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حجيمي يندد مبا 
ا�سماه "تاآمر" بني 

وزارة ال�سوؤون الدينية 
النقابية واملركزية 

 مبربر انها "خماطرة" يف الوقت احلايل 
وم�سر بالقت�ساد اجلزائري
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على خلفيـــــة 
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جلنة �لن�سباط 
�ل�سعودية تعاقب باليلي

بعدما حاول ف�س �سجار بني �سابني
�إ�سابة مغرتب بطعنات خنجر بجيجل 

فرضت جلنة 
االنضباط باالحتاد 

السعودي لكرة 
القدم، عقوبة مالية 
قدرها 20 ألف ريال 
سعودي على يوسف 
باليلي، العب نادي 

أهلي جدة، بسبب تغيبه 
عن اللقاء اإلعالمي 
السريع عقب هناية 
مباراة فريقه أمام 

العدالة.
كما غرمت اللجنة 
العيب نادي النصر 
مايكون بريرا “30 

ألف ريال” وجوليانو 
“20 ألف ريال”، لتغيبهما 

عن اللقاء اإلعالمي السريع 
بعد هناية مباراة النصر ضد ضمك.

كشفت دراسة حديثة أنه ميكن جتنيب آالف النساء الالئي خيضعن جلراحة 
سرطان الثدي، عمليات متكررة، وذلك بفضل “بذرة” مغناطيسية 
صغرية تزرع داخل الورم.ويعمل هذا اجلهاز، الذي يقل حجمه عن 

حبة األرز، كعالمة تساعد يف توجيه األطباء إىل الكتل داخل الثدي 
اليت ال ميكن الشعور هبا أو رؤيتها بطريقة أخرى.ويف الوقت احلايل، 
حتتاج النساء الالئي خيضعن جلراحة سرطان الثدي، بنسبة 25%، 

إلجراء جراحة ثانية، ويعد ذلك ضروريا يف حال عدم استئصال 
الورم بشكل كامل يف اجلراحة األوىل.لكن %6 فقط من املرضى الذين 

زرع لديهم جهاز Magseed الصغري، احتاجوا إىل جراحة ثانية، 
ألنه ساعد على حتسني الدقة أثناء العملية األوىل.ووقع ابتكار هذه 

التقنية لتحل حمل الطرق التقليدية املستخدمة 
منذ سبعينات القرن املاضي، واليت تتضمن إدخال سلك فوالذي “يربط” بالورم يف صباح يوم اجلراحة.وهذا 
اإلجراء غري مريح وجمهد بالنسبة للمرضى ألن السلك يربز من الثدي، ويتم إزاحته بسهولة، أي أنه ميكن أن 
يتحرك بضع سنتيمترات بعيدا عن الورم قبل إجراء اجلراحة، وبالتايل ميكن أن يغفل األطباء عن عدد من 
األنسجة السرطانية، ما يتطلب إجراء جراحة ثانية إلزالتها بالكامل.يف املقابل، فإن Magseed ال يتحرك 

على اإلطالق، كما يقول اجلراح جيمس هاريف، مبستشفى جامعة ساوث مانشستر التابع هليئة اخلدمات الصحية 
الوطنية الربيطانية: “Magseed بالتأكيد جيعل األمر أكثر دقة، لذلك ميكن للجراح أن يكون واثقا من أنه يف 

املكان املناسب، وهذا أقل إرهاقا للمرضى، وأقل إجهادا لفريق العمليات يف يوم اجلراحة”.

�حلاجة  تنهي  "بذرة" مغناطي�سية 
�إىل جر�حة ثانية ل�سرطان �لثدي

أصيب كهل يف منتصف العقد اخلامس بطعنات خنجر على مستوى 
منطقة الذكارة التابعة لبلدية الطاهري بوالية جيجل، وذلك 

أثناء حماولته فض شجار بني أحد املسبوقني قضائيا وشاب آخر 
غري بعيد عن مسجد القرية املذكورة .وحسب مصادر حملية، فإن 
الضحية وهو شخص مغترب عاد منذ أيام فقط إىل الطاهري من 
أجل قضاء بعض األيام مع أسرته الكبرية، تدّخل بعد مغادرته 

للمسجد من أجل فض شجار بني شاب معروف يف املنطقة خبصاله 
العدائية كونه مسبوقا قضائيا وشاب آخر بعدما نشب شجار بني 
لوال العناية اإلهلية يف الوقت الذي الذ فيه اجلاين بالفرار حنو وجهة جمهولة .لعملية جراحية مستعجلة من أجل توقيف الزنيف احلاد الذي أصيب به والذي كاد أن يودي حبياته، السرعة إىل مستشفى جمدوب السعيد بالطاهري، أين مت وضعه حتت املراقبة الطبية بعدما أخضع له طعنات على مستوى البطن أسقطه  من خالهلا أرضا ، وسارع احلاضرون إىل نقل الضحية على جناح الطرفني، غري أن الضحية تفاجأ باجلاين وهو يستل خنجرا من سترته ويوجه 

مديرة متنع �أ�ساتذة 
من �لدخول ب�سبب 

�لتاأخر
البنيان  بعني  التبسي”  “العريب  ابتدائية  مديرة 

من  االبتدائي  الطور  أساتذة  منعت  بالعاصمة 

الدخول و ذلك بسبب التأخر و الغيابات.

للمديرية  املديرة األساتذة بالتوجه  هذا و أمرت 

العامة للتربية للنظر يف املشكل, و ذلك بعد توجههم 

سابقا إىل األكادميية و كتابة تظّلم يف حقهم.

وقالت املديرة يف األخري “والد الناس ضيعتوهم” 

اخلمسة  يقارب  ملا  لألساتذة  املتكرر  الغياب  بعد 

أشهر, إضافة إىل التأخر الدائم للبعض.

مديرية �لرتبية بباتنة قررت توقيفها

معلمة تعتدي بال�سرب على 
تلميذ م�سببة له جروحا خطرية 

اعتدت هناية األسبوع املاضي معلمة بالطور 
االبتدائي على التلميذ “بن نصر معتز”، يدرس 

بقسم السنة الرابعة، مبدرسة األخوة فورار مبدينة 
عني التوتة بوالية باتنة، متسببة له إصابة بليغة 

وجروحا على مستوى العني، حيث تفاجأ أولياء 
الضحية عند عودة ابنهم إىل املزنل بتلك اإلصابة 
اخلطرية، اليت أدت إىل محرة وزرقة على مستوى 
العني وانتفاخها، ما جعل والده يأخذه على جناح 
السرعة إىل مصلحة االستعجاالت مبستشفى عني 
التوتة، و  هذا األخري طلب من والده حتويله إىل 
مستشفى والية باتنة وتشخيص حالته أكثر كوهنا وصفت باخلطرية، حيث 

مت اإلبقاء عليه مبستشفى باتنة اجلامعي لتلقي العالج، وحسب مصادرنا، فإن 
حالته مستقرة، من جهتها مديرية التربية لوالية باتنة فقد قررت توقيف 

املعلمة املعتدية على الضحية بسبب الفعلة العنيفة وغري املسؤولة اليت قامت 
هبا، يف وقت مت فيه فتح حتقيق من طرف مصاحل األمن يف احلادثة اليت 

استنكرها أولياء التالميذ.

�لف�ساء ير�سل �إ�سار�ت 
غام�سة ملدة 16 يوما

تو�جه مثل �ل�ساعة.وتعترب  “�لنفجار�ت �لرد�يوية �ل�سريعة” مليون �سنة �سوئية من �لأر�س ينب�س على مد�ر 16 يوما فلك �أن م�سدر� غام�سا يقع يف جمرة على بعد 500 وذلك ملدة 16 يوما.ذكرت �لدر��سة �لتي �أجر�ها علماء �لف�ساء، تاأتي ب�سكل متكرر من �أطر�ف جمرة �أخرى، تتبع علماء م�سدر �إ�سار�ت غام�سة �إىل �لأر�س من  �لتي  �إثارة  �لأكرث  �لألغاز  من  و�حدة   FRBs و�لتى ت�سبه جمرة درب �لتبانة، ومت �لك�سف �أول عن �إ�سارة �لر�ديو �ملتكررة طبيعتها. تتّبع �لعلماء م�سدر �إ�سار�ت ر�ديو غام�سة يف �لف�ساء، و�لذى ي�سدر من جمرة قريبة، حتمل �لقوية �لتي مت ر�سدها لأول مرة يف عام 2007 من خالل م�سادر حيوية، على �لرغم من عدم معرفة �لعلماء يف �ل�سنو�ت �لأخرية. ومت ر�سد هذه �لنفجار�ت ،FRB 180916 يف عام 2018، وعلى �لرغم من �أكرث من عقد من �لبحث يف هذه �لأنو�ع ��سم CHIME مليون �سنة �سوئية عن �لأر�س، وهى م�سدرها �لقريب ن�سبيا.من �لإ�سار�ت، فاإن علماء �لفلك مل ي�ستطيعو� حتى �لآن فهم �أ�سبابها، على �لرغم من متكنهم من �كت�ساف بو��سطة تل�سكوب FRB 180916 500 تبعد جمرة  voice يف كولومبيا �لربيطانية. خالل تلك �لفرتة ، ومت جتميع ر�سقات نارية يف فرتة 4 �لبحث �أبقى عالمات تبويب على تكر�ر �لنفجار بني �سبتمرب 2018 و�أكتوبر 2019 با�ستخد�م تل�سكوب بعد مليار�ت �ل�سنني �ل�سوئية من قبل، ومل يتم �كت�ساف بهذ� �لقرب من قبل.و�أ�سار �مل�سدر �إىل �أن فريق �أقرب بكثري من �لإ�سار�ت �لتي مت تتبعها �سابقا، فقد مت �كت�ساف �إ�سار�ت �لر�ديو �لغام�سة �لقادمة على ووفق ما ذكره موقع CHIME مرئية ، ولكن تلك �لتي متت مز�منتها جميًعا ت�سل �إىل نف�س �لفو��سل �لزمنية �لبالغة 16 يوًما.�أيام، ثم بد� �أنها ملدة 12 يوما، لدورة �إجمالية تبلغ نحو 16 يوًما. مل تنتج بع�س �لدور�ت �أي ر�سقات �لر�ديو

هكذا حّولت الصني قاعات املعارض والصاالت 
الرياضية إىل مستشفيات لعالج املصابني بـ”كورونا”
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جر�د �أمام �أول �متحان �ليوم لتمرير برنامج حكومته على �لربملان  

لوؤي ي
--------------------

ياأتي ذلك بعد م�صادقة جمل�س 
الأخيير  اجتماعه  يف  اليييوزراء 
املجيد  عبد  الرئي�س  برئا�صة 
على  املا�صي،  اخلمي�س  تبون 
يحتوي  اليييذي  املخطط  هييذا 
العري�صة  اخلييطييوط  عييلييى 
�صتعمل  التي  لالإ�صالحات، 
يف  تنفيذها  على  احلييكييوميية 
مع  تزامنا  املقبلة،  الأ�صابيع 

"ور�صة" تعديل الد�صتور.
هذا  عر�س  يعيد  اأن  وينتظر 
ال�صعبي  املجل�س  املخطط على 
اإىل  احلياة  من  �صيئا  الوطني 
التي  الت�رشيعية  املوؤ�ص�صة 
اأ�صابها عطل كبر خالل ال�صنة 
ال�صعبي  احلراك  بفعل  الأخرة، 

الذي و�صعها على الهام�س.
ينق�صم  املعار�صة،  جانب  ومن 
�رشورة  يرى  من  بني  املوقف 
مبناق�صة خمطط عمل  الهتمام 
متاما  يرف�س  وميين  احلكومة، 

امل�صاركة يف اجلل�صات.
حزب  يرف�س  ال�صياق  ويف 
الثقافة  اأجيييل  ميين  التجمع 
مناق�صة  متاما  والدميقراطية، 
خمييطييط عييمييل احلييكييوميية، 
الراف�س  موقفه  مع  ان�صجاما 
الأخرة  الرئا�صية  لالنتخابات 

والنتائج التي اأ�صفرت عنها.
املييوالة  تتجه  وان  ويحتمل 
خمطط  عييلييى  لييلييتيي�ييصييويييت 
تطبيع  لإعييادة  احلكومة  عمل 
اليييعيييالقيييات ميييع احلييكييوميية 
اللجنة  ع�صو  واأن  خ�صو�صا 
التحرير  جبهة  حلزب  املركزية 
�رشح  خلدون  ح�صني  الوطني، 
اأم�س، اأن احلزب يجب اأن يكون 
يف  لل�صلطة  حقيقيا  �رشيكا 
لإنهاء  داعيا  القادمة،  املرحلة 
اأوامييير  قيييييادتييه   تلقي  عييهييد 
اإىل  لتوجيهها  الهاتف  عيير 
احلزب  جعل  الذي  املنا�صلني، 
منذ  النتقادات  لتلقي  واجهة 
مع  ال�صعبي،  احلييراك  انطالق 
رغبة الكثر من اجلزائريني يف 

التخل�س منه.
نواب  اأن  للمجل�س،  بيان  واأفاد 
�صباح  �صي�رشعون  املجل�س 
يوم الثالثاء يف املناق�صة العامة 
بعد  احلكومة  عمل  ملخطط 
الوزير  عر�س  اإىل  ال�صتماع 

الأول.
املناق�صة  اأن  املجل�س....  واأ�صاف 
يوم  غيياييية  اإىل  �صتتوا�صل 
املجال  ف�صح  بعد  الأربييعيياء، 
املجموعات  روؤ�ييصيياء  لتدخل 

الرملانية.
كما �صتخ�ص�س جل�صة اخلمي�س 
رد  اإىل  لال�صتماع  الييقييادم، 
الوزير الأول على الن�صغالت 
اأيام  طيلة  النواب  طرحها  التي 
ذلك  بعد  �صيكون  ثم  املناق�صة، 
عمل  خمطط  على  الت�صويت 

احلكومة.
م�رشوع  يف  احلكومة  وتعر 
خمطط عملها، الذي �صيعر�س 
اإىل  وينق�صم  الييرملييان  على 
"التزامها  عن  ف�صول،  خم�صة 
مبا  املييواطيين  بخدمة  املطلق" 
ي�صمن له حياة كرمية، وذلك يف 
نابعة  جديدة  "جمهورية  كنف 

من التطلعات ال�صعبية".
من  الأول  الييفيي�ييصييل  ويف 
الذي  العمل  خمطط  م�رشوع 
الييوزراء  جمل�س  عليه  �صادق 
تقرتح  املا�صي،  اخلمي�س  يوم 
للحكم  جديدا  منطا  احلكومة 
وال�صفافية"،  بي"ال�رشامة  يت�صم 
"جمهورية  اأجيييل  ميين  وذليييك 
التطلعات  من  نابعة  جديدة 
النمط  هذا  ويرتكز  ال�صعبية"، 
املنظومة  "اإ�صالح  عييلييى 
النتخابات،  لتنظيم  الت�رشيعية 
واإ�صالح  العامة  احلياة  اأخلقة 
الدولة  ت�صير  واأمنيياط  تنظيم 

وفروعها".
اأميييا املييحييور الييثيياين ميين هذا 
باملمار�صة  فيتعلق  الف�صل، 
واحلريات،  للحقوق  الكاملة 
الجتماع  "حرية  ي�صمل  حيث 
مدين  جمتمع  اإقامة  والتظاهر، 
احلييوار  تعزيز  وم�صوؤول،  حر 
وحتقيق  املراأة  ترقية  والت�صاور، 
خمطط  و�صع  ا�صتقالليتها، 
عدالة  ال�صباب،  لرتقية  وطني 
�صمان  وع�رشية،  م�صتقلة 
واملمتلكات،  الأ�صخا�س  اأمن 
ال�صحافة  حييرييية  تكري�س 
تر�صيخ  الإعييييالم،  وو�ييصييائييل 
والييذاكييرة  الهوية  مكونات 
وحمايتها  وترقيتها  الوطنيتني 
تكاملية  عييالقيية  و�ييصييمييان 
التنفيذية  ال�صلطتني  بييني 

والت�رشيعية".

ويييخيي�ييس الييفيي�ييصييل الييثيياين، 
والتجديد  امليييايل  الإ�ييصييالح 
القيييتييي�يييصيييادي، وييي�ييصييمييل 
"مراجعة  امليييايل،  الإ�ييصييالح 
قواعد  اعتماد  اجلبائي،  النظام 
جييديييدة حلييوكييميية امليييييزانييييية، 
واملايل  البنكي  النظام  ع�رشنة 
الإح�صائية  املعلومات  وتطوير 
والجتماعية  القييتيي�ييصييادييية 

ووظيفة ال�صت�رشاف".
فيييييمييا يييرتييكييز الييتييجييديييد 
اإطار  "تعزيز  على  القت�صادي، 
التح�صني  املوؤ�ص�صة،  تطوير 
اجليييوهيييري مليينيياخ الأعيييميييال، 
الإقليمي  النت�صار  تر�صيد 
وا�صتغالل  ال�صناعية  للتنمية 
التطوير  القت�صادي،  العقار 
لل�صعب  ال�ييصييرتاتيييييجييي 
تعزيز  واملنجمية،  ال�صناعية 
املوؤ�ص�صاتية يف جمال  القدرات 
واملنجمي،  ال�صناعي  التطوير 
تر�صيد  الوطني،  الإنتاج  تثمني 
ال�صادرات،  وترقية  الييواردات 
تطهر املجال التجاري،النتقال 
و�صيد  فييالحيية  الييطيياقييوي، 
اأمن  اأجل  من  ع�رشيني  بحري 
�صناعة  اأجل  من  اأمثل،  غذائي 
و�صينماتوغرافية  �صياحية 
من�صاآت  تييطييوييير  حقيقية، 
الإعييالم  تكنولوجيات  لدعم 
املعرفة  واقت�صاد  والت�صال 

والتحول الرقمي ال�رشيع".
اإىل  الف�صل  ذات  يتطرق  كما 
ملكافحة  اقت�صادية  مقاربة 
الت�صغيل،  وترقية  البطالة 
برامج  "تكييف  ميين  تنطلق 
�صوق  احتياجات  مع  التكوين 
ودعم  الت�صغيل  العمل،ترقية 

ا�صتحداث الن�صاطات".

من  الثالث  الف�صل  ويتناول 
مييي�يييرشوع خمييطييط الييعييمييل، 
وال�صيا�صة  الب�رشية  التنمية 
التنمية  وت�صمل  الجتماعية، 
التعليم  "الرتبية،  الب�رشية 
املهني،  الييتييكييوييين  الييعييايل، 
ال�صحة واحل�صول على العالج 
الن�صاطات  وترقية  والثقافة 
وريا�صة  والريا�صية  البدنية 

النخبة".
الجتماعية،  ال�صيا�صة  اأمييا 
الييقييدرة  "رفع  بييي  فتتعلق 
وتعزيزها،  للمواطن  ال�رشائية 
من  اله�صة  بالفئات  التكفل 
نظامي  على  احلفاظ  ال�صكان، 
والتقاعد  الجتماعي  ال�صمان 
على  احل�صول  وتعزيزهما، 
ال�صكن والتزويد باملاء ال�رشوب 

والطاقة والتنقل والنقل".
اإىل  الف�صل  ذات  ي�صر  كما 
اإطار معي�صي "ذي نوعية"، يتم 
حتقيقه من خالل "تهيئة الإقليم 
احييرتام  املييدجميية،  وامل�صاريع 
قواعد التعمر واملعاير والبيئة 

والتنمية امل�صتدامة".
وجاء الف�صل الرابع بعنوان "من 
ن�صطة  خارجية  �صيا�صة  اأجييل 
يت�صمن  فيما  وا�صتباقية"، 
الأمن  "تعزيز  اخلام�س  الف�صل 

والدفاع الوطنيني".
وتييتيي�ييصييدر وثيييييقيية ميي�ييرشوع 
ديباجة خل�صت  العمل،  خمطط 
احلكومة  ت�صعى  التي  الأهداف 
خمتلف  خالل  من  حتقيقها  اإىل 
هذه  ت�صمنت  النقاط، كما  هذه 
احلكومة  "التزام"  الديباجة 
ان�صغالت  بجميع  بالتكفل 
وتوفر  واملواطنات  املواطنني 
املنا�صبة  الييي�يييرشوط  جميع 

والفعالة  الكاملة  مل�صاركتهم 
وحر�صها  الييبييالد،  تنمية  يف 
منهجية  "اعتماد  على  اأي�صا 
�صميم  �صمن  ت�صعان  وعقيدة 
املواطن،  ان�صغالت  اأولوياتها 
التزامها  عيين  لييه  تعر  الييذي 
له  ي�صمن  مبا  بخدمته  املطلق 
ال�صلم  كنف  يف  كرمية  حياة 

وال�صكينة".
هبة  اإىل  الديباجة  واأ�ييصييارت 
"التاريخية  اجلييزائيير  ال�صعب 
طابع  ميزها  التي  والييرائييعيية 
من  واأكييد  له،  مثيل  ل  �صلمي 
اإىل  قييوي  تطلع  على  خاللها 
والعدالة  والدميقراطية  التغير 
القانون"،  ودوليية  الجتماعية 
موؤكدة اأن هذه "القيم الأ�صا�صية 
الحتياجات  منطلق  كييانييت 
اجلييزائييريييون  عنها  عيير  التي 
خرجوا  الييذييين  واجلييزائييريييات 
يف  �صلمية  بكل  ال�صارع  اإىل 
حد  لو�صع   ،2019 فيفري   22
لأخطاء ال�صلطة احلاكمة اآنذاك، 
حوكمة  باإ�صالٍح  واملطالبة 
الدولة على نحو ي�صب يف اجتاه 
متكن  حقيقية،  دميقراطية  بناء 
امل�صدر  يكون  اأن  من  ال�صعب 

الوحيد جلميع ال�صلطات".
امليي�ييصييدر،  ذات  واأ�يييصييياف 
هذه  �صتجعل  احلييكييوميية  اأن 
من  التاريخية  "الديناميكية 
و�صت�صهر،  عملها،  �صميم 
الد�صتور،  مراجعة  بعد  مبا�رشة 
رئي�س  الييتييزام  جت�صيد  على 
اإعادة  يف  املتمثل  اجلمهورية، 
اليينييظيير بيي�ييصييكييل عييميييييق يف 
النتخابات  تنظيم  منظومة 
تعبر  و�صيلة  جعلها  بهدف 

حقيقية لالإرادة ال�صعبية".

يتجه �لوزير �لأول عبد �لعزيز جر�د �إىل قبة �لربملان �ليوم �لثالثاء   يف �أول حمطة مهمة له بعد تعيينه، لعر�س برنامج حكومته على �لنو�ب، 
من �أجل �ملناق�سة ثم �مل�سادقة عليه.

�نق�سام يف مو�قف �ملعار�سة بني موؤيد للمناق�سة ور�ف�س للم�ساركة يف �جلل�سات تت�سمن تعزيز �لهوية وحماية 
�لبالد من �ل�ستبد�د و �لف�سل 

فعليا بني �ل�سلطات

�سهر و�حد قبل 
تقدمي م�سودة 
�لد�ستور للر�أي 

�لعام  
ك�صف حممد لعقاب املكلف 

مبهمة لدى رئا�صة اجلمهورية 
اأنه مر �صهر على انطالق 

عمل اللجنة املكلفة بتعديل 
الد�صتور، ومل يتبقَّ ال �صهر 

واحد على تقدمي �صيغته 
النهائية.

وكذ املكلف مبهمة لدى 
رئا�صة اجلمهورية، اأن الوقت 
املتبقي للجنة اخلراء املكلفة 

ب�صياغة اقرتاحات ملراجعة 
الد�صتور، كاف من اأجل 

اإعداد م�صودة جامعة تخدم 
مطالب ال�صعب اجلزائري.
واأو�صح لعقاب يف كلمة 

له خالل الندوة ال�صيا�صية 
لتعديل الد�صتور التي 

نظمتها جريدة احلوار اأم�س 
اأن رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون حري�س على 

ت�صجيع مثل هكذا ندوات 
ت�صاهم يف اإثراء امل�صودة قبل 

تقدميها للراأي العام.
واأكد املتحدث اأن اللجنة 

التي يراأ�صها الدكتور لعرابة 
تنطلق يف عملية اعداد 

م�صودة الد�صتور من اأفكار 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 

تبون، م�صيفا: “هذا ل 
مينعها من اأن تقدم اقرتاحتها 
ب�صاأن الد�صتور حيث لديها 

احلرية الكاملة يف طرح 
القرتاحات”.

ويف ال�صياق اأ�صار لعقاب 
اإىل اأن امل�صودة �صوف يتم 

توزيعها على اجلميع من اأجل 
الو�صول لد�صتور توافقي 
يبقى لوقت اأف�صل، هدفه 

“تعزيز الهوية وحماية البالد 
من الوقوع يف ال�صتبداد 

مع الف�صل فعليا بني 
ال�صلطات”.

ودعا املتحدث ال�صعب 
اجلزائري للم�صاركة يف تقدمي 

اقرتاحات لتعديل الد�صتور، 
متابعا : “بعد تعديل... 

�صتعرف العديد من القوانني 
تعديالت يف جوهرها”.

باملوازاة اأكد عدد من ممثلي 
قوى املجتمع املدين من 
اأجل اجلزائر، رغبتهم يف 
امل�صاركة بقوة يف وثيقة 

م�رشوع تعديل الد�صتور من 
اأجل خدمة امل�صلحة العليا 
للوطن، م�صددين على اأن 
يكون هذا الف�صاء اجلديد، 

فر�صة لكل الكفاءات 
والفاعلني يف امليدان 
لي�صكلوا قوة اقرتاح.

 لوؤي ي

لالأئمة  الوطنية  التن�صقية  رئي�س  اأكد 
وقفة  تنظيم  عيين  حجيمي"،  "جلول 
احتجاجية بداية من الأ�صبوع املقبل ،اأمام 
مب�صرة  متبوعة  تكون  النقابية،  املركزية 
حا�صدة نحو وزارة العمل ومقر الرئا�صة 
تنديدا بتجاهل الوزارة الو�صية  مطالب 

الأئمة التي و�صفها بامل�رشوعة.
ت�رشيح  يف  حجيمي،  جييلييول  وقيييال 
نحو  مييا�ييصييون  الأئييميية  اإن  �صحفي، 

م�صالح  ا�صتمرار  ظل  يف  الت�صعيد 
اجتاه مطالبهم  بالتعنت  بلمهدي  يو�صف 
،خا�صة واأن جل�صات احلوار الأخرة التي 
مل  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  مبقر  نظمت 
تاأت  بنتيجة ومت اللتفاف عليها، م�صيفا 
الأ�صبوع  من  بداية  عازمون  الأئمة  اأن 
اأمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  على  املقبل 
متبوعة  تكون  النقابية  املركزية  مقر 
العمل.وندد  وزارة  نحو  تتجه  مب�صرة 

بني  تاآمر  و�صفه  مبا  حجيمي"،  "جلول 
وزارة ال�صوؤون الدينية وبني الأمني العام 
لباط�صة"  "�صليم  النقابية  للمركزية 
يف  النقابية  املركزية  بيياب  غلق  الييذي 
ال�صدد:"هذا  هذا  يف  قال  ،حيث  الوجوه 
ح�صاري  غر  واأ�صلوب  م�صتفز  الأميير 
يف التعامل مع فئة مهمة حتظى باحرتام 
رئي�س  الأئمة".وح�صب  وهييم  اجلميع 
الوزارة  فاإن  لالأئمة،  الوطنية  التن�صقية 

للمطالب  رف�صها  يف  م�صتمرة  تزال  ل 
البالد  خدموا  الذين  لالأئمة  امل�رشوعة 
الن�صياع  ورف�صوا  الظروف،  اأحلك  يف 
اأنهم  الدعوات، ف�صال على  بع�س  وراء 
يتهموا  احلراك لكي ل  ي�صتغلوا فرتة  مل 
الظروف  وا�صتغالل  امللف  بت�صيي�س 

ل�صاحلهم كما فعل البع�س.
لوؤي ي

�لأئمة ينتف�سون يف م�سرية نحو وز�رة �لعمل �لأ�سبوع �لقادم
حجيمي يندد مبا �أ�سماه "تاآمر" بني وز�رة �ل�سوؤون �لدينية و�ملركزية �لنقابية
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�سجرة  �آلف   10 غر�س  عملية  "ديفاندي�س" ينظم 
باملناطق �ل�سناعية

حممد علي 
-----------------

العامة  املييديييرييية  ك�صفت 
ملوؤ�ص�صة »ديفاندي�س« لت�صير 
املناطق ال�صناعية، عن اإطالق 
درا�صة  بعد  الغر�س  عملية 
الغابية  الأ�صناف  لتحديد 
خ�صو�صية  مع  تتالءم  التي 
وطبيعة كل منطقة �صناعية 
كافة  عر  ن�صاطات  ومنطقة 
اإ�صافة  الييوطيينييي،  اليييرتاب 
حلاجيات  م�صبق  حتديد  اإىل 

امل�صاحات  ح�صب  منطقة  كل 
التقليل  اأجييل  ميين  املييتييوفييرة، 
الناجم  الهوائي  التلوث  من 
ال�صناعية،  النبعاثات  عن 
من  احلماية  يف  وامليي�ييصيياعييدة 
خماطر انزلقات الرتبة واهرتاء 

املن�صاآت القاعدية.
-فيياإن  املجمع  بيان  وح�صب 
البناتي  الغطاء  ت�صبيب  عملية 
وتييكييثيييييفييه داخييييل احلييظييائيير 
ال�صناعية ومناطق الن�صاطات، 
الوطني  الرنامج  اإطيييار  يف 
غر�س  اإىل  الهادف  للت�صجر، 
عر  �صجرة  مليون  نحو43 
ال�صنة  الوطن  وليات  خمتلف 

اجلارية.
فيياإن  ذاتيييه،  امل�صدر  وح�صب 
عملية الت�صجر التي �صتنطلق 
والتي  ال�صلف،  وليييية  ميين 
 450 ا�ييصييتييالم  يف  بييا�ييرشت 
خالل  تعمم  اأن  على  �صجرة، 
لت�صمل  اجلييياري  الأ�ييصييبييوع 
التي  الوطن  وليييات  اأغلب 
�صناعية  مناطق  على  حتييوز 
يخ�صع  ن�صاطات  ومناطق 
ال�صناعات  ملجمع  ت�صيرها 
فرع  »ديييفييانييدييي�ييس«  املحلية 
ت�صير املناطق ال�صناعية، فيما 
�صتجند املديرية العامة للغابات 
الهند�صة  جمييمييع  اإطيييييارات 
رفقة  املتابعة  ل�صمان  التقنية 

املناطق  ت�صير  وحدات  عمال 
ال�صناعية.

 و ت�صّمن بيان موؤ�ص�صة ت�صير 
م�صوؤولية  ال�صناعية،  املناطق 
عييمييالييهييا عييلييى الهييتييمييام 
النباتي  الغطاء  بهذا  الييدائييم 
�صمان  خالل  من  امل�صتحدث، 
والتقليم  الييييدوري  ال�صقي 

املو�صمي.
املديرية  اأبييرقييت  جهتها،  من 
كافة  اإىل  للغابات طلبا  العامة 
يت�صمن  اجلهويني،  املحافظني 
العملية  يف  الفوري  النطالق 
وحدات  مييدراء  مع  بالتن�صيق 
الت�صير، املطالبني معا ب�صبط 
رزنيييامييية عييمييل ميي�ييصييرتكيية، 

تت�صمن التوزيع ح�صب الوفرة 
م�صاركة  اإمكانية  ودرا�ييصيية 
امل�صتثمرين  الأعييمييال  رجييال 
يف  ال�صناعية  املناطق  داخييل 
كما  الييوطيينييي،  امل�صعى  هييذا 
مبراقبة  امليي�ييرشوع  �صيحظى 
امل�صلحة  طييرف  ميين  دائييميية 
م�صتوى  املن�صبة على  الدائمة 
التنمية  و  الييفييالحيية  وزارة 
للمديرية  التابعة  و  الريفية، 
التي ت�رشف  و  للغابات  العامة 
هيئة  منها  هيئات  ثالث  على 
القطاعات،  متعددة  ا�صت�صارية 
الفاعلني و موؤ�ص�صة  ت�صم كل 
الرنامج  بتنفيذ  تقوم  تنفيذية 

يف امليدان.

�ملناطق  ت�سجري  عملية  يف  للغابات  �لعامة  �ملديرية  مع  بالتن�سيق  �ل�سناعية  �ملناطق  لت�سيري  ديفاندي�س«  موؤ�س�سة«  �سرعت 

10 �آلف �سجرية، حفاظا على �لنظام �لأيكولوجي �لعام.  �ل�سناعية مبختلف �لأ�سناف �لغابية، من خالل غر�س 

للحد من �لتلوث �لناجم عن �نبعاثات �مل�سانع...

