظهر 

فى �شورة ثقوب 
وعيوب فى 

احلاجز الأذينى 
واحلاجز البطينى 

الرباعى.
وح�شب ما 

ذكره موقع 
 nhlbi

فاإن ثقب 
القلب 

من اأ�شهر امل�شاكل ال�شحية التى يتعر�س 
لها حديثو الولدة وهو عبارة عن ثقب 
يوجد فى احلاجز الفا�شل بني الن�شف 

الأمين والن�شف الأي�رش من القلب، وفى 
الغالب يكون �شبب ثقب القلب هو العوامل 

الوراثية اأى ا�شابة اأحد اأفراد البوين 
بعيوب خلقية فى القلب اأو نتيجة اهمال 

التغذية ال�شليمة للمراأة احلامل خالل فرتة 
احلمل مما يوؤثر على �شحتها و�شحة اجلنني 

ويوؤثر على اكتماله و�شحته.
قد يكت�شف الأبوان ثقب القلب عند 

طفلهم بعد الولدة مبا�رشة وقد يجهل 
البع�س منهم ا�شابة طفلهم مب�شاكل قلبية 

لذلك ذكر املوقع بع�س العالمات التى 
تظهر على الطفل وتدل على وجود ثقب 

وم�شاكل فى القلب وهى:
اأعرا�س ثقب القلب عند الأطفال

 1: يعانى الطفل من �شعف �شديد فى 
ال�شهية  وعدم القدرة على تناول الطعام.

2: ا�شابة الطفل بالتعب والإرهاق ال�شديد 
وعدم القدرة على بذل اأى جمهود.

3:�شعف �شديد فى منو الطفل قد تعتقد 
المهات اأن ذلك ب�شبب النيميا ولكنه قد 
يكون ب�شبب م�شاكل القلب ووجود ثقب 

به اأثر على منوه.
4:يعانى الطفل من �شيق �شديد فى 

التنف�س و�رشعة فى معدل التنف�س.

5:ي�شاب الطفل باللتهابات ال�شديدة التى 
توؤثر على حالته ال�شحية وتعر�شه ملخاطر 

واعياء متكرر.
6:يكون الطفل اأكرث عر�شا لل�شكتات 

الدماغية والزمات القلبية.
عند ظهور اأى من العالمات ين�شح بزيارة 
الطبيب لجراء الفحو�شات وعالج الطفل، 

ففى بع�س احلالت قد يغلق الثقب من 
تلقاء نف�شه بعد مرور عامني ، ولكن بع�س 

احلالت قد حتتاج لتدخل جراحى.

 فرط ت�شبغ اجللد، اأو كما هو 
متعارف عليه الكلف، يعد من 

امل�شاكل اجللدية التي يتعر�س لها 
البع�س، وهي حالة جلدية تت�شبب 
يف حدوث ا�شمرار يف اجللد.، هذا 

يجعل املظهر اخلارجي للب�رشة 
�شطحًيا وجاًفا وغري مت�شاٍو،  وخالل 

التقرير التايل �شنتعرف على 
اأبرز طرق العالج وفقا ملوقع " 

.".activefeel
ما الذي ي�شبب فرط الت�شبغ اأو 

الكلف؟، هذا ما اأجاب عليه التقرير 
مو�شحا اأن ال�شبب هو الإفراط يف 

اإنتاج امليالنني والذي بدوره يت�شبب 
يف تكوين بقع داكنة على اجللد، ول 
ينبغي اخللط بينه وبني نق�س ت�شبغ 

اجللد، ومن اأهم العوامل املوؤدية 
لظهور الكلف:

-القلق.
-التغريات يف اإنتاج الهرمونات .
-بع�س الإ�شابات )مثل الريقان 

والزرقة(.
-ال�شفات الوراثية.

ما هو عالج فرط ت�شبغ اجللد اأو 
الكلف؟، فعلى الرغم من �شعوبة 

عالج فرط ت�شبغ اجللد اأو الكلف، 
اإل اأن هناك عالج للكلف بالأودية 

اأو بالطرق الطبيعية التي ت�شاهم يف 
تقليل هذا املر�س، ومنها:
-ع�شري الليمون والع�شل

 يعمل ع�شري الليمون والع�شل علي 
تقليل اآثار فرط ت�شبغ اجللد اأي 

الكلف، حيث يلعب ع�شري الليمون 
دور تبيي�س البقع الداكنة بينما 
يعمل الع�شل علي تبي�س اجللد، 
ولذا عليك خلط كوب واحد من 

ع�شري الليمون مع كمية مت�شاوية 
من الع�شل وتخزين اخلليط يف وعاء 

مقاوم للهواء، ثم قم بو�شع هذا 
اخلليط مرتني يف اليوم على الأجزاء 
امل�شابة من ب�رشتك واتركه ملدة 20 
دقيقة، ثم اغ�شل اخلليط باملاء الفاتر.

