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هذه العجوز فارقت احلياة بدار العجزة وهي 
على فرا�س املوت طلبت من كل من يرى جنازتها 

اأن يدعو لها لأنه لي�س لها اأولد. 
موؤ�ش�س »تلغرام« يحذر من "وات�شاب"

توقيف 4 اأ�شخا�س بتهمة اإن�شاء حمل 
ملمار�شة الف�شق و الدعارة بقاملة

  حتدث مؤسس »تلغرام« 
رجل األعمال الروسي 

املعروف، بافيل دوروف، 
عن أخطار ميكن أن يشكلها 

تطبيق »واتساب« على 
املستخدمني. أشار دوروف، 

إىل أن املستخدمني غالبا ما 
يتركون نسخا احتياطية غري 

مشفرة ملراسالهتم يف السحابة 
عند استبدال اهلواتف الذكية. وأضاف أن هناك مصدرا آخر ميكن أن يشكل خطرا 

على سر التراسل وهو ما يسمى بـ »باكدور« بصفته تطبيقا ابتكره عمدا مصممو 
»واتساب« لكشف خلل يف نظام األمن

وقالت صحيفة IEEE Spectrum إن فكرة املهندسني  قائمة على مبدإ استخدام الدرونات كأجهزة تنفث 
الدخان.

جدير بالذكر أن الدرونات استخدمت يف وقت سابق إلقامة عروض ملونة يف مساء الليل. لكنها لعبت دور ملبات 
مضيئة ملونة مشكلة رسوما خمتلفة يف السماء

لكن املهندسني طرحوا فكرة أخرى حيث ال يلعب توزع الدرونات يف السماء دورا 
هاما. إال أهنا حتمل كميات كبرية 

من الرذاذ الذي ترشه يف مساء 
الليل، مث توجه  أجهزة الليزر إليها 

أشعتها اليت تنعكس من الضباب 
والدخان، لتشكل صورا خمتلفة 

ثالثية األبعاد، مبا يف ذلك رسوم 
متحركة.

ويتطلب عرض ضوء كهذا استخدام 
50 درونا لتشكل يف السماء صورا 

تتراوح أبعادها بني 50 و150 مترا. 
ويبقى الرذاذ يف اجلو لبضع دقائق.

الليزر ير�شم يف ال�شماء �شورا مذهلة 
ثالثية الأبعاد

يف إطار مكافحة اإلجرام بالوسط احلضري ملدينة 
قاملة، وبناء على معلومات استقتها عناصر الشرطة 
القضائية )الفرقة اجلنائية(، متكنت هذه األخرية 
من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم 

امرأة تتراوح أعمارهم بني )38-22( سنة يقيمون 
بقاملة، متورطون يف قضية إنشاء حمل ملمارسة 

الفسق و الدعارة. بعد اختاذ اإلجراءات القانونية 
أمام حمكمة قاملة، أين صدر يف حق اثنني منهم أمر إيداع احلبس، بينما املشتبه فيه الثالث ُوضع حتت ُكّون ضدهم ملف قضائي عن الفعل التايل: إنشاء حمل ملمارسة الفسق و الدعارة، قدم املشتبه فيهم الالزمة بشأهنم مت حتويلهم إىل املصلحة، بعد حجز كمية من املشروبات الكحولية كانت حبوزهتم، 

الرقابة القضائية، و املشتبه فيه األخري استفاد من اإلفراج.

  »H1N1« وفاة طفلة باأنفلونزا
مب�شت�شفى وادي الزناتي بقاملة

أكدت مصادر اعالمية أن طفلة تدعى »ب ي ن » البالغة من العمر 04 سنوات قد توفيت ، هناية 
األسبوع املاضي، بعد أن تعكرت حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفريوس االنفلونزا من منط 
أ)H1N1(، و هو ما أكدته نتيجة التحاليل الطبية اليت أرسلت إىل معهد باستور باجلزائر 
العاصمة، حيث جاءت النتائج إجيابية، مما يعين أن الضحية توفيت بعد إصابتها بإنفلونزا 

من منط أ)H1N1(، و حسب املعلومات املستقاة، فإن املريضة تقدمت إىل مصلحة االستعجاالت 
الطبية و اجلراحية مبستشفى وادي الزنايت يف الثامن و العشرين من الشهر املاضي، حيث 

خضعت للمعاينة الطبية الالزمة، و لكن شاءت األقدار أن تلفظ أنفاسها األخرية بعد يوم واحد 
من دخوهلا املستشفى. كما أضافت ذات املصادر بأنه توجد عدة حاالت يشتبه بإصابتها بذات 

املرض، أين تبني أوليا اصابتها بأنفلونزا وزكام حاد وهي حتت املراقبة الطبية املكثفة. و ملعرفة 
أسباب الوفاة اليت بقيت غامضة، قامت مصلحة الوقاية مبستشفى وادي الزنايت بإرسال عينة 

من دم الطفلة املتوفاة إىل معهد باستور باجلزائر العاصمة، ليتفاجأ اجلميع يوم أمس بنتائج 
التحاليل و اليت تؤكد إصابة الضحية 

  .)H1N1( بفريوس األنفلونزا من منط أ
 «H1N1« هذا و يعرف مرض أنفلونزا

شعبيًا بانفلونزا اخلنازير الذي ظهر، عام 
2009 كوباء عاملي ؛ ما لبث أن صنفته 

منظمة الصحة العاملية يف العام 2012 من 
ضمن أمراض األنفلونزا املومسية عقب 

اكتشاف عالج »تاميفللو«.

افتتاح اأول م�شجد ب�شلوفينيا

افتتح، اأول م�شجد 
ب�شلوفينيا يف العا�شمة 

»ليوبليانا« بعد جتاوز كل 
العراقيل املالية التي 

واجهت امل�شروع، اإىل جانب 
غرابو�س، اإن افتتاح امل�شجد »كان نقطة حتّول يف عديدة، وقال رئي�س اجلالية الإ�شالمية املفتي جناد الديني. وحاول معار�شو امل�شروع وقف بنائه مرات بعد 50 عاما على التقدم بطلب لبناء هذا احل�شن معار�شة التيار اليميني، 

حياتنا."
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الك�شف عن القوانني املزمع مراجعتها بعد تعديل الد�شتور

لوؤي ي
--------------------

�أكد تبون، يف ر�سالة موجهة  و 
در��سي  يوم  يف  �مل�ساركنی  �إىل 
ن��ظ��م��ت��ه م��ن��ظ��م��ة حم��ام��ي��ي 
�مل��وؤمت��ر�ت  بق�رص  �لعا�سمة 
�إ�سكالية  ح��ول  بالعا�سمة، 
لال�ستثمار"،  �لقانونية  "�حلماية 
با�سم  �لر�سمي  �لناطق  ق��ر�أه 
�أو�سعيد.  بلعيد  حمند  �لرئا�سة، 
�لتي  �ل��ق��و�ن��نی  ب��نی  �إن���ه م��ن 
�ل��ق��ان��ون  م��ر�ج��ع��ت��ه��ا،  �ستتم 
�إج���ر�ء�ت  لتب�سيط  �لتجاري 
وقائي  نظام  و  �ل�رصكات  �إن�ساء 
تعرف  �ل��ت��ي  للموؤ�س�سات 
م�ساكل، و كذ� �لقانون �ملدين و 
قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية لتكييفه 

مع �لقت�ساد �لوطني.
�لتعديل  �أن  �لرئي�س،  ق��ال  و 
�سيحظى  �ملقبل،  �لد�ستوري 

قبل  من  �لإث���ر�ء  و  باملناق�سة 
و  �مل��دين  �ملجتمع  و  �لأح���ز�ب 
�ل��رمل��ان  و  �لفاعلنی  خمتلف 
�أ�س�س  �سری�سي  �ل�ستفتاء،  قبل 
قو�عد  على  �جلديدة  �جلمهورية 
�لرجال،  ب��زو�ل  تتاأثر  ل  د�ئمة 
�لف�سل  و  �لف�ساد  عن  بعيد� 
�لفعلي بنی �ل�سلطات و �لتد�ول 
تعزيز  و  �ل�سلطة  على  �ل�سلمي 

�لثقة بنی �حلاكم و �ملحكوم.
�لتعديل  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف 
�سالحيات  تعزيز  �سي�سمل 
�لقت�سادي،   �ملجال  يف  �لعد�لة 
ل�سيما حماية �ل�ستثمار و�تخاذ 
�لف�ساد  ملكافحة  قانونية  �آليات 
ب�سفة  �ملمكنة  �لو�سائل  بكل 
بيئة  لتاأ�سي�س  وم�ستمرة،  د�ئمة 
حا�سنة  �لف�ساد  �آفة  من  �سليمة 
بروح  مدفوعة  �رصيفة  ملناف�سة 
لالأخالق  نة  حم�سّ و  �مل�سوؤولية 

و �لقيم.
من��وذج  �ىل  ت��ب��ون  �أ����س���ار  و 
�ستطلقه  ج��دي��د  �ق��ت�����س��ادي 
�قت�ساد  و  �لنمو  لتنويع  �جلز�ئر 
�أهم  بنی  من  �سيكون  �ملعرفة، 

حماوره حت�سنی مناخ �لأعمال و 
�ل�سادر�ت  لتكثيف  �ل�ستثمار 
قو�عد  وفق  �ملحروقات،  خارج 
�لثقة  قانونية ت�ساعد على بعث 
و  �مل�ستثمرين  و  �ملتعاملنی  بنی 

تعديل  �إىل  بالإ�سافة  �لدولة، 
ليعزز  �لت�رصيعية،  �ملنظومة 
لي�ساعد  �لأج��ان��ب  ��ستقطاب 
و�ملعرفة  �لتكنولوجيا  نقل  على 

وتوطينها.

قال رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اإن م�شروع تعديل الد�شتور، �شي�شمح باتخاذ اآليات قانونية ملكافحة الف�شاد بكل الو�شائل القانونية املمكنة، �شتتبعه 
تعديالت يف املنظومة القانونية لتكييفها مع متطلبات املرحلة اجلديدة لالقت�شاد الوطني.

تب�شيط اإجراءات اإن�شاء ال�شركات و نظام وقائي للموؤ�ش�شات َمُثل اأمام امل�شت�شار املحقق 
لدى املحكمة العليا، ب�شفته 

واٍل، �شابقا مل�شتغامن...

 وزير ال�شكن 
ال�شابق طمار 
يلتحق ب�شجن 

احلرا�س

عبد  �جلمهورية  رئي�س  طلب 
�حلكومة  م��ن  ت��ب��ون  �ملجيد 
�لعادل  �لتوزيع  على  �لرتكيز 
على  للتنمية  و�مل��ت�����س��اوي 
وت�سجيع  �لوطني،  �مل�ستوى 
�أرب�����اب �ل��ع��م��ل �ل��ق��ادري��ن 
�ل�سغل،  منا�سب  خلق  على 
حتّثهم  �رصيبية  بتحفيز�ت 
�مت�سا�س  يف  �مل�ساهمة  على 

�لبطالة.
�جلمهورية خالل  رئي�س  دعا  و 
�جتماعا  �أم�س  �أول  تروؤ�سه 
للم�سادقة  خ�س�س  ��ستثنائيا 
�حلكومة  عمل  خمطط  على 
�لرملان  على  �سيعر�س  �لذي 
يف  �لنظر  �إع��ادة  �إىل  بغرفتيه، 
بالتعجيل  �ل�رص�ئب  منظومة 
�إىل  ذلك  ميتد  و�أن  برقمنتها، 
�إد�رة �جلمارك، للتخل�س من �آفة 
و�لتهريب  �ل�رصيبي  �لتهرب 
�لوطني،  �لقت�ساد  تنخر  �لتي 
�لفا�سدة،  �ملمار�سات  وتغذي 
لعائد�ت  تبعيتنا  يف  وت��زي��د 

�ملحروقات.
على  �جلمهورية  رئي�س  و�أل��ح 
�رصورة �إعطاء �لأولوية �ملطلقة 
لتحويل �ملو�د �لأولية �لوطنية، 
تلقائية  ب�سفة  ت�سديرها  بدل 
للدور  نظر�  �خلام،  �سكلها  يف 
و  �لرثوة  خلق  يف  تلعبه  �لذي 

منا�سب �ل�سغل.
��ستعد�د  �أكد  �ل�سدد  و يف هذ� 
�لدولة لت�سجيع �أي م�رصوع يف 
بن�سبة  �لتحويلية  �ل�سناعات 
و   ،90% �إىل  ت�سل  قد  متويل 
�إعطاء �لأولوية يف منح �لعقار 

�ل�سناعي لهذ� �مل�رصوع.

و وّجه �لرئي�س �حلكومة للمزيد 
�ملدين،  باملجتمع  �لهتمام  من 
يف  تنظيمه  على  مب�ساعدته 
تباطئ،  دون  تعتمد  جمعيات 
�لتطور  بوتقة  ت�سكل  لأنها 
بت�سجيع  �أم��ر  كما  �لتنمية،  و 
�لأعمال  و  �خلریية  �لأع��م��ال 
ر�ف��د�  باعتبارها  �لتطوعية، 
�ملناف�سة  على  يحث  مهما 
و  �لت�سامن  على  �ل�سلمية 

تقوية �للحمة �لوطنية.
للوزر�ء  �لرئي�س دعوته  و جدد 
ت�سديد  �إىل �رصورة  �ملخت�سنی 
�مل��و�د  ��ستری�د  على  �لرقابة 
خمابر  ب��و���س��ع  �ملغ�سو�سة 
يف  �لتقنيات  متعددة  ع�رصية 
ج��ودة  ملر�قبة  �ل��ب��الد،  منافذ 
و�لتاأكد  �مل�����س��ت��وردة،  �مل���و�د 
�سيما  ول  �سالحيتها،  م��ن 
�أو  لال�ستهالك  �ملوجهة  تلك 
�لبناء،  قطاع  يف  �ل�ستعمال 
مبنع  �لتجارة  وزي��ر  �أم��ر  كما 

��ستری�د �للحوم �جلافة.
�لرئي�س  �أب���دى  ذل��ك،  بعد  و 
م��الح��ظ��ة ب�����س��اأن ع���دم دق��ة 
ب��ع�����س �لأرق�����ام �مل��ت��د�ول��ة 
يف �مل��ي��د�ن �لق��ت�����س��ادي، و 
يقوم  ل  �لقت�ساد  ب��اأن  �أك��د 
على  �إمن��ا  و  �لتقدير�ت،  على 
من  و طلب  دقيقة،  �إح�سائيات 
�لوزير �ملخت�س �لإعد�د �لفوري 
لل�سكان  �إح�ساء �سامل  لعملية 
�لتخطيط  �سيا�سة  تبنى  حتى 
�سحيحة،  �أ�س�س  على  �لوطني 
حجم  معرفة  على  ي�ساعد  مما 
يوميا،  �لوطني  �ل�ستهالك 
تكييف  ن�ستطيع  ب��ذل��ك  و 

وفق  وو�أرد�ت��ن��ا  ��ستهالكنا 
�أعطى  كما  �حلقيقية،  حاجياتنا 
تفاعلية  �سبكة  لإن�ساء  توجيها 
لالإح�سائيات متتد عر جمموع 
�لرت�ب �لوطني من �لبلدية �إىل 
بالإح�ساء  �ملخت�سة  �ل��وز�رة 
يف  �لتحكم  عملية  لت�سهيل 

�لقت�ساد.
�جلمهورية  رئي�س  تطرق  و 
�لعايل  �لتعليم  منظومة  �إىل 
من  فطلب  �لعلمي،  �لبحث  و 
�لوزير �ملخت�س مر�جعة عميقة 
جو�نبها  يف  �ملنظومة  لهذه 
�لبيد�غوجية،  و  �لجتماعية 
متطلبات  م��ع  تتكيف  حتى 
�ل��زي��ادة  �ل��ع�����رص، و ت��ر�ع��ي 
على  �ل�ساغطة  �ل�سكانية 

�إمكانات �لدولة.
تعليمات  �لرئي�س  �أعطى  و 
�ل�سكان  و  �ل�سحة  وزير  �إىل 
�مر�  �مل�ست�سفيات  �إ�سالح  و 
�لدر��سات  يف  فور�  بال�رصوع 
م�رصوع  لت�سجيل  �ل�رصورية 
�سد  ��ست�سفائي  مركز  �إن�ساء 
�ل�رصطان يف ولية �جللفة، و�أمر 
�ملركز  �إجناز هذ�  باأن ي�رصع يف 
كما  �جلارية،  �ل�سنة  نهاية  قبل 
�ل�سهر  �لأول  �لوزير  من  طلب 
لتنظيم  �جليد  �لإع���د�د  على 
�للقاء �ملرتقب يف بد�ية �لن�سف 
بنی  �جلاري،  �ل�سهر  من  �لثاين 
وبح�سور  و�ل��ولة،  �حلكومة 
روؤ���س��اء �ل��دو�ئ��ر وروؤ���س��اء 
�لولئية  �ل�سعبية  �ملجال�س 
�ل�سعبية  �ملجال�س  وروؤ���س��اء 

�لبلدية يف عو��سم �لوليات".
لوؤي ي

تبون ياأمر برقمنة منظومة ال�شرائب للتخل�س من اآفة 
التهرب ال�شريبي

لدى  �ملحقق  �مل�ست�سار  �أودع 
�ملحكمة �لعليا �أول �أم�س �خلمي�س 
�لوزير �لأ�سبق لل�سكن و�لعمر�ن 
�حلب�س  ط��م��ار  �ل��وح��ي��د  ع��ب��د 
�لعقابية  باملوؤ�س�سة  �لحتياطي 
ب��احل��ر����س.وم��ث��ل ط��م��ار �أم���ام 
�ملحكمة  لدى  �ملحقق  �مل�ست�سار 
لولية  �سابقا  و�ٍل  ب�سفته  �لعليا 
يف  �أق��و�ل��ه  ل�سماع  م�ستغامن، 
بالتزوير  تتعلق  �لأوىل  ق�سيتنی، 
باإحد�ث  �لعمومية  �ملحرر�ت  يف 
و  �لتبديد  �مل��ح��رر،  يف  تغيری 
�ل�ستعمال  غری �ل�رصعي لأمو�ل 
موظف  �إىل  عهدت  عمومية 
�متياز�ت  منح  وظيفته،  بحكم 
غری مررة للغری خمالفة �لأحكام 
�لت�رصيعية و�لتنظيمية، ��ستغالل 
�لوظيفة،  ��ستغالل  �ل��ن��ف��وذ، 
لأر�س  �لفالحي  �لطابع  تغيری 
ذ�ت  �أر����س  �أنها  على  م�سنفة 
بالأمالك  �مل�سا�س  فالحي،  طابع 
بو�سعية  و�مل�سا�س  �لوطنية، 
�لق�سية  �لطبيعية.�أما  �ل�ساحل 
�لوزير  فيها،  يتابع  �لتي  �لثانية، 
و�ل��ع��م��ر�ن  لل�سكن  �ل�سابق 
حترير  فهي  طمار  �لوحيد  عبد 
وقائع  تت�سمن  �إد�ري���ة  وثائق 
��ستغالل  و�سوء  �سحيحة،  غری 
�مل�ست�سار  و�أ�سدر  �لوظيفة.هذ� 
رهن  �ملتهم  باإيد�ع  �أم��ر�  �ملحقق 
�لق�سية  يف  �مل��وؤق��ت  �حلب�س 
برتكه  �أمر�  �أ�سدر  بينما  �لأوىل، 
�لق�سية  يف  �إف����ر�ج  ح��ال��ة  يف 
فيها.و�لتحق  يتابع  �لتي  �لثانية 
طمار ب�18  وزير�ً يف �حلكومات 
�ل�سابقة بزمن �لرئي�س عبد �لعزيز 
بوتفليقة، ممن مت �إيد�عهم �ل�سجن، 
�ل�سابقة  �لثقافة  وزي��رة  بينهم 
يف  �لنقل  ووزي��ر  تومي،  خليدة 
بوجمعة  لبوتفليقة  حكومة  �آخر 
رئي�سي  �إىل  �إ���س��اف��ة  طلعي، 
�حلكومة �ل�سابقنی �أحمد �أويحيى 
وع��ب��د �مل��ال��ك ���س��الل ووزي���ر 
�لأ�سغال �لعمومية �ل�سابق عمار 
غول، وعبد �لقادر قا�سي ووزير 
�لتجارة �لأ�سبق عمارة بن يون�س 
�ل�سابقنی  �لت�سامن  ووزي���ري 
و�ل�سعيد  عبا�س  ول��د  ج��م��ال 
بركات، ووزير �ل�سناعة �ل�سابق 
�لنقل  ووزي��ر  يو�سفي،  يو�سف 
�لأ�سبق عمار تو، ووزير �لفالحة 
بوعزقي،  �لقادر  عبد  �ل�سابق 
ووزير �ل�سحة �ل�سابق عبد �ملالك 
�لت�سالت  ووزي��ر  بو�سياف، 
ح��م��ادي،  ب��ن  مو�سى  �ل�سابق 
ووزير �لعدل �لطيب لوح ووزير 
عبد  �ل�سابق  �لعمومية  �لأ�سغال 
�لعمل  ووزي��ر  زع��الن،  �لغني 

�ل�سابق حممد �لغازي.
لوؤي ي

 اإح�شاء �شامل لل�شكان قريبا ملنع املغالطات املتداولة يف امليدان القت�شادي

تبون يقبل دعوة امللك �شلمان 
لزيارة ال�شعودية

الريا�س اأوفدت وزيرها للخارجية للجزائر موازاة مع جهود يف امللف الليبي

�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  تلقى 
تبون دعوة ر�سمية من �مللك �ل�سعودي 
�سلمان بن عبد �لعزيز للقيام بزيارة �إىل 
وقت  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
لحق من هذه �ل�سنة. وهي �لدعوة �لتي 
تبون،  �ملجيد  عبد  �لرئي�س  عليها  و�فق 

ح�سبما �أفاد به بيان لرئا�سة �جلمهورية.
�لرئي�س  �أن  ذ�ت��ه،  �مل�سدر  و�أو���س��ح 
يحدد  �أن  على  �ل��دع��وة  ه��ذه  قِبل  قد 
�لطرفنی.و�سلم  باتفاق  لحقا  تاريخها 
بن  في�سل  �ل�سعودي  �خلارجية  وزير 
من  ��ستقباله  خالل  �سعود  �آل  فرحان 
قبل رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون 
ر�سالة من �مللك �سلمان ت�سمنت دعوة 
يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  لزيارة 
وذكر  �جلارية،  �ل�سنة  من  لحق  وقت 

�ل�سعودي يف ت�رصيح �سحايف  �لوزير 
للت�ساور  "كان فر�سة  �للقاء  �أن  ق�سری، 
و�لتن�سيق  �لثنائية  �لعالقات  ح��ول 
�لعربية  و�ململكة  �جلز�ئر  بنی  �ل�سيا�سي 
�أكدت  قد  م�سادر  �ل�سعودية".وكانت 
رئي�س  �إىل  نقل  �ل�سعودي  �لوزير  �أن 
�جلمهورية عبد �ملجيد تبون رد� �سعوديا 
على مبادرة جز�ئرية كان وزير �خلارجية 
م�سمونها  نقل  ق��د  ب��ق��ادوم  �سري 
قبل  �ل��ري��ا���س  يف  �سلمان  للملك 
�حت�سان  �ملبادرة  وتت�سمن  �أ�سبوعنی، 
�جلز�ئر ملوؤمتر حو�ر ليبي ليبي، وت�سعى 
هذ�  بدعمها يف  �لريا�س  لإقناع  �جلز�ئر 
�أ�سا�س تاأثریها على قر�ر  �مل�سعى، على 
حفرت كطرف مركزي يف �لأزمة �لليبية.

لوؤي ي

  مر�شوم رئا�شي للعفو عن 6294 
حمبو�شا

...الذين ت�شاوي ما تبّقى من عقوباتهم، 18 �شهرا اأو اأقل

وّقع رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، 
عفو  �إجر�ء�ت  ت�سمن  رئا�سيا  مر�سوما 
�ملحبو�سنی  من  ثانية  جمموعة  لفائدة 
 ،6294 وعددهم  نهائيا  عليهم  �ملحكوم 
عقوبتهم  من  تبّقى  ما  ت�ساوي  و�لذين 
به  �أفاد  ح�سبما  عنها  تقل  �أو  �سهر�   18

بيان لرئا�سة �جلمهورية.
�لعفو  �سملهم  �لذين  عدد  يرتفع  وبذلك 
�حلايل  �لرئا�سينی  �ملر�سومنی  مبقت�سى 
�إىل   فيفري   1 يوم  �ل�سادر  و�ل�سابق 
�ملر�سومان  ي�ستثني  حمبو�سا.و   9765
عليهم  �ملحكوم   �لأ�سخا�س  �لرئا�سيان 
و�خليانة  �لإره���اب  جر�ئم  ق�سايا  يف 
و�مل��ت��اج��رة  و�ل��ت��ق��ت��ي��ل  و�لتج�س�س 
ب��امل��خ��در�ت  وق��ت��ل �لأ���س��ول وجنح 

وجنايات �لفعل �ملخل باحلياء على قا�رص 
�لعمدي  �لتبديد  وجر�ئم  و�لغت�ساب، 
كل  وعموما  �لعامة  �لأمو�ل  و�ختال�س 
يف  عليها  �ملن�سو�س  �لف�ساد  جر�ئم 
من  بالوقاية  �ملتعلق   06-01 �لقانون 
�لأم��و�ل  تبيي�س  و  ومكافحته  �لف�ساد 
�ملخالفات  و  �لتهريب  و  �لنقود  وتزوير 
�خلا�سنی  و�لتنظيم  بالت�رصيع  �ملتعلقة 
�لأم���و�ل.  روؤو����س  حركة  و  بال�رصف 
من  �لعدد  هذ�  عن  �لعفو  قر�ر  ويعتر 
�جلز�ئر، حيث  تاريخ  �لأكر يف  �ل�سجناء 
على  للجز�ئر  �ل�سابقون  �لروؤ�ساء  د�أب 
�إ�سد�ر مر��سيم مماثلة، لكن يف �ملنا�سبات 
�لوطنية و�لدينية وعلى دفعات حمدودة.
لوؤي ي
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رزيق ُي�شهر "املنجل" يف وجه املتالعبني بتوزيع مادة احلليب املدعم
لوؤي ي

-----------------
وق���ال رزي���ق يف ت��غ��ري��دة ل��ه عر 
موقع  ع��ل��ى  �لر�سمية  �سفحته 
:"�سبق  "تويرت"  �لجتماعي  �لتو��سل 
�أن نظاما معلوماتيا يتتّبع  و وعدتكم 
�حلليب �ملدعم،�سيكون بحوزتي خالل 
�أ�سبوع.. �حلمد �لله حتقق ذلك و �لآن 
�إىل  "�أ"  من  م�ساره  تعرف  �ل��وز�رة 
و  �لت�سحيح  �لآن عملية  بد�أنا  "ي"،و 
و  �لت�سويبات  و  �لتعديالت  �قرت�ح 
�ملنجل بد�أ �لعمل....      �سوف نعالج 
نهائيا هذه �مل�سكلة و لن جناريها كما 
قبل  �لتجارة  وزير  منح  وعدتكم".و 
�أ�سبوعنی مهلة �أ�سبوع و�حد ملديريات 
�لتجارة عر �لرت�ب �لوطني من �أجل 
جمع �لإح�سائيات �ملتعلقة باحلليب و 
طرق توزعه و �مل�ستفيدين منه.ومنذ 
تعيينه على ر�أ�س وز�رة �لتجارة �سهر 
�لتجارة  وزير  �أعلن  �لفارط  دي�سمر 
�أ�سماها  ما  على  �حلرب  رزيق  كمال 
�سيعمل  باأنه  �حلليب".موؤكد�  "مافيا 
حتدي  تريد  جهة  كل  حما�سبة  على 
�لدولة، ل �سيما و �أن �ملمار�سات غری 
�ملو�طن  �أنهكت  و  تو�سعت  �ل�رصعية 
باأنه �سيتحمل  �لب�سيط.و �سدد رزيق 
ما  مو�جهة  يف  �لكاملة  م�سوؤوليته 
�حلليب،  باأزمة  يتعلق  فيما  يح�سل... 
حيث قال:"من يريد �ختبار قوة �لدولة 

موزعا  �أو  تاجر�  كان  �سو�ء  ف�سری�ها 
�سریى  لكن  �أه��دد  ل  فاأنا  للحليب، 
�ل�سياق  �لدولة".ويف  جروت  �جلميع 
�أ�سبوع  مهلة  �ملتحدث  �أعطى  ذ�ته 
�لرت�ب  عر  �لتجارة  ملديريات  و�حد 
�لإح�سائيات  جمع  �أجل  من  �لوطني 
نف�س  يف  مت�سائال  باحلليب،  �ملتعلقة 
جعلت  �لتي  �لأ�سباب  عن  �لوقت 
�لفالحة لت�سلها  و  �لتجارة  وز�رتي 
�حلليب.كما  وجهة  حول  معلومة  �أية 
�لتجارة  �لأول يف قطاع  �لرجل  تعهد 
جميع  يف  �حلليب  مادة  بتوفر  �لوزير 
بالغلق  تعليمات  م�سديا  �ملحالت، 
�لتجار على  ملبنة جتر  لأية  �لفوري 
�أي  �أو  �للنب  �أو  �لبقر  حليب  ���رص�ء 
يف  �ملدعم.و  �حلليب  غری  �أخرى،  مادة 
�ل�سياق نف�سه �أعطى رزيق  تعليمات 
�أي  �ملوزعنی من حتميل  متنع  مل�ساحله 
منتوج غری �حلليب �ملدعم، م�سدد� باأن 
حمملة  �ساحنته  ت�سبط  م��وزع  �أي 
بغری �حلليب �سيتم حجز �سلعته، لأنه 

لن يحمل �سوى �حلليب �ملدعم فقط.
قطاعه  �لتز�م  �لتجارة  وزير  �أكد  و    
خالل  من  نهائيا  �حلليب  �أزم��ة  بحل 
على  �لربح  هام�س  ت�سقيف  �ق��رت�ح 
كل  معاقبة  و  �لأوىل  �ل�����وز�رة 
وفقا  �مل�سكل  ه��ذ�  يف  �ملت�سببنی 
بالق�ساء  متعهد�  �جلمهورية،  لقو�ننی 
ب��ودرة  �رصقة  حم���اولت  ك��ل  على 

لن  �حلليب  باأن  و  حتويلها.  و  �حلليب 
يباع �إل ب�25 دينار�.و قال كمال رزيق 
�لإذ�ع��ة  بها  خ�س  ت�رصيحات  يف 
�أم�س �لأول:"معرفة  �لدولية  �جلز�ئرية 
�لأ�سباب �حلقيقية لهذ� �مل�سكل كانت 
و  �مل�سوؤولنی  لقاء�ت مع خمتلف  بعد 
�لفاعلنی يف �مليد�ن حيث قمنا بك�سف 
�لغمو�س عن عدة  �أمور، خا�سة بعد 
�ملعلوماتية  �ملنظومة  على  حت�سلنا 

�خلا�سة  بتوزيع �حلليب، �ت�سح وجود 
�لعمومية  �مللبنات  قبل  من  جتاوز�ت 
و �خلا�سة �لتي تقوم مبا ي�سمى بالبيع 
�لقانونية  غری  �لفوترة  و  �مل�رصوط 
يحرتمون  ل  �لذين  �ملوزعون  وكذ� 
:"بناء  قائال  �أ�ساف  �لطريق".و  ورقة 
على   �قرتحنا  �ملعطيات  ه��ذه  على 
�لوزير �لأول ت�سقيف هام�س �لربح و 
لتحمل  ��ستعد�دنا  و�أبدينا  رده  ننتظر 

دينار  مليار�ت  ب�3.2  �ملقدر  �لفارق 
ح�سب  �ن��ه  م��رز�  �سنو�ت   3 مل��دة 
�ملفرو�س  من  �ملعلوماتية،  �ملنظومة 
142 مليون  باإنتاج   �مللبنات  �أن تقوم 
كي�س حليب �أي ما يقارب 4.7 مالينی 
كي�س يف �ليوم و رغم ذلك جند هناك 
دينار�  ب�35  يباع  و  �حلليب  يف  ندرة 
نقبل  �أن  ميكننا  ل  مرفو�س  �أمر  وهذ� 

به".

25 دينارا للكي�س الواحد. ك�شف وزير التجارة كمال رزيق اأن م�شاحله على م�شتوى الوزارة قامت باإعداد نظام معلوماتي خا�س بتتبع احلليب املدعم و املقنن �شعره بـ 

قال اإن وزارة التجارة اأ�شبحت تعرف م�شاره ب�شكل كامل

عبد  �جلمهورية  رئي�س   ، �سدد 
�جتماع  خالل   ، تبون  �ملجيد 
،على  �ملنعقد  �لوزر�ء  جمل�س 
تخ�س�سات  �إدر�ج  ���رصورة 
�لتكوين  قطاع  يف  ج��دي��دة 
�لتنمية  ع�رصنة  تت�سمن 
متطلبات  م��ع  لتتما�سى 
ترتكز   و  �ملتطور   �ل�سوق 
و  �ل�سطناعي  �لذكاء  على 

�لطاقة �ل�سم�سية. .
لتحقيق  و   ، �ل�سياق  هذ�  ويف 
�ملحلل  و  �لأ�ستاذ  قال    ، ذلك 
�لرحمان  عبد   ، �لقت�سادي 
عية ، �إن هذ� �لإجر�ء ل يكون 
ربط  خ��الل  م��ن   �إل  عمليا 
�ملنتجنی)  مع  مبا�رصة  �ل�سباب 
�مل�ستثمرين (  لكت�ساب خرة 
عملية، من خالل فتح م�سانع 
لإنتاج �لألو�ح �ل�سم�سية، على 
�عتبار �أن �لعتماد على �لذكاء 
�أ�سا�س    " هو  �ل�سطناعي 

يف    ) �لدينية  �مل��ع��ام��الت   (
يف  لإ�سهامه   �ل��دول  خمتلف 

حل �لكثری من �مل�ساكل.."  
�ملحلل  رح���ب  ج��ه��ت��ه  م���ن 
  ، يحي  بن  فريد   ، �لقت�سادي 
و  �لتخ�س�سات  هذه  ب��اإدر�ج 
طالب بو�سع مقاربة تنظيمية 
�ساملة  �لتي من �ساأنها ت�سمن 
للمرتب�س بعد �إكماله �لتكوين  
ليكون جاهز� و م�ستعد� للحياة 

�لعملية .
�أن   ، �ملتحدث  ذ�ت  �أف���اد  و 
�ل�سطناعي  �لذكاء  م�سكل 
بنی  �لتن�سيق  نق�س  مرجعه 
�سوق  و  �لتعليم  و  �لتكوين 
�ل�سغل. كما طالب بدوره على 
�إ�سرت�جتية  "و�سع  ���رصورة 
و�قع  و  �لتكوين  بنی  متكاملة 

�ل�سغل.