العميد  الوطني  الدرك  قائد  ن�صب 
العميد  الرحمان  عبد  عيرعيار 
قوا�صمية نور الدين رئي�صًا لأركان 
للعميد  خلفيا  الوطني،  اليييدرك 
تاأتي  حيث  اإ�صماعيل،  �ييرشهييود 
الرئا�صي  للمر�صوم  تنفيذا  العملية 
 ،2020 فيفري   06 يف  املييييوؤّرخ 
قوا�صمية  العميد  تعيني  املت�صمن 
اأركان  رئي�س  مهام  يف  الدين  نور 

الدرك الوطني.
حث قائد الدرك الوطني من خالل 
املنا�صبة،  بهذه  األقاها  التي  الكلمة 
ممثلني  الوطني،  الييدرك  اأركييانييات 
املركزية، على  الهيئات  يف روؤ�صاء 
طاعة رئي�س اأركان الدرك الوطني 

يف  اخلدمة  لقانون  تنفيذا  اجلديد، 
دعا  و  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س 
و  اجلييهييود  م�صافرة  اإىل  اجلميع 
التعاون الوثيق بكل �صدق و اأميانة 
ملوؤ�ص�صة  املوكلة  املهام  اأداء  يف 
خدمة  �صبيل  يف  الوطني،  الييدرك 

الوطن و املواطن.
عبد  عرعار  العميد  توّجه  كميا 
الرحمن قائد الدرك الوطني بتهانيه 
اإىل العميد قوا�صمية نور الدين، اإثر 
توليه ر�صميًا من�صب رئي�س اأركان 
التوفيق  له  متمنيًا  الوطني،  الدرك 
ِته اجليديدة، منّوها  و النجاح يف مهَمّ

بقدراته القيادية و املهنية.
ق/و

تن�سيب �لعميد قو��سمية نور 
�لدين رئي�سا لأركان �لدرك 

�لوطني

اأبرزت وزيرة الت�صامن الوطني و الأ�رشة 
و ق�صايا املراأة، كوثر كريكو، دور اجلزائر 
لعام  امل�صتدامة  التنمية  اأجندة  تنفيذ  يف 
تروؤ�صها  هام�س  على  وذلييك   ،2030
املراأة  للجنة  الفتتاحية  اجلل�صة  لجتماع 
املنعقد  العربية  الييدول  جلامعة  العربية 
ال�صعودية،  العربية  باململكة  بالريا�س 
من  اللجنة  رئا�صة  لت�صليم  املخ�ص�صة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  اإىل  اجلزائر 
التي �صترتاأ�س الدورة الي 39،  و قد ح�رش 
يف  باملراأة  املكلفون  الييوزراء  الجتماع 
الدول العربية، باإ�رشاف من ق�صم ال�صوؤون 

الجتماعية جلامعة الدول العربية.
الدورة  ن�صاط  ح�صيلة  الوزيرة  عر�صت 
ما  ل�صيما  العربية،  املييراأة  للجنة  الي38 
التنمية  اأهيييداف  بتج�صيد  منها  تعلق 

اجلزائر  اأن  اأبييرزت  حيث  امل�صتدامة، 
التقرير  باإعداد   ،2019 �صنة  قامت 
الييوطيينييي الييطييوعييي حييول اأجيينييدة 
اأما   ،2030 لعام  امل�صتدامة  التنمية 
اأحالت  التي  للن�صاطات  بالن�صبة 
امل�صتوى  على  اإجنازها  التو�صيات 
»املحفظة  مبادرة  كتفعيل  الوطني، 
ل�صحة  اإقليمية  كمبادرة  الوردية 
اأو�صحت  العربية«،  الدول  يف  املراأة 
باقي  اجلزائر وعلى غرار  اأن  الوزيرة 
العربي  »اليوم  اأحيت  العربية،  الدول 
يف  الثدي  �رشطان  مبر�س  للتوعية 
من  للفاحت  املوافق  العربية«  الييدول 
اأكتوبر، حيث نظمت وزارة الت�صامن 
املييراأة  ق�صايا  و  الأ�ييرشة  و  الوطني 
�صعار  حتت  وتوعوية  حت�صي�صية  قوافل 
»الك�صف املبكر ل�رشطان الثدي ميكنه اإنقاذ 
حياتك«عر كامل الرتاب الوطني، كما مت 
تنظيم العديد من الن�صاطات الإعالمية و 
التكفلية مبعية وزارة ال�صحة و ال�صكان و 
املجتمع  ومنظمات  امل�صت�صفيات  اإ�صالح 
وا�صتغلت  املجال.   يف  النا�صطة  املييدين 
للمراأة  لتوجه حتية فخر  ال�صانحة  الوزيرة 
�صجاعتها،  و  �صمودها  على  الفل�صطينية 
حيال  اجلزائر  موقف  ثبوت  على  موؤكدة 
الق�صية الفل�صطينية ون�رشتها، وم�صاندة 
املراأة اجلزائرية لأخواتها الفل�صطينيات يف 
م�صعى ر�صالتها النبيلة.و قد مت خالل هذا 
الجتماع عر�س و اإثراء و امل�صادقة على 
البيان العربي املرمج عر�صه على الدورة 

الي 64 للجنة و�صع املراأة لالأمم املتحدة يف 
الإقليمي  املدير  بح�صور   ،2020 مار�س 

ملنظمة الأمم املتحدة للمراأة.
ق/و

على هام�س م�ساركتها يف �لدورة �لـ39 للجنة �ملر�أة �لعربية

كريكو تربز دور �جلز�ئر يف تنفيذ �أجندة �لتنمية �مل�ستد�مة لـ2030

 تنفيذ� للمر�سوم �لرئا�سي �ملوؤّرخ يف �ل�ساد�س فيفري �جلاري

املدنية  احلماية  م�صالح  �صجلت 
اأحادي  بغاز  اختناقا  وفاة  حالة   39
ال�صنة  بداية  منذ  الكربون  اأك�صيد 

اجلارية.
و اأو�صح ذات امل�صدر اأنه مت خالل 
�صخ�صا   530 اإنقاذ  الفرتة  نف�س 
اأحييادي  غيياز  ا�صتن�صاقهم  جييراء 

اأك�صيد الكربون.
وخالل ال24 �صاعة الأخرة، قامت 
بتقدمي  املدنية  احلماية  وحيييدات 
�صخ�صا  لي14  الأولية  الإ�صعافات 
الكربون  اأحيييادي  بغاز  اختنقوا 
بكل  التدفئة  و�صائل  من  املنبعث 

من باتنة، عنابة، خن�صلة و تب�صة".
املدنية  احلماية  عنا�رش  قامت  كما 
امراأة  لنقل  بالتدخل،  اجللفة  لولية 
لثالثة  الإ�صعافات  وتقدمي  توفيت 
ب�صيق  اأ�صيبوا  اآخرين  اأ�صخا�س 
لغاز  ا�صتن�صاقهم  التنف�س جراء  يف 

املدينة داخل منزلهم.
باملديرية  الإعيييالم  مدير  كييان  و 
العقيد  املدنية،  للحماية  العامة 

�صابقا  �رشح  قد  عا�صور،  فيياروق 
هذه  ،اأن  اجلزائرية  الأنباء  لوكالة 
بالرغم  تاأتي  املت�صاعدة  الأرقييام 
تقوم  التي  التوعوية  احلمالت  من 
مرجعا  املدنية،  احلماية  م�صالح  بها 
مثل هذه احلوادث اإىل �صوء تركيب 
املاء  وت�صخني  التدفئة  جتهيزات 
موؤهلني  غر  اأ�صخا�س  طرف  من 
وعدم  ال�صيانة  غياب  جانب  اإىل 
خ�صوع جميع التجهيزات امل�صوقة 

اىل املراقبة.
املدنية  احلماية  م�صالح  اأن  واأكييد 
وحمالتها  جمهوداتها  توا�صل 
ال�صنة  انطلقت هذه  التي  التوعوية 
بوم�صات  ومرافقتها  مبكرا، 
الإعالم  و�صائل  مبختلف  اإ�صهارية 
جانب  اإىل  وال�صمعية  املييرئييييية 
التوا�صل  �صبكات  ا�صتعمال 
الق�صرة،  والر�صائل  الجتماعي 
عر الهواتف النقالة للحد من هذه 

الظاهرة.
لوؤي ي

غاز �أحادي �أك�سيد �لكربون يقتل 
�أ�سابيع  5 خالل  �سخ�سا   39

ب�سبب �سوء تركيب جتهيز�ت �لتدفئة وت�سخني �ملاء

عرقاب  حممد  الطاقة  وزييير  حتييادث   
املتحدة  الوليات  مبقر وزارته مع �صفر 
ديرو�رش  ب.  جون  باجلزائر  المريكية 
ال�رشاكة  و  التعاون  تعزيز  �صبل  حول 
بيان  ح�صب  الطاقة،  قطاع  يف  الثنائية 
حالة  الطرفان  ا�صتعر�س  لييلييوزارة.و 
عالقات التعاون و ال�رشاكة بني اجلزائر 
الطاقة،  جمال  يف  املتحدة  الوليات  و 
اآفيياق  كييذا  و  باملمتازة  اإييياهييا  وا�صفا 

تطويرها، ي�صيف البيان.
و اأبرز الطرفان بهذا ال�صدد امكانيات و 
فر�س ال�رشاكة و ال�صتثمار بني البلدين 
املحروقات  ل�صيما  الطاقة  جمال  يف 
الكهرباء  و  البعدي(  و  القبلي  )النتاج 
دعا  التكوين.و  و  املتجددة  الطاقات  و 
عرقاب الذي اأعرب عن ارتياحه مب�صتوى 
جمال  يف  القائمة  التعاون  عييالقييات 
املوؤ�ص�صات  الكهرباء،  و  املحروقات 
يف  اأكيير  ال�صتثمار  اىل  المريكية 
قانون  دخييول  مع  ل�صيما  القطاع  هذا 
يوفر  الذي  و  التنفيذ،  حيز  املحروقات 
فر�س �رشاكة واعدة و متبادلة املنفعة يف 
جمال ا�صتك�صاف املحروقات و تطويرها 

البرتوكيمياء  جمال  خا�صة  حتويلها،  و 
الذي ي�صكل حمورا جد هاما يف خمطط 
اي�صا  الوزير  ركز  و  احلكومة.   عمل 
على نقل املهارة و التكنولوجيا و تبادل 
جهته،  من  التكوين.و  كذا  و  التجارب 
ارتياحه  عن  المريكي  ال�صفر  اأعرب 
البلدين  بني  القائمة  العالقات  مب�صتوى 
اهتمام  عن  معربا  الطاقوي  املجال  يف 
يف  بال�صتثمار  المريكية  املوؤ�ص�صات 
اجلزائر، و حتقيق م�صاريع ملمو�صة وفق 

مبداإ رابح-رابح.

و تطرق الطرفان اىل اآفاق التعاون التي 
اجلزائري- املجل�س  مبنا�صبة  بحثها  �صيتم 
ال�صتثمار  و  التجارة  حول  المريكي 
اأ�صغال  يف  الطاقة  قطاع  م�صاركة  و 
الندوة ال�صنوية حول الطاقة )�صراويك( 
.2020 مار�س  يف  بهيو�صنت  املقررة 
�صوق  الطرفان تطور و�صع  تناول  كما 
النفط الدولية، يف ظل انعكا�صات وباء 
فرو�س كورونا يف ال�صني، ح�صب نف�س 

امل�صدر.
ق/و

عرقاب يتحادث مع �ل�سفري �لأمريكي يف �جلز�ئر
حول تعزيز �ل�سر�كة �لطاقوية
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العدد
1924

ف�سل م�ساعي �لو�ساطة ونحو موؤمتر ��ستثنائي لإنهاء �أزمة �لأفافا�س

حممد علي 
-----------------

طرف  من  املرمج  الجتماع  عييرف 
تن�صيبها  مت  التي  اخلا�صة  اللجنة 
القوى  جلبهة  احلالية  القيادة  قبل  من 
الأزمة  اإنهاء  م�صعى  يف  ال�صرتاكية، 
منذ  احلييزب  يعي�صها  التي  الداخلية 
فيدرالية  مبقر  املنعقد   ،2016 دي�صمر 
مقاطعة  وزو،  بتيزي  الأفييافييا�ييس 
املجل�س  لأع�صاء  املطلقة  الأغلبية 
كطرف  الولية  اإىل  املنتمني  الوطني 
بعدما  الع�صكري،  للتيار   معار�س 
اأع�صاء  اأربعة  على  احل�صور  اقت�رش 
من اأ�صل اأكر من 30 ع�صوا، املمثلني 
اأوريييدة  بوعزيز،  فريد  من  كل  يف 
بلكالم  بوزيد  بالوكالة،  بوعزيز 
الأمييني  من  كل  يرتاأ�صهم  وجميلي 
الأول حكيم بلح�صل وابراهيم مزياين 
ب�صفتهما ع�صوان يف اللجنة اخلا�صة. 
قبل  ما  املحطة  اأم�س،  اجتماع  ويعد 
الأخرة من �صل�صلة الجتماعات التي 
من  بكل  فرتة  منذ  اللجنة  با�رشتها 
اجلنوب  الغرب،  ال�رشق،  فيدراليات 
ووليات الو�صط، لت�صدل �صتارها يف 
املقبل  الجتماع  خالل  اأ�صغالها  ختام 

لفيدرالية  الوطني  املجل�س  لأع�صاء 
اجلزائر العا�صمة الذي �صيعقد غ�صون 
اأعطت  وقييد  املقبلة.  القليلة  الأيييام 
من  اّت�صم  ما  بحكم  الجتماعات  هذه 
من  الأغلبية  ونفور  انعقادها  ظروف 
مبادرة ال�صلح باجللو�س اإىل الطاولة، 
رف�صا للهيئة الرئا�صية احلالية، �صورة 
اللجنة يف �صمد  وا�صحة على ف�صل 
اجلزائر  يف  معار�س  حزب  اأقدم  جرح 
يعد  الذي مل  ال�رشاع  وتو�صع فجوى 
قائما بني طرفني واإمنا بني عدة اأطراف 
يف  وت�صعه  احلييزب  م�صتقبل  ترهن 
وتهدده  املجهول  نحو  ت�صر  �صكة 

بالزوال.
مقربة  م�صادر  اأفادت  اآخر،  �صياق  يف 
اخلا�صة  اللجنة  اإرادة  باأن  احلزب،  من 
يعي�صها  التي  الداخلية  الأزمة  لإنهاء 
اجتماعاتها  يف  بييرزت  الأفييافييا�ييس، 
اأخرى  اآليات  طرح  مت  اأييين  الأخييرة، 
لتجاوز ال�رشاع وو�صع احلزب يف بر 
فر�صيتني  تكري�س  طريق  عن  الأمان 
تتمثل  اإذ  للم�صكل.  نهائي  كحل 
التوجه  خيار  يف  الأوىل  الفر�صية 
دورة  يف  الوطني  املجل�س  انعقاد  اإىل 
اأع�صائه  ثلثي  م�صادقة  و  طارئة 

موؤمتر  تنظيم  اإىل  التوجه  قرار  على 
الهياأة  اإىل  احلاجة  دون  ا�صتثنائي، 
�صالحياتها  من  جتر  التي  الرئا�صية 
اأو  للحزب.  الداخلي  للقانون  طبقا 
الثانية  الفر�صية  اعتماد  نحو  الذهاب 
اأ�صل  من  اأع�صاء  ثالثة  با�صتقالة 
الرئا�صية  الهياأة  ي�صكلون  خم�صة 

�رشيفي،  مقران  ن  كلم  يف  واملمثلني 
مزياين،  هيم  بييرا  �صيوخ،  �صفيان 
والعودة  الهياأة  تلقائيا  بذلك  لتحل 
الإطار  لكونه  الوطني،  املجل�س  اإىل 
القادر  الوحيد  ال�صيا�صي  و  القانوين 
على اإيجاد حلول توافقية لالأزمة التي 
خيار  على  للم�صادقة  احلزب.  بها  مير 

ينهي  و  ا�صتثنائي  موؤمتر  نحو  التوجه 
امل�صتحدثة يف  اجلماعية  القيادة  خيار  
 2013 �صنة  املنعقد  اخلام�س  املوؤمتر 
بانتخاب  الفردية  القيادة  اإىل  والعودة 
اأول  للحزب تنهى مهامه بقرار  اأمني 
ح�رشا  ولي�س  الوطني  املجل�س  من 

على الهيئة الرئا�صية.

تتجه �لقيادة �حلالية جلبهة �لقوى �ل�سرت�كية، لإ�سقاط ورقة �ل�سلح و�لو�ساطة من خارطة �لطريق �مل�سطرة لإنهاء �لأزمة �لد�خلية للحزب، وذلك بحكم ف�سل �للجنة �خلا�سة �لتي مت تن�سيبها لهذ� 
�لغر�س يف مهامها بعد مقاطعة �أغلبية �أع�ساء �ملجل�س �لوطني للجل�سات �ملنظمة بالعديد من �لوليات، لتبقى فر�سية �لتوجه لنعقاد موؤمتر ��ستثناين، مبثابة �حلل �لوحيد للم �سمل �لإخوة �لأعد�ء 

و�إعادة �حلزب �إىل �أ�س�سه ومبادئه �ملكر�سة قبل �ملوؤمتر �خلام�س يف2013.

مبادرة �ل�سلح ومّل �ل�سمل لت�سميد جر�ح �أقدم حزب معار�س يف �جلز�ئر

يف  لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة  �صت�صارك 
حتولت  حول  الدولية  العامة  املطالعة  يوم 
»اأبوليو�س« و التي �صيحتفل بها يوم 27 مار�س 
العديد  م�صتوى  على  الوقت  نف�س  يف  املقبل، 
من البلدان وهذا مببادرة من املهرجان الأوروبي 
الهيئة  من  علم  ما  ح�صب  اليوناين،  الالتيني 

التي ي�رشف عليها �صي الها�صمي ع�صاد.
لإحياء هذه املنا�صبة -ي�صيف امل�صدر ذاته- فاإن 
فرقا  �صت�صتقبل  لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة 

للمطالعة لبت دعوة املنظمني و اإعطائهم منرا 
ي�صمح لهم بقراءة الن�صو�س املختارة باللغات 
اأن  موؤكدا  الفرن�صية  و  العربية  الأمازيغية، 
مار�س   26 ليوم  مرمج  اخلا�س  الن�صاط  هذا 
العمومية  بال�صاحة  متزامن  ب�صكل  املقبل، 
للكتب للموؤ�ص�صة الوطنية للفنون املطبعية و 
مبكتبة »ميديا بوك« بالعا�صمة و بدار ال�صباب 
املطالعة  مبكتبة  و  وزو(،  )تيزي  وا�صيف  اآيث 
ذلك  و  )تلم�صان(  �صنو�س  ببني  العمومية 

مب�صاهمة تعاونية امل�رشح ايراد لفنون الرتاث و 
امل�رشح مبداورو�س بالتعاون مع مديرية الثقافة 
ب�صوق اهرا�س. و �صيعرف هذا احلدث ت�صجيل 
فيديو للتظاهرات حيث �صيتم العر�س يوم 27 
متزامن  ب�صكل  العا�رشة  ال�صاعة  على  مار�س 

مع جميع القراءات املرجمة عر العامل.
املتزامن  العر�س  هذا  من  املتوخى  الهدف  اأما 
بني  اجل�صور  اإقامة  على  »العمل  يف  فيتمثل 
يظل  حيث  املختلفة  الثقافات  و  ال�صعوب 
اأدبي  اإرث  م�صاركة  هو  الأ�صا�صي  الن�صغال 
ال�صامية  املحافظة  م�صاركة  تندرج  هييام«. 
لالأمازيغية يف اطار التو�صيات املنبثقة خالل 
امللتقى الوطني الذي ُنظم ب�صوق اهرا�س �صنة 
من  املوؤرخني  من  جمموعة  مب�صاركة   ،2015
تون�س،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اجلزائر، 

املغرب و فرن�صا
ق/و

�حلدث �ست�سهده �لعديد من �لبلد�ن يوم 27 مار�س �لقادم

�ملحافظة �ل�سامية لالأمازيغية ت�سارك يف �ليوم �لدويل للمطالعة

لل�صغط  اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  دعا 
وزارة  عمران  رابح  الروف�صور  الرئوي 
�صمن  الرئوي  ال�صغط  لإدراج  ال�صحة 
يت�صنى  حتى  اليينييادرة  الأمييرا�ييس  قائمة 
للمر�صى ال�صتفادة من التكفل اجليد، على 
الأخرى  النادرة  بالأمرا�س  امل�صابني  غرار 

خا�صة بعد اإح�صاء 800 حالة.
اأكد الروف�صور رابح عمران، على هام�س 
الرئوي،  ال�صغط  ارتفاع  لقاء علمي حول 
اأن املخت�صني اجلزائريني يعاجلون امل�صابني 
لكن  و  لديهم  املتوفرة  الو�صائل  ح�صب 
مرهونا  يبقى  بهوؤلء،  التكفل  »حت�صني 
و  الإ�صافية  الأدوييية  من  اأ�صناف  بتوفر 
اإطالق �صجل وطني ي�صاعد على الإح�صاء 

احلقيقي لعدد امل�صابني بهذا الداء«.
و يعتر ارتفاع ال�صغط الرئوي من اأنواع 
يف  يوؤثر  الذي  الدموي  ال�صغط  ارتفاع 
ال�رشايني و الرئتني و اجلانب الأمين للقلب، 
الرئة و  حيث ت�صبح ال�رشايني الدقيقة يف 
ال�صعرات الدموية �صعيفة اأو م�صدودة اأو 

مدمرة متاما، مما ينتج عنها �صعوبة يف تدفق 
ال�صغط،  هذا  تزايد  مع  و  الرئة.  اىل  الدم 
اأكر  بدرجة  للقلب  الأمييين  البطني  يعمل 
يف  يت�صبب  مما  الرئتني  عر  الييدم  ل�صخ 
القلب وف�صلها.  النهاية يف �صعف ع�صلة 
الأمرا�س  بني  من  املر�س  هذا  يعتر  كما 
اخلطرة غر القابلة لل�صفاء، غر اأن التكفل 
الأعرا�س  تخفيف  ي�صاعد يف  قد  به  اجليد 
بني  من  و  املر�صى.  حياة  نوعية  و حت�صني 
التنف�س  �صيق  نذكر  املر�س  هذا  اأعرا�س 
و الإرهاق و نوبات من الإغماء و �صغط 
و  الكاحلني  يف  تورم  و  اأمل  و  ال�صدر  يف 
اأزرق  لون  ظهور  و  البطن  ثم  ال�صاقني 
الروف�صور  دعا  و  ال�صفاه.  و  اجللد  على 
اإىل  الو�صية  الوزارة  باملنا�صبة  »عمران«، 
ال�صغط  بارتفاع  الإ�صابة  اإدراج  �رشورة 
الرئوي �صمن قائمة الأمرا�س النادرة حتى 
غرار  على  ال�صتفادة،  للمر�صى  يت�صنى 
الأمرا�س النادرة الأخرى، من التكفل اجليد 
عبئا  -ح�صبه-  »ي�صكل  الذي  املر�س  لهذا 

على ال�صحة العمومية و املجتمع.«
اأن  اأخييرى،  جهة  من  املتحدث،  اأو�صح  و 
ل�صجل وطني  العمومية  ال�صلطات  و�صع 
لهذا الداء »�صي�صاعد على حت�صني التن�صيق 
بني الخت�صا�صات التي تدخل يف التكفل 
و  القلب  اأمرا�س  غرار  على  املر�س  بهذا 
الطب  و  ال�صدرية  الأمرا�س  و  ال�رشايني 
الداخلي وطب الأطفال اىل جانب ت�صجيع 
ذكر  و  املجال.«  هذا  يف  العلمي  البحث 
الرئوي  ال�صغط  ارتفاع  باأن  باملنا�صبة، 
كما  الن�صاء  لدى  اخل�صو�س  على  ينت�رش 
يتطور لدى الأطفال امل�صابني بالت�صوهات 
بهم  التكفل  يتم  مل  اإذا  للقلب،  اخللقية 
مبكرا. و بخ�صو�س الأدوية املوجهة لهذا 
واحد  نوع  بوجود  املخت�س  ذكر  املر�س، 
التكفل  ي�صتدعي  حني  يف  فقط؛  باجلزائر 
�صيما  ل  الأدوييية،  من  اأنييواع   3 باملر�صى 
متداولة  ا�صناف   10 بني  من  منها  احلقن 

بال�صوق العاملية.
ق/و

بها �خلا�سة  �لأدوية  ندرة  ب�سبب  �لتكّفل  �سوء  �أ�سحابها  يعاين  800حالة 

وز�رة �ل�سحة مطالبة باإدر�ج �ل�سغط �لرئوي �سمن قائمة 
�لأمر��س �لنادرة

اإن�صاء  عيين  اجلييزائيير  اتيي�ييصييالت  اأعلنت 
يرتكز   SOC لييالأميين  عملياتي  مركز 
ل�صمان  ال�صهر  على  الرئي�صي  ن�صاطه  
التحتية  البنى  ملختلف  املعلوماتي  الأمن 
اأم�س  للموؤ�ص�صة،  بيان  للموؤ�ص�صة.واأو�صح 
لالأمن  العملياتي  املركز  تنظيم  اأن  الثنني، 
ي�صتند  اجلزائر،  ات�صالت  م�صتوى  على 
 : يف  تتمثل  رئي�صية  جوانب  ثالثة  على 
من  الأمن،  وجودة  وال�صتباقية  ال�صتجابة 
لكافة  �صاملة  روؤية  على  احل�صول  خالل 
الآيل لت�صالت  الإعالم  اأنظمة  مكونات 
املركز  لهذا  املكونة  اخلاليا  اأن  اجلزائر.كما 

عن  بالك�صف  �صت�صمح  لالأمن  العملياتي 
على  املحتملة  ال�صعف  نقاط  و  الهجمات 
و  اجلزائر،  ات�صالت  من�صات  و  تطبيقات 
من ثم التكفل بها بطريقة اآنية ويف الوقت 
اأنه  اإىل  امل�صدر  ذات  اأ�صار  و  املنا�صب، 
للعديد  يت�صنى  املركز،  هذا  اإن�صاء  بف�صل 
ال�صتفادة  الهيئات  و  املوؤ�ص�صات  من 
اجلزائر  لت�صالت  املعلوماتي  الأمن  من 
ال�صيرانية،  الهجمات  مواجهة  اأجل  من 
و  الإعييالم  تكنولوجيات  تاأمني  بالتايل  و 

الت�صال ملوؤ�ص�صاتهم.
ق/و

مركز عملياتي لالأمن SOC يف �ت�سالت �جلز�ئر

ك�صفت  الإرهييياب،  مكافحة  اإطييار  يف 
الوطني  للجي�س  مييفييرزة  ودمييييرت 
ال�صعبي،اإثر عملية بحث ومت�صيط مبنطقة 
خمباإ  الدفلى/ن.ع.1،  بعني  اللوح  جبل 
 )03( يحوي  الإرهابية  للجماعات   )01(
 )02( ومولدين  ال�صنع  تقليدية  قنابل 
واأغطية  األب�صة  اإىل  بالإ�صافة  كهربائيني 
اإطيييار حماربة  اأخييييرى.ويف  واأغييرا�ييس 
احلدود،  حرا�س  �صبط  املنظمة،  اجلرمية 
كيلوغراما   )3،800( بتلم�صان/ن.ع.2، 
كيلوغرامات   )08( و  الكوكايني  من 
قر�صا  و)12380(  املعالج  الكيف  من 
اأوقفت  مهلو�صا.وبتمرنا�صت/ن.ع.6، 
ثالثة  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
 )02( مركبتني  و�صبطت  اأ�صخا�س   )03(

رباعيتي الدفع و)09( مولدات كهربائية 
)02( �صغط، يف حني �صبط  ومطرقتي 
عنا�رش الدرك الوطني بندقية )01( �صيد 
ب�صعيدة/ن.ع.2.من  اآيل   )01( وم�صد�س 
ال�صواحل  حر�س  اأحبط  اأخيييرى،  جهة 
 )109( لي  �رشعية  غر  هجرة  حميياولت 
اأ�ييصييخييا�ييس  كييانييوا على ميينت قييوارب 
تقليدية ال�صنع بكل من تلم�صان ووهران 
والطارف،  وعنابة  و�صكيكدة  وال�صلف 
غر  مهاجرا   )21( توقيف  مت  حني  يف 
من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رشعي 
والأغواط  وتب�صة  وتيارت  �صالح  عني 

وجانت وتلم�صان.

ق/و

ك�سف وتدمري خمباإ )01( لالإرهابيني
 بعني �لدفلى
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ن�سطاء من �ملجتمع �ملدين ي�سعون ل�سرتجاع ف�ساء 
�ساحة �ل�سهد�ء

علي  حممد 
------------------

املحاذية  الأحييييياء  �صكان  عييّر 
ا�صتيائهم  عن  ال�صهداء  ل�صاحة 
هذا  انت�صار  بعد  الو�صع  لتفاقم 
من  تعّد  التي  للتجارة  اليينييوع 
املنت�رشة  ال�صلبية  الظواهر  بني 
لالنتباه،  ملفت  ب�صكل  وامل�صجلة 
مروري  اختناق  يف  تت�صبب  حيث 
كييبيير نييظييرا لحييتييالل طيياولت 
اجنر  الأر�صفة،  و  الطريق  الباعة 
الفو�صى  ميين  حيياليية  ذلييك   عيين 
ناهيك  للنفايات،  كبر  وتراكم 
ي�صّجله  الذي  الكبر  قبال  الإ عن 
و  يوميا  القدمية  املدينة  �صوق 
الييزوار  مئات  اإىل  ي�صل  الييذي 

خالل  يت�صاعف  رقم  وهو  يوميا 
الأ�صبوع. ونهاية  العطل  يام  اأ

يبذلها  التي  امل�صاعي  اإطار  يف  و 
ومطالبهم  املدين  املجتمع  ممثلو 
هذه  ا�صرتجاع  اأجل  من  املتكّررة 
املدينة  بقلب  املتواجدة  الواجهة 
الأحياء  �صكان  لتم�صّك  ونظرا 
امليييجييياورة ليي�ييصيياحيية اليي�ييصييهييداء 
بييرفيي�ييس مييا تييخييلييفييه الييتييجييارة 
على  �صلبية  مظاهر  من  املنت�رشة 
و  الييعييام   املنظر  ت�صويه  غييرار 
واإىل  من  املرورية  احلركة  تعقيد 
العتيق  للق�رش  املجاورة  الأحياء 
تواجد  باعتبار  خا�صة  بورقلة، 
على  اليينييقييل  حييافييالت  مييواقييف 
عدد  حتّرك  اجلهة،  ذات  من  مقربة 

املدين  املجتمع  من  املتطوعني  من 
كافة  زالييية  واإ لتنظيف  مييوؤخييرا، 

الفو�صوية. التجارة  مظاهر 
خطوة  �صّكلت  اآخيير  جانب  ميين 
النقل  خطوط  بع�س  اإدخال  اإعادة 
مرورية  اأزميية  يف  تت�صّبب  التي 
املدينة،  �صوق  من  مقربة  على 
ممثلو  نا�صد  التي  املطالب  اأحييد 
خا�صة  بتحقيقها،  املدين  املجتمع 
مل�صكلة  حل  اإيجاد  نها  �صاأ من  اأن 
وح�صب  امليييييروري.  الزدحيييييام 
الق�رش  جييمييعيييييات  تن�صيقية 
لتعليمات  وطبقا  نه  فاإ العتيق، 
اإطالق  �صيتّم  ورقلة  ولية  وايل 
حمطة  تهيئة  لإعييييادة  عملية 
حلجر.  ب�صوق  الأروقيية  حافالت 
دخييول  املييحييطيية  �صت�صهد  كييمييا 
ليها  اإ اليينييقييل  حييافييالت  معظم 
و�صط  املييرور  حركة  لت�صهيل 

. ملدينة ا
بني  اجلييهييود  تن�صيق  اإطييار  ويف 
واملجتمع  املعنية  ال�صلطات 
من  مكونة  جلنة  قامت  املييدين، 
املجل�س  ورئي�س  الدائرة  رئي�س 
ورقلة  لبلدية  البلدي  ال�صعبي 
امل�صالح  خمتلف  عيين  ممثلني  و 
الأمنية  اجلهات  رفقة  البلدية 
للوقوف  ال�صهداء  �صاحة  مبعاينة 
ح�صب  و  احلالية.  و�صعيتها  على 

بلدية  م�صالح  ميين  معلومات 
ال�صهداء  �صاحة  فيياإن  ورقييليية، 
تهيئة  عملية  ميين  �صت�صتفيد 
كما  قريبا،  فيها  النطالق  يتّم 
العتيق  الق�رش  حميط  �صي�صهد 
التجارة  مظاهر  كييافيية  زاليييية   اإ

. ية �صو لفو ا
عييديييدة  جييمييعيييييات  اأن  يييذكيير 
�صبق  الييعييتيييييق  ورقييليية  بييقيي�ييرش 
مب�صاركة  مييبييادرات  اأطلقت  و 
اأجل  من  املعنية  امل�صالح  بع�س 
وحماولة  ال�صهداء  �صاحة  تنظيف 
الفو�صوية  التجارة  مّد  مواجهة 
التي  الييظيياهييرة  هييذه  ميين  للحّد 
نظافة  عييلييى  �صلبا  انعك�صت 
انت�صار  اإىل  واأدت  املييحيييييط، 
الجتماعية  فييات  الآ من  العديد 
تعد  ول  ال�صكان  قلق  ثييارت  واأ
نوعها،  من  الأوىل  املبادرة  هذه 
جهود  ت�صافر  �رشورة  يتطّلب  مما 
كييل الأطييييراف املييعيينييييية لييلييردع 
امل�صكل  هييذا  عييلييى  والييقيي�ييصيياء 
اإل  يوم،  بعد  يوما  يتفاقم  الذي 
ُيعّلقون  ال�صكان  من  الكثر  اأن 
كبرة  مييال  اآ اخلييطييوة  هييذه  على 
فعالية  و  جنيياعيية  يف  مييلييني  مييتيياأ
ب�صكل  املعنية  ال�صلطات  تدخل 
امل�صكل  هييذا  نييهيياء  لإ يييجييابييي،  اإ

�صنوات. منه  عانوا  الذي 

�سوق فو�سوي بفعل �لنت�سار  �سبه  �إىل  �ملجتمع �ملدين بعد حتولها  �ل�سهد�ء و�سط مدينة ورقلة يف �هتمامات  �ساحة  ت�سّنف 
�لكبري للتجارة و طاولت �لباعة �لتي حتتل �لطريق �لعام و�لأر�سفة، وتت�سبب يف خلق �أزمة مرورية خانقة، ناهيك عما 

�ل�سكان. يقلق  �أ�سبح  ب�سكل  �ملدينة  و�سط  للنفايات  كبري  �نت�سار  من  �أ�سحابها  يخّلفه 

بورقلة..... �سوق فو�سوي  �إىل  حتّولت 

عن  �ييصييادر  �صحفي  بيان  يف 
خييلييييية الإعيييييالم والتيي�ييصييال 
ب�صار  وليييية  مييين  لأ الييتييابييعيية 
التحرير   " حت�صلت  واليييذي 
هذا  اأكييد  منه  ن�صخة  على   "
لأمن  ال�رشطة  قوات  اأن  الأخر، 
مع  بالتن�صيق  القناد�صة  دائرة 
لل�رشطة  الييولئييييية  امل�صلحة 
توقيف  من  بب�صار،  الق�صائية 
رعيتان  بينهم  من  اأ�صخا�س   04
نقدية  اأوراق  وحجز  اأجنبيتان 
ووثائق  الأجنبية  للعملة  مزورة 

.. مزورة  ر�صمية 
ل�صتغالل  تعود  الق�صية  وقائع 
لأمن  الق�صائية  ال�رشطة  فرقة 
تفيد  ملعلومات  القناد�صة  دائرة 
اإفريقية،  اأجنبية  رعية  بقيام 
اأوراق  وبيع  وتوزيع  برتويج 
ليتم  الأورو،  عملة  من  نقدية 
مكنت  حمكمة،  خطة  اإعيييداد 
م�صتوى  عييلييى  تييوقيييييفييه  ميين 
بالتن�صيق  وهذا  ب�صار،  مدينة 
لل�رشطة  الولئية  امل�صلحة  مع 
اأوراق   08 حجز  مع  الق�صائية، 
 50 فييئيية  نييقييدييية مييييزورة ميين 

.. بحوزته  كانت  اأورور 
فيه  امل�صتبه  الرعية  مع  التحري 
امل�صلحة  مع  بالتن�صيق  املوقوف 
الق�صائية،  لل�رشطة  الولئية 
ممونه  هييوييية  حتييديييد  ميين  مكن 
ليتم  املزورة،  النقدية  بالأوراق 
مكنت  حمكمة  خييطيية  و�ييصييع 
رفقة  فيه  امل�صتبه  توقيف  من 
الثاين  العقدين  )يف  �رشيكه 
وينحدران  العمر  من  والثالث 
بيي�ييصييار( عييلييى منت  ميين وليييية 
م�صتوى  على  �صياحية،  مركبة 
مع  بب�صار،  الييزرقيياء  املنطقة 
نقديتني  ورقتني  وحجز  �صبط 
اأورو،   50 فئة  ميين  مييزورتييني 
التي  ال�صياحية  املركبة  وكييذا 

متنها. على  كانا 
اجلمهورية  وكيل  مع  بالتن�صيق 

لييييدى حمييكييميية بييي�يييصيييار، مت 
حمل  بتفتي�س  اإذن  ا�صت�صدار 
والذي  الأجنبي،  الرعية  �صكن 
الهوية  بطاقة  �صبط  من  ن  مكَّ
تبني  والتي  ي�صتعملها  كان  التي 
غر  اإفريقية  بدولة  خا�صة  نها  اأ
هوية  وحتمل  الأ�صلية  دولته 
توقيف  مت  كما  لهويته،  مغايرة 
جن�س  من  اأخييرى  اأجنبية  رعية 
جواز  عر�صيا،  حجز  مع  نثى،  اأ
كان  ال�صالحية  منتهي  �صفر 
رعية  هوية  يحمل  بحوزتها، 
دولتها  غر  دولة  من  اإفريقية 
لدولة  تاأ�صرتني  عليه  الأ�صلية، 
ال�صالحية،  منتهية  اإفريقية 
لدولة  �صفر  جييواز  من  ن�صخة 
ال�صالحية،  منتهي  اأوروبييييية 
بييه هييوييية اأخييييرى، �ييصييورتييان 
ل�صخ�س  الأوىل  �صم�صيتان 
لرعية  والثانية  ذكر  جن�س  من 
رجحت  نثى،  اأ جن�س  من  اإفريقية 
ا�صتعمالهما  حماولة  التحريات 
بطاقة  �صفر،  جييواز  تزوير  يف 
بوثيقة  مرفقة  ائتمانية  بنكية 
التحريات  مكنت  كما  تعريفها، 
ن�صختني  �صبط  من  التقنية، 
اإفريقية  لدولتني  �صفر  جلوازي 

�صيوية. اآ و
ق�صائي  اإجيييراء  ملف  مبييوجييب 
جمعية  تييكييوييين  و�ييصييف  حتييت 
جلنحة  الإعيييداد  ق�صد  �يييرشار  اأ
اأوراق  وبيع  وحيييييازة  اإ�ييصييدار 
اأجنبية(  )عملة  مييزورة  نقدية 
وطرحها  قييانييوين،  �صعر  ذات 
الوطني  قليم  الإ يف  للتداول 
حمرك،  ذات  مركبة  با�صتعمال 
ميييع امليي�ييصيياركيية والييتيي�ييصييرت، 
للتزوير  دولية  �صبكة  تكوين 
حمررات  يف  املزور  وا�صتعمال 
�صفر(  )جييواز  ر�صمية  ووثائق 
انتحال  الييغيير،  با�صم  �ييصييادر 

حملها. واحللول  الغر  هوية 
اأ . د 

و�سع حد لع�سابة �إجر�مية دولية 
خمت�سة يف �لتزوير بب�سار

اإطييييار  يف 
الإجييراءات 
التدابر  و 
مييينييييييية  الأ
امليييتيييخيييذة 
ميييين قييبييل 
ميي�ييصييالييح 
اأميين ولييية 
الأغيييييواط 

الييرامييييية لييلييحييفيياظ عييلييى اأميين 
على  املييحييافييظيية  و  امليييواطييين 
موا�صلة  و  العمومية،  ال�صحة 
امليدانية  الن�صاطات  و  للمهام 
الن�صاطات  مبييراقييبيية  املتعلقة 
خرجة  ثييير  اإ عييلييى  و  امليينييظييميية، 
الخت�صا�س  بقطاع  ميدانية 
لييعيينييا�ييرش اليي�ييرشطيية الييتييابييعيية 
مييين احلييي�يييرشي اليي�ييصيياد�ييس  ليييالأ
خالل  املخت�صة  امل�صالح  رفقة 
م�صت  املييا�ييصييي،  �ييصييبييوع  الأ
ببيع  اخلا�صة  التجارية  املحالت 