- اخليار
 ي�شتخدم اخليار على نطاق وا�شع 

للعناية بالب�رشة ، كما اأنه مفيد 
عندما يتعلق الأمر بالفرط الت�شبغ 

اأي الكلف، حيث انه ي�شاعد على 
اإخراج لون الب�رشة  الداكنة ويجعل 

البقع الداكنة اأقل و�شوًحا، ولذا 
عليك و�شع اخليار علي الأماكن 

املراد تفتيح لونها.
-البطاط�س

 تعد البطاط�س مفيدة حيث اأنها 
تخفف البقع الداكنة وبالتايل 

حت�شني مظهرهم، ولذا ميكنك قطع 
البطاط�س وفرك اجلزء املقطوع على 

البقع الداكنة اأو و�شعها يف ع�شارة 
وتطبيق الع�شري على الأجزاء 

امل�شابة من جلدك، ثم اغ�شل اجللد  
بعد ثالثني دقيقة وقم بذلك مرتني 

يف اليوم.
-الكركم

 اإذا كان فرط ت�شبغ اجللد اأو 
الإ�شابة بالكلف  ناجًتا عن التعر�س 

املفرط لأ�شعة ال�شم�س ، فاإن الكركم 
هو العالج املنا�شب لك، حيث يعمل 

على توحيد لون الب�رشة وي�شلح 
ال�رشر ومينح الب�رشة توهًجا، وعليك  

اإعداد عجينة �شميكة با�شتخدام 
ملعقة �شغرية من م�شحوق الكركم 

، وملعقتني كبريتني من الدقيق ، 
ون�شف ملعقة �شغرية من زيت 

اللوز وقليل من املاء، ثم �شع هذا 
اخلليط على املناطق امل�شابة واتركه 

ملدة ع�رشين دقيقة قبل غ�شيله.

 يوؤثر ال�شكر امل�شاف �شلًبا على 
�شحتك، وامل�رشوبات ال�شكرية هي 
الأ�شواأ بكثري، وهذا ينطبق يف املقام 
الأول على ال�شودا ال�شكرية ولكن 
اأي�شا على ع�شائر الفاكهة والقهوة 
املحالة للغاية ، وغريها من م�شادر 

ال�شكر ال�شائل، وهناك العديد من 
التحذيرات عن ا�رشار امل�رشوبات 
الغازية، كما اأن حملة 100 مليون 

�شحة اأكدت علي ا�رشار امل�رشوبات 
الغازية.

 وفيما يلي 5 اأ�شباب لعدم تناول 
امل�رشوبات الغازية ال�شكرية 

ل�رشرها ب�شحتك، وفقًا للموقع 
 ،"liveStrong" الطبى الأمريكى

وت�شمل:
1. امل�رشوبات ال�شكرية ل جتعلك 

ت�شعر بال�شبع وترتبط بقوة بزيادة 
الوزن

 ال�شكل الأكرث �شيوًعا من ال�شكر 
امل�شاف هو �شكر الفركتوز، الذى ل 

يخف�س هرمون اجلريلني جريلني اأو 
يحفز المتالء بنف�س الطريقة التي 

يعمل بها اجللوكوز، وهو ال�شكر 
الذي يت�شكل عند ه�شم الأطعمة 

الن�شوية.
وبالتايل ، عندما ت�شتهلك ال�شكر 

ال�شائل ، فاأنت عادة ت�شيفه اإىل 
جانب اإجمايل ال�شعرات احلرارية - 
لأن امل�رشوبات ال�شكرية ل جتعلك 

ت�شعر بال�شبع.
 2. تتحول كميات كبرية من ال�شكر 

اإىل دهون يف الكبد

 يتكون �شكر املائدة )ال�شكروز( 
و�رشاب الذرة عايل الفركتوز من 
جزيئني - اجللوكوز والفركتوز - 