ق/و

خرباء يثمنون قرار رئي�س 
اجلمهورية اإدراج تخ�ش�شات 

جديدة يف التكوين املهني

جاء يف بيان للديو�ن �جلز�ئري �ملهني للحبوب، �أن 
�لبالد من  و�رد�ت  تقلي�س  متّكن من  �لأخری  هذ� 
�إىل  �للجوء  وعدم  باملائة   18 بن�سبة  �للنی  �لقمح 
لتغذية  �ملوجه  �ل�سعری  �ل�سلب و  �لقمح  ��ستری�د 

�ملو��سي خالل مو�سم 2018 /2019  .
من  �ملبذولة  �ملجهود�ت  �أن  �لديو�ن  �أو�سح  و 
طرف قطاع �لفالحة و �لتنمية �لريفية يف �سعبة 
�سمحت   ،  2019/  2018 مو�سم  خالل  �حلبوب 
خا�سة  �ملوجه  �للنی  �لقمح  و�رد�ت  بتقلي�س 
من  باملئة   18 بن�سبة  )�لفرينة(  �لطحنی  لإنتاج 
باملئة   16.33 ب���  و  �مل�ستوردة،  �لكميات  حيث 
بعام  مقارنة   2019 �سنة  �لقيمة خالل  من حيث 

. 2018
�لعمومية  �ل�سلطات  و�سعت  ب��امل��و�ز�ة،  و 
�لوطني من  �لإنتاج  �إىل رفع  �إ�سرت�تيجية تهدف 
�لقمح �للنی، ترتكز على ��ستغالل �لإمكانيات و 
�لقدر�ت �ملتوفرة خا�سة يف �جلنوب و �له�ساب 

�لعليا، بح�سب نف�س �مل�سدر.
بالإ�سافة �إىل ذلك ، مت و�سع نظام وطني ملكافحة 

تبذير مادة �لقمح �للنی، �لتي ل تز�ل ت�سكل عبئا 
على ميز�ن �ملدفوعات، �لذي يتكبد خ�سائر تفوق 
يف  �لإ���رص�ف  جر�ء  �سنويا  دولر  مليون   350

��ستهالكها، بح�سب نف�س �مل�سدر..
�مل�سدر،  ذ�ت  �أفاد  �ل�سلب،  �لقمح  وبخ�سو�س 
�أن �لديو�ن "مل يلجاأ �إىل �ل�سوق �لدولية ل�ستری�د 
بحيث   ،"  2019 �بريل  �سهر  منذ  �ل�سلب  �لقمح 
من  مبا�رصة  �لتحويل  وح��د�ت  بتموين  يقوم 
�حل�ساد  مو�سم  غاية  �إىل  وهذ�  �لوطني  �لإنتاج 

لعام 2020 .
�أما فيما يتعلق مبادة �ل�سعری �ملوجهة خا�سة لتغذية 
�لذي مت جتميعه من  �لإنتاج  �ملو��سي، فقد �سمح 
خالل  للحبوب  �ملهني  �جلز�ئري  �لديو�ن  طرف 
مو�سم 2018 /2019، بتلبية �حلاجيات �إىل غاية 
��ستری�د  �إىل  �للجوء  دون  �ملقبل  �حل�ساد  مو�سم 

هذه �ملادة.
و ح�سب �لبيان "مل يقم �لديو�ن باأية عملية ��ستری�د 
ظهور  �أن  �إل   2019 �سهرفيفري   منذ  لل�سعری 
�إىل  بالديو�ن  �ملادة دفعت  �حتياجات جديدة لهذه 

�لتوجه  و  لتلبيتها  �ل�سرت�تيجي  �للجوء ملخزونه 
نحو عمليات ��ستری�د مرتقبة خالل �ل�سنة �جلارية 
)2020( لتاأمنی مرحلة ما بنی �ملو��سم، وهي �لفرتة 

�لتي تاأتي قبل مو�سم �حل�ساد.".
و ح�سب ذ�ت �مل�سدر، تعد مادة �ل�سعری مكمال 
ع�سب  على  عادة  يعتمد  �لذي  للما�سية  غذ�ئيا 
�ملر�عي خا�سة يف �ملناطق �ل�سهبية و �لتي تاأثرت 
من نق�س �لأمطار منذ خريف 2019، �أين �تخذت 
حت�سنی  و  لتاأطری  �إجر�ء�ت  �لعمومية  �ل�سلطات 
��ستغالل و ت�سيری هذه �ملناطق �لرعوية، مب�ساركة 
��ستغالل  نظام  �إىل  �لو�سول  ق�سد  �ملهنينی 

م�ستد�م لها و تفادي تدهورها..
كما مت يف هذ� �لإطار، �لتكفل باحتياجات �أخرى 
جديدة ل�سعبة �لإبل و �ملاعز بهدف تطويرها نظر� 
�لفالحي،  �لن�ساط  هذ�  يكت�سيها  �لتي  لالأهمية 
جانب  �إىل  باجلنوب،  �حلدودية  للوليات  بالن�سبة 
�ل�سعری  مادة  بيع  و  لتوزيع  جديدة  نقاط  فتح 
تيميمون  و  تندوف  و  �سالح  عنی  يف  �ملدعمة 
تو�سيلها  لت�سهيل  وهذ�  خمتار؛  باجي  برج  و 

للمربنی 
�لنتائج �ليجابية �ملحققة يف �سعبة  للتذكری فاإن 
�إ�سافة   ،  2019/  2018 مو�سم  خالل  �حلبوب 
�تخذتها  �لتي  �ل��و�رد�ت  تر�سيد  �إج��ر�ء�ت  �إىل 
�أرباح  بتحقيق  �سمحت  �لعمومية،  �ل�سلطات 
مليار   1 فاقت  بقيمة  �ل�سعبة،  بالعملة  معترة 

دولر لفائدة �خلزينة �لعمومية.
و �أ�سار �لديو�ن �إىل جمهود�ت مئات �لآلف من 
�ملنتجنی و �آلف �لتقنينی �لذين جتندو� لرفع حتدي 
تعزيز �لأمن �لغذ�ئي للبالد، و �مل�ساهمة يف تنويع 

�لقت�ساد �لوطني. 
و �رتفعت كميات �إنتاج �حلبوب �ملجمع و �ملخزن 
�سنة 2019 على م�ستوى �لديو�ن �لوطني �ملهني 
منها  قنطار  مليون   27 من  �أكرث  �إىل  للحبوب، 
 3.6 و  �ل�سلب  �لقمح  من  قنطار  مليون   20.2
3.3 مالينی قنطار  و  �ل�سعری  مالينی قنطار من 

من �لقمح �للنی
ق/و

الديوان املهني للحبوب يقّل�س واردات القمح اللني بـ 18%
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عدم ال�شتقرار ُيهدد جممع �شوناطراك يف امل�شتقبل

حممد علي 
-----------------

�ل�ستقر�ر  ع��دم  م�سل�سل  ي��ز�ل  ول 
متو��سال يف �أعلى هرم هذه �ملوؤ�س�سة، 
تعينی  على  يلبث  مل  �أن��ه  منطلق  من 
ملجمع  �ل�سابق  �لعام  �ملدير  �لرئي�س 
 3 �سيخي  �لدين  كمال  �سوناطر�ك 
لتن�سيب  تنحيته  �أعيد  حتى  �أ�سهر، 
ر�أ���س  على  جديد  ع��ام  مدير  رئي�س 
حمل  يبقى  �لذي  �لأمر  �ملوؤ�س�سة،  هذه 
بها  �ملعمول  �ملعايری  عن  �لت�ساوؤل 
�تخاذ  �ساحبة  �مل�سوؤولة  �لدو�ئر  لدى 
�ملقايي�س  و  �لقر�ر�ت،  من  �لنوع  هذ� 
يف  �ل�سامنی  �ملوظفنی  بتعينی  �خلا�سة 

هذه �ملنا�سب �حل�سا�سة.
حممد  �لطاقة  وزي��ر  �إجابة  تبدو  ول 
عرقاب خالل مر��سيم ت�سليم و ��ستالم 
�جلديد  �لعام  �ملدير  للرئي�س  �ملهام 
لل�رصكة توفيق حكار من �سلفه كمال 
�لدين �سيخي �أم�س مقنعة، حيث قال �إن 
�ل�رصكات  حياة  �أمور حت�سل يف  “هذه 
مرة  كل  يف  �سوناطر�ك  �أن  وخا�سة 

يتولها �أحد �إطار�تها”.
يف  �مل�ستمرة  �لتغيری�ت  هذه  توؤثر  �إذ 
�سوناطر�ك،  جممع  على  �مل�سوؤولنی 

�ملوؤ�س�سة ب�سكل خا�س  �أّن  من منطلق 
با�ستمر�ر  �لطاقة عامة مرهون  وقطاع 
من  �لأجانب،  �ل�رصكاء  مع  �لعالقات 
ذ�ت  �ل�رص�كات  و  �ل�سفقات  �إمتام  �أجل 
يف  �ل�ستثمارية  بامل�ساريع  �لعالقة 
�لتنقيب  غر�ر  على  �ملجالت،  خمتلف 
�لإنتاج  و  �ل�ستخر�ج  �ل�ستك�ساف،  و 
�لن�ساطات  م��ن  وغ��ریه��ا  �لنقل  و 
بالتعامل  �لأول،  باملقام  ترتبط  �لتي 
و  �لأجنبية  �لبرتولية  �ل�رصكات  مع 
خدماتها،  و  خرتها  من  �ل�ستفادة 
�لأجنبية  �ل�رصكات  هذه  �أّن  و  ل�سيما 
لطاملا �نتقدت طريقة تعامل �جلز�ئر يف 
�أبدت خماوفها  و  �لطاقة  قطاع  ت�سيری 
�لأمر  هذ�  معترة  �ل�ستقر�ر،  عدم  من 
ت�سيری  تو�جه  �لتي  �لعر�قيل  �أهم  �أحد 
بينما  �جلز�ئرية،  �ل�سوق  يف  ن�ساطاتها 
يف  �مل�سوؤولة  �جلهات  تتعامل  كانت 
تنظيم  مع  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت 
�لعموم  على  �لقت�سادية  �لقطاعات 
ما  عادة  �لتي  �ل�سيا�سية،  بالقر�ر�ت 
�لأجنبية  �ملوؤ�س�سات  �أو�ساع  تقلب 
قلم  بجرة  عقب  على  ر�أ�سا  �مل�ستثمرة 
يف  ي�ستمر  ل  قد  م�سوؤول  من  و�حدة، 

من�سبه لب�سعة �أ�سابيع.
�لت�ساوؤل  ي�سری  �لأ�سا�س،  هذ�  وعلى 

عن م�سری �ملوؤ�س�سة �لأوىل يف �جلز�ئر 
�لتغيری�ت،  ه��ذه  ظ��ل  يف  م�رصوعا، 
�سمن  ُي�سنف  �ملجمع  �أّن  و  ل�سيما 
�سو�ء  �لدولية،  �لبرتولية  �ملجموعات 
خا�سة  �لت�سدير،  �أو  لالإنتاج  بالن�سبة 
�إفريقيا،  �لأوىل  �ملرتبة  �حتلت  �أن  بعد 
�لقيا�سي  �لرقم  �ملوؤ�س�سة حتطم  �ّن  غری 
تعتر  لكونها   �أخ���رى،  جم��الت  يف 
�لتي  �لوحيدة  �لبرتولية  �ل�رصكات  من 
مديريها  مكوث  معدل  يتجاوز  ل 

�لثالثة  و  �ل�سنة  �ل�رصكة  ر�أ���س  على 
�أ�سهر، ماعد� حممد مزيان �لذي تر�أ�س 
�سنو�ت،  �ست  قر�بة  ملدة  �سوناطر�ك 
�لوزير  ملرتنی  و  �ملن�سب  تقلد  �أن  بعد 
مدير  كرئي�س  خليل،  �سكيب  �لأ�سبق، 
على  �إ�رص�فه  مع  مو�ز�ة  بالنيابة،  عام 
بنی  ذلك  و  �ملناجم،  و  �لطاقة  وز�رة 
�لوقت  يف   ،2003 �إىل   2001 �سنتي 
يف  و  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  عنّی  �لذي 
فقط،  �لأخ��ریة  �سنو�ت،  خم�س  ظرف 

وهم  عامنی،  مديرين  روؤ�ساء  �أربعة 
نور  �حلفيظ فغويل،  �لتو�يل عبد  على 
�لدين �رصو�طي، عبد �حلميد زرڤنی، و 
عام  مدير  رئي�س  �سحنون  �سعيد  �أخری� 
بعده  ليعنی  �أ�سهر،  ت�سعة  ملدة  بالنيابة 
�أمنی معزوزي مدير� عاما، و تو�لت �إثر 
�أعلى  يف  �لإق��الت  و  �لتعيينات  ذلك 
�ملومن  عبد  غر�ر  على  �ملوؤ�س�سة،  هرم 
�أخری�  و  ح�سي�سي  ر�سيد  ق��دور،  ولد 

كمال �لدين �سيخي.

93 من تغطية الواردات الوطنية، اإّل اأن التغيريات املتكررة على راأ�س جممع �شوناطراك يف ال�شنوات القليلة   على الرغم من كونها اأهم موؤ�ش�شة يف اجلزائر و امل�شوؤولة على قوت اجلزائريني بن�شبة 
الكثري من نقاط ال�شتفهام. املا�شية يثري 

بالرغم من اأنها م�شوؤولة على  قوت اجلزئريني بن�شبة 93 باملئة 

�مل�ستقبل،  جبهة  رئي�س  �عتر 
�ل�سبيل  �أن  بلعيد،  �لعزيز  عبد 
يتم  ل  �لف�ساد  ظاهرة  ملحاربة 
�إعالن  و  �ل�سيا�سة  باخلطابات 
بالتطبيق  بل  �حل�سنة،  �لنو�يا 
يف  مثمنا  للقو�ننی،  �ل�سارم 
جمهود�ت  جميع  �آخ��ر  �سياق 
�لرفاه  لتحقيق  �لر�مية  �حلكومة 
لل�سعب �جلز�ئري و �إخر�ج �لبالد 
حزبه  �أن  م�سری�  �أزمتها،  من 
طاملا  لها  قويا  �سند�  �سيكون 

�سارت �سمن هذ� �لنهج.
و قال بلعيد خالل �نعقاد �لدورة 
�لوطني  للمجل�س  �ل��ع��ادي��ة 
ل��ل��ح��زب ب��ف��ن��دق �ل��ري��ا���س،: 
�مل��ب��ذول��ة  للجهود  “تقدير� 
كاأ�سلوب  �حل���و�ر  �ن��ت��ه��اَج  و 
�لأزم���ات  ملعاجلة  ح�����س��اري 
�لوطن  ��ستقر�ر  على  للحفاظ 
كان لز�ما علينا �لتم�سك باحلو�ر 
وعرنا  �لآمنة،  �خليار�ت  كاأحد 
عليها يف كل �ملنا�سبات بخطاب 
مت�سكنا  وما  �رصيح،  و  و��سح 
باحلو�ر يف �لنتخابات �لرئا�سية 
�إل قناعة منا بهذ� �لو�جب، نعر 
�لنتخابي  للم�سار  �رتياحنا  عن 

و لختيار �ل�سعب رئي�سا لتبقى 
�آمنة  م�ستقرة  �ساخمة  �جلز�ئر 

بكل مقوماتها �حل�سارية”.
“ن�ساأل  �مل��ت��ح��دث:  ت��اب��ع  و 
م�سعى  نثمن  و  �لتوفيق  �لله 
جمهود  ك��ل  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة 
�ل�سعب  م�سلحة  يف  ي�سب 
�لبالد  �لرفاه له، و يخرج  يحقق 
باإيجابية  �سنتعامل  �أزمتها.  من 
معها، و �سنكون �سند� لها طاملا 
لكن  �ل�سعب  خدمة  يف  تكون 

هذ� ل يثينا عن قول �حلق”.
ظاهرة  حماربة  بخ�سو�س  و 
جبهة  رئ��ي�����س  �أك���د  �ل��ف�����س��اد 
�مل�ستقبل �أنه ل يكون باخلطابات 
�ل�سياق:  يف  قائال  �ل�سيا�سية، 
“ظاهرة �لف�ساد بلغ حد� ل يطاق، 
يف  �جلز�ئر  �سورة  �سوهت  �إذ 
�ملجتمع �لدويل و قو�ست جميع 
بالقت�ساد،  �لقالع  حماولت 
لن  �لف�ساد  حماربة  �أن  جن��زم 
ول  �ل�سيا�سية  باخلطابات  يتم 
�حل�سنة،  �لنو�يا  عن  بالعالن 
و  للقو�ننی  �سارم  بتطبيق  بل 

تفعيل جهاز �لق�ساء”.
ق/و

بلعيد يوؤكد: 

 “حماربة الف�شاد ل يتم باخلطابات 
ال�شيا�شية و اإعالن النوايا احل�شنة”

�ل�سير�نية  �جلر�ئم  مكافحة  فرق  �سجلت 
�لوطني،  لالأمن  �لعامة  للمديرية  �لتابعة 
�ل�سنة  خالل  �إلكرتونية  جر�ئم    4210
بامل�سا�س  جلها  تعلقت  و  �ملنتهية، 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  ع��ر  بالأ�سخا�س 
�لجتماعي، حيث فاقت �ألف جرمية، تورط 
�أ�سخا�س ي�ستغلون �ل�سفحات  فيها عدة 
و  �لت�سهری  �لتهديد،  بغر�س  �لفرت��سية 

كذ� ن�رص �أمور خمالفة للقو�ننی. 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �سجلت   
�جلر�ئم  ن�سب  يف  حم�سو�سا  �رتفاعا 
�ملتعلقة باجلر�ئم �لإلكرتونية، بالتز�من مع 
�أكد  حيث  باجلز�ئر،  �ل�سعبي  �حلر�ك  بد�ية 
�ل�رصطة  مديرية  مدير  �ل�رصطة،  مر�قب 
مت  �أنه  �أرزق��ي،  �ل�سعيد  �حلاج  �لق�سائية، 
ت�سجيل 4 �آلف و210 جر�ئم  �إلكرتونية، 
بامل�سا�س  تتعلق  ق�سية  �أل���ف  منها 
�لتو��سل  من�سات  عر  بالأ�سخا�س 
يك�سف  و  يو��سل  �أن  قبل  �لجتماعي، 
من  جرمية  و274  �آلف  ثالثة  معاجلة  عن 
�إىل  �أ�سار  �لق�سايا �مل�سجلة، كما  جمموع 
�رتفاع معدل �ملخدر�ت �ملحجوزة مقارنة 

بال�سنة �لفارطة. 
عر�س  هام�س  على  �ملتحدث  �أك��د  و 
�لق�سائية  �ل�رصطة  ن�ساطات  ح�سيلة 
�لق�سائية  �ل�رصطة  �أن   ،2019 بعنو�ن 
�جلرمية،  �أ�سكال  كافة  على حماربة  تعمل 

لالأوطان،  �لعابرة  �جلر�ئم  منها  خا�سة 
�لجتار باملخدر�ت و كذ� �لتهريب، ف�سال 
حيث  �لإلكرتونية،  �جلر�ئم  حماربة  عن 
�ملن�رصمة  �ل�سنة  خالل  �لأخ��ریة  عاجلت 
61 �ألفا و564 ق�سية من �أ�سل قر�بة 88 
�ألف ق�سية، تتعلق باجلنايات و �جلنح �سد 
�لأ�سخا�س، تورط فيها 76 �ألف �سخ�س، 
مر�قب  -ح�سب  �ل�ساأن  هذ�  يف  متت  حيث 
ق�سية  و211  �ألفا   33 معاجلة  �ل�رصطة- 
كما  �لعمدي،  �جلرح  و  بال�رصب  تتعلق 
جمموع  من  ق�سايا   203 معاجلة  متت 
و  �لعمدي.  بالقتل  متعلقة  ق�سية   211
م�سالح  �أن  �أكد  �خلطاأ،  �لقتل  بخ�سو�س 
�ل�رصطة �لق�سائية كانت قد �سجلت خالل 
40 ق�سية، و346 ق�سية  �ل�سنة �لفارطة 

كذ�  و  �لقتل،  مبحاولة  تعلقت  �أخ��رى 
�إىل  �ملف�سي  �لعمدي  �جلرح  و  �ل�رصب 
 48 ذ�تها  �مل�سالح  �سجلت  حيث  �لوفاة، 
منها  2019، عوجلت  �سنة  ق�سية خالل 
�ألف   18 معاجلة  عن  ف�سال  ق�سية،   46

ق�سية تتعلق بال�سب و �ل�ستم. 
و �رتفع معدل �جلر�ئم �ملتعلقة باملخدر�ت 
مقارنة بال�سنة �لفارطة، حيث �أكد مر�قب 
�ل�رصطة �أن �سنة 2019 �سهدت ت�سجيل 
9 �آلف و 206 ق�سايا متعلقة بهذ� �لنوع 
ق�سية  و55  �آلف   8 مقابل  �جلر�ئم،  من 
حيث   ،2018 خ��الل  �سجلت  قد  كانت 
تورط �أزيد من 15 �ألف �سخ�س، بينما مت 

حجز قر�بة 6 �أطنان من �ملخدر�ت. 
�لق�سائية  �ل�رصطة  م�سالح  عاجلت  و 
خالل  �لوطن،  وليات  �أمن  عر  �ملوزعة 
جرمية  �آلف   8 من  �أزي��د  �ملنتهية  �ل�سنة 
ق�سية   415 منها  مالية،  و  �قت�سادية 
�لتنظيم  و  �لت�رصيع  مبخالفة  تعلقت 
روؤو���س  بحركة  و  بال�رصف  �خلا�سنی 
تعلقت  �أخ��رى  جرمية  و593  �لأم���و�ل، 
بالتهريب، ف�سال عن معاجلة 532 ق�سية 
 17 عن  ف�سال  �لعملة،  بتزوير  تعلقت 
ق�سية تعلقت بامل�سا�س بالرت�ث �لعقاري. 
ق/و

اأغلبها تعّلق بامل�شا�س بالأ�شخا�س عرب مواقع التوا�شل الجتماعي

ت�شجيل 4210 جرائم  �شيبريانية خالل 2019

وزارة العدل تر�شخ ملطلب نقابة الق�شاة
وّجه �لأمنی �لعام لوز�رة �لعدل مذكرة �إىل روؤ�ساء و �لنو�ب �لعامنی لدى �ملجال�س �لق�سائية 

ياأمرهم فيها بعدم �لعتد�د باملذكرة �ل�سادرة عن �ملفت�سية �لعامة �لتي �أثارت جدل كبری�.
�لتي  �لقر�ر�ت  و  �لأحكام  باإر�سال  �لق�ساة  �مللغاة،  �ملذكرة  �لعام طالب يف  �ملفت�س  و كان 

يرونها غری قانونية مع �حلفاظ على �رصية هوياتهم.
يف  وتدخال  خطری�  جتاوز�  �أم�س،   �سدر  بيان  يف  للق�ساة  �لوطنية  �لنقابة  �عترتها  و 
دعت  و  �لق�ساء  �أحكام  على  �لتعليق  �حلق وحدها  لها  �لتي  �لق�سائية  �جلهات  �خت�سا�س 

�لنقابة ب�سحب �لتعليمة فور�.
ق/و
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اإن�شاء مركز ا�شت�شفائي �شد ال�شرطان باجللفة قريبا

علي  حممد 
------------------

�لرئي�س  تعليمات   ج���اءت  و 
�لولية،  �سكان  ملطلب  ��ستجابة 
ل��ل��ح��د م���ن م��ع��ان��اة م��ر���س��ى 
ي�سطرون  �ل��ذي��ن  �ل�����رصط��ان 
لتلقي  �أخرى  وليات  �إىل  للتنقل 
�إىل  غالبا  نقلهم  يتم  و  �لعالج 
بولية  فانون  فر�ن�س  م�ست�سفى 

. ة لبليد �

قدمتها  �إح�سائيات  ح�سب  و 
�إح�����دى ج��م��ع��ي��ات م�����س��اع��دة 
�جللفة،  بولية  �ل�رصطان  مر�سى 
و  �لنقل  ب�سمان  تعنى  �لتي 
لفائدة  �أخرى  خدمات  و  يو�ء  �لإ
 2019 �سنة  مت  فقد  �ملر�سى، 
�سخ�س   1902 ن��ق��ل  ���س��م��ان 
مرفوقنی  مري�سة   743 منهم 
ذوي��ه��م  م��ن  �سخ�سا  ب523 
فانون  فر�ن�س  م�ست�سفى  �إىل 

رحلة.  190 عر  بالبليدة 
باأخذ  �جلمعيات  تكفلت  كما 
خم��ر  �إىل  حت��ال��ي��ل  ع��ي��ن��ات 
خمابر  و  �ل��ب��ل��ي��دة  م�ست�سفى 
ك��ذ�  و  �ل��ولي��ة  ب���ذ�ت  �أخ���رى 
ثمة  من  و  �لعا�سمة،  باجلز�ئر 
�إح�����س��ار خم��ت��ل��ف ن��ت��ائ��ج ه��ذه 
�إ�سافة  ���س��ع��ة،  �لأ و  �لتحاليل 
للمر�سى  مو�عيد  حتديد  �إىل 
لهم  �أدوي��ة  جلب  و  تغيریها  �أو 
تنقالتهم  معاناة  من  للتخفيف 
ي��و�ء  �لإ توفری  كذ�  و  �لدورية، 
مر�فق  و  مري�سا   1925 لنحو 

. . نا جما
�أمر  قد  تبون،  �لرئي�س  ك��ان  و 
�ل��وزر�ء  جمل�س  �جتماع  خ��الل 
�ملا�سي،  18جانفي   ب��ت��اري��خ 
��ستعجايل"  "خمطط  باعتماد 
مع  �لقطيعة"  "�إح������د�ث  و 
قطاع  يف  �ل�سابقة  �ملمار�سات 

. ل�سحة �

للتكفل  �لأول��وي��ة  �أع��ط��ي��ت  و 
�ل�ستعجالت  يف  ب��امل��ر���س��ى 
حيث  �حلو�مل"،  و"بالن�ساء 
�أن  ت���ب���ون  �ل��رئ��ي�����س  �ع���ت���ر 
�لتوليد  �أق�سام  و  �ل�ستعجالت 
�لرئي�سة  �ل�سعف"  "نقطة  هما 
�أن  مرز�  �ل�سحية،  للمنظومة 
تنظيم"  "�إعادة  ي�ستدعي  �لأمر 
"�إجر�ء�ت  و���س��ع  و  �ل��ق��ط��اع 
�أطباء  بتكوين  خا�سة  عملية" 
�ل�ستعجالت. يف  متخ�س�سنی 

�جلمهورية  رئ��ي�����س  ل���ح  �أ ك��م��ا 
�لت�سخي�س  �����رصورة  ع��ل��ى 
�لأمر��س  لبع�س  �ملجاين  �ملبكر 
و  �ملزمنة  و  بال�سن  �ملرتبطة 
�لتحفيز�ت  منح  و  �ل�����رصط��ان 
�ل��الزم��ة م��ع �إع��ط��اء �لأول��وي��ة 
�جل��ن��وب،  م��ن  �أط��ب��اء  لتكوين 
مل�سكلة  نهائي  حل  �إيجاد  بهدف 
يف  �ملتخ�س�سنی  �لأطباء  نق�س 

�جلنوب.

 اأعطى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، خالل اجتماع جمل�س الوزراء، تعليمات اإىل وزير ال�شحة و ال�شكان و اإ�شالح 
ولية  يف  ال�شرطان  �شد  ا�شت�شفائي  مركز  اإن�شاء  م�شروع  لت�شجيل  ال�شرورية  الدرا�شات  يف  فورا  بال�شروع  امل�شت�شفيات، 

باأن ي�شرع يف اإجناز هذا املركز قبل نهاية ال�شنة اجلارية. اأمر  اجللفة، و 

الدرا�شات بال�شروع فورا يف  ياأمر  تبون 

�أ����س���درت حم��ك��م��ة �جل��ن��اي��ات 
�لب��ت��د�ئ��ي��ة ب��ورق��ل��ة،ح��ك��م��ا 
نافذ�  �سجنا  �سنة  ب15  ق�سائيا 
 28 " �لبالغ  �أ يف حق كل من "ع- 
�لعمر  من  �لبالغ   " �أ  - و"�أ �سنة 
�ملركبة  م�سادرة  مع  �سنة،   34
�أحدهما،  بحوزة  �سبطت  �لتي 
بجناية  متابعتهما  بعد  وذل��ك 
�إرهابية.  جماعة  يف  �لنخر�ط 
وفقا  �لق�سية  وق��ائ��ع  وت��ع��ود 
ماي  �سهر  �إىل  �لإحالة  ملح�رص 
�أوقفت  حينما   ،2017 �سنة  من 
ببلدية  �لوطني  للدرك  ف�سيلة 
�مل��ن�����س��ورة ب��ولي��ة غ��رد�ي��ة، 
�ملعنيان  متنها  على  كان  �سيارة 
ز"  "�س-  �ملدعو  �إىل  بالإ�سافة 
وزو،  تيزي  ولي��ة  من  �ملنحدر 
وثائقه  تفح�س  بعد  تبنی  �لذي 

بطاقة  يحمل  ن��ه  �أ �ل�سخ�سية 
حيث  م���زورة،  وطنية  تعريف 
�نتماءه  �لتحقيقات  �أظ��ه��رت 
تن�سط  كانت  �إرهابية  ملجموعة 
�أن  و  وزو،  ت��ي��زي  مب��ن��ط��ق��ة 
يف  معه  كانا  �للذين  �رصيكيه 
ع�سو�ن  �أي�سا  هما  �ل�سيارة 
�سمحت  و  �ملجموعة.  نف�س  يف 
 " �أ  - و"�أ  " �أ "ع  توقيف  عملية 
مفادها  ب��اع��رت�ف��ات  ب����الإدلء 
 ،2014 �سنة  منذ  كانا  نهما  �أ
�ملجموعة  ف��ر�د  �أ بنقل  يقومان 
�ملر�سى  و  �مل�سابنی  �لإرهابية 
م��ن م��ع��اق��ل��ه��م مب��ن��ط��ق��ة ت��ي��زي 
لال�سرت�حة  مترن��ست  �إىل  وزو 
مالية  مبالغ  تلقي  مقابل  هناك 
جاء  كما   . �ل�سعبة  بالعملة 
كانا  نهما  �أ �أي�سا  فادتهما  �إ يف 

�لأمو�ل  �إي�سال  مهمة  يتوليان 
�أو�سح  و  �إرهابية.  جماعات  بنی 
مر�فعته  خالل  �لعام  �حلق  ممثل 
كافة  �أن  �لق�سية،  ه��ذه  ب�ساأن 
حق  يف  ثابتة  �لقر�ئن  و  دل��ة  �لأ
 " �أ  - �أ  " �رصيكه  و   " �أ "ع  �مل�سمى 

جماعة  يف  �لنخر�ط  جناية  �أن  و 
�لأرك���ان،  م�ستوفية  �إره��اب��ي��ة 
د�نة  �إ �ملحكمة  هيئة  من  ملتم�سا 
�سجنا  �سنة  ب20  منهما  ك��ل 

. فذ� نا
ق/ج

بورقلة اإرهابية  جماعة  يف  بالنخراط  ملتهمني  �شجنا  �شنة   15

بغرد�ية  �لوطني  �لأمن  م�سالح  �أطلقت 
حت�سي�سية  حملة  �لأ�سبوع،  ه��ذ�  نهاية 
�مل��روري��ة،  �ل�سالمة  جم��ال  يف  و��سعة 
و  �جلماعي،  �لنقل  �سائقي  لفائدة  موجهة 
برت�ب  �حل�رصي  �لقطاع  كامل  عر  هذ� 

�لولية.

مع  تز�منت  �لتي  �لتح�سي�سية  �حلملة 
�لعامة  �ملديرية  �أطلقتها  وطنية  حملة 
�ل�رصعة  "عند  �سعار  حتت  �لوطني  لالأمن 
ح��و�دث  بعد  خا�سة   ، فينا"  ��ر  ف��كَّ  ...
�لبالد  �سهدتها  �لتي  �ساوية  �ملاأ �مل��رور 
�سحايا  لالأ�سف  خلفت  �لتي  و  موؤخر�، 

خ�سي�سا  موجهة  كانت  �لأرو�ح،  يف 
�سو�ء  �جلماعي،  �لنقل  حافالت  ل�سائقي 
ملا  �لوليات،  بنی  ما  �أو  �حل�رصي  �لنقل 
�رتفاع  يف  �مل�سوؤولية  من  جانب  من  لهم 
جهة  من  �لطرقات،  عر  �مل��رور  ح��و�دث 
�ملرور  حو�دث  خطورة  و  لطبيعة  �أخرى، 
نتائجها  كون  فيها،  طرفا  يكونون  �لتي 
�ل�سحايا  عدد  حيث  من  مرتفعة  و  وخيمة 
وفيات  �إىل  تف�سي  حمالة  ل  �أغلبها  و   ،

�مل�سافرين. �سفوف  يف 
مو�سوع  �أخ��رى  و  �جلو�نب  هذه  خمتلف 
و  �إطار�ت  عليها  �أ�رصف  �لتي  �حلملة  هذه 
�لولية،  بكافة  �لعمومي  �لأمن  عنا�رص 
�لو�قعة  �لثماين   �لدو�ئر  �أم��ن  فيها  مبا 
حيث  �لوطني،  �لأمن  �خت�سا�س  قليم  باإ
�ملبادرة  ه��ذه  على  �مل�رصفون  ��ستهدف 
�ملو�قف  كذ�  و  �مل�سافرين،  نقل  حمطات 
باحلافالت،  �خلا�سة  �لنطالق  نقاط  و 

فيها  مب��ا  �جل��م��اع��ي،  �لنقل  ���س��ي��ار�ت  و 
تربط  �لتي  �لد�خلية  �خلطوط  �أ�سحاب 
ت�سل  �لتي  �لولية،  دو�ئ��ر  و  بلديات  
غر�ر  على  كلم   270 م�سافة  �إىل  بع�سها 

�ملنيعة. و  غرد�ية  بنی  �لر�بط  �خلط 
�لتوعوية  �لتدخالت  على  و عالوة  هذ�.... 
يهدف  يوميا،  �ملرور  لعنا�رص  �لردعية  و 
تذكری  ع��ل��ى  �لعملية  ه��ذه  �أ���س��ح��اب 
�ل�سو�ء،  على  �مل�سافرون  كذ�  و  �ل�سائقنی 
�ل�سالمة  بقو�عد  �لتقيد  ���رصورة  �إىل 
�مل���روري���ة، م��ع �حل��ر���س ع��ل��ى ت��ذك��ری 
�لقانونية  بامل�سوؤولية  �حلافالت  �أ�سحاب 
�إ�سافة  عاتقهم،  على  �لتي  �لجتماعية  و 
متمثلة  تقنية  توجيهات  و  ن�سائح  �إىل 
قبل  للحافلة  �لتقنية  �ل�سالمة  تفقد  يف 
جتنب  بتهور،  �ل�سياقة  جتنب  �ل�سفر، 
ه��ذ�  و  �أخ���رى  ح��اف��الت  م��ع  �لت�سابق 
�لهاتف،  ��ستعمال  جتنب  بالزبائن،  للظفر 

لهم  �ل�سماح  عدم  عر  �لأطفال  حماية 
بالإ�سافة  �لأمامية،  باملقاعد  باجللو�س 
�ملهام  �سميم  من  �أخ��رى  توجيهات  �إىل 
بالرغم  و  �لوطني.  �لأمن  مل�سالح  �ملوكلة 
م�سالح  �سجلته  �ل��ذي  �لنخفا�س  من 
�مل��رور  ح���و�دث  ب��غ��رد�ي��ة يف  �ل�����رصط��ة 
 201 ( �حل�����رصي  بالقطاع   2019 �سنة 
�سجل  �لتي   2018 ب�سنة  مقارنة  حادث 
دوما  تعكف  نها  �أ �إل  حادثا(،   232 بها 
ملجابهة  بامليد�ن  تو�جدها  تعزيز  على 
نها  �أ خا�سة  �مل���روري،  �لإج���ر�م  ظاهرة 
نوعية  عر  خطری�  منحى  تاأخذ  �أ�سحت 
�ل�سحايا  عدد  تز�يد  حيث  من  �حل��و�دث 
�مل�سافرين  دوما  تذّكر  و  �لوفيات،  خا�سة 
�خل�رص�ء  �لأرق���ام  ��ستغالل  ب�����رصورة 
مي�س  نه  �ساأ من  ت�رصف  كل  عن  للتبليغ 

عائالتهم. �سالمة  و  ب�سالمتهم 
عامر.ع بن 

�أرزقي  �ملائية  �ملو�رد  وزير  �أوفاد 
ولية  �ىل  وز�ري��ة  جلنة  بر�قي 
و�سعية  معاينة  �أجل  من  �أدر�ر 
لل�رصب  �ل�ساحلة  باملياه  �لتموين 
خمطط  و���س��ع  و  �لتطهری،  و 
ع��م��ل ل��ل��ت��ك��ف��ل ب��ان�����س��غ��الت 

. ن ل�سكا �
بد�ية  مهامها  �للجنة  �ستبا�رص  و 
فيفري   08 �ل�سبت  �ليوم  من 

على  �ستعمل  ك��م��ا   ،2020
و  �ل�سود�ء  �لنقاط  �أهم  �إح�ساء 
�لتي  �ل�سعوبات  على  �لطالع 
تعبئة  جمال  يف  �لولية،  تعرفها 
�لتطهری  و  �ملائي  �ملورد  توزيع  و 
�ملنتخبنی  مع  بالتعاون  ه��ذ�  و 

. ملحلينی �
ق/ج

�لطبيعي  للغاز  �سبكة  تد�سنی  مت   
�لعالية  بلدية  �سكان  لفائدة 
ولية  �حلجریة  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
�لولية  و�يل  طرف  من  ورقلة 

بو�ستة. �ل�سديق  بوبكر  �أ
�مل�رصوع  ه��ذ�  م��ن  ج��زء  يقع  و 
�ل��ه��ام ع��ل��ى م�����س��ت��وى ق��ري��ة 
�سكانها  ��ستفاد  �لتي  �لطيبنی 
بطول  للتوزيع  �سبكة  �إجناز  من 
و�سلة،   595 و  ك��ل��م  5ر21 
من  �ملقدمة  للتو�سيحات  وفقا 
بالولية. �لطاقة  مديرية  طرف 
�لبلدية،  مقر  عا�سمة  وب�ساأن 
�لتوزيع  �سبكة  طول  و�سل  فقد 
بلغ  فيما  كلم،  5ر50  من  �أكرث 
و�سلة،   1.588 �لو�سالت  عدد 

�مل�سدر. نف�س  ليه  �إ �سار  �أ مثلما 
�ل��ذي  �مل�������رصوع  ه���ذ�  ك���ان  و 
�لعالية  بلدية  منه  ��ستفادت 
و��سع  برتحاب  قوبل  �ل��ذي  و 
قد  �جل��ه��ة،  مو�طني  ط��رف  م��ن 
�لرنامج  �إط��ار  يف  له  خ�س�س 

2010- للتنمية  �خل��م��ا���س��ي 
ق��در  م��ايل  ��ستثمار   ،2014
 515 منها  دج  مليون   687 ب 
�لدولة  من  كم�ساهمة  دج  مليون 
من  كم�ساهمة  دج  مليون  و172  
مديرية  وفق  �سولغاز،  موؤ�س�سة 

بالولية. �لطاقة 
�لتوزيع  �سبكة  جانب  �إىل  و 
�أك��رث  �لإج��م��ايل  طولها  �لبالغ 
�سبكة  �إجن��از  مت  فقد  كلم،   72
كلم   15 م�����س��اف��ة  ع��ل��ى  ن��ق��ل 
�ل��ذي  �مل�����رصوع  نف�س  �سمن 
يف  �نطلقت  قد  �أ�سغاله  كانت 
�نتهت  و   2014 �سنة  من  ماي 
�أن  علما   ،2019 دي�سمر  يف 
عرفت  قد  كانت  �لإجناز  �أ�سغال 
�عرت��سات  ب�سبب  ت��وق��ف��ات، 
بفعل  و  �مل���و�ط���ن���نی  ب��ع�����س 
فيما  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �لتغيری�ت 
�لنقل،  �سبكة  مب�سار  يتعلق 

�ملقدمة. �ل�رصوح  ح�سب 
ق/ج

فينا" ر  فكًّ ال�شرعة ...  "عند  �شعار  حتت 

�شرطة غرداية تطلق حملة حت�شي�شية ل�شائقي النقل اجلماعي

لل�شرب....   ال�شاحلة  باملياه  التموين  و�شعية  معاينة  اأجل  من 

اإفادة جلنة وزارية اإىل ولية 
اأدرار 

 تد�شني �شبكة الغاز الطبيعي ل�شكان 
بلدية العالية بورقلة 



أخبار الوادي العدد07
السبت 08 فيفري 2020 م الموافق لـ 14 جمادى الثانية 1441هـ1921

حجز ما يفوق 3 قناطري خمدرات واأزيد
 من 7 اآلف قر�س موؤثر و65 األف قارورة خمر

فـوزي .ق
------------------ 

�رصحا  تناولت  �ملذكورة  �لندوة 
�لن�ساطات  حل�سيلة  ب��الأرق��ام 
�ملا�سية  �ل�سنة  خالل  �مل�سجلة 
�أمن  رئي�س  �سار  �أ حيث   ،2019
�سا�سي  �لأ �لهدف  �أن  �ل��ولي��ة، 
م���ن ولي��ة  ل��ي��ه �أ �ل���ذي ي��رم��ي �إ
�سنة  ت��ك��ون  �أن  ه��و  �ل����و�دي 
حيث  للمو�طن،  بالن�سبة  �آم��ن 
�إ�سرت�تيجية  �إعد�د  على  عمدت 
معطيات  على  بناء�  عملياتية 
�لقطاعات  كافة  تخ�س  ميد�نية 
بدقة  وت�سخي�سها  حتليلها  مت 
مل��ع��رف��ة �ل��ن��ق��اط و�لأوق�����ات 
وجب  �لتي  و�لأماكن  �حل�سا�سة 
ل��ه��ذه  ت�����س��خ��ری  ومت  ت��ع��زي��زه��ا 
ومادية  ب�رصية  و�سائل  �لعملية 
 24 م��د�ر  على  تعمل  معترة 
ح�سيلة  تقدمي  م�ستهال  �ساعة، 
�لولئية  �مل�سلحة  ن�ساطات 
برز  �أ �ل��ذي  �لق�سائية  لل�رصطة 
ق�سية   765 ل�  م�ساحله  معاجلة 
�مل�سا�س  ق�سايا  جمال  يف  تندرج 