ببيع  خا�س  مطعم  كذا  و  اللحوم 
ثرها  اإ على  مت  امل�صوي،  الدجاج 
اللحوم  من  كمية  حجز  و  �صبط 
غييير اليي�ييصيياحليية لييال�ييصييتييهييالك 
للبيع،  موجهة  كانت  الب�رشي، 
امل�صالح  معاينة  بعد  ذلييك  و 
الكمية  ُقييييدرت   ، املييخييتيي�ييصيية 
 96.2 و  قنطار   02 ( بي  املحجوزة 
خمتلف  ميين  الييلييحييوم  ميين  كييغ( 
ذلك  ثيير  اإ على  ليتم  نييييواع،  الأ
يف  القانونية  الإجييراءات  اتخاذ 
املخالفني. املحالت  اأ�صحاب  حق 
ق/ج

امليييييداين  الييرنييامييج  اإطييييار  يف 
امن  م�صالح  قبل  من  امل�صطر 
مكافحة  اإىل  الييهييادف  الييولييية 
ظييياهيييرة الإجيييييييرام احليي�ييرشي 
توفر  �صمان  اأ�صكاله،  مبختلف 
نينة  الطماأ و  ال�صالمة  و  الأمن 
حييميياييية  كيييذا  و  لييلييمييواطيينييني، 
املتنقلة  فرقة  متكنت  املمتلكات 
بامل�صلحة  الق�صائية  لل�رشطة 
الق�صائية  لل�رشطة  الييولئييييية 
من  يبلغ  �صخ�س  توقيف  ميين 
يف  لتورطه  �صنة   )23 ( العمر 
العقلية  ثرات  املوؤ ق�صية:حيازة 
�رشعية  غر  بطريقة  البيع  ق�صد 
اإىل  تييعييود  الق�صية  حيثيات 
الفرقة  اإىل  معلومات  ا�صتغالل 
الق�صائية  لل�رشطة  املتنقلة 
امل�صتبه  ال�صخ�س  بقيام  تفيد 
بيع  و  برتويج  ذكره  ال�صالف  فيه 

العقلية،  ثرات  املوؤ
مت  ذلييك  ثيير  اإ على 
الأبحاث  تكثيف 
اليييتيييحيييرييييات  و 
�ييصييفييرت  اليييتيييي اأ
وجيييييز  ظيييرف  يف 
خطة  و�ييصييع  بعد 
حمكمة  مييينييييييية  اأ
مييييين تيييوقيييييييفيييه 
عييلييى ميي�ييصييتييوى 
و�ييصييط املييدييينيية، 
�ييصييبييط  مت  يييييين  اأ
كمية  بييحييوزتييه 

بي  تقدر  املهلو�صة  الأقرا�س  من 
مبلغ  اإىل  بالإ�صافة  قر�صا   )40 (
من  دج(   1350.00 ( قدره  مايل 
ثرات  املوؤ بيع  و  ترويج  عائدات 
حتويل  ثرها  اإ على  ليتم  العقلية، 
اإىل  املحجوزات  و  فيه  امل�صتبه 

يف  حتقيق  فتح  و  امل�صلحة  مقر 
احلال. ق�صية 

الإجراءات  ملف  ا�صتكمال  بعد 
مييام  اأ املعني  تقدمي  مت  اجلزائية، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
اأحييال  الييذي  الأغيييواط،  حمكمة 
جل�صة  عييلييى  الييقيي�ييصييييية  مييلييف 

يف  لي�صدر  الييفييوري،  املييثييول 
يق�صي  ،حكم  فيه  امل�صتبه  حق 
حب�صا،  �صنوات   )03 ( بثالث 
نافذة،   )01 ( واحييدة  �صنة  منها 
بي          مقدرة  نافذ  مالية  غرامة  و 

100000.00 دج(. (
ق/ج

اأزميية  مييع  طويلة  معاناة  بعد 
دائرة  بقرى  البوتان  قييارورات 
امليي�ييصييالييح  �ييرشعييت   ، احلييجييرة 
الييتييقيينييييية لميييتييييييياز تييوزيييع 
يف  بورقلة  الغاز  و  الكهرباء 
لإطالق  الأوىل  التجارب  اإجراء 
مييي�يييرشوع اليييغييياز الييطييبيييييعييي 
حديثا  ة  املهياأ القنوات  ب�صبكة 

عييلييى  كييلييم   80 طييييول  عييلييى 
وقرية  العالية  بلدية  م�صتوى 
وهو  احلييجييرة  بييدائييرة  الطيبني 
غالف  له  ر�صد  الذي  امل�رشوع 
مليار  ال280  جتييياوز  مييعييتيير، 
ال�صياق  ذات  يف  �ييصيينييتيييييم...و 
بيياإطييالق  امل�صالح  ذات  قييامييت 
�صكان   لفائدة  حت�صي�صية  حملة 

ربطهم  لعملية  حت�صرا  املنطقة 
تلج  التي  احليوية  ال�صبكة  بهذه 
�صنني  بعد  م�صاكنهم  مرة    لأول 
غاز  قارورات  جحيم  من  طويلة 
احلملة  دعييت  الييبييوتييان...حيييييث 
احييرتام  �ييرشورة  اإىل  ال�صكان  
قيامهم  خالل  مييان  الأ م�صافات 
البناء  و  التهيئة  اأ�صغال  مبختلف 

�صبكة  ميين  بييالييقييرب  خا�صة   ،
باملنازل  تو�صيالتها  و  الييغيياز 
مع  اخلارجية  امل�صاحات  يف  و 
التاأكد  و  احلذر  و  احليطة  اتخاذ 
التي  الأجيييهيييزة،  �ييصييالميية  ميين 
عالقة  له  ما  وكل  بالغاز  تعمل 

الرت�صي�س... باأ�صغال 
التجاين  ن-ق- 

�للحوم   �أكرث من قنطارين من  حجز 
بالأغو�ط  لال�ستهالك  �ل�ساحلة  غري 

�لإطاحة مبروج خطري للموؤثر�ت �لعقلية بالأغو�ط

جتارب لإطالق م�سروع غاز �ملدينة ببلدية �لعالية و �لطيبني باحلجرية بتقرت 
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�جلامعة ت�ستعد لحت�سان �لطبعة �لأوىل للملتقى 
�لدويل لطلبة �لدكتور�ه �ملتعدد �لخت�سا�سات

عماره بن عبد �هلل
------------------ 

ييينييظييم حتت  املييذكييور  املييلييتييقييى 
العلمي  البحث  مديرية  �ييرشاف  اإ
بوزارة  التكنولوجي  والتطوير 
الييتييعييليييييم اليييعيييايل والييبييحييث 
مركز  مع  وبالتعاون  العلمي، 
الييتييكيينييولييوجيييييات  يف  الييبييحييث 
من  يحتويه  وملييا  ال�صناعية،  
ومعرفية،  علمية  بعاد  واأ اأجندة 
التي  الناجعة  املقاربة  ترتجم 
اجلامعة  �صنوات،  ومنذ  تنتهجها 
املدير  قيييييادة  ظييل  )يف  املنظمة 
فييرحيياتييي(،  عمر  الروفي�صور 
املحيط  على  انفتاحها  خالل  من 
مبا  والجييتييميياعييي،  القت�صادي 

القييتيي�ييصييادييية  التنمية  يييخييدم 
تنتهجها  التي  �ييصييرتاجتييييية،  والإ
هذا  للجزائر  اجلديدة  ال�صيا�صة 
تنفيذا  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
جمل�س  اجييتييميياع  لييتييو�ييصيييييات 
الييييوزارء امليينييعييقييد ييييوم الحييد 
برئا�صة   ، املا�صي  جانفي   05
عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س 
ترقية  واملت�صمن  تبون،  املجيد 
ودعمها،  قطاعات  عدة  وتطوير 
�رشورة  �صمنها  من  كان  والتي 
ال�صغل  بييعييامل  اجلييامييعيية  ربييط 
اقت�صادي  لبناء  قاطرة  لت�صبح 
الأمر  تعلق  �صواء  قوي،  وطني 
باقت�صاد  اأو  التقليدي  بالقت�صاد 
امتياز  اأقطاب  خلق  عر  املعرفة، 

متخ�ص�صة. جامعية 
هيييمييييييية املييلييتييقييى الييييدويل  ولأ
ميييتيييعيييدد الخييتيي�ييصييا�ييصييات 
وحمتوى  �صكال   ،)IPPM’20 (
فقد  �ييصييرتاتيييييجييييية،  اإ بيييعييياد  واأ
به  فرحاتي  الروفي�صور  نييوه 
اليجابية  ونتائجه  ولأهميته 
ف�صال  وطلبتها  اجلامعة  على 
يف  ككل،  والوطن  الولية  عن 
برزها  اأ ولعل  منا�صبة  من  كم 
الثنني  يوم  �صبيحة  كلمتة  يف 
الفارط،  جانفي  �صهر  من   20
الييدويل  متر  املوؤ افتتاح  مبنا�صبة 
والبيئة،  املييادة،الييطيياقيية  حييول 
العلوم  كلية  قبل  ميين  املنظم 
جملة  اىل  اإ�ييصييافيية  الييدقيييييقيية، 
الجييتييميياعييات والييتييو�ييصيييييات 
والييييتييييدخييييالت العيييالمييييييية 
العلمي  امللف  هييذا  بخ�صو�س 

لهام. ا
امللتقى  باإعالم  املكلفة  وبدورها 
حرا�س،فقد  اأحيييالم  الييدكييتييورة 
تعمل  امللتقى  جلييان  اأن  اأكييدت 
املوعد  لجناح  �صاق  و  قدم  على 
�صي�صهد  الييذي  بييرز  الأ العلمي 
م�صاركة  املتحدثة،   ذات  ح�صب 
عيي�ييرشات املييعييار�ييس املييتييعييددة 
جتارية  ل�رشكات  التخ�ص�صات 

وفالحية  وخدماتية  و�صناعية 
لتعزيز  تييهييدف   ، وبييرتولييييية 
وهذا  اجلامعي،  الطالب  قدرات 
النموذجي  النفتاح  يرتجم  ما 
حميطها  على  املذكورة  للجامعة 
تقول  كونه  عن  ف�صال  اخلارجي، 
الدكتوراه  لطلبة  فر�صة  حرا�س، 
واملهنيني  والأكادمييني  والباحثني 
اأنحاء  جميع  يف  املجال  هذا  يف 
اليييعيييامل لييلييميي�ييصيياركيية وتييقييدمي 
ور�صات  يف  وامل�صاركة  اأعمالهم 
التكنولوجيا  حول  خا�صة  عمل، 
اأجييل  ميين  وتطبيقها  احلييديييثيية 
تقدمي  خييالل  ميين  اأف�صل،  حياة 
لفائدة  تكوينية  حمييا�ييرشات 
،بال�صافة  الييدكييتييوراه  طلبة 
بطلبة  اخلا�صة  امل�صابقات  اىل 
يف:اأح�صن  جم�صدة  الدكتوراه 
عر�س  اح�صن  بو�صتار،و  عر�س 
باملوازاة  ثانية،   200 يف  �صفوي 
ت�صم  معار�س  تقام  ذلييك  مييع 
البحث  وخمابر  حرفيني  �صناعيني 
والنوادي  و  الطلبة  اجنييازات  و 
يف  �صي�صارك  ييين  اأ الطالبية، 
 ( موؤ�ص�صة   80 من  اأزيد  امللتقى 
 ، خدماتية   ، �صناعية   ، انتاجية 

برتولية(.  ، جتارية 

�لعلمية تخ�س�ساتهم  �ختالف  على  �لدكتور�ه  طلبة  مل�ساركة  فر�سة   )IPPM  20'( �مللتقى   -
عاملية بحث  ومر�كز  دول  مب�ساركة  و�سيكون   -

�آخر  و�لإد�رية،  و�لتنظيمية  �لعلمية  وجلانها  طو�قمها  بكل  �لو�دي  بولية  خل�سر  حمه  �ل�سهيد  جامعة  �سبطت 
�لذي   ،)IPPM  20'( �لخت�سا�سات  �ملتعدد  �لدكتور�ه  لطلبة  �لدويل  للملتقى  �لوىل  �لطبعة  لحت�سان  ��ستعد�دتها 

�سيقام يف �لفرتة ما بني )26.23 فيفري �جلاري(، مب�ساركة عدة جامعات ومر�كز بحث وطنية وعاملية.

�لو�دي....  بجامعة  �ل�سهر  نهاية  �سيقام  �حلدث 

حول حماربة ظاهرة �حلو�دث �ملرورية يف �لوطن

ميييييييوازاة ميييع الييعييمييليييييات 
بها  تقوم  التي  التح�صي�صية 
حول  الييدوليية  اأجييهييزة  خمتلف 
حمييياربييية ظييياهيييرة احلييييوادث 
والتي  الييوطيين  يف  املييرورييية 
جتييياوزت اخلييطييوط احلييمييراء، 
07- ليوم  اجلمعة  خطبة  جاءت 
العتيق  بامل�صجد   02-2020
لبلدية  التابع  ال�رشقية  بحي 
�رشقي  الواقعة  خليفة  حا�صي 

حول  الييوادي  ولييية  عا�صمة 
احلييوادث  هييذه  ظيياهييرة  تنامي 
املييييرورييييية اليييتيييي حيي�ييصييدت 
ذات  يف  مذكرا  برياء،  اأ اأرواح 
ما  غالبا  ال�رشعة  اأن  ال�صياق 
لهذه  املبا�رش  ال�صبب  تكون 
يييات  بيياآ م�صتنجدا  احليييوادث 
نييييية وبييعيي�ييس الأحيياديييث  قييراآ
من  للحد  ال�رشيفة  النبوية 
ذات  يف  ،مييرزا  احلييوادث  هذه 

حالة  يف  ال�صياقة  خطر  الوقت 
من  غرها  اأو  واإرهييياق  �صكر 
للتحرير  حديث  ويف  املعوقات، 
ميييع بييعيي�ييس امليي�ييصييلييني لييهييذا 
ا�صتح�صنوا  الييذييين  امل�صجد 
هيييذا اخليييطييياب الييييذي اأعييياد 
الجتماعي  دوره  للم�صجد 
تناولت  حني  يف   ، والييرتبييوي 
طريق  عيين  امليي�ييصيياجييد  بع�س 
حول  خطبا  املتطوعني  بع�س 

التي  الأمريكية،  القرن  �صفقة 
على  لي�س  ك�صاعقة  حلت 
منييا  اإ  ، فح�صب  الفل�صطينيني 
وامل�صلمني  العرب  جميع  على 
حمييمييال احلييكييام الييعييرب هييذا 
اخليييييذلن وهييييذا النييبييطيياح 
املغت�صب  ال�صهيوين  للعدو 

القد�س. وبيت  لفل�صطني 
مبارك قدودة 

الأحييد  يييوم  مت   
فيييييفييري   09
رئي�س  توقيف 
ام  بييييلييييدييييية 
على  الييطيييييور 
املتابعة  خلفية 
الييقيي�ييصييائييييية ، 
ال�صارة  وجتدر 
وايل  ان  اىل 
وليييية اليييوادي 

املعني  كييون  الييقييرار  هييذا  اتخذ 
جنائي..  حكم  حقه  يف  �ييصييادر 
�صكاوى  عييدة  اييييداع  مت  كييمييا 
الأرا�ييصييي  تييوزيييع  بخ�صو�س 
والذي  الت�صير  و�صوء  الفالحية 
كما  �صامال،  حتقيقا  نها  ب�صاأ فتح 

حق  يف  حكم  �صدور  اي�صا  مت 
البلدية،  رئي�س  نواب  من  نائبني 
ام  بلدية  رئي�س  توقيف  فبعد 
من  على  نائباه  ورمبييا  الطيور 

ترى؟. يا  الدور  �صياتي 
عطاءالله بن  بت�صام  اإ  

 18 حييي  �صكان  لييييزال 
اليييوادي  ببلدية  فيفري 
خييانيية  يف  يييعييييي�ييصييون   ،
يييعييانييون  و   ، اليينيي�ييصيييييان 
الظروف  ب�صبب  الأمرين 
الجتماعية  و  املعي�صية 
تالزمهم  التي  ال�صعبة 
غياب  ظييل  يف   ، يييوميييييا 
الذين  املحليني  امل�صوؤولني 
حلل  اهييتييمييامييا  يييعييطييوا  مل 

. احلي  م�صاكل 
التي  امليي�ييصيياكييل  بييني  ميين 
م�صكل   ، احلي  منها  يعاين 
التي  الداخلية  الطرقات 
تيي�ييصييهييد تيييدهيييورا كييبييرا 
ا�صتياء  ثييار  اأ مييا  هييو  و   ،
و  املييركييبييات  م�صتعملي 

معظم  املالحظ....اأن  و  ال�صكان، 
مليئة  اأ�صبحت   ، احلي  م�صالك 
ال�صائقني  اأن  درجة  اإىل   ، بالرمال 
بطيئة  بيي�ييرشعيية  عليها  مييييرون 
و  �صياراتهم،  لتعطل  جتنبا  جدا 
"جلريدة  ال�صكان  من  عدد  قال 
اإىل  ي�صطرون  نهم  اإ التحرير"، 
املهرتئة  الطرقات  هييذه  عبور 

منازلهم. اإىل  للو�صول  يوميا 
النت�صار  من  احلييي  يعاين  كما 
الرمي  ب�صبب  للنفايات  الكبر 
تقاع�س  وكييييذا  الييعيي�ييصييوائييي 
هذه  حمل  يف  املحلية  ال�صلطات 
ت�صكل  اأ�صحت  التي  النفايات 
بدان.كما  الأ له  ت�صمئز  ديكورا 
و  فو�صى  حالة  يعاين  احلي  اأن 
تعاين  التي  الأحييييياء  اأكيير  هييو 
حيث   ، للنفايات  رهيبا  انت�صارا 

يييقييف عييلييى اأكييييوام اليينييفييايييات 
احلي  �صوارع  جميع  يف  املرتاكمة 

الكريهة. الروائح  عن  ناهيك 
باقامة  احلي  �صكان  طالب  كما 
ميي�ييصيياحيية تيي�ييصييتييوعييب حيياجيية 
ينطلقوا  و  يلعبوا  لكي  الأطفال 
بحيث   ، نف�صهم  اأ عن  يروحوا  و 
ليه  اإ يلجوؤون  ف�صاء  يوجد  ل 
و   ، امل�صجد  و  املدر�صة  عدا  ما 
 ، الكبار  مثل  ملزمون  نهم  كاأ
نهارا  و  ليال  جديني  يكونوا  باأن 
الطفويل  حقهم  ميين  ليحرموا 

. ال�صتمتاع  و  باللعب 
�صكان  ،يييطييالييب  الأخييير  ويف 
املحليني  امل�صوؤولني  ميين  احلييي 
حل  و  ان�صغالتهم  اإىل  اللتفات 

منها. يعانون  التي  م�صاكلهم 
بوطيب هنية 

م�ساجد ت�ستعيد دورها �لإ�سالحي و�ملجتمعي

توقيف رئي�س بلدية �أم �لطيور

�سكان حي 18 فيفري يطالبون 
باللتفاتة �إىل حيهم وحل م�ساكلهم

يف  الييوادي  من  مواطن  توفى 
نفلونزا  باأ اإ�صابته  بعد  تون�س 
“ح.  يدعى  ال�صحية  اخلنازير. 
 45 العمر  ميين  ويبلغ  �صعد” 
الوادي  ولية  �صكان  من  �صنة 
داخل  الأخييرة  نفا�صه  اأ ولفظ 
ومكث  التون�صي.  امل�صت�صفى 
الأمرا�س  م�صلحة  يف  ال�صحية 
من  اأكييير  بييياليييوادي  املييعييدييية 
حالته.  ت�صخي�س  دون  اأ�صبوع 

امل�صت�صفى  اإىل  ال�صحية  ودخل 
فيفري   1 بييتيياريييخ  التون�صي 
الرابعة  ال�صاعة  على  اجليياري 

. والن�صف م�صاء         
 13 يف  بييتييونيي�ييس،  ييجييلييت  و�ييصُ
وفاة  حالة  اأول  املا�صي  جانفي 
اخلنازير  نييفييلييونييزا  اإ بييفييرو�ييس 
املنا�صتر  وليييية  يف  وذاليييك 

البالد. �رشق 
ق.م

الرابع  احل�رشي  الأمن  عنا�رش  جنح 
من  املا�صية  القليلة  يييام  الأ خييالل 
املهلو�صة  للحبوب  مييروج  توقيف 
ينحدر  العمر،  من  الثاين  العقد  يف 
 12 يحجز  و  الولية  عا�صمة  من 

مهلو�صا. قر�صا 
امل�صلحة  عنا�رش  بها  قام  العملية 
موؤكدة  ملعلومات  ا�صتغاللهم  بعيد 
يف  �ييصيياب  نيي�ييصيياط   بيير�ييصييد  تفيد 
ترويج  يف  العمر  من  الثاين  العقد 
با�رشت  ييين  اأ املهلو�صة،  احلييبييوب 
البحث  عيمليات  ال�رشطة  عينا�رش 
توقيف  عن  اأ�صفرت  التي  والتحري 

املدينة  اأحييييياء  باأحد  فيه،  امل�صتبه 
الأقرا�س  من  كمية  بحيازة  متلب�صا 
 12 بييي  املييهييلييو�ييصيية، يييقييدر عييددهييا 
بي�صاء  اأ�صلحة  عن  ف�صال  قر�صا 
�رشعي،  مرر  دون  بحوزته  �صبطت 
الإجيييراءات  كافة  ا�صتكمال  بعد 
ملف  اإعييداد  مت  الالزمة  القانونية 
ق�صية  عيين  لييلييمييوقييوف  ق�صائي 
لغر�س  العقلية  ثييرات  املييوؤ حيازة 
دون  بي�صاء  اأ�صلحة  حيازة  البيع، 
مييام  اأ تقدميه  مّت  و  �ييرشعييي....  مييرر 

املخت�صة. الق�صائية  اجلهات 
ق.م

وفاة مو�طن من �لو�دي بعد �إ�سابته 
باأنفلونز� �خلنازير يف تون�س

�لأمن يوقف جمرما بحوزته 12 قر�سا مهلو�سا
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قريبا... تزويد 44 مفرتَق طرق بالعا�سمة باإ�سار�ت 
�سوئية ذكية 

حممد علي 
----------------

على  العا�صمة  وايل  واأو�صح 
مل�صاريع  تفقدية  زيارة  هام�س 
و  العمومية  الأ�صغال  قطاع 
قريبا  �صيتم  اأنيييه  الييطييرقييات، 
طييرق  ميييفيييرتق   44 تيييزوييييد 
الذكية  ال�صوئية  بالإ�صارات 
ال�صطر  اإطار  يف  ثانية  كح�صة 
نييظييام  مييي�يييرشوع  مييين  الأول 
الإنييارة  و  املييرور  حركة  �صبط 
التي  بالعا�صمة،  العمومية 
اجلزائرية- ال�رشكة  بها  كلفت 
اإنيييارة  و  "حركة  الإ�ييصييبييانييييية 
M -(  " العا�صم ةييياجلييزائيير 
انتهاء  بعد  وذليييك   )BEAL
منوذجية  اأوىل  كمرحلة  الأ�صغال 
اآخر،  مفرتقا   22 م�صتوى  على 
حيز  دخوله  املنتظر  من  الذي  و 
الختناق  لفك  قريبا  اخلييدميية 

املروري.
اأن الطرف اجلزائري  واأكد �رشفة 
مع  امليييرم  الييعييقييد  يف�صخ  مل 
املكلفة  الإ�صبانية  ال�رشكة 
حركة  ل�صبط  نظام  بو�صع 
على  العمومية  والإنارة  املرور 
م�صتوى العا�صمة، حيث ل يزال 
امل�رشوع  لتنفيذ  �صاريا  العقد 
ال�صطر  ي�صمل  الييذي  احليوي 
مفرتق   200 تدعيم  منه  الأول 
من  ال�صوئية  بالإ�صارات  طرق 
معنية  طرق  مفرتق   500 اأ�صل 
�صيلتقي  اأنييه  مييرزا  بالعملية، 

الإ�صبانية  اليي�ييرشكيية  مبمثلي 
وتفعيل  وبعث  العوائق  لدرا�صة 

امل�رشوع.
تفقده  خيييالل  الييييوايل  واأكييييد 
الرابط  الطريق  اإجناز  م�رشوع 
اجلنوبي  الدائري  الطريق  بني 
بالطريق  مازافران  وادي  )اأعايل 
املرجة  بت�صالة   )1 رقم  الوطني 
اإجنازه  بلغ  الذي  زرالدة  باجتاه 
مبيزانية  بيياملييائيية   65 ن�صبة 
�صيتم  اأنيييه  دج،  مييليييييارات   9
وزارة  مييع  بالتن�صيق  قريبا 
تفعيل  العمومية  الأ�ييصييغييال 
ملف  لت�صوية  تنفيذي  مر�صوم 
نزع  مت  الذين  الفالحني  تعوي�س 
هذا  تنفيذ  اإطييار  يف  ملكيتهم، 
املنفعة  ذي  املهيكل  امل�رشوع 

لعمومية. ا
العملية  هذه  اأن  الوايل  واأ�صاف 

وترة  وت�رشيع  بعث  اإىل  تهدف 
وو�صعه  امل�رشوع  هييذا  تنفيذ 
م�صتعملي  لفائدة  اخلدمة  حيز 
يربط  الييذي  املحوري  الطريق 
تيبازة  وهييي  ولييييات   3 بييني 
والبليدة.  العا�صمة  واجلييزائيير 
6 حمولت  وي�صم هذا امل�رشوع 

6 من�صاآت كرى. كرى و 
على  العا�صمة  وايل  واأ�صدى 
ميي�ييصييتييوى مييي�يييرشوع اجليي�ييرش 
ال�صعاعي  بالطريق  العمالق 
الرابط  اأو�صايح يف حموره  لواد 
)الطريق  البليدة  و  براقي  بني 
بلغت  الذي  الثاين(  الإجتنابي 
تعليماته  باملائة،   96 اأ�صغاله 
حيث  الإجنييياز  اآجيييال  لحيييرتام 
ا�صتالمه  �ييرشورة  على  �صدد 
،حيث   2020 مييار�ييس  نييهيياييية 
ال�صخم  امل�رشوع  هذا  �صي�صمح 

للموؤ�ص�صة  اإجنييازه  اأ�صِند  الذي 
الفنية  للمن�صاآت  الوطنية 
بالربط   )ENGOA( الكرى 
الو�صطى  اجلزائر  بني  ال�رشيع 
�رشق/غرب  ال�رشيع  والطريق 
الوزن  ملركبات  بالن�صبة  خا�صة 

. الثقيل 
من جهة ثانية ذكر الوايل اأنه يف 
ا�صتعجايل  خمطط  تنفيذ  اإطار 
و  املرور  حركة  ظروف  لتح�صني 
بالعا�صمة،  املرورية  ال�صيولة 
�صبكة  تدعيم  اإىل  بالإ�صافة  و 
وترة  يف  الت�رشيع  و  الطرقات 
من�صاآت  و  اإجناز حماور طرقات 
املييروري؛  الختناق  لفك  فنية 
يف  الولية  م�صالح  �صت�رشع 
ال�رشعية  غر  التجارة  مكافحة 
التي  الطرقات  و  الأر�صفة  عر 

تعيق و تعطل حركة املرور.

بالإ�سار�ت  �لعا�سمة  م�ستوى �جلز�ئر  44 مفرتق طرق على  قريبا،  تزويد  �سرفة عن  يو�سف  �جلز�ئر،  �أعلن و�يل ولية 
بها  ُكلفت  �لتي  بالعا�سمة،  �لعمومية  و�لإنارة  �ملرور  حركة  �سبط  نظام  م�سروع  تنفيذ  �إطار  يف  ذلك  و  �لذكية،  �ل�سوئية 

."MOBEAL" �ل�سركة �جلز�ئرية-�لإ�سبانية 

�ملرور... �إطار تنفيذ م�سروع نظام �سبط حركة  يف 

حجز كمية معتربة من مادة �لتبغ ببجاية 
قليمية  الإ الفرقة  عنا�رش   تلقى   
معلومات  بخراطة   الوطني  للدرك 
كمية  ينقل  �صخ�س  وجييود  مفادها 
فييراد  اأ قييام  الييفييور  على   ، التبغ  ميين 
ثابت  اأمني  ت�صكيل  بو�صع  الفرقة 

رقم  الوطني  الطريق  عر  ومتحرك 
و  بجاية  وليتي  بني  الييرابييط    ،09
بتوقيف  قاموا  ثرها  اإ على   ، �صطيف 
مت  اإك�صرا�س حيث  رونوا  نوع  �صيارة  
العملية  هذه   ، دقيقا  تفتي�صا  تفتي�صها 

من  معترة  كمية  حجز  على  اأ�صفرت 
�صكل  على   ) ال�صمة   ( التبغ  مييادة 
بال�صتيكية  اأكيا�س  داخييل  اأغ�صان 
كانت  310كلغ  ب  وزنها  قدر  حيث 
لل�صيارة  اخللفي  بال�صندوق  ة  خمباأ

املركبة  �صائق  توقيف  اإىل  بالإ�صافة 
 26 العمر  من  البالغ  )�س.و(  امل�صمى 
بعد  �صطيف   ولية  من  ينحدر  �صنة، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اإخطار 
بحجز  ميير  اأ الييذي  خييراطيية،  حمكمة 

م�صلحة  اإىل  وت�صليمها  الب�صاعة 
حتقيق  فتح  و  بخراطة  الدولة  اأمالك 

الق�صية   يف 
كرمي . ت 

خالل 48 �ساعة �ملا�سية....

للحماية  الرئي�صية  الوحدة  تدخلت 
املركز  و  املييدييية  لييولييية  املدنية 
من    املدية   لبلدية  بزيو�س  املتقدم 
اأ�صخا�س   03 واإنقاذ   اإ�صعاف  اأجل 
عني  امل�صمى  باملكان  خمتنقني 
 ، ال�صمار  ذراع  بلدية  اجليييردة 
ال�صحايا ترتواح اأعمارهم مابني  ) 
05 �صنوات و 31 �صنة  ( من عائلة 
جراء  بالختناق   اأ�صيبوا  واحييدة 
اأك�صيد  اأحييادي   لغاز  ا�صتن�صاقهم 
املاء  م�صخن  من  املنبعث  الكربون 
،   مت اإ�صفافهم بعني املكان ونقلهم 
على جناح ال�رشعة  اإىل امل�صت�صفى 
الوحدة  تدخلت  .كما  باملدية  املدين 

لولية  املدنية  للحماية  الرئي�صية 
بزيو�س   املتقدم  املركز  و  املدية 
ا�صعاف  اأجييل  من  املدية  لبلدية 
خمتنقني،  ا�صخا�س   04 واإنييقيياذ  
الكوالة    حييي  امل�صمى  بيياملييكييان 
ال�صحايا  املدييييييييييية،  بلدية 
 08  ( اأعمارهم ما بييييييين   ترتواح 
عائلة  من   ) �صنة    69 و  �صنوات 
جراء  بالختناق   اأ�صيبوا  واحييدة 
اأك�صيد  اأحييادي   لغاز  ا�صتن�صاقهم 
الكربون املنبعث من م�صخن املاء ، 
مت اإ�صعافهم  يف عني املكان ونقلهم 
على جناح ال�رشعة  اإىل امل�صت�صفى 
املدين باملدية .                  حممد م

�إ�سعاف و�إنقاذ 07 �أ�سخا�س �ختنقو� 
بالغاز باملدية 

تلقتها  هاتفية  مكاملة  اإثيير  على 
لمن  التابعة  ال�رشطة  عنا�رش 
اإحدى  طرف  من  الربعاء،  دائييرة 
تعر�صها  مييفييادهييا  املييواطيينييات، 
�صكني  اأبي�س  ب�صالح  للتهديد 
وال�رشقة من داخل ال�صيدلية التي 
الأربعاء  مدينة  و�صط  بها  تعمل 
من طرف �صخ�صني جمهولني كانا 
مبا�رشة  اإثرها  على  ليتم  ملثمني، 
والتاأكد  املكان  عني  اإىل  التوجه 
من الأمر، وبعد املعاينة والأبحاث 
من  بالقرب  العثور  مت  الأولييييية 
اأبي�س  �صالح  على  ال�صيدلية، 
ليتم  ل�ييصييق،  و�ييرشيييط  �صكني 
التحقيق  لفائدة  ا�صتغاللهما 
التعليمات  اإ�ييصييداء  مت  ومبا�رشة 

والتحريات  البييحيياث  لتكثيف 
املتح�صل  للمعلومات  وا�صتغالل 
ال�رشطة  عنا�رش  وحتريات  عليها 
اأقل  يف  مت  امليييييدان،  يف  املييوزعيية 
تواجد  مكان  ،حتديد  �صاعتني  من 
امل�صتبه فيهما اللذين كانا خمتباأين 
قاما  حيث  الب�صاتني،  اأحييد  داخييل 
كانا  التي  الثياب  من  بالتخل�س 
اأحدهما  كييان  فيما  يرتديانها، 
بجروح  وم�صابا  القدمني  حايف 
متكنت  كما  رجله،  م�صتوى  على 
على  العثور  من  ال�رشطة  قوات 
من  امل�رشوق  املايل  واملبلغ  الثياب 
ال�صيدلية املقدر بي 2135 دج ليتم 

اإيقافهما و تقدميهما اأمام العدالة.
�رشيف  العي�صي 

توقيف �سخ�سني هّدد� عاملة 
ب�سيدلية ب�سالح �أبي�س و �سرقا 
مبلغا ماليا من �سندوقها بالبليدة

مببادرة من �لحتادية �لوطنية للتعليم �لعايل

تيينييظييم الحتييييادييييية الييوطيينييييية 
العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 
احلقوق  كلية  مييع  بالتن�صيق 
بجامعة  ال�صيا�صية   والعلوم 
بامل�صيلة،   بييو�ييصييييياف  حمييمييد 
حول  العلمي   الوطني  امللتقى 
الد�صتور"   تعديل  م�رشوع  "اإثراء 
من   " �صعار    له  اختر  والييذي 
وذلك  جديدة"  جمهورية  اأجييل 
اجلاري.  فيفري  و27    26 يومي 
لالحتادية  العام  الأمييني  وح�صب 
الييدكييتييور ميي�ييصييعييود عييمييارنيية 
منطلق  من  امللتقى  تنظيم  فاإن   
للتعليم  الوطنية  الحتادية  حر�س 
على  العلمي   والبحث  العايل  
وكل  العام،  بال�صاأن  الهتمام 
اجلييزائييري،  باملجتمع  يتعلق  ما 

منها  واإدراكا  اجلزائرية.  واجلامعة 
للم�صوؤولية التاريخية امللقاة على 
خا�صة  اجلامعية  النخبة  عاتق 
العميقة  التحولت  �صوء  يف 
جميع  يف  الدولة  ت�صهدها  التي 
وي�صيف  وامليادين.  القطاعات 
اإن  عمارنة،   م�صعود  الدكتور 
يف  امل�صاهمة  اإىل  يهدف   امللتقى 
اجلديدة  اجلمهورية  معامل  ر�صم 
اجلمهورية.  رئي�س  لها  دعا  التي 
اجلامعة  لأ�صاتذة  يت�صنى  حتى  و 
مرافقة  نخبها  بكل  اجلزائرية 
الآراء  اإبييييداء  وكيييذا  امليي�ييرشوع 
مهمة   تراها  التي  والتو�صيات 
عمارنة  الييدكييتييور  ي�صيف   و 
م�صعود  اأن امللتقى يتناول  عديد 
املحاور،   منها  ما يتعلق بديباجة 

واملبادئ  حمتواها  و  الد�صتور 
املجتمع  حتييكييم  الييتييي  الييعيياميية 
واحلريات  احلقوق  و  اجلييزائييري 
تعزيزها  �صبل  و  الأ�صا�صية 
ال�صلطات  تنظيم  و  وحمايتها 
اإىل  بالإ�صافة  التوازن،  الثالث- 
الف�صل.  اأخرى حول مبداإ  حماور 
الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقالل  و 
احلق  دوليية  اإر�صاء  يف  دورهييا  و 
الرملان  ا�صتقالل  و  والقانون 
يف  الرقابي  و  الت�رشيعي  ودوره 
الرقابة  و  الدولة  حتييولت  ظل 
عييلييى د�ييصييتييورييية الييقييوانييني و 
احلقوق  حماية  يف  دورها  تعزيز 
واحلريات الأ�صا�صية. و التكري�س 
و  تنظيم  لآليييييات  الد�صتوري 
مييراقييبيية النييتييخييابييات املييحييور 

العامة  احلييييياة  اأخلقة  التا�صع: 
خمتلف  يف  تعزيزها  �صبل  و 
وهيئاتها..  الييدوليية  قطاعات 
واللتزامات  الد�صتور  واأحكام 
اإىل   م�صرا  للجزائر   الدولية 
من  بجملة  �صيخرج  امللتقى 
حول   واملقرتحات  التو�صيات 
اجلمهورية  اإطييار  يف  الد�صتور 
اجلديدة . لالإ�صارة تعقد الحتادية 
العايل والبحث  للتعليم   الوطنية 
امللتقى  هام�س  على  العلمي 
اجتماعا لأمانتها الوطنية، و التي 
ت�رشف على  اجتماع   لإطاراتها 
اأكر  مب�صاركة  ال�رشق  لوليات 