بكميات مت�شاوية تقريًبا.
وميكن التعامل مع اجللوكوز 

بوا�شطة كل خلية يف ج�شمك ، يف 
حني ل ميكن التعامل مع الفركتوز 
اإل بوا�شطة ع�شو واحد - الكبد .
امل�رشوبات ال�شكرية هي الطريقة 

الأ�شهل والأكرث �شيوًعا ل�شتهالك 
كميات زائدة من الفركتوز، وعندما 

ت�شتهلك اأكرث من الالزم ، ي�شبح 
الكبد مفرط احلمل ويحول الفركتوز 

اإىل دهون.
 3. ال�شكر يزيد ب�شكل كبري من 

تراكم الدهون يف البطن
 يرتبط الفركتوز بزيادة كبرية 
يف الدهون اخلطرة حول البطن 

والأع�شاء. هذا هو املعروف با�شم 
الدهون احل�شوية اأو الدهون يف 

البطن.
وترتبط الدهون الزائدة يف البطن 

بزيادة خطر الإ�شابة مبر�س ال�شكري 

من النوع 2 واأمرا�س القلب
 4. امل�رشوبات الغازية ال�شكرية قد 

تت�شبب يف مقاومة الأن�شولني
 يقوم هرمون الأن�شولني بنقل 
اجللوكوز من جمرى الدم اإىل 
خالياك، ولكن عندما ت�رشب 

ال�شودا، قد ت�شبح خالياك 
اأقل ح�شا�شية اأو مقاومة لآثار 

الأن�شولني.
5. امل�رشوبات املحالة بال�شكر قد 

تكون ال�شبب الغذائي الرئي�شي 
ملر�س ال�شكري من النوع الثاين

داء ال�شكري من النوع الثاين مر�س 
�شائع ي�شيب ماليني الأ�شخا�س 

حول العامل، ويتميز بارتفاع ن�شبة 
ال�شكر يف الدم ب�شبب مقاومة 

الأن�شولني اأو نق�شه.
نظًرا لأن الإفراط يف تناول 

الفركتوز قد يوؤدي اإىل مقاومة 
الأن�شولني ، فلي�س من امل�شتغرب 

اأن تربط العديد من الدرا�شات بني 
ا�شتهالك ال�شودا والنوع الثاين من 

ال�شكري.

 ما هو ثقب القلب عند الأطفال وعالمات 
الإ�سابة به؟  مجتمــــع

ن�سيحة ذهبية لت�سجيع الطفل 
على القراءة

    ت�ستطيع الأم اأن تكافئ طفلها من حني 
لآخر اإذا اأنهى مذاكرته ، ولكن 

لي�س ب�سكل دائم حتى 
ل يربط مذاكرته 

بنوع املكافاأة التي 
�سيح�سل عليها .
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعامي

كلمة ال�سر
1بلبل اخلليج )من الكويت(.

2سلطان الطرب )من سوريا(.
3مطرب لبنان وعمالق األغنية اللبنانية

4جتمع من األشخاص ممن يعرف بعضهم بعضا
5صنعا كومة من االشياء o أداة )معكوسة(.

6كان فيه نتيجة )معكوسة( o ثلثا وقت.
7فنان العرب )من السعودية(.

8أتكلم o عاقد النية فيما يعمل ومنفذه
9ملك الراي اجلزائري خالد حاج ابراهيم.

10الفنان احلساس )من االمارات(.

أفقــــــــــــــــــي

 o )1تلقب فنيا بشمس الغنية )لبنان
نصف أمحد

2وحدة قياس سرعة االتصاالت 
الالسلكية o آلة أو طريقة لتحقيق 

النصر )معكوسة(..
3يعرض عليهم شيءا لرؤيته o طبق 

شهي يف بعض البلدان العربية.
4مستديرة املواصالت اليومية يف 

املركبات o زعيم تركي اثبت أن احلق 
أقوى من املصاحل.

5شهر عريب o فيه عيبا.
6شهد o قفز o حملول خمفف من 

محض يستخدم يف األكل وله مع زيت 
الزيتون فوائد عالجية

7يصل شيئني معا o جعل األشياء 
املنفصلة يف كل واحد بعد تفرقة.