 882 معاجلة  مت  بالأ�سخا�س، 
�ملتورطنی  تخ�س  بنجاح  ق�سية 
ق�سية   551 �أهمها  �ملوقوفنی، 
�لعمدي،  و�جلرح  بال�رصب  تتعلق 
ق�سية   1207 معاجلة  جانب  �إىل 
�مل�سا�س  ق�سايا  جمال  يف  تندرج 
 839 م��ع��اجل��ة  مت  باملمتلكات، 
�ملتورطنی  تخ�س  بنجاح  ق�سية 
ق�سية   47 ه��م��ه��ا  �أ �مل��وق��وف��نی، 
�إىل  �مل��رك��ب��ات،  ب�رصقة  تتعلق 
تندرج  ق�سية   52 معاجلة  جانب 
ب��ال�����س��يء  �مل�����س��ا���س  جم���ال  يف 
 103 فيها  ت���ورط  �ل��ع��م��وم��ي، 
ق�سايا  جمال  يف  �أما  �أ�سخا�س. 
و�ملالية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �جل��ر�ئ��م 
تورط  ق�سية،   52 ت�سجيل  مت 
عاجلت  كما  �سخ�سًا،   49 فيها 
ق�سية   15 �لأمينة  �مل�سالح  ذ�ت 
�ملعلوماتية،  ب��اجل��ر�ئ��م  تتعلق 
�إ�سافة  ا،  �سخ�سً  14 فيها  تورط 
 150 م��ن  �أزي���د  ت�سجيل  �إىل 
جمال  ويف  مبا�رصة.  غری  ق�سية 
�إح�ساء  مت  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
 336 فيها  تورط  ق�سايا،   202
ث��ره��ا  �إ ع��ل��ى  مت  ي���ن  �أ ا،  �سخ�سً

من  قناطری   03 يفوق  ما  حجز 
�آلف   07 من  و�أزي��د  �مل��خ��در�ت 
ما  حجز  مت  كما  ثرة،  موؤ �أقر��س 

خمر. قارورة  �ألف   65 يقارب 
ن�ساطات  �إىل  �لتطرق  بعد ذلك مت 
�مل�����س��ل��ح��ة �ل��ولئ��ي��ة ل��الأم��ن 
 109 مر�قبة  مت  ي��ن  �أ �لعمومي 
باحل�سریة  و�سع  مع  مركبة  �ألف 
 842 وت�سجيل  مركبة،   58 ل� 
ما  و���س��ح��ب  م���روري���ة  ج��ن��ح��ة 
�سياقة،  رخ�سة  �ألف   06 يقارب 
 334 �إح�ساء  برجمة  جانب  �إىل 
جريح   403 خلف  مروري  حادث 

قتيل. و18 
ك��م��ا �أح�����س��ت ف��رق��ة ���رصط��ة 
�لرت�ب  �إىل  دخول  �لرية  �حلدود 
م�سافر�   600741 �ل��وط��ن��ي 
ما  �أ م�سافر�   618157 وخ��روج 
دخ��ول  �سجلت  فقد  ل��الأج��ان��ب 
وخروج  �أجنبيا  م�سافر�   352260
مبجموع  �أجنبيا  م�سافر�   347347
�خلا�سة  �ل��ع��ب��ور  حل��رك��ة  ك��ل��ي 

1.918.505 بالأ�سخا�س 
ما فيما يخ�س �حلدود �جلوية فقد  �أ
بالن�سبة  �ملعنية  �مل�سالح  �سجلت 

عر  �مل�سافرين  �لأ�سخا�س  لعدد 
 4.850 دخول  �لدولية  �لرحالت 
م�سافر�،   5.353 وخروج  م�سافر� 
�ل��رح��الت  ع��دد  يخ�س  وف��ي��م��ا 
رحالت،   107 �مل�سجلة  �لدولية 
�مل�سافرين  �لأ�سخا�س  عدد  �أما 
دخول  �لد�خلية  �ل��رح��الت  عر 
وخ���روج  م�����س��اف��ر�   41.481
وت�سجيل   م�����س��اف��ر�،   41.658

د�خلية. رحلة   1.740
�لن�ساطات  ح�سيلة  عر�س  مت  كما 
�جلو�رية  و�ل�رصطة  �لتح�سي�سية 
�مل��روري��ة  �ل�سالمة  غ��ر�ر  على 
وخم��اط��ر �لن���رتن���ت وخم��اط��ر 

�ملخدر�ت.
�أم��ن  رئي�س  �أك��د  �لأخ���ری،  ويف 
على  ز�بر  �لوهاب  عبد  �لولية 
�لتام  و�لن�سجام  �لتن�سيق  �أن 
عنا�رصه،  ت�سكيالت  خمتلف  بنی 
�جل��و�ري  �لعمل  على  و�لرتكيز 
�ملو�طن  باإ�رص�ك  �أكرث  و�لوقائي 
�إىل  يوؤدي  قد  �لأمنية،  �ملهمة  يف 
�مل�ستقبل. يف  �يجابية  �أكرث  نتائج 

يف اإطار مد ج�شور التوا�شل بني املوؤ�ش�شة ال�شرطية والأ�شرة الإعالمية، نّظمت م�شالح اأمن ولية الوادي، نهاية الأ�شبوع 
اأمن الولية، عميد اأول لل�شرطة عبد الوهاب  اإ�شراف رئي�س  اأمن الولية، حتت  املن�شرم، ندوة �شحفية على م�شتوى مقر 

الدوائر وروؤ�شاء مراكز الأمن احل�شري.  اأمن  اإىل جانب روؤ�شاء  امل�شالح واملكاتب،  زابر، وبح�شور روؤ�شاء 

�شحفية ندوة  يف   2019 �شنة  خـالل  ن�شاطاته  ح�شيلة  يعـر�س  الولية  اأمن 

حي الدريدي بالرباح  

�ل�سكني  �ملجمع  �سكان  ي�ستكي 
ببلدية  �لدريدي  بحي  �لريفي 
ولية  جنوب  كلم   15  ، �لرباح 
�ل�����و�دي، م��ن �ل��غ��ي��اب �ل��ت��ام 
خا�سة  �حل�����رصي��ة،  للتهيئة 
�لكهرباء  ب�سبكتي  تعلق  م��ا 
جللبها  ي�سطرون  �لتي  �ملنزلية 
لكيلومرت  ت�سل  م�سافات  على 

�ملنازل. ب�سطوح  مرور� 
م�سكل  عن  �ملعنيون  حتدث  كما 

�لتام  �لنعد�م 
و  للطرقات 
بنی  �مل�سالك 
�ل�������س���و�رع 
تربط  �ل��ت��ي 
�ل��ذي  حيهم، 
����س��ت��ف��ادو� 
�سكنات  من 
د�خ����ل����ه يف 
������س�����ك�����ل 
جم���م���ع���ات 
 ،2013 �سنة  ريفية  �سكنية 
�لغاز  �سبكتي  غياب  عن  ناهيك 

�ل�سحي. و�ل�رصف 
ذ�ت  ���س��ك��ان  م��ن  ع���دد  و�أك���د 
منذ  ��سطرو�  نهم  �أ على  �حل��ي 
كو�بل  ملد  ��ستفادتهم،  تاريخ 
�لقريبة،  �لأحياء  من  كهربائية 
كلم،   1 منها  �لبع�س  فاق  حيث 
منازل  �أ�سطح  عر  متريره  يتم 

و  �ل�سو�رع،  يف  مده  �أو  �جلری�ن 
للمحولت  غرفتنی  وجود  رغم 
دون  نها  �أ �إل  باجلهة،  �لكهربائية 
�ملعاناة  �إىل  م�سریين  جتهيز�ت، 
و  �ل�سيف،  ف�سل  يف  �لكبریة 
بربطهم  �لو�سية  �جلهات  طالبو� 
�أن  و  خا�سة  �لكهرباء،  ب�سبكة 
رم�سان  �سهر  و  �ل�سيف  ف�سل 

بو�ب.  �لأ على 
�ملتحدثنی،  ذ�ت  �أ���س��اف  كما 
من  ي�����س��ت��ف��د  مل  ح��ي��ه��م  ب����اأن 
ي�سطر  حيث  �لطرقات،  �سبكة 
�ليومي  �سبه  �لر�س  �إىل  �ل�سكان 
ل��ل�����س��و�رع مب��ي��اه ���س��ه��اري��ج 
�ملو�طننی،  م��ن  ع��دد  �ساحنات 
من  ك��ب��ریة  ك��م��ي��ات  ج��ل��ب  �أو 
بال�سو�رع،  ن�رصها  و  �حل��ج��ارة 
للو�سول  �ملركبات  تتمكن  حتى 
�ل�سخ�سية  �سو�ء  بيوتهم  �إىل 
�ملياه  بيع  �ساحنات  حتى  �أو 

عن  ناهيك  لل�رصب،  �ل�ساحلة 
�ل�رصف  ل�سبكة  �لكلي  �لغياب 
ل�رصفها  ي�سطرهم  ما  �ل�سحي، 
حفر  �لأر�س عن طريق  يف جوف 

بار. �لآ
�ل�سكاوى  �إىل  ���س��ارو�  �أ كما 
بها  ت��ق��دم��و�  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة 
�حل��ايل  و  �ل�����س��اب��ق  للمجل�س 
دون  ل��ك��ن  ���س��ف��وي��ا  و  ك��ت��اب��ي��ا 
�ل��ع��دي��د من  مم��ا ج��ع��ل  ج���دوى، 
�سكناتهم  عن  يتخلون  �ل�ساكنة 
باأ�سعار  بيعها  �أو  بهجرها  �سو�ء 
�ليومية  �مل��ع��ان��اة  ج��ر�ء  زه��ي��دة 
م�سيا  بيوتهم  �إىل  �لو�سول  يف 
ق������د�م، ل��ع��دم وج��ود  ع��ل��ى �لأ
لغياب  �أو  ب��ال�����س��و�رع  تهيئة 
عناء  متحملنی  �لكهرباء،  �سبكة 
من  قريبة  م�ساكن  ��ستئجار 

�حل�رصي. �لو�سط 
ق.م 

�شكنات دون �شبكات وتهيئة منذ �شنوات

�ل�سعبي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دع���ا 
�لعيد  �ل����و�دي  ل��ب��ل��دي��ة  �ل��ب��ل��دي 
من  �مل�ستفيدين  �ملو�طننی  زومايل 
�ملقدر  �لجتماعية  �لتح�سي�سات 
من  موؤهال  مر�سحا   4161 ب�  عددهم 
�إىل  �لتوجه  ح�سة،  �آلف   5 �أ�سل 
قامتهم  �إ من  �لقريب  �لبلدي  �لفرع 
�لتوجه  و�سط  �ل���و�دي  وقاطني 

و�ل�سوؤون  �لتنظيم  مديرية  �إىل 
ملف  يد�ع  �إ �أجل  من  وذلك  �لعامة، 
�لجتماعية  �لتجزئة  من  �ل�ستفادة 
�ملالية  �مل�ساعدة  من  و�ل�ستفادة 
من  للتح�سي�سات  �ملخ�س�سة 

.CNL �ل�سكن  �سندوق  طرف 
.ق ف�وزي 

�ل�سيخ  عنی  قرية  �سكان  ��ستكى 
�ه��رت�ء  من  خليل،  �سيدي  ببلدية 
بنی  �ل��ر�ب��ط  �لرئي�سي  �ل��ط��ري��ق 
�ل��ق��ري��ة وب��ل��دي��ة �مل��غ��ری ب��ولي��ة 
�نعك�س  �ل���ذي  م���ر  �لأ �ل�����و�دي، 
وخلف  �لعامة،  �حلياة  على  �سلًبا 
ف��ع��ال  �أ ردود  �ل��وق��ت  م���رور  م��ع 
�ملو�طننی،  �أو���س��اط  يف  غا�سبة 
من  ��ستيائهم  عن  �أع��رب��و�  �لذين 
�آل  �لتي  �لكارثية  �لو�سعية  هذه 

�لطريق. ليها  �إ
ل�  �ل�����س��ك��ان  �أك����ده  م��ا  وح�����س��ب 
�ه��رت�ء  م�سكل  ف��اإن  "�لتحرير" 
وبلدية  �لقرية  بنی  �لر�بط  �لطريق 
حميط  و�سط  يقع  و�ل��ذي  �ملغری، 
يعرف  مل  وخميف،  موح�س  غابي 
تعبيد  عملية  �أي   - ح�سبهم   –

من  ز�د  ع��دي��دة،  ���س��ن��و�ت  م��ن��ذ 
هوؤلء  �أبدى  ،حيث  �سوء�،  و�سعهم 
�ل�سديدين  و��ستيائهم  تذمرهم 
�ل��ذي  �لكارثي  �لو�سع  ه��ذ�  م��ن 
كما  ف��ي��ه،  يتخبطون  �أ���س��ب��ح��و� 
�لتهمي�س  �سيا�سة  من  ��ستغربو� 
هذ�  حق  يف  �ملنتهجة  و�لالمبالة 
�نت�سار�  ي��ع��رف  �ل���ذي  �ل��ط��ري��ق، 
ي�سعب  مما  و�ملطبات،  للحفر  كبری� 
�لتنقل  �ل�سيار�ت  �أ�سحاب  على 
�نت�سار  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ب��اأري��ح��ي��ة، 
�لعمومية  ن��ارة  �لإ و�نعد�م  �لغبار 
�ملنا�سد�ت  رغ��م  ه��ذ�  وياأتي  ب��ه.. 
ق�سد  �ملحلية  لل�سلطات  �لعديدة 
مل  �لأخریة  هذه  �أن  �إل  تهيئته،  �إعادة 

�ساكًنا.  - ح�سبهم   – حترك 
.ع منل�ي 

�ل��ذي  �ل�سرت�تيجي  �مل��وق��ع  رغ��م 
�لو�قعة  حا�سي  بلدية  به  تتمتع 
�ل���و�دي  ولي���ة  عا�سمة  ���رصق��ي 
بعد  ح��دودي  �سبه  معر�  لكونها 
تعتر  كما  �لعربي،  �لطالب  د�ئرة 
ب��و�ب��ة ع��ل��ى ولي����ات �ل�����س��م��ال 
ع��دد  �أن  �إل  ل��ل��وط��ن  �ل�����رصق��ي 
يتعدى  ل  بها  �لبنزين  حمطات 
�أ�سحاب  دعا  مما  �لو�حدة  �ملحطة 
للتحرير  ع��رو�  �لذين  �ملركبات 
�ل�سديدين  وتذمرهم  ��ستيائهم  عن 
�أحيانا  يجرهم  �لذي  �لنق�س  لهذ� 
�لدبيلة  بلدية  �إىل  �لتنقل  على 
بالبنزين  للتزود  �ملقرن  بلدية  �أو 
"بحري"  حمطة  ت��ز�ل  ل  ح��نی  يف 
مغلقة  �ل��ب��ل��دي��ة  ب���ذ�ت  �ل��و�ق��ع��ة 
�أ�سحاب  دفع  مما  جمهولة  لأ�سباب 
�ملجال  ه��ذ�  يف  لال�ستثمار  �مل��ال، 
حالت  د�رة  �لإ بریوقر�طية  لكن 

م��ا  �أ تعبریهم  ح�سب  ذل��ك  دون 
GPL(فال  ( �لغاز  ملحطة  بالن�سبة 
يتنقل  حيث  فتحها  قرب  عن  حديث 
�ملحطة  �إىل  �مل��رك��ب��ات  �أ���س��ح��اب 
تبعد  �لتي  �لدبيلة  ببلدية  �لكائنة 
يفوق  مبا  خليفة  حا�سي  بلدية  عن 
طو�بری  يف  م��رت�ت  كيلو  �لع�رصة 
وعر   ، �ل�سياق  ه��ذ�  ويف  كبریة، 
�أ�سحاب  جدد  �لإعالمي  �ملنر  هذ� 
�ل�سلطات  �إىل  منا�سدتهم  �ملركبات 
بان�سغالتهم  �لتكفل  �ملحلية 
�ملغلقة  �ملحطة  فتح  يف  �ملتمثلة 
�ملدخل  يف  �أخرى  حمطة  �إ�سافة  مع 
خليفة  ح��ا���س��ي  مل��دي��ن��ة  �ل�����س��م��ال 
�لغاز  حمطة  فتح  يف  ����رص�ع  و�لإ
و�لغاز  �لبنزين  يتوفر  حتى   GPL

�ملركبات. �أ�سحاب  جلميع 
مبارك قدودة 

الجتماعية التح�شي�شات  من  للم�شتفيدين 

م�شالح بلدية الـوادي ت�شرع
 يف ا�شتقبال ملفات ال�شتفادة

 من امل�شاعدة املالية

يقع و�شط حميط غابي موح�س وخميف

اهرتاء الطـريق الرابط بني قـرية 
عني ال�شيخ واملغري يغ�شب ال�شكـان

نق�س حمطات البنزين يوؤرق 
اأ�شحاب املركبات بحا�شي خليفة
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ربـط 46 بلدية بالألياف الب�شرية ودخول 13 
حمطة للجيل الرابع اخلدمة بامل�شيلة

حممد علي 
�أ�سدرته  �ل��ذي  �لبيان  ح�سب 
�لت�����س��ال  و  �لإع����الم  خ��ل��ي��ة 
»�ت�����س��الت  م�س��توى  على 
�إط�ار  ويف  فاإن��ه  �جل��ز�ئ�����ر«، 
�إر���س��اء  و  خدماتها  ت�ح�سنی 
و  تطوير  خ��الل  م��ن  زبائنها 
و  �سبكتها  و  �أجهزتها  ع�رصنة 
�ملخطط  �س�م�ن  تدخ�ل  �لتي 
لتطوير  �ل�ستثماري،  �لوطني 
�ل�سلكية  �لت�سالت  �سبكة 
و�سعته  �ل��ذي  �لال�سلكية  و 
خالل  مت  فقد  �لعام�ة،  �ملديرية 
�لعديد  رب��ط  �ل�����ف��ارط  �ل��ع��ام 
ب�سبكة  �ل��ولي��ة  �أح��ي��اء  م�ن 
يف  متمثلة  لالأنرتن�ت  حديثة 
طريق  ع�ن  �لب�رصية  �لأل��ي��اف 
لت�سل  كل�م   583،38 م�����د  
�إل�ى  �ملنجزة  �لجمالية  �مل�سافة 
عر  موزعة  ك�لم،   2026،71
بلدية   47 �أ�سل  من  بلدية   46
��ستكمال  �نتظار  يف  ب�الولية، 
�أولد  بلدية  ب��رب��ط  �لعملية 
�لأي�����ام،  ق�����ادم  خ��الل  ما�سي 
�لبلديات  تلك  رب��ط  وك�����ذ� 
ب�  �ملقدرة  و  �لإد�ري��ة  بفروعها 
ت�سهيل  ق�سد  بلديا  ملحقا   34
�ملو�طننی  معامالت  ت�رصي�ع 

�لإد�ري�ة،  �لوثائق  ��ستخر�ج  و 
للعملية  بالن�سبة  �ل�سيء  نف�س 
�لبيانات  معاجلة  تخ��س  �لتي 
لل�سبكة  �حل�سابية  �ملعطيات  و 
مكاتب  م�ستوى  على  �لريدية، 
حت�سنی  و  ت�����رصي��ع  و  �ل��ري��د 
م�ده��ا  مت  �أين  �لعمومية،  �خلدمة 
�لألياف  من  كلم   146،79 ب�� 
بريد  68 مكتب  م�ست  �لب�رصية 
ل  �لريد،  مكاتب  خمتلف  عر 
يف  �ملتو�جدة  تلك  منها  �سيما 
�ل�بع�ي�دة  و  �لن�ائية  �ملناطق 
وغز�ل«  »�لغيل  بريد  كمكتب 
مت  مكتبنی  �أخ�����ر  كانا  �للذين 
�ل�سبكة  بهذه  بربطهما  �لنتهاء 
لي�سل �لعدد �ىل 96 مكتب بريد 
2 »ميغا  مت ربطه بالتدفق �لعايل 
ح�س�ب  �مل�رصوع  وه��و  بايت«، 
يندرج  �ل�ذي  �لبي����ان  ذ�ت 
موقعة  �ت�فاقية  �إط��ار  �سمن 
وبريد  �جلز�ئ�ر«  »�ت�سالت  بنی 
حت�سنی  �إىل  ي�هدف  و  �جلز�ئر«، 
زبائن�ه  �ملوجهة  �لب�ريد  خدمات 
جتديد  و  ع�����رصن��ة  خ��الل  م��ن 
�ل�سلكية  �ملو��سالت  �سبكة 
�إىل  ي�����س��اف  �لال�سلكية،  و 
ملوؤ�س�سة  موقعا   31 ربط  ذلك 
�للياف  ب�سبكة  »م�وبيلي��س« 

�خلدمة  حت�سنی  ق�سد  �لب�رصية 
 153.51 ب�  تقدر  م�سافة  عب��ر 
مو�قع  ثالثة  لها  ت�ساف  كلم 
مع  �لإجن��از،  ط��ور  ف�ي  توج�د 
�لب�رصية  �للياف  كابل  �ي�سال 
م�سافة  على  موق�عا   26 �ىل 
يف  موقعا  و19  كلم.   196،45
هذه  تغطية  بغية  �لإجن��از  طور 
�لبعيدة  و  �مل��ع��زول��ة  �مل��ن��اط��ق 

�لهاتف و �لنرتنت. بخدمة 
خ��الل  مت  �أخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
 13 تن�سي��ب  �لفارط�ة،  �ل�سنة 
�لر�بع يف خمتلف  حم�طة للجيل 
ق��رى و م��د����رص �ل��ولي�����ة، يف 
تن�سيب  من  �لنته��اء  �نتظار 
�آخ����ر حم��ط��ة م���درج���ة خ��الل 
)بئر  غر�ر  على  �جلاري�ة  �ل�سنة 
�لري�س،  عنی  �ل�سو�مع،  �لعربي، 
بوطي  مقرة،  تارمونت،  �لرقايق، 
�ل�ساي�ح(، لي�سبح عدد �ملحطات 
عر تر�ب �لولية �إىل 48 حمطة، 
ور�سة  ف�ت��ح  م��ع  بالتز�من 
�جن��از  يف  متثلت  ك��رى  ع��م��ل 
تو�سعة  م�ست  م�رصوعا   )42(
لعدة  �لهاتفية  �ل�سبكة  وتطوير 
ب�سعة  �لولية  ربوع  عر  �أح�ياء 
�ىل  بالإ�سافة  زوجا،   )12722(
خا�سا  م�رصوعا   )40( �إن�جاز 

ملختلف  �لهاتفية  �لقنو�ت  بحفر 
)�أولد  �لولية على غ��ر�ر  �أحياء 
�أولد   ، �ل�سلعة  حمام   ، در�ج 
، �سيدي  ، بو�سعادة  لقبالة  عدي 
عي�سى ، عنی �خل�رص�ء ، �ل�سالل 
�أخرى(  ، �سيدي عامر، �مل�سيلة و 
خا�سة  م�ساريع   6 �إلي�ها  ي�ساف 
منها  �أُ�ستلم  �ل�سبكة  ب�سيانة 
�أخ��رى  ث��الث��ة   و   )03( ث��الث��ة  
ع��ن  ف�سال  �لإجن��از،  طور  يف 
م�ستوى  على  موقع   12 ��ستالم 
بتكنولوجيا  �مل�سيلة  مدينة 
 IDOOM فير  )�يدوم  حديث�ة 
�حل�رصي  بالقطب   )FIBRE
ملدينة �مل�سيلة، وه�و ما �سي�سمح 
من  �ل�ستفادة  م�ن  للمو�طننی 
و�لأن��رتن��ت  �لهات�ف  خ��دم��ة  
و�سبه  كبری  بثبات  تتمتع  �لتي 
بالإ�سافة  لالنقطاعات  �نعد�م 
و  جد�،  �لعايل  للتدفق  لقابليتها 
مع  ميغا،   100 �ىل  ي�سل  �لذي 
يف  �لوقت  نف�س  يف  �ل�����رصوع 
�إعادة تهيئة وع�س�رن�ة و  عملية 
�لتجارية  �لوكالت  كل  حتديث 
كل  يف  �لولية  م�ستوى  على 
�سيدي  بو�سعادة،  )�مل�سيلة،  من 
�حلجل وعنی  مقرة، عنی  عي�سى، 
جديدة  وحلة  موحد  بنمط  �مللح( 
�لتجهيز�ت  ب��اأح��دث  جم��ه��زة 
و  ر�ق��ي��ة  بخدمات  م�سحوبة 
��ستقبال تهدف من ور�ئه  ح�سن 
�ل�سعوبات  ك��ل  تذليل  �ىل 
�سيتم  كما  �لكر�م،  زبائنها  �أم�ام 
باإن�ساء و  �ل�سنة    �لنطالق هذه 
من  كل  يف  تو�جد  نقاط  تهيئة 
�أولد  و  �ل�سلعة  )حمام  د�ئ��رة 
عامر(،  �سيدي  و  جمدل  و  در�ج 
لهذه  �لعمل  خمطط  يف  مدرجة 
�إليها�إجناز  �ست�ساف  �ل�سنة، 
�لعملية  للمديرية  جديد  مقر 
بامل�سيلة  �جل��ز�ئ��ر  لت�سالت 

�لقادم�ة. �لأيام  خالل 

جت�شيد  خالله  مت  والذي  الفارط،  العام  خالل  ن�شاطها  ح�شيلة  بامل�شيلة  اجلزائر  لت�شالت  العملية  املديرية  قدمـت 
�شبكة  كلم من   583 مد  اأن مت  بعد  اإطار حت�شني خدماتهـا وع�شرنتهـا،  التي تدخل يف  امل�شاريع  و  العمليات  العديد من 
 13 تن�شيـب  مـع  »موبلي�س«،  ل�شركـة  بالأنرتنت و31 موقعا  بريـد  68 مكتب  بلدية، وربط   46 الب�شرية عرب  الألياف 
لـ  ولئية  مديرية  اإجناز  يف  النطالق  ،قرب  جتارية  وكالت   4 وتهيئــة  واإن�شاء  البلـديات  عرب  الرابع  للجيل  حمطة 

الولية. بعا�شمة  اجلزائر«  »ات�شالت 

ح�شيلة املديرية العملية لـ »ات�شالت اجلـزائر« خالل العام الفارط

عنا�رص  متكن 
ف�����س��ي��ل��ة 
ب����ح����اث  �لأ
و�ل���ت���ح���ري 
�ل���ت���اب���ع���ة 
ل������ل������درك 
�ل���وط���ن���ي 

بق�سنطينة 
ما  حجز  من 
جم���م���وع���ه 

مع  م��ه��ل��و���س  ق��ر���س   2400
ح�سب  �أ�سخا�س،   10 توقيف 
و  �لإع���الم  خلية  م��ن  علم  م��ا 
�لأمني. �ل�سلك  لذ�ت  �لت�سال 

�أنه  �خللية،  ذ�ت  حول  �أو�سح  و 
عنا�رص  بها  ق��ام  دوري��ة  ث��ن��اء  �أ
و�لتحري  ب��ح��اث  �لأ ف�سيلة 
�لأم��ن  ف�سائل  مع  بالتن�سيق 
و�ل��ت��دخ��ل �ل��ت��اب��ع��نی ل��ل��درك 
مت  ق�سنطينة  لولية  �لوطني 
ت��رت�وح  �أ�سخا�س   10 توقيف 
�سنة،  و50   20 بنی  �أعمارهم 

�لتابعة  �ل��ب��ع��ر�وي��ة  مبنطقة 
 2400 حجز  و  �خلروب  لبلدية 
�إىل  �إ���س��اف��ة  مهلو�س  ق��ر���س 
كانت  �سياحية  مركبات   3 حجز 
�ملوؤثر�ت  هذه  لرتويج  ت�ستعمل 
مالية  مبالغ  وك��ذ�  �لعقلية، 
�لرتويج  عائد�ت  من  �أنها  يرجح 

بي�ساء. �أ�سلحة  و 
يف  جز�ئي  ملف  �إجن��از  مت  قد  و 
�أمام  تقدميهم  و  �ملوقوفنی  حق 
حمكمة  لدى  �جلمهورية،  وكيل 
ذ�ت  �إليه  خل�س  كما   ، �خلروب 

�مل�سدر.                      
                                     ق/�س

حجز 2400 قر�س مهلو�س
 و توقيف 10 اأ�شخا�س باخلروب 

بق�شنطينة 

مت��ك��ن ع��ن��ا���رص �أم����ن د�ئ���رة 
�لأ�سبوع  نهاية  مبيلة  تاجنانت  
وحجز  �أ�سخا�س   04 توقيف  من 
ث��ر�ت  �مل��وؤ م��ن  �أق��ر����س   210
�ملخدر�ت  من  كمية  �لعقلية، 
�أبي�س  �سالح  معالج(،  )كيف 
حم��ظ��ور و����س��رتج��اع در�ج���ة 
من  علم  ح�سبما  م�رصوقة  نارية 
�لولية.و�أو�سح  �أمن  م�سالح 
حيثيات  �أن  ذ�ت���ه  �مل�����س��در 
تلقي  �ىل  ت��ع��ود  �ل��ق�����س��ي��ة 
�لق�سائية  �ل�رصطة  عنا�رص 
بولية  تاجنانت  د�ئ��رة  ب��اأم��ن 
ن�ساط  ح��ول  معلومات  ميلة، 
يقومان  ل�سخ�سنی  م�سبوه 
�ملوؤثر�ت  و  �ملخدر�ت  برتويج 
�ملدينة،  �أحياء  مبختلف  �لعقلية 
مر�قبة  نقاط  و�سع  مت  وعليه 
وت��ر���س��د ب��و���س��ط �مل��دي��ن��ة و 
�مل�ستبه  توقيف  مت  حيث  �أطر�فها 
 18 �لعمر  من  �لبالغنی  فيهما 
من  كمية  وح��ج��ز  �سنة  و26 
ر  قدِّ معالج(  )كيف  �ملخدر�ت 
و08  غ��ر�م��ات   03 ب  وزن��ه��ا 

)بريقابالنی(  نوع  من  كب�سولت 
 8500.00 ب  قدر  مايل  ومبلغ 
مقر  �ىل  حتويلهما  ليتم  دج 
�لتحقيق  �لد�ئرة.عميلة  �أم��ن 
مكن  فيهما  �مل�ستبه  مع  �ملعمق 
�رصيكيهما  �ىل  �لو�سول  من 
 23 و   20 �لعمر  من  �لبالغنی 
بحوزتهما  ع��رث  حيث  �سنة. 
�ملوؤثر�ت  من  قر�س   202 على 
و  ن����و�ع  �لأ خمتلفة  �لعقلية 
)كيف  �مل��خ��در�ت  م��ن  كمية 
 0.2 ب  وزن��ه��ا  ق��در  معالج(، 
�سالح  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة  غ���ر�م 
ورق  )ق��اط��ع  حم��ظ��ور  �أبي�س 
�ملخدر�ت  تهيئة  يف  ي�ستعمل 
در�جة  و��سرتجاع  بيعها(  قبل 

م�رصوقة. نارية 
�لإج����ر�ء�ت  ��ستكمال  بعد   
�مل�ستبه  تقدمي  مت  �لقانونية، 
�لنيابة  ل��دى  �لأرب��ع��ة   فيهم 
�سلغوم  مبحكمة  �ملخت�سة 
حقهم  يف  �سدر  حيث  �لعيد، 

 . �مل�سدر  ي�سيف  �إيد�ع  �أمر 
مهناوي  بوجمعة 

القب�س على  04 مروجي خمدرات 
وموؤثرات عقلية  بتاجنانت مبيلة 

�ملعتمد  �لأم��ن��ي  �ملخطط  �ط��ار  يف 
�ملدية،  ولية  �من  م�سالح  طرف  من 
مبختلف  �جلرمية  حماربة  �ىل  �لر�مي  
و  �ل�رصقات  جر�ئم  ل�سيما  �أ�سكالها 

�ملو�طننی. ممتلكات  على  �ل�سطو 
د�ئ��رة  لأم��ن  �ل�رصطة  ق��و�ت  متكنت 
�لأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ب��امل��دي��ة،  وزرة 
�جر�مية  ب�سبكة  �لإطاحة  من  �ملا�سي 
و  مو�طني  نفو�س  يف  �لرعب  زرعت 
ب��وزرة  �لتجارية  �ملحالت  ��سحاب 
�ل�سطو  و  �ل�رصقة  عمليات  خالل  من 
جتارية  حمالت  عدة  ��ستهدفت  �لتي 
�ملدينة  و�سط  عن  معزل  يف  �لو�قعة 

�لظالم. و  �لبعد  ظرف  م�ستغلنی 
من   �ل�سحايا  بع�س  �سكاوى  بعد 
فتحت  �لتجارية،  �ملحالت  �أ�سحاب 
حتقيقا  وزرة  د�ئ���رة  �أم���ن  م�سالح 
حمكمة  �أمنية  خطة  بر�سم  معمقا، 
�لإجر�مية،   �ل�سبكة  باأفر�د  لالإطاحة 
باأحد  �لطاحة  على  ��سفرت  �لتي  و 
�ملحالت  �أحد  �رصقة  بعد  فيهم  �مل�ستبه 
بعد  و  �لغذ�ئية،  �ملو�د  لبيع  �لتجارية 
هوية  عن  �أقر  معه  �لتحقيق  و  توقيفه 
 07 من  �ملتكونة  �ل�سبكة  �فر�د  بقية 
ليتم  ق�رص،   03 بينهم  من  ��سخا�س 
مت  �ي��ن  معهم،  �لتحقيق  و  توقيفهم 

خمباة  كانت  م�����رصوق��ات  ����س��رتج��اع 
�آلت  يف  متمثلة  �ملتهمنی،  منازل  يف 
�ملتو�سط  �حلجم  من  كهربائية  جنارة 
ور���س��ات  �إح���دى  م��ن  �رصقتها  مت��ت 

. �لنجارة 
و  �سدهما  ق�سائية  ملفات  �جناز  ليتم 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �مام  تقدميهما 
تكوين  ق�سية  ع��ن  �مل��دي��ة،  حمكمة 
جلناية  �لعد�د  بغر�س  ��رص�ر  جمعية 
�لليل  ظرف  بتوفر  مو�سوفة  �رصقة 
�أ�سياء  �إخفاء  مع  �لك�رص  و  �لتعدد  و 

م�رصوقة.
م حممد

اإجراميــة  ب�شبكــة  تطيح  باملدية  وزرة  �شرطــة 
 زرعت الرعب يف نفو�س التجار و اأ�شحاب املحالت التجارية
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نقابيون بالعيادة العمومية لل�شحة اجلوارية  ُي�شربون 
عن الطعام اأمام مقر بلعبا�س

م.رم�شاين
------------------ 

باإيفاد  �مل�رصبون  طالب  حيث 
جملة  على  للوقوف  حتقيق  جلنة 
�ملرتكبة  �لقانونية  �خل��روق��ات 
�ملتعددة  �لعيادة   م�ستوى  على 
�لفرع  بيان  ت�سمن   �خلدمات،�إذ 
من  �لعديد  �إىل  �لإ�سارة  �لنقابي 
على  حت��دث  �لتي  �لتجاوز�ت 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سة  م�ستوى  
مديرها  مبعية  �جلو�رية  لل�سحية 
�سد  �ل�سغوط  ممار�سة  ،منها 
ت�سييق  �ج��ل  م��ن  �لنقابينی  
�آخرها   ن�ساطهم...   على  �خلناق 
من�سبه  من  �لعام   �لأمنی  ف�سل 
�ل�سبه  للن�ساطات  كمن�سق 
يكون  �أن  دون  �سفهيا،  �لطبية 
حتى  �أو  قانونيا   موؤ�س�سا  �لقر�ر 
�لنقابي  �لفرع  حمل  كما  كتابيا 
م�����س��وؤول��ي��ة ت���دين �خل��دم��ات 
�ل�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
�ىل  �خلدمات  متعددة  �لعياد�ت 
�ملر�فق  لهذه  �لع�سو�ئي  �لت�سيری 
�مل�سجلة  �لنقائ�س  جملة  ب�سبب 
على  �أثرت  �لتي  م�ستو�ها  على 

يف  باملر�سى،  �جل��ي��د  �لتكفل 
�لفرع  ك�سف  �ل�سياق   ذ�ت 
�لعياد�ت  �غلب  �ن  عن  �لنقابي  
�لالزمة   �لأدوية   على  تتوفر  ل 
�حلالت  خمتلف   لعالج  خا�سة 
�ن   عن  ناهيك   ، �ل�ستعجالية 
مبختلف  �لأ�سعة   �أق�سام  جميع 
عدم   ب�سبب  تعمل  ل  �لعياد�ت 
�خلا�سة  �لأف��الم   على   توفرها 
ناهيك عن غياب   �ملعد�ت   بتلك 

فو�سى  حالة  خلف  ما  �لرقابة 
�ملهنة  ه��ذه  �أد�ء  يف  وت��ه��اون  
�لعياد�ت  بع�س  �إقفال  ب�سبب 
قبل  خدماتها   وقف  و  �أبو�بها 

 . �لدو�م  �نتهاء  �ساعات 
�لفرع  ح�سب  تتطلب  و�سعية 
حتقيق  جل��ن��ة  �إي��ف��اد  �ل��ن��ق��اب��ي 
�لت�سيب  �أ���س��ب��اب  لتق�سي 
�لعياد�ت  خمتلف  تعي�سه  �لذي 
كان  و  ه��ذ�  �خل��دم��ات،  متعددة 

�لعمومية  �مل��وؤ���س�����س��ة  م��دي��ر 
مار�س  يف  للجو�رية   لل�سحة 
�لمنی  �أن   �أو���س��ح  قد   2019
ممثل  غری  �لنقابي   للفرع  �لعام  
للمكتب   جتديده  لعدم  نقابيا   
م��ن��ذ �ن��ت��ه��اء ���س��الح��ي��ت��ه  يف 
�أن  م�سيفا    ...2019 مار�س 
مت  و�ن  �سبق   قد  كان  �ملعني  
من�سق  من�سب   م��ن  جت��ري��ده 