من موؤ�ص�صة جامعية  .
ب مغي�س

ال�رشطة �إثر�ء م�سروع �لد�ستور حمور ملتقى وطني بجامعة �مل�سيلة فرقة  عنا�رش  متكنت 
الييقيي�ييصييائييييية بييياأمييين احليي�ييرشي 
خالل  بجاية  ولييية  باأمن  الثالث 
من  املن�رشم  الأ�صبيييييييييوع 
عييلييى جمييييرم خطر  الييقييبيي�ييس 
بال�صوق  بالن�صل  ال�رشقة  يحرتف 
بعد  جاءت  العملية   ، الأ�صبوعي 
�صكاوى  لعدة  امل�صلحة  ت�صجيل 
الييهييواتييف  �ييرشقيية  بخ�صو�س 
م�صتوى  على  بالن�صل  النقالة 
ادميكو"    " الأ�صبوعيييييي  ال�صوق 
م�صتوى  على  مبخرجيه  كييذا  و 
توقيف  ولأجل   ، احلافالت  موقف 
امل�صتبه فيه مت و�صع خطييييييييييية 
و�صع  مت  اإثرها  على  حمكمييييييية 
و  املييدين  بالزي  اأمني   ت�صكيل 
مراقبة املحيط ، اأين لفت انتباههم 
ليييييدى م�صالح  �صخ�س معروف 

مماثلة  ق�صايا  يف  بتورطه  الأميين 
تتبع  بعد  و  بالن�صل(  ال�رشقة   (
فيييي  هو   و  اإيقافه   مت  خطواته 
�رشقة  ب�صدد  تلب�س  حالييييييية 
جامعية  طالبة  من  اأوراق  حافظة 
الأميير  يتعلق  احلييافييالت،  مبوقف 
 . ح  املدعو/  فييييييييييه  بامل�صتبه 
 ، ق�صائيا  م�صبوق   ، �صنة   26 ت  
املقيم ببجاية.     ملف جزائي  ُحرر 
ق�صية  لأجييل  فيه  امل�صتبه  �صد 
مت  الييعييود،  و  بالن�صل   ال�رشقة 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى  تقدميه 
اإقليميا...  املخت�س  بجاية  حمكمة 
الفييوري  املييثييول  جل�صة  وبعد 
حب�صا  عام  عقوبة  حقه  يف  �صدر 
بي  مقدرة   مالية  غرامة  و  نافذا 

)100.000دج 
. ت كرمي 

�لقب�س على م�سبوق ق�سائيا يحرتف 
�ل�سرقة بالن�سل بال�سوق �لأ�سبوعي 

ببجاية
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�ملكلف بالإعالم و�لت�سال بالوكالة �لولئية للت�سغيل يك�سف:

مياه قذرة و نفايات ت�سّوه و�سط مدينة م�ستغامن

حممد علي 
------------------ 

و نذكر يف هذا املقام وادي عني 
و  املدينة  بو�صط  املار  ال�صفراء 
املطمر  حي  اأ�صفل  بال�صبط 
اليييذي يييعييج بيياحلييركيية كييونييه 
بولية  هاما  جتاريا  قطبا  يعد 
هذا  ي�صكل  حيث   ، م�صتغامن 
باملنطقة  �صوداء  نقطة  الوادي 
املرتاكمة  القذرة  املياه  نتيجة 
التي تطفو فوقها كميات  فيه و 
يتم  التي  النفايات  من  معترة 
الأدهى  و   . الأعلى  من  رميها 
م�صنفة  منطقة  يف  يتواجد  انه 
العديد  ت�صتقطب  و  �صياحية 
اأنحاء  خمتلف  من  الييزوار  من 
ف�صل  خييالل  ل�صيما  الوطن، 
اأ�صغال  اأن  رغييم  و   . ال�صيف 
منذ  انطلقت  الوادي  هذا  تهيئة 
الو�صع بقي  اأن  اإل   ، اأ�صهر  عدة 
املتواجد  �صقه  يف  عليه  هو  كما 
خطرا  م�صكال  املطمر  بحي 

. ال�صكان  على  بيئيا 
يعاين   ، اليي�ييصييييياق  نف�س  يف 
النوي�صي  عني  بلدية  �صكان 
امليييحييياذيييين لييور�ييصيية اإجنيييياز 

عييدل  ب�صيغة  �ييصييكيين   500
ي�صمى  مييا  عند  بال�صبط  و 
بيييقييياعيييدة احلييييييياة لييليي�ييرشكيية 
هذا  ببناء  املكلفة  ال�صينية 
خملفات  من  ال�صكني  امل�رشوع 
القادمة  القذرة  امل�صتعملة  املياه 
ي�صل  التي  و  القاعدة  تلك  من 
الرابط  الطريق  اإىل  امتدادها 
و  النوي�صي  عني  بلديتي  بني 
�صيدي  مقرة  قييرب  فرناكة، 
زائر  يالحظ   اإذ   ، القادر  عبد 
�صغر  بنهر  اأ�صبه  ما  املكان 

منها  املنبعثة  املييييياه  هييذه  ميين 
جانب  اإىل  تييطيياق  ل  روائيييح 
الفالحية  الأرا�يييصيييي  ثيير  تيياأ
و  منها؛  بييالييقييرب  املييتييواجييدة 
رواد  جييعييل  اليييذي  الأمييير  هييو 
ي�صتنجدون  الأزرق  الف�صاء 
اجل  من  الولئية  بال�صلطات 
الييتييدخييل لييو�ييصييع حييد لييهييذه 
اأ�رشتهم  التي  البيئية  الكارثة 
يف  مناداتهم  رغييم  كييثييرا...  
مار�س   06 بتاريخ  الأوىل  املرة 
التي  القناة  ردم  مت  اأين   2019

غر  املياه  تلك  ت�صدر  كانت 
ما  �رشعان  هوؤلء  ح�صب  و  انه 
فرتة  بعد  اأخييرى  قناة  فتح  مت 
تدفق  النتيجة  و  ق�صرة  زمنية 
دون  رهيبا  تلوثا  م�صكلة  املياه 
ل  و  ال�صكان  ب�صحة  مبالة 
 . املحاذية  الزراعية  الأرا�صي 
ال�صلطات  ال�صكان  عاتب  قد  و 
�صاكنا  حترك  مل  التي  البلدية، 
دون  و  الكارثي  الو�صع  اإزاء 
يف  املت�صببني  مبعاقبة  تقوم  اأن 

البيئة. حق  يف  اجلرمية  هذه 

تتو�جد بع�س �ملناطق �لطبيعية بولية م�ستغامن يف و�سعية تو�سف بالكارثية نتيجة تعر�سها للعديد من �لنتهاكات...
�سببها �لإن�سان بدرجة كبرية، �لأمر �لذي يعود بال�سلب على �سحة �ل�سكان على وجه �خل�سو�س.

�لفاي�سبوك عرب  لل�سكان  و��سع  ��ستنكار 

قييييامييييت مييي�يييصييياليييح بييلييدييية 
وا�صعة  تنظيف  ال�صلف،بعملية 
للخ�رش  اجلملة  �ييصييوق  م�ّصت 
م�صاركة  عييرفييت  والييفييواكييه، 
بينهم  ميين  اليي�ييرشكيياء،  خمتلف 
جمعية التجار. وتاأتي هذه اخلطوة 
جراء  مزرية  حالة  ت�صجيل  بعد 
تراكم النفايات وخمّلفات التجار، 
العام  املنظر  ت�صّوه  اأ�صبحت  التي 
الن�صاط  على  وتييوؤثيير  لل�صوق، 
التجاري يف هذا الف�صاء التجاري 
يبقى  الذي  ال�صلف،  بولية  الهام 
التجار  خمتلف  يق�صده  ملتقى 
الوليات.  خمتلف  من  القادمني 

هذا  تنظيف  عملية  و�صتتوا�صل 
غاية  اإىل  جمعة  كييل  الف�صاء 
واحلالة  احلقيقي  الوجه  ا�صرتجاع 
للخ�رش  اجلملة  ل�صوق  الأ�صلية 
عنرت"،  "�صوق  امل�صمى  والفواكه 
للولية.  هاما  مك�صبا  يعّد  الذي 
عمليات  �صتم�ّس  لييلييتييذكيير، 
واأ�صقف  البالوعات  التنظيف 
املتواجدة  واملييربييعييات  املييحييالت 
طالء  عملية  ثم  ال�صوق،  بهذا 
لهذا  واخلارجية  الداخلية  الواجهة 
اأخييرة،  كمرحلة  الهام  الف�صاء 
طرف  من  امل�صطر  الرنامج  وفق 
املعنيني بهذه العملية.          ق/غ

حملة تنظيف و��سعة ب�سوق �خل�سر 
و�لفو�كه بال�سلف

�س املجل�س ال�صعبي البلدي  خ�صّ
لتيارت يف اإطار الرنامج البلدي 
غالفا   ،2020 ل�صنة  للتنمية 
مليار  ب25  قييّدر  معترا  ماليا 
اأحياء كبرة  �صنتيم، لتهيئة ثالثة 
باأحياء  الأميير  ويتعلق  باملدينة، 
وللة  و3   ،2  ،1 التفاح  كارمان، 
البطاقة  اإىل  وا�صتنادا  العابدية. 

فاإّن  املرجمة،  للم�صاريع  التقنية 
املتبقية  الأجزاء  �صت�صمل  التهيئة 
تهيئة  الأر�ييصييفيية،  تبليط  ميين 
الييطييرقييات واملييمييرات، واإزالييية 
�صبكة  وتعزيز  ال�صلبة  النفايات 
والإنارة  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه 

العمومية.
ق/غ

�أحياء  ثالثة  لتهيئة  مليار   25
كبرية  بتيارت

حمكمة  لييدى  اجلمهورية  وكيل  اأميير 
بالتن�صيق  معمق  حتقيق  بفتح  تلم�صان 
الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  مع 
من  قا�رش  فتاة  اختطاف  ق�صية  حول 
طرف  ميين  بتلم�صان  بوجليدة  حييي 
الر�صمية  املعطيات  وح�صب  �صخ�صني 
التحرير"  جريدة  عليها"  حت�صلت  التي 
اخلمي�س  ليلة  جرت  الق�صية  حيثيات  اأن 
امل�صمى/  الدرك  م�صالح  اإىل  تقدم  حني  
ال�صاكن  اأجرة،  �صيارة  /�صائق  د  م  ع  ب 

املن�صورة  بلدية  القدمية  اإمامة  بحي 
�صكوى  رفييع  يف  راغييبييا  )تلم�صان(، 
امل�صماة  القا�رش  ابنته  اختطاف  جييّراء 
متواجدة  ال�صحية  كانت  بينما  ر/،  /ب. 
اخلياطة/،  /�س  /ب  امل�صماة  عمتها  مبنزل 
اإر�صالها  وعند   ، بوجليدة  بحي  ال�صاكنة 
اأولدها  جلب  لغر�س  عمتها  طرف  من 
من  فرتة  وبعد  العمارة،  حتت  ال�صغار 
اأبنائها  اأحييد  طرف  من  اأخييرت  غيابها 
اأخذها  مت  ر/  /ب.  امل�صماة  اأن  الق�رش 

جمهول  �صخ�س  طييرف  ميين  بييالييقييوة 
اإخطار  مت  بعدما  �صيارته،  منت  على 
الفاعل  هوية  حتديد  مت  ال�صحية،  عائلة 
كان  املجرم  ي�صتعملها،  التي  واملركبة 
يف  رقم22  الوطني  الطريق  ي�صلك 
تلم�صان  بلديتي  بييني  الييرابييط  جزئه 
وبعد  بزميله،  مرفوقا  كان  واحلناية، 
مت  الأميينييييية،  الحتياطات  جميع  اأخييذ 
حمطة  من  بالقرب  عليهم  القب�س  اإلقاء 
فيه  امل�صتبه  كان  حينها  بالكدية،  الوقود 

ال�صيارة،  يقود  م/  ف.  امل�صمى/  الأول 
جال�س  .ع/  امل�صمى/ح  الثاين  وامل�صتبه 
ال�صحية  بينما  الأمييامييي،  املقعد  يف 
ويديها  بينهما  الو�صط  يف  جتل�س  كانت 
�صغر  مطاطي  خيط  بوا�صطة  مكبلتني 
ثم  دقيقا،  تفتي�صا  تفتي�صهما  ليتم  احلجم، 
اقتيادهم اإىل مقر الفرقة، بعد ا�صتجواب 
ظروف  حول  والدها  بح�صور  ال�صحية  
بحي  متواجدة  كانت  اأنها  اأكدت  احلادثة 
من  نزولها  عند  عمتها،  عند  بوجليدة 

م  /ف.  فيه  بامل�صتبه  ت�صادفت  العمارة 
طيوط  نوع  ال�صيارة  يقود  كان  /الذي 
الركوب  منها  طلب  عندها  هيلك�س، 
�صعرها  ميين  م�صكها  رف�صها  وعند 

بالقوة.  الركوب  على  واأرغمها 
ال�صحية  �رشبات،  عدة  لها  وجه  كما 
اعتداء  لأي  تتعر�س  مل  اأنها  اأكييدت 
اأن  كما  فيه،  امل�صتبه  طرف  من  جن�صي 

حالة  يف  كان  القب�س  اأثناء  ال�صائق 
�صكر.                                    بكاي عمر

حترير فتاة قا�سر مت �ختطافها من حي بوجليدة بتلم�سان 

يا�صني  بييه  خ�صنا  حيييوار  يف 
املكلف  بيياعييتييبيياره  بييوقييرنييافيية 
على  التيي�ييصييال  و  بييالعييالم 
الييولئييييية  الييوكيياليية  م�صتوى 
ذلك  و  بالبييَييي�س  للت�صغيل 
حول  ال�صباب  تنوير  ق�صد 
و  بييالييهييم  ي�صغل  مييو�ييصييوع 
خا�صة   ، ال�صاعة  حديث  يعتر 
التي  الأخييرة  الإجيييراءات  مع 
احلكومة  طرف  من  اقرارها  مت 
عدد  اأكر  باإدماج  القا�صية  و 
حاملي  اليي�ييصييبيياب  ميين  ممييكيين 
عمل  منا�صب  يف  ال�صهادات 
حمدثنا  ا�صتعر�س  حيث   . دائمة 
الولئي  الفرع  ن�صاط  ح�صيلة 
املحليه  وامللحقات  للت�صغيل 
امللحقة  ميين  بكل  لييه  التابعة 
و  البي�س  الت�صغيل  املحليه 
بوقطب.  ال�صيخ.  �صيد  الأبي�س 
بييريييزييينيية. بييوعييالم حيييييث مت 
عمل،  24803طالبي  ت�صجيل 
على  الولئي  الفرع  يتوفر  فيما 
كال�صيكي  عمل  عر�س   2066

عمل  طالب   1198 تن�صيب  مت 
من  ملغاة  عمل  عر�س  و425 
�صاحبة  املييوؤ�ييصيي�ييصييات  طييرف 
يخ�س  فيييييمييا  اأميييا  الييعيير�ييس. 
الكال�صيكية  التن�صيبات 
من  الييقييطيياع  ح�صب  تنوعت 
عام  اقت�صادي  قطاع  ن�صاط 
واجنبي  وطني  خا�س  وقطاع 
تن�صيب  مت   . ال�صناعه  مثل 
قطاع  يف  عمال   409 جمموع 
 219 و  العمومية  الأ�ييصييغييال 
الييفييالحيية  قييطيياع  يف  اآخيييريييين 
جمال  اأمييا   ،  278 جمموع  من 
طالب   292 �صّغل  فقد  اخلدمات 
الور�صات  اإىل  بالإ�صافة   ، عمل 
حيييييييث تيي�ييصييتييغييل بيييحيييوايل 
م�صاحلنا  وتقوم  127ور�صة 
العمل  لطالبي  عرو�س  بتقدمي 
وامليي�ييصييتييفيييييدييين ميين بييرنييامييج 
الدماج  على  امل�صاعدة  جهاز 
م�صتوى  على  �صواء  املهني، 
لها  الييتييابييعيية  املييوؤ�ييصيي�ييصييات 
على  ا�ييصييتييدعيياوؤهييم  يييتييم  او 

والهدف  امللحقات  م�صتوى 
توفر  هييو  العملية  هييذه  ميين 
وحت�صي�صهم  لتكوينهم  املجال 
عمل،  عيين  البحث  بتنقنيات 
ال�صرة  حترير  طريقة  اأهمها 
اإجيييراء  وكيفية   cv الييذاتييييية 
ال�صدد  هذا  يف   . مهنية  مقابلة 
املييرميية  لالتفاقية  وتيينييفيييييدا 
والت�صغيل  العمل  وزاره  بني 
ووزارة  الجتماعي  وال�صمان 
بتقدمي  م�صاحلنا  تقوم  العدل 
وتكوينية  حت�صي�صية  اييييام 
لييفييائييدة نيييزلء املييوؤ�ييصيي�ييصييات 
نهاية  عنهم  املفرج  العقابيه، 
تييخيي�ييس كييال من  �ييصييهيير  كييل 
البيَييي�س)  العقابيه  املوؤ�ص�صة 
العقابيه  واملوؤ�ص�صة  احلو�س( 
بييييي�ييس �ييصيييييد اليي�ييصيييييخ  بييالأ
جميع  تقدمي  اأجييل  ميين  وذلييك 
جميع  وتو�صيح  الت�صهيالت 
الوكالة  تقدمها  التي  اخلدمات 
اأجييل  ميين  للت�صغيل  الوطنيه 
ميي�ييصيياعييدتييهييم ومييرافييقييتييهييم 

الولوج  بغية  ادماجهم،  واعادة 
عقد  وكييذا  ال�صغل  عييامل  ايل 
مديرية  مييع  �ييرشاكيية  اتفاقية 
املعنيني  والتعليم  التكوين 
ومعاهد  مراكز  خريجي  تخ�س 
من  وذلييك  املهني،  التكوين 
وم�صاعدتهم  موافقتهم  اأجييل 
عمل  من�صب  على  للح�صول 
خا�صة  موؤ�ص�صات  ان�صاء  اأو 
اأجهزة  مييع  بالتن�صيق  وذلييك 
كل  يف  واملتمثله  الت�صغيل 
 .ansej cnac ANJEM من 
تهدف  العملية  هييذه  كييل  و 
عامل  من  ال�صباب  تقريب  اىل 
على  م�صاعدتهم  و  ال�صغل 
 . قارة  منا�صب  على  احل�صول 
اأن  يفوتني  ل  ال�صدد  هذا  و يف 
املوقرة،  التحرير  جريدة  اأ�صكر 
الن�صيط  مرا�صلها  خييالل  من 
تعمل  التي  و  البيَييي�س  بولية 
من  املواطن  تقريب  على  جاهدة 

 . املعلومة  م�صدر 
ل . نيياجي 

تن�سيب 1198 طالب عمل

قدرات  تعزيز  م�رشوع  انطلق 
موؤخرا،  بتيارت،  احلمادية  بلدية 
مائيني  خييزانييني  ميين  املييييياه  ميين 
يف  كلومرتين،  م�صافة  على 
الذي  القطاعي،  الرنامج  اإطار 
املييوارد  مديرية  عليه  ت�رشف 
ن�صبة  بلغت  للولية، حيث  املائية 

على  باملائة   70 حدود  الأ�صغال 
لتمكني  �صهر،  بعد  تكتمل  اأن 
الق�صاء  ميين  حييمييادييية  �صكان 
التزود  م�صكل  على  النهائي 
بكل  لل�رشب  ال�صاحلة  باملياه 

الأحياء.
ق/غ

خز�نان للق�ساء على تذبذب �ملياه بتيارت

الوطني  الدرك  عنا�رش  حجزت 
ام�س  اول  القيمية  باملجموعة 
خمر  قييارورة  الف   48 من  اكر 
والحجام.  النييواع  خمتلف  من 
�صاحنة  منت  على  كانت  الكمية 
باجتاه  وهييران  مدينة  من  قادمة 
ما  للرتويج  العا�صمة  اجلييزائيير 
على  توقيفها  يتم  حتييمييلييه...  

ببلدية  الثابت  ال�صد  م�صتوى 
عملية  واثيينيياء  ارهيييييو،   وادي 
بداخلها  العثور  مت  التفتي�س 
تقدمي  و�صيتم  املحجوزات    على 
فور  العدالة  اأمام  فيهم  امل�صتبه 
با�رشتها  التي  التحقيقات،  نهاية 

الدرك. م�صالح 
ق/غ

حجز �أكرث من 48 �ألف قارورة خمر 
من خمتلف �لأنو�ع و�لأحجام بوهر�ن 

يف  اميي�ييس  اول  ليييييليية  ا�ييصيييييب 
 03  48 و   23 ال�صاعة  حييدود 
ما  اعمارهم  تييرتاوح  ا�صخا�س 
و35�صنة  �صنوات   05 ال  بني 
بغاز  باختناق  ا�صابتهم  جييراء 
املنبعث  الكربون  اك�صيد  احادي 
داخل  املوجود  امليياء  �صخان  من 

م�صتوى  على  وهييذا   املطبخ...  
بلدية  بييرمييادييية    1026 حييي 
حتويلهم  مت  ال�صحايا  غليزان. 
م�صلحة  اإىل  النجدة  طرف  من 
مب�صت�صفى  الطبية  ال�صتعجالت 

غليزان.
ابو ع�صام 

�إ�سابة 03 �أ�سخا�س باختناق بالغاز 
بغليز�ن 
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�سود�ين يتعر�س لإ�سابة 
جديدة مع �أوليمبياكو�س

 جلنة �لن�سباط و�لأخالق 
بالحتاد �ل�سعودي تغرم 

باليلي  اإ�ــســبــاين،  �سحفي  تقرير  �سلط 
البلجيكي  مــوقــف  على  الــ�ــســوء 
ـــب ريـــال  اإيـــديـــن هــــــازارد، لع
ــن الــلــحــاق بــاملــبــاراة  مــدريــد، م
مان�س�سرت  اأمام  لفريقه  املرتقبة 
الـ16  دور  مبناف�سات  �سيتي، 

لدوري اأبطال اأوروبا.
"موندو  ــة  ــف ــي ــح ــس � ـــــــرت  وذك
ــازارد  ه ــودة  ع اأن  ديبورتيفو"، 
تاأجلت  املباريات  يف  للم�ساركة 
فريقه  مباراة  موعد  اقرتاب  مع 

املنتظرة اأمام مان�س�سرت �سيتي.
اأ�سيب  الذي  هــازارد  اأن  واأ�سافت 
ثان  ت�سرين   / نوفمرب   26 منذ 
يدخل  اأن  متوقعا  كــان  املا�سي، 
ت�سكيلة الفريق ب�سكل تدريجي، 

اإيــقــاع  اأجـــل احلــ�ــســول على  مــن 
يحدث  مل  ــا  م وهـــو  املــبــاريــات، 
التدريبات  يف  م�ساركته  ــم  رغ
30 يناير / كانون  اجلماعية منذ 

ثان املا�سي.
وتابعت اأن هازارد مل يتبق اأمامه 
�سيلتا  وهما  فقط  مباراتني  �سوى 
و22   16 يومي  وليفانتي  فيجو 
ــــاري، كي  �ــســبــاط اجل ــر /  ــرباي ف

يح�سل على اإيقاع املباريات قبل 
اأبطال  بدوري  ال�سيتي  مواجهة 

اأوروبا، يوم 26 من ال�سهر ذاته.
�سئل  عندما  زيدان  باأن  وختمت 
اأي  يحدد  مل  ـــازارد  ه و�سع  عــن 
الالعب،  حــول  مقلقة  اأعــرا�ــص 
اأن  اإىل  ال�سحيفة  اأ�ــســارت  فيما 

عماًل  يحقق  الأبــيــ�ــص  ــادي  ــن ال
جيًدا بهذا ال�سدد، وهو التح�سري 

الـــــبـــــدين املـــمـــيـــز 
لالعب.

بايرن  مهاجم  مولر  توما�ص  علق 
يواكيم  ت�سريحات  على  ميونخ، 
ب�ساأن  اأملانيا،  منتخب  مدرب  لوف 
لتمثيل  عودته  احتمالية  مدى 
ــورو  ــي ال املــانــ�ــســافــت يف بــطــولــة 

املقبلة.
عن  الأحــد،  اأم�ص  لوف،  وحتدث   
مولر  ا�ستدعاء  احتمالية  مــدى 
"هناك  يف قائمة املاكينات، قائاًل 
طاملا  لذلك،  �سعيفة  احتمالية 

كان اجلميع بحالة جيدة".
يقدمه  مبــا  �سعيد  "اأنا  واأ�ــســاف   
قلت  كما  لكني  الثاين،  الــدور  يف 
الــيــورو  اإىل  �سنذهب  قــبــل،  مــن 
ما  حدث  واإذا  ال�سباب،  بالالعبني 
ل ميكن توقعه، حينها قد ننظر 

اإىل اخليارات املتاحة".
انتهاء مباراة فريقه �سد   وعقب 
انتهت  والتي  بالأم�ص،  ليبزيج 
مولر  اإىل  ُنقل  ال�سلبي،  بالتعادل 
ــرد على ذلــك،  مــا قــالــه لـــوف، ف

�سحيفة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف 
مريور "ل�ست مهتًما على الإطالق 

بهذا الأمر".
فقط  مــهــتــم  "اأنا  واأ�ــــســــاف   

على  ومب�ساعدته  بفريقي 
هذا  الثالث  بالألقاب  الفوز 

املو�سم".
ــاب  ــب ــس  وبــ�ــســوؤالــه عـــن اأ�
ــع ليــبــزيــج يف  الــتــعــادل م
"لقد  اأجــاب  اأريــنــا،  األيانز 

الفر�ص  من  العديد  اأهدرنا 
حتويلها  املمكن  من  كان  التي 

فــقــدنــا  ــا  ــم ك اأهـــــــداف،  اإىل 
�سيطرتنا على املباراة".

 واأردف "امل�سكلة اأن الفريقني كانا 
ومن  التعادل،  عن  ر�سا  حالة  يف 
املباراة  انتهاء  اأردنــا  اأننا  املوؤ�سف 

بهذه النتيجة".
يقم  مل   ،70 الدقيقة  "منذ  واأمت   
الفريقان باأي جمازفة، والنتيجة 
لكني  حال،  اأي  على  �سيئة  لي�ست 

كنت 
هب  ذ �ساأ

بــر�ــســا  ــري  ــري ــس � اإىل 
يف  جناحنا  ــال  ح بالغ 

الفوز".

ــوم حــول  ــح غــمــو�ــص كــبــري ي
ـــب  ـــالع ـــري ال ـــس ـــ� حــــالــــة وم
بلفو�سيل،  اإ�سحاق  اجلزائري 
الأملــاين،  هوفنهامي  ناديه  مع 
النجم  اأداه  اأحالم  مو�سم  فبعد 
ــد جنوم  اجلــزائــري و�ــســار اأح
نهاية  تلقى  البوند�سليغا، 
حرمته  اإ�سابة  املا�سي،  املو�سم 
اأمم  ــص  ــاأ� ك يف  املــ�ــســاركــة  ــن  م
جمال  تاأ�سف  اأمـــام  اإفريقيا 
الأول  اجلــزء  وفقد  بلما�سي، 
من الدوري الأملاين، وقد يفقد 
اجلزء الثاين من املو�سم يف اأ�سواإ 
اجلزائري،  املهاجم  عا�سه  ما 
العودة  يف  حلمه  تبخر  الــذي 
ــاين  الأمل الـــدوري  اإىل  القوية 
كما  اجلـــزائـــري،  واملــنــتــخــب 
الذي  ناديه  ــوال  اأح تدهورت 
ال�سابع  املــركــز  حاليا  يحتل 
ـــاين  ــــدوري الأمل يف تــرتــيــب ال
هجوميا  لعبا  يقدم  يعد  ومل 
وهو  بــه،  ا�ستهر  ا�ستعرا�سيا 
ــم املــا�ــســي  ــس ــو� ــــذي لــعــب امل ال

مناف�سة رابطة اأبطال اأوربا.
التي  الــ�ــســارة  غــري  املــفــاجــاأة 
هو  بلفو�سيل،  اإ�سحاق  طعنت 
حمنته  يف  عنه  الفريق  تخلي 
يف  ح�سرته  عــن  ـــرب  اأع ــد  وق
و�ــســار  �ــســابــق،  �سحفي  لــقــاء 
فرن�سا  اإىل  ــا  ــان ــي اأح يتنقل 
ومن  مبفرده  العالج  ملوا�سلة 
فريق  اأن  كما  اخلــا�ــص،  ماله 
مــكــان  يف  و�ــســع  ــامي  ــه ــن ــوف ه
من  لعبا  بلفو�سيل  اإ�سحاق 
ــان الــ�ــســهــيــوين يــدعــى  ــي ــك ال
الرقم  ومنحه  ــور  داب ماون�ص 
اأن  املفرو�ص  من  كان  الذي   10
املو�سم،  هذا  بلفو�سيل  يحمله 
الالعب  ــذا  ه اأن  مــن  بالرغم 
اإ�سبيليا  تركته  الإ�سرائيلي 
ومل  املتوا�سع،  م�ستواه  ب�سبب 
فجاء  لعب،  دقيقة  اأي  متنحه 
املريكاتو  يف  هوفنهامي  اإىل 
اأ�سا�سيا وحامال  ال�ستوي، و�سار 
للرقم 10، ومل ي�سجل اأي هدف 
جتاربه  كل  وكانت  الآن،  حلد 
لي�ست  دوريــــات  يف  ال�سابقة 
و�سوي�سرا،  النم�سا  مثل  كبرية 
الأر�ـــص  غـــادر  اأن  منذ  وهـــذا 
يف  لعــبــا  ــان  ك حيث  املحتلة 

الذي  اأبيب  تل  ماكابي  فريق 
ليغ،  ـــا  اأورب يف  عــادة  ي�سارك 
هجوم  قلب  من�سب  يف  ويلعب 
ــواه الــفــنــي ل  ــت ــس ــ� ــــاين، وم ث
نادي  بخريج  اإطــالقــا  يقارن 
الإ�سابة  قتلت  الــذي  لــيــون، 
طموحه، بعد اأن تكهن الكثري 
اأحد  املو�سم  هذا  يف  يكون  باأن 
جنوم الدوري الأملاين، وانتظر 
ــار هــوفــنــهــامي قــيــادتــه  ــس ــ� اأن
ــرة جـــديـــدة لــنــاديــهــم  ــام ــغ مل
دموا بابتعاد جنمهم  ولكنهم �سُ

عن املالعب.
مل يلعب اإ�سحاق بلفو�سيل هذا 
دقيقة،   269 مــن  ــر  اأك الــعــام 
وهو الذي اأده�ص الأملان املو�سم 
هدفا   16 �سجل  حيث  املا�سي 
ال�سبعة  �سمن  مرتبة  واحتل 
تــرتــيــب هـــدايف  الأوائــــــل يف 
ويفتقد  الأملـــــاين،  الـــــدوري 
م�سواره  يف  للتوفيق  بلفو�سيل 

ت�سع  يف  لعب  فقد  الحــرتايف، 
النف�ص  ميّني  وكــان  دوريـــات، 
الأملانية  املحطة  تــكــون  بـــاأن 
ــي الأهــــم وهـــي الأخــــرية،  ه
ــرايف  ــد نــهــايــة مــو�ــســم خ ــع وب
تراجع   ،2019 �سنة  ربيع  يف 
روؤيــتــه  عــن  بلما�سي  جــمــال 
فاأ�ساد  لبلفو�سيل  ال�سلبية 
اإذ  اأملــانــيــا،  ــا قــدمــه يف  بــه ومب
يــعــتــرب الـــالعـــب اجلـــزائـــري 
ثالثية  �سجل  ــذي  ال الوحيد 
وكانت  ــــاين،  الأمل الــــدوري  يف 
بالقدمني  الت�سجيل  يف  قوته 
فنية،  ــرق  ــط وب وبـــالـــراأ�ـــص، 
ـــرية  الأخ اللحظة  يف  ولــكــن 
بلف�سيل  اإ�ــســحــاق  يتمكن  مل 
ب�سبب  م�سر  اإىل  ال�سفر  مــن 
متاما  ــة،  ــاب ــس اإ� ــن  م مــعــانــاتــه 
يف   2014 مونديال  اأ�ساع  كما 
ـــّرط فيه  الـــربازيـــل حــيــث ف
فغادر  خاليلوزيت�ص،  املــدرب 

يف  �سيفية  عطلة  اإىل  الالعب 
لرفقاء  التوفيق  ومتنى  اآ�سيا، 

�سفيان فيغويل.
بلوف�سيل  اإ�ــســحــاق  ــم  ــس ــ� ان
احلــاديــة  يف  ــو  وه الإنـــرت  اإىل 
وكانت  العمر،  من  والع�سرين 
كبرية  اجلــزائــريــني  بــهــجــة 
الوقت  ــك  ذل يف  الإنــتــري  لأن 
بعيدة  غري  ن�سوة  يعي�ص  كان 
رابــطــة  بــبــطــولــة  بتتويجه 
ينعم  مل  ولكنه  اأوربــا،  اأبطال 
ف�سار  للعب،  كثرية  بفر�ص 
البع�ص  عليه  وحكم  رحالة 
اإىل  عـــّرج  عندما  بــالنــتــهــاء 
ـــدوري الإمــاراتــي مــن اأجــل  ال
اأن يعود اإىل بلجيكا  املال، قبل 
ويفجر  اأملــانــيــا  اإىل  ــا  ــه ــن وم
املو�سم  يف  ــة  ــارق اخل طاقاته 
املا�سي، خا�سة عندما  الكروي 
دورمتوند  بوري�سيا  على  قلب 
مت  عندما  ملعبها  يف  الطاولة 
فريقه  ــان  وك بديال  اإدخــالــه 
منهزما بثالثية كاملة نظيفة، 
ومتكن بلفو�سيل من عمل كل 
�سيء يف اللعب الهجوم الفّعال، 
حيث �سجل هدفني وقّدم كرة 
املــبــاراة  وانتهت  ثالث  ــدف  ه
بالتعادل الذي زعزع بوري�سيا 
الأول  مركزها  عن  دورمتوند 
اللقب  ذلـــك  بــعــد  ــت  ــاع ــس واأ�

ل�سالح بايرن ميونيخ.
لقد عاد موؤخرا نبيل بن طالب 
نيوكا�ستل،  مع  التحدي  ورفع 
القادم  الأ�ــســبــوع  يف  و�سيعود 
�سبال،  لناديه  فــار�ــص  حممد 
اإ�ــســحــاق  يــعــود  اأن  ـــل  اأم عــلــى 
املو�سم،  نهاية  قبل  بلف�سيل 
ـــن الـــعـــودة  ــى يــتــمــكــن م ــت ح
فيه  ظهر  مو�سم  بعد  لالأ�سواء 
ــن الــنــجــوم الــذيــن  الــكــثــري م
اإمكانيات  ن�سف  ميتلكون  ل 
كان  الذي  بلفو�سييل،  اإ�سحاق 
ــب كــبــري، ولكن  مــ�ــســروع لع
وتنقالته  ومزاجه  الإ�سابة 
بالد  ومن  اآخــر  اإىل  فريق  من 
حرمت  التي  هي  اأخـــرى،  اإىل 
اأف�سل،  واقـــع  مــن  بلفو�سيل 
ــا اخلــ�ــســر من  ــت اأيــ�ــس ــرم وح

مهاجم كبري.

ــر  ــدي اأعـــــرب كــيــكــي �ــســيــتــني امل
�سعادته  عــن  لرب�سلونة،  الفني 
ــال  ري عــلــى   )3-2( بــالنــتــ�ــســار 
�سمن  الأحد،  يوم  م�ساء  بيتي�ص، 

مناف�سات اجلولة 23 من الليجا.
ت�سريحات  خالل  �سيتني،  وقــال 
نقلتها �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية: 
كانتا  والــيــوم.  اخلمي�ص  "لعبنا 
واخل�سم  �ــســعــبــتــان،  ــان  ــارات ــب م
وتعقدت  ــرًيا،  ــث ك علينا  �سغط 
ن�سعر  ومل  الــبــدايــة  يف  ــاراة  ــب امل

بالراحة".
لكنهم  ال�سغط،  "حاولنا  واأردف: 
عالية،  بقدرات  لعبني  ميتلكون 
حيث  عادية،  غري  مباراة  وكانت 

كان من ال�سعب اخلروج بالكرة".
فريقه  ــن  ع ــاه،  ــس ر� مـــدى  وعـــن 
الفريق  اأعجبني  "لقد  اأجـــاب: 
حــًقــا، ويــجــب و�ــســع الأ�ــســيــاء يف 
ميكن  ــيــاء  اأ�ــس فــهــنــاك  ن�سابها، 
لكنني  اأف�سل،  ب�سكل  نفعلها  اأن 

�سعيد".
يف  يتح�سن  "الفريق  واأ�ـــســـاف: 
�سعيد  ــا  واأن الأ�سياء،  من  العديد 
وكل  والنتيجة  بـــالأداء  للغاية 

�سيء".