8سيجارة o اعطاه يدا بيد )معكوسة(.
9فرقة عظيمة من اجليش o الشيء

10بنات ذوات طرفة وخفة دم
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من انواع الثياب'ن'

اأحد اأنواع املو�سيقى

يف امريكا

ر�سام ا�سباين

حروف مت�سابهة

جزيرة يابانية

للنداء
ي�ستعمله النجار'ن'

ثياب فاخر من احلريي'ن'

م�سيق يف�سل 
اأفريقة  عن ا�سيا

�سرت
مدينة اأملانية

اأ�سيد

من اأبطال م�سرحية
مدر�سة امل�ساغبني

بئر

قطعة متقدة
 من النار

عك�س' ذهاب'

يقذف

متقاع�س

مت�سابهان

�سركة �سيارات
يابانية

األح

اإكمال
حرف جر'م'

حلزون عدمي القوقعة
"ن"

ولية اأمريكية
هي اأرخبيل جزر

اأهل البادية

يرتفع وي�سمو

جوهر

ملكة م�سرية
)ت.30 ق.م(

مدينة تقع جنوب
ال�سودان

يثبت عند امليناء

نعم بالجنليزية

مدينة فل�سطينية

توىل م�سوؤولية ال�سركة
)م(

جزيرة يف البحر
املتو�سط

8  7  6  5   4   3   2   1 اتفاقية �سام بني م�سر 
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل واإ�سرائيل

الكلمات ال�ّسهمية



الإفراج اليوم عن ال�سلع و احلاويات املحجوزة باملوانئ اجلزائرية
يحوي بع�سها اآخر دفعة من قطع غيار ال�سيارات...

- قرار احلكومة جاء بناء على اأن تلك ال�سلع موجودة وفواتريها  مدفوعة

.ي لــــوؤي 
----------------------

لقاء  يف  املناجم،  و  ال�سناعة  وزير  قال  و 
ليلة  العمومي،  التلفزيون  عــرب  خا�س 
ال�سلع  حتــريــر  عملية  اإّن  الول،  اأمــ�ــس 
من  بداية  �ستنطلق  املوانئ  يف  املحجوزة 
بقاء  كلفة  اأّن  مو�سحا  اخلمي�س،  الــيــوم 

هــذه احلــاويــات يف 
على  يــقــع  املــوانــئ 

احلكومة. عاتق 
الــوزيــر  كــ�ــســف  و 
تن�سيب  �سيتم  اأنه 
ا�ستعجايل،  مركز 
ق�سية  يف  للنظر 
ـــع  ـــل ـــس ـــ� قــــطــــع ال
باملوانئ،  العالقة 
لـــرفـــع الــتــجــمــيــد 

عنھا.
اأن  الوزير  اأو�سح  و 
قرار احلكومة جاء 
تلك  اأن  على  بناء 
ــع مـــوجـــودة  ــل ــس ــ� ال
ـــــــريھا  ـــــــوات ف و 
ــــــة، و  ــــــوع ــــــدف م
باكتظاظ  ت�سببت 
لكنه  املـــوانـــئ،  يف 
اأنھا  ــى  ــل ع �ـــســـدد 
قطع  ل�سيما  ل�سترياد  دفعة  اآخر  �ستكون 
ملزمون  املتعاملني  اأن  و  ال�سيارات،  غيار 

جديدة. قانونية  ن�سو�س  بانتظار 
التابعة  املــوؤ�ــســ�ــســات  �سجلت  لــا�ــســارة  و 
موانئ،  ع�سرة   وعددها  "�سريبور"  ملجمع 
 ،2019 �سنة   %  1 بن�سبة  طفيفا  ارتفاعا 
يعادل  مــا  اأي  املــعــاجلــة  ال�سلع  حيث  مــن 

طن  مليون   119 مقابل  طن  مليون   120
العدد  ارتفع  فيما   ،2018 �سنة  ال�سلع  من 
يف   %  02 بن�سبة  للم�سافرين  الإجــمــايل 