. �لطبية  �ل�سبه  للن�ساطات 

الطعام   مفتوح عن  اإ�شراب  بلعبا�س  يف  ل�شيدي  لل�شحة اجلوارية   العمومية  للموؤ�ش�شة  النقابي  الفرع  اأع�شاء  دخل  
للن�شاطات  كمن�شق  من�شبه  من  تع�شفية  بطريقة  ف�شله   مت  الذي  للفرع،  العام  الأمني  مع   ت�شامنا  10ايام   ملدة 

فتيحة.  عظيم   اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  الطبية  ال�شبه 

اخلروقات جملة  على  للوقوف  حتقيق  جلنة  باإيفاد  يف ح�شيلة �شنوية لوحدات الدرك ل�شنة 2019طالبوا 

مت��ك��ن��ت وح����د�ت �مل��ج��م��وع��ة 
�لوطني  ل��ل��درك  �لق��ل��ي��م��ي��ة 
�ل�سنة  �ل��دف��ل��ى،خ��الل  ب��ع��نی 
 35 م��ع��اج��ة  �مل��ن�����رصم��ة،م��ن 
بالجر�م  تتعلق  هامة  ق�سية 
�إثرها،  على  توقيف  مت  �ملنظم، 
و   79 ي���د�ع  �إ و  95�سخ�سا  
8�أ�سخا�س   ����رص�ح   �إط���الق 
حتت  �أ���س��خ��ا���س   8 وو���س��ع 
مت  ،بحيث  �لق�سائية  �لرقابة 
يف  خمت�سة  23�سبكة  تفكيك 
حجز  و  ب��امل��خ��در�ت  �مل��ت��اج��رة 
�لكيف  م��ن  907.579كلغ 
مهلو�س  936قر�سا  و  �ملعاج 
تفكيك  29مركبة،  حجز  ،مع 
�لكو�بل  ل�رصقة  4�سبكات 
680.3كلغ  حجز  و  �لنحا�سية 
وحجز  �ل��ن��ح��ا���س  م��ع��دن  م��ن 
3�سبكات  ،تفكيك  5مركبات 
على  �لع��ت��د�ء  يف  خمت�سة 
�ل�سيار  �لطريق  م�ستعملي 
حجز4مركبات،  و  �رصق-غرب 
يف  و�ح���دة  �سبكة  وتفكيك 
مركبة  حجز  و  �لنقود  تزوير 
�سبكتنی  و�ح��دة،ت��ف��ك��ي��ك 
�ملو��سي  �رصقة  يف  خمت�ستنی 
�لغنم  من  44ر�أ�سا  ��سرتجاع  و 
تفكيك  5مركبات،  حجز  و 
�رصقة  يف  خمت�ستنی  �سبكتنی 
مركبة،وذكر  حجز  و  �ملنازل 
�لقليمية  �مل��ج��م��وع��ة  ق��ائ��د 
موهوبي  �ملقدم  �لوطني  للدرك 
�ل�سحفية   �لندوة  عزيز،خالل 
�ل5من  ي��وم  �ملجموعة  مبقر 
لعر�س  خ�س�سها  �ل�سهر،  هذ� 
�لوحد�ت  ن�ساطات  ح�سيلة 
و�سع  مت  2019،�أنه  �سنة  خالل 
�لتو�جد  مع  �أمنية  خمططات 
من  �لتكثيف  و  �مل��ي��د�ن  يف 
�ملد�همة  عمليات  و  �لدوريات 
و  �لف�ساد  لأوك���ار  �ل��دوري��ة 
تفعيل  ،مع  �مل�سبوهة  �لنقاط 
�ىل  �إ�سافة  �جل���و�ري  �لعمل 
�لر�مية  �ل�ستباقية  �لعمليات 
و  �لأ���س��خ��ا���س  ح��م��اي��ة  �ىل 
و  �مليد�ين  �لتو�جد  و  �ملمتلكات 
�ملنتهجة   �لأمنية    �ل�سرت�جتية 
د�ئ��م��ا يف  �ل�����س��ان،و  ه��ذ�  يف 
�ُسّخ�س  وفيما  �ل�سياق  نف�س 
تنفيذ  مت  �ملد�همات....  ن�ساط 
خاللها  م��ن  مت  م��د�ه��م��ة   63
تعريف  و  226�سخ�سا  توقيف 
تعريف  مت  و  11678�سخ�سا 
جمال  يف  ،و  55001مركبة 

ت�سجيل  مت  �لق�سائية  �ل�رصطة 
و  و304خمالفات   387جنحة 
�لقت�سادية  �ل�رصطة  �سجلت 
خمالفة،و  و317  789جنحة 
�سجلت  �خل��ا���س��ة  �ل�����رصط��ة 
خمالفة،و  و212  410جنحات 
حو�دث  �ح�سائيات  جمال  يف 
�مل������رور ���س��ج��ل �ن��خ��ف��ا���س 
خ��الل  �مل����رور  �حل�����و�دث  يف 
20باملائة،و  بن�سبة  �سنة2019 
يف  �ملبذولة  للجهود  نظر�  ذلك 
و  �لتوعوية  حمالت  و  �مليد�ن 
مع  �لتح�سي�سية  و  �لوقائية 
�لفاعلنی  و  �ل�رصكاء  خمتلف 
�لرئي�سية  �ل��ع��و�م��ل  ،وم���ن 
لأ�سباب حو�دث �ملرور بالدرجة 
بن�سبة  �لب�رصي  �لعامل  �لوىل 
ن�ساط  �أم���ا  85.86باملائة، 
�رصطة  م��ي��د�ن  يف  �ل��وح��د�ت 
�ملجال  يف  ت�سجيل  مت  �لطرقات، 
و  حت�سي�سية  حمالت  �لوقائي 
مل�ستعملي  موجهة  توعوية  
1199تدخال  ب  �ل���ط���رق 
�لو�سط  يف  و57مدخالت 
�ل�سلطات  مر��سلة  و  �ملدر�سي 
ب186مر��سلة،و  �مل��ح��ل��ي��ة 
رفع  مت  �لقمعي   �مل��ج��ال  يف 
ب��و����س��ط��ة  خم��ال��ف��ة   7852
�ملموهة  �لدرجات  و  �ملركبات 
�ل�سيار  �لطريق  على  بالرتكيز 
رقم4،  �ل��وط��ن��ي  و�ل��ط��ري��ق 
�ملتعلقة  �ملخالفات  با�ستهد�ف 
كذلك  و  �خلطریة  باملناور�ت 
بو��سطة  1807خمالفات  رفع 
�ملركبات  حمولة  قيا�س  �أجهزة 
�لطريق  م�ستوى  )�مليز�ن(على 
�لوطني  �لطريق  و  �ل�سيار 
على  للمحافظة  ذلك  و    4 رقم،
فيما  للطرقات.و  �ملادية  �حلالة 
عن  �مل�سجلة   �لق�سايا  يخ�س 
 )1055 ( �لخ�رص  �لرقم  طريق 
�مل�سبقة،�حلو�سلة  �ل�سكوى  و 
و�ردة  ت�سجيل4827مكاملة  مت 
و2347  2453�إبالغا   منها
بعد  �ملعاجلة  حدثا،�لق�سايا 
223ق�سية.و  �لوحد�ت  تدخل 
�لرقم  بف�سل  �أنه  بالذكر  �جلدير 
من  ع��دي��د�  ح��ل  مت  �لخ�����رص 
توقيف  و  �لإجر�مية  �لق�سايا 
�ىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��رت��ك��ب��ي��ه��ا 
�مل�ساعدة  يد  لتقدمي  �لتدخالت 
�جل����و�ري  �ل��ع��م��ل  �ط����ار  يف 

�لدوؤوب
بر�دع خمتار 

معاجلة و تفكيك 35ق�شية هامة 
تتعلق بالإجرام املنظم 

بعني الدفلى 

حفظ  م�سلحة  ����س��ت��ق��ب��ل��ت 
مو�سى  عمي  مب�س�ستفى  �جلثث 
عجوز  جثة  غ��ل��ي��ز�ن  ب��ولي��ة 
و�لتي  �سنة   75 �لعمر  من  تبلغ 
د�خل  هامدة  جثة  عليها  عرث 
�لكائن  �ل��ع��ائ��ل��ي  م�سكنها 
عمي  مدينة  مبركز  نفطال  بحي 

كدمات  عالمات  وبها  مو�سى، 
و�لعنی.  �ل�سدر  م�ستوى  على 
عر�سها  �سيتم  �ل�سحية  جثة 
لتحديد  �ل�رصعي  �لطبيب  على 
ور�ء  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  ���س��ب��اب  �لأ

. تها وفا
ع�سام �بو 

العثور على جثة عجوز  مبنزله  بحي 
نفطال بعمي مو�شى بغليزان

ت��ل��م�����س��ان  و�يل  �������رصع 
�جل���دي���د  م��وم��ن م��رم��وري 
مع  �جل��ل�����س��ات  ب���رجم���ة  يف 
و�مل��در�ء  �ملوؤ�س�سات  خمتلف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��نی وذل���ك ل��الإمل��ام 
لها  �لتي  �خل�سائ�س،  بجميع 
�لتنمية  بو�قع  مبا�رصة  �سلة 
حيث  �لإجناز؛  طور  و�مل�ساريع 
عن  �لأول  �مل�����س��وؤول  ��ستمع 
تخ�س  مد�خالت  �إىل  �لولية 
كتلك  خم��ت��ل��ف��ة  ق��ط��اع��ات 

ربط  بعملية  �خلا�سة  �مل�ساريع 
ن�سب  و  �ل��ك��ه��رب��اء  و  �ل��غ��از 
تقدميها  مت  مد�خلة  يف  تقدمها، 
 ، �ل�سكن  م��دي��رة  ط��رف  م��ن 
�مل�ساريع  ع��دد  ب���ر�ز  �إ مت  �أي��ن 
�لتي  �ل�سيغ  مبختلف  �ل�سكنية 
وك��ذ�  ل��ل��ولي��ة  ت�سجيلها  مت 
ت�سليمها  �سيتم  �لتي  �ل�سكنات 
تقدمي  مع   ،  2020 �سنة  خالل 
ن�سبة  ح��ول  تف�سيلي  تقرير 
مت  مد�خلة   . �لأ���س��غ��ال  ت��ق��دم 

�لتعمری  مدير  طرف  من  تقدميها 
�لبناء،  و  �ملعمارية  �لهند�سة  و 
�مل�سجلة  �لعمليات  تخ�س 
�حل�رصية  �لتهيئة  جم��ال  يف 
تلك  و  �ل�سكنية  ل��الأح��ي��اء 
�ل�سكنية  بامل�ساريع  �ملتعلقة 
مبختلف  رب��ط��ه��ا  ع��م��ل��ي��ة  و 
�أكد  �ملنا�سبة  بهذه  �ل�سبكات. 
�إلز�مية  على  �ل��و�يل  �ل�سيد 
و  �جلهود  كل  ت�سافر  و  جتنيد 
�إجناز  لالإ�رص�ع يف وتریة  �لعمل 

 ، �ملو�عيد  �ح��رت�م  و  �لأ�سغال 
�ل�ستماع  �رصورة  �إىل  �إ�سافة 
و  �مل��و�ط��ن��نی  �ن�سغالت  �إىل 
ق�سد  جت�سيدها  يف  �ل�����رصوع 
�ملعي�سي  �إط���اره���م  حت�����س��نی 
برجمة  �سيتم  كما   ، للمو�طن 
بكل  خا�سة  دورية  �جتماعات 
وتنظيم  ِح���دى  ع��ل��ى  ق��ط��اع 
على  للوقوف  ميد�نية  خرجات 
يف  �لر�مج  هذه  جت�سيد  مدى 
�مليد�ن.               ع بوتليتا�س

وايل تلم�شان يجتمع مبختلف الهيئات الفاعلة ويدعو اإىل متابعة 
امل�شاريع التنموية

م��ن حميط  م�����س��ادر  م��ن  ع��ل��م 
للمنظمة  �لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب 
�ملو�طنة  و  للبيئة  �جل��ز�ئ��ري��ة 
غليز�ن،  ولية  يف  �ملطمر  لبلدية 
ب��وك��رو����س  دو�ر  ���س��ك��ان  �أن 
�و�ساعا  يعي�سون  �ملطمر  ببلدية 
م���رتدي���ة ب�����س��ب��ب �ل��ن��ق��ائ�����س 
قد  �لتي  �لبيئية  و�ل��ت��ج��اوز�ت 
�لريفية  �لبيئة  تدهور  من  تزيد 
لها  تكون  ق��د  ورمب��ا  باملنطقة 

�سكان  على  �سلبية  �نعكا�سات 
وبح�سب  ب��وك��رو����س،  دو�ر 
�لبيئي  �لتلوث  �أن  �مل�سدر  نف�س 
وهذ�  �ل�سكان  حياة  يهدد  �أ�سبح 
�ل�رصف  قنو�ت  غياب  ظل  يف 
لإنت�سار  �أُجنرنظر�  �لذي  �ل�سحي 
مياه  وطفو  �لع�سو�ئية  �ملطامر 
�سطح  �إىل  �ل�سحي  �ل�����رصف 
�ل��دو�ر،  �سو�رع  يف  و  �لر���س 
و�ل��ذي  �لأ���س��ب��وع،  م��د�ر  على 

جن��م ع��ن��ه �ن��ت�����س��ار ب��ل��رو�ئ��ح 
و�جلرذ�ن...  و�حل�رص�ت  �لكريهة 
ظهور  ه��و  بلة  �لطنی  وم���از�د 
�سكان  �و�ساط  يف  �أمر��س  عدة 
�إىل  و�حل�سا�سية  كالربو  �لدو�ر 
�ملنتظم  �لتوزيع  غياب  جانب 
فاأُرغم  لل�رصب،    �ل�ساحلة  للمياه 
على  �لدو�ر  �سكان  من  �لبع�س 
مبياه  �مل��زروع��ات  بع�س  �سقي 
ن�سبة  تكون  قد  و�لتي  �لأب��ار 

�جلوفية  �ل�رصف  مبياه  �ختالطها 
�جلهات  مر��سلة  متت  وقد  كبریة 
�ملر�ت  من  �لعديد  يف  �ملخت�سة 
حد  و�سع  �أجل  من  و�ملنا�سبات، 
و�لتي  �لبيئي  للم�سكل  نهائي 
�ل�سكان  حماية  تتم  خاللها  من 
�لأمر��س  خماطر  من  و�بنائهم 
ف�سل  يف  خ�سو�سا  �ملتنقلة 

ل�سيف. �
ع�سام �بو 

التلوث البيئي يهدد حياة �شكان دوار بوكروا�س ببلدية املطمربغليزان 

�مليد�نية  للخرجات  مو��سلة 
�إجن��از  �أ�سغال  مبتابعة  �خلا�سة 
�لإيجارية  �لعمومية  �ل�سكنات 
ولي��ة  بلديات  م�ستوى  على 
�لولئية  �للجنة  قامت   ، تلم�سان 
�ملنق�سي  �لأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة 
بلدية  �إىل  م��ع��اي��ن��ة  ب��خ��رج��ة 
�مل�ساريع  ملتابعة  �ل��رم�����س��ي 

بخا�سة  �لإجن��از  قيد  �ل�سكنية 
�سكنية  وح��دة   250 م�����رصوع 
هي  �لتي  �أحمد،  �سيدي  بقرية 
مابقيت  و  �لأ�سغال  نهاية  يف 
هي  �لتي  �لعمر�نية  �لتهيئة  �إل 
كانت  كما   ، �لإجن���از  ط��ور  يف 
م�رصوع  ل��زي��ارة  �لفر�سة  لها 
للق�ساء  �ملخ�س�س  �سكنا،   320

مت  حيث  �له�س  �ل�سكن  على 
و   ، متفاوتة  ن�سبة  ت�سجيل 
يف  �لعمر�نية  �لتهيئة  �أ�سغال 
�خلطوة  هذه  تاأتي   . �لإجناز  طور 
لهذه  �مليد�نية  �ملعاينة  �أجل  من 
�أ�سغال  متابعة  و  �مل�����س��اري��ع 
جعلها  بغية  �لعمر�نية  �لتهيئة 
ل�سنة  ت��و���س��ي��ع  ب��رن��ام��ج  يف 

�أن  ذكره  جدير   .  2020/2021
تعرف   ز�لت  ما  �لرم�سي  بلدية 
يف  ولحت�سى  لتعد  م�ساكل 
لتبقى  باأنو�عه  �ل�سكن  جمال 
بتحريك  مطالبة،  �ل�سلطات 
على  و�لعمل  �لتنمية  عجلة 
حت�����س��نی �لإط������ار �مل��ع��ي�����س��ي 
لل�سكان  .            ع بوتليتا�س

اللجنة الولئية لل�شكن تعاين م�شروع 250�شكنا اجتماعيا بتلم�شان 
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لي�شرت �شيتي ي�شتعد لتقدمي 
عر�س مهم ل�شّم بن رحمة

لوتارو يف�شل مي�شي على 
"الربميريليج"

الإ�شبانية  الكرة  ت�شهده  مل  حدث  ي 
منذ ع�شر �شن�ات، لن يح�شر اأي فريق 
من  النهائي  ن�شف  ـــدور  ال يف  كبري 
وخ�ش��شًا  اإ�شبانيا  ملك  كاأ�ض  بط�لة 
بعد  وذلك  وبر�شل�نة،  مدريد  ريال 
الــنــادي  مــن  لكل  املفاجئ  الإقــ�ــشــاء 
اأمــام  "الكتال�ين"  والــنــادي  "امللكي" 
بلباو.  واأتلتيك  �ش��شييداد  ريـــال 
فكيف كانت الليلة ال�ش�داء على بطل 

"ال�ش�بر" الإ�شباين؟ "الليغا" وبطل 

بر�سلونة �سقط رغم الأداء القوي

له  اأداء  اأف�شل  بر�شل�نة  فريق  قدم 
خارج الأر�ض مع املدرب كيكي �شيتني 
واأثبت الأخري اأنه يعمل بجهد كبري 
"الكتال�ين"  الــنــادي  ا�شتعادة  بغية 
مل  الأداء  هذا  اأن  اإل  املعه�د،  م�شت�اه 
الن�شخة  و�شيف  لتاأهل  كافيًا  يكن 
ــا  ورمب الــذهــبــي.  للمربع  املــا�ــشــيــة 
امل�اجهة  هــذه  يف  بر�شل�نة  م�شكلة 
ــت هــجــ�مــيــة ومتــثــلــت يف عــدم  ــان ك
التي �شنحت، والتي  للفر�ض  ا�شتغالل 
كانت كفيلة مبنح النادي "الكتال�ين" 

بطاقة التاأهل.
لأول  ق�يًا  فريقًا  كيكي  قــدم  فنيًا، 
ــن �ــشــنــ�ات.  خـــارج الأر�ـــــض رمبـــا م
اأمـــام  ــًا  ــي ــاع دف ي�شقط  مل  الــفــريــق 
فريق  ومــنــع  ال�شريعة  الــتــحــ�لت 
ــدات  ــرت امل مــيــزة  ــن  م بلباو  اأتلتيك 
وذلك  �شريعًا،  الطريق  عليه  وقطع 
اأكرث  اأو  العايل بالعبني  عرب ال�شغط 
بالإ�شافة  �شريعًا،  الكرة  وا�شتعادة 
ــرة وحــرمــان  ــك لــال�ــشــتــحــ�اذ عــلــى ال
من  كبرية  راحــة  اللعب  من  املناف�ض 

اخللف.
اأ�شل�به  فر�ض  يف  بر�شل�نة  ــح  وجن
ـــادة الــعــدديــة  ـــزي هــجــ�مــيــًا عــرب ال
اأكــرث  خلقت  والــتــي  الأطــــراف  على 
لكن  للت�شجيل.  �شانحة  فر�شة  من 
للمدرب  طرحه  ميكن  �ــشــ�ؤال  اأبـــرز 
الأ�شماء  اختار  ملاذا  ه�  �شيتني  كيكي 
الهج�مية )�شريجي روبريت�، مي�شي 
)مي�شي،  طريقة  مــن  ــدًل  ب وفــاتــي( 

غريزمان واأن�ش� فاتي(.
ل�شريجي  كيكي  اختيار  يك�ن  قــد 
ه�  الأميـــن  اجلــنــاح  على  ــ�  ــريت روب
ال��شط  خــط  يف  الــعــدديــة  الــزيــادة 
حلماية  وذلك  املرتدات،  يف  خ�ش��شًا 
الفريق اأكرث من التح�لت ال�شريعة. 
ميزة  فقد  الفريق  اأن  امل�شكلة  لكن 
مي�شي،  ي�شغلها  التي  الُيمنى  اجلهة 
طريقه  وي�شق  الكرة  ي�شتلم  ــذي  ال
اأو يراوغ  اأو ُي�شدد  ثم ي�شنع لزمالئه 

وُي�شجل.
ُيخرج  مل  الــثــاين  ال�ش�ط  يف  وحتى 
ق�ة  الهج�م  ملنح  روبــريتــ�  �شيتني 
ال�شيطرة  ـــم  رغ ـــذا  ه ـــل  وك ــــرب،  اأك
و�شناعة  "الكتال�ين"  للنادي  الكاملة 
وقت  ويف  للت�شجيل.  فر�شة  من  اأكرث 
اأخرج  روبريت�،  اإخراج  كيكي  رف�ض 
اأن�ش�  املباراة  يف  الالعبني  اأف�شل  اأحد 
منه.  ــدًل  ب غريزمان  واأدخـــل  فاتي 
ـــا، كـــان يــجــب عــلــى كيكي  وهــنــا رمب
الهج�مي  العمق  يف  غريزمان  اإدخــال 
وحت�يل مي�شي نح� اليمني واملحافظة 

على اأن�ش� فاتي على الي�شار.
وبهذه الطريقة كان بر�شل�نة �شي�شنع 
فر�شًا اأخطر ورمبا ياأتي الهدف الذي 
اأن  اإل  امل�اجهة،  يف  كيكي  ينتظر  كان 

"الكتال�ين"  النادي  ُيحالف  مل  احلظ 
راأ�ض  من  القا�شية  ال�شربة  فجاءت 
ليتاأهل   ،93 الدقيقة  يف  ويليامز 
النهائي  ن�شف  للدور  بلباو  اأتلتيك 
ال�شباك بعد  ويف�شل بر�شل�نة يف هز 

�شيطرة كاملة ط�ال 90 دقيقة.

زيدان يتحمل امل�سوؤولية

زيـــدان  الفرن�شي  املــــدرب  يتحمل 
الإق�شاء  م�ش�ؤولية  كبري  وب�شكل 
وذلك  اإ�شبانيا،  ملك  كاأ�ض  بط�لة  من 
يف  الــدفــاعــيــة  ــارات  ــي ــت الخ ب�شبب 
فزيدان  وح�شا�شة.  م�شريية  مباراة 
جانب  اإىل  ميليات�  يــكــ�ن  اأن  ــرر  ق
رام��ض يف املح�ر ونات�ش� كظهري اأمين 

بدًل من داين كارباخال.
متفاهم  غري  فه�  مليليتاو  بالن�شبة 
�شريجي�  املخ�شرم  املدافع  مع  كثرياً 
بعيداً  املــبــاراة  يف  وظــهــر  رامــ��ــض، 
وراءه  وترك  كثرياً،  اللعبة  وخــارج 
من  بالعديد  ت�شببت  كبرية  فراغات 
ملجريات  ووفقًا  الدفاعية.  الثغرات 

املباراة، فاإن 3 اأهداف ريال �ش��شييداد 
املح�ر  يف  تغطية  �ش�ء  نتيجة  جاءت 
الدفاعي بني ميليتاو ورام��ض، بينما 
ت�شديدة  من  هدفًا  �ش��شييداد  �شجل 
الرقابة  عدم  ا�شتغل  الذي  اأوديغارد 

من حم�ر الدفاع.
كثرياً  مــدريــد  ريــال  فريق  وعــانــى 
والتح�لت  ال�شريعة  الهجمات  اأمــام 
�ش��شييداد،  ــال  ري لفريق  املبا�شرة 
للنادي  الدفاعي  اخلط  �شربت  والتي 
الذي  املح�ر  يف  خ�ش��شًا  "امللكي"، 
وميليتاو.  رام��ض  من  كل  فيه  ُوِجــد 
ورمبـــا لــ� كــانــت اخــتــيــارات زيــدان 
فــاران  ــ�د  وج يف  ُمتمثلة  الدفاعية 
اجلهة  على  ــال  ــاخ ــارب وك ورامــ��ــض 
اأف�شل  الدفاع  طريقة  لكانت  الُيمنى 

اأمام هجمات �ش��شييداد.
الــكــارثــي  ــي  ــاع ــدف ال الأداء  ـــم  ورغ
"�شانتياغ�  ملعب  يف  مدريد  لريال 
فريقًا  كان  هج�ميًا  اأنه  اإل  برنابي�"، 
ق�يًا وُترفع القبعة على الأداء الق�ي 
منها  ينتج  كاد  التي  القتالية  والروح 
وعندما  اإذ  اأ�شط�رية،  "رمي�نتادا" 

كان الفريق "امللكي" متاأخراً )4 – 1(، 
الفارق  وقل�ض  هج�ميًا  الطاولة  قلب 

اإىل )4 – 3(.
دفــاع  اأف�شل  تلقى  دقيقة،   90 ويف 
اأر�شه  على  اأهــداف  اأربعة  ــا  اأوروب يف 
"�شانتياغ�  ملعب  يف  جماهريه  واأمــام 
الثمن  زيـــــدان  ــع  ــدف ف برنابي�"، 
ليطرح  حملية.  بط�لة  من  باخلروج 
ال�ش�ؤال الأهم: ملاذا مل يلعب برافاييل 
املح�ر،  يف  رام��ض  و�شريجي�  فــاران 
ــدي ومــار�ــشــيــلــ� على  ــان ــد م ــريلن ف
وم�شريية  مهمة  مباراة  يف  الأجنحة 

اأمام مناف�ض ق�ي و�شعب؟
�شيتني  كيكي  املدرب  دفع  النهاية  يف 

وعدم  الهج�مية  الختيارات  ثمن 
العــتــمــاد عــلــى غــريــزمــان راأ�ـــض 
وفاتي  اليمن  على  مي�شي  حربة، 

على الي�شار. يف املقابل، دفع املدرب 
الدفاعية  مــغــامــرتــه  ثــمــن  زيــــدان 
ول  كــثــرياً  من�شجمة  غــري  باأ�شماء 
هذا  كثرية  مباريات  ب�شعها  مع  تلعب 

امل��شم.
ريال  من  كل  التحق  النتائج،  وبهذه 
خارج  اإىل  بالكبار  وبر�شل�نة  مدريد 
اأن  بعد  اإ�شبانيا،  ملك  كاأ�ض  بط�لة 
مــدريــد،  اأتلتيك�  ــن  م ــل  ك �شبقهما 

فالن�شيا وفياريال اإىل اخلارج.

اأن  ي�فنت��ض،  مدرب  �شاري،  ماوري�شي�  اأكد 
ممتازة  حالة  يف  كان  رونالدو  كري�شتيان� 
يف التدريبات ال�شتعدادية مل�اجهة هيال�ض 
اأنــه  على  م�شدًدا  ال�شبت،  الــيــ�م  فــريونــا، 
اإ�شابة  من  ع�دته  منذ  احلالة  تلك  يعي�ض 

الركبة.
امل�ؤمتر  خــالل  ت�شريحاته  يف  �شاري  وقــال 

ومتزن  مت�شق  فــريونــا  "فريق  ال�شحفي: 
للغاية ويقدم�ن م��شًما رائًعا، ومل يهزم�ا يف 
مباريات عديدة، هم فريق خطري ويتدرب 

ب�شكل جيد، �شتك�ن مباراة �شعبة".
واأ�شاف "رونالدو كان يف حالة ممتازة خالل 
اأن  منذ  ممتازة  حالة  ويف  الي�م،  تدريبات 

كان يعاين من م�شكلة يف الركبة".

ا�شتعداد  على  "نحن  الإيطايل  املدرب  وتابع 
يف  اأكرب  �شمانات  مينحنا  ت�شكيل  باأي  للعب 
لتغيري  م�شطرين  كنا  واإذا  احلــايل،  ال�قت 

النظام ف�شيك�ن الفريق جاهًزا".
ال��شط،  لعبي  مــن  ـــداف  الأه ــدرة  ن وعــن 
ال��شط  لعبي  اأن  من  "بالرغم  �شاري  �شرح 
املقابل  يف  اأنه  اإل  الكثري،  ي�شجل�ن  ل  لدينا 
نحن  ذلــك  ــم  ورغ كثريا،  املدافع�ن  �شجل 

�شنتط�ر اأكرث يف ال��شط".
جيدة،  حالة  ويف  يتح�شن  "رابي�  ووا�شل 
وال�شتمرارية مهمة كي يتمكن من التح�شن 
ن�شيان  ميكننا  ل  ذلــك،  ومــع  ــرب،  اأك ب�شكل 
خ�شائ�ض بليز مات�يدي، والذي يقدم دورا 

مفيدا ط�ال امل��شم".
الط�يلة،  الإ�شابة  من  كيليني  ع�دة  وعن 
�شرح مدرب ي�فنت��ض: "كيليني ي�شري وفًقا 
ملا ه� مقرر، التقدم الذي يحرزه مهم جًدا".

ال�قت  يف  مبفرده  يتدرب  "دانيل�  وختم: 
ط�يل  وقت  �شيحتاج  اأنه  اأعتقد  ول  احلايل 
يف  اأهمية  الأكــرث  ال�شيء  الع�دة،  اأجــل  من 

ال�قت احلايل ه� معرفة حالته".

باري�ض  جنم  �شيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  عاد 
وقائد  بنجم  اإعجابه  لإبــداء  جريمان،  �شان 
حيث  مي�شي،  لي�نيل  الأرجنتيني  بر�شل�نة، 
دون  التاريخ"  يف  الأف�شل  "الالعب  اأنــه  اأكــد 

اأدنى �شك.
امل�قع  مع  مقابلة  يف  الربازيلي  النجم  واأ�شار 
)فيفا(  القدم  لكرة  الــدويل  لالحتاد  الر�شمي 
فريدة.  جتربة  كــان  مي�شي  بج�ار  "اللعب 

اأ�شبحنا �شديقني. من بني جميع الالعبني 
يبقى  مي�شي  �ــشــاهــدتــهــم،  ــن  ــذي ال

الأف�شل يف التاريخ".
اأن  اإل 

10 مل يكل املديح فقط  �شاحب القمي�ض رقم 
ملي�شي، حيث اأكد اأن زميله يف الفريق، املهاجم 

ال�اعد كيليان مبابي "ظاهرة".
ه�  ظــاهــرة.  "كيليان  ال�شدد  ــذا  ه يف  وقــال 
ميتلك امل�هبة الالزمة لكي ي�شبح اأحد اأف�شل 
�شان  يف  بج�اره  اللعب  التاريخ.  يف  الالعبني 
جريمان �شرف كبري. هناك تفاهم 
امللعب،  ـــل  داخ بيننا  كــبــري 
ــا. اأحــبــه  ــه اأيــ�ــش ــارج وخ

ب�شدة!".
الـ28  �شاحب  اأكد  كما 
عن  غاب  الذي  عاما، 
فريقه  انــتــ�ــشــار 
على  ــاء  ــالث ــث ال
نــــــــانــــــــت يف 
1-( اآ"  "الليج 
ب�شبب   )2
ــة يف  ــاب ــش اإ�
الــ�ــشــلــ�ع، 
اأنــــــــه ل 

ي�شعر 

الفردية، مثل جائزة  للف�ز بالألقاب  باله��ض 
"الأف�شل" التي مينحها الفيفا، والتي حل فيها 

نيمار ثالثا يف ن�شختي 2015 و2017.
ــب الــ�ــشــاب طــمــ�حــا كــبــريا يف  ــالع ــــدى ال واأب
يف  "ال�شيلي�شاو"  بــــالده  منتخب  ــ�ظ  ــظ ح
ت�شفياته  �شتنطلق  ــذي  وال  ،2022 م�نديال 

بالقارة الالتينية يف مار�ض/اآذار املقبل.
القائمة  للغاية.  ق�يا  منتخبا  "منتلك  واأو�شح 
احلالية متتلك خربة اأكرب، رغم دخ�ل عدد 
من الالعبني ال�شغار. هناك لعبني �شارك�ا يف 
املثال.  �شبيل  على  مثلي،  �شابقني،  م�نديالني 
اإيجابية  بتجارب  ومــررنــا  وخ�شرنا،  فــزنــا، 
املن�شمني  الالعبني  ي�شاعد  هذا  وكل  و�شلبية، 

حديثا".
ا�شتمرار  على  نيمار  اأثنى  ال�شدد،  هــذا  ويف 
على  "تيتي"  بات�شي  لي�ناردو  اأدين�ر  املــدرب 
مقعد املدير الفني، منذ ت�ليه املهمة يف ي�ني�/
املنتخب  ت�ج  اأن  بعد  ل�شيما   ،2016 حزيران 
حتت قيادته بلقب ك�با اأمريكا ال�شيف املا�شي 

يف الربازيل.
واختتم النجم الربازيل ت�شريحاته بالتاأكيد 
التت�يج  على  قــادر  جي"  اإ�ــض  الـ"بي  اأن  على 
ميتلك  لأنه  امل��شم،  هذا  الأبطال  دوري  بلقب 

�شابقة. م�ا�شم  اأكرب" عن  "ثقة 

كــاأ�ــض  بــطــ�لــة  مــدريــد،  ـــال  ري ودع 
ي�م  النهائي  ربــع  من  اإ�شبانيا،  ملك 
�شد  دراماتيكية  بخ�شارة  اخلمي�ض، 
يف   ،)3-4( بنتيجة  �ش��شييداد  ريال 

معقل امللكي �شانتياج� برنابي�.
الإحباط  املريجني،  جماهري  واأ�شاب 
والتي  البط�لة،  هذه  من  بالإق�شاء 
منذ  مــدريــد  ريـــال  على  ا�شتع�شت 

م��شم 2013-2014.
هزمية  الـــال  �شل�شلة  تــ�قــفــت  كــمــا 
مباراة،   21 لـ  امتدت  والتي  للملكي، 
يف  ماي�ركا  ريــال  �شد  اخل�شارة  منذ 
اأول  اأكت�بر/ت�شرين  خــالل  الليجا 

املا�شي بهدف دون رد.
 

عقدة را�سخة

املدير الفني الفرن�شي لريال مدريد، 
عقدة  تالحقه  زيــدان،  الدين  زيــن 
خالل  يت�ج  مل  ــه  اأن وهــي  تاريخية 
م�شريته كالعب اأو مدرب باأي بط�لة 

كاأ�ض.
فرن�شا  بكاأ�ض  يت�ج  مل  كالعب  زيزو 
وب�ردو،  كان  �شف�ف  يف  لعبه  خالل 
وحني انتقل اإىل ي�فنت��ض مل يح�شد 
حمطاته  اآخـــر  ويف  اإيــطــالــيــا،  كــاأ�ــض 
الكروية بقمي�ض ريال مدريد، ف�شل 

يف التت�يج بكاأ�ض ملك اإ�شبانيا.
خالل  الريال،  مع  املــدرب  زيــدان  اأما 
وليته الأوىل والثانية، مل ينجح يف 
يف  ف�دع  النهائي،  ربع  الدور  تخطي 

فيج�،  �شيلتا  اأمام   2016-2017 م��شم 
البط�لة  ودع   2017-2018 م��شم  ويف 
ريال  �شد  واأخـــرًيا  ليجاني�ض،  ــام  اأم

�ش��شييداد هذا امل��شم.
 

تناق�ض زيدان

زيدان اأكد خالل ت�شريحاته م�ؤخًرا، 
اأنه ي�شعى لكتابة تاريخ جديد لريال 
فعل  مثلما  الكاأ�ض،  بط�لة  يف  مدريد 
دوري  وهـــي  الأعــــرق  الــبــطــ�لــة  يف 

اأبطال اأوروبا.
بنف�ض  تكن  مل  زيــزو  ت�شرفات  لكن 
قدر ت�شريحاته، حيث باغت اجلميع 
بدخ�ل م�اجهة �ش��شييداد بت�شكيلة 

خمتلفة متاما عن الق�ام الأ�شا�شي.
واأجــــرى زيـــزو تــغــيــريات جــذريــة، 
قام  حيث  الــدفــاع،  خط  يف  وخا�شة 
ــدون  ب بــالــكــامــل،  اجلـــدار  بتفكيك 
فريلند ميندي وفاران وكارفاخال، 
لي�شع  ـــ�ا،  ـــ�رت ك احلـــار�ـــض  ــى  ــت وح
ونات�ش�  وميليتاو  مار�شيل�  البدلء 

اأمام احلار�ض اأري�ل.
مدريد  ريـــال  منظ�مة  ــ�ة  ق ورغـــم 
حققت  التي  امل��شم،  هذا  الدفاعية 
قمة  على  وو�شعته  ال�ش�بر  كاأ�ض  له 
البدلء  لكن  الليجا،  ترتيب  جــدول 
مل يك�ن�ا بنف�ض م�شت�ى الأ�شا�شيني، 
يف  وخا�شة  دفاعية  ك�ارث  ظهرت  اإذ 

جبهة مار�شيل�.
ه�  زيدان،  تناق�ض  على  دليل  واأكرب 

هذه  على  اعــتــمــاده  ــدم  ع
الأ�شماء يف مباريات الليجا 
بهذا  ـــال  ـــط الأب ودوري 
ال�شكل، ثم ي�شعهم مًعا يف 
الكاأ�ض  يف  مهمة  م�اجهة 
�ــشــد فــريــق طــمــ�ح مثل 

�ش��شييداد.
 

در�ض مهم

�شفعة كاأ�ض امللك، �شتك�ن 
مبثابة در�ًشا مهًما لزيدان 
يف  املفرطة  ثقته  ب�شبب 

داخل  الالعبني  بع�ض 
املجم�عة.