وتابع: "احلكم؟ يف مكاين مل اأَر ما 
حدث مع مي�سي بو�سوح، واحلكم 
املوقف  راأى  ورمبـــا  اأقـــرب  كــان 

ب�سكل اأف�سل".
واأو�سح: "امل�سكلة لي�ست يف تقنية 
ا�ستثنائية  اأداة  هــي  الفيديو، 
القدم  كــرة  جعل  على  ت�ساعدنا 
توحيد  ويــتــوجــب  عـــدل،  اأكـــر 

تقييم  لنا  تتيح  الــتــي  املــعــايــري 
الأ�سياء ب�سكل اأف�سل بكثري".

للغاية،  مهم  انت�سار  "اإنه  واأردف: 
اأر�ــســنــا،  خـــارج  نقاطا  وحققنا 
وهذا اأمر كان معقدا بالن�سبة لنا، 

ويف بيلباو مل ن�ستحق الإق�ساء".
اأجــاب:  لفيامارين،  العودة  وعن 
)يف  هنا  حميميون  اأ�سدقاء  "لدي 

الأف�سل  لهم  واأمتنى  بيتي�ص(، 
واأن ينت�سروا يف املباريات املقبلة. 
ل اأن�سى هذا النادي وما قدمه يل، 
حيث  جًدا  عاطفًيا  لقاًء  كان  لقد 

عدت بعد 7 اأ�سهر من رحيلي".
فيدال  اأرتورو  "وجود  وا�ستكمل: 
بالقيام  لنا  ي�سمح  املنطقة  يف 
لعب  فهو  الــداخــل،  يف  بالعمل 
يظهر ب�سكل جيد للغاية، ويخرج 
وا�ستعدنا  ال�سغط،  من  ب�سهولة 
ـــذا اجلـــانـــب، وكــان  الــكــرة يف ه

الفريق بالكامل جيًدا".
مدريد؟  ريال  "مالحقة  ووا�سل: 
اأولويتنا هي الفوز وحماولة اإلقاء 
املناف�سني،  على  كثب  عن  نظرة 
لأنه  للغاية،  مهم  النت�سار  وهذا 
من  ـــرتاب  الق فر�سة  لنا  ُيتيح 
تدريجًيا  نتطور  ونحن  ال�سدارة، 

مبرور املباريات".
حت�سنا  لقد  "الدفاع؟  واختتم: 
العديد  ن�ستقبل  ول  كـــثـــرًيا، 
قبل،  من  كــان  كما  الأهـــداف  من 
ويوجد بع�ص الختاللت ب�سبب 
لكنني  بها،  نلعب  التي  الطريقة 
الدفاعي  باملوقف  جـــًدا  �سعيد 

للفريق".

لغز عودة هاز�رد يثري �لغمو�س د�خل ريال مدريد

مولر رًد� على لوف:

�ليورو" يف  بامل�ساركة  �أهتم  "ل 

بلفو�سيل يغيب ثمانية �أ�سهر عن �ملناف�سة وم�ستقبله غام�س

�سيتني: "بر�سلونة يتطور تدريجــيا.. وحت�سنــا
 يف �لدفــــــاع"

فيري� يحتوي �أزمة ه�سام بود�وي 
بت�سريحات مطمئنة

تعّر�ص لعب خط الو�سط اجلزائري، ه�سام بوداوي، للطرد بعد تلقيه بطاقة حمراء مبا�سرة، اإثر 
تدخل قوي �سد املهاجم رومان فيليبوتو، خالل مباراة الأ�سبوع الـ)24( من الدوري الفرن�سي، التي 

ا�ستقبل فيها ني�ص �سيفه نيم، وانتهت ل�سالح الأخري بثالثة اأهداف لهدف.
اأر�سية  مغادرته  عند  متاأثراً  ظهر  اأن  بعد  اجلزائري،  لعبه  على  ال�سغط  تخفيف  فيريا  ل  وف�سّ
"البطاقة احلمراء  49، وقال بعد املباراة يف ت�سريحات نقلتها فران�ص فوتبول:  امليدان يف الدقيقة 
لي�ست نهاية العامل، فهي تدخل يف مباريات كرة القدم، وعلينا القول اإن مناف�سنا كان اأف�سل منا، فلم 

نكن يف امل�ستوى، وهو �سبب هزميتنا".
ومل يخف مهاجم نادي نيم، رومان فيليبوتو، حجم اخلوف الكبري الذي انتابه عند التدخل القوي 
لالعب اجلزائري عليه، فقال يف ت�سريحات ملجلة "ليكيب": "لقد �سعرت بخوف �سديد خالل اللقطة، 
ظننت اأنها النهاية، بتعر�سي لك�سر على م�ستوى الكاحل، ولكنني جربت امل�سي، وكان كّل �سيء على 

ما يرام حل�سن احلظ".
وُيعاب على النجم اجلزائري الواعد، تدخالته اخل�سنة على مناف�سيه يف بع�ص املباريات، اإذ ت�سبب 

يف غياب اجلزائري الآخر، ريان اأيت نوري لعدة اأ�سهر، بعد التحام قوي اأّدى اإىل ك�سر يف فّكه.
اأمام تولوز وبري�ست، بعد تلقيه طرداً  اأن يغيب ه�سام بوداوي عن املباراتني املقبلتني،  ومن املنتظر 
هذه  مثل  يف  العقوبات  من  النوع  هذا  اإ�سدار  على  بفرن�سا،  العقوبات  جلنة  اعتادت  بعدما  مبا�سراً، 
احلالت، مثلما حدث مع مواطنه اأدم اأونا�ص الذي اعتدى على مدافع ليون، مار�سيلو، وكّلفه اعتداوؤه 

الغياب عن مواجهتني.

بــالحتــاد  والأخــــالق  الن�سباط  جلنة  ــدرت  ــس اأ�
بحق  ان�سباطية  ــرارات  ق القدم،  لكرة  ال�سعودي 
وثنائي  الأهــلــي،  جنم  باليلي  يو�سف  اجلــزائــري 
دانيال  والأوروجواياين  وجوليانو،  مايكون  الن�سر 

كارينيو مدرب الوحدة، وفريقي ال�سباب والفتح.
على  مالية  غــرامــة  الن�سباط،  جلنة  وفر�ست 
الأهلي  فريق  حمرتف  باليلي  يو�سف  اجلزائري 
اللقاء  عــن  غيابه  نظري  ريـــال؛  ــف  األ  20 بقيمة 
الأمري  كاأ�ص  بــدوري  العدالة  لقاء  بعد  الإعالمي 

حممد بن �سلمان للمحرتفني.
مــدرب  كارينيو  دانــيــال  ـــاين  ـــواي الأوروج وغـــرم 
الوحدة مببلغ 20 األف ريال؛ اإثر غيابه عن املوؤمتر 

ال�سحفي بعد مباراة التفاق بالدوري.
واألزمت الن�سباط، ثنائي فريق الن�سر، الربازيلي 
ريال  األف   30 قدرها  مالية  غرامة  بدفع  مايكون 
لعدم  ريـــال؛  ــف  األ  20 مببلغ  جوليانو  ومواطنه 
ح�سورهما ملنطقة اللقاءات الإعالمية، بعد تعادل 
الدوري،  من   16 اجلولة  �سمن  �سمك،  مع  فريقهما 

واأكدت القرار قابل لال�ستئناف.
فريقي  على  مالية  غــرامــة  الن�سباط  ووقــعــت 
ريال(،   10.000  ( والفتح  ريال(   22.750( ال�سباب 
امللعب خالل املواجهة  لتاأخرهما يف النزول لأر�ص 
التي جمعتهما �سمن اجلولة 16 من الدوري، وذلك 

ح�سب ما ورد يف تقرير مراقب املباراة.

مهاجم  �سوداين،  هالل  العربي  اجلزائري،  يواجه 
لفرتة  البتعاد  �سبح  اليوناين،  اأوليمبياكو�ص  نادي 
طويلة عن املالعب، بعد تعر�سه لإ�سابة قوية يف 

الركبة.
واأ�سيب �سوداين خالل فوز فريقه، بهدف دون رد، 
اأتروميتو�ص، يف اجلولة  اليوم الأحد، على م�سيفه 

اليوناين. ال�سوبر  دوري  من   23
الكرة،  خلف  �سوداين  انطلق   ،16 الدقيقة  ففي 
وحاول جتاوز لعب اأتروميتو�ص، اإل اأنه �سقط على 

اأر�ص امللعب، متاأثرا باآلم �سديدة يف الركبة.
الــدويل  ــادر  غ حتى  دقيقتني  مــن  ــر  اأك متــر  ومل 
تغيري  غرف  اإىل  متوجها  امللعب،  اأر�ص  اجلزائري 
املالب�ص برفقة طبيب الفريق، لإجراء الفحو�سات 

الالزمة.

بارتوميو يتحكم يف 
م�ستقبل مي�سي

ليونيل  بر�سلونة،  جنم  اأن  �سحفي،  تقرير  يرى 
رحلته  موا�سلة  اأجــل  من  �سرًطا  و�سع  مي�سي، 
فرتة  لأطـــول  الكتالوين  الــنــادي  مــع  الــكــرويــة 

ممكنة.
ربط  مي�سي  اأن  �سبورت"   10 "لو  موقع  وك�سف 
النادي  رئي�ص  برحيل  بر�سلونة  مع  ا�ستمراره 
فرتة  تنتظره  الــذي  بارتوميو،  ماريا  جو�سيب 

�سعبة للغاية.
اأن  ينتظر  مي�سي  اأن  الفرن�سي  املوقع  واأو�ــســح 
املو�سم،  نهاية  من�سبه  بــارتــومــيــو  يــرتك 
ـــل مــوا�ــســلــة رحــلــتــه الــكــرويــة مع  ــن اأج م

البلوجرانا.
كرئي�ص  ــو  ــي ــوم ــارت ب ــاء  ــق ب اأن  ـــاف  ـــس واأ�
لتخاذ  مي�سي،  ليونيل  �سيدفع  لرب�سلونة، 

قرار حا�سم ب�ساأن م�ستقبله.
اأما عن هذا القرار، فقد اأفاد نف�ص 
�سريف�ص  مي�سي  اأن  امل�سدر، 

متديد عقده مع بر�سلونة.
ليونيل  بقاء  اأن  وتــابــع 
بر�سلونة  ــع  م مي�سي 
يعتمد الآن على اإدارة 
تعرف  التي  الفريق، 
القيام  عليها  مــا  جــيــًدا 
خدمات  على  احلفاظ  بهدف  به 
الأ�سطورة الأرجنتينية لأطول 

فرتة ممكنة.
ــي قــــد خـــرج  ــس ــ� ــي وكــــــان م
قوية،  بت�سريحات  موؤخًرا 
موقع  على  ح�سابه  عــرب 
فيها  ينتقد  اإن�ستجرام، 
ال�سكرتري  اأبيدال  اإيريك 
حث  اإذ  لرب�سلونة،  الفني 
الأرجنتيني،  الـــدويل 
ت�سمية  عــلــى  ـــدال  ـــي اأب
بر�سلونة  يف  املتخاذلني 

وحتمل م�سوؤولياته. 
ـــــــرى،  ـــة اأخ ـــه مـــــن ج
"�سكاي  �سبكة  ك�سفت 
مي�سي  اأن  �سبورت" 
الرحيل  يف  يفكر  ل 
نهاية  بر�سلونة  عن 
اإذ  احلــــايل،  املــو�ــســم 
على  البقاء  ينوي 
ـــــــــل حــتــى  الأق

نهاية عقده.

يوفنتو�س يفكر يف �إقالة 
�ساري

بيتي: "مي�سي لي�س 
رونالدو.. و�سيف�سل يف 

�لربميريليج"

اأن  الإثنني،  ام�ص  اإيطايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
من�سبه  من  �ساري،  ماوري�سيو  يقيل  قد  يوفنتو�ص 
تراجع  خلفية  على  للبيانكونريي،  فني  كمدير 

نتائج الفريق يف الفرتة الأخرية.
فريونا  هيال�ص  نظريه  اأمـــام  يوفنتو�ص  و�سقط 
هزمية  ثالث  وهي  املا�سي،  ال�سبت   ،)1-2( بنتيجة 
املو�سم  هذا  الإيطايل  الــدوري  يف  العجوز  لل�سيدة 

بعد هزميتي لت�سيو ونابويل.
بعد  الكالت�سيو  لقب  خ�سارة  خطر  اليويف،  ويواجه 
الفوز به طوال ال�سنوات الثمانية الأخرية، يف ظل 

املناف�سة ال�سر�سة حالًيا مع اإنرت ميالن ولت�سيو.
هناك  ـــاإن  ف "لريبوبليكا"،  ل�سحيفة  ووفــًقــا 
باإعادة  تطالب  يوفنتو�ص  داخــل  الأ�سوات  بع�ص 

ما�سيمليانو األيجري املدير الفني ال�سابق لليويف.
واأ�سارت اإىل اأن اأندريا اأنيلي رئي�ص نادي يوفنتو�ص، 

غري مقتنع متاًما مباوري�سيو �ساري.
من  للعديد  الفنية  املهمة  بتويل  األيجري  وارتبط 
بر�سلونة  بينها  من  ــرية،  الأخ الفرتة  يف  الأندية 

ومان�س�سرت يونايتد وتوتنهام.

لعب  بيتي  اإميــانــويــل  الفرن�سي  ــرى  ي
بر�سلونة ال�سابق، اأن الأرجنتيني ليونيل 

حال  �سيف�سل  البار�سا،  وقائد  جنم  مي�سي 
انتقاله اإىل الدوري الإجنليزي املمتاز.

نقلتها  ت�سريحات  خـــالل  بــيــتــي،  ـــال  وق
�سحيفة "�سبورت" الكتالونية: "ب�سراحة ل 
اأن مي�سي ُمنا�سب للدوري الإجنليزي،  اأظن 
وال�سغط  للركل  يتعر�ص  اأن  ُيحب  ل  فهو 

طوال الوقت".
مثل  على  يعتد  مل  "مي�سي  واأ�ــســاف: 
اإ�سبانيا،  يف  حممي  لأنــه  الأمــور  هذه 
ــدو،  ــال رون كري�ستيانو  لي�ص  وهـــو 

وبالتايل �سيف�سل يف الربميريليج".
"بدون �سك �سيكون من املمتع  وتابع: 
م�ساهدته  الربميريليج  جلماهري 

مثل  لناد  �سببا  اأرى  ل  لكنني  هناك، 
اأن  املثال  �سبيل  على  �سيتي  مان�س�سرت 

الـ33  اأو  الـ32  عمر  يف  مي�سي  ل�سم  ي�سعى 
عاما".

م�ستقبل  حول  التكهنات  من  الكثري  ــريت  واأث
التي  الأزمة  بعد  ة  خا�سً الأرجنتيني،  الربغوث 
لرب�سلونة  الفني  ال�سكرتري  وبــني  بينه  ن�سبت 
اإيريك اأبيدال، وكر احلديث عن اإمكانية رحيله 
مان  اإىل  اجلــاري  املو�سم  بنهاية  البلوجرانا  عن 

�سيتي.



12 الثالثاء  11  فيفري 2020 م الموافق لـ 17 جمادى الثانية 1441هـ
العدد

 1924

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �لو�دي
د�ئرة جامعة
بلدية جامعة

مكتب �ل�سوؤون �لجتماعية و�جلمعيات
رقم: 01/ 2020

و�سل ت�سجيل �لت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
مبقت�سى �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 21 �سفر 1433هـ �ملو�فق 
 22 �ليوم:  هذ�  مت  باجلمعيات.  �ملتعلق   2012 جانفي   12 لـ: 
�جلمعية  بتاأ�سي�س  �لت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020 جانفي 
بــ:  �ملقيمة  جامعة  �لفالحية-  كينو�ريغة  جمعية  �مل�سماة:  �ملحلية 
�ملركز �لثقايف حممد بوليفة- جامعة رئي�س �جلمعية: ��سحاق مدين/ 

حمزة تاريخ ومكان �لزدياد: 1988/03/03 بـ: تقددين
�لعنو�ن: تقددين- جامعة

مساحة اعالنيةمساحة اعالنية

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �لو�دي
د�ئرة جامعة
بلدية جامعة

مكتب �ل�سوؤون �لجتماعية و�جلمعيات
رقم: 01/ 2020

و�سل ت�سجيل �لت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
مبقت�سى �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 21 �سفر 1433هـ �ملو�فق لـ: 12 

جانفي 2012 �ملتعلق باجلمعيات.
مت هذ� �ليوم: 22 جانفي 2020 ت�سليم و�سل ت�سجيل �لت�سريح بتاأ�سي�س 

�جلمعية �ملحلية
�مل�سماة: جمعية �لبد�ع �لفكري و�لثقايف- جامعة

�ملقيمة بـ: �ملركز �لثقايف حممد بوليفة- جامعة
رئي�س �جلمعية: �سباح بن عطاء �هلل /زيان

تاريخ ومكان �لزدياد: 1989/12/10 بـ: جامعة
�لعنو�ن: حي �ل�سالم- جامعة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �لو�دي
د�ئرة �لو�دي
بلدية �لو�دي

مديرية �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة
مكتب �جلمعيات

تخ�سع  حملية  �سبغة  ذ�ت  جلمعية  �لقيادية  �لهيئة  جتديد  �إ�سهار 
للقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 12 يناير2012 �ملتعلق باجلمعيات.
 12 يف  �ملوؤرخ   12/06 رقم  �لقانون  من   18 �ملادة  لأحكام  طبقا 
مت  لقد  منه،   18 �ملادة  �سيما  ل  باجلمعيات  �ملتعلق   2012 يناير 
حملية.  �سبغة  ذ�ت  جلمعية  �لقيادية  �لهيئة  جتديد  �ليوم  هذ� 
حتت  �مل�سجلة  �ملوؤمنني  �أم  عائ�سة  مل�سجد  �لدينية  �جلمعية  �مل�سماة: 
 08 حي  بـ:  �ملقيمة   2013/03/14  /    2013/03/14 رقم: 

ماي -1945 بلدية �لو�دي. يرت�أ�سها �ل�سيد: �ساكر ربيع بن علي
تاريخ ومكان �لزدياد: 1980/04/14 بالو�دي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية مترن��ست

�ملقاطعة �لإد�رية عني �سالح
د�ئرة: عني �سالح

بلدية عني �سالح
م�سلحة �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة

مكتب �جلمعيات
�لرقم : 24 / 2019

و�سل ت�سجيل �لت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية ذ�ت طابع ريا�سي
 1436 �لثاين  ربيع   26 يف  �ملوؤرخ   74/15 رقم  �لقانون  مبقت�سى 
�لقانون  �أحكام  يحدد  �لذي   2015 ل�سنة  فيفري  لـ:16  �ملو�فق 
�لأ�سا�سي �لنموذجي �ملطبق على �لناد �لريا�سي �لهاوي مت هذ� �ليوم 
�جلمعية  بتاأ�سي�س  �لت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2019  /09/30
لرتقية  �لهاوي  �لريا�سي  �مل�سماة:�لنادي  ريا�سي  طابع  ذ�ت  �ملحلية 
عني  �ملر�بطني  ق�سر   : �ملقيمة  �سالح  عني  �لن�سوية  �لريا�سة  وتطوير 

�سالح يرت�أ�سها �ل�سيدة/ (: باله زينب.
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م�سروع  �سمن  احلكومة  ت�سعى 
ت�سليم  اإىل  عــمــلــهــا  خمــطــط 
املتعلقة  الــكــربى  ــع  ــاري ــس ــ� امل
الريا�سية،  واملن�ساآت  باملالعب 
املـــخـــ�ـــســـ�ـــســـة لحـــتـــ�ـــســـان 
املربجمة  الدولية  التظاهرات 
يف  وذلــك  املتو�سط،  املــدى  على 

نهاية ال�سنة احلالية.
ومــــن الأولــــويــــات الــقــ�ــســوى 
ت�سليم  ــو  ه املــخــطــط  ملــ�ــســروع 
اإىل  بالإ�سافة  املن�ساآت،  هاته 
من  املحرتفة  الأندية  م�ساعدة 
التكوين  مراكز  اكت�ساب  اأجــل 

اخلا�سة بها.
ـــروع خمــطــط  ـــس ـــ� ــــي م ــــرم وي
�سادق  الـــذي  احلــكــومــة  عمل 
ــــــوزراء يــوم  عــلــيــه جمــلــ�ــص ال
و�سيعر�ص  الــفــارط  اخلمي�ص 
الثالثاء،  اليوم  الربملان  على 

الأ�سا�سية  الهياكل  "و�سع  اإىل 
الريا�سية  الن�ساطات  متعددة 
حتـــــت تــــ�ــــســــرف الـــنـــخـــبـــة 
الــريــا�ــســيــة والــريــا�ــســيــني ذو 
اعتماد  مــع  العايل"،  امل�ستوى 
لتفادي  وفعال"  مرن  "ت�سيري 
و  ــــة  الإداري العراقيل  جميع 

اللوجي�ستية.
�سرورة  على  الوثيقة  وت�سدد 
الــربامــج  خمــتــلــف  "ت�سليم 
هذه  نهاية  عند  ال�ستثمارية 
 ،)2020( ـــة  ـــاري اجل الــ�ــســنــة 
الكربى  امل�ساريع  منها  ل�سيما 
ملعبي  �ساكلة  على  للمالعب"، 
باجلزائر  ــرة  ــدوي ال و  بــراقــي 
مدينة  ملعب  ــذا  وك العا�سمة 
ــن من  ــذي وهـــران الأوملـــبـــي، ال
التظاهرات  احت�سان  �ساأنهم 
املتو�سط،  املــدى  على  الدولية 

الأبي�ص  البحر  باألعاب  بداية 
2021 بوهران  املتو�سط يف �سنة 
لكرة  الإفــريــقــيــة  والــبــطــولــة 
القدم لالعبني املحليني يف �سنة 
على  اإجــراوؤهــا  املقرر  و   2022

م�ستوى اأربع مدن جزائرية.
التغطية  حت�سني  يخ�ص  وفيما 
الأ�سا�سية،  الهياكل  جمــال  يف 
ـــط عــمــل  ـــط ـــــــر خم ـــد اأق ـــق ف
بــرنــامــج  لتطبيق  احلــكــومــة 
عبد  اجلـــمـــهـــوريـــة،  ــص  ــ� ــي رئ
"م�ساعدة  على  تبون،  املجيد 
اأندية كرة القدم املحرتفة من 
ومنح  املــالعــب  ت�سخري  حيث 
لإجناز  خم�س�سة  اأر�سية  قطع 
الأ�سا�سية"،  وهياكلها  مالعبها 
ـــتـــدريـــب  ــــز ال ــــراك ــا م ــم ــي ــس �
حت�سني  قــ�ــســد  والـــتـــكـــويـــن، 
تنويع  وكذا  الأندية  مردودية 

�سرورة  مع  التمويل،  م�سادر 
املحرتفة  ــوادي  ــن ال "مرافقة 
مراكزها  على  التوفر  اأجل  من 

اخلا�سة للتكوين".
ومــــن املـــقـــرر كــذلــك اإعــــداد 
على  احلفاظ  خمطط  وتنفيذ 
الأ�سا�سية  املــنــ�ــســاآت  حــظــرية 
قدراتها  من  والرفع  املوجودة 
)اأزيد من 6000 من�ساأة ريا�سية 
ح�سب الن�ص(، وذلك من خالل 
وفق  وتاأهيلها،  لها  العتبار  رد 
املعايري املعمول بها، عرب اإقامة 
لت�سيري  اقــتــ�ــســاديــة  هــيــاكــل 
الكربى  الريا�سية  املجمعات 

وا�ستغاللها.
يـــذكـــر اأنـــــه خــــالل تــفــقــده 
براقي  ملعبي  ــاز  اإجن لور�ستي 
ــة( والــدويــرة  ــولي )جــنــوب ال
ـــرا،  ــــرب( مـــوؤخ ــــوب-غ ــــن )ج
العا�سمة،  اجلــزائــر  وايل  كــان 
اأنهما  اأعلن  قد  �سرفة،  يو�سف 
جديدة  بت�سهيالت  �سيحظيان 
واملالية  التقنية  العقبات  لرفع 
ــــل تـــــدارك الــتــاأخــري  مـــن اأج
ــل عــلــى مــ�ــســتــواهــمــا  ــج ــس ــ� امل
الت�سليم  بــاآجــال  ـــزام  ـــت والل

املرتقبة قبل نهاية 2020.
زيارته  اأن  باملنا�سبة  واأو�ــســح 
امل�سروعني  "امل�ستعجلة" لهذين 
"تعرب على الأهمية التي توليها 
امل�ساريع"،  هذه  ملثل  احلكومة 
مع  ــه  ــل ــس ــوا� ت يف  اإنـــــه  وقـــــال 
مت  بالإجناز  املكلفة  ال�سركات 
"الت�سديد على احرتام الآجال 

املعلنة يف عقود ال�سفقات".

عمل  خمطط  م�سروع  ت�سمن 
عليه  ــادق  ــس � ـــذي  ال احلــكــومــة 
اخلمي�ص  يــوم  ـــوزراء  ال جمل�ص 
الربملان  على  و�سيعر�ص  املا�سي 
الريا�سة  ترقية  الثالثاء،  غدا 
عرب  اجلــامــعــيــة  و  ــة  ــي ــس ــدر� امل
على  تعمل  حقيقية  "�سيا�سة 
ــن املــواهــب  ــوي ــك ــاف وت ــس ــ� ــت اك

ال�سابة".
�سمن  احلكومة  اأعمال  وتندرج 
الن�ساطات  تنظيم  اإ�سالح  اإطار 
حيث  والــريــا�ــســيــة،  الــبــدنــيــة 
الريا�سة  تــرقــيــة  اإىل  تــرمــي 
واجلامعي  املدر�سي  الو�سط  يف 
ــذا  وك البلدية  يف  والــريــا�ــســة 
الحــتــيــاجــات  ذوي  ــات  ــس ــا� ري

اخلا�سة والريا�سة الن�سوية.
"ترقية  اإىل  املخطط  ويــهــدف 
لكت�ساف  حقيقية  �سيا�سة 
ال�سابة  الــريــا�ــســيــة  املـــواهـــب 
الهياكل  ــالل  خ مــن  وتكوينها 
املتخ�س�سة املن�ساأة لهذا الغر�ص، 
على �ساكلة الثانويات الريا�سية، 
مراكز حت�سري النخبة واملدار�ص 
الريا�سة  تطوير  وكذا  الوطنية 
كذلك  ــدرج  ــن ت ــي  ــت ال املــهــنــيــة 
ــداف  الأه حركية  نف�ص  �سمن 
عمل  ملخطط  الإ�سرتاتيجية 

احلكومة".
ال�سرتاتيجية،  نف�ص  و�سمن 
ب"مرافقة  احلــكــومــة  �ستقوم 
ـــــاز  ـــــالل اإجن ــــــــة مــــن خ دوؤوب

امتياز  ذات  ريا�سية  جتهيزات 
وجــواريــة  للنخبة(  )مــوجــهــة 
كامل  عرب  للقاعدة(  )موجهة 
ــــــرتاب الـــوطـــنـــي وحتــ�ــســني  ال
مرونة  نحو  ت�سيريها  اأجــهــزة 
جلمعيات  فعال  واإ�ــســراك  اأكــرب 

الأحياء".
ــزز مـــكـــانـــة ومــهــمــة  ــع ــت ــت ــس و�
والريا�سية  البدنية  الرتبية 
الدرا�سة  وتــرية  مراجعة  عرب 
ــرية املــنــ�ــســاآت  ــظ ــم ح ــي ــدع وت
ـــد املـــــوارد  ـــس الأ�ــســا�ــســيــة ور�
على  ل�سيما  الــبــيــداغــوجــيــة، 
الأول  الدرا�سي  الطور  م�ستوى 
الذي ي�سكل بيئة حية حقيقية 
ـــب الــريــا�ــســيــة  ـــواه لــــربوز امل
لتجديد  الــ�ــســامــنــة  الــ�ــســابــة، 

النخبة الريا�سية الوطنية.

 تثمني ودعم ريا�سة 
النخبة 

رفع  "�سيتم  املنهاج،  نف�ص  وعلى 
النخبة  ريا�سة  وتثمني  ترقية 
اإ�سعاع  م�سدر  كانت  لطاملا  -التي 
م�ساف  اإىل  العامل-،  يف  لبالدنا 
اأولويات احلكومة، وهو ما جت�سد 
عرب تعيني كاتب الدولة املكلف 
هذه  �سمن  النخبة  بريا�سة 

الأهداف"، ح�سب الوثيقة.
ــد  اأُع ت�سخي�ص  مــن  انطالقا  و 
الريا�سية  احلركة  مع  بالتعاون 
املوجهة  الأعمال  فاإن  الوطنية، 
تتكفل  الــريــا�ــســيــة  للنخبة 
املديني  على  الأهــداف  مبختلف 

منها  ل�سيما  والبعيد،  املتو�سط 
الأهداف ذات الأولوية: الألعاب 
ــة  ــي ــب ــبــه الأومل الأوملـــبـــيـــة و�ــس
البحر  األــعــاب  و  طوكيو2020- 
الأبي�ص املتو�سط وهران2021-.
"يرمي  امل�سدر،  نف�ص  وح�سب 
ــل، زيـــــادة على  ــم ــع ال خمــطــط 
الن�سجام  اإ�ــســفــاء  اإىل  ـــك،  ذل
ـــرة من  ـــوف ــل امل ــائ ــس ــو� ــى ال ــل ع
على  العمومية  ال�سلطات  قبل 
ال�سعيد املايل وتكوين املوؤطرين 
وتطبيق  الــعــايل  امل�ستوى  مــن 
وذات  للنخبة  الأ�سا�سي  القانون 
ترقية  وكـــذا  الــعــايل  امل�ستوى 
خمرب  واإن�ساء  الريا�سي  الطب 
�سيتم  كما  املن�سطات.  مكافحة 
للريا�سة  املن�ساآت  ن�سيج  تعزيز 
رفيعة امل�ستوى من اأجل حت�سري 

نوعي لريا�سيي النخبة".
ــد اآخـــــــر، فــــاإن  ــي ــع ــس ـــى � ـــل وع
يف  الرا�سد"  و"احلكم  "الأخلقة" 
باهتمام  �سيحظيان  الريا�سة 
و�ستتم  احلكومة.  من  "خا�ص" 
مــبــا�ــســرة اأعــــمــــال لــلــوقــايــة 
ــال مع  ــس ــ� ــالت والــتــحــ�ــســيــ�ــص ب
اجلمعوية  الريا�سية  احلركة 
الت�سريعية  لــالأحــكــام  ووفــقــا 
ال�سدد،  ولــهــذا  والتنظيمية. 
من  للوقاية  برامج  اإعداد  �سيتم 
الأو�ساط  يف  ومكافحته  العنف 

الريا�سية.

�لت�سديد على �سرورة ت�سليم �ملن�ساآت �لريا�سية �جلديدة
يف نهاية �سنة 2020

ترقية �لريا�سة �ملدر�سية و�جلامعية عرب �سيا�سة "حقيقية" لكت�ساف 
�ملو�هب �ل�سابة

اأنهى امل�سارعون اجلزائريون م�ساركتهم يف البطولة الفريقية   
طنجة  مبدينة  ــد  الأح يــوم  اختتمت  التي  اكابر(   - اوا�سط   (
املغربية يف املرتبة الثالثة، ب20  ميدالية )9 ذهبيات، 4 ف�سيات 

و 7 برونزيات(.
من:   كل  اجنــاز  من  ذهبية  ميداليات  �ست  الكابر،  �سنف  ونــال 
حاج �سعيد كاميليا ) كاتا(، وداد دراو ) كوميتي/ 55- كلغ(، لبنى 
 48 كوميتي/-   ( دايخي  ح�سني  كلغ(،   68  + كوميتي/   ( مقدا�ص 
كلغ(، لويزة ابوري�ص ) كوميتي/ - 53 كلغ( وايوب اني�ص حال�سة  

) كوميتي/ 55- كلغ(.
املتكونة من، ملياء معطوب  ، املجموعة  الف�سية  امليداليات  ونالت 
) كوميتي/ - 68 كلغ(،  وفريق  الرجال كاتا لدى الكابر ، بينما 
عادت الف�سيتان الخريان، لينا�ص عبيد ) كوميتي/ + 59 كلغ( 

وياني�ص تا�ص )  كوميتي/ 61- كلغ(، عند الوا�سط.
اما الربونزيات فقد ح�سل عليها  كل من : اميان طالب )كوميتي/ 
كيت�ص  معاد   ، كلغ(   -61 كوميتي/   ( ميدي  �سيماء  كلغ(،   50  -
�سامي  واني�ص  كلغ(   75  - كوميتي/   ( لرجان  ياني�ص  كاتا(،   (
ابراهيمي ) كوميتي/ 84- كلغ( ومن طرف اي�سا م�سارعني اثنني 
من الوا�سط وهما : ياني�ص تا�ص ) كاتا( واآية نور البهجة �سعيد ) 

كوميتي/ - 59 كلغ(.
البلد  ممثلو    ، الفــريــقــي  باللقب  ــوج  ت  ، الــعــام  الرتتيب  ويف 
 9 13 ف�سية  و  15 ذهبية،  امل�ست�سيف، املغرب،  ب37 ميدالية  ) 
برونزيات(، بينما ح�سلت م�سر على مركز الو�سافة مبجموع 39 

ميدالية  ) 11 ذهبية ، 19 ف�سية و 9 برونزيات(.
9 فرباير (  7 اىل  2020  ) من  و جرت مناف�سات بطولة افريقيا 
اخلا�سة بفئتي الوا�سط و الكابر بقاعة زياتن بطنجة و عرفت 
م�ساركة ازيد من 350 م�سارع و م�سارعة ميثلون 23 دولة، منهم 

جزائريا.  25
عدد  اكرب  "ح�سد   ، هدف  حدد  قد  اجلزائري  املنتخب  كان  و 
ممكن من امليداليات و ك�سب اأكرب عدد من النقاط من اجل التاأهل 

اىل اللعاب الوملبية بطوكيو 2020.

�لبطولة �لإفريقية للكار�تي دو: 

�جلز�ئر يف �ملرتبة �لثالثة بـ 20 
ميد�لية منها 9 ذهبيات

   بن ناجي خل�سر " نادي م�سعد "

لعب واعد .. بفنيات جذابة ، باأخالق 
وبطموحات  راقــيــة 

اأكيدة !
مادية  متاعب  من  تعانيه  ما  كل  رغم 
ال�سلطات  تخلي  نتيجة  وتنظيمية 
الــكــرويــة  املــدر�ــســة  تبقى   ، املحلية 
للمواهب  خزانا  دائما  م�سعد  مبدينة 
مو�سم  كــل  ففي   ، الــفــذة  والــطــاقــات 
جمموعة  ال�ساحة  على  تــربز  جديد 
ــني املــتــمــيــزيــن ، الــذيــن  ــب ــالع مــن ال
لأن  اإليهم  املتتبعني  اأنظار  يجذبون 
اأر�سية  على  وتقنياتهم  فنياتهم 
واملتابعة  امل�ساهدة  ت�ستحق  املــيــدان 
ال�ساب  على  املــرة  هذه  جاء  ــدور  وال   ،
" الــذي  نــاجــي  بــن  " خل�سر  ــوب  ــوه امل

برهن يف ظرف وجيز على ممار�سته لكرة القدم باأ�سلوب متميز وجذاب 
، اإذ دوما يلعب مباريات ممتازة وجناحه يف ذلك يكمن يف تعامله الراقي 
مع الزمالء واخل�سوم ، والأكيد اأن هذا الالعب الطموح الأنيق �ستكون له 

م�سرية م�سيئة لو يجد الدعم والت�سجيع الكافيني ،
اأبنائها املخل�سني  امل�سعدية  بحاجة جلميع  الريا�سة  " خل�سر" اأن  ويرى 
تظافر  مع   ، والت�سحية  بالعمل  الوقت  مرور  مع  �ستتح�سن  اأمورها  واأن   ،
على  ال�سروري  فمن   ، احلــال  بطبيعة  الإمكانيات  وتوفر  اجلهود  كل 
اجلهات الو�سية على امل�ستوى املحلي و�سع طاقم حقيقي مهمته الرتقاء 
بالريا�سة واأهلها ، ورد العتبار للفروع النا�سطة التي غرقت يف دوامة 
امل�ساكل والعراقيل ، هذا ومل يفوت حمدثنا هذه الوقفة الإعالمية دون 
، بداية  التاألق  اإىل كل الذين �ساعدوه على  اأن يزف ت�سكراته اخلال�سة 

من العائلة الكرمية و�سول اإىل اأ�سدقائه يف حي ال�ساية.
عمر ذيب 
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�أ�سرى فل�سطينيون

بقلم :  �سري  �لقدوة
------------------------

اإن اخلّطة الأمركية عرت من خالل م�صامينها 
والكراهية  العن�رشية  عن  �صياغتها  ومنطلق 
والفل�صطينيني  العرب  �صد  التاريخي  واحلقد 
وعرت  الراف�س  الواقع  هذا  خلقت  وبذلك 
م�صتقبل  على  خطرة  وتداعيات  تاأثرات  عن 
الحتالل  انتاج  تعيد  الواقع  يف  وهي  املنطقة 
والإرهاب ال�رشائيلي بحق ال�صعب الفل�صطيني 
معّدة  لأّنها  التاريخ  مزبلة  م�صرها  و�صيكون 
من  منها  يريده  ما  بتطبيق  لالحتالل  لل�صماح 
ال�صعب  موقف  عن  النظر  بغ�س  واحد  جانب 
�صنوات  منذ  الحتالل  بداأ  حيث  الفل�صطيني 
من  تنفيذها  عن  العالن  وجاء  اخلطة  تطبيق 
لالحتالل  املطلق  الدعم  لتوفر  ترامب  قبل 
الفل�صطينية  الرا�صي  علي  لل�صيطرة  واأدواته 
القائمة  الحتالل  وخارطة  جديد  واقع  وفر�س 
علي التو�صع وال�صتيطان والهيمنة و�رشقة ما 

تبقي من احلقوق الفل�صطينية .
عر  ب�صموده  جنح  قد  الفل�صطيني  �صعبنا  اإن 
وبق�صيته  بوطنه  بالتم�صك  الطويلة  م�صرته 
ح�صب  كل  تواجده  اأماكن  جميع  يف  وينا�صل 
وال�صتقالل  احلرية  اأجل  من  وظروفه  موقعه 
والعودة وهو قادر الآن على �صد كل املوؤامرات 
ال�صغوط  تعاظمت  مهما  �صده  حتيياك  التي 
من  زادت  والتي  عليه  الأمركية  ال�صهيونية 

تراكم املاأ�صاة الفل�صطينية امل�صتمرة  .