الفرتة. نف�س 
لــه،  ــان  ــي ب يف  "�سريبور"  جمــمــع  كــ�ــســف 
املــوانــئ  عــرب  املــ�ــســدرة  ال�سلع  حــجــم  اأن 
 75.6 اإىل  ارتــفــع  قــد  الع�سرة  التجارية 
حركة  من   % يعادل63  ما  اأي  طن  مليون 
تربز  كما   ،2019 �سنة  يف  امل�سجلة  ال�سلع 
ن�ساطاتها  ح�سيلة  يف  "�سريبور"  موؤ�س�سة 
ـــن حــيــث احلــركــة  ــا م ــوظ ــح ــل ـــورا م ـــط ت
التي  جيجل  مبيناء  لل�سلع  الإجــمــالــيــة 
وهــران  ميناء  و   ،32% بن�سبة  ارتفعت 
وميناء   5% بـــ  عنابة  ميناء  و   ،10% بـ

.2% بـ العا�سمة 
ي�سيف  بــاملــحــروقــات،  يتعلق  فيما  اأمـــا 
ـــذه الــ�ــســعــبــة املــعــاجلــة  ــان، فــــاإن ه ــي ــب ال
ـــو،  اأرزي ــئ  ــوان م م�ستوى  عــلــى  خ�سو�سا 
الأ�سد  ح�سة  متثل  بجاية  و  �سكيكدة، 
ــة الــعــامــة  ــي ــن ــوط ــث احلـــركـــة ال ــي مـــن ح
نف�س  وهو   ،2019 �سنة  طن  مليون   75.1 بـ
عالج  حيث   ،2018 �سنة  املحقق  الــرقــم 
من  طن  مليون   39.7 وحده،  اأرزيــو   ميناء 
متت  طــن  مليون   21 مقابل  املــحــروقــات، 
مايني   8.7 �سكيكدة،  ميناء  يف  معاجلتها 
مبيناء  طن  مايني  و5  بجاية،  مبيناء  طن 

 . �سمة لعا ا

اأركــان  رئي�س  اأ�سرف 
اجلـــيـــ�ـــس الــوطــنــي 
بالنيابة،  ال�سعبي 
ــد  ــي ــع ــس ــ� الـــــّلـــــواء ال
�ــســنــقــريــحــة عــلــى 
ــــات  ــــاي تـــنـــفـــيـــذ رم
بــالــ�ــســواريــخ اأر�ـــس-
جــــو عـــلـــى اأهــــــداف 
ــة، يف  ــادي ــع ــة م ــوي ج
الع�سكرية  الناحية 
ح�سبما  تنمرا�ست،  يف 
لــوزارة  بيان  به  ــاد  اأف

الدفاع الوطني.
ذاته  امل�سدر  واأو�سح 

باأن  مترين تنفيذ رمايات بال�سواريخ 
معادية  جوية  اأهداف  على  اأر�س-جو 
ُكلل بالنجاح التام يف اإ�سابة الأهداف 
اجلوية وبرهنت على فعالية منظومة 
جمالنا  حــمــايــة  يف  اجلــــوي،  ــاع  ــدف ال
مرموق  مب�ستوى  ات�سمت  كما  اجلوي، 
يف  التحكم  مــدى  على  يــدل  ونــاجــح، 
للعتاد  التقني والتكنولوجي  اجلانبني 
ــود يف احلـــوزة ويــدل  ــوج املــتــطــور امل
على  الأطقم،  كافة  اإرادة  على  اأي�سا 
النحو  على  اإليهم  املوكلة  املهام  اأداء 
قام  ذلــك،  وعقب  واملر�سي.  ال�سليم 
وحدات  بع�س  وتفقد  بزيارة  الّلواء 
القطاع العملياتي بربج باجي خمتار، 

اإقليم  حول  �ساما  عر�سا  تابع  حيث 
القطاع،  قــائــد  قــدمــه  الخت�سا�س 
اإثرها ال�سيد الّلواء بتفقد  ليقوم على 
على  وقـــف  اأيـــن  حـــدوديـــة،  نقطة 
حلماية  املتخذة  الــتــدابــري  خمتلف 
بها  املرابطني  ــراد  الأف حاثا  احلــدود، 
والتحلي  اجلهود  من  املزيد  بذل  على 
اأجل  من  اليقظة  من  عالية  بدرجة 
اأية حماولة لت�سلل الإرهابيني  اإف�سال 
ال�سرعيني ومهربي  املهاجرين غري  اأو 
ـــرية واملـــخـــدرات  ـــذخ ــلــحــة وال الأ�ــس
ــــات املــ�ــســرة، بــالأمــن  وخمــتــلــف الآف

والقت�ساد الوطنيني.
ق/و

للمحروقات  الوطنية  ال�سركة  اأعلنت 
“�سوناطراك” يف بيان لها، اأنه مت اإنهاء 
للموؤ�س�سة  العام  املدير  الرئي�س  مهام 
النفطية  املنتجات  لتوزيع  الوطنية 

يف  حر�ساوي.وجاء  بلقا�سم  )نفطال( 
مهام  اإنهاء  مت  “اأنه  �سوناطراك  بيان 
نفطال  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  الرئي�س 
)�سركة ذات اأ�سهم( بلقا�سم حر�ساوي”. 