يتغنى  ــذي  ال زيــدان 
ـــــه  ـــــرات ـــــ�ؤمت م يف 
ال�شحفية باملجم�عة 

امل�ج�دة لديه، عليه اأن 
يك�ن حذًرا يف اختياراته
وخا�شة اأن فرتة احل�شم 
اقرتبت،  قد  امل��شم  يف 
ن�شب  الــفــريــق  ويــ�ــشــع 
الأبــطــال  دوري  اأعينه 

والليجا.
اإىل  الــلــجــ�ء  و�ــشــيــكــ�ن 
مع  مطل�ًبا  اأمًرا  املداورة 
لكن  املــبــاريــات،  كثافة 
ويف  بدقة  تتم  اأن  يجب 
يتم  لكي  املراكز،  بع�ض 

حتقيق ال�شتفادة منها.

اإق�شاء الكبار من كاأ�س ملك ا�شبانيا .. 
اأخطاء كيكي وزيدان !

�شاري: "رونالدو يف حالة ممتازة.. وعودة كيليني اقرتبت"

نيمار: "مبابي ظاهرة.. ومي�شي الأف�شل يف التاريخ"

تناق�س زيـــدان ير�شــخ عقدتـه 
الأزليــــــة يف الكــــاأ�س

هل �شي�شحي مان�ش�شرت �شيتي مبحـــرز 
من اأجل مي�شــــــي؟

الفريق  جنم  بني  ال�شطح  اإىل  طفت  التي  الق�شية  بعد  بر�شل�نة  نادي  بيت  يف  الأحــداث  ت�شارعت 
واأ�شط�رته لي�نيل مي�شي، واملدير الريا�شي للفريق اإيريك اأبيدال، اإىل درجة اأن احلديث بداأ يدور 

ح�ل اإمكانية رحيل الأرجنتيني عن الفريق، نهاية امل��شم اجلاري.
وفقا لتقارير اإعالمية بريطانية، فاإن نادي مان�ش�شرت �شيتي النكليزي يعد الأقرب ل�شم "الربغ�ث" 
يف حال قرر هذا الأخري مغادرة نادي "البالوغرانا"، حتى اأن التقارير اأ�شارت اإىل اأن اإدارة "ال�شيتزن" 

بداأت يف اإجراء ات�شالت مبدئية مع حميط الالعب.
وي�ؤكد م�قع "ذا اأتليتيك"، اأن كل �شيء بات معتمداً على قرار مي�شي وما اإذا كان م�شتعدا حقا لتخاذ 
�شيتي  مان�ش�شرت  اإدارة  اأن  م�شيفًا  بر�شل�نة،  اإدارة  مع  ر�شمي  �شيء  اأي  يف  الدخ�ل  قبل  املغادرة  قرار 

م�شتعدة لتغيري خطة النتقالت ال�شيفية القادمة، من اأجل ح�شم هذه ال�شفقة املدّوية.
بطل  اإدارة  مع  وبالتفاق  للفريق  الفني  املدير  اأن  �شابق،  وقــت  يف  ــد  اأك قد  ــه  ذات امل�قع  ــان  وك
"الربميريليغ"، قررت التعاقد مع 5 لعب جدد ال�شيف املقبل، من اأجل جتاوز خيبة امل��شم اجلاري، 
"ال�شيتي" من اأجل  لكن كل �شيء من املنتظر اأن يتغري يف حال اأعطى مي�شي ال�ش�ء الأخ�شر لإدارة 

بدء عملية التفاو�ض.
ال�شحية  النجم اجلزائري ريا�ض حمرز  اأن يك�ن  امل�شتبعد  ال�شفقة، من غري  ويف حال حتقيق هذه 
اإىل  ي�شاف  وهذا  تقريبًا،  نف�شه  املن�شب  يف  يلعبان  مي�شي  مع  اأنه  بحكم  وهذا  اخلطة،  لهذه  الأبرز 

وج�د الثنائي الربتغايل بريناندو �شيلفا والإنكليزي رحيم �شتريلينغ �شمن �شف�ف الفريق.

ــــف تــــقــــريــــر  ــــش ــــ� ك
�ــشــحــفــي اإ�ـــشـــبـــاين، 
امــ�ــض اجلــمــعــة، عن 
ب�شاأن  جديد  تط�ر 
م�شتقبل الأرجنتيني 

لوتـــــارو مــارتــيــنــيــز، 
ــالن،  ــي ــم اإنــــرت م ــاج ــه م

خالل ال�شيف املقبل.
ــــــــــــا لــــ�ــــشــــحــــيــــفــــة  ــــــــــــًق "م�ندو ووف

اأحــد  هــ�  ـــارو  لوت ــاإن  ف الإ�شبانية،  ديب�رتيف�" 
اأعماله  جدول  يف  بر�شل�نة  اأدرجها  التي  الأ�شماء 

للمريكات� ال�شيفي املقبل.
مبزاملة  يحلم  لوتــارو  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
فريق  يف  بر�شل�نة،  جنم  مي�شي،  لي�نيل  م�اطنه 

واحد.
مان�ش�شرت  من  ا  عرو�شً رف�ض  لوتارو  اأن  واأو�شحت 
�شيتي والي�نايتد، منتظًرا حترك بر�شل�نة للتعاقد 

معه.
وقالت "م�ندو ديب�رتيف�" اإن عقد لوتارو مع اإنرت 
ميتد حتى �شيف 2023، كما اأن لديه �شرًطا جزائًيا 
بر�شل�نة  اأراد  اإذا  ولذلك  ي�رو،  ملي�ن   111 بقيمة 

ال�شفقة ب�شكل جاد فعليه اأن يفتح خزائنه.
 27 يف  اإنرت  مع  امل��شم  هذا  �شارك  لوتارو  اأن  يذكر 
هدًفا   16 واأحرز  البط�لت،  مبختلف  مباراة 

ومنح زمالءه 4 متريرات حا�شمة.

من  رحــمــة،  بــن  �شعيد  اجلــزائــري،  النجم  ــّد  ــَع ُي
الأوىل  الــدرجــة  دوري  يف  مهارة  الالعبني  ــرث  اأك
والجتــاه  فرن�شا  برتك  قــراره  وكــان  الإنكليزية، 
للعب يف اإنكلرتا هامًا يف م�ش�اره، بعد اأن �شار حمل 
الإنكليزي  ــدوري  ال يف  تلعب  اأندية  عدة  اهتمام 

املمتاز.
عن  الربيطانية  "اإك�شرب�ض"  �شحيفة  وك�شفت 
�شمن  اجلديد"  بـ"حمرز  امللقب  الــالعــب  ــ�ل  دخ
للم��شم  حت�شبًا  �شيتي،  لي�شرت  ــادي  ن خمططات 
التقدم  نح�  "الف�ك�شيز"  اإدارة  تتهياأ  اإذ  املقبل، 
اإ�شرتليني،  جنيه  ملي�ن   15 قيمته  تبلغ  بعر�ض 

خلطفه و�شط املناف�شة على خدماته.
يف  لرحيله  بريتنف�رد  ناديه  رف�ض  ق�بل  واإن 
رحمة  بن  مب�افقة  ال�شت�ية،  النتقالت  فــرتة 
كذلك  يك�ن  لن  فاإنه  هناك،  جتربته  متديد  على 
دوري  اإىل  ال�شع�د  هدف  بل�غ  يف  النادي  ف�شل  اإذا 

الأ�ش�اء.
وتفر�ض عدة اأندية ال�شغط على بريتنف�رد طمعًا 
احلال  عليه  كان  مثلما  اجلزائري،  النجم  �شّم  يف 
اأ�شت�ن فيال وني�كا�شل اللذين تقدما باأكرث من  من 
عر�ض لإغراء الالعب وفريقه، غري اأن الأم�ر مل 

تكتمل قبل اختتام فرتة النتقالت ال�شابقة.
والت�شجيل  املراوغة  يف  رحمة  بن  قــدرات  وزادت 
قابليته  عن  ف�شاًل  به،  الهتمامات  من  والتمرير 
�شناعة  يف  �ش�اء  الهج�مية،  املراكز  مبختلف  للعب 
اأو على الأطراف، الأمر الذي زاد من قيمته  اللعب 

ال�ش�قية ب�شكل وا�شح.
من  ــداً  ج قريبًا  كــان  رحمة  بــن  �شعيد  اأن  يذكر 
يف  فــيــال،  اأ�ــشــتــ�ن  ـــادي  ن �شف�ف  اإىل  النــ�ــشــمــام 
فرتة  اأغلب  عن  وغاب  املا�شي،  "مريكات�" ال�شيف 
التح�شريات مع ناديه، وه� ما اأّثر �شلبًا يف جاهزيته 

خالل بداية امل��شم اجلاري.

جنوم �شان جريمان.. 
مليونريات الدوري 

الفرن�شي
جريمان  �شان  باري�ض  كتيبة  من  لعبا   11 يت�شدر 
قائمة  نيمار  الربازيلي  راأ�شهم  على  الفرن�شي، 
والتي  فرن�شا  يف  اأجــرا  الأعلى  القدم  كرة  لعبي 
ن�شرتها، الي�م اجلمعة �شحيفة )ليكيب( الريا�شية.

نيمار  فاإن  الفرن�شية،  ال�شحيفة  لتقديرات  ووفقا 
األف ي�رو  3 ماليني و60  القائمة بتقا�شيه  يت�شدر 

�شهريا.
الفرن�شي كيليان مبابي  ال�شاب  املهاجم  وخلفه جاء 
�شهريا،  ــ�رو  ي ــف  األ و910  ملي�ن  يتقا�شى  حيث 
ويتبعه القائد الربازيلي تياج� �شيلفا )ملي�ن و500 
)ملي�ن  كافاين  اإدين�ش�ن  والأوروجــ�ايــاين  األــف( 

و345 األف(.
ماركيني��ض  الربازيلي  اخلام�ض  املركز  يف  وياأتي 
فرياتي  مــاركــ�  ــايل  ــط والإي األـــف(  و200  )ملي�ن 
ماريا  دي  اأنخل  والأرجنتيني  األف(  و200  )ملي�ن 
نافا�ض  كيل�ر  والك��شتاريكي  األــف(  و100  )ملي�ن 

)ملي�ن ي�رو(.
 800( اإيكاردي  ماورو  الأرجنتيني  القائمة  واأكمل 
األف ي�رو( وم�اطنه ليناردو باريدي�ض )750 األفا( 

والفرن�شي بري�شنيل كيمبيمبي )670 األفا(.
من  جريمان  �شان  باري�ض  خارج  من  لعب  اأول  اأما 
ت�ن�شي،  اأ�شل  من  الفرن�شي  فه�  الرواتب  اأعلى  بني 
على  يح�شل  الــذي  م�ناك�  مهاجم  يــدر،  بن  و�شام 
بعده  وجاء  �شهريا،  ي�رو(  األف   650(
هما  جي  ــض  اإ� بي  من  لعبان 
ــرا  ــري ــر اإي ــدي ــاين اأن ــب ــش الإ�
ــــاين  والأمل ــــف(  األ  650(
ج�ليان دراك�شلر )600 

األف(.

غوارديول ينتقد ريال 
مدريد ب�شبب هازارد

ي�ا�شل النجم البلجيكي اإيدين هازارد، 
يعاين  التي  الإ�شابة  من  التعايف  مرحلة 
والتي  الأول،  دي�شمرب/كان�ن  �شهر  منذ  منها 
ــان جــريمــان  ــش تــعــر�ــض لــهــا �ــشــد بــاريــ�ــض �
الإ�شافة  تقدمي  من  وحرمته  الفرن�شي، 
املرج�ة لنادي ريال مدريد، الذي ان�شم له 
املا�شية  ال�شيفية  النتقالت  فرتة  خالل 
�شفقة  يف  الإنكليزي  ت�شل�شي  من  قــادمــًا 

قدرت بـ100 ملي�ن ي�رو.
وح�ل هذه ال�شع�بات التي وجدها هازارد 
اأعطى  "امللكي"،  الــنــادي  مــع  لــه  م��شم  اأول  يف 
الإنكليزي،  �شيتي  مان�ش�شرت  لنادي  الفني  املدير 
على  اأثنى  حيث  ذلك،  يف  راأيه  غ�اردي�ل  بيب 
اأن  م�شرياَ  الالعب،  بها  يتمتع  التي  الإمكانات 

عدم تاأقلمه ي�حي مب�شكلة يف ريال مدريد.
�شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  يف  غ�اردي�ل  وقال 
)اآ�ض( الإ�شبانية: "نحن ل نتحدث عن اأي لعب، 
يف  الــالعــب  هــذا  ـــازارد،  ه عــن  نتحدث  نحن  بــل 
القدم، بعد  لعبي كرة  مكانة خمتلفة متامًا بني 

الذي راأيناه منه يف الدوري الإنكليزي املمتاز".
"ح�شب راأيي  وتابع املدرب الإ�شباين ت�شريحاته: 
اأن عدم تاأقلم هازارد يف ريال مدريد 
هذا  يف  م�شكلة  لــ�جــ�د  ــا  رمب راجـــع 
النادي، ول ميكن اإطالقًا الت�شكيك يف 

اإمكانات الالعب".
وريــال  �شيتي  مان�ش�شرت  و�شيت�اجه 
م�شابقة  مــن  الـ16  الـــدور  يف  مــدريــد 
�شيلعب  حيث  ـــا،  اأوروب اأبــطــال  دوري 
"�شانتياغ�  مبلعب  الـــذهـــاب  ــاء  ــق ل
فرباير/ �شهر  من  الـ26  يف  برينابي�" 
ملعب  يــحــتــ�ــشــن  حـــني  يف  �ــشــبــاط، 
من  الـ17  ي�م  الإيــاب  لقاء  "الحتاد" 

�شهر مار�ض/اآذار املقبل.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية/ تمنراست
دائرة/ تمنراست
بلدية / تمنراست
مكتب/ الصفقات
رقم :14/ 2020

إعالن عن المنح المؤقت
            طبقا ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمنراست جميع المشاركين في طلب العروض المفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا رقم : 2019/10 المتعلق بمشروع : انجاز 03 اقسام مع دورة مياه و ادارة  مع تهيئة 

الساحة بالمرفق التعليمي باوتول بن عياض مع فصل الداخلية عن االبتدائية.
انه تبعا لمحضر اجتماع لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بتاريخ 2020/01/13 تم منح المشروع 

مؤقتا كالتالي:

مدة الرقم بكل الرسومالمتعهدالرقم
االنجاز 

عوامل الرقم الجبائي
االختيار

01

مؤسسة اشغال العمومية 

الكبرى و الري واألشغال 

الحضرية و النظافة العمومية 

و أشغال الكهرباء

امهيدي موالي الشيخ

05 اشهر34.986.866.86
 

 197711010022645

عرض 
وحيد

مؤهل و 
مقبول

          يمكن للمتعهد الذي يحتج على االختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إعالن طلب 
العروض أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات البلدية في أجال 10 أيام ابتدأ من تاريخ نشر إعالن المنح 
المؤقت للصفقة طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم : 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 

2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .

  ANEP Nْ 2030000183      التحرير 2020/02/08 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية الوادي
رقم التعريف الجبائي : 099039019044516

إعالن عن المنح المؤقت

- طبقا ألحكام المادة :78 الفقرة 2 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 09/16 / 2015 المعدل في المتمم 
المتضمن الصفقات العمومية . 

طبقا ألحكام المادة :40 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 09/16 / 2015 المعدل في المتمم المتضمن 
الصفقات العمومية -

تعلن مديرية التربية لوالية الوادي كافة المشاركين في العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2019/01 
المتعلقة دراسة ومتابعة وانجاز و تهيئة المدافئ والمكيفات الهوائية للتعليم اإلبتدائي عبر الوالية

 الحصة رقم 01: انجاز وتركيب وسائل التدفئة
الحصة رقم 02 : انجاز وتركيب وسائل التبريد

الصادرة بجريدة HORIZONS بتاريخ 2019/11/25
إنه بعد التحليل وتقييم العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في دفاتر الشروط وبعد معاينة التجهيزات تم المنح 

المؤقت للصفقة كما يلي:

        
اسم الممون المشروع

المسند له 
مؤقت

آجال 
التسليم 
بااليام

النقطة 
النهائية

المبلغ المسند له 
معايير االسنادالرقم الجبائيبكل الرسوم

 الحصة رقم 01: 
انجاز وتركيب 
وسائل التدفئة

8نسيب محمد
ايام

26.0017.278.800.001974300102886
عرض متاهل 

تقنيا واقل عرض 
مالي ومطابق 
لدفتر الشروط

الحصة رقم 02 :
 انجاز وتركيب 
وسائل التبريد

عدم جدوي لعدم كفاية رخصة البرنامج

         طبقا للمادة :82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في : 2015/09/16 المعدل والمتمم المتضمن 
الوالئية  اللجنة  رئيس  السيد  الى  االختبار  هذا  طعونهم ضد  تقديم   ، للمعارضين  يحق  العمومية  الصفقات  تنظيم 
للصفقات العمومية لوالية الوادي في أجل أقصاه عشرة )10( أيام إبتداء من أول صدور تاريخ هذا االعالن بالجريدة 

. BOMOP اليومية أو نشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

  ANEP Nْ 2030000214      التحرير 2020/02/08 
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يت�فر  الذي  بل�زداد  �شباب  �شيجتاز 
العام،  الرتتيب  يف  مريح  فارق  على 
ال�قت  اختبارا حقيقيا يف مقرة، يف 
واعدتان  قمتان  فيه  جتــري  ــذي  ال
للبط�لة  ع�شرة  ال�شابعة  للج�لة 
ي�مي  القدم  لكرة  الأوىل  املحرتفة 
املــربجمــتــان  و  الأحـــــد  و  الــ�ــشــبــت 
ب�هران و اجلزائر العا�شمة و اللتان 

تهمان اأ�شحاب املطاردة.
ـــادة املــــدرب  ـــي ـــت ق ــاب حت ــب ــش ــ� ــال ف
بفرتة  مير  دومــا  فرانك  الفرن�شي 
رباعيته  ت�ؤكده  مثلما  للغاية  رائعة 
ب�عريريج  برج  اأهلي  اأمام  امل�شجلة 
اإىل  الــفــارق  بتعميق  لــه  �شمح  ممــا 
املبا�شر،  املــطــارد  عن  نقاط  خم�ض 
يف  املنهزم  اجلزائر،  م�ل�دية  فريق 
عني مليلة و الذي التحقت به �شبيبة 
و�شيتنقل  الثاين.  املركز  يف  القبائل 
ـــن ارتــفــعــت  ـــذي ــ�ل ال ــح ــل رفـــــاق ب
 14( مقرة  اإىل  بدرجات  معن�ياتهم 
نقاط  ح�شد  يف  اأمل  كلهم  و  ن(   17  -

الف�ز الثالثة.
و�شعية  يف  املت�اجد  مقرة  جنم  اأمــا 
العام،  الرتتيب  يف  عليها  يح�شد  ل 

الف�ز  حتقيق  ال�حيد  همه  فيبقى 
اأجل الهروب من منطقة  ل غري من 

اخلطر.
ي�م  م�ش�بة  الأنــظــار  كل  و�شتك�ن 
يتقابل  حيث  ــران،  وه نح�  ال�شبت 
ــــران ووفـــاق  ــة وه ــ�دي ــ�ل فــريــقــا م
املركز  يتقا�شمان  الــلــذان  �شطيف 
لقاء  يف  نقطة   23 بر�شيد  اخلام�ض 
جماهرييا  حــ�ــشــ�را  �شي�شتقطب 
ـــد زبـــانـــة.  ـــم ــب اأح ــع ــل غـــفـــريا مب
اللتان  ال�فاق  و   امل�ل�دية  فت�شكيلتا 
فازتا يف اجل�لة الأخرية على احتاد 
3-( اجلزائر  احتاد  و   )2-0( بلعبا�ض 
جعلتهما  رائعة  فرتة  جتتازان   )1
الرتتيب  يف  و�شعيتهما  يح�شنان 
"ب�شت  اللقاء  هذا  و�شي�شمح  العام. 
من  ــرث  اأك القـــرتاب  للفائز  نقاط" 

"الب�دي�م".
ــادي  ــم ــر ح ــم ــب ع ــع ــل ــ�ن م ــك ــي ــش و�
الثانية  للقمة  م�شرحا  بب�ل�غني 
اأمام  الأ�شف  مع  لكن   17 ال  للج�لة 
العق�بة  بــعــد  ــة  ــارغ ف مـــدرجـــات 
 24  - امل�شلطة على احتاد اجلزائر )4 
�شباب  فريق  �شي�شت�شيف  الــذي  ن( 

ق�شنطينة )5 - 23 ن( يف لقاء فا�شل 
يتناف�شان  زال  ل  اللذين  للناديني 
فالفريقان  ال�شرفية.  املراتب  على 
اللذان تعرثا يف اجل�لة الفتتاحية 
ق�شنطينة  ــاب  ــب ــش � تـــعـــادل  ــد  ــع ب
ال�شاورة )2-2(  اأمام �شبيبة  مبيدانه 
 )3-1( �شطيف  يف  الحتــاد  انهزام  و 
حيث  �شاعتهما  ب�شبط  مطالبان 
على  حمتملة  �شلبية  نتيجة  �شت�ؤثر 

م�ش�ارهما يف بقية املناف�شة.
من جهتها، تاأمل �شبيبة القبائل )2 - 
27 ن( التي لن تخ��ض مباراتها �ش�ى 
 16( ب�شكرة  احتــاد  اأمــام  الأحــد  ي�م 
الناجح  اأن ت�ا�شل م�ش�ارها  14-ن(، 
بعد ح�شدها ل 10 نقط يف املباريات 
الأربعة الأخرية، لكن مهمتها تبدو 
املركز  �شاحب  ميدان  على  �شعبة 
املطالب  العام  الرتتيب  يف  ــري  الأخ

بالنتفا�شة قبل ف�ات الأوان.
ــد،  ــدي ويــ�ــشــعــر ابــنــاء املــــدرب اجل
ب�شع�بة  الزلفاين  يامن  الت�ن�شي 

املهمة و اأهمية املباراة حت�شبا للقب.
اأما �شبيبة ال�شاورة )11 - 20 ن( التي 
ف�شتك�ن  ال�شف  امل��شم  هذا  دخلت 

عند  ــار  ــب ــت الع رد  عــلــى  مــرغــمــة 
 -  8( مليلة  عني  جلمعية  ا�شتقبالها 
الغربي  اجلن�ب  ممثل  وكان  ن(،   22
يف  كبري  اجنــاز  حتقيق  و�شك  على 
تقدم  ملا  بق�شنطينة  الأخري  لقائه 
ال�شباب  يفتك  اأن  قبل   )2-0( ب 
يطمح  ه�  و   )2-2( التعادل  املحلي 
جدول  ت�شلق  م�ا�شلة  يف  املرة  هذه 
عني  جمعية  حتاول  فيما  الرتتيب، 
مليلة املنت�شية بف�زها على م�ل�دية 
فر�شة  تف�يت  عدم   )1-0( اجلزائر 
عقر  يف  ل�  و  لل�شاورة  الأوراق  خلط 

دارها.
 15  -  15( داي  ح�شني  ن�شر  و�شيك�ن 
ميكن  مــا  باإنقاذ  عليه  حمك�ما  ن( 
 18  -  13( ال�شلف  اأوملبي  اأمام  انقاذه 
اأوت   20 مبلعب  ي�شت�شيفه  الذي  ن( 
املت�اجدان  الفريقان  بالعا�شمة. 
العام  الرتتيب  من  الثاين  ال�شطر  يف 
واحــدة  نقطة  تف�شلهما  اللذين  و 
نتيجة  اأي  لأن  كبري  بحذر  �شيلعبان 

�شلبية �شتعقد و�شعيتهما اأكرث. 
املدرجة  الأخـــرية  املــبــاراة  وتــدور 
يف  �شلبية  نتيجة  �شجال  ناديني  بني 
برج  اأهلي  هما  و  ال�شتئناف  ج�لة 
احتــاد  و  ن(   19  -  12( عريريج  بــ� 

بلعبا�ض )8 - 22 ن(.
بــاملــدرب  ا�شتنجد  الـــذي  فــالأهــلــي 
ب�عكاز  معز  ال�ش�ي�شري-الت�ن�شي 
�شباب  اأمــام  كاملة  برباعية  خ�شر 
املــكــرة  ـــادي  ن تــعــرث  فيما  بـــلـــ�زداد 
 )1-2( وهران  م�ل�دية  اأمام  مبلعبه 
يف  الــتــدارك  عليهما  ي�شت�جب  مما 

اأ�شرع وقت ممكن.
العا�شمي  اللقاء  اأن  ال�شارة  وجتدر 
ــر و  ــزائ املــربمــج بــني مــ�لــ�ديــة اجل
نادي بارادو قد اجل اإىل وقت لحق 
ب�شبب م�شاركة العميد يف اإياب الدور 
املقررة  العربية  للكاأ�ض  النهائي  ربع 
البي�شاء  بالدار   املقبل  الأحــد  ي�م 

اأمام الرجاء البي�شاوي املغربي.

بط�لة  مــن  ال18  اجلــ�لــة  تقرتح   
الرابطة الثانية لكرة القدم املقررة 
ثالث  00ر15(،  )�شا  ال�شبت  الي�م 
ال�قت  يف  ــدة،  واع حملية  مقابالت 
الــــذي �ــشــيــحــاول فــيــه املـــطـــاردون 
اوملبي  الــرائــد  عن  الــفــارق  تقلي�ض 
مع  م�عد  على  �شيك�ن  الذي  املدية 
�شفرية حمف�فة باملخاطر تق�ده اىل 

بجاية لتحدي امل�ل�دية املحلية.
�شيك�ن  ال�شابقة،  للج�لة  خالفا  و 
 35 مبجم�ع  املت�شدر  املدية  اوملبي 
نقطة، يف مهمة �شعبة عندما ينزل 
)املركز  بجاية  م�ل�دية  على  �شيفا 
ال14 ب17 نقطة( التي تدرك جيدا 
مير  الثانية  الرابطة  يف  البقاء  ان 

حتما عرب حتقيق الف�ز بق�اعدها.
ـــذي يــقــ�ده  فــالــفــريــق الــبــجــاوي ال
الثنائي ديدين ماروك - مراد وردي 
�شيلعب خالل م�اجهة ال�شبت احدى 
البقاء،  م�شعى  يف  الخــرية  ــه  اوراق
امام  �شعبة  مهمة  له  �شتك�ن  حيث 
التي  حجار  �شريف  ــدرب  امل كتيبة 
"م�شافة  على  احلــفــاظ  اىل  ت�شعى 
المان" التي تف�شلها على املالحقني 
هم  �شيك�ن�ن  ــن  ــذي ال املــبــا�ــشــريــن 
خارج  �شعبة  اختبارات  يف  كذلك 

الق�اعد.
و�شيق�م وداد تلم�شان )املركز الثاين 
على  تــنــقــل  ــاين  ــث ب نــقــطــة(  ب32 
هذه  الرحال  �شيحط  حيث  الت�ايل، 
بها  �شيتحدى  التي  بب��شعادة  املــرة 
ب20  ال11  ــز  ــرك )امل املحلي  المـــل 
اخر  تعرث  جتنب  هدفه  و  نقطة(، 
املا�شية  اجل�لة  يف  امل�شجل  ذلك  بعد 

باخلروب )1-0(.

ــق  ــري ــف ـــن جــهــتــه، �ــشــيــ�ــشــعــى ال م
خدمات  مــن  املــحــروم  الب��شعادي، 
املعاقب  ــل،  ــف دري املــهــاجــم  جنــمــه، 
بالنقاط  الف�ز  اىل  مقابالت،  بثالث 
الثالث  و البقاء يف مركز بعيد ن�شبيا 

عن منطقة الهتزازات.
)املــركــز  غليزان  �شريع  فــريــق  اأمـــا 
ه�  ف�شيك�ن  نقطة(،  ب28  الثالث 
الآخر يف مهمة �شعبة مبيدان احتاد 
احلرا�ض )املركز ال16 ب13 نقطة(، 
بطريقة  ال�شتثمار  يف  يرغب  الذي 
ايجابية يف التعادل الثمني الذي عاد 
املن�شرم  ال�شب�ع  الربــعــاء  من  به 
ومن ثم تعزيز اآماله يف البقاء. وقد 
لعبيه  جيدا  �شليماين  املدرب  اعد 
�شيف  جتاوز  و  املقابلة  بهذه  للف�ز 
حتقيق  يف  الخر  ه�  "ثقيل" يرغب 
نتيجة ايجابية ي�شقط بها ح�شابات 

املالحقني املبا�شرين.
الربــعــاء  اأمــل  �شيك�ن  جهته،  مــن 
على  نقطة(  ب28  الثالث  )املــركــز 

م�عد مع �شفرية حمف�فة باملخاطر 
ــاد  الحت �شيالقي  ــن  اي عنابة،  اىل 
نقطة(  ب24  ال�شابع  )املركز  املحلي 
بحظ�ظه  ــن  ــ�ؤم ي ـــزال  ي ل  والــــذي 
الفريق  ان  علما  ال�شع�د،  �شباق  يف 
معروف  بجمه�ره  املدع�م  العنابي 
الذي  المــر  ق�اعده،  داخــل  بق�ته 
على  العتماد  اىل  الـــزوار  �شيدفع 
بنتيجة  للع�دة  املعاك�شة  الهجمات 

ايجابية.
�شانحة  الفر�شة  �شتك�ن  باملقابل، 
)املــركــز  �شكيكدة  �شبيبة  لفريق 
لــتــاأكــيــد  نــقــطــة(  ب27  ــض  ــ� ــام اخل
عقبة  ـــاوز  جت خـــالل  ــن  م �شح�ته 
)املــركــز  العلمة  مــ�لــ�ديــة  �شيفه 
ال�شابع ب24 نقطة(، خا�شة ان اأبناء 
"رو�شيكادا" �شيك�ن�ن -يف حال الف�ز 
و تعرث املالحقني- اأكرب م�شتفيد من 
م�ل�دية  فريق  لكن  اجل�لة.  هــذه 
مقابلة  يف  مبيدانه  املتعرث  العلمة، 
الذهاب )1-1(، لن يقبل على نف�شه 

ال�شحية  ــ�ب  ث يف  املقابلة  خــ��ــض 
الــعــ�دة  اىل  ـــر  الآخ هــ�  �شي�شعى  و 

بنتيجة ايجابية.
دومــا  ال�شاعي  الفريق  م�قع  ــن  وم
�شتك�ن  ال�شع�د،  ــدف  ه لتحقيق 
جمعية وهران )املركز ال�شاد�ض ب26 
عند  ن�شبيا  ي�شرية  مهمة  يف  نقطة( 
بجاية  �شبيبة  ل�شيفها  ا�شتقبالها 
)املركز ال14 ب17 نقطة(. فالفريق 
يف  متاأهال  يــزال  ل  الــذي  الــ�هــراين 
على  �شيحر�ض  اجلمه�رية،  كاأ�ض 
عاد  التي  اليجابية  النتيجة  تاأكيد 

بها يف اجل�لة املا�شية من ارزي�.
ابناء  فـــاإن  املعطيات،  ــذه  ه ورغـــم 
"ميا غ�رايا" الذين جددوا العهد مع 
النت�شارات من ب�ابة امل ب��شعادة، 
حتقيق  اىل  كــذلــك  ــم  ه �شي�شع�ن 
مهمة  يف  الت�ايل  على  الثاين  الف�ز 

تبدو �شعبة امام اأ�شحاب الر�ض.
برنامج  يف  املتبقيتان  املقابلتان  اأما 
اجل�لة ال18 فيطغى عليهما الطابع 
بني  الوىل  �شتجمع  حيث  املحلي، 
جمعية اخلروب )املركز التا�شع ب23 
)املركز  تاجنانت  دفــاع  و  نقطة( 
م�اجهة  يف  نقطة(  ب21  العا�شر 
واإعـــادة  "الثاأر  الرئي�شي  عن�انها 
التي  للخروب  بالن�شبة   العتبار" 
6-( الذهاب  يف  مذلة  هزمية  تلقت 

.)1
اأما املقابلة الثانية، ف�شتك�ن بالغرب 
م�ل�دية  ت�شتقبل  حيث  اجلزائري، 
نقطة(  ب20  ال11  )املركز  �شعيدة 
)املركز  املنهك   ارزيــ�  اوملبي  فريق 

ال13 ب18 نقطة(.

الرابطة الأوىل

 قمتان واعدتان يف وهران واجلزائر العا�شمة

الرابطة الثانية:

املالحقون يف مهمة تقلي�س الفارق عن الرائد اوملبي املدية

العائلة  اأبـــنـــاء  ــاة  ــان ــع م تــعــد  مل 
ُتثري  اجللفة  بــ�ليــة  الريا�شية 
لأن   ، وال�ـــشـــتـــغـــراب  ــة  ــش ــ� ــده ال
اأن  ميكن  ل  اجلــلــفــاوي  الريا�شي 
اأن  دون  جديد  م��شم  عليه  ميــر 
ي�شيع يف زحمة امل�شاكل واملثّبطات 
، فا�شتدانة الأم�ال من هنا وهناك 
ـــدي  اأي ــد يف  ــي ــ�ح ـــل ال تــبــقــى احل
كارثة  لتفادي  اجلمعيات  م�ش�ؤويل 
 ، ال�شاحة  عن  النهائي  الختفاء 
ال��شية  فال تزال لمبالة اجلهات 
املجتهدين  املمار�شني  بــال  ترهق 
اأي  ميلك�ن  ل  اأولــئــك  خ�ش��شا   ،
احلل  اأ�شحاب  مع  خا�شة  عالقات 
اأنف�شهم  يجدون  حيث   ، والربط 
انعدام   ب�شبب  اأمرهم  من  حرية  يف 
واملتابعة  والت�شجيع  الــتــمــ�يــل 
اأحــد  هــ�  الــبــرييــن  �شباب  نـــادي   ،
والهتمام  الإن�شاف  عدم  �شحايا 
التي  الباهرة  النتائج  كل  فرغم   ،
نالها  التي  والت�شريفات  حققها 

مازال�ا  اأهله  اأن  اإل   ، وجه�يا  حمليا 
يــتــخــّبــطــ�ن يف و�ــشــعــيــة مــزريــة 
ت�ا�شع  نتيجة  ط�يلة  فــرتة  منذ 
الهيئات  معظم  من  املالية  امل�شاندة 
، ودون  امل�ش�ؤولة املحلية وال�لئية 
فعل  رد  اأي  احتجاجاتهم  تلقى  اأن 
القطاع  على  الأو�شياء  من  اإيجابي 
ت�شريح  ويف   ، وال�شباين  الريا�شي 
الطاهر   " النادي  لرئي�ض  اإعالمي 
ال�شباب  عائلة  اأن  اأكد   " ل�شبط  بن 
ب�شغارها وكبارها تعي�ض يف دوامة 
�شلبا  اأثر  مما   ، واحلــرية  القلق  من 
على اأدائهم الفردي واجلماعي على 
يفقدون  وجعلهم   ، امليدان  اأر�شية 
الــكــثــري مـــن طــاقــتــهــم املــعــنــ�يــة 
بداية  يف  بها  متيزوا  التي  والفنية 
ذات  يــطــالــب  ــذا  ــه ول  ، املــنــافــ�ــشــة 
العاجل  التدخل  ب�شرورة  امل�ش�ؤول 
لأ�شحاب احلل والربط ق�شد اإنقاذ 

مدر�شتهم املتاألقة من ال�شياع.
عمر ذيب  

جليا  يظهر  ـــ�لت  اجل مـــرور  مــع 
وجد  ل�  ال�شارف  اإحتــاد  فريق  اأن 
من  الكافيتني  واملتابعة  املـــ�ؤازرة 
ــات املــ�ــشــ�ؤولــة ،  ــه ــل اجل طـــرف ك
جمريات  على  ي�شيطر  الي�م  لكان 
ــة اجلــهــ�يــة بــالــطــ�ل  ــ�ل ــط ــب ال
ولي�ض   ، �شه�لة  وبكل  والعر�ض 
مرتبة  احـــتـــالل  وراء  اجلــــري 
الطرح  هــذا  ي�ؤكد  ومــا   ، م�شرفة 
ال�جه الكروي الراقي الذي يظهر 

به يف كل مباراة يلعبها ، بدليل  
تغلبه يف كل مرة على الفرق التي 
الق�شم  يف  الأوىل  الأدوار  تلعب 
 ، البليدة  لرابطة  الثاين  اجله�ي 
بالرائد  اإطاحته  مالحمه  واآخــر 
�شيفه اإحتاد ال�شفة بف�شل الهدف 
الــ�حــيــد والـــغـــايل الـــذي وّقــعــه 
الق�ل  حممد   " املتميز  الــالعــب 
بــالإثــارة  متيزت  م�اجهة  يف   "
الريا�شية  والــــروح  واحلــمــا�ــض  
كان  لعبازيز  انت�شار   ، العالية 

اأر�شية  اإىل  دخل�ا  لأنهم  م�شتحقا 
ــرث رغــبــة وطــمــ�ح  ــاأك املــيــدان ب
الإحتــاد  مــدرب  وو�شف  وفعالية 
النت�شار املحقق على ح�شاب اأحد 
باللقب   للتت�يج  املر�شحني  اأكــرب 
 ، املعن�ية  الناحية  مــن  بــالــهــام 
على  كبرية  فــائــدة  ذا  و�شيك�ن 
اأجــل  مــن  ال�شارفيني  معن�يات 
اأف�شل  يف  امل�ش�ار  بقية  م�ا�شلة 
الـــظـــروف ، وهــــذا بــعــد احلــالــة 
بها   مــّروا  التي  ال�شعبة  النف�شية 
ب�شبب الأزمة املالية الناجمة عن 
 ، املحلية  ال�شلطات  دعــم  ت�ا�شع 
احلار�ض  رفقاء  على  يجب  لذلك 
البارع " عبد الالوي خليل " تاأكيد 
ـــ�لت  ـــذه النــتــفــا�ــشــة يف اجل ه
اأكــرب  جمع  اأجـــل  مــن   ، املتبقية 
اأمل  عدد ممكن من النقاط ، على 
املقدمة  ثالثي  �شمن  الــتــ�اجــد 

عند نهاية امل��شم.
عمر ذيب  

 اأر�شلت الحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم )فاف(، دفرت �شروط جديد 
لنيل  الأوىل،  الرابطة  اأندية  اإىل 
ــادي املــحــرتف ابــتــداء  ــن اإجــــازة ال
ح�شبما   ،2020-2021 م��شم  مــن 
اأعلنت عنه الهيئة الفيدرالية ي�م 

اخلمي�ض.
على  الــفــيــدرايل  املكتب  ــادق  ــش و�
ــادي  ــن ـــــازة ال اجــــــراءات نــيــل اإج
يــنــايــر   28 بــتــاريــخ  ـــرتف،  ـــح امل
تطبيقها  �شيتم  والــتــي  ــارط،  ــف ال
بالن�شبة   2020-2021 من  ابتداء 
الــرابــطــة  الــنــا�ــشــطــة يف  لــلــفــرق 

الأوىل، ي�شيف امل�شدر.
ومت اإر�شال هذه امللفات الـ19، التي 
ا�شرتطت على ال�شركات الريا�شية 
على  احل�ش�ل  مقابل  اأ�شهم   ذات 
لروؤ�شاء  املحرتف،  النادي  ــازة  اإج
ال�شركات  لــهــذه  الإدارة  جمل�ض 

ـــه  الــريــا�ــشــيــة، ا�ــشــتــنــادا ملــا اأوردت
الفاف.