يف ظييل هيييذه الييظييروف املييعييقييدة بيييات من 
الداخلية  الوطنية  اجلبهة  حماية  ال�رشوري 
وبقوة  والعمل  الوطني  ال�صمود  وتعزيز 
امل�صاحلة دون  اتفاقات  لإنهاء النق�صام وتنفيذ 
ردا  �صيكون  فهذا  ا�صتدراكات   او  عوائق  اأي 
�صعبنا  واإن  واملتواطئني،  املتاآمرين  على  قويا 
تقرير  يف  احلق  �صاحب  وحده  هو  الفل�صطيني 
حتقيق  حتى  الن�صال  يف  وال�صتمرار  م�صره 
احلرية واإقامة دولة املوؤ�ص�صات و�صيادة القانون 
الذي  الفل�صطيني  لل�صعب  كرمية  حياة  وتوفر 
وفقا  م�صره  وتقرير  ال�صتقالل  اىل  ي�صعى 
لقرارات املجتمع الدويل ومن اجل قطع الطريق 
ت�صفية  اإىل  تهدف  التي  املييوؤامييرة  هذه  على 
ال�صعب  الفل�صطينية وتدمر مقدرات  الق�صية 

الفل�صطيني .
اإن �صفقة القرن مت�س مبا�رشة بكل اأجزاء ال�صعب 
الفل�صطيني لأّنها ت�صمل �صطب حقوق الالجئني 
و�رشعنة  يهودية  كدولة  باإ�رشائيل  والعرتاف 
ال�صفة  من  وا�صعة  مناطق  و�صم  ال�صتيطان 
ال�صعب  وحرمان  الحتالل  دولة  اإىل  الغربية 

الفل�صطيني من اإقامة دولة �صيادية م�صتقلة.
ان موؤامرة القرن هي حماولة لت�صفية الق�صية 
�صيا�صيا  ردا  ت�صتدعي  فاإنها  لذا  الفل�صطينية 
ال�صعب  اأجيييزاء  كل  ي�صمل  فوريا  و�صعبيا 
يف  مبا  تواجده  اأماكن  كافة  يف  الفل�صطيني 
الراف�س  وال�صامل  العام  الإ�رشاب  اإعالن  ذلك 
تعبًرا  جماهرية  مبظاهرات  واخلروج  لل�صفقة 

بالثوابت  والتم�صك  املوؤامرة  الغ�صب على  عن 
ل  و�رشا�صتها  املوؤامرات  هذه  ظل  ويف  وانه 
وبات  الرف�س  بيانات  ا�صدار  فقط  يكفي 
وطنية  ا�صرتاتيجية  نتبني  ان  ال�رشوري  من 
فل�صطينية وحدوية واإيجاد خطة �صاملة تكون 
الأمد ت�صمن حتركا  مبثابة وثيقة وطنية طويل 
القرن،  موؤامرة  لإف�صال  جديا  وعماًل  وطنيا 
العدل  لتحقيق  الن�صال  يف  قدما  وامل�صي 
والت�صدي  ووطنه  اأر�صه  فل�صطني يف  ل�صعب 
كل  وتفكيك  الحييتييالل  وانييهيياء  للموؤامرة 
امل�صتوطنات القائمة واإقامة الدولة الفل�صطينية 
و�صمان  القد�س  وعا�صمتها  ال�صيادة  كاملة 
ال�رشعية  لقرارات  وفقا  الالجئني  حقوق  كافة 
ال�صعب  على  املوؤامرات  مواجهة  .اإن  الدولية 
النهج  يف  جذريا  تغيرا  ي�صتلزم  الفل�صطيني 
ال�صيا�صي ي�صمل بناء الوحدة الوطنية من جديد 
واإنهاء النق�صام والعمل معا للت�صدي ل�صفقة 
ي�صمل  كما  الأر�ييس،  على  وترجماتها  القرن 
يف  والنطالق  الحتالل  مع  العالقات  وقف 
ودفاعا  الحتالل  �صد  وحدوي  �صعبي  ن�صال 
عن النف�س وعن احلق الفل�صطيني وتعزيز عمل 
املوؤ�ص�صات  لبناء  الفل�صطينية  احلكومة  وخطة 
الظروف  باأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الوطنية 
وناجعا  مفيدا  القدمي  النهج  يعد  ومل  تغرت 
للتعامل مع التحديات ال�صعبة وامل�صرية التي 

تواجه ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته العادلة .

موؤ�مرة �لقرن �لأمريكية �سد �حلقوق �لفل�سطينية

�لقيادي �ل�سعدي: �سعبنا �سيت�سدى ل�سفقة �لقرن و�لأ�سرى يو�جهون هجمة 
�سر�سة من �ل�سجان

عقب �لإفر�ج عنه من �سجون �لحتالل�أخبار فل�سطني

�عتقالت يف �سفوف �ملو�طنني يف �ل�سفة و�قتحام منازل لأ�سرى حمررين
 يف �سلو�ن

اعتقالت  �صنت قوات الحتالل حملة 
�صباح  املواطنني  منازل  طالت  وا�صعة 
حيث   ،  10/2/2020 الثيينييني  ام�س 
نابل�س  جنوب  عورتا  بلدة  اقتحمت 
طقو�س  باأداء  قاموا  م�صتوطنني  برفقة 
واملقابر  ال�رشحة  منطقة  يف  تلمودية 
بيت  بلدة  دهم  جرى  فيما  ال�صالمية، 
واعتقال  قلقيلية  ومدينة  فييوريييك 

�صابني، �صباح ام�س الثنني.
واعتقلت قوات الحتالل املحرر �صاجد 
اقتحام  بعد  مليطات  اللطيف  عبد 
منزله يف املنطقة ال�صناعية �رشق بيت 
حمتويات  وتخريب  خلع  ومت  فوريك، 

املنزل.
اياد  بييراء  ال�صاب  الحتالل  واعتقل 
حماد من منزله بحي النقار يف مدينة 

اقتحمت  اخييرى  جهة  وميين  قلقيلية. 
اليوم  �صباح  الحييتييالل،  خمييابييرات 
حمررين  لأ�رشى  منازل  عدة  الثنني، 
قي بلدة �صلوان، و�صادرت مبالغ مالية 

من منازلهم، وعرف منهم:
ما  منه  �ييصييادرت  العبا�صي،  جمييدي 

يقارب 25 األف �صيكل.
 1000 منه  �ييصييادرت   ، عييودة  ناجي 

�صيكل.
 790 منه  �صادرت  تايه،  اأبييو  با�صل 

�صيقل
حلوة-  وادي  معلومات  مركز  وذكر 
بدفع  طالبهم  الحتالل  بيياأن  �صلوان، 
بحجة  الحتالل  ل�صلطة  مالية  مبالغ 
ال�صلطة  ميين  الأمييييوال  ا�صتالمهم 

الوطنية الفل�صطينية.

الييقيييييادي يف حييركيية اجلييهيياد  اأكييييد 
ب�صام  ال�صيخ  فل�صطني  يف  الإ�صالمي 
�صجون  ميين  حتييرر  الييذي  ال�صعدي، 
اعتقال  بعد  "الإ�رشائيلي"،  الحتالل 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  �صهراً،   23 دام 
القرن كما ت�صدى  �صيت�صدى ل�صفقة 
منذ  �صده  حُتاك  التي  املوؤامرات  لكافة 
الأ�رشى  اأن  اإىل  لفتًا  طويلة،  �صنوات 
اإدارة  قبل  يواجهون هجمة �رش�صة من 

ال�صجون.
من  اأن  على  ال�صعدي  القيادي  و�صدد 
الحتالل  زنييازييين  رحييم  من  يتخرج 
مواجهة  يف  الأ�صلب  هو  ال�صهيوين 

الحتالل "الإ�رشائيلي".
ال�صعدي  عن  اأفرج  قد  الحتالل  وكان 
الأحد،  اأم�س  �صجونه  من  عامًا(   60(
البالغة  حمكوميته  مدة  اأنهى  اأن  بعد 
التا�صع ع�رش  اعتقلته  �صهراً، حيث   23
من مار�س 2018، ووجهت له �صلطات 
والع�صوية  النتماء  تهمة  الحتالل 
حركة  �صفوف  يف  بن�صاطات  والقيام 
فل�صطني،  يف  الإ�ييصييالمييي  اجلييهيياد 

والتحري�س �صد الحتالل.
�صجون  يف  الأ�يييرشى  ر�صالة  وعيين 
خالل  ال�صعدي  ال�صيخ  قال  الحتالل 
تابعته  القد�س  �صوت  اإذاعة  عر  لقاء 
الإخبارية":  اليوم  فل�صطني  "وكالة 
�صعبنا  لأبييينييياء  الأ�يييييرشى  ر�ييصيياليية 

الفل�صطيني، هي اأن تر�صوا ال�صفوف، 
فالهجمة  وحدتكم،  على  وحتافظوا 
وال�صتكبار  ترامب  قبل  من  �رش�صة 

العاملي والحتالل ال�صهيوين".
و�صدد ال�صيخ ال�صعدي على اأن �صفقة 
كل  �صقطت  كما  �صت�صقط  ترامب 
اأحيكت  التي  وال�صفقات  املوؤامرات 
وعد  منذ  الفل�صطيني،  ال�صعب  �صد 
فل�صطني  احتالل  منذ  وقبلها  بلفور 
اأر�ييس  يف  ال�صهيوين  وال�صتيطان 

فل�صطني املباركة.
الفل�صطيني  "ال�صعب  واأ�يييصييياف: 
عام،  مئة  من  اأكر  منذ  يقاوم  مييازال 
ت�صدى  كما  لل�صفقة  و�صيت�صدى 
لن  ال�صفقة  وهييذه  املييوؤامييرات،  لكل 
حتقق اأي نتائج ل �صيما، اأن هناك اجماع 
والف�صائل  ال�صلطة  من  فل�صطيني 
الكل  اأن  حيث  �صعبنا،  �رشائح  وكل 
قيمة  لها  يكون  ولن  ال�صفقة  يرف�س 

ولن توؤدي ل�صيء على اأر�س الواقع.
وعييين اعييتييقييالت املييواطيينييني، اأكييد 
العتقالت  اأن  على  ال�صعدي  ال�صيخ 
املعنويات  على  توؤثر  لن  املتوا�صلة 
اأبناء  من  الآلف  فهناك  الفل�صطينية، 
زنازين  يف  �صجنوا  الييذييين  �صعبنا 
الحتالل ولهم جتارب مرتاكمة طويلة 

يف مواجهة الحتالل.
وتابع: العتقالت جزء من حياتنا التي 

نعي�صها ونق�صم اأن من يتخرج من رحم 
يف  الأ�صلب  هو  واملعتقالت  الزنازين 
اأجمل  احلياة  واأن  الحتالل،  مواجهة 
املنغ�صات  يعاين  حيث  الطريقة  بهذه 
ينطلق  ثم  من  املتوا�صل  وال�صتهداف 

للحياة العامة.
ظل  يف  تاأتي  ال�صيا�صة  هذه  اأن  وبني، 
النتخابات "الإ�رشائيلية"، حيث اأن كل 
م�صوؤول �صهيوين يحاول جتربة جعل 
على  بالإعتداء  جتارب  حقل  ال�صجون 
الأ�رشى، وحماولة قتل الإجنازات التي 
وطني  برنامج  فهناك  حتقيقها،  حاولوا 
الهجمات  هذه  ملواجهة  للم�صتقبل، 
وحماولة تقلي�س الإجنازات، والأ�رشى 

�صيتجاوزون هذه املحنة.
الإ�صالمي  اجلهاد  حركة  هناأت  وقد 
عنه،  بالإفراج  ال�صعدي  ب�صام  ال�صيخ 
يف  واإخوانه  اأهله  بني  احلرية  وتن�صمه 
جنني، موؤكدة اأن املجاهدين لن تنك�رش 
ميوؤ�صيي�صية  تقدمت  قامة.فيما  لهم 
القلبية  بالتهنيئة  الييقيد�س  مهييجية 
ال�صعدي  املحرر  الأ�صييير  من  احلييارة 
حتييرره،  مبنا�صبة  املجاهدة،  وعائلته 
جميع  عن  العاجل  الإفيييراج  متمنيًة 
�صييجون  ميين  واأ�صييراتنا  اأ�ييرشانييا 
الحتالل ال�صهيوين.اجلدير بالذكر، اأن 
ال�صعدي من خميم جنني وولد  ال�صيخ 
اأحد قادة  23/12/1960م، وهو  بتاريخ 

ال�صفة  يف  الإ�صالمي  اجلهاد  حركة 
�صابقة يف  اعتقالت  املحتلة، وله عدة 
على  ال�صهيوين  الحييتييالل  �صجون 
خلفية ع�صويته ون�صاطاته يف �صفوف 
اأم�صى  حيث  الإ�صالمي  اجلهاد  حركة 
ما يزيد عن اأحد ع�رش عامًا يف �صجون 
الحتالل  قوات  اعتقلت  الحتالل.كما 
ال�صعدي  �صليمان  �صعيد  نوال  زوجته 
الحتالل  �صجون  يف  اإبراهيم"  "اأم 
ال�صهيوين حيث اأم�صت حوايل ثالثة 
خلفية  نف�س  على  الأ�ييرش  يف  اأعييوام 
ولديه  وا�صت�صهد  زوجها،  ن�صاطات 
01/09/2002م،  بتاريخ  "عبدالكرمي" 
16/11/2002م  بتاريخ  و"اإبراهيم" 
ال�صهيوين  الحتالل  قوات  بر�صا�س 
اجلناح  القد�س  اأع�صاء �رشايا  وهما من 
الع�صكري حلركة اجلهاد الإ�صالمي يف 

فل�صطني.

�لأ�سري:- نا�سر جمال 
مو�سى �ل�ساوي�س "�أبو خالد"

تيييارييييخ امليييييييالد:- 
1975م

بلدة   -: الإقامة  مكان 
مدينة  غربي  عقابا 
�صمال  يف  طييوبييا�ييس 
ال�صفة الغربية املحتلة
الجتماعية:-  احلالة 
مييتييزوج ميين الأخييت 
مني   / امليينييا�ييصييليية 
خالد"  "اأم  ال�صاوي�س 
الأبناء  من  وله  واأب 
ولدين هم / خالد وهبه 

الله
الوالدين وله  الأ�صر نا�رش من  الكرمية:- تتكون عائلة  العائلة 
 - خالد   - /عادل  وهم  نا�رش  الأ�صر  فيهم  مبا  اأربعة  الإخوة  من 
وال�صهيد/ مو�صي- حممد اأ�صغرهم �صنًا وله عدد من الأخوات. 
املوؤهل العملي:- ح�صل على الثانوية العامة يف املعتقل ويهوى 
داخل  الكتب  خالل  من  العربي  الأدب  ودرا�صة  ال�صعر  كتابة 
الأدبية  والكتابات  الق�صائد  من  العديد  ا�صدر  حيث  املعتقل 
منعه  ال�صجون  ادارة  وتوا�صل  الأ�صرة  احلركة  جتربة  حول 
م�صلحة  اإدارة  عليه  وتفر�س  اجلامعية  درا�صته  موا�صلة  من 
النتقام  �صيا�صة  من  كجزء  تع�صفية  وعقوبات  قيود  ال�صجون 

ب�صبب دوره ون�صاطه الوطني قبل وخالل اعتقاله...
تاريخ العتقال:- 2/6/2002م مكان العتقال:- �صجن الرملة

احلكم:- اأربع موؤبدات،
الأق�صى  �صهداء  كتائب  اإىل  النتماء  اإليه:-  املوجه  التهمة 
جنود  واإ�صابة  مقتل  اإىل  اأدت  ع�صكرية  عمليات  عدة  وتنفيذ 
ال�صهيوين يف  الحتالل  ميعن  تع�صفي وظامل:  لالحتالل،اإجراء 
روؤية  مبنعة من  ال�صاوي�س  نا�رش  الأ�صر  بحق  اإجرامه  موا�صلة 
بالعزل  مرة  من  اأكر  عوقب  كما  الأمني"  "املنع  بحجة  اهلة 

النفرادي رغم ظروفه ال�صحية ال�صيئة،
احلالة ال�صحية لالأ�صر املري�س:- نا�رش ال�صاوي�س

الأ�صر نا�رش ال�صاوي�س والذي تراجع و�صعه ال�صحي قبل عدة 
احلو�س  يف  �صابقة  �صحية  م�صاكل  من  معاناته  نتيجة  اأعوام 
اإىل  اأدى  لديه،   )D( فيتامني  يف  حاد  ونق�س  الفقري  والعمود 
والزنازين  ال�صجن  واأو�صاع  الرطوبة  ونتيجة  عظام،  ه�صا�صة 
القا�صية ، ي�صعر باآلم �صديدة يف الظهر واملفا�صل،حيث تبني اأن 
لديه ك�رشاً يف احلو�س،وبعد مماطلة طويلة من الحتالل اأجريت 
له عملية جراحية يف احلو�س يف م�صت�صفى العفولة، ومت و�صع 
بالتني و3 براغي يف منطقة احلو�س، ول يزال يعانى بني احلني 
امل�صر ول  ي�صتطيع  واأنه ل  العملية  تلك  تداعيات  والأخر من 
مب�صاعدة  اإل  حاجته،  ق�صاء  ي�صتطيع  قدميه ول  النهو�س على 
الأوجاع  تفاقم  اإىل  اأدى  ما  العالج  له  يقدم  ومل  الأ�رشى  اأحد 

والإ�صابة بانتفاخ الرئتني.
الحتالل  قوات  ال�صاوي�س:  نا�رش   -: البطل  الأ�صر  اعتقال 
قادة  اأبرز  من  يعتر  والذي  ال�صاوي�س  نا�رش  الأ�صر  اعتقلت 
والعاملني  واملطاردين  املطلوبني  ومن  الأق�صى  �صهداء  كتائب 
جنبًا اإىل جنب مع ال�صهيد القائد نايف اأبو �رشخ يف نابل�س، حيث 
�صارك يف الت�صدي لقتحامات الحتالل لالأرا�صي الفل�صطينية 
ملحاولة  مرة  من  لأكر  وتعر�س  الأق�صى  انتفا�صة  بداية  يف 
التحقيق،  اقبية  يف  اعتقالة  اأثناء  قا�ٍس  لتحقيق  وخ�صع  اغتيال 
كتائب  اإىل  بالنتماء  بيت"  "ال�صني  خمابرات  اتهمته  اأن  بعد 
�صهداء الأق�صى وامل�صوؤولية عن تنفيذ عدة عمليات ع�صكرية 
�صقيقه  واإ�صابة جنود لالحتالل،فعائلته فقدت  اإىل مقتل  اأدت 
ال�صاوي�س عام1991،والذي كان يعمل �صمن  ال�صهيد مو�صى 
�صفوف كتائب الق�ّصام، وانفجر به حزام نا�صف وكان مهند�صًا 
للمرة  هو  اعتقل  خالد  الأ�صر  بينما  الوقت،  ذلك  يف  لالأحزمة 
الأوىل لعامني خالل النتفا�صة الأوىل، ثم اعتقل للمرة الثانية 
كان  ال�صاوي�س  حممد  1993م،و�صقيقة  عام  �صنوات  لأربعة 
مطارد يف كتائب الق�صى ا�رشته قوات الحتالل من مقاطعة 
بال�صجن  2005م حكم عليه  املقاطعة عام  اريحا بعد حما�رشة 
من  حمكوميته..  مدة  اأم�صى  ان  بعد  عنه  الفراج  ومت  12عام 
على �صطور مقايل اأوجه ندائي اإىل كافة املوؤ�ص�صات والهيئات 
بال  اأطباء  ومنظمة  العاملية  ال�صحة  منظمة  وخا�صة  الدولية 
ال�صاوي�س  نا�رش  الأ�صر/  حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود 
احلرية  ال�صجون..  خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج 
وال�صفاء  املاجدات  واأ�صراتنا  البوا�صل  لأ�رشانا  احلرية  كل 
العاجل للمر�صى امل�صابني باأمرا�س ال�رشطان والقلب والرئتني 
والف�صل الكلوي والكبد، والأورام والربو والروماتيزم وال�صلل 

الن�صفي، وغرها من الأمرا�س الفتاكة بالإن�صان.. 
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�لك�سف عن لقاء �سري جمع حممد بن �سلمان 
بنتنياهو 

قر�ءة / حممد علي
------------------ 

جاء  الذي  اللقاء  اإن  امل�صادر،  وقالت 
�صهد  اإ�رشائيلية،  رغبة  على  بناء 
اخلا�صة  اخلطط  ب�صاأن  مناق�صات 
ت�صكيل  وم�صاعي  يييران،  اإ مبواجهة 
�ييصييارت  واأ طييهييران.  ملواجهة  جبهة 
بن  اأطلع  نتنياهو  اأن  اإىل  امل�صادر 
ا�صتخبارّية  تقارير  على  �صلمان 
يرانية  اإ بتحركات  خا�صة  اإ�رشائيلية 
بحجة  العربي،  اخلليج  منطقة  يف 
اململكة،  يف  ال�صتقرار  تزعزع  نها  اأ

امل�صادر. تعبر  حد  على 
تناول  اللقاء  اأن  امل�صادر  واأ�صافت 
بع�س  اإعييالن  اإمكانية  بحث  اأي�صًا 
مع  العربي  التطبيع  ب�صاأن  اخلطوات 
اجلانب  �صبيل  على  ولو  "اإ�رشائيل"، 
قوية  دفعة  تقدمي  بهدف  الإعالمي، 
التي  ال�صيا�صية  الأزمة  يف  لنتنياهو 
ظل  يف  "اإ�رشائيل"  ت�صهدها  كانت 

جديدة.  حكومة  ت�صكيل  يف  الف�صل 
وكيييان وزيييير خييارجييييية الحييتييالل 
قد  "ي�رشائيلكات�س"  الإ�رشائيلي 
يف  ال�صعودية  مع  التوا�صل  اأكييد 
م�صادر  وقييالييت  ميينييي.  الأ املييجييال 
ل�صحيفة  عييربييييية  دبييلييومييا�ييصييييية 
املا�صي،  اخلمي�س  هيوم"،  "ي�رشائيل 
بني  جتييري  مكثفة  اتيي�ييصييالت  اإن 
بيييييب والييقيياهييرة  وا�ييصيينييطيين وتييل اأ

يف  قمة  تنظيم  اأجل  من  والريا�س 
بن  وحمييمييد  نتنياهو  بييني  الييقيياهييرة 
اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت  �صلمان. 
"مايك  الأمييركييي  اخلارجية  وزييير 
ات�صالت  يجرون  وفريقه  بومبيو" 

اأ�صهر. عدة  منذ  اخل�صو�س  بهذا 
التيي�ييصييالت  اأن  اإىل  �يييصيييارت  واأ
يف  القمة  عقد  ملحاولة  اأخراً  تكثفت 
النتخابات  قبل  املقبلة  �صابيع  الأ

ي�صارك  اأن  عييلييى  �ييرشائيييييلييييية،  الإ
امل�رشيني  جانب  اإىل   ، اأي�صًا فيها 
�صلمان  بن  من  كل  والأمييركيييييني، 
مييييييارات واليي�ييصييودان  وحييكييام الإ
ال�صحيفة  واأو�صحت  والبحرين. 
ت�صت�صيف  اأن  اقرتحت  البحرين  اأن 

املنامة. يف  القمة 
وجييود  ميي�ييرشي،  م�صدر  اأكييد  كما 
لقاء  لعقد  وخليجية  عربية  حتركات 
درجة  على  معلن،  عربي  اإ�رشائيلي 
النتخابات  قبل  التمثيل  من  عالية 
 2 يف  املقررة  العامة،  الإ�رشائيلية 
اأن  اإىل  م�صراً  املقبل،  ذار  مييار�ييس/اآ
دوراً  ديييان  تييوؤ بييوظييبييي  واأ الييقيياهييرة 
اإطار  يف  وذلك  تن�صيقه،  يف  كبراً 
حكومة  رئي�س  مييع  اأكيير  تن�صيق 
ملنحه  نتنياهو"  الإحتالل"بنيامني 
على  للتغلب  كييبييرة  دفييع  قيييدرة 
عالقات  و�صط  الداخلية،  اأزميياتييه 
الآونيية  يف  بينهم  متيزاً  الأكيير  ُتعد 

الأخرة.

بن  "حممد  �ل�سعودي  �لعهد  �مل�ستوى جمع ويل  رفيع  لقاء  "�لعربي �جلديد" عن م�سادر خا�سة، كو�لي�س  موقع  ك�سف 
منطقة  �ملا�سي يف  �لثاين  نوفمرب/ت�سرين  من  �لثاين  �لن�سف  نتنياهو"، يف  "بنيامني  وزر�ء �لحتالل  رئي�س  �سلمان" مع 

�لأحمر.  �لبحر  �ساحل  على  نيوم 

الع�صكري  التقدم  نتائج  هي  بعيدة 
حلب  ريفي  يف  ال�صوري  للجي�س 
�صداها  ي�صل  قييد  نتائج  دليييب،  واأ
يف  جديدة  ا�صرتاتيجيات  ر�صم  اىل 
القليم،  يف  دول  دور  حتدد  املنطقة، 
املعطيات  فت�صر  تكتيكيا  اميييا 
الطرق  افتتاح  قييرب  اىل  امليدانية 
�صوريا  �صمال  الوا�صلة  الدولية 
ال�رشايني  ت�صكل  والتي  بجنوبها، 
املحافظات  ت�صل  التي  الرئي�صية 
حماولة  بعد  ببع�صها،  ال�صورية 

�صنني.  لعدة  تقطيعها 
ال�صوري  اجلي�س  �صيطرة  بعد  ميدانيًا 
مل  ال�صرتاتيجية،  العي�س  تل  على 
التقدم  تابعت  بل  القوات  ت�صرتح 
وا�صعة  قييطيياعييات  على  لت�صيطر 
تقع  والتي  وادلييب  حلب  ريفي  من 
دم�صق  الدويل  ال�صرتاد  كتف  على 
وتل  ايكاردا  منطقة  وعرت  حلب، 
حت�صينات  كييل  مييتييجيياوزة  حييدييية، 
الرتك�صتاين،  واحلزب  الن�رشة  جبهة 
الو قييرى  على  بطريقها  و�صيطرة 
لكما ا و لطلحية ا و لك�صيبية ا و بية ا
ثر  اإ الإرهابيون  منها  فر  التي  ري 
الرقوم  بلدة  وكانت  ناريًا،  �صقوطها 
عر  اجلي�س  تقدم  مييع  موعد  على 
ال�صاحلية  ثييم  وميين  زيييتييان،  حمييور 
العي�س،  بلدة  غييرب  مييال  الواقعة 
الرا�صدين  منطقة  اىل  اجلي�س  وي�صل 
على  �صيطر  يكون  وبذلك  الرابعة، 

حللب. اجلنوبي  الريف  كامل 
تعزيزات  تتوقف  مل  الوقت  هذا  يف 
ال�صوري  الداخل  اىل  الرتكي  اجلي�س 
امل�صطومة  مع�صكر  نحو  وحتييديييدا 
تركيا  اخرى،  ونقاط  تفتناز  ومطار 
الع�صكرية  الليات  مبئات  زجت  التي 
والييييدبييييابييييات، حتييييياول جمييييارات 
املتزايدة  ال�صيا�صية  الت�رشيحات 
زيارات  و�صط  مو�صكو،  وبني  بينها 
بني  معلنة  وغيير  معلنة  مييتييكييررة 
الرو�صي  الوفد  اخرها  كان  اجلانبني 
لحياء  حماولة  يف  انقرة،  زار  الذي 
الت�صعيد،  خف�س  مناطق  اتييفيياق 
جديدة  توتر  نقطة  اىل  حتول  الييذي 
متوقعة  غر  مواجهة  اىل  يوؤدي  قد 
بني على  التفاق  هذا  ادلب، كون  يف 
انهياره  يف�رش  ما  مت�صدعة،  ار�صية 
املماطلة  بعد  بييالييذات  التدريجي 
الييتييزاميياتييهييا  تيينييفيييييذ  يف  الييرتكييييية 

املناورة  �صمن  الميير  ويبقى  فيه، 
الغ�صب  بني  الفا�صلة  ال�صيا�صية 
اليرانية  والدبلوما�صية  الييرتكييي 
امليداين  فامل�صهد  الرو�صي،  وال�صر 
ال�صورية  الدولة  ان  �صيا�صيا  يوحي 
حتى  الع�صكرية  العملية  توقف  لن 
بني  الوا�صلة  الدولية  الطرق  فتح 
حييلييب ودميي�ييصييق وحييلييب والييالذقييييية 
الع�صكرية  العملية  يف  اوىل  كمرحلة 

البالد. �صمال  الدائرة 
�صامنة  كييدول  ورو�صيا  ايييران  اإن 
تفاهمات  وبعدها  ا�صتانا  لتييفيياق 
املنطقة  ان  متاما  تييدرك  �صوت�صي، 
الرتكي  امل�رشوع  وهزمية  لف�صل  ذاهبة 
حلب،  وريييف  ادلييب  يف  والمريكي 
احد  كان  الرتكي  ان  يدرك  واجلميع 
امل�رشوع،  هذا  المريكية يف  الدوات 
مكافحة  حميييور  دول  يييجييعييل  مييا 
يف  الرئي�صية  القدرة  لها  الرهيياب 
املنطقة،  يف  ال�صيا�صية  اخلرائط  ر�صم 
والرو�صي  اليراين  بال  عن  يغب  ومل 
من  رئي�صي  مكون  هييي  تركيا  ان 
يبقى  وبالتايل  املنطقة  مكونات 
معها  �صيا�صيا  م�صتمرا  الييعييمييل 
هذه  يف  المريكي  اجليب  لخييراج 
انهاء  عر  وتواجد،  كنفوذ  املنطقة 
ادلب  يف  امل�صلح  الرهابي  التواجد 
مراحل،  وعر  بالتدريج  حلب،  وريف 
التي  التييفيياقييات  مييع  تتعار�س  ل 
وحتمي  �صوت�صي  او  ا�صتانا  يف  متت 
كل  على  ال�صورية  ال�صيادة  وحتفظ 
ال�صوري  القرار  وحماية  ارا�صيها، 
ع�صكريا  عليه  التفاق  مت  ما  بانهاء 
انقرة  اقناع  حماولت  كل  ف�صل  بعد 
يعلم  واجلميع  التفاقات،  بتطبيق 
تلك  مع  يتعامل  كييان  اردوغييان  ان 
وخزان  كبر  كنز  انها  على  املنطقة 
واملتطرفني،  الرهابيني  من  وا�صع، 
وان  العامل،  دول  على  به  ي�صتقوي 
وانهاء  ال�صورية  للدولة  تقدم  اي 
خدمة  ي�صكل  الكبر،  اخلييزان  هييذا 
للع�صا  وك�رش  الييدويل،  للمجتمع 
الييتييي كيييان يييحييمييلييهييا المييريييكييي 
القييليييييم  دول  وجيييه  يف  والييرتكييي 

والعامل.
الحداث  بت�صارع  الب�صيط  بالتدقيق 
يييدرك  وادليييييب،  حييلييب  ريييفييي  يف 
اجلي�س  بييني  املييبييا�ييرشة  املييواجييهيية  ان 
التي  الرتكية  والييقييوات  ال�صوري 

للبالد،  �رشعي  غر  ب�صكل  دخلت 
اللحظة  هييذه  اىل  تييركيييييا  حتيي�ييرشه 
اجلي�س  تقدم  منع  اي  الردع،  بفكرة 
الن�رشة  جبهة  ارهابي  معاقل  نحو 
وان  والييرتكيي�ييصييتييان،  واليييقيييوقييياز 
تخرنا  لالحدث  ال�رشيعة  الييقييراءة 
على  م�صممة  ال�صورية  الدولة  ان 
�صمن  الع�صكرية  العمليات  متابعة 
الطرق  مرحة  تعتر  متعددة،  مراحل 
تواجد  انهاء  حتى  احدها،  الدولية 
ان  يعني  ما  ادلييب،  يف  الرهابيني 
املتحكمة  العقلية  بح�صب  التييراك 
اىل  �صيدفعون  ال�صوري،  امللف  يف 
جديدة،  �صيا�صية  مفاو�صات  جولة 
على  قدرتهم  عدم  من  وا�صح  وهذا 
ع�صكري  احتكاك  اي  اعباء  حتمل 
�صينعك�س  الييذي  ادلييب،  يف  مبا�رش 
لعدة  الييرتكييي  الييداخييل  على  �صلبا 
تلك  نزوح  ان  يكمن  ابرزها  ا�صباب، 
عوائلها  مع  امل�صلحة  املجموعات 
قاعدة  �صي�صكل  الرتكي  الداخل  اىل 
داخييل  يف  مييتييطييرفيية  لبيئة  وبيينييييية 
بنقل  با�رشت  ا�صال  والتي  تركيا 
اىل  العملية  بييداأ  قبل  االرهييابيييييني 
الذي  فائ�صهم،  من  للتخل�س  ليبيا 
الن�صيج  مع  الن�صجام  ي�صتطع  لن 
هذه  ان  يعني  ما  الرتكي،  الجتماعي 
ت�صعد  التي  ال�صباب  احد  النقطة 
التو�صل  لجييل  ع�صكريا  تييركيييييا 
الدول  مع  حولها  �صيا�صي  لتفاق 
وحتى  ال�صورية  والدولة  ال�صامنة 

والعامل. القليم  دول 
ي�صيقه  الييذي  الييوقييت  هام�س  اإن 
اجلييييي�ييس الييي�يييصيييوري بييياجنيييازاتيييه 
�صقف  ات�صاع  مع  يرتافق  الع�صكرية، 
وال�صيا�صية  الدبلوما�صية  املواجهة 
احتمالية  ينفي  ل  وهذا  املنطقة،  يف 
ي�صيق  بل  الع�صكري،  الحتكاك 
غر  مييغييامييرة  اىل  وحتييولييه  نتائجه 
للجانب  بالن�صبة  النتائج  حم�صوبة 
التي  انقرة  حماولة  وحتى  الرتكي، 
نقاط  من  عييدد  و�صحبت  احتفظت 
وحييلييب،  ادليييب  ريييفييي  املييراقييبيية يف 
غر  ا�صتباك  لنقطة  املنطقة  لتحويل 
نتائج  هي  بعيدة  بقواعد  م�صبوطة 
ال�صوري  للجي�س  الع�صكري  التقدم 

واأدلب. حلب  ريفي  يف 
ق/د

�جلي�س �ل�سوري يقلب �لطاولة على �لرتكي يف �دلب

العلى  وامل�صت�صار  امل�صاعد  اكييد 
امل�صلحة  لييلييقييوات  الييعييام  للقائد 
رحيم  يييحيييييى  اليييليييواء  اليييرانييييية 
القائد  ال�صهيد  دماء  بان  �صفوي، 
م�رشوع  احبطت  �صليماين  قا�صم 
المركي.   القطب  احييادي  العامل 
اقيمت  مرا�صم  خييالل  حديثه  ويف 
كا�صان  مدينة  يف  الحيييد  م�صاء 
و�صط  ا�صفهان  ملحافظة  التابعة 
القائد  لربعينية  احييييياء  اييييران، 
اللواء  قال  �صليماين  قا�صم  ال�صهيد 
ال�ييصييالم  قييائييد  دميياء  ان  �صفوي، 
قا�صم  الفريق  ال�صهيد  ال�صامخ 
على  ال�صعوب  عّرف  قد  �صليماين 
ومقارعة  باحلرية  امليينيياداة  ثقافة 
والهيمنة  والتفرد  والظلم  امركا 
احييادي  الييعييامل  ميي�ييرشوع  واحبطت 
ت�صعى  امركا  كانت  الذي  القطب 
ال�صهيد  دماء  بان  واكد  لتحقيقه. 
املقاومة  جبهة  و�ّصعت  �صليماين 
امركا  حتى  الييدول  من  الكثر  يف 
ان  وا�ييصيياف،  وفيينييزويييال  اجلنوبية 
املجتمع  يف  اثرت  ال�صهيد  هذا  دماء 
وجبهة  ملدر�صة  وا�ص�صت  الييدويل 
اىل  ايران  من  املقاومة  با�صم  جديدة 
ولبنان  و�صوريا  واليمن  افغان�صتان 
او�صع  جبهة  الله  �صاء  وان  والعراق 