تعيني  مت  اأنــه  ذاتــه  امل�سدر  اأ�ــســاف  و 
املوؤ�س�سة  لإدارة  فريحة،  بــن  كمال 
ي�سغل  فريحة  بــن  ــان  ك بالنيابة.و 
الــبــرتول  “غاز  ق�سم  مــديــر  من�سب 

اإحدى  وهي  نفطال  �سركة  يف   ” املميع 
للمحروقات  العمومي  املجمع  ــروع  ف

�سوناطراك، ي�سيف ذات البيان.
ق/و

ــرة اأولــف  ــدائ �ــســرع بــطــالــون ب
وكالة  ــام  اأم احتجاج  عملية  يف 
املحتجون  اأقدم  حيث  الت�سغيل، 
الوكالة.  اأمام  خيمة  ن�سب  على 
بدخول  ي�سمح  ل  ــذي  ال الأمــر 
و  ــم،  ــه ــب ــات ــك م اإىل  املــوظــفــني 
ما  خال  من  املحتجون  يطالب  
توفري  ب�سرورة  عليه،  اأقدموا 
اأنــه  يقولون  ــذي  ال لهم  ال�سغل 
وخا�سة  ــوري،  ــت ــس ــد� ال حقهم 

من  العديد  اأن  قولهم  حد  على 
على  ن�ساطها  ــزاول  ت ال�سركات 
ي�ستفد  ومل  ـــرة،  ـــدائ ال ـــراب  ت
�سئيل  ــدد  ع اإل  خدماتها  مــن 
يطالب  كما  الــدائــرة،  اأبناء  من 
توزيع  يف  بال�سفافية  املحتجون 
مــنــا�ــســب الــعــمــل بــالــ�ــســركــات 
الولية  ــراب  ت على  املــتــواجــدة 
ـــــراف، ويــرفــع  املــرتامــيــة الأط
املحتجون لفتات تطالب بحقهم 

ال�ــســتــفــادة  اأو  الــتــوظــيــف  يف 
مبنحة بطالة ل تقل عن الأجر 
من  وكـــان  امل�سمون،  الــقــاعــدي 
تفعيل  املحتجني  مطالب  بــني 
على  العمل  مفت�سية  فــرع  دور 
مــ�ــســتــوى مــقــر دائـــــرة اأولــــف، 
بتعيني مفت�س للعمل و الذي مت 
بالفعل ،) تعيني مفت�س(، ح�سب 
مــا �ــســرح بــه املــحــتــجــون، و من 
م�ستفيد  املحتجني  ال�سباب  بني 

معاجلة  و  نــقــل  �ــســاحــنــة  مـــن 
اأنه  رغــم  قــال  الــذي  النفايات؛ 
خال  من  ال�ساحنة  من  ا�ستفاد  
ال�سباب،  ت�سغيل  ــم  دع وكــالــة 
من  ا�ستفادوا  اآخـــرون  كذلك  و 
نف�س العملية مازالوا يقبعون مع 
�سبح البطالة، لكونهم مل يجدوا 
ال�ساحنات  ل�ستغال  الفر�سة 

التي بحوزتهم.  
بلوايف عبد الرحمن

اأعلنت وزارة ال�سناعة عن الإفراج اليوم اخلمي�ض، على ال�سلع و احلاويات املحجوزة باملوانئ اجلزائرية، ح�سب ما �سرح به الوزير 
فرحات اآيت علي.