ملزمة  ــركــات  الــ�ــش ـــذه  ه وبــاتــت 
الإجــــازة  لنيل  املــلــفــات  بـــاإعـــادة 
خالل   ،2020-2021 مل��شم  حت�شبا 
ي�لي�  �شهر  من  الأولني  الأ�شب�عني 
اأ�شهر  �شتة  مهلة  مينح  "مما   ،2020
م�اكبة  اأجــل  مــن  الخـــرية  لهذه 
اجلديدة"  التنظيمية  املــعــايــري 

ي�شيف م�قع الفاف.
الحتادية  طالبت  اآخر،  جانب  من 
كل من وزارة الداخلية واجلماعات 
املــحــلــيــة والــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة، 
ــة  ــش ــا� ــري وال ــاب  ــب ــش ــ� ال ووزارة 
يتعلق  فيما  �شيما  ب"املرافقة" 
على  ال�شرورية  العمليات  ببع�ض 
يف  املراقبة  كامريات  و�شع  غــرار 
املالعب وتاأ�شي�ض جلان الأن�شار من 

طرف كل �شركة ريا�شية.

�شباب البريين لكرة اليد " جهوي البليدة "

ال�شدة  وقت  ال�شّياربيبي  "وليدات 
يبانو .. وجتاهل ال�شلطات 

ماهو�س وقتو" 

اإحتاد ال�شارف  

 .. بال�شّفة  ُتطيح  "ليارب�شي 
والعبزوزي �شيعة و�شبعة" 

الرابطة تر�شل دفرت �شروط 
جديد لالأندية حت�شريا للمو�شم 

القادم
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اأ�شرى فل�شطينيون

خ�شية من العمليات البطولية..

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

�لعربية  لالأمة  ملك  فل�سطنی  �ن 
مو�طن  لكل  و�لأم��ل  �لأمل  وهي 
�لتنازل  �أح��د  ميلك  ول  ع��رب��ي، 
و�ن  �أر�سها،  من  �سر  �أي  عن 
عليها  و�����رصف  �ساغها  خطة 
وكبری  �سهر  ك��و���س��رن  ج��اري��د 
�لأمریكي  �لرئي�س  م�ست�ساري 
و�ل�����س��ف��ری �ل���رص�ئ��ي��ل��ي ل��دى 
عن  ت��ع��ر  �ن  مي��ك��ن  ل  �م��رك��ي��ا 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  م��وق��ف 
يتو��سل  �لتاريخي  �لظلم  فهذ� 
�لعقلية  وبنف�س  بلفور  وعد  من 
�لحتالل  حكومة  تريد  �لهمجية 
م�ستمدة  �حتاللها  تو��سل  �ن 
�حل��م��اي��ة م���ن ق���وى �ل��ب��ط�����س 
�لمريكية  و�لهيمنة  و�لعربدة 
ر�  فاأ فولد  �جلبل  متخ�س  و�أخ��ری� 
»�سفقة  ول  لل�سالم«  ي��ة  »روؤ ل 
نه  �أ يحزنون  هم  ما  ول  للقرن« 
مهما  �ل��ع��امل  يف  ق��وة  ي��وج��د  ل 
�قتالع  ت�ستطيع  جروتها  بلغ 
حفنة  ل��ق��اء  �أر���س��ه  م��ن  �سعب 
�أر�س  فل�سطنی  �أن  �لم��و�ل،  من 
وهويتها  قد��ستها  لها  عربية 
للت�رصف  لي�ست  وهي  �لعربية، 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  و�أن  للبيع  �أو 

هذه  �سد  و�حد  رجل  وقفة  يقف 
ميكن  ل  �لتي  �مل�سوؤومة  �ل�سفقة 
�لتاريخ  حقائق  تغری  نها  لأ متر،  �أن 
�أحد  متثل  �ل�سفقة  و�أن  و�جلغر�فيا 
�لدويل  �لإره��اب  �أ�سكال  �أخطر 
�ل�سعب  ب��ح��ق  مي��ار���س  �ل����ذي 
و��سحة  حماولة  يف  �لفل�سطيني 

. حقوقه   ل�سلبه 
هي  �لفل�سطينية  �لق�سية  �ن 
عادلة  وكفاحية  ن�سالية  ق�سية 
جزء  هو  �لفل�سطيني  و�ل�سعب 
هي  وفل�سطنی  �لعربية  �لمة  من 
�لعربي، ول ميكن  �لوطن  جزء من 
�لفل�سطينية  �لق�سية  تكون  �ن 
�ن  �و  �ن�سانية  ق�سية  جم��رد 
�يل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  يتحول 
�مل�ساعد�ت  ع��ن  يبحث  �سعب 
للبيع  فل�سطنی  �ن  �و  �لعينية 
�لع��الم  يحاول  كما  و�لتجارة 
����رص�ئ���ي���ل���ي  �لم���ري���ك���ي و�لإ
�لق�سايا  مع  و�لتعامل  �بر�زها 
�لفل�سطيني  بال�سعب  �خلا�سة 
كق�سايا  �لعامل  �مام  وت�سويرها 
خالل  من  �ن�سانية  م�ساعد�ت 
تخدم  �لتي  �لعالمية  �دو�تهم 

. �لهدف   هذ� 
فل�سطينية  �ر�س  هي  فل�سطنی  �ن 
�و  �جلمع  �و  �لق�سمة  تقبل  ل 

هو  فل�سطنی  و�سعب  �لتهويد 
حقه  �ج��ل  م��ن  منا�سل  �سعب 
وفل�سطنی  وحريته،  �ل�سيا�سي 
�ن�سانية  ق�سية  ما  يوما  تكن  مل 
وم�رصوق  منهوب  وطن  هي  بل 
�لنخا�سة  �سوق  يف  يباع  وط��ن 
وم�سيطر  حمتلة  و�ر�سه  و�لردة 
لالحتالل  وتخ�سع  بالقوة  عليها 
ووق��ع  �ل�رص�ئيلي  �لع�سكري 
ومن  �لتاريخي  �لظلم  عليها 
ومن  �لتجار  ه��وؤلء  على  �لعار 
�لع�رص  �سفقة  ت�سويق  يحاولون 
�يل  �لفل�سطينية  �لق�سية  حتويل 
تقدمي  �و  �ن�سانية  ق�سية  جمرد 
يخططون  ح��ي��ث  م�����س��اع��د�ت 
ويتاجرون  وي�رصحون  ويدبرون 
�ل��ه��ي��اك��ل  ع���ر  ف��ل�����س��ط��نی  يف 
و�ملدعومة  �ملت�سنعة  �لهزيلة 
بائ�سة  حماولة  فى  �لحتالل  من 
�لفا�سلة  �سفقهم  لت�سويق  منهم 
�لظلم  هذ�  �سي�سجل  �لتاريخ  .�إن 
�ل�سعب  �سد  �مل�ستمر  �لمريكي 
�ن  لأح��د  ميكن  ول  �لفل�سطيني 
طال  مهما  �ملو�قف  هذه  ين�سى 
�لظلم  ه��ذ�  ين�سي  ول��ن  �ل��زم��ن 
نقولها  ون��ح��ن  �ل��ع��د�ء  وه���ذ� 
�أ�سو�تكم  نريد  ل  عايل  وب�سوت 
فل�سطنی  و�ن  �عرت�فكم  نريد  ول 

قائمة  وحقيقة  نلم�سه  و�قع  �لآن 
بفل�سطنی  يعرتف  كله  و�ل��ع��امل 
وقتلة  ن�سانية  �لإ �أع��د�ء  نتم  �أ �إل 
لتوحيد  �لوقت  حان  و�نه  �ل�سالم 
لل�سالم  �لد�عمة  �لدولية  �جلهود 
للحقوق  ي��دة  و�مل��وؤ و�مل��ن��ا���رصة 
قيام  دعم  �جل  من  �لفل�سطينية 
و�لعرت�ف  �لفل�سطينية  �لدولة 
�ل�سيا�سية  �ملو�قف  وتعزيز  بها 
�ملنظومة  ترف�س  و�ن  و�لقانونية 
و�ل�ستيطان  �لحتالل  �لدولية 
�مل��و�ق��ف  ت�����س��وي��ب  ي��ت��م  و�أن 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة وجت��ن��ي��د �مل��وق��ف 
�حل�سانة  رف��ع  �ج��ل  من  �ل��دويل 
قادته  وحما�سبة  �لح��ت��الل  عن 
�لفل�سطينية  �مل��ب��ادر�ت  ودع��م 
حتقيق  �ىل  �ل��ه��ادف��ة  و�لعربية 
على  مبني  و�سامل  عادل  �سالم 
�لفل�سطينية  �حلقوق  ��ستعادة 
�سعبنا  �أن  ل�سيما  �ملغت�سبة 
تاريخي  لظلم  ت��ع��ر���س  �ل���ذي 
�إحياء  على  �ليوم  يقف  جمحف 
و�ل�سبعنی  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ذك��رى 
�إىل  ن��دع��وه��ا  ول��ذل��ك  للنكبة، 
و�لع��رت�ف  �خلطاأ  هذ�  ت�سحيح 
�أحد  باعتباره  فل�سطنی  بدولة 
�لتي  �لدولتنی  حل  حماية  �رصوط 

بتحقيقه. تنادي 

ال�شعوب ل تهزم والن�شر حليف ال�شعب الفل�شطيني

�لإ�رص�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  عززت 
م��ن ت��و�ج��د ع��ن��ا���رص �جل��ي�����س يف 
�ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  حمافظات 
�لأمنية  �مل��خ��اوف  �رت��ف��اع  ظل  يف 
�لعمليات  جت��دد  من  �لإ�رص�ئيلية 
�ل�سفة، رف�سًا ل�سفقة  �لبطولية يف 

�لإ�رص�ئيلية.  – �لمريكية  �لقرن 
بيان  يف  �لإ�رص�ئيلي  �جلي�س  و�أك��د 
كتيبة  ن�رص  قرر  �أنه  �خلمي�س  �أ�سدره 
"تقييم  بعد  �ل�سفة  يف  �إ�سافية 
�لقر�ر  هذ�  جاء  �مل�ستمر"،  �لأو�ساع 

بطولية  عمليات  ثالث  �أعقاب  يف 
يف  �لإ�رص�ئيلية  �لقو�ت  ��ستهدفت 

�أم�س. و�لقد�س  �ل�سفة 
من  �لثانية  �ل��دف��ع��ة  ذل��ك  وي��ع��د 
ير�سلها  �لتي  �لع�سكرية  �لتعزيز�ت 
منذ  �لغربية  �ل�سفة  �إىل  �لحتالل 
ن�رص �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
خطتها  �ملا�سي  يناير   28 يف  تر�مب 
ب�"�سفقة  �إعالميا  �ملعروفة  لل�سالم 
�جلانب  يرف�سها  و�ل��ت��ي  �لقرن"، 

قطعيا. �لفل�سطيني 

جي�س الحتالل يعلن ا�شتنفار قواته وين�شر كتيبة اإ�شافية يف ال�شفة املحتلة
اأخبار فل�شطني

م�شرية حا�شدة يف خميم احل�شني رف�شا لـ "�شفقة القرن"

م�����س��ریة  يف  م�����س��ارك��ون  ن����دد 
�حل�سنی  خميم  يف  حا�سدة  جماهریية 
�أعلنها  �لتي  �لقرن  ب�سفقة  بعمان 
تر�مب  دونالد  �لمريكي  �لرئي�س 

ج���ان���ب  �إىل 
�لوزر�ء  رئي�س 
�ل���رص�ئ��ي��ل��ي 
ب����ن����ي����ام����نی 
و�لتي  نتنياهو 
ت�������س���ت���ه���دف 
ت�������س���ف���ي���ة 
�ل���ق�������س���ي���ة 

. لفل�سطينية �
�مل�سریة  يف  �مل�ساركون  و�نطلق 
دعت  بعمان،  �جلمعة  �سالة  عقب 
�ملخيم،  يف  �ل�سعبية  �للجنة  �إليها 

تفا�سيل  عن  �لأمریكي  بالإعالن 
ت�سفية  وحم����اولت  �ل�سفقة، 
وق��ال  �لفل�سطينية.  �لق�سية 
ننا  "�إ �مل�ساركنی  �أحد  رباح  ح�سن 
ويف  �لفل�سطيني  باحلق  متم�سكون 
�أن  موؤكد�  �لعودة"،  حق  مقدمته 
لن  �سعبنا  على  �ملوؤ�مرة  "م�ساريع 
�لوحيدي،  �سادي  �أبو  قال  فيما  متر"، 
�ل�سفقة،  لهذه  رف�سنا  عن  "نعر 
ونتنياهو،  لرتمب  لنوؤكد  وجئنا 
�ل�سعب  د�م  م��ا  مت��ر  ل��ن  ن��ه��ا  �أ
و�سيت�سدى  ينا�سل  �لفل�سطيني 

�لت�سفوية".ورفع  �مل�ساريع  لكل 
�لأردين  �لعلمنی  �مل�����س��ارك��ون 
�لهتافات  ورددو�  و�لفل�سطيني، 
وب��الح��ت��الل  بال�سفقة  �مل��ن��ددة 
لن�رصة  و�ل��د�ع��ي��ة  �لإ���رص�ئ��ي��ل��ي، 
�مل�سری  ووحدة  و�لقد�س،  فل�سطنی 

وفل�سطنی. �لأردن  بنی 
تغری  لن  �لقر�ر�ت  هذه  �أن  و�أكدو� 
كما  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  �سيئا 
�ل�سابقة،  �لأم��ریك��ي��ة  �ل��ق��ر�ر�ت 
�أبدية  عا�سمة  �لقد�س  و�ستبقى 

فل�سطنی. لدولة 

وفد من حركة فتح ي�شل قطاع غزة لبحث امل�شاحلة وحتديات �شفقة القرن
ك�سفت م�سادر خا�سة �أن قيادينی من 
حركة "فتح" و�سال قطاع غزة �سباح 
كبرٍی  وف��ٍد  لزيارة  للتن�سيق  �أم�س، 
لبحث  غ��زة،  قطاع  �إىل  �حلركة  من 
�نهاء  و�سبل  �لفل�سطينية  �مل�ساحلة 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لنق�سام، 

�لق�سية �لفل�سطينية.
�للجنة  ع�سو  �أن  �مل�سادر  وذك��رت 
 " فتوح  "روحي  فتح  حلركة  �ملركزية 
�لمنية  لل�سوؤون  �لرئي�س  وم�ست�سار 

فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  وع�سو 
�للو�ء " ��سماعيل جر" و�سال �سباح 
بيت  معر  عر  غزة  قطاع  �إىل  �ليوم 

حانون.
�لفل�سطيني  �لرئي�س  �ن  �إىل  ي�سار 
�لأ�سبوع  قريبة  زي��ارة  عن  �أعلن 
�ملا�سي عن زيارة قريبة من قبل وفد 
بالتو�فق  غزة،  قطاع  �إىل  فتح  حركة 
�مل�ساحلة  لبحث  حما�س  حركة  مع 

و�لت�سدي ل�سفقة �لقرن.

الأ�شري بالل ابراهيم 
م�شطفى �شمرة

�أن  للدر��سات  فل�سطنی  ���رصى  �أ مركز  ف��اد  �أ
 44 ( �سمرة  م�سطفى  بر�هيم  �إ ب��الل  �لأ�سری 
�سلفيت،  حمافظة  يف  بروقنی  بلدة  من  عاما( 
عامه  يف  ويدخل  و�لع�رصين  �لر�بع  عامه  �أنهى 
�سجون  يف  �لتو�يل  على  و�لع�رصين  �خلام�س 

�لحتالل.

و�أو����س���ح �ل��ب��اح��ث ري��ا���س �ل���س��ق��ر �مل��دي��ر 
�عتقل  "�سمرة"  �لأ�سری  �أن  للمركز  �لإعالمي 
��ستمرت  مطارده  بعد   ،  19-6-1989 بتاريخ 
مت  �عتقاله  وبعد  �لحتالل،  قبل  من  �سهور  عدة 
بتهمه  �حلياة  مدى  بد  �ملوؤ بال�سجن  عليه  �حلكم 
�لحتالل  وهدم  كما  )�إ�رص�ئيلي(،  م�ستوطن  قتل 

طابقنی. من  �ملكون  بيته 

تعر�س  "�سمرة"  �لأ�سری  �أن  �إىل  �لأ�سقر  �سار  و�أ
لتقدمي  عليه  لل�سغط  �عتقاله  بعد  قا�س  لتحقيق 
�لحتالل  �تهمهم  �لذين  زمالئه  عن  معلومات 
�مل�ستوطن،  قتل  عملية  يف  معه  بال�سرت�ك 
عامنی  ملدة  �لزيارة  من  حرمه  �لحتالل  �أن  لفتا 

. ملنی كا

عليه  بد  �ملوؤ �حلكم  فر�س  "�لحتالل  و�أ�ساف: 
ب�سكل  ولكن  بالزيارة  لذويه  �سمح  وحينها 
من  �خ��و�ن��ه  �لح��ت��الل  ي��ح��رم  بينما  م��ق��ن، 
�لتنغي�س  يف  ميعن  �لحتالل  �أن  مبينا  �لزيارة"، 
د�رة  �إ نقل  خالل  من  �لزيار�ت  يف  وذويه  �أهله 
�سجون  يف  م���ر�ت  ع��دة  ���س��ری  �لأ �ل�����س��ج��ون 

ور�مون. �ل�سبع  وبئر  ع�سقالن 

يف  �لقد�مى  �لأ�رصى  عدد  �أن  �إىل  �ملركز  �سار  و�أ
�أم�سى  قلهم  �أ �أ�رصى،   103 بلغ  �لحتالل  �سجون 
من  �أ�سری�ً   )57 ( منهم  �ل�سجون،  يف  عاما   18
غزة،  قطاع  من  �أ�سری�   )23 و) �لغربية،  �ل�سفة 
�ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي  من  �أ�سری�ً   )14 و)

�ملحتلة. �لقد�س  من  �أ�رصى   )9 و)  ،1948 عام 

�حلايل  �لأ�رصى  عميد  هو  هوؤلء  �أقدم  �أن  وبنی 
���س��ری ك��رمي ي��ون�����س م��ن ق��ري��ة ع��رع��رة يف  �لأ
بنی  من  و�أن    ،1948 ع��ام  �ملحتلة  �لأر����س��ي 
ما  �أم�سو�  منهم  �أ�سری�   )82 ( هناك  �لقد�مى 
بينهم  �لأ�رصى  عمد�ء  وهم  عاما   20 عن  يزيد 
عن  يزيد  ما  �عتقالهم  على  م�سى  �أ�سری�   24

قرن. ربع 
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ما �شر ا�شتعانة ال�شعودية باليونان ع�شكريا 
ودفاعيا ؟ 

قراءة / حممد علي
------------------ 

لن�رص  ثينا  �أ �إىل  �ل�سعودية  وجل��اأت 
���س��و�ري��خ ب��ات��ري��وت �مل�����س��ادة 
�ليونانية  للقو�ت  �لتابعة  للطائر�ت 
�أج��و�ئ��ه��ا  ل��ت��اأم��نی  �أر����س��ي��ه��ا؛  يف 
�لتي  �لبالي�ستية  �ل�سو�ريخ  من 
�ل�سعبية  �للجان  و  �جلي�س  يطلقها 
بعد  �حليوية،  تها  من�ساآ على  �ليمنية 
�لأمريكية  �جلوية  �لدفاعات  ف�سل 

ذلك. يف 
باإر�سال  بالفعل  �ليونان  وب��د�أت 
�إىل  "باتريوت"  �سو�ريخ  بع�س 
م�سرتك  برنامج  �سمن  �ل�سعودية، 
وبريطانيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع 
بر�س"،  ل�"فر�ن�س  وفقًا  وفرن�سا، 
�ملالية  �لقيمة  عن  �لإف�ساح  دون 

�ل�سفقة. لهذه 
�حلكومة  با�سم  �ملتحدث  و���رصح 
بيت�سا�س،  �ستيليو�س  �ليونانية، 
�ل�سو�ريخ  هذه  �ستن�رص  ثينا  �أ باأن 
�لتحية  �لبنى  "حلماية  �ل�سعودية  يف 
�إىل  لفتًا  �لطاقة"،  جمال  يف  �حليوية 
�ستتحمل  �ل��ت��ي  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أن 
يف  �ست�سهم  تكاليفها  �ململكة 
مت�سك  وتوؤكد  �لطاقة،  �أمن  �سمان 
وتوطيد  �ملنطقة  با�ستقر�ر  ثينا  �أ

�لريا�س. مع  عالقاتها 
�ل�سعودية  �خل��ط��وة  تعجب  ومل 
عار�ست  ذ  �إ �ليونان،  يف  عدة  �أحز�بًا 
�سو�ريخ  بن�رص  �لبالد  حكومة  قيام 

�ل�سعودية. يف  باتريوت 
ع�سكرية خدمات 

�ليوناين  �ل�سعودي  �لتقارب  وجاء 
بدفاعاتها  �ل�ستعانة  خ��الل  م��ن 
نقرة  �أ فيه  تعي�س  وقت  يف  �جلوية 
ب�سبب  �سيا�سية؛  توتر�ت  ثينا  و�أ
مذكرة  ب��رزه��ا  �أ �مللفات  م��ن  ع��دد 

�لوفاق  وحكومة  تركيا  بنی  تفاهم 
لرت�سيم  دوليًا  بها  �ملعرتف  �لليبية 
مناطق  وتق�سيم  �لبحرية  �حل��دود 
�ل��ب��ح��ر  يف  و�مل�����س��ال��ح  �ل��ن��ف��وذ 

بينهما. �ملتو�سط 
�ل�����س��ع��ودي��ة  خ��ط��وة  �أن  وي��ب��دو 
نكاية  جاءت  �ليونان  مع  بالتقارب 
للريا�س  �سببت  �ل��ت��ي  ب��رتك��ي��ا؛ 
�غتيال  بعد  �ملتاعب  م��ن  �لكثری 
على  وعملت  خا�سقجي،  ج��م��ال 
خمتلف  �إىل  ق�سيته  ت�سعيدها 

�لدولية. �ملحافل 
�ملتقاعد  و�للو�ء  �لع�سكري  �خلبری 
�خلطوة  يرجع  �ل�رصقاوي  يو�سف 
بباتريوت  و��ستعانتها  �ل�سعودية 
تنوع  على  حر�سها  �إىل  ي��ون��اين 
�ملختلفة  �جلوية  �لدفاعية  �لأ�سلحة 
ت�ساقط  م��ن  �أج��و�ئ��ه��ا  حل��م��اي��ة 

�ليمنينی. �سو�ريخ 
حديثه  يف  �ل�����رصق��اوي  وي��رب��ط 
�ل��ت��وج��ه  �أونالين"  ل�"�خلليج 
�ل�����س��ع��ودي �جل���دي���د ل��ل��ي��ون��ان 
ع�سكرية  خدمات  على  للح�سول 
�لتي  �لقوية  �لتقارب  بحالة  منها 
�لحتالل  دول��ة  مع  ثينا  �أ ت�سهدها 
�لغاز  بار  �آ حول  خا�سة  �لإ�رص�ئيلي، 

�ملتو�سط. بي�س  �لأ �لبحر  �رصقي 
تكون  �أن  �ل�رصقاوي  ي�ستبعد  ول 
وطلبت  وجهت  من  هي  "�إ�رص�ئيل" 
بن  حممد  �ل�سعودي  �لعهد  ويل  من 
و�رص�ء  باليونان  �ل�ستعانة  �سلمان، 
بهدف  منها  جوية  دفاعية  �أ�سلحة 
�أ�ساًل  �ملتدهور  �قت�سادها  نعا�س  �إ

طويلة. �سنو�ت  من 
حتليله  يف  �لع�سكري  �خلبری  ويذهب 
�خلطوة  ح��ول  ذل��ك  م��ن  ب��ع��د  �أ �إىل 
�لريا�س  حماولة  وهو  �ل�سعودية؛ 
من  �لرتكية  �ل�سلطات  ��ستفز�ز 
معها،  �أ�سلحة  عقود  ب��ر�م  �إ خ��الل 

�لتي  �لتوتر  حالة  ظل  يف  خا�سة 
�لغاز  حول  ثينا  و�أ نقرة  �أ ت�سهدها 

�ملتو�سط. �رصق 
اإنفاق ال�شعودية على الأ�شلحة

تنفق،  ز�لت  وما  �لريا�س،  نفقت  �أ
مليار�ت  مئات  رمب��ا  �أو  ع�����رص�ت 
�لأ�سلحة  ���رص�ء  على  �ل���دولر�ت 
نف�سها  لتنقذ  و�لردعية  �لدفاعية 
�لتي  �ل�ساروخية  �لهجمات  من 
ب��ان  �إ  ،2015 ع��ام  م��ن��ذ  تطولها 
مب�ساركة  �ليمن،  حرب  يف  دخولها 

مار�ت. �لإ
بارز�ً  �لدفاعات  تلك  ف�سل  وكان 
يف  ح�سلت  �ل��ت��ي  �لهجمات  يف 
�سد   2019 �سبتمر  منت�سف 
�رصقي  �لنفطية،  �أر�مكو  من�ساآت 
�ل�سعودية  وجهت  �لتي  �ململكة، 
�لعملية  بتنفيذ  ي��ر�ن  �إ �ىل  �لتهم 
�لله  ن�����س��ار  �أ ح��رك��ة  تبني  رغ��م 

. للعملية
 10 ب� �مل��ن�����س��اآت  ق�سف  و�أظ��ه��ر 
�ل�سعودية  عجز  م�سرّیة  طائر�ت 
من  �ل���ق���ادم  �خل���ط���ر  وق����ف  ع���ن 
دول��ة،  (ولي�س  ح��زب  �أو  )جماعة 
�لتي  ���س��ل��ح��ة  �لأ ���س��ف��ق��ات  رغ���م 
مبليار�ت  عليها  وح�سلت  برمتها  �أ

�لدولر�ت.
�سحيفة  قالت   ،2019 يونيو  ويف 
�لأمريكية  جورنال"  �سرتيت  "وول 
بال�سو�ريخ  �ليمنينی  هجمات  �إن 
نقاط  ك�سفت  ة  �مل�سریَّ و�لطائر�ت 
لدى  �جلوية  �لدفاعات  يف  �سعف 
نظام  تعتمد  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ودي��ة 
ثالث  وتعد  �لأمريكي،  باتريوت 
حيث  م��ن  �ل��ع��امل  يف  دول���ة  �أك���ر 

�لع�سكري. نفاق  �لإ
م�سوؤول  ع��ن  �ل�سحيفة  ونقلت 
��سمه  عن  �لك�سف  رف�س  �سعودي 
�أظهرت  �لأخریة  "�لأحد�ث  �إن  قوله: 

نظام  حيث  من  مك�سوفة  �لبالد  �أن 
�ل�ساروخي". �لدفاع 

كثف  �لأخ������ریة  ����س���ه���ر  �لأ ويف 
يف  �ل�سعبية  �ل��ل��ج��ان  و  �جل��ي�����س 
عر  �سو�ريخ  �إط��الق  م��ن  �ليمن 
و�سّنو�  �ل�����س��ع��ودي��ة،  م��ع  �حل���دود 
م�سریة  طائر�ت  بو��سطة  هجمات 
جوية  ع�سكرية  قو�عد  م�ستهدفنی 
ومن�ساآت  ���س��ع��ودي��ة  وم��ط��ار�ت 
رد�ً  ياأتي  ذلك  �أن  موؤكدين  �أخرى، 
�ملناطق  يف  �لتحالف  غ��ار�ت  على 
باليمن. �جلماعة  ل�سيطرة  �خلا�سعة 

���س��ارت  �أ �مل��ا���س��ي،  �سبتمر  ويف 
ب��ح��اث  در�����س���ة مل��رك��ز خ��دم��ة �أ
زي��ارة  منذ  ن��ه  �أ �إىل  �لكونغر�س 
 ،2017 مايو  يف  للريا�س،  تر�مب 
�سفقات  من  كثری  على  �لتفاق  مت 
ثرها  �أ على  طلب  �لتي  �لأ�سلحة  بيع 
�لكونغر�س  م��ن  ب��ي�����س  �لأ �لبيت 
و�أهمها:  منها،  عدد  على  �ملو�فقة 
من  ج��وي  دف��اع  بطاريات  "�سبع 
مليار   13.5 قيمتها  ث��اد  ط���ر�ز 
�إ�سقاطها  يتم  قذ�ئف   104 دولر، 
قيمتها   GBU-10 نوع  من  �جلو  من 
دولر،  مليار�ت   4.46 �لإجمالية 
لبطاريات  وتقوية  متكرر  دع��م 
طر�ز  من  �جل��وي  �لدفاع  منظومة 
مليار�ت   6.65 قيمتها  باتريوت 

دولر".
وفق  �أي�سًا،  �ل�سفقات  وت�سمل 
ع�سكري  نقل  طائرة   23" �لدر��سة، 
لر�مج  �إ�سافة   ،C-130J طر�ز  من 
من  طائر�ت  وثماين  ودعم،  �سيانة 
 6.36 قيمتها  تبلغ   F-15 ط��ر�ز 

دولر". مليار�ت 
 500 ن��ح��و  �مل��م��ل��ك��ة  دف��ع��ت  ك��م��ا 
بتغطية  ل��ل��ب��دء  دولر  م��ل��ي��ون 
�لعاملة  �لأمريكية  �لقو�ت  تكاليف 

�ل�سعودية. �أنحاء  خمتلف  يف 

املتطورة  والأ�شلحة  الطائلة  الأموال  اأهمية  عدم  عن  كناية  العرب  تناقلها  قدمية  حكمة  رجالها"،  يف  البالد  "خري 
ال�شواريخ على  تت�شاقط  التي  ال�شعودية؛  ما ينطبق على  اأرا�شيهم، وهو  الدفاع عن  املعدات يف  دون رجال تقود تلك 

اجلوية.  الدفاعات  منظومات  واأف�شل  املليارات  امتالكها  رغم  ومن�شاآتها  مدنها 

ميانويل  �إ �لفرن�سي  �لرئي�س  �أك��د 
�إىل  �حلاجة  �رصورة  على  ماكرون 
ق�سايا  حول  رو�سيا  مع  حو�ر  بناء 
م���ن �ل���دويل �جل��م��اع��ي.  وق��ال  �لأ
�سحفية  ت�رصيحات  يف  ماكرون 
تكون  �أن  "�أتوقع  �جلمعة:  �ليوم 
�أمننا  بناء  يف  بناء  لعبا  رو�سيا 
ح�سب  ماكرون  و�أ�ساف  �جلماعي". 
"�لهدف  �ل��ي��وم:  رو���س��ي��ا  م��وق��ع 

م��ر�ر�  ك��ررُت��ه  �ل���ذي  �لرئي�سي، 
جتاه  بنهجي  يتعلق  فيما  وتكر�ر� 
�لأمن  ظروف  حت�سنی  هو  رو�سيا، 
�أوروبا".  يف  و�ل�ستقر�ر  �جلماعي 
�لعملية  ه���ذه  ف���اإن  ل���ه،  ووف��ق��ا 
و�سوف  و�لدقة،  �ل�سر  "تتطلب 

�سنو�ت". عدة  ت�ستغرق 
ق/د

ماكرون: لبد من عقد حوار مع رو�شيا 
ب�شاأن الأمن الدويل اجلماعي 

�إىل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ب��ع��وث  ق��ال 
�جلمعة،  يوم  �سالمة  غ�سان  ليبيا 
�لع�سكرية  �للجنة  �جتماعات  �إن 
جنيف  يف  �ملنعقدة  �مل�سرتكة  �لليبية 
ع��دة،  ق�سايا  يف  ت��ق��دم��ا  حققت 
�ستحت�سن  �لقاهرة  �أن  �إىل  م�سری� 
�ستعنى  �جتماعات  �ملقبل  �لأح��د 
يف  �لقت�سادي  �مل�سار  بتفعيل 

�لليبية.  �لأزمة 
�سحفي  موؤمتر  يف  �سالمة  و�أ�ساف 
تنتهي  �أن  م��ل  ي��اأ ن���ه  �أ جنيف  يف 
بنی  �مل��ب��ا���رصة  غ��ری  �لج��ت��م��اع��ات 
حكومة  قو�ت  يف  �سباط  خم�سة 
قو�ت  من  ومثلهم  �لليبية،  �لوفاق 

بتحويل  حفرت  خليفة  �ملتقاعد  �للو�ء 
�لنار  لإطالق  د�ئم  وقف  �إىل  �لهدنة 

�لطرفنی. بنی 
ن��ه  �أ �إىل  �لأمم��ي  �ملبعوث  ���س��ار  و�أ
�لت��ف��اق  ي���وؤدي  �أن  ي�����س��ا  �أ م��ل  ي��اأ
�لأجنبية  �لقوى  قناع  �إ �إىل  �ملتوقع 
طريف  �إىل  �ل�سالح  �سحنات  بوقف 

�لليبي. �ل�رص�ع 
نقاط  ب��وج��ود  ���س��الم��ة  و�ع���رتف 
�إىل  �ل��ط��رف��ان  ي�سعى  �خ��ت��الف 
�ملفاو�سات  �أن  موؤكد�  تقلي�سها، 
�لثننی  منذ  بد�أت  �لتي  �لع�سكرية 

مبا�رصة. غری  ز�لت  ما  �ملا�سي 
�لأممي  �مل�سوؤول  ذكر  �آخر،  جانب  من 

�ستحت�سن  �مل�رصية  �لعا�سمة  �أن 
�ستعنى  �جتماعات  �ملقبل  �لأح��د 
و�ملايل  �لقت�سادي  �مل�سار  بتفعيل 
لطريف  ممثلنی  حت��دي��د  �نتظار  يف 
�ل�سيا�سي  �مل�سار  لدفع  �ل��ن��ز�ع 

تعبریه. وفق  �ملتعرث، 
عن  �سالمة  حديث  على  وتعقيبا 
�ملرتقبة  �لقت�سادية  �لجتماعات 
�لليبي  �لعمل  وزير  قال  م�رص،  يف 
�ختيار  �إن  بلخری  حممد  �ل�سابق 
�لجتماعات  ه��ذه  وم��ك��ان  زم��ان 
و�لوجد�ن  للم�ساعر  ��ستفز�ز  "فيه 
من  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لليبي 
"فقدو�  ليبينی  �أن  مو�سحا  ليبيا"، 

بو��سطة  بيوتهم  وق�سفت  �أطفالهم 
�مل�رصية". �لطائر�ت 

غ�سان  ق��ال  مت�سل،  �سياق  ويف 
مع  جت��ري  �ت�����س��الت  �إن  �سالمة 
�لوطنية  �لنفط  ���رصك��ة  ق��ي��اد�ت 
ت�سدير  ��ستئناف  ح��ول  �لليبية 
ت�سكل  �لتي  �ل��ع��ائ��د�ت  وت��وزي��ع 
�ملحلي،  لالقت�ساد  �لفقري  �لعمود 
�لأمم  �أن  نف�سه  �ملتحدث  و�أ�ساف 
زعماء  ي�سلم  �أن  تتوقع  �ملتحدة 
�رصوط  قائمة  ليبيا  �رصقي  قبائل 

�ملغلقة. �لنفط  مو�نئ  فتح  لإعادة 
ق/د

عن  �ليوم"  "�إ�رص�ئيل  �سحيفة  نقلت 
رفيعة  عربية  دبلوما�سية  م�سادر 
مكثفة  �ت�����س��الت  ه��ن��اك  �إن  ق��ول��ه��ا 
و�لقاهرة  �أبيب"  و"تل  و��سنطن  بنی 
و�ل��ري��ا���س م��ن �أج���ل ع��ق��د ق��م��ة يف 
رئي�س  بنی  �جتماع  يتخللها  �لقاهرة، 
بنيامنی  �لإ�رص�ئيلي  �لحتالل  وزر�ء 
حممد  �ل�سعودي  �لعهد  وويل  نتنياهو 

�سلمان.  بن 
�لقمة  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  ���س��ارت  و�أ
�سابيع  �لأ يف  تعقد  �أن  �ملحتمل  م��ن 

جانب  -�إىل  فيها  و�ست�سارك  �ملقبلة، 
و"�إ�رص�ئيل"  �ملتحدة  �لوليات  م�رص- 
م��ار�ت  �لإ ق��ادة  وكذلك  و�ل�سعودية، 
عمان.  و�سلطنة  و�لبحرين  و�ل�سود�ن 
وزي��ر  �إن  �ليوم"  "�إ�رص�ئيل  وق��ال��ت 
بومبيو  م��اي��ك  �لأم��ریك��ي  �خل��ارج��ي��ة 
لعقد  "مكوكية"  �ت�����س��الت  ي��ج��ري 
و�أ���س��اف��ت  ���س��ه��ور.  ع��دة  منذ  �لقمة 
�أي�سا  ُدع���ي  �لأردن  �أن  �ل�سحيفة 
�لله  عبد  �مل��ل��ك  �أن  �إل  للم�ساركة، 
�إىل  ودع��ا  م�ساركته،  يوؤكد  مل  �لثاين 

�لقّمة،  يف  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  �إ�رص�ك 
و��سنطن  من  ر�سائل  تلقت  عّمان  و�أن 
هذ�  يف  �ت�����س��الت  ه��ن��اك  �أن  مفادها 
و�أن  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  مع  �ل�ساأن 
مبدئية  "�إ�رص�ئيلية"  مو�فقة  ه��ن��اك 
وتنقل  �لفل�سطينينی.  م�ساركة  على 
بارز  فل�سطيني  قيادي  عن  �ل�سحيفة 
متم�سكة  �لفل�سطينية  �لقيادة  �إن  قوله 
�لت�سالت  وجتميد  و��سنطن  مبقاطعة 

"�إ�رص�ئيل". مع  �ل�سيا�سية 
ق/د

�لأم��ن  جمل�س  �أع�����س��اء  عقد 
ر�سمي،  غری  �جتماعا،  �لدويل 
م���ع م�����س��ت�����س��ار �ل��رئ��ي�����س 
كو�سرن،  ج��اري��د  م��ري��ك��ي،  �لأ
"�سفقة  خطة  خالله  نوق�س 
�سار �سفر�ء �لدول  تر�مب".   و�أ
�لع�سوية  �ل��د�ئ��م��ة  �خلم�س 
لالأمم  �لتابع  �لأمن  جمل�س  يف 
كان  �لجتماع  �أن  �إىل  �ملتحدة 
رو�سيا  مم��ث��ل  وق���ال   . م��ف��ي��د�ً

فا�سيلي  �لأمن،  مبجل�س  �لد�ئم 
كان  "�لجتماع  �إن  نيبينزيا، 
من  له،  ووفقا  لالهتمام".  مثری� 
�لفل�سطينيون  "يو�فق  �أن  �ملهم 
مناق�سة  على  �سا�سي  �أ ب�سكل 
�ملمثلة  قالت  وبدورها،  هذ�". 
�ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  �ل��د�ئ��م��ة 
"�ملناق�سة  �إن  كر�فت،  كيلي 
حو�ر  �إىل  نتطلع  بناءة،  كانت 

ن�ساطا". �أكرث 

م��ري��ك��ي،  وك���ان �ل��رئ��ي�����س �لأ
دون���ال���د ت���ر�م���ب، ق��د �أع��ل��ن 
����س���ب���وع �مل���ا����س���ي ع��ن  �لأ
�لق�سية  لت�سفية  خ��ط��ت��ه 
ح�سور  و�سط  �لفل�سطينية، 
د�رته،  باإ �مل�سوؤولنی  كبار  من 
�لح��ت��الل  وزر�ء  ورئ��ي�����س 
و���س��ف��ر�ء  نتنياهو،  بنيامنی 

. و�لبحرين  و�لإمار�ت  عمان 
ق/د

�شالمة يعلن عن اجتماع يف القاهرة لبحث الأزمة الليبية

كو�شرن يناق�س �شفقة ترامب مع اأع�شاء جمل�س الأمنا�شتعدادات لقمة جتمع نتنياهو بنب �شلمان يف القاهرة!!