بان  واكييد  ال�ييصييالمييي.  الييعييامل  يف 
�صتمهد  �صليماين  ال�صهيد  دميياء 
ال�رشيف  القد�س  لتحرير  الطريق 
ال�صالمية  ال�صعوب  ان  وا�صاف، 
و�صوريا  اليمن  اىل  افغان�صتان  من 
طريق  ب�صالبة  �صتوا�صل  ولبنان 
�صليماين  ال�صهيد  خا�صة  ال�صهداء 
ال�صالم  اعداء  م�صاجع  و�صتق�س 
خييا�ييصيية اميييركيييا واليي�ييصييهيياييينيية 

بية. لوها وا
العلى  وامل�صت�صار  امل�صاعد  و�رشح 
بان  امل�صلحة  للقوات  العام  للقائد 
اميييركيييا والييكيييييان اليي�ييصييهيييييوين 
حققا  بانهما  يتوهمان  الحييتيياليل 
بعملية  املقاومة  ودحييرا  النت�صار 
�صليماين  لل�صهيد  الغادرة  الغتيال 
اىل  وا�صار  املخزية.  القرن  و�صفقة 
حاكتها  التي  امييرات  املييوؤ خمتلف 
ال�صالمية  اجلمهورية  �صد  امركا 
الي  العيييوام  مييدى  على  اليييرانييييية 
كل  وجود  رغم  وقال،  املا�صية   41
والقت�صادية  الع�صكرية  ال�صغوط 
امركا  فر�صتها  التي  والثقافية 
وال�صعودية  ال�صهيوين  والكيان 
حققت  بل  ايران  ُتهَزم  مل  ايران  على 

املجالت. جميع  يف  التقدم 
ق/د

اأكيييد وزيييير اخلييارجييييية الييرو�ييصييي، 
مو�صكو  ا�صتعداد  لفروف،  �صرغي 
انت�صار  منع  حول  مو�صعة  ملفاو�صات 
اإل  النووية،  والأ�صلحة  ال�صواريخ 
الوحيدة  الدولة  لي�صت  ال�صني  اأن 
احلوار.   هذا  يف  اإ�رشاكها  يجب  التي 
ل�صحيفة  مقابلة  يف  لفروف،  وقال 
ن�رشت  غازيتا"  "رو�صي�صكايا 
يفر�صون  "الأمريكيون  الثيينييني: 
ال�صني  ان�صمام  مييو�ييصييوع  دائييمييا 
اليي�ييصييواريييخ  ق�صيتي  بييحييث  اإىل 
والأ�صلحة  املدى  ومتو�صطة  ق�صرة 
لكن  الييهييجييومييييية.  ال�ييصييرتاتيييييجييييية 
متكررة  علنية  ت�رشيحات  هيينيياك 
لن  نها  اأ فيها  توؤكد  بكني  قبل  من 
املفاو�صات،  هييذه  مثل  يف  تنخرط 
ال�صينية  النووية  القوات  هيكل  لأن 
الرو�صي  مثيليه  عن  متاما  يختلف 
لفيييروف:  وتييابييع  والأمريكي". 
متعددة  مفاو�صات  يف  "�صن�صارك 
ال�صني  تغير  حييال  يف  الأطييييراف 
لن  لكننا  مفاجئ،  ب�صكل  موقفها 
كان  ذا  واإ بكني،  قناع  اإ على  نعمل 
جدوى  ل  نه  باأ ثقة  على  الأمريكيون 
حول  لحقة  اإجييراءات  اأي  اتخاذ  من 
ال�صرتاتيجية  الأ�صلحة  مو�صوع 
ذلك".  على  هم  فليعملوا  الهجومية، 
م�صتعدة  رو�صيا  اأن  لفروف  واأو�صح 
حول  املييفيياو�ييصييات  يف  للم�صاركة 
لكنه  �صيغة،  باأي  النووية  الأ�صلحة 
يجب  الأطراف  متعدد  احلوار  اأن  اأكد 

الأخرى. النووية  الدول  ي�صمل  اأن 
بريطانيا  اإىل  ال�صياق  هذا  يف  ولفت 
نوويتني  قوتني  باعتبارهما  وفرن�صا 
وباك�صتان،  الهند  وكذلك  ر�صميا، 
ال�صالح  هييذا  اأي�صا  متتلكان  اللتني 
ملعاهدة  ان�صمامهما  عيييدم  رغيييم 
"وجود  عيين  ناهيك  انت�صاره،  منع 
الأ�صلحة  بحوزتهما  اأخريني  دولتني 

لنووية". ا
ق/د

�ير�ن: دماء �ل�سهيد �سليماين �حبطت 
م�سروع �لهيمنة �لأمريكي

م�ستعدون  لفروف: 
متعددة  ملفاو�سات 

�لأطر�ف حول 
�لنووي

اعتزام  عن  الأمريكية  دارة  الإ يف  كبار  م�صوؤولون  ك�صف 
الدولرات  مليارات  خف�س  اقرتاح  ترامب  دونالد  الرئي�س 
  .2021 املالية  ال�صنة  ميزانية  يف  اخلارجية  امل�صاعدات  من 
هذه  يف  �صي�صعى  ترامب  اإن  لي"رويرتز"  امل�صوؤولون  وقال 
التهديدات  ملجابهة  املالية  املخ�ص�صات  زيادة  امليزانية 
ترامب،  و�صعى  ورو�صيا.  ال�صني  من  املتنامية  القت�صادية 
اإىل  املا�صي  العام  مليزانية  اقرتاحه  يف  جمهوري،  وهو 
�صديدة  مقاومة  واجه  لكنه  اخلارجية  امل�صاعدات  خف�س 
اأحدث  و�صتن�رش  �صعيه.  يف  ينجح  ومل  الكونغر�س  من 
لقرتاحاته  م�صودة  وهييي  الثنني  غييدا  لرتامب  ميزانية 
املوافقة  تنال  اأن  اأخرى  مرة  ُيرجح  ول  نفاق  الإ جمال  يف 
اإن  دارة  الإ يف  م�صوؤول  وقال  انتخابات.  �صنة  يف  خا�صة 
امل�صاعدات  يف  املئة  يف   21 ن�صبته  خلف�س  �صي�صعى  ترامب 
مليار   44.1 تخ�صي�س  يطلب  اقييرتاح  �صمن  اخلارجية 
 55.7 كانت  بعدما  املقبلة  املالية  ال�صنة  يف  لها  دولر 
ال�صارية   2020 املالية  ال�صنة  ميزانية  يف  دولر  مليار 

. ليا حا
يف  �صتبقى  لأوكرانيا  امل�صاعدات  اأن  امل�صوؤول  وذكيير 
�صاحة  ال�صيوخ  جمل�س  وبراأ   .2020 ميزانية  م�صتويات 
متهيدا  م�صاءلته  ق�صية  يف  املا�صي  الأ�صبوع  ترامب 
حلثها  لأوكرانيا  م�صاعدات  بحجب  اتهامه  بعد  لعزله 
جو  الدميقراطي  ال�صيا�صي  مناف�صه  ب�صاأن  التحقيق  على 
مر�صح  لي�صبح  ي�صعى  والذي  ال�صابق  الرئي�س  نائب  بايدن 
العام  هذا  الأمريكية  الرئا�صة  انتخابات  يف  الدميقراطيني 

ترامب. اأمام 
ق/د

تر�مب يعتزم خف�س 
�مل�ساعد�ت �خلارجية
 يف ميز�نية 2021

اإ�صابة  حالة  اأول  اإن  ال�صينية  الييزراعيية  وزارة  قالت 
�صديدة   "H5N6" �صاللة  من  الطيور  نفلونزا  اإ بفرو�س 
�صيت�صوان،  قليم  باإ دواجن  مزرعة  يف  اكت�صافها  مت  العدوى 
اإن  الأحد  م�صاء  الوزارة  وقالت  ال�صني.   غربي  جنوب  يف 
 ،2497 على  حتتوي  دواجن  مزرعة  يف  نفقت  طائرا   1840
اأول  هي  هذه  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت  الباقي.  اإعدام  مت  وقد 
الطيور  نفلونزا  لإ امل�صّبب   "H5N6" بفرو�س  اإ�صابة  حالة 
البجع  لطائر  حالت  اأربع  ظهور  بعد  دواجن،  مزرعة  يف 

 . اليوم  رو�صيا  موقع  يف  جاء  ح�صبما  احلايل،  العام  خالل 
ق/د

بعد كورونا..  فريو�س 
�إنفلونز� �لطيور يتف�سى

 يف �ل�سني
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نحو �إعالن بلدية نقرين بتب�سة منطقة �أثرية 

حممد علي 
------------------ 

لييدى  اليييوزييييرة  اأو�ييصييحييت  و 
العمومي  باملتحف  اّطييالعييهييا 
اللوحة  على  لتب�صة  الوطني 
بداية  املكت�صفة  الف�صيف�صائية 
عني  مبنطقة  اجلييارييية  اليي�ييصيينيية 
لبلدية  قليميا  اإ التابعة  بوديا�س 
اإىل  تعر�صت  التي  و  نقرين، 
وجيزة  فرتة  بعد  تخريب  عملية 
"الرتخي�س  بيياأن  اكت�صافها  من 
الكت�صافات  و  البحث  لعمليات 
من  امليينييطييقيية،  بييهييذه  ثيييريييية  الأ
للحفريات  حييد  و�ييصييع  نييه  �ييصيياأ
على  الق�صاء  و  ال�رشعية  غر 
و�رشقتها  ثار  الآ تخريب  ظاهرة 

. " يبها تهر و
باأن  دودة  بن  ال�صيدة  اأ�صافت  و 
عديدة  ثار  باآ تزخر  تب�صة  "ولية 
ومنها  املكت�صفة  تييلييك  منها 
بعد  تكت�صف  مل  الييتييي  تييلييك 
احلفاظ  و  حمايتها  يجب  والتي 
اإعالميا،  لها  الرتويج  و  عليها 
الثقافة  جمال  يف  ا�صتثمارها  و 
الأجانب  ل�صتقطاب  وال�صياحة 

بلدية  م�صتوى  على  ل�صيما 
تعاقب  �ييصييهييدت  الييتييي  نييقييرييين 
خلفت  التي  احل�صارات...  عديد 
ثارا  حتتاج اإىل مزيد من  اآ وراءها 

الهتمام". و  العناية 
الف�صيف�صائية  اللوحة  وب�صاأن 
تخريبها  مت  الييتييي  اجليينييائييزييية 
ال�صيدة  فييادت  اأ نقرين  ببلدية 
من  حتويلها  "بعد  نه  باأ الوزير 
املتحف  اإىل  اكت�صافها  مكان 
�صتخ�صع  الوطني  العمومي 
خمت�صني  قبل  من  ترميم  لعملية 
وعر�صها  الف�صيف�صاء،  ترميم  يف 
م�صتوى  على  اجلمهور  على  
لهذا  تخ�صي�صه  �صيتم  متحف 

لغر�س". ا
بيياب  ملعاينة  توقفها  لييدى  و 
تب�صة،  مدينة  و�ييصييط  كييركييال 
للفرتة  تاريخه  يعود  الييذي  و 
الثقافة  وزيرة  اأعطت  الرومانية 
املعنيني  للم�صوؤولني  تعليمات 
فورية  "عملية  ملبا�رشة  حمليا 
التي  الرتميم  عملية  ثار  اآ زالة  لإ
التي  و   2004 �صنة  بها  القيام  مت 
الإ�صمنت  ا�صتخدام  خاللها  مت 
املنظر  من  �صوه  الييذي  امل�صلح 
الأثري"  اليي�ييرشح  لييهييذا  الييعييام 
احلفاظ  �ييرشورة  على  م�صددة 
اإعييادة  عند  املييكييان  روح  على 

الرتميم. عملية 

الروماين  امل�رشح  م�صتوى  وعلى 
دودة  بن  ال�صيدة  دعت  املتدرج 
اإىل  حمليا  الييقييطيياع  ميي�ييصييوؤويل 
تب�صة  ولييية  ثييار  بيياآ "الهتمام 
�ييصيينيياعيية  يف  وا�ييصييتييخييدامييهييا 
دخل  م�صادر  خلق  هدفها  ثقافية، 
"�رشورة  على  م�صددة  جديدة"، 
حمايتها  اأجل  من  اجلهود  تكثيف 
بفعل  التدهور،  و  الييزوال  من 
خملفات  اأو  الطبيعية  العوامل 

ن�صان". الإ ن�صاط 
تب�صة  وايل  ك�صف  جهته  ميين 
تخ�صي�س  عن  الله  عطا  مولتي 
مليون  ب15  يقدر  مايل  غالف 
�ييصيينييدوق  مييين  مييقييتييطييع  دج 
للجماعات  الت�صامن  و  ال�صمان 
هذا  حول  �صور  لإجنيياز  املحلية، 
انييتييظييار  يف  املييتييدرج  امليي�ييرشح 
اإ�صافية  مالية  موارد  تخ�صي�س 
م�رشوع  عيين  التجميد  رفييع  و 

له. العتبار  اإعادة 
الثقافة زيارة  و �صتوا�صل وزيرة 
اإىل  تقودها  التي  التفقد  و  العمل 
بلدية  اإىل  بالتوجه  تب�صة  ولية  
�صتتفقد  حيث  بييييي�ييس،  الأ امليياء 

"برزقال". الرومانية  املع�رشة 

"�إعالن  �أجل  �لآثار من  للبحث يف علم  �لوطني  �ملركز  مل�سوؤويل  تعليمات  تب�سة،  بن دودة من  مليكة  �لثقافة  �أعطت وزيرة 
�لآثار". علم  يف  �لباحثني  و  �ملخت�سني  لفائدة  �لأثري  للبحث  مرخ�سة  �أثرية  منطقة  تب�سة  جنوب  نقرين  بلدية 

�لأثري للبحث  ....مرخ�سة 

�صينمائيون  مهنيون  دعييا   
اإيجاد  اإىل  العا�صمة  باجلزائر 
فيييالم  الأ تييوزيييع  مل�صكل  حييل 
يف  الأ�صعف"  "احللقة  باعتباره 
اجلزائري،  ال�صينمائي  نتاج  الإ
وهييييذا ميين خيييالل ا�ييصييتييعييادة 

ال�صينما. قاعات 
واعييييتيييير مييي�يييصييياركيييون يف 
لل�صينما"  وطنية  "جل�صات 
الثقافة  وزارة  تنظيم  -ميين 
املكلف  الدولة  كاتب  تراأ�صها 
ال�صينماتوغرافية  بال�صناعة 
اأن  �صحايري-  يو�صف  ب�صر 
حللقة  تاما"  "غيابا  هيينيياك 
نتاج  الإ �صل�صلة  يف  التوزيع 
الييذي  اجلييزائييري  ال�صينمائي 
معروف"  "غر  اليوم  اإىل  يبقى 

املحلي. للم�صاهد 

هييذه  يف  ميي�ييصيياركييون  ورافيييع 
خ�ص�صت  -الييتييي  اجلييليي�ييصييات 
نييتيياج-  لييالإ الأول  يييومييهييا  يف 
قاعات  "ا�صرتجاع  ليي�ييرشورة 
للبلديات"،  التابعة  ال�صينما 
عن  حتويلها  "مت  التي  تلك  و 
اآخييرون  اقييرتح  فيما  مهامها" 
ت�صير  ملهمة  اخلوا�س"  "تويل 

القاعات. هذه 
من  امل�صاركون  هوؤلء  وتطرق 
امل�صاكل  ملختلف  اأخييرى  جهة 
على  نتاج  الإ هذا  تواجه  التي 
ال�صباب  املنتجني  "دعم  غييرار 
الداخلية"  الييييوليييييات  يف 
من  والإعفاء  ال�رشائب  و"رفع 
التجهيزات  ا�صتراد  ر�ييصييوم 
"ت�صهيل  وكييذا  ال�صينمائية" 
ميينييح وا�يييصيييتيييغيييالل رخيي�ييس 

"الدفع  ييي�ييصييا  واأ الت�صوير"، 
ال�صبون�صورينغ"  بييثييقييافيية 
حميياربيية  اإىل  بيييالإ�يييصيييافييية 

املتف�صية". "البروقراطية 
�ييصييف مييين جييهيية اأخيييرى  وتيياأ
"غياب  لي  اآخييرون  م�صاركون 
واملنتجني  املخرجني  من  العديد 
اليي�ييصيياحيية  يف  املعروفني" 
هذه  عن  اجلزائرية  ال�صينمائية 

قولهم. حد  على  اجلل�صات 
�صحايري  يو�صف  ب�صر  واأكد 
�صيا�صية"  "اإرادة  وجييود  على 
تعي�صها  التي  امل�صاكل  حلييل 
خالل  من  اجلزائر  يف  ال�صينما 
املكلفة  الدولة  كتابة  تاأ�صي�س 
ال�صينماتوغرافية  بال�صناعة 
القاعات  ا�صتغالل  اأن  م�صيفا 
كبرا"  م�صكال  يزال  ول  "كان 

املكلفة  الييدوليية  كييتييابيية  واأن 
ال�صينماتوغرافية  بال�صناعة 
ال�صينما  مهنيي  مع  �صتعمل 

املنا�صبة". "احللول  لإيجاد 
ييي�ييصييا  وعيييرفيييت اجلييليي�ييصييات اأ
املكلف  املنتدب  الوزير  ح�صور 
�صيافات  ن�صيم  باحلا�صنات 
ال�صغرة  املوؤ�ص�صات  ووزييير 
واقت�صاد  النا�صئة  واملوؤ�ص�صات 
حيث  جريدان  يا�صني  املعرفة 
لتقدمي  "ا�صتعدادهما  عن  اأعربا 
لل�صينمائيني  امل�صاعدة"  يييد 

ئريني. اجلزا
يومي  اجلل�صات  هذه  وت�صتمر 
من  كل  مع  والثالثاء  الثنني 
ونييوادي  واجلمعيات  التقنيني 

. ل�صينما ا
ق/ث

النقد  يف  الروفي�صور  تكرمي  مت 
و  وغلي�صي  يييو�ييصييف  دبييييي  الأ
بييداع  الإ بجائزة  مييوؤخييرا  الفائز 
العزيز  عبد  ملوؤ�ص�صة  ال�صعري 
حفل  خيييالل  الييبييابييطييني  �ييصييعييود 
الرئي�صية  املكتبة  احت�صنته 
م�صطفى  العمومية  للمطالعة 

بق�صنطينة. نطور 
ليو�صف  حار  تكرمي  توجيه  مت  و 
حماطا  كيييان  اليييذي  وغلي�صي 
حمبي  و  الأدب  رجال  من  بجمع 
طلبته  من  العديد  اأي�صا  و  الكلمة 
املوؤ�ص�صة  هذه  دارة  اإ طرف  من 
اإحيييراز  ميين  لتمكنه  الثقافية 
ال�صعري  بداع  لالإ البابطني  جائزة 
يف  بحوثه  عن  النقد  جمييال  يف 

للخطاب  املو�صوعاتي  "التحليل 
" ل�صعري. ا

�صكره  عيين  اأعيييرب  اأن  بييعييد  و 
تنظيم  يف  �صاهموا  ميين  جلميع 
هييييذا احليييفيييل الييتييكييرميييي ذكيير 
مبختلف  وغلي�صي  الروفي�صور 
يعود  اأن  قبل  م�صواره  مراحل 
"التحليل  عمله  عيين   للحديث 
امليييو�يييصيييوعييياتيييي لييلييخييطيياب 
مرة  لأول  �صدر  الذي  ال�صعري" 
تظاهرة  مبنا�صبة   2007 �صنة 
العربية  الثقافة  عا�صمة  اجلزائر 
حت�صينه  و  طبعه  يعاد  اأن  قبل 

الزمن." من  ع�رشية  مرور  بعد 
فخور  جد  نا  "اأ بالقول  اعرتف  و 
اإحييراز  من  لتمكني  كجزائري 

هذا   2020 ل�صنة  البابطني  جائزة 
الأكر  اأحالمي  جل  يتجاوز  الأمر 
كنت  نني  اأ و  خ�صو�صا  جنونا 
اأ�صبح  اأن  �صغر  طفل  نا  اأ و  اأمتنى 

البتدائي." الطور  يف  معلما 
املكتبة  مديرة  اأكدت  جهتها  من 
العمومية  للمطالعة  الرئي�صية 
بق�صنطينة  نييطييور  م�صطفى 
التكرمي  هييذا  بيياأن  درواز  وافية 
يف  البارزة  النجوم  لأحد  املوجه 
يد�صن  ال�صعر  و  الأدب  حقل 
بيي�ييصييكييل جييد رائييييع الييرنييامييج 
لهذا  املكتبة  هييذه  اأعدته  الييذي 

�صبوع. لأ ا
على  عييالوة  نه  باأ ك�صفت  كما 
الن�رش  دار  يكرم  الذي  املعر�س 

 13 اإىل   9 ميين  البهاء"  "دار 
�صت�صتقبل  اجليياري  ال�صهر  من 
للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة 
رجل  الثنني  غد  يوم  العمومية 
الله حمادي يف جل�صة  الأدب عبد 
اجلديد  لإ�ييصييداره  هييداء  بييالإ بيع 

اجلزائر." "هنا  جملة  درا�صة 
يو�صف  ر�صيد  اأن  بالذكر  جدير 
 10 يقارب  مبا  يزخر  وغلي�صي 
ال�صيخ  جائزة  بينها  من  جوائز 
�صعود  جائزة  و  للكتاب  زايييد 
زكريا  مفدي  جائزة  و  ال�صباح 
بختي  جائزة  و  املغاربي  لل�صعر 

عودة. بن 
ق/ث

م�سكل �لتوزيع �حللقة �لأ�سعف يف �لإنتاج �ل�سينمائي �جلز�ئري

تكرمي يو�سف وغلي�سي بق�سنطينة

بجامعات  قريب  عما  �صيتم 
الفيلم  عيير�ييس  ق�صنطينة 
الييوثييائييقييي الييييذي اأخييرجييتييه 
م�صار  حييول  عمور  �صورية 
و  ف�صيلة  ال�صهيدتني  الأختني 
يتناول  الييذي  و  �صعدان  مرمي 
�يييصيييهيييادات غييير ميي�ييصييبييوقيية 
�يييصيييكيييال الييتييعييذيييب  حييييول اأ
الن�صاء  لها  تعر�صت  الييتييي 
ال�صتعمار  بييان  اإ اجلزائريات 
بق�صنطينة،  مييزيييان  اأ مبييزرعيية 

املخرجة. من  علم  ما  ح�صب 
نه  باأ عمور  ال�صيدة  اأو�صحت  و 
الوثائقي  الفيلم  عر�س  �صيتم 
ق�صنطينة  بجامعات  التاريخي 
مت  تن�صيطي  برنامج  اإطييار  يف 
قطاع  مييع  بالتعاون  اإعيييداده 
م�صلطة  اليييعيييايل،  الييتييعييليييييم 
هييمييييية هييذا  اليي�ييصييوء عييلييى اأ
ثراء  "اإ يف  املبادرات  من  النوع 
و  للطلبة  التاريخية  املعارف 

الوطني." ح�صهم  حتفيز 
الييذي  العمل  عر�س  و�صيتم 
املجاهدة  ل�صان  على  يتناول 
ليييييلييى �يييصيييدييييرة )�ييصييقيييييقيية 
و  بلكحل  نفي�صة  ال�صهيدة 
العلماء  جمعية  ع�صو  ابيينيية 
لعرو�صي  اجلزائريني  امل�صلمني 
التعذيب  �ييصييكييال  اأ بلكحل( 
الن�صاء  لها  تعر�صت  الييتييي 
مييزيييان  اجلييزائييريييات مبييزرعيية اأ
الكليات  خمتلف  طلبة  مييام  اأ
"يف  �صبطه  �صيتم  برنامج  وفق 
ملخرجة  ا�صتنادا  لحق"،  وقت 

. لفيلم ا
و�ييصييييي�ييصييلييط هييييذا الييفيييييلييم 
�صاعة   1 يدوم  الذي  الوثائقي، 
لكفاح  املخ�ص�س  و  دقيقة   30
بييطييلييتييي اليييثيييورة اجلييزائييرييية 
�ييصييعييدان،  ميييرمي  و  فيي�ييصيييييليية 
اأ�صكال  خمتلف  على  ال�صوء 
التي  اأمزيان  مبزرعة  التعذيب 
�صوزيني  فيال  مبعية  كييانييت 
هييم  اأ ميين  العا�صمة،  باجلزائر 
ميييراكيييز الييتييعييذيييب الييتييي مت 
دارة  الإ طييرف  ميين  تهيئتها 
ال�ييصييتييعييمييارييية خيييالل حييرب 
�صكل  على  الوطني  التحرير 
عيييدة وحييييدات خمييتيي�ييصيية يف 
كفاح  دعم  اأ�صكال  جميع  قمع 
اأجييل  ميين  اجلييزائييري  ال�صعب 
اأو�صحت  ما  وفق  ا�صتقالله، 

عمور. ال�صيدة 
ف�صيلة  دور  �ييرشد  و�صيتم 
الن�صاء  اأوىل  "اإحدى  �صعدان 
حتملن  الييلييواتييي  اجلييزائييريييات 
امل�صتوى"  عالية  م�صوؤوليات 
الوثائقي  الفيلم  هذا  اإطار  يف 
تخ�صي�س  مت  الذي  التاريخي 
تلك  ملييهييارات  منه  كبر  جييزء 
بني  من  تعد  التي  البطلة  ة  املراأ
اأحرزن  اللواتي  الن�صاء  اأوىل 
الفرتة  خالل  البكالوريا  �صهادة 
املخرجة  تقول  ال�صتعمارية، 
�ييرشورة  على  �ييصييددت  الييتييي 
على  الأحداث"  تلك  كل  "�رشد 
على  حتفيزهم  اأجل  من  الطلبة 

الظروف.  كل  يف  بلدهم  خدمة 
نه  اأ عمور  ال�صيدة  واأ�صافت 
اأختها  م�صار  اكت�صاف  �صيتم 
ممر�صة،  كييانييت  الييتييي  ميييرمي، 
اإطييار  يف  الطلبة  طييرف  "من 
�صي�صكل  الييذي  العمل  هييذا 
تتناول  فيها  موثوق  �صهادة 
اجلزائريات  الن�صاء  �صجاعة 
نواع  اأ لأفظع  تعر�صن  اللواتي 
اجلزائر  ت�صبح  حتى  التعذيب 

م�صتقلة". و  حرة 
مت  -الييذي  العمل  هييذا  و�صلط 
�صنة  له  التح�صر  يف  ال�رشوع 
جوانب  على  ال�صوء   2016-
احلياة  من  معروفة  غر  تزال  ما 
ال�صهيدتني  لالأختني  الثورية 
ما  ح�صب  احلييرييية،  �صبيل  يف 
باأن  مو�صحة  املخرجة  اأ�صافته 
�صاهموا  جماهدين  من  كثرا 
هييذا  اإجنيييياز  يف  بيي�ييصييهيياداتييهييم 

الوثائقي. الفيلم 
ف�صيلة  عييلييى  الييقييبيي�ييس  ومت 
�ييصييعييدان الييتييي كييانييت واحييدة 
اللواتي  القليالت  الن�صاء  من 
اجتماعات  ح�صور  من  متكّن 
التاريخية  الثانية  الولية  قادة 
خيييالل مييواجييهيية مييع اجليينييود 
اقتحموا  الييذييين  الفرن�صيني 
كانت  اليييذي  اليي�ييرشي  املييخييبيياأ 
 1960 بريل  اأ يف  فيه  متواجدة 
الييفييور  عييلييى  حتييويييلييهييا  مت  و 
ملزرعة  التعذيب  مييركييز  اإىل 
هناك  تعر�صت  حيث  اأمزيان، 
ح�صب  التعذيب،  نواع  اأ ب�صع  لأ
هذا  خالل  املقدمة  ال�صهادات 

الوثائقي. الفيلم 
مرمي  ال�صغرى  �صقيقتها  مييا  اأ
الأخيييرى  هييي  التحقت  الييتييي 
بيي�ييصييفييوف اليييثيييورة فييقييد مت 
املوت  حتى  تعذيبها  و  اعتقالها 
تعر�صت  التي  جثتها  لقاء  اإ مت  و 
جييوان   22 بييتيياريييخ  للتنكيل 
منا�صال   52 جثث  مع   1958
كهف  يف  ق�صنطينة  من  اآخيير  
ابن  ببلدية  بييوغييارب  بجبل 
ح�صب  �صابقا(،  )الهرية  بادي�س 

ال�صهادات.  ذات 
الفيلم  خمييرجيية  واأو�ييصييحييت 
لأول  عر�صه  مت  الذي  الوثائقي 
حداد  مالك  الثقافة  بدار  مرة 
العمل  هييذا  بيياأن  بق�صنطينة 
يتعني  تاريخية  وثيقة  ي�صكل 
املواطنني  من  عدد  اأكر  متكني 
مييين اكييتيي�ييصييافييهييا، ل�ييصيييييمييا 
اأجل  من  اجلامعات  و  باملدار�س 
التي  لالأجيال،  درو�ييس  تقدمي 
م�صر  حتمل  نها  اأ املفرت�س  من 

ئر. اجلزا
و  ق�صنطينة  مدينة  وبو�صط 
حتمل  الييكييدييية  بييحييي  حتييديييدا 
ف�صيلة  كانت  التي  الثانوية 
ال�صهيدتني  ا�صم  فيها  تلميذة 
اللتني  �صعدان  ف�صيلة  و  مرمي 
كاملة  لأجيال  بالن�صبة  تعدان 
اللتزام  و  للت�صحية  منوذجا 

الوطن. اأجل  من 
ق/ث

عر�س عما قريب �لفيلم �لوثائقي 
حول �لأختني �ل�سهيدتني �سعد�ن 

بجامعات ق�سنطينة
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مهما  تزول  ل  اأبدية  �صداقة  �صيء  اأجمل 
كانت الظروف و �صديق ل ين�صى �صحبته 
ل�صديقه وكان الوفاء و الإخال�س يجمعهما 
ل�صنيعك  و  لك  خمل�س  �صيبقى  ل�صنوات، 
يتذكرك طوال حياته لأن معروفك  معه بل 
�صخرة  على  منقو�س  و  مكتوب  ظل  معه 
و  ال�صنوات  رييياح  متحوها  ل  التي  الوفاء 
اخلدمة  من  �صنوات  عييدة  وبعد  الييزميين... 
عينيه  اإحدى  اأفقدته  بليغة  اإ�صابة  اأ�صيب 
اأن  بعد  فيها  وظل  مزرعته   لزم  بعدها  من 
وان�صغل  لالبد  الع�صكرية  وظيفته  غادر 
بحياته املدنية.. مل يجد اأمامه �صوى بندقيته 
اأخذها بقوة و هو مم�صك  املعلقة على اجلدار 
احل�صان  ظهر  على  م�رشعا  خرج  بيديه  بها 
بقوة  و�صده  ب�رشعة  ظهره  امتطى  الييذي 
يتتبع اأثر الذئب يريد اأن يقتله بعد ان ق�صى  
على قطيع الأغنام عندما خرج ال�صياد من 
املزرعة كان الذئب يف طرف اجلهة الأخرى 
اإنه  له  يقول  وكاأنه  يعوي  وهو  الغابة  من 
هذه  كانت  لقد  اأخرى  مرة  و�صيعود  ذاهب 
ال�رش�س.  الذئب  قبل  من  التحدي  عالمة 

تتبع ال�صياد اأثره خطوة بخطوة و كان الرد 
من  كبرا  تعبا  احل�صان  تعب  جدا  �صديدا 
طول الطريق و اأ�صبح غر قادر على ال�صر 
اللحظات توقف  كان ثقيل احلركة، يف هذه 
الراحة يف  ق�صطا من  ياأخذ  اأن  يريد  ال�صياد 
مكان اآمن بعيد عن النهر و ترجل من على 
قليال  احل�صان  قدم  ذلك  بعد  احل�صان  ظهر 
من  القليل  ي�رشب  كي  النهر  طييرف  اإىل 
كبرة  ب�صجرة  احل�صان   ربط  اأن  وبعد  املاء 
ال�صياد  جمع  ظهره.  على  من  ال�رشج  اأنزل 
قليال  يدفاأ  كي  النار  باإ�صعال  وقام  احلطب 
بالقرب  جل�س  النار  اأ�صعل  اأن  بعد  وبالفعل 
الظالم  كان  بالدفء  ي�صعر  بداأ  حتى  منها 
قد خيم على الغابة التي ل ترى منها �صوى 
اأخفاها  اأن  بعد  الأغ�صان  و  الأ�صجار  بع�س 
ال�صباب. الذئب ظهر جمددا فوق التلة وهو 

يعوي كان ينظر لل�صياد نظرة غريبة.
لأنه  العنيد  الذئب  هذا  من  ال�صياد  احتار 
م�صدر اإزعاج له و ل يريد الإ�صت�صالم اأبدا  

لأنه ذكي للغاية.
لقد غطت كل  مكان  كانت يف كل  الثلوج 
اأ�صجار الغابة و الذئاب املنت�رشة يف كل جهة 
هذا  يف  ي�صر  اأن  ي�صتطيع  ل  ال�صياد  كان 
الظالم ومن املمكن اأن يظل الطريق و�صط 

هذه الغابة الكبرة ول يعرف طريق عودته.
لأنها  النا�س  من  الكثر  يخافها  الغابة  هذه 
الرد  حتدى  ال�صياد  لكن  �صا�صعة  و  كبرة 
و اخلوف و �صار يتتبع اأثر الذئب الذي يظهر 
و يختفي فجاأة وكان عازم اأن يق�صي عليه 
اأخرى  مرة  عاد  لقد  حياته،  ذلك  يكلفه  ولو 
ل�صنني.  ن�صيها  التي  املا�صية  ذكرياته  اإىل 
نعم اإنها ايام ق�صاها يف احلرب. كانت اأيام ل 
تن�صى و القنا�صة التي لزمته طيلة �صنوات  
قنا�صته  مبنظار  يختارها  التي  الأهييداف  و 
ثم يحدد و  بدقة عالية جدا وبعناية �صديدة 

ي�صوب على الهدف الذي اختاره.
الأمييطييار... الثلوج...   ... اجلبال...الغابة 
يزال  �صيء ل  ال�صاللت كل  مياه  و�صوت 
لها  اهتز  قوية  نوبة  تنتابه  و  خميلته  داخل 
كامل ج�صده تذكر رفيقه يف هذه اللحظات 
اإىل  يدخله  باردا  هواءا  يتنف�س  ال�صياد  كان 

�صدره ثم يخرجه باأنفا�س �صاخنة.
قال : ..اآه يا �صديقي ويا رفيقي لقد حملتك 
على كتفي والر�صا�س ل يزال �صاهدا على 
جتاوزناها  الألغام  تلك  وكل  الأيام  تلك  اثر 
بحذر و اخلطر حمدق بنا من كل جهة وكاد 
لكن  حياتنا  وينهي  علينا  ينفجر  اأن  اللغم 

جنونا نعم جنونا بف�صل الله.