15 دج   1920   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   06  فــــيـــفـــري 2020 م  املوافـــــق لـ  12  جمادى الثاين  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  اخلمي�س 

الأر�ساد اجلوية حتّذر من 
رياح قوية على عّدة وليات

ال�سرطة ت�سرتجع 122�سيارة 
مبحوث عنها دوليا يف 2019

وزير اخلارجية ال�سعودي 
اليوم اخلمي�ض باجلزائر

توقيف امراأة كانت تخطط 
لتهريب الكوكايني اإىل اجلزائر 

عرب احلدود التون�سية

اأم�س  اجلــويــة،  لاأر�ساد  تنبيه  ــّذر  ح
ريــاح  هبوب  ا�ستمرار  مــن  الأربــعــاء، 
قوية تتعدى �سرعتها 60 كلم /�سا، على 

املناطق الداخلية ال�سرقية والواحات.
اأّن  ــة  ــوي اجل ـــاد  الأر�ـــس تنبيه  ــــاد  واأف
عرب  �سيكون  الــريــاح  هبوب  ا�ستمرار 
خن�سلة،  ب�سكرة  تب�سة،  ولية  من  كل 
اأن  اأ�سار  كما  ـــوادي،  وال باتنة  ورقلة، 
الرياح �ستكون مرفوقة بتطاير الرمال 
وليتي  مــن  كــل  يف  لــلــروؤيــة،  ورداءة 

الوادي وورقلة.
ق/و

ك�سف، اأم�س الأربعاء، مراقب ال�سرطة 
ال�سرطة  مدير  ال�سعيد،  حــاج  ــي  اأرزق
الق�سائية، عن ا�سرتجاع 122 �سيارة يف 
اجلزائر مبحوث عنها دوليا، كما م�سالح 
 34 �سرطة احلدود، متّكنت من توقيف 
ملذكرات  طبقا  عنه،  مبحوثا  �سخ�سا 
توقيف دولية، ور�سد 153 وثيقة �سفر 

م�سروقة اأو �سائعة.
ق/و

اخلارجية  ــر  وزي ــزور  ي اأن  ينتظر 
األ  فــرحــان  بــن  في�سل  ال�سعودي 
ينتظر  حيث  اخلمي�س  اليوم  �سعود 
مع  فرحان  بن  في�سل  يتحدث  اأن 
من  العديد  يف  ــري  ــزائ اجل نظريه 
الق�سايا التي تهم البلدين ،ومن دون 
مدى  تعك�س  الزيارة  هذه  فاإن  �سك 
تعرفها  التي  الكبرية  الديناميكية 
اجلزائر منذ انتخاب الرئي�س تبون 

رئي�سا للجمهورية
ق.و

من  التون�سية،  اجلــمــارك  متكنت 
اخلام�س  العقد  يف  ـــراأة  ام توقيف 
لتهريب  تخطط  كانت  العمر،  من 
عرب  ــر  ــزائ اجل اإىل  "الكوكايني"  
"راديو  وك�سف  التون�سية.  احلــدود 
موقعه  عرب  التون�سي،  موزاييك" 
التفتي�س  فــرقــة  ـــاأن  ب الــر�ــســمــي، 
ببو�س  احلدودي  باملعرب  الديوانية 
متكنوا  املعرب،  �سرطة  مع  بالتعاون 
من اإيقاف 4 اأ�سخا�س ) امراأة و ثاثة 
تهريب1.119  ينوون  كانوا   ) رجال 
امل�سدر  واأ�ساف  اجلزائر.  نحو  كلغ   
ذاته "كان اأعوان الديوانة وال�سرطة 
باملعرب احلدودي ببو�س قد ا�سرتابوا 
من اأمر امراأة ) يف العقد اخلام�س من 
العمر : من مواليد 1978  ( كانت قد 
نزلت من �سيارة على متنها 3 �سبان ) 
ب�سدد  كانت  وجزائري(  تون�سيان  
اجلزائر   اجتاه  يف  تون�س  من  العبور 
التفتي�س  ــز  ــرك م ــرب  ع وتــرجــلــت 
وبتفتي�سها  اإيقافها  فتم  الديواين، 
من  كب�سولة   66 على  الــعــثــور  مت 

الكوكايني مثبتة بالل�ساق
ق/و

20 وهران 21ق�سنطينة 19ورقلة 23الوادي 24اجلزائر 20حالـة الطقـس

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

اللواء ال�سعيد �سنقريحة ُي�سرف على تنفيذ رمايات بال�سواريخ بتمرنا�ست 

اإنهاء مهام املدير العام لـ”نفطال” بلقا�سم حر�ساوي

بطالون باأولف  باأدرار يحتجون اأمام وكالة الت�سغيل 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