�لفرن�سي  �ملنتدى  م�سوؤولو  �أعلن 
تاأجيل  �جلمعة  �ليوم  للطاقة  �لليبي 
عر  بيان  يف  وذلك  �ملنتدى  �نعقاد 

للمنتدى.  �لر�سمي  �ملوقع 
�إىل  �مل��ن��ت��دى  م�����س��وؤول��و  ���س��ار  و�أ
ما  ب�سبب  ج��اء  �لتاأجيل  ق��ر�ر  �أن 
من  ليبيا  يف  �لنفط  قطاع  به  مير 
مو�نئ  �إغالق  بينها  ر�هنة  ظروف 
حقول  يف  نتاج  �لإ ووقف  �لت�سدير 

. لنفط �
للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  وكانت 
من  كان  �ل��ذي  �ملنتدى  هذ�  ترعى 

باري�س  يف  ُي��ن��ّظ��م  �أن  �مل��ف��رت���س 
و�ل�سابع  �ل�ساد�س  يومي  خ��الل 
غری  ملوعد  يوؤجل  �أن  قبل  فر�ير  من 

�لآن. حتى  حمدد 
يف  ت�سارك  �أن  �ملنتظر  من  وك��ان 
�لتجارية  �لغرفة  �ملنتدى  فعاليات 
جمعية  وجتّمع  �لفرن�سية  �لليبية 
 ،MEDE" �لفرن�سية  �لعمل  �أرباب 
لغرف  �ل��ع��ام  �لحت��اد  �إىل  �إ�سافة 
و�ل��زر�ع��ة  و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة 

. لليبية �
ق/د

دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�س  ن�رص 
"تويرت"  يف  ح�سابه  على  تر�مب، 
ف��ي��ه من  ���س��خ��ر  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
�لأمريكي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�سة 

بيلو�سي.  نان�سي  �لدميقر�طية 
ت��وت��ر  خ�����س��م  يف  ذل����ك  ت���ي  ي���اأ
وخا�سة  �لث��ن��نی،  ب��نی  �لعالقات 
عن  ت���ر�م���ب  �م��ت��ن��ع  �أن  ب��ع��د 
لقائه  �إ ثناء  �أ بيلو�سي،  م�سافحة 
�لكونغر�س  يف  �ل��ث��ال��ث  خطابه 
وردت  �ل��ب��الد،  يف  �لو�سع  ح��ول 
من  ن�����س��خ��ة  ب��ت��م��زي��ق  �لأخ�����ریة 
بطريقة  جانبا  ورميها  �خل��ط��اب 
خطابه  وو�سفت  ��ستعر��سية، 
وي�ستعر�س  ب�"�لهر�ء".  لحقا 

تر�مب  ن�رصه  �لذي  �لفيديو  مقطع 
�أمريكية  "ق�س�س  عنو�ن  وحمل 
من  �إرب���ا  ُم��زق��ت  باحلياة  ناب�سة 
ي�ستعر�س  بيلو�سي"،  نان�سي  قبل 
لقاء  �إ ثناء  �أ ثرة  موؤ خمتارة  لقطات 
مع  �لكونغر�س  يف  لكلمته  تر�مب 
وهي  بيلو�سي  فيها  تظهر  فو��سل 
خطاب  حملت  �لتي  �لأور�ق  متزق 
رئي�سة  وو�سفت  ه��ذ�  �لرئي�س. 
نان�سي  �لأمريكي  �لنو�ب  جمل�س 
لل�سحفينی،  ت�رصيح  يف  بيلو�سي، 
�لرئي�س  خطاب  من  ن�سخة  متزيقها 
مهذبا  ت�رصفا  كان  نه  باأ �لأمريكي، 

�لأخرى. �خليار�ت  �إىل  بالنظر 
ق/د

�ير�ن  لدى  �لريطاين  �ل�سفری  �أكد 
�نه  �خلمي�س  �أم�س  ماكری“   ”روب 
و�ك��د  م��وؤخ��ر� �ىل ط��ه��ر�ن.   ع��اد 
زي��ارت��ه  �أن  �ل��ري��ط��اين  �ل�سفری 
قبل،  من  لها  مرتبا  ك��ان  لبالده 
مغادرته  من  �سابيع  �أ بعد  وذل��ك 
و����س���ط م��ط��ال��ب��ات م���ن ع��دة 
على  بطرده  ير�نية  �إ �سخ�سيات 
يحظر  مناطق  يف  تو�جده  خلفية 
�ل�سفری  و�أعلن  فيها.  �لتو�جد  عليه 
�لفار�سية  باللغة  فيديو  ر�سالة  يف 
ن�ستجر�م"،  "�إ على  ح�سابه  عر 

طهر�ن"،  �إىل  م��وؤخ��ر�  "عاد  ن��ه  �أ
"كانت  لريطانيا  زي��ارت��ه  و�أن 
و�أ���س��اف،  ذهابه".  قبل  من�سقة 
من  متكنا  ن��ن��ا  لأ ���س��ع��د�ء  "نحن 
لية  �لآ م�سوؤويل  لزيارة  �لتح�سری 
�إىل  ين�ستك�س(  )�إ �لأوروبية  �ملالية 
لية  �لآ هذه  عمل  لتطوير  طهر�ن 

�لأوروبي". و�لحتاد  ير�ن  �إ بنی 
من  بريطانيا  خروج  �أن  �ىل  لفتا 
على  ثر  يوؤ لن  �لأوروب��ي  �لحت��اد 

�لنووي. بالتفاق  �لتز�مها 
ق/د

اأ�شباب تاأجيل انعقاد املنتدى الفرن�شي 
الليبي للطاقة

ترامب ي�شخر من بيلو�شي يف مقطع 
فيديو 

ال�شفري الربيطاين يوؤكد عودته
 اإىل طهران ويك�شف �شر رحلته
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تتويج "اأنا كارمن" كاأح�شن عر�س

حممد علي 
------------------ 

�ملونودر�مي  �لعر�س  هذ�  و�فتك 
�سينوغر�فيا  و  د�ء  �أ و  ليف  تاأ من 
بر�هيم  �إ �سماء  �ملمثلة  �إخ��ر�ج  و 
جلنة  تقرير  ح�سب  ب"جد�رة"، 
عر�س  �أح�سن  جائزة  �لتحكيم، 

�ملونودر�مي. �مل�رصحي  بد�ع  لالإ
قدم  �لذي  �لعر�س  هذ�  يتناول  و 
��ستعر��سي  غنائي  قالب  يف 
على  �لعمل  و�عتمد  كوميدي 
مو�سيقية  معزوفات  بنی  �مل��زج 
مو�سيقية  مقاطع  بنی  و  عاملية، 
�لبحث  طر�ئق  خياط،  �أمين  للفنان 
عن  )كارمن(  نثى  �أ لكل  �ملختلفة 
عامل  يف  �حلرية  و  �حل��ب  معاين 
و  �أعرف  و  تقاليد  تو�جهه  متغری 
�أخرى  و  و�سعية  لقو�ننی  �رص�ئع 

لهية. �إ
لتعاونية  �لثانية  �جلائزة  وعادت 
عن  ب�سطيف  �لثقافية  ني�س"  "�أ
"�آهات"  �مل��ون��ودر�م��ي  �لعر�س 
�مل�رصحية  �ملمثلة  �لفنانة  د�ء  �أ من 
�إخر�ج  و  ليف  تاأ و  هيلدة"  "�أمریة 
مونولوج  وهو  كعو�ن،  �لعمري 
دور  خالل  من  تطرق  كوميدي 

و  عان�س  قابلة  وه��ي  "حدة" 
بد�ر  تعمل  قوية  �سخ�سية  ذ�ت 
يف  �مل���ر�أة  معاناة  �إىل  �ل���ولدة، 
معاناة  كذلك  و  �ل���ولدة  دور 
رجويل. جمتمع  يف  �لعاملة  ة  �ملر�أ
�إىل  �ل��ث��ال��ث��ة  �جل��ائ��رة  وع���ادت 
ج��م��ع��ي��ة �ل��ن��ج��م �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي 
عن  )تون�س(  بقف�سة  للم�رصح 
"ذ�ت  �مل��ون��ودر�م��ي  �ل��ع��ر���س 
�مل�رصحية  �ملمثلة  د�ء  �أ من  يوم" 
تعاطي  تناول  مبارك،  عو�طف 
�أدو�ت  و  مفهوم  م��ع  �ملجتمع 

ميديا''. ''�ل�سو�سيال 

�لتحكيم  جلنة  ج��ائ��زة  وق��دم��ت 
بي�س''  �أ و  ''�أ�سود  جمعية  �إىل 
�لعر�س  ،عن  )�ملغرب(  للم�رصح 

ن�ساء". "�سبع   �ملونودر�مي 
يام  4( �أ و�سارك على مد�ر �أربعة )
برنامج  فقر�ت  تفعيل  يف  كاملة 
�لطابع  ذ�ت  �ل��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه 
يف  تن�سط  فرقة   11 �مل�رصحي 
قادمة  )مونودر�ما(  م�رصح  جمال 
)فل�سطنی  دول   )9 ( ت�سع   من 
وم�����رص وت��ون�����س و�ل���ع���ر�ق 
و�مل���غ���رب ول��ي��ب��ي��ا و���س��وري��ا 
�ملنظم(. �لبلد  و�جلز�ئر  �سبانيا  و�إ

�لثقافية  �لتظاهرة  هذه  وتتخلل 
�ل��ت��ي ح��م��ل��ت ����س��م �مل��رح��وم��ة 
وخمرجة  )ممثلة  �جلز�ئرية  �سونيا 
 13 يف  �ملنية  و�فتها  م�رصحية 
ور�سات  ث��الث   2018(�أ  م��اي 
�ملهتمنی  �إىل  موجهة  تكوينية 
ب��ف��ن �مل���ون���ودر�م���ا �مل�����رصح��ي 
)�ل�����س��ي��ن��وغ��ر�ف��ي��ا و�ل��ت��م��ث��ي��ل 

�ملونودر�م(. وكتابة 
�ملهرجان  برنامج  ت�سمن  كما 
�لن�سائي  للمونودر�ما  �ل��دويل 
"�مل�رصح  �سعار  له  �ختری  �ل��ذي 
�أربع   �لو�قع"،  يرتجم  ب��د�ع  �إ  ...
على  �أك��ادمي��ي��ة  حم��ا���رص�ت   )4 (
�ملونودر�ما   بفن  مبا�رصة  �سلة 
م�رصح  يف  �لتون�سية  )�لتجربة 
�سونيا  �ملرحومة  جتربة  و  ة  �ملر�أ
�لن�س  و  �جل��ز�ئ��ري  �مل�رصح  يف 
�لتجربة  و  �ملعاجلة  و  �ل�رصد  بنی 

ة(. �ملر�أ م�رصح  يف  �لليبية 
�لأوىل  �ل��ن�����س��خ��ة  �أن  ي��ذك��ر 
�ل��ذي  �ل��دويل و  �مل��ه��رج��ان  م��ن 
حممد  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ر  حتت�سنه 
تنظيم  م��ن  �ل��ع��م��ودي،  م���نی  �لأ
ب���د�ع  ج��م��ع��ي��ة �ل�����س��ت��ار ل���الإ

مل�رصحي. �

الطبعة  فعاليات  يف  عر�س  اأح�شن  بجائزة  اأم�س  ليلة  مب�شر  الفني  البيت  لفرقة  كارمن"  "اأنا  املونودرامي  العر�س  توج   
بالوادي. اختتمت  التي  الن�شائي  للمونودراما  الدويل  للمهرجان  الأوىل 

بالوادي...  الن�شائي  للمونودراما  الدويل  املهرجان 

رحيل  على  �سنو�ت  ع�رص  مت��ر 
�لذي  علي  خوجة  علي  �لر�سام 
�لب�سمة  خالل  من  ��سمه،  يبقى 
�جلماعية  �لذ�كرة  يف  تركها  �لتي 
�ل��ري��دي،  ل��ل��ط��اب��ع  بت�سميم 
�جلز�ئري  �لكاتالوغ  يف  ر��سخا 
ث��ر�ه  �أ �أن  بعد  بالطو�بع  �خلا�س 

طابعا. خم�سنی  بحو�يل 
تلميذ  و قد وقع علي خوجة علي، 
عمر  و  حممد  �لفناننی  �أخت  �بن  و 
يف  �سدر  طابع  �أول  على  ر��سم 
تاأ�سریة  يحمل   1963 جويلية   5
كان  �جلز�ئرية(.و  )�لدولة   "EA"
مبنا�سبة  ���س��در  �ل���ذي  �ل��ط��اب��ع 
ل���س��ت��ق��الل  �لأوىل  �ل���ذك���رى 
�أخرى  بطلبيات  متبوعا  �جلز�ئر 
لها  �سمم  �لتي  �لريد،  وز�رة  من 
غاية  �ىل  طو�بع   �لر�حل  �لفنان 

.1981

علي،  خ��وج��ة  ع��ل��ي  ت��رع��رع  و 
�سنة  �لعا�سمة  باجلز�ئر  �ملولود 
�لفناننی  بخاليه  حماطا   1923
�لر�بعة  �سن  يف  �حت�سناه  �للذين 

و�لده. وفاة  بعد 
علي،  خوجة  علي  ك�سف  قد  و 
ر��سم  لعمر  �ل�سابق  �لتلميذ 
عن  �جلميلة،  �ل��ف��ن��ون  مب��در���س��ة 
�ل23  �سن  يف  �لأوىل  �إجن��از�ت��ه 
�خلط  فن  يف  درو�س  متابعة  بعد 
و  مت��ام  حممد  رفقة  �لزخرفة  و 

يل�س. ب�سری 
طيلة  علي-خوجة  در���س  ق��د  و 
مبدر�سة  �لديكور  فن  �سنة  ثالثنی 
�سنة  غادر  �أن  بعد  �جلميلة  �لفنون 
مبكتب  ر���س��ام  من�سب   1961
�ل�سناعات  مب�سلحة  در����س��ة 
و  �ل��ف��ن��ون  متحف  �لتقليدية، 

�سابقا. �ل�سعبية  �لتقاليد 

هذ�  تخ�س�س  �ل�ستقالل،  بعد 
�ملل�سقات  ت�سميم  يف  �لفنان 
مل�سقة  خ��الل  م��ن  مت��ي��ز  ح��ي��ث 
�لأول  �لف��ري��ق��ي  �مل��ه��رج��ان 
عن  ي��ت��خ��ل  مل  ل��ك��ن��ه   )1969 (
�مل�ساركة  يف  و��ستمر  �لر�سم... 

�جلماعية. �ملعار�س  يف 
لوحاته  عر�س   ،1990 �سنة  يف 
ف���ردي  م��ع��ر���س  يف  �جل���دي���دة 
عر�س  �آخ��ر  ك��ان  و  بالعا�سمة 

.  2009 �سنة  يف  قدمه 
�ل��ت�����س��وي��ري �ىل  �ل��ر���س��م  م��ن 

ي يد لتجر �
�هتمامه  علي  علي-خوجة  �سب 
�لزيتية  �للوحات  �ىل  �لر�سم  من 
تف�سيل  �ىل  م��ر  �لأ ب��ه  لينتهي 

�لتجريدي. �لر�سم 
و  بالأح�سنة  �سغفه  ت��اأك��د  و 
�خل�سو�س  وج��ه  على  �لقطط 
خالل  من  �ل�ستينيات  نهاية  يف 
على  رك����زت  �ل��ت��ي  ل��وح��ات��ه 
من  ذل���ك  ت��اأك��د  و  �حل��ي��و�ن��ات 
 )1972 ( �لقطط"   " لوحة  خالل 
�أ�سهر  �حد   )1979 ( �لقطيع"   " و 
متثل  �لتي  و  علي-خوجة  �أعمال 
على  �لأح�����س��ن��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 

لو�ن. �لأ من  �ساحرة  لوحة 
تلقاها  �ل��ت��ي  �ل�سدمة  بعد  و 
ر��سم  حممد  خاله  �غتيال  ث��ر  �إ
�لفنان  �أوقف   1975 عام  وزوجته 
بد�ية  غاية  �إىل  �لفني  ن�ساطه  كل 

�ملا�سي. �لقرن  ثمانينات 
حياة  من  �ملرحلة  هذه  �سادفت  و 
�ملو��سيع  ع��ن  تخليه  �ل��ف��ن��ان 
و�ملناظر  ب��احل��ي��و�ن��ات  �ملتعلقة 

�لر�سم  يف  للخو�س  �لطبيعية 
"عالمة  مثل  بعناوين  �لتجريدي 
ة  "ن�ساأ و   )1982 ( �لع�رص" 
"هو�س"  و   )1983 ( �لكون" 

.)1986 ( و"تناق�س"   )1985 (
�لر�سم  �إىل  �لنتقال  هذ�  كان  و 
حزين  لفنان  بالن�سبة  �لتجريدي 
و  �لتعبری  من  "نوعا  مكتئب  و 
وح�سب  �لعامل".  لفهم  حماولة 
م�سطفى  �مل��ن��م��ن��م��ات  ف��ن��ان 
كان  فقد  تالميذه  �أح��د  عجاوت 
لعلي  بالن�سبة  �لتجريدي  �لطابع 

نف�سي". "حترر  مبثابة  خوجة 
�إىل  �لر�سم  خوجة  علي  و��سل  و 
ثقل  يثنه  ومل  عمره  من  يوم  �آخر 

بد�ع. �لإ عن  بد�  �أ �ل�سننی 
�أن  �لرحمان  عبد  جنله  ويتذكر 
يف  وقته  جل  يق�سي  "كان  ب��اه  �أ
لوح  حاملة  بنی  بيار  بالأ ور�سته 
�إىل  لال�ستماع  و�حلا�سوب  �لر�سم 
و�ملو�سيقى  �لعاملية  �ملو�سيقى 

�جلز�ئرية". �لتقليدية 
�أبي  يهتم  "مل  يقول  ��ستطرد  و 
 )...( �لفني  م�سو�ره  بت�سيری  قط 
ميانه  �إ رغ��م  �أعماله  برتقية  ول 

�جلمالية". و  �لفنية  بخيار�ته 
جاء  م��ا  �ل�سهادة  ه��ذه  ت��وؤك��د  و 
له  خ�س�سه  �لذي  �لبورتريه  يف 
�ل�سحفي  و  �ل�ساعر   1990 عام 
و�سف  �ل��ذي  ج���اووت  �لطاهر 
و  �ل�سارم  ب"�لفنان  خوجة  علي 
مبتعته  �ملتم�سك  و   )...( �حل�سيف 

بد�ع. �لإ يف  حريته"  و 
ق/ث

 ع�شر �شنوات متر على رحيل الر�شام و م�شمم الطوابع علي خوجة علي

ن�سج  �ل��ن��ج��اح 
و�رتقاء  �أخالقي 
و�سفاء  ف��ك��ري 
فحنی   ، معنوي 
م�ساعر  تن�سجم 
�ل����ت����ف����وق م��ع 
�لر�قية  �لأفكار 
�ل�سلبة  و�لإر�دة 
و�لأج��������������و�ء 
�مل�������س���ج���ع���ة 
ذ�ك  ي��ت�����س��ك��ل 
 ” ي�سمى  �ل��ذي 

” �لنجاح 
�ل���ت���ل���م���ي���ذة 
هبة  "معيلبي 

هجر�س  �سيدي  �لفار�بي  مبتو�سطة  2م1  "ق�سم  �لرحمان  
تتعلم  �أن  �إل  �سيئا  تريد  ل  خجولة،  متو��سعة  تلميذة  �مل�سيلة 
تو��سل  كبری  معريف  وز�د  حية  بذ�كرة  �لله  حباها   ، �أك��رث 
و��سعة  تكوين  تعترم�ساحة  �لتي  مبتو�سطتها،   تعليمها 
�لأفكار  كل  تتجلى  د�خلها  يف    ، ثقافية  وحياة  ممار�سة  وف�ساء 
�سياء  �أ حتقيق  على  قادرة  فهي   ، وطموح  وتوقد  كلهارغبة   ،
�لفتاة  �نطالقة  كانت   ، وتعد�دها  ح�رصها  ي�سعب  قد  ر�ئعة، 
مكانة  لنف�سها  لت�سنع   ، و�ملعرفة  �لعلم  درب  �ل�سغریةعلى 
�سغوطات  عن  بعيد�  و�لذهني،  �لأخالقي  بد�عها  باإ تليق  ر�قية 
على   " �لرحمان  حملت"هبة  لذلك   ، ومثّبطاته  وتلونه  �لو�قع 
�لعلمي  و�لتح�سيل  �لتنوير  و  �لتهذيب  ر�سالة  مبكر�  عاتقها 
كل  حتا�رص  �لتي  و�مللل  و�لياأ�س  �خلوف  هو�ج�س  متحدية   ،
من  ميّلون  ل  �لذين  وهم   ، طريقهم  بد�ية  يف  خا�سة  �ملبدعنی 
�لنجاحات  تلو  �لنجاحات  حققت  وبالفعل   ، لق،  �لتاأ �سناعة 
طريق  و�سّقت   ، و�ملتو�سط  �لبتد�ئي  �سنو�ت  مدى  على 
ميز  ما  �أهم  ولكن   ، د�ئمنی   وحيوية  بن�ساط  و�لتميز  �ل�سمو 
وبامتياز19.20   �جلميع  على  تفوقها  هو  �ملتو�سط  يف  جناحها 
هدفا  �أعماقها  يف  حملت  �لتلميذة،  هذه  �أن  يوؤكد  ما  وهو 
�إىل  �لو�سول  وهو   ، باجلامعة  �للتحاق   : عمالقا   �ساميا 
يقنی  ثمة   ، و�أحقية  بجد�رة  و�أكادميي  فكري  م�ستوى  �أعلى 
ور�سمت   ” هبة    ” ليه  �إ و�سلت  �لذي  �لنجاح  �أن  يف  كبری 
ي�ستحق  و�لرتبوي،  �لدر��سي  �حلقل  يف  م�سو�رها  بد�ية  به 
خا�س،  نوع  من  مبدعة  عن  هنا  �حلديث  لأن   ، �سادة  �لإ �لتثمنی 
�أمام  و�لتزمت  �ملعرفة  و  �لعلم  رد�ء  لب�س  لنف�سها  �ختارت 
�سياء  �أ حتقق  حتى  �مل�ستطاع،  قدر  جتتهد   �أن  ومعارفها  �أهلها 
وحتديد  �لنف�س  �سبط  على  معتمدة  وجمتمعها،  لأهلها  طيبة 
�ملتح�سل  �لنتيجة  هذه  �أن   ، ول�سك   ، �لإ�رص�ر  و�سحن  �لغاية 
طريق  يعرف  �لنجاح  �أن   ” حقيقة  عن  بو�قعية  عّرت  قد  عليها 
م�سبقنی  ت�سحية  و  جهد�  يقت�سي  �لنجاح  �أن   ” و   ” �أ�سحابه 
وم�ستقبل  م�سری  كبری  ب�سكل  حتدد  و  مهمة،  فالدر��سة   ”
تتعّدى  و�أحالمه  طموحاته  كانت  ذ�  �إ وباخل�سو�س  ن�سان،  �لإ
�لأهد�ف  من  غریها  �أو  �ل�سلطة  و  �أ �ملال  على  �حل�سول  جمّرد 
�لبع�س  عند  مقد�سات  �إىل  حتّولت  �لتي  �لتافهة،  �ل�سغریة 
ة  تلميذ  عن  يقال  �أن  ميكن  ما  ق��ل  �أ ه��ذ�   ، �ليوم  و�ق��ع  يف 
و  ملعنوياته  طاقة  �ل�سر  و  �لإخال�س  و  �لجتهاد  �ختارت 
�إجناز�ت  وبف�سل  حال  �أي  على  فهي   ، و�أفكارها  م�ساعرها 
�حرت�م  و  بتقدير  حتاط  �أن  ّل  �إ ت�ستحق  ل  ذهنية  و  ن�سانية  �إ
ثارة  �إ �إىل  بها  ّدى  �أ و  �لطموح  عليها  �سيطر  �أن  بعد   ، كبریين 
لنف�سها  وفتحت   ، و�لعر�قيل  �ل�سّعاب  كل  فقهرت  موهبتها 
�أن  �ل�ساطعة  �لنتيجة  فكانت  �لفرح  و  لالأمل  و��سعا  بابا 
تبقى  فيما  �ملزيد  �نتظار  يف  حمليا  �جلميع  على  بتفوقها  علت 
�جلامعية  �حلياة  م�رصح  على  وحكمة  ووعي  علم  م�سریة  من 
للمتو�سطة  و�لرتبوي  �لد�ري  �لطاقم  وكرم  هذ�   ، �لله  مب�سيئة 
عامر  �ل�سيد  �ملدير  بقيادة  �لأو�ئل  �لثالث  وزمالءها  �لتلميذة 
ودفعهم  و�أ�سحابه  �لعلم  ت�سجيع  يف  يتو�ن  مل  �لذي  عزيزي 
كما   ، �لتميز  بو�سام  �لجناز�ت  من  �ملزيد  لتحقيق  �لأمام  نحو 
عبری  �سعيدي  �لتلميذة  من  كل  �لأوىل  �لثالث  �ملر�تب  يف  جاء 
�لرحمن  �أن هبة  18.14....   ي�سار فقط  ، زقومي حمزة  18.44
قيادة  حتت  �ملوؤ�س�سة  يف  لقة  �ملتاأ �ل�سوتية  �ملجموعة  ع�سو 

. بغد�دي  فتحي  �ل�ستاذ 

هبة  "معيلبي  التلميذة 
الرحمن" منوذج رائد يف التميز 

واملثابرة

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف 
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ويل الأمة ال تقراأ ..واإن قراأت ال تفهم؟ا
الكربى  واملغالطات  والد�شائ�س  بال�شوائب  مليء  لزال  الرتاث،  كتب  من  وذلك  منه  وننهل  ن�شتقي  بقينا  والذي  العربي  تاريخنا 
ما  وكل  الأحاديث  اإىل  و�شول  والبطولت  ال�شخ�شية  الذاتية  ال�شرّي  من  بدءا  العقل  مع  يتوافق  ل  مبا  ال�شارخة،بل  والتناق�شات 
نكت�شفهم   اأنف�شهم من  ، من علماء وحمّدثني  وحمققني هم  بقرون خلت  �شبقونا  اأن من  واملاأثورات.والغريب  النبوية  بال�شرية  تعلق 

الإختاللت. لهذه  اأبطال 

ومتحي�س  ن��ق��ده��م  وج��ب  ل��ذل��ك 
ثمة  وم���ن  تناق�ساتهم  وف���رز 
حتى  و�ل��ق��ر�ء  ل��ل��ع��و�م  تبيانها 
�إ�سمه  ل�����س��يء  �جل��م��ي��ع  يحتكم 
و�ملو�سوعية...و��سعنی  �لعقل 
يظل  �ملع�سوم  �أن  ح�ساباتنا  يف 
�لنبي  �إل  مع�سوم  )ول  مع�سوما 
عليه( �لله  �سلو�ت  �مل�سطفى 
يظل   �لب�رص  بني  من  هو  و�ل��ذي 
وي�سيب؟�  يخطىء  ب�رص�  ويقى 
بع�س  ليه  �إ تذهب  ما  عك�س  وهذ� 
تقد�س  ح��نی  و�ل��ف��رق  �جلماعات 
ليه  �لتاأ درجة  �إىل  وف��الن؟�  فالنا 
مثلما  بالله،  و�لعياذ  و�لعبادة 
م�سايخ  من  �ليوم  �لكثریين  جتد 
وم�سلم  �لبخاري  يقد�سون  و�أئمة 
�بن  �أو  حنبل  بن  �حمد  �أو  مثال 
وغریهم،فهم  �لبيهيقي  �أو  تيميمة 
�جتهدو�  مثلنا  ب�رص  و�أخ��ری�  �أول 
ج��ه��ود�  وب���ذل���و�  ع�����رصه��م  يف 
هذ�  ن��ق��ّدر  هنا  م�سنية،ونحن 

دعاة  من  ننا  لأ �ساأنهم  من  ونرفع 
و�حلكمة   �ملعرفة  رجال  ومناه�سي 
هذ�  و�رحتلو�،ولكن  حلو�  ينما  �أ
وجدنا  �إذ  ن�سكت  ننا  �أ يعني  ل 
مل  �أوه��ف��وة   زل��ة  على  وع��رثن��ا 
ن�رص  ي��وم��ه��ا،ومل  ببالهم  تخطر 
عن  �مل��رء  يتغا�سى  وق��د  ليها.  �إ
.... ع�رصة  حتى  �أو  �إثننی  �أو  هفوة 
�إذ  كذلك  يكون  لن  �لأم��ر  لكن 
وجدناها  �إل  �سفحنا  قّلبنا  كلما 
ب��الن��زلق��ات  وم��ل��ي��ئ��ة  متخمة 
ن�سع  وكذلك  و�لالمعقولية... 
عن  �أعيننا  ن�سب  �أخ��رى  فكرة 
،لأن  نحاكمهم  كي  ل�سنا  هنا  ننا  �أ
لي�ست  لديهم  كانت  �لتي  �لو�سائل 
لدينا  هي  �لتي  �لو�سائل  نف�س  هي 
هذ�  تقدير  وجب   لهذ�  ؟�    �ليوم 
مثال  ....ون��ع��ط��ي  �ملهم  �لعامل 
حمي  �ملت�سوف  �ل��ع��امل  ع��ن  هنا 
و�لذي  �لطائي  عربي  �بن  �لدين 
�أبرزها  �لطو�ئف  من  كثری  توجد 
�لعبادة  لدرجة  تقد�سه  �ل�سيعية 
مبدينة)قا�سيون(  �رصيحه  وزيارة 

ل�سورية. �
�سم�س  �ل�سيخ  �سمعت  م��وؤخ��ر� 
�ل  �سوؤ عن  يجيب  بوروبة  �لدين 
�لعامل  فقال)هو  عربي  �بن  هو  من 
وقد  �لأكر  �لإ�سالم  و�سيخ  �جلليل 
نه(  �ساأ من  و�لرفع  تبجيله  وجب 
�ل��ك��ث��ریي��ن ممن  وب��اإج��م��اع  ل��ك��ن 
خا�سة  عربي  �بن  كتابات  ق��ر�أو� 
وف�سو�س  �مل��ك��ي��ة  �ل��ف��ت��وح��ات 

�ملوؤلفات  ه��ذه  يف  �حل��ك��م،وج��دو� 
�لتي  �ل�����س��ط��ح��ات  م��ن  �ل��ك��ث��ری 
بل  للكفر  ق���رب  �أ فقط  لي�ست 
ما  مثال  وخری  ؟�  بعينه  �لكفر  هي 
يف  يكن  مل  �لذهبي)�إن  �لإمام  قاله 
يف  كفر  فال  كفر�  عربي  �بن  كتب 
ولالأ�سف  �أنه  ويبدو  كلها(  �لدنيا 
�لدين  �سم�س  �سيخنا  �ل�سديد 
لديه  ورمب��ا  ع��رب��ي  �ب��ن  ي��ق��ر�أ  مل 
�حلكم  �لكتابنی)ف�سو�س  هذين 
بهما  يزّين  �ملكية(  و�لفتوحات 
عليهما...وهذه  يطلع  ومل  مكتبته 
نتحدث  �لتي  �ملهزلة  ن��وع  ه��ي 
�أحكاما  يعطي  ن��ه  �أ �أي  ؟�   عنها 
ل  م��و���س��ع  يف  ت�سعه  ه��الم��ي��ة 
عندنا  ممن  كثری  �إذ   . عليه  يح�سد 
�لعربية  �لدول  وبع�س  �جلز�ئر  يف 
ل  �ملجلد�ت  ع�����رص�ت  ي�سرتون 
؟�ومرة  و�ملر�ء  للرياء  �سوى  ل�سيء 
يف  �لدعاة  �أح��د  �سخ�سيا  �ساألت 
�لبخاري  يف  ي��ه  ر�أ ع��ن  بلديتنا 
بعد  كتاب  �أ�سح  نه  باأ فاأجابني 
كتاب �لله � فقلت له : ي�رصفنا  هذ� 
ولكن  �فتخار،      ميا  �أ به  ونفتخر 
�أ�ساء  نه  �أ �أي  وكذ�  كذ�  قال  ملاذ� 
ل�سخ�س  �أح��ادي��ث��ه  م��ن  كثری  يف 
من  بالله  �أج��اب��ن��ي)�أع��وذ  �لنبي، 
ته  قر�أ ن��ا  �أ له  قلت  ه��ذ�(  لك  ق��ال 
له  �أح�رصت  �أن  �سخ�سيا،لدرجة 
له  .و�أ�رصت  �لبخاري  من  ن�سخة 
من  تاأكد  �ساأ �حلديث/فقال:  برقم 
وحنی  عندي  هي  �لتي  �لن�سخة 

نه  باأ �أجابني  �ملو�يل  �ليوم  يف  عاد 
ح�سب  فعال،ولكنه  �حلديث  وجد 
له  و�سعيف)فقلت  مد�سو�س  ر�أيه 
مبا�رصة  ببايل  ذ�( فخطر  �إ �لعمل  ما 
�لأ�سلية  �لن�سخة  ينها  �أ �ل  �سوؤ
ينطبق  �ل  �ل�سوؤ وهذ�  للبخاري؟� 
�لرت�ثية  �ملوؤلفات  من  كثری  على 
من  حمفوظ  لأنه  �لقر�آن  عد�  ما 
توؤكد  ي��ات  �آ �ل��ل��ه...وه��ن��اك  عند 

ذلك.
تاه  �جلميع  �أن  هذ�  كل  يف  �لعرة 
تر�ثه  ب��اأن  ��ستفاق،وعلم  ي��وم 
�ملكتبات  يف  �مل��ك��د���س  �ل��ع��رب��ي 
طالته  �لأوروبية  �أو  �لعربية  �سو�ء 
و�لإ�رص�ئليات  �مل�ست�رصقنی  يد 
�لكثری  فيه  وُد�ست  و�ل�سيعيات 
و�لتناق�سات  �مل��غ��ال��ط��ات  م��ن 
...ف��ه��ن��اك �خل���ر ون��ق��ي�����س��ه يف 
حتى  ...،ه��ن��اك  �لأخ���رى  �ل�سفة 
�لقر�آن  يف  جاء  ما  تناق�س  �أحاديث 
فقد  �أح��ك��ام....ل��ه��ذ�  م��ن  �ل��ك��رمي 
مع  ونتعامل  نتعاطى  �أن  وج��ب 
�سديد..خمافة  بحذر  �لرت�ث  هذ� 
نقر�أ  ح��نی  م��ا  بقناعة  نخرج  �أن 
طرف  يفاجئنا  حتى  �ملوؤلف  ه��ذ� 
نقر�أ  نحن  ذ�  ذل��ك....�إ بعك�س  �آخر 
�ل�سخ�سيات  ه��ذه  ع��ن  �لأجم���اد 
عرث�ته  نقر�أ  �آخر  موؤلف  يف  لكن 
مهازله؟�  نقول  ل  حتى  �أخطاءه  و 

�إعمال �لعقل يف كل  ذ� نريد فقط  �إ
�ملو�قف  على  نحكم  ه.و�أن  نقر�أ ما 

ومنطق. مبو�سوعية  و�لأحد�ث 

���س��ّم �ل��ك��ت��اب جم��م��وع��ة م��ق��الت 
و���س��ه��اد�ت �مل��ج��رم��نی �جل��اّلدي��ن 
�جلز�ئرية  �ل��ث��ورة  ح��ول  �ل�ّسفاحنی 
على  ���س��ّل��ط  �ل����ذي  و�ل��ت��ع��ذي��ب 
و�لعالقات  و�جلز�ئريات  �جلز�ئرينی 
�جلو  هذ�  �سمن  �لفرن�سية  �جلز�ئرية 

. ئد ل�ّسا �
جمموعة  ع��ل��ى  �ل��ك��ت��اب  ي��ح��ت��وي 
�سفاحنی  ج���اّلدي���ن  م��ع  ح�����و�ر�ت 
م��ث��ال  جم��رم��نی ب��رت��ب��ة ج���رن�ل م��ن �أ
مل  بيجار  و  �أو���س��اري�����س  و  ما�سو 
وو�سعو�  ق��ّروه  و�أ �لتعذيب  ينكرو� 
�أرذل  يف  وهم  �أع��ذ�ر�  �لعذر  بدل  له 

�آ�سفنی. ول  نادمنی  غری  �لعمر 
�ملحتل:  �لفرن�سي  �جلندي  �سهادة  ّول  �أ
نقل  على  �لأ�سطر  �ساحب  �سيعتمد 
�لتعذيب  �سناعة  م�ساهد  بع�س 
�مل�سّلط  �جلز�ئرية  �لثورة  عهد  يف 
�ملجرمنی  وب�سهادة  �جلز�ئرينی  على 
على  �لقائمنی  �لفرن�سينی  �جلاّلدين 

�جل��ن��دي  وم��ن��ه��ا  حينها  �ل��ت��ع��ذي��ب 
يروي  �لذي  �ملجرم  �ملحتل  �لفرن�سي 
ق�سى  �لذي  وهو  للجز�ئرينی  تعذيبه 
�سنة  كع�سكري  باجلز�ئر  �سهر�   23
وجر�ئم  بجر�ئمه  و�ع���رتف   1958
�سّد  �لفرن�سينی  �ل�ّسفاحنی  �جلاّلدين 

فقال:  2000 �سنة  �جلز�ئرينی 
�خلمر  ���رصب  م��ن  ن��ك��رث  ح��نی     .1
�سجينا  يقتل  من  يف  بع�سنا  نر�هن 
زجاجات  �سندوق  �أجل  من  جز�ئريا 
�إىل  للنزول  �لبع�س  وير�هن  �خلمر. 
جز�ئري  �أذن  ويقطع  �ملجاورة  �لقرية 
فعال.  مّت  م��ا  وه��و  ل��ن��ا  وي��ح�����رصه��ا 
�ملع�سكر  خارج  للنزهة  تعّود  و�لآخر 
فرحنا  وكّل  �جلز�ئريات.  لغت�ساب 
�جل��ز�ئ��ري��نی  بقتل  ت��ت��ّم  وت�سليتنا 
وتعذيب  �جل��ز�ئ��ري��ات.  و�غت�ساب 
و�إهانتهم  و�غت�سابهم  �جلز�ئرينی 
وتعذيب  جّد�.  �لعادية  �ليوميات  من 
�لت�سلية  من  لنا  بالن�سبة  �جلز�ئرينی 

�لوقت. ومترير 
مع  �ل�سود�ء  ق��د�م  �لأ يتعامل     .2

حذ�ء. ّنه  �أ على  �جلز�ئري 
m - m 3
زوجته  م���ام  �أ �لأب  فن�سفع   cho
�جلز�ئرينی  و�أجرنا  بيته.  ويف  بنائه  و�أ
و�نهلنا  �أرب���ع  ع��ل��ى  �مل�����س��ي  ع��ل��ى 
ونقهقه  ن�سحك  ونحن  �رصبا  عليهم 

منهم. ون�سخر 
دون  هذ�  ونفعل  �أحد  يعاقبنا  مل     .4

توقف. ول  حّد 
عن  �آخ���ر  فرن�سي  ���س��ه��ادة  ث��ان��ي��ا:   

�لتعذيب: �سناعة 
�غت�ساب  ن�سبة  �رت��ف��ع��ت     .1
�جل���ز�ئ���ري���ات ب�����س��ك��ل ك��ب��ری يف 
�ل�����س��ن��و�ت �لأخ����ریة م��ن �ل��ث��ورة 

�سال. خط  وبعد  �جلز�ئرية 
�مل��دن  �لغ��ت�����س��اب��ات  �سملت     .2
�لغت�ساب  وه��ن��اك  م��ع��ا.  و�ل��ق��رى 
�ل��ف��ردي و�لغ��ت�����س��اب �جل��م��اع��ي. 

وت��غ��ت�����س��ب �جل��ز�ئ��ري��ة لّت��ه��ام��ه��ا 
للن�سوة.  تغت�سب  من  وهناك  بتهمة 
من  وهناك  يام  لأ تغت�سب  من  هناك 

للحظة. تغت�سب 
لالغت�ساب  تتعّر�س  من  هناك     .3
م���ن ط����رف �حل���رك���ى �جل��ز�ئ��ري��نی 
من  وهناك  �إخو�نهم  على  �حلاقدين 
�جلاّلد  �لفرن�سي  طرف  من  تغت�سب 

�ملجرم. �ل�ّسفاح 
�ملجرمون  �ملحتلون  ي�ستعمل     .4
�لتم�سيط  عمليات  ��ف��اح��ون  �ل�����سّ
ل��ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى �جل���ز�ئ���ري���ات 
�أو  ليلتنی  �أو  ليلة  معهن  و�لق�ساء 
للتم�سيط  عالقة  ول  �أربع  و  �أ ثالث 

�ملجاهدين. عن  بالبحث 
�لتي  �جلز�ئرية  ة  �مل��ر�أ تغت�سب     .5
قارورة  �إدخال  عر  للتعذيب  تتعّر�س 
�لفرن�سي  �لقائد  ياأذن  ثم  رحمها  يف 
جلنوده  �لتعذيب  على  �مل�رصف  �ملجرم 
ج��م��اع��ات  باغت�سابها  �مل��ج��رم��نی 

عات. جما
�ملجرم  �لفرن�سي  �لقائد  يطلب     .6
باغت�ساب  �مل��ج��رم��نی  ج��ن��وده  م��ن 
وباأمر  بقرية  ينزلون  حنی  �جلز�ئريات 

منه. وبحماية  منه 
�لفرن�سية  �لقو�ت  نزلت  كّلما     .7
ّول  �أ ك��ان  لقرية  �ملحتلة  �مل��ج��رم��ة 
على  �ل�ستيالء  هو  به  تقوم  عمل 
�لتي  �ل��ّل��ي��ايل  لق�ساء  ج��ز�ئ��ري��ات 

�لقرية. يف  يق�سونها 
يف  يرى  �ملجرم  �ملحتل  �لفرن�سي     .8
 – �لفرن�سي  وب�سهادة   – �جلز�ئري 
�جلز�ئرية  ة  و�ملر�أ ن�سان  �لإ من  قّل  �أ ّنه  �أ
هكذ�   - �لكالب  من  ق��ّل  �أ نظره  يف 

.- نقلها  �أ �لو�حد  باحلرف 

ا�شرتيت من املعر�س الدويل للكتاب لهذا العام جمموعة من الكتب يل ولأبنائي وهذا اأّول كتاب اأنهي قراءته واأ�شع بع�س اأجزائه بني يدي القارئ الناقد: 
 FLORENCE Baugé » Algérie، de la gu erre à la mémoire «، CHIHAB EDITIONS، Alger، Algérie، 2008،

.et Cygne، France، 2008 CONTIENT 168 Pages

ت�����رصي��ح��ات م��ك��ررة 
ع��ن ق��ل��ة �مل����و�رد من 
و�لذي  �مل�سوؤولنی  �أحد 
يف  يعي�س  ل  �أنه  يبدو 
وكاأنه   ، �لع�رص  ه��ذ� 
�ل�سبعينات  يتحدث يف 
هذ�  م��ن  و�ل�ستينات 

�لقرن .
�لعلمية  �ل��ط��ف��رة  م��ع 
�لعامل  لها  و�سل  �لتي 
�سعار  نرفع  �أن  ميكن  ل 

�إنعد�مها ، فقد يكون هذ� �ل�سعار حقيقيا  �أو  قلة �ملو�رد 
ومعمول به يف �ملا�سي لكن �لآن لي�س ذ� قيمة تذكر .

وكل  �لكبری،  قبل  لل�سغری  ي�سل  و�إنتاجها  تبتكر  �لأمم 
�إبتكار�تها مفيدة ،لكن هناك من يدفن ر�أ�سه يف �لرت�ب 

كالنعامة ول يدري ما �لذي يدور من حوله .
كلنا �سمعنا �لآن عن ما يحدث يف قلب �لقارة �ل�سمر�ء 
�ل�ستثمار�ت  ومع  لالإ�ستثمار�ت  �أبو�بها  فتحت  حيث 
�لتي �سوف  �إثيوبيا   ، �ملتطورة  �لتكنولوجيا  تاأتي  �سوف 
عر  عندها  نهائيا  و�لطاقة  �ملياه  م�سكلة  على  تق�سي 
على  و�ل�سعب  �حلكومة  �تفقت  عمالق  ل�سد  بناءها 
يف  ذهبية  فر�س  معناه  �لوفریة  و�لطاقة  و�ملاء   ، بناءه 

. �ل�سناعة و�لزر�عة و�لإعمار 
�حلرب  من  كثری�  عانى  �لذي  �ل�سعب  هذ�  ر�ون��د�  �أما 
�لأخ�رص  فيه  ح��رق  عجاف  �سنو�ت  طيلة  �لأهلية 
�لو�حدة  قطاعاتها  بخ�سخ�سة  حاليا  ،تقوم  و�لياب�س 
�لتي  �ل�رصكات  جتعل  �سوف  و�خل�سخ�سة   ، �لأخر  تلو 
�سيء  كل  تن�سف  باأن  عاتقها  على  �لقطاع  هذ�  �أخذت 
 ، �ملتطورة  �لتكنولوجيا  وجلب  م�ستخدم  كان  قدمي 
و�لأهم من هذ� ت�سغيل �أيادي عاملة على �أخر ما تو�سل 

. �لعملية  �لعلم و�لكل ها م�ستفيد بهذه  له 
�لعجلة تدور و�لكل يف �سباق لإثبات �لوجود ، ومن ل 
يعي�س �لو�قع ويندب على حظه �لعاثر "كما هو حالنا "، 
�لأخرى  �لفا�سلة و�لدول  �لدول  �سوف ي�سبح يف ذيول 
حقها  من  وهذ�   ، و�لأخرى  �لفينة  بنی  عليه  تعطف  قد 
قريب  من  ل  �أولوياتها  من  ل�سنا  ونحن  م�سغولة  فهي 

ول من بعيد .

نحن منلك كل �شيء

بقلم /معمر حبـار

بقلم/ جمال ن�شراهلل

ح�شني علي غالب 
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وال�شمنة  الدم  فقر  اأهمها  التنف�س  �شيق  اأ�شباب   الدواء وحده ل يكفي.. عالج  
�شغط الدم يحتاج لتباع اأنظمة 

غذائية �شحية 

كثری� من �لأطفال يعانون  
من �ل�سمنة ب�سبب تناول 

�لوجبات �ل�رصيعة 
و�مل�سنعة و�نخفا�س 

�لن�ساط �لبدنى مما 
يوؤثر على �سحتهم 

�لعقلية ب�سبب �سخرية 
�لآخرين منهم خا�سة 

فى �ملدر�سة، وفى هذ� 
�ل�سياق، ك�سفت 

در��سة علمية 
حديثة �أ�رصف 

عليها باحثون 
�أ�سرت�ليون �أن 
عالج �ل�سمنة 

لدى 
�لأطفال 

و�ملر�هقنی يح�سن من تقدير �لذ�ت و�سورة 
�جل�سم.

Hea -“  ووفقًا للموقع �لطبى �لأمريكى
thDayNews”، وجد �لباحثون �أن  فقد�ن 

�لوزن مهم لتحقيق حت�سينات يف �سورة 
�جل�سم ولكن لي�س �حرت�م �لذ�ت فقط.

وقالت موؤلفة �لدر��سة �لرئي�سية »ميجان 
جو« ، من جامعة �سيدين يف �أ�سرت�ليا: 
»نتائجنا م�سجعة لأنها تظهر �أن عالج 

�ل�سمنة عند �لأطفال ميكن �أن يح�سن 
�لنتائج �لنف�سية وكذلك �ملتعلقة بالوزن«.
و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن �مل�ساد�ت �حليوية 

يو�سفها �لعديد من �لأطباء لعالج �لعدوى 
�لبكتریية لكن مع تكر�رها عدة مر�ت 

خا�سة لالأطفال ت�سبب لهم عو�قب وخيمة.
ووجد �لباحثون خالل در��سة علمية 

�سابقة �أن �لأطفال �لذين يتلقون و�سفات 
م�ساد�ت حيوية متعددة يف وقت مبكر من 

�لعمر عر�سة لل�سمنة.

ويف �إحدى �لدر��سات، وجد �لباحثون 
�أن �لأطفال �لذين تبلغ �أعمارهم 4 

�أعو�م و�لذين تلقو� �أكرث من 9 و�سفات 
للم�ساد�ت �حليوية يف حياتهم كانو� �أكرث 

عر�سة لل�سمنة مبقد�ر �ل�سعف مقارنة 
باأقر�نهم �لذين ل يتعر�سون للم�ساد�ت 

�حليوية.
ووجدت �لدر��سة �لثانية منطا مماثال، ومع 
ذلك ، �ختفى �رتباط �ل�سمنة بامل�ساد�ت 

�حليوية عندما قارن �لباحثون �لأ�سقاء 
ببع�سهم �لبع�س - مما ي�سری �إىل �أن بع�س 
�لعو�مل �لأخرى د�خل �لعائالت قد تف�رص 

�لنتيجة بدًل من ذلك.
ويف �لوقت �حلايل ، قال �خلر�ء ، �إنه من 

غری �لو��سح ما �إذ� كان ��ستخد�م �مل�ساد�ت 
�حليوية يوؤثر ب�سكل مبا�رص على وزن 
�لأطفال.لكن �لدر��سات توؤكد �حلاجة 

ل�ستخد�م �مل�ساد�ت �حليوية بحكمة �أكرث، 
بدل من و�سفها مر�ر�ً وتكر�ر�ً.

 يو�سى د�ئًما باإجر�ء تعديالت 
على منط �حلياة �ل�سحية للقلب 

�سو�ء مت و�سف �أدوية �سغط 
�لدم �أو �لكولي�سرتول �أم ل، 

ومع ذلك ، وجدت در��سة 
جديدة �أن �لعديد من �ملر�سى 

يرتكون هذه �لعاد�ت �ل�سحية 
مع تناول �لأدوية �ملو�سوفة، 

وفًقا لبحث جديد ُن�رص 
�ليوم يف جملة ر�بطة �لقلب 

�لأمريكية.
ووجد �لباحثون �لفنلنديون 

�أن �ملر�سى �ملعر�سنی 
خلطر �لإ�سابة باأمر��س 

�لقلب و�ل�سكتة �لدماغية 
�لذين تناولو� �أدوية خف�س 

�لكولي�سرتول �أو خف�س 
�سغط �لدم كانو� �أكرث عر�سة 

خلف�س م�ستويات ن�ساطهم 
وزيادة �لوزن.

وقالت �لدكتورة »معاريف 
كورهونن« ، ��ستاذة �لتغذية 

بجامعة توركو يف فنلند�، »ل 
ينبغي �لنظر �إىل �لدو�ء على 

�أنه و�سيلة جمانية ملو��سلة 
�أو بدء منط حياة غری �سحي، 
بل يجب عمل تغيری�ت منط 

�حلياة �ل�رصورية لروؤية �لفو�ئد 
�ل�سحية«.

ودر�س �لباحثون �أكرث من 
40 �ألف عامل يف �لقطاع 

�لعام )متو�سط   عمر 52 عامًا، 

�أكرثهم من �لإناث( يف فنلند� 
�لذين مل يتم ت�سخي�سهم من 

قبل باأمر��س �لقلب �أو �ل�سكتة 
�لدماغية، فى فرتة 4 �سنو�ت.

ووجد �لباحثون �أن �لذين بد�أو� 
فى تناول �لأدوية فعلو� ذلك:

كانو� �أكرث عر�سة خلف�س 
ن�ساطهم �لبدين وكانو� 

�أكرث عر�سة بن�سبة ٪8 لأن 
ي�سبحو� غری ن�سطنی ج�سدًيا

كان 82 ٪ �أكرث عر�سة 
لل�سمنة �أو زيادة يف موؤ�رص 

كتلة �جل�سم
كان 26 ٪ �أكرث عر�سة 

لالإقالع عن �لتدخنی وخف�س 
��ستهالك �لكحول.

وقال كورهونن: »يجب 
ت�سجيع �لأ�سخا�س �لذين 

يبد�أون يف تناول �لأدوية على 
�ل�ستمر�ر �أو �لبدء يف �إد�رة 

وزنهم ، و�لن�ساط �لبدين 
، و�إد�رة ��ستهالك �لكحول 

و�لإقالع عن �لتدخنی«.
وكانت هذه �لدر��سة يف فنلند� 
، حيث بد�أ جهد كبری يف جمال 

�ل�سحة �لعامة يهدف �إىل 
�لوقاية من مر�س �ل�سكري 
و�إد�رته خالل فرتة �لدر��سة 
وقد ل يكون قاباًل للتعميم 
على �لأ�سخا�س يف �لبلد�ن 

�لتي لي�س لديها بر�مج ومو�رد 
مماثلة.

 �سيق �لتنف�س له �أ�سباب عديدة توؤثر 
�إما على ممر�ت �لتنف�س �أو �لرئتنی 

�أو �لقلب �أو �لأوعية �لدموية، حيث 
يتنف�س �ل�سخ�س �لبالغ )7 كيلوجر�مًا 

مبعدل 14 نف�ًسا يف �لدقيقة �أثناء 
�لر�حة، وي�سار �إىل �لتنف�س 
�ل�رصيع با�سم فرط �لتنف�س.

ووفقًا للموقع �لطبى �لأمريكى 
“MedicineNet”، يقوم �لأطباء 

بت�سنيف �سيق �لتنف�س على �أنه 
�إما يحدث �أثناء �لر�حة �أو يرتبط 

بالن�ساط �أو �جلهد �أو �لتمرين، 
ا معرفة ما  و�سوف يريدون �أي�سً

�إذ� كان �سيق �لتنف�س يحدث 
تدريجًيا �أم فجاأة، وي�ساعد كل 

من هذه �لأعر��س على �كت�ساف 
�ل�سبب �لدقيق ل�سيق �لتنف�س.

��سباب �سيق �لتنف�س
 وت�سمل �أ�سباب �سيق �لتنف�س: 

�لربو ، �لتهاب �ل�سعب �لهو�ئية 
، �للتهاب �لرئوي ، فقر �لدم ، 

�رصطان �لرئة ، �إ�سابة �ل�ستن�ساق 
، �لن�سد�د �لرئوي ، �لقلق ، مر�س 

�لن�سد�د �لرئوي �ملزمن ، �رتفاع 
عاٍل مع �نخفا�س م�ستويات 

�لأك�سجنی ، ق�سور �لقلب 
�لحتقاين ، عدم �نتظام �رصبات 

�لقلب ، رد �لفعل �لتح�س�سي ، 
�حل�سا�سية �ملفرطة ، �سيق حتت 

�لل�سان مر�س �لرئة �خلاليل ، 
و�ل�سمنة ، و�ل�سل ، و�لتهاب 

�ل�رصع ، و�نتفاخ �لرئة ، و�لتليف 
�لرئوي ، و�رتفاع �سغط �لدم 

يف �ل�رصيان �لرئوي، ومتالزمة 
جيالن باري ، �ل�ساركويد ، وك�رص 
�ل�سدري ، و�لت�سمم باأول �أك�سيد 

�لكربون ، و�لتمارين �لريا�سية.
�سيق يف �لتنف�س ميكن �أن يرت�فق 

مع �أعر��س
     �لبلغم �لدموي

    �إ�سابة يف �ل�سدر
    �أمل يف �ل�سدر
    �سيق �ل�سدر

    �سعال
    دوخة
    �إغماء
    �إعياء

    خفقان �لقلب
    �سعوبة يف �لتنف�س

    �مل �لرقبة
    �أمل مع �لإلهام
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    ميكن لالأم الدخ�ل مع طفلها يف �شباق ، 
كاأن ت�شع لها هدف مثاًل ترتيب 
حمت�يات املنزل ، وت�شع له 
هدف اإنهاء ال�اجبات 

املدر�شية ، على اأن 
ي�شرتي اخلا�شر 

لالآخر هدية 



19
العدد
السبت 08 فيفري 2020 م الموافق لـ 14 جمادى  الثانية 1441هـ1921

 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 ال�كالة ال�طنية للن�شر والإ�شهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا الإعالمي

كلمة ال�شر 1يستعان به على ركوب الفرس o حجر البناء
2جمموعة مناطق مزروعة يف الصحراء o للنداء

3خملوقات صغرية مؤذية تقفز 300 ضعفا من طوهلا 
o ثعبان ضخم هاصر

4ثالثة ارباع وارف o من أوراق اللعب )الكوتشينة(
5تسدان ونستغين عن اآلخرين o حرفان من نور

6خض
7اشكال وامناط مرسومة o هدم بشدة
8حرفان من صاغ o نبات يشبه الفجل

9بلد املليون شهيد o ثعبان شديد السمية
10حضارة ما بني النهرين o بنت الرسول األكرم

أفقــــــــــــــــــي

1آيل يعمل عمل االنسان يف 
الصناعة o خوف مرضي

2عاصمة فزنويال o للنفي
3أجادل يف البيع والشراء o عمل 

جيب القيام به
4معتِد o جهاز لغزل النسيج
5جزيرة مصرية يف البحر 

األمحر
6حتول الشيء من مادة طرية 

إىل ألياف
 o 7حرف للداللة على املعىن

تاجر الفراء
8عشبة طبية توصف للقحة

9ملتقى العصابة o تسبب بضعف 
السمع

10جمموعة عربات مرتبطة 
الستعماالت االنقل o مؤسسة 

صحافية

عمــــــــــــــودي 

ال�شم املفقود 
�شاعر عبا�شي كبري ؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�شطيب الكلمات 
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�شفة

واجب التنفيذ
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ق�اعد

من طبقات
اجلنة
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�شاأم

�شع�ب

عقيدة
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خمل�ض

من الي�م

ثمن
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�شتم
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فاه

ج�شم

اأداة �شرط
و ت�كيد

�شع�ر

�شروري يف
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�ش�رة قراآنية

مهنة التذوق

�شالح قدمي

�شكل هند�شي
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نقابة الأئمة تتوّعد لباط�شة برد قوي
ُمنع�ا من ح�ش�ر م�ؤمتر فيدرالية الأئمة و م�ظفي قطاع ال�ش�ؤون الدينية

لــــ�ؤي .ي
----------------------

و�شدد الأمني العام لنقابة الأئمة 
ــل  ــن اأج عــلــى �ــشــرورة الــعــمــل م
القان�نية  احلق�ق  كل  ا�شتعادة 
النقابية. الن�شاطات  ملمار�شة 
العمل  عن  يت�قف  لن  اأنه  م�ؤكدا 
تعترب  ـــة  ـــم الأئ ــة  ــاب ــق ن لــكــ�ن 
ال�حيد  الجــتــمــاعــي  ال�شريك 
الــعــمــل.و  وزارة  لـــدى  املــ�ــشــجــل 
�شحفي  بــيــان  يف  حجيمي  قـــال 
تفاجاأت  الأئمة  نقابة  اأن  اأم�ض، 
النقابية  املركزية  اأبـــ�اب  بغلق 
و  املا�شي  ال�شبت  يــ�م  وجهها  يف 
التح�شريية  اللجنة  اأع�شاء  منع 
الفيدرالية  مــ�ؤمتــر  ح�ش�ر  مــن 
ال�ش�ؤون  وعمال  لالأئمة  ال�طنية 
على  م�شددا  الأوقــاف،  و  الدينية 
هذا  عند  يقت�شر  مل  ـــر  الأم اأن 
احلد بل ا�شتمر املنع اأيام الأحد و 
الثنني، ما يثبت اأنه غري مرتبط 
فقط،  ــبــ�ع  الأ�ــش نهاية  بعطلة 
العام  ــني  الأم مع  لقاءهم  اأن  كما 
اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد 
النقابية  املركزية  مدخل  عند 
وّجه  بعدما  الأئمة،  ا�شتياء  اأثار 
لها  عالقة  ل  قا�شية  كلمات  لهم 
بالأخالق ح�شب نف�ض املتحدث.و 

�شرعية  عــلــى  "حجيمي"  اأكــــد 
على  م�شددا  ميثلها  التي  النقابة 
ليتم  التن�شيقية  تاأ�شي�ض  مت  اأنه 
فيدرالية  اإىل  التح�ل  اأعقابها  يف 
الإجــــــــراءات  و  ـــرق  ـــط ال ــــق  وف
ع�شر  الثاين  امل�ؤمتر  يف  القان�نية 
بــالأورا�ــشــي، وهــ� ما  ــذي عقد  ال

للحك�مة  الأئمة  مرا�شلة  تثبته 
الذي  الأمــر   ،  2018 مار�ض  �شهر 
يثبت ح�شب املتحدث اأن جتاوزات 
م�شددا  مفه�مة  غري  لباط�شة 
عرب  ذلــك  ت�ثيق  مت  اأنـــه  على 
ر�شمي.و  ب�شكل  الق�شائي  حم�شر 
لقاء  عقد  عن  حجيمي  ت�شاءل 

و  للبح�ث  ال�طني  باملعهد  وطني 
ح�ش�ر  دون  النقابية  الدرا�شات 
ممثلي  و  للنقابة  الــعــام  ـــني  الأم
البيان  ختام  يف  م�ؤكدا  ال�ليات، 
اأن نقابته لن ت�شكت عن ما اأ�شماها 
بكل  بالرد  مت�عدا  بالتجاوزات 

الطرق التي يكفلها القان�ن.

اأطلق الأمني العام لنقابة الأئمة "جلول حجيمي" ت�شريحات قوية قال خاللها اأنه �شريد بقوة على الأمني العام لالحتاد 
العام للعمال اجلزائريني "�شليم لباط�شة"، الذي قال اإنه منعهم من ح�شور موؤمتر فيدرالية الأئمة و موظفي قطاع ال�شوؤون 

الدينية و الأوقاف وغلق باب املركزية النقابية، و منعهم من دخول املكتب دون �شابق اإنذار.

15 دج   1921   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�شابعــــة   08  فيفــري  2020 م  امل�افـــــق لـ  14  جمادى الثانيـة  1441 هـ    •  ال�شنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  ال�شبـت 

20 وهران 17ق�شنطينة 15ورقلة 21ال�ادي 20اجلزائر  16حالـة الطقـس

الفجر 06:00  الظهر 12:47   الع�شر 15:47   املغرب 18:12  الع�شاء 19:29مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

اتهموا بالتزوير وا�شتعمال املزور 
يف حمررات ر�شمية

احلب�س ما بني 18 و12 
�شهرا نافذا ملديرة الرتبية 

وموظفني بغليزان

توقيف 8 اأ�شخا�س من 
بينهم �شابتان بتهمة اإن�شاء 

حمل للف�شق والدعارة 
بالأغواط

تدمري خمباأين لالإرهابيني 

بلجود ي�شيد مب�شتوى اأداء جهاز ال�شرطة

عميد م�شجد باري�س ي�شع مكافحة التطرف الّديني يف �شدارة اأولوياته

الرتبية  مديرة  باإدانة  غليزان  حمكمة  ق�شت 
ال�شابقة وم�ظفني اثنني بعق�بة ال�شجن النافذ 
مابني ال18 �شهرا و12 �شهرا نافذة على الت�ايل. 
وا�شتعمال  التزوير  بتهمة  ت�بع�ا  املتهم�ن 
م�شالح  عاجلتها  التي  الق�شية  ــي  وه املـــزور 
ال�شرطة الق�شائية �شهر �شبتمر عام 2019 وهذا 
بناًء على ورود معل�مات لذات امل�شالح، مفادها 
ملف  با�شتعمال  ال�شابقة  الرتبية  مديرة  قيام 
لتلك  وا�شتغالل  �شكن،  على  للح�ش�ل  ــزور  م
حترياتها  من  الأمنية  امل�شالح  با�شرت  املعل�مات 
مــزور  وا�شتعمال  تــزويــر  ــ�د  وج اثبتت  التي 
ال�شهري(،  الراتب  )�شهادة  ــة  اداري وثيقة  يف 
يف  واملــ�ــشــاركــة  ال�ظيفة  ا�شتغالل  �ــشــ�ء  مــع 
يعمالن  عم�ميني  م�ظفني  قبل  من  التزوير 
حتت  و�شعهم  مت  حيث  املــديــرة.  �شلطة  حتت 
عن   2019 عــام  من  �شهر،  الق�شائية  الرقابة 
الراتب  لك�شف  املزور  وا�شتعمال  التزوير  تهمة 
وال�شتفادة  احل�ش�ل  ق�شد  للمديرة  ال�شهري 
ملحقة  حــق،  وجــه  بــدون  والنتفاع  �شكن  من 

اأ�شرارا للخزينة العم�مية.
اب� ع�شام

 8 بـــالأغـــ�اط   ــة  ــ�لي ال اأمـــن  م�شالح  ــت  ــف اأوق
 ”53-19“ مابني  اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�شخا�ض 
اأعمارهما  ــرتاوح  ت امــراأتــان  بينهم  من  �شنة، 
“22-19” �شنة لت�رطهم يف ق�شية ان�شاء  مابني 

حمل للف�شق والدعارة.
اإىل  واردة  معل�مات  اإىل  تع�د  الق�شية  حيثيات 
بقيام  تفيد  الــرابــع،  احل�شري  ــن  الأم م�شالح 
حمله  باتخاذ  �شنة   53 العمر  من  يبلغ  �شخ�ض 
مبدينة  الخت�شا�ض  بقطاع  الكائن  التجاري 

الأغ�اط ك�كر للف�شق والدعارة.
ا�ــشــتــغــالل هــذه  ـــر ذلـــك وبــعــد  اإث ليتم عــلــى 
القان�نية،  الإجــــراءات  وا�شتيفاء  املعل�مات 
ت�قيف امل�شتبه فيه على م�شت�ى املحل ال�شالف 

الذكر، رفقة 7 اأ�شخا�ض، من بينهم امراأتان.
امل�شلحة  مقر  اإىل  حت�يلهم  الف�ر  على  ليتم 
اأن  تبني  اأيــن  ــال،  احل ق�شية  يف  حتقيق  وفتح 
حمل  �شنة   30 العمر  من  البالع  الأ�شخا�ض  اأحد 
لتهمة  بالقب�ض  اأمر  مب�جب  العدالة،  من  بحث 
املدان  ال�شريبة،  من  تدلي�شية  بطرق  التمل�ض 
 100000.00( قدرها  مالية  بغرامة  بخ�ش��شها 

دج(، و حب�ض �شنتني نافذة.
الق�شائية،  الإجــــراءات  ملف  ا�شتكمال  بعد 
وكيل  ال�شيد  اأمـــام  فيهم  امل�شتبه  تقدمي  مت 

اجلمه�رية لدى حمكمة الأغ�اط.
ق/و

مفارز  ،اأن   ال�طني  الدفاع  ــ�زارة  ل بيان  اأفــاد 
ي�م  ودمرت   ك�شفت  ال�شعبي،  ال�طني  للجي�ض 
و�شت    لالإرهابيني  خمباأين    ،2020 فيفري   04
عمليات  اإثــر  ذلــك  و  ال�شنع،  تقليدية  قنابل 
اجللفة  ــن  م بــكــل  متفرقة  مت�شيط  و  بــحــث 
وتب�شة.كما اأوقف حر�ض احلدود بالتن�شيق مع 
عنا�شر الدرك ال�طني بتب�شة، تاجر  خمدرات 
اأخرى،  جهة  من  مهل��شا.  قر�شا   4652 بح�زته 
غري  هجرة  حماولتي  ال�ش�احل  حر�ض  اأحبط 
قــ�ارب  منت  على  كان�ا  �شخ�شا،   18 لـ  �شرعية 
ت�قيف  مت  فيما  مب�شتغامن،  ال�شنع  تقليدية 
خمتلفة  جن�شيات  من  �شرعي  غري  مهاجرا   23

بتلم�شان.
ق/و

واجلماعات  الداخلية  وزيــر  اأ�شاد 
املــحــلــيــة والــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة، 
جهاز  اأداء  مب�شت�ى  بلج�د،  كمال 
باجلاهزية  يتعلق  فيما  ال�شرطة 
بكل  للت�شدي  الدائم  وال�شتعداد 
اجلرمية  اأن�اع  ملختلف  احرتافية، 
على  منها،  ال�قاية  على  والعمل 

غرار امل�شالح الأمنية الأخرى على 
راأ�شها اجلي�ض ال�طني ال�شعبي.

العامة  للمديرية  بيان  يف  ــاء  وج
ــي، عــقــب مــرا�ــشــم  ــن ــ�ط لــالأمــن ال
�شكنات  تخ�شي�ض  مقررات  ت�زيع 
لفائدة  بــالإيــجــار  البيع  ب�شيغة 
احلق�ق  وذوي  �شرطة  م�ظف   143

واملــتــقــاعــديــن بــ�ليــة اجلــزائــر: 
العرفان  الداخلية عن  “عرّب وزير 
يقدم�نه  ما  نظري  ال�شرطة  لق�ات 
حلماية امل�اطن واملمتلكات، م�شيدا 
وال�شتعداد  اجلاهزية  مب�شت�ى 
احرتافية  بكل  للت�شدي  الــدائــم 
ملختلف اأن�اع اجلرمية والعمل على 

ال�قاية منها”.
و�شالمة  “اأمن  بلج�د:  كمال  وتابع 
التعبئة  جتنيد  ي�شلتزم  املــ�اطــن 
التقنية  واعتماد  امل�ؤهلة  الب�شرية 
بتكري�ض  ي�شمح  مبــا  احلــديــثــة، 
امل�اطن،  خدمة  يف  القان�ن  دولــة 
جنــاعــة  ذات  حــديــثــة  ــــــة  ودول
و�شرعية اأدائها، واأن الدولة يف ظل 
واخلارجية،  الداخلية  التغريات 
ــز ومتــكــني  ــزي ــع ــى ت ــل حتـــر�ـــض ع
م�ؤ�ش�شة الأمن ال�طني اأكرث فاأكرث، 

وهيكلية  تنظيمية  م�شت�يات  على 
�شاأنه �شمان ب�شط  وب�شرية مبا من 
دولة  اأركان  ويدعم  العام،  النظام 
اأمنية  خدمة  يف  وي�شاهم  القان�ن 
التنمية  ملرافقة  ومن�شفة،  عادلة 

على جميع الأ�شعدة”.
املتحدث  حــث  كلمته  خــتــام  ويف 
على  ــي  ــن ــ�ط ال الأمــــن  منت�شبي 
م�ا�شلة اجله�د والرتقاء بالر�شالة 
البعد  ذات  ال�شرطة،  ملهام  النبيلة 
ال�طني والإن�شاين، ب��شفها مظهرا 
يبعث  القان�ن،  �شيادة  مظاهر  من 
ويدفع  الأفــــراد  طماأنينة  على 
م�ؤ�ش�شات الدولة اإىل الأداء الراقي 
يف  وامل�اطنات،  للم�اطنني  خدمة 
قان�نا  اجلزائرية،  الدولة  كنف 

و�شعبا وم�ؤ�ش�شات.
ق/و

الكبري،  باري�ض  م�شجد  عميد  �شّدد 
الإرادة  على  حفيظ،  الدين  �شم�ض 
باري�ض  يف  الكبري  للم�شجد  احلازمة 
من  بال�قاية  الــتــزامــه  م�ا�شلة  يف 
التطرف الّديني ومكافحته. ا�شتقبل 
وزير الداخلية الفرن�شي، كري�شت�ف 
باري�ض  م�شجد  عميد  كــا�ــشــتــانــر، 

مبقر  حفيظ،  الدين  �شم�ض  الكبري، 
وزارته، يف اإطار تعزيز مكانة امل�شجد 

يف فرن�شا.
عقب  حفيظ،  الــديــن  �شم�ض  ـــد  واأّك
الفرن�شية  الداخلية  وزير  مع  لقائه 
ــذه  ه اأّن  ــر،  ــان ــت ــش ــا� ك كــريــ�ــشــتــ�ف 
“اجتماعات  �شمن  تندرج  الــزيــارة 

عميد  يعقدها  اّلــتــي  الــربوتــ�كــ�ل 
امل�ش�ؤولني  خمتلف  مع  باري�ض  م�شجد 
الط�ائف”.  وممــثــلــي  الـــدولـــة  يف 
عميد  باري�ض،اأّن  مل�شجد  بيان  واأفــاد 
امل�ش�ؤول  الداخلية  ووزيـــر  امل�شجد 
ــا فيها  الــّديــنــيــة مب ــف  ــ�ائ ــط ال ــن  ع
“متثيل  ناق�َشا  فرن�شا،  يف  الإ�ــشــالم 
يف  الــكــبــري  بــاريــ�ــض  م�شجد  ــان  ــك وم
عميد  ــغ  ــل واأب اجلمه�ري”.  ــال  ــج امل
البيان،  لــذات  وفًقا  باري�ض،  م�شجد 
“التزام  الفرن�شي  الداخلية  ــر  وزي
منع  مب�ا�شلة  الثابت  باري�ض  م�شجد 
م�ؤّكًدا  الّديني”.  التطرف  ومكافحة 
“تعزيز قيام امل�شجد الكبري  اعتزامه 
بباري�ض على التدريب الأمثل لالأئمة 
اإىل  م�شرًيا  امل�شتقبل”،  يف  الفرن�شيني 
اأ�شبح  ــة  ــم الأئ تك�ين  م��ش�ع  اأّن 
ملعرفة  ويحتاج  وطنية،  “ق�شية 
ومبادئ  الّدينية  بالن�ش��ض  اأف�شل 

العلمانية”.
يذكر اأّن ال�شيد �شم�ض الدين حفيظ، 
عليها  �شريّكز  اّلتي  الأول�ية  اأّن  اأّكد 
يف  امل�شلمني  كرامة  على  العمل  هي 
الأماكن  كّل  زيارة  جانب  اإىل  فرن�شا، 
امل�شلمة  اجلالية  فيها  تت�اجد  اّلتي 
اإىل  تنتمي  اّلتي  وخا�شة  وامل�شاجد 
مل�شجد  )املــالــكــة  احلــبــ��ــض  جمعية 
اإىل  الإ�ــــشــــارة  ــــدر  وجت بـــاريـــ�ـــض(. 
حفيظ،  الــديــن  �شم�ض  املــحــامــي  اأّن 
باعتباره النائب الثالث لعميد م�شجد 
جديًدا  عميًدا  انتخابه  مّت  باري�ض، 
ب�بكر  دليل  للدكت�ر  خلًفا  للم�شجد، 
ال�شبت  �شباح  ا�شتقالته  قــّدم  ــذي  اّل
ا�شتقباله  مّت  كما   .2020 جانفي   11
من  الفائت  جانفي   25 ال�شبت  يــ�م 
املجيد  عبد  اجلمه�رية،  رئي�ض  قبل 

تب�ن.
ق/و
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