كانت  لقد  ...اآه   -
يا  اأيييييييام �ييصييعييبيية 
�صتي  قنا . . فيقي ر
كل  يل  بالن�صبة  هي 
معي  ظلت  و  �صيء 
برفقتي  ل�صنوات 
اأحملها معي يف كل 

فجاأة  الأوقات  هذه  يف  الذئب  يظهر  مكان، 
هجم  و  افرتا�صه   يريد  مبا�رشة  ورائييه  من 
بالبندقية  مم�صك  مبا�رشة  ال�صياد  كان  عليه 
�صوبها يف اجتاه راأ�س الذئب و لكن الطلقة 
توجهت نحو ال�صجرة ف�صقطت البندقية من 
اأخرج  ب�رشعة  و  الأر�ييس  على  ال�صياد  يد 
عنق  يف  يغر�صه  اأن  يريد  �صكينه  ال�صياد 
جمموعة  تظهر  الب�رش  ملح  يف  و  الذئب 
حلقة  و�صط  ال�صياد  اأ�صبح  و  الذئاب  من 
نفذت  فقد  ي�صنع  ما  يعرف  مل  الذئاب  هذه 
لزمه  الذي  رفيقه  فتذكر  بندقيته  خراطي�س 
طيلة �صنوات وكان �صنده يف كل حلظة لقد 
�صينقذه  ومن  مرات  عدة  املوت  من  اأنقذه 
الذئاب  املرة  وهو و�صط جمموعة من  هذه 
امل�صتعلة  احلطب  من  قطعة  فاأخذ  املفرت�صة 
بها  يلوح  اأ�صبح  و  النار  لهب  و�صط  من 
ترتاجع  كي  الييذئيياب  نحو  �صمال  و  ميينا 

وفجاأة  ال�صياد  من  تكن مذعورة  للوراء مل 
�صيء  كاأن  �صعرت  و  عليها  ال�صكون  خيم 
�صيحدث لها كانت الذئاب يف مكانها تنظر 
ال�صياد  وقف  عليه  تهجم  اأن  تريد  لل�صياد  
طلقات  عدة  ي�صمع �صوت  وهو  مكانه  يف 
نحو  ذهول  يف  ينظر  كان  امل�صدر  جمهولة 
ويف  الآخر  تلو  واحدا  �صقطت  التي  الذئاب 
ت�صيل  ودمائها  جميعا  �صقطت  الب�رش  ملح 
�صديقه  اأن  ال�صياد  فعرف  الأر�ييس  على 
بالقرب منه نعم لقد كان يلزمه طوال حياته 
املزرعة  اإىل  اأدراجييه  ال�صياد  ظله.عاد  مثل 
اإىل بندقيته التي تفح�صها جيدا  وهو ينظر 
ثم قام مب�صحها بقطعة قما�س  وعلقها على 
اجلدار، نظر اإىل موقد النار و ال�صتاء ل يزال 
و  وجهه  على  وا�صح  كان  الرد  بدايته  يف 
يديه، حمل فنجان القهوة بيده وهو ل يزال 
حتى  القليل  منه  يرت�صف  ان  يريد  �صاخن 

يح�س بالدفء. 
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ن�سر�هلل
يف البداية ت�رش 
املحامية  الكاتبة 
النعيم  �صلمى 
م�صكلة  ،لأن 
فعال  الت�صنيف 
ل�صاحب  ترجع 
واتفاقه  العمل 
مييييع �ييصيياحييب 
يتدخال  اأن  والناقد  القارئ   الدار.. ولي�س على 
اإل يف حمتوى امل�صمون وم�صارات وتوجهات 
املعنى حتى ل نقول باأنه يوجد اأهل اخت�صا�س 
مهمتهم الأ�صا�صية هي ت�صنيف الأعمال.....هذه 
بالتمام.عكفُت  ت�صم50ق�صيدة  اإذا  الباكورة 
اأي  الأ�صبوع  تتجاوز  مل  مدة  يف  قراءتها  على 
مفا�صلها  تفكيك  يف  �صعوبة  اأجييد  مل  اأنني 
التي  البحث  حمركات  نحو  الو�صول  وكيفية 
اأكر  لعامل  الولوج  نحو  بالكاتبة  تدفع  كانت 
ال�صتينيات  بداية  من رومان�صي.بل يذكرنا مع 
كان  املا�صي.حيث  القرن  من  وال�صبعينيات 
مثل  مثلها  ومغزى  وقع  العاطفية  للعالقات 
رفيع  كان  نف�صه  احلب  باأن  قل  العليا...اأو  القيم 
الع�رش  ال�صاأن يومها.عك�س ما يحدث يف هذا 
الرقمي املت�صارع،حيث ُينظر للمراأة باأنها ج�صد 
مزخرفة  واأ�صكال  �صلعة  وجمييرد   ، اإل  لي�س 
النوع  لهذا  القارىء  اأن  وم�صاحيق.واأق�صد 
معه  يحمل  ممن  يكون  اأن  هو  املجموعات  من 
الطرق  على  ولي�س)احلب  اجلميل  الزمن  بذور 
يحيط  مبا  يتغذى  الذي  احلب  وهو  املعا�رشة(. 
الكرى  القيمة  ومغريات.اإن  ماديات  من  به 
مغامرات  يف  غرقنا  خالل  من  بها  نخرج  التي 
ال�صتقرار  وعدم  التوهان  هي  ال�صاعرة  البطلة 
اللقاء  قبل  ما  بني  متتالية  هواج�س  حدوث  بل 
واحلرة  ال�صك  ي�صود  بعده.حيث  وما  واأثناءه 
من  واخلوف  التوج�س  مل�صاعر  الغلبة  واإعطاء 
عدم الوفاء وعدم الت�صحية..وكاأن باملراأة املحبة 
ت�صع يف احل�صبان كل �صغرة وكبرة بدءا من 
حركة اإىل نظرة اأو اإمياءة واإيحاء.ونلتم�س باأن ما 
حتوزه من جتربة يف احلياة والتكوين الثقايف هو 

اأكر بكثر من املحطات التي بدت معانيها �صبه 
�صيقة اأو قل هي �صيقة امل�صاحات. وهذا ما ترك 
والظنون..  وال�صك  للت�صاوؤل  كبرة  م�صاحات 
بها  تتمتع  التي  ال�صخ�صية  قوة  على  والدليل 
مالم�صة  مرة  كل  يف  حماولتها  هي  الكاتبة 

احلكمة كهذا ال�صطر من اإحدى الق�صائد:
ولقد ملحُت �صدائدا وعوا�صف،

حتى ابتليت مبا رماه �صداد...
وراأيت اأوجاع الهوى حتى غدا 

جرحي �صديدا من �رشاب زماين
 واإ�رشار الكاتبة على البفاء  يف عوامل الع�صق:

مل الع�صق مقرة اللقاء...
مل الدهر �صاِه يغي�س الع�صاق...
مِل الع�صق يف كل حرب ميوت،

ويف كل �صعي يلقى بالء
باأن  لنا  توحي  اللغوية  التوظيفات  وهييذه 
�صاعرتنا متاأثرة اأميا تاأثر بال�صعراء الأمراء وعلى 
يغو�س  ما  غالبا  الذي  �صوقي  اأحمد  راأ�صهم 
ا�صتعمال  طريق  عن  العاطفية  امل�صاعر  يف 
وكذلك  والقبلية...  البعدية  والأزمنة  احلكمة 
بنا �صاحبتنا  املهجر...ثم تعرج  عدد من �صعراء 
نحو �صور جد جميلة وهذا متوقع جدا كونها 
ت�صكيلية.مما  وفنانة  حلي  م�صممة  بالذات  هي 
�صاعدها على الر�صم بالكلمات كما يقول نزار 

قباين.خا�صة يف مقطع:
يا اأيها الوجه اجلميل رويدك ...

هل يف غيابك راحة ملتيم...
ما عاد ع�صقك يف فوؤادي قابع....

يوم اللقاء ودعتني...يا ن�صف القلب...
يا لعبة الأقدار...

قد كنت قطرة ماء يف جوف فاِه
دللة  تتكرر.وهذه  ال�صور  هذه  من  الكثر 
اإ�صقاطية على حالت عا�صتها ال�صاعرة نف�صها 
وما زالت اآثار مرارتها قابعة يف احللق؟ا ومهما 
يكن فاإن جتربة �صلمى النعيمي اأّرخت لنف�صها 
تكاليف.فهي  دون  ب�صدق  التعبر  خالل  من 
ب�صيطة املعنى وي�صرة جدا ول رائحة للتقوعر 
من  مبا�رشة  اأنه  ن�صيب.اأي  من  فيها  اللغوي 
اللحظات  يعي�س  اأن  باإمكانه  العادي  القاريء 

التي كانت تريد ال�صاعرة اأن تاأخذه نحوها.

ق�سة ق�سرية/ 

فِة...                                   �بُن �لَعا�سِ
ابن العا�صفة

 ل�صاين  من نار ول يحرُق ماء الّنهر
 لّن الغابة جتُر ذْيَل الليل

 لتق�سُّ اأظافره ...
عني  اأفييقيياأ  ومل  ق�صب  ميين  واأذرعيييي 

ال�صم�س...
 واأخبئ يف معطِفي الزجاجي

مفتاَح الأجداِد
لأداهَم القمر يف عزلتِه ...

ُعيوين الّتي ترّبت على ُمغازلِة املّدى
 ل ُتبايل بفتاِت الطيوِر

وَما ُكحلها العربي اإّل م�صلكًا لالأبِد...
 لهذا غمزي ُي�صقط َرذاًذاً

تهواُه الَعراِئ�س
 لُيخطن ف�َصاتنَي الفرِح ..

.مل يرتْد يوًما َطريف دوَن تقبيِل ال�ّصماِء
 ومل متُر نْفحُة اليا�َصمنِي ُدون تْعطِر

دوِر الَعا�صقنَي  �صُ
فٌة ُدوَن ا�صِطياِدي ومْل تْهدا َعا�صِ

بعة ..  �َصياطينَها ال�صَّ
هم بامللِح ور�صِّ
فِة ابُن العا�صِ

مُرِد والِع�صياِن َجبلٌة ِمن األٍه  ُمُيويِل للتَّ
يعرُفني

ل�َصنِّ قَواننِي الُربُّوبيِة
اأقذُف ِمن فِمي َجمرًة َجمرتاِن ...

 واأْطِوي الَكوَن يِف �ُصباٍت َعميٍق ...
وُم َعن الَكالِم.... اأ�صُ

الِم ... اأجِدُد البْيعَة وُطُقو�َس ال�صَّ
ماِم.....  حتَّى تْهداأ ناُر اللِه فاْهداأ بالتَّ

املَوىل   اأْعَراِف  الَقدا�صِة يف  تَراُثبيَة  لنَّ 
ِديق الٌة وت�صْ �صَ

 منذ احرَتاِق الأنا يِف اَناِء الغْدِر
ماِء.  ِحنَي َتوالْت نْك�صُة ال�صَّ

ا مَن البدِء ... وكاأن اخِلالُف  منَّ
فاُوِت  التَّ مبَبَداأ  لُنقرَّ  الإلِه  نُع  .اخِلالُف �صُ

بيَننا
 اخِلالُف �صْهًوا يِف الِكتَماِن..

كينَة ُن ال�صَّ .اخلالف ظال واِرًفا ُيزيِّ
ِحنَي  ين�َصغُل

الّرُب بتاأِثيِث الوُجوِد ...

َفة ابُن الَعا�صِ
ماَء  ال�صَّ اأنَّ  األَهمِني  اِري  النَّ وَقييدِري 

مَتنُحِني
 �ُصلَطَة الِفعِل والفِتعاِل ..

اأْن ل اأْم�ِصي يِف َدَهاليِز املَوِت وحيًدا .
واْن ل اأِقَف بَزيٍّ قابٍل لالحرتاِق

كاِن  اأماَم َفوهِة الُرْ
فمنُذ غْزو املاء لُعيوين

واأنا اأَهْدِهُد النِّراَن لتْبلَع َحّبَة احَلياة
 فيِفي�ُس الَعامُل من َجديٍد

اَر يِف ُجيوِب املَاِء بخلٍق َيطِوي النَّ
كَرى م�َس اأملا�ًصا للذِّ ويْزرُع ال�صَّ

ِمن  َي�ْصبَعاِن  وَل  َياأُكالِن  اُر  والنَّ املوُت 
َحويل

املَوُت ل َينتِهي بُروٍح َواِحدٍة  ياأُخذَها
 َحالُة الَعَوِد توؤرُق املَوَت..

َموَتاَنا  جُنِرُ  فِلَما  َعارًيا  ياأِتي  املَْوُت   .
َعلى الَبيا�ِس.. .املَوُت لي�َس ناًرا

ِبُكل  َماٌء  ....املَييوُت  ريًحًا  لي�َس  املَوُت   
الألَواِن

اِب...  املَوُت بَراِئحِة الرُتَ
َلُهوتيٍة  ِمن  الَقدا�َصَة  ي�ْصتِمدُّ  املَييوُت 

دٍة ُمَتفرِّ
َخِفي.. فة التَّ مْتَنُحُه �صِ

املَوُت ياأُخُذ لَيبَقى َوْحَدُه املَوُت
فِة...  ابُن الَعا�صِ

َمو�ُصوٍم  خِللٍق  انِتماِئي  يِل  ي�ْصفُع 
ي َخفِّ بالتَّ

وياِتي َر َفْو�صَ  اأن اأَكرِّ
 يِف اأبَعَد َحٍد ِمْن َحِايل
ُخ حتَّى اجُلُنوِن..  فاأ�رشْ

 واأْبِكي حتَّى ُجنوٍن اأَخَر..
اِب .. َ اأْرك�ُس باَل هَدٍف وَراَء ال�رشَّ

اأْحِرُق ال�صْحراَء ِبَوهِج الُعيوِن
ُر الَغابَة واأْغِزُل ِبَرماِدها ُقما�ًصا يَدثِّ

يِل .. مْن ُظلِم اللَّ
ِمَن  �ِصْرٍ  ُكل  �ِصئُت  َكما  ِبَعَرائي  اأْرحُل 

العَراِء..
اأْع�صُق ثمَّ اأْكَرُه اأُخوُن امِللَح ..

وٍء يِف �َصاحاِت الِع�صِق  لِّي ِباَل و�صُ اأ�صَ
قاِرعِة  يِف  ِببَيا�ٍس  ات  الَغَجريَّ .األُثُم 

الَّطِريِق ...
ُل يف �َصَوارِع احلارِة اأتبوَّ

اأمام  َعُجوز
 ماَت َزوُجها ليَلة ُعر�ِصَها ..

َرِغيفُهم  واأخِلُط  الُفقَراِء  اأ�ْصماَل  .اأْحرُق 
بالرُتاِب ..

األَعُن َكبَر الَقوِم واأ�ْصياَد الِبالِد..
يِح .. ي َعوَراتُهم للرِّ اأَعرِّ

اأْن�صُد الأْغنياِت احلِزينِة يِف الأْعرا�ِس..
واأْغِوي اأهل املَجِد بالأَنانيِة

انِة.... واأَو�ْصو�ُس  حِلَرِمهْم  باخِليَّ
اأُعوُد  ُثمَّ  الإحَلاِد  حّتى  �َصيء  بكلِّ  اأْكُفُر 

ل .. اإىل ِديِني الأ�صْ
َغاِت.. ُمُت َطِوياًل واأجَتاهُل ُكلَّ اللُّ اأ�صْ

ُرقاِت َول اأْعتِذُر ِمْن اأَحٍد . اأنُفُث يِف الطُّ
اأْقبُل ُكلَّ الأ�ْصَماء َواأِتيُه باَل ا�ْصٍم ...

اأُجوُع اأْكَر ِمن َليلٍة
واأْعط�ُس

ُد  واأمَترَّ
�ُس الأْر�َس واأن�َصى اإن�صانيِتي... واأفرَتِ

فِة اأَنا .... ابُن العا�صِ
َل ي�ْصتِقُر َحايِل َعلى َحاٍل

 ِل�صايِن  ِمن ناٍر ول َيحِرُق ماَء الّنهِر
مُرد والِع�صياِن َجبلة ِمن األٍه   ُميويِل للتَّ

يعرُفني
ل�َصنِّ قَواننِي الُربُّوبيِة

فِة...  ابُن الَعا�صِ
َمو�ُصوٍم  خِللٍق  انِتماِئي  يِل  ي�ْصفُع 

ي َخفِّ بالتَّ
وياِتي َر َفْو�صَ اأن اأَكرِّ

 يِف اأبَعَد َحٍد ِمْن َحِايل....
واأُموُت َكما اأ�َصاُء

عبد �للطيف رعري/ فرن�سا/ 
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بالتعب  �ل�سعور  منها  عديدة  �لنيميا  �أعر��س   
�لرتكيز  وعدم 

 عالمات توؤكد معاناتك 
من نق�س �لفيتامينات.. 

تعرف عليها 

ما هى �صعوبات التعلم؟         
ذكرت مونيكا مانديل، 

الأخ�صائية الجتماعية، 
اأن ا�صطرابات التعلم 
اأو الإعاقة هي �صعف 

النف�صية  العمليات 
امل�صاركة يف التعلم، 
وميكن اأن يوؤثر ذلك 

على الطريقة التي يتعلم 
بها ال�صخ�س القراءة 

والكتابة والريا�صيات 
اأو اأي عملية 

تعليمية اأخرى.
 3 اأنواع من 

�صعوبات 
التعلم

وهناك 
جمموعة 

متنوعة 
من 

ا�صطرابات التعلم املحتملة التي ميكن 
اأن يعي�صها ال�صخ�س، وت�رشح الدكتورة 

جي�صيكا مي�صاك، عاملة النف�س، اأن هناك 3 
ا�صطرابات يف التعلم يتم ت�صخي�صها ب�صكل 

�صائع:
1 - ع�رش القراءة، واأعرا�صه �صعوبة يف 

قراءة الكلمات بدقة.
2 - ع�رش الكتابة، يواجه الأطفال �صعوبة 

كبرة يف التعبر عن اأنف�صهم بالكتابة، حيث 
قد يجل�صون ل�صاعات يف حماولة للتعبر 

عن طريق كتابة ب�صع جمل اأو قد يكون من 
ال�صعب قراءة كتاباتهم ب�صبب �صوء الإمالء.

3 - خلل احل�صاب، تت�صمن الأعرا�س 
�صعوبة يف فهم الأرقام، وحفظ احلقائق 

احل�صابية الب�صيطة، اأو القدرة على التفكر 
يف م�صاكل الكلمات.

وقال جيل لورين، اأخ�صائي التعلم اإن اأكر 
�صعوبات التعلم �صيوًعا هو ع�رش القراءة، 
حيث ت�صر التقديرات اإىل اأن ما ي�صل اإىل 

%20 من الأمريكيني يعانون من ع�رش 
القراءة.

اإذا وجدت اأعرا�س �صعوبات التعلم لدى 
طفلك فيجب اأن تذهب لطبيب الأطفال، حيث 

قد يقوم باإجراء تقييم علم النف�س الع�صبى 
واختبار كيفية عمل دماغ الطفل واإجراء 

تقييمات خا�صة بالتعلم.
وهذه التقييمات اأو الختبارات ميكن اأن 

تلتقط م�صكالت ال�صمع اأو معاجلة اللغة، 
والعجز الب�رشي، والذاكرة اأو حتديات الأداء 

العقلى التي قد يواجهها ال�صخ�س.
عالج �صعوبات التعلم

هناك جمموعة متنوعة من اأ�صاليب التعلم 
التي وجدت اأنها تعمل ب�صكل اأف�صل 

لالأطفال الذين يعانون من �صعوبات التعلم 
املختلفة، وقالت مونيكا مانديل، الأخ�صائية 

الجتماعية: »كل هذا يتوقف على نوع 
الإعاقة واأي جزء من عملية التعلم يتاأثر«.

واأ�صار اخلراء اإىل اأن التدخل املبكر هو 
املفتاح حلل م�صاكل و�صعوبات التعلم، فكلما 

طال انتظار اأحد الوالدين للح�صول على 
الدعم الالزم �صيكون من ال�صعب تعوي�س 

الوقت ال�صائع، اأكادميًيا وعاطفًيا.

 عالمات كثرة يطلقها 
جم�صك لإجبارك اأنه 

يعاين من نق�س بع�س 
الفيتامينات، ويجب التعرف 

عليها لإمداه بها، وهذا ما 
�صنتعرف عليه خالل التقرير 
 ،"thehealthy" وفقا ملوقع

فهل تعلم اأن ظهور ق�رشة 
يف فروة الراأ�س  اأو يف 

اجل�صم يعد من عالمات 
نق�س الأحما�س الدهنية،  

اأي الأوميجا3، وحم�س األفا، 
ولذا عليك تناول الأ�صماك 
مرتني يف الأ�صبوع وتناول 
بذور الكتان وعني اجلمل، 

فهي اأغذية غنية بالعنا�رش 
التي يفتقدها ج�صمك.

 واأكد التقرير اأن تعر�س 
ال�صعر للهي�صان وت�صاقط 

ال�صعر، تعد عالمة علي 
الإ�صابة بنق�س يف فيتامني 
ب، واأي�صا نق�س يف حم�س 

الفوليك، ويف هذه احلالة 
عليك الإكثار من تناول 

اللحوم احلمراء وال�صبانخ 
واجلرجر واأي�صا احلبوب 

الكاملة كال�صوفان، واخلبز 
والأرز، فهذه العنا�رش 

ت�صاعد يف تعوي�س اجل�صم 
بالعنا�رش التي يفتقدها.

واأثبتت الدرا�صات الطبية، 
اأن ظهور ال�صيب يف 

ال�صعر يعد من عالمات 
نق�س عن�رش النحا�س يف 

اجل�صم، فيقول اأوليفيا فاجرن  
اخ�صائي تغذية،  اأن عن�رش 

النحا�س يلعب  دوًرا يف 
اإنتاج مادة امليالنني امل�صئولة 

عن اعطائه اللون اجليد 
اخلايل من ال�صيب،  ولذا 
عليك الإكثار من تناول 

اخل�رشوات الورقية، واخلوخ 
والأ�صماك، فهي اأطعمة متد 

اجل�صم بهذا العن�رش.
 واأو�صح التقرير اأن الإ�صابة 

بت�صققات وقروح يف الفم 
تعد من عالمات نق�س 

فيتامني ب12،  ولذا عليك 
الإكثار من تناول اللحوم 

البي�صاء كالدجاج، واللحوم 
احلمراء والبي�س والألبان 

ومنتجاتها، مع تناول حبوب 
خا�صة بفيتامني ب12، 

لتعوي�س هذا النق�س 
بال�صكل املطلوب.

 كما اأكد التقرير، ان تعر�س 
ال�صخ�س خل�صونة يف اجللد 

وظهور نتوء فهذا يعد دليل 
علي  تعر�صهم لنق�س يف 

ن�صبة الزنك وفيتامني اأ، 
ولذا يجب تناول العنا�رش 

الغذائية  التي حتتوي علي 
الزنك وفيتامني اأ كاحلم�س 

واجلزر والدواجن و البطاطا.

 الأنيميا اأو فقر الدم الناجت عن نق�س 
احلديد هو مر�س يتطور عندما ل 

يحتوي الدم على ما يكفي من 
خاليا الدم احلمراء اأو يكون تركيز 

الهيموجلوبني يف خاليا الدم احلمراء 
ا للغاية، والهيموجلوبني هو  منخف�صً

الروتني الذي يحتوي على احلديد 
يف خاليا الدم احلمراء التي تنقل 

الأك�صجني من الرئتني اإىل بقية اجل�صم، 
عندما يكون عدد خاليا الدم احلمراء 

اأقل من امل�صتويات الطبيعية، فاإن 
اجل�صم ل يح�صل على كمية كافية 

من الدم الغني بالأك�صجني من اأجل 
اأداء �صحي، وهو ما ي�صبب اأعرا�س 

."Live science" الأنيميا، وفًقا ملوقع
النيميا

الأنيميا اأو فقر الدم هو اأكر اأمرا�س 
الدم �صيوًعا يف الوليات املتحدة، حيث 

ي�صيب حوايل 3 ماليني اأمريكي، 
وفًقا ملراكز ال�صيطرة على الأمرا�س 

والوقاية منها.
وقالت الدكتورة نان�صي برليرن، رئي�صة 

ق�صم اأمرا�س الدم يف م�صت�صفى 
بريجهام وم�صت�صفى الن�صاء يف 

بو�صطن، اإن م�صطلح فقر الدم هو 
م�صطلح وا�صع ميثل عدة مئات من 
احلالت املختلفة - بع�صها ب�صيط 

ومعالج، والبع�س الآخر خطر للغاية.
وقالت برليرن اإن هناك 3 اأ�صباب 
لإ�صابة النا�س بفقر الدم: اإما اأن 

ج�صمهم ل ي�صتطيع اإنتاج ما يكفي من 
خاليا الدم احلمراء، اأو اأن هناك �صيًئا ما 
يدمر خاليا الدم احلمراء ب�صكل اأ�رشع 
من اأن يتمكن اجل�صم من اإنتاج اأخبار 
اأو فقدان الدم )من فرتات احلي�س، اأو 
الورام احلميدة يف القولون اأو قرحة 

املعدة ، على �صبيل املثال( اأكر من 

اإنتاج خاليا الدم.
اعرا�س النيميا

اأعرا�س الأنيميا عديدة واأبرزها ما يلى:
الأ�صكال اخلفيفة لفقر الدم قد ل 
ت�صبب اأي اأعرا�س، عندما حتدث 

عالمات واأعرا�س فقر الدم، قد ت�صمل 
ما يلي:

- ال�صعور بالتعب وال�صعف.
-جلد �صاحب.

- �صيق يف التنف�س، خا�صة عند 
التمرين.

-برودة اليدين والقدمني.
-اإغماء اأو دوخة
-زيادة العط�س
-نب�س �رشيع.

- التنف�س ال�رشيع.
-ت�صنجات اأ�صفل ال�صاق.

-م�صاعفات القلب )اإيقاعات القلب 
غر الطبيعية، انتفاخ القلب، ت�صخم 

القلب(.
الأنيميا ت�صخي�س 

اإن خطر الإ�صابة بالأنيميا اأعلى 
لدى الأ�صخا�س الذين يعانون من 

�صوء التغذية وال�صطرابات املعوية 
والأمرا�س املزمنة واللتهابات، حيث 

اأن الن�صاء الالئي يعانني من احلي�س اأو 
ا لال�صطراب. احلامل عر�صة اأي�صً

يزداد خطر الإ�صابة بفقر الدم مع تقدم 
العمر، وحوايل ٪10 اإىل ٪12 من 

الأ�صخا�س الذين تزيد اأعمارهم على 
65 عاًما يعانون من فقر الدم.

والأنيميا لي�صت جزًءا طبيعًيا من 
ال�صيخوخة، لذا يجب التحقيق يف 

ال�صبب عند ت�صخي�صه، قد ي�صاب 
كبار ال�صن بفقر الدم الناجم عن 

الأمرا�س املزمنة ، مثل ال�رشطان 
اأو فقر الدم الناجم عن نق�س احلديد 

نتيجة النزيف غر الطبيعي، والعديد 
من الأ�صخا�س لديهم خطر متزايد 

لالإ�صابة بفقر الدم:
-الن�صاء مع غزارة الدورة ال�صهرية.

-الن�صاء احلوامل.
-الأطفال ال�صغار واملراهقني، وخا�صة 

اأثناء طفرات النمو.
-النا�س فوق �صن 65.

-اتباع نظام غذائي مع عدم كفاية 
احلديد وحم�س الفوليك اأو فيتامني 

.B12
-الأ�صخا�س الذين يعانون من نزيف 

داخلي من قرحة املعدة اأو الورام 
احلميدة يف القولون.

-الأ�صخا�س الذين يعانون من 
ا�صطرابات الدم الوراثية، مثل فقر 

الدم املنجلي اأو الثال�صيميا.

 "�سعوبات �لتعلم" و�أبرز 3 م�ساكل قد يعاين 
منها طفلك مجتمــــع

ن�سيحة ذهبية لت�سجيع �لطفل 
على �لقر�ءة

    ميكن لالأم اأن حتدد يوم لالإجازة من اأجل 
الرتفيه فقط وجتديد طاقة الطفل ، حتى 

ي�ستطيع اأن يقبل على املذاكرة ب�سكل اأف�سل .
وعلى الأم اأن تبتعد قدر الإمكان عن توبيخ 

طفلها حتى ل ينفر من املذاكرة ، واأن 
تكون على دراية كافية باإمكانيات 

طفلها وقدراته ودرجة 
ذكائه ،

ومدي 
ا�ستيعابه 
للمواد 

الدرا�سية .
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر
1يف الطبيخ o عكس متماسك )معكوسة(

2حضن أو احتضن أو مجع o غري صاحل لالستعمال
3يسيل قطرات o مبدأ يف الفكر املاركسي باحتاد أمم 

العامل
4ممر مائي بني البحرين األمحر واالبيض املتوسط

5ثالثة حروف متشاهبة o ثلثا باب o ننهي
6وضع شيئا يف مكان ما خفية

7أخر النهار o جلس أرضا ووضع يديه على ركبتيه
8عصري الزيتون o عملة روسيا o متشاهبان o أمة ذات 

حضارة شبيهة حبضارة الفراعنة لكن يف أمريكا اجلنوبية
9نظرية داروين للتطور o قام من فراشه ومن سباته

أفقــــــــــــــــــي

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

بعد املطر مثال
3طباخ o مرجل

4واحدة
 o الهناية الزمن – o 5ثلثا يعي
انتفاخ مرضي يف اجلسم )مبعثرة(
6خط ومهي يتساوى عنده الليل 

والنهار
7احس بيدي o أهلي
8أعلى قمة يف أوروبا

9وضع السائل يف املاكنة بغرض 
صيانتها

10مرة االحساس باليد 
)معكوسة( o خمزن بذرة احلياة

عمــــــــــــــودي 

�ل�سم �ملفقود 
�لقائد و�لفاحت �لذي بني �لقريو�ن؟

ملعرفة �جلو�ب . عليكم بت�سطيب �لكلمات 
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الكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

7  6   5  4   3   2   1
اأول دولة طبقت 

�سيا�سة حتديد الن�سل 
اأ�سهر �سيوف 
الر�سول )�ص(

لعب وددن 

دولة يعني ا�سمها
اللقاء"  "مكان 

ثلثا ماي

والدتي

بـحر

ا�سم مو�سول 

هـروب

عا�سمة البريو

�سوت البقر 

حرف عطف 

نـباأ)م(
للتمني

اأ�سعر

فـك

�سناديق

طليق

احلا�سل
من عملية الطرح

نهر يعني ا�سمه
"مدمر القوارب"  لال�ستثناء

نـنـت�سب

اأوجاع

هـان

بلد عربي 

بلد اإفريقي 

�سوت الأ�سد

مت�سابهان

بدين

مـ�سـي

وكالة الأنباء ال�سورية 

م�ص �سفتيه

هـدم 

والدة 

القارة التي ينت�سر 
بها مر�ص ال�سيدا
ب�سكل اأكرب 

حرف مكرر

مفرد اأنفاق



�حلكومــة ت�ستبعــد فتــح مكاتـب ر�سميــة 
ل�ســــرف �لعملـــــــة 

 مبربر اأنها "خماطرة" يف الوقت احلايل، وم�سرة بالقت�ساد اجلزائري

لــــوؤي .ي
----------------------

اإح�ساء  خطة  اأن  م�سيطفى  ــد  اأك و 
اجلزائر  عليها  تعكف  التي  ال�سكان 
�ست�سهل عملية ال�ست�سراف لت�سحيح 
الناجتة  القت�سادية  ــاللت  ــت الخ
ال�سابقة.و  احلكومية  ال�سيا�سات  عن 
احلكومة  عمل  خمطط  اإن  اأي�سا  قال 
ي�سكل  الربملان  على  �سيعر�ص  الــذي 
ال�سرائية،  الــقــدرة  حت�سني  يف  نقلة 
ال�سغل  اأ�ــســواق  بني  الــتــوازن  اإعــادة  و 
بال�سكان،  للتكفل  النقد،  و  املــواد  و 
اإطالق  و  ال�سكان  اإح�ساء  اأن  م�سيفا 
بوابات ا�ست�سرافية من �ساأنها النهو�ص 
يف  اإدمــاجــهــا  و  الــراكــدة  بالقطاعات 
قطاع  ي�سل  اأن  متوقعا  النمو،  عجلة 
باملائة  بـ10  امل�ساهمة  اإىل  ال�سياحة 
وهما  باملائة  بـ25  الفالحة  قطاع  و 
القطاعان اللذان ل ي�ساهمان حاليا اإل 
بن�سبة 2 باملائة بالن�سبة لل�سياحة و 9 
باملائة بالن�سبة للفالحة.و بخ�سو�ص 
اأن  املتحدث  اأكــد  الإحــ�ــســاء  عملية 
املحتوى  اإعــداد  على  تعكف  وزارتــه 
الذي تبنى عليه العملية الإح�سائية 
م�ساهمة  و  احلـــايل  الــو�ــســع  لتبيان 
الإنـــتـــاج،  و  ال�ــســتــهــالك  يف  ــرد  ــف ال
عائلة  ماليني   10 ــود  وج عن  كا�سفا 
اإح�سائيات  غياب  ظل  يف  جزائرية، 
حول البطالة و اله�سا�سة و التمدر�ص، 

نتائج  تكون  اأن  م�سيطفى  توقع  كما 
الهدف  اأن  م�سيفا  مفاجئة،  الإح�ساء 
اإعطاء  هو  الإح�سائية  العملية  من 
التوازن  لإعـــادة  احلكومة  تو�سيات 
من  احلـــد  و  الإقــلــيــمــي  و  الــقــطــاعــي 
ــاوت املــنــاطــقــي و مــن ظــاهــرة  ــف ــت ال
تنمية  ب�سمان  ال�سمال،  نحو  الهروب 
ال�سحراء.وحول  و  اله�ساب  يف  دائمة 
املعايري املعتمدة لقيا�ص معدل النمو؛ 

الدولية  املعايري  اإن  م�سيطفى  قــال 
النمو  معدل  فيها  يكون  بها  املعمول 
معدل  مــرات  لثالث  معادل  الطبيعي 
منو ال�سكان، م�سيفا اأن اجلزائر ت�سجل 
معدل منو قدره 2 باملائة تقريبا و هو 
 6 عــن  يقل  ل  منــو  معدل  يتطلب  مــا 
 14 بتحريك  التوازن  لإحداث  باملائة 
النظام  يخ�ص  فيما  راكدا.اأما  قطاعا 
احلكومة  اأن  م�سيطفى  فاأكد  اجلبائي 

اجلبائي  النظام  تخفيف  اإىل  �ستتجه 
�سياق  يف  م�ستبعدا  التح�سيل،  ل�سالح 
ــربزا  م لل�سرف  مــكــاتــب  فــتــح  ـــر  اآخ
احلــايل  الــوقــت  يف  بها  املــخــاطــرة  اأن 
ظل  يف  اجلــزائــري  بالقت�ساد  م�سر 
�سعف  و  ال�سعبة  العملة  على  الطلب 
�سيوؤدي  ممــا  الــديــنــار،  على  الطلب 
من  ال�سرف  احتياطي  ا�ستنزاف  اإىل 

العملة ال�سعبة.

�سدد �لوزير �ملنتدب �ملكلف بال�ست�سر�ف "ب�سري م�سيطفى" �أم�س يف ت�سريحات �أدىل بها لالإذ�عة �لوطنية على 
�سرورة �لتوجه نحو حتريك �لقطاعات غري �ملنتجة، لتحقيق ن�سبة منو �قت�سادي تقدر بـ6 باملائة، وفق �ملعايري 

�ملعمول بها دوليا و ذلك على �ملدى �لبعيد.
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�لتما�س 20 �سنــــــــة
 �سجنا لتوفيـق، �ل�سعيد، 

طرطاق و حنـــون

على خلفية ��ست�سهاد �لبن �بر�هيم بن عدة

�أجو�ء حزينة تخّيم على 
بلدية �سيدي �مليهوب 

بغليز�ن 

حجز كمية من �لكوكايني 
يف ميناء وهر�ن

م�سروع �إدماج �لالجئني يف �لتعليم �لعايل �جلز�ئري 

جتربة "ر�ئدة" يف �جلامعات �جلز�ئرية

�لو�يل ُي�سدر تعليمة لت�سليم 1661 م�سكنا بـ ذر�ع �مليز�ن بتيزي وزو

�سجنا  �سنة   20 عقوبة  الع�سكري  العام  النائب  التم�ص 
ال�سعيد  الأ�سبق  اجلمهورية  رئي�ص  ل�سقيق  نافذة 
بوتفيلقة، و املدير ال�سابق جلهاز الأمن و ال�ستعالمات 
الأجــهــزة  من�سق  و  مــديــن  حممد  املتقاعد  الفريق 
الأمينة  و  طرطاق  عثمان  املتقاعد  اجلرنال  الأمنية 
العامة حلزب العمال لويزة حنون بالإ�سافة اإىل خالد 
املوجودين يف  نزار و جنله لطفي و فريد بن حمدين 
جمل�ص  قبل  من  جميعا  يحاكمون  الذين  و  فرار  حالة 
املتهمون  ــن  اأدي البليدة.و  يف  الع�سكري  ال�ستئناف 
البليدة نهاية  الأربعة من قبل املحكمة الع�سكرية يف 
�سبتمرب املا�سي بـ 15 �سنة �سجنا نافذة بتهمتي التاآمر 
�سلطة  �سد  التاآمر  و  اجلي�ص  ب�سلطة  امل�سا�ص  اأجل  من 

الدولة.
ق/و

اولد  بلدية  على  خيمت  والأ�سى  احلــزن  من  ــواء  اأج
يف  جديوية  لــدائــرة  اداريـــا  التابعة  امليهوب  �سيدي 
خرب  البلدة  �سكان  تلقي  فــور  وهــذا  غليزان؛  وليــة 
ال24  �ساحب  عــدة  بــن  ابــراهــيــم  البـــن  ا�ست�سهاد 
الغدر  ايادي  الأحــد،  اأم�ص  اول  اغتالته  والذي  ربيعا 
املتدين  اخلــلــوق  اليافع  ال�ساب  ال�سهيد  والجــــرام 
بن  حممد  ال�سيد  �سهادة  ح�سب  اجلميع  لدى  حمبوب 
�سيدي  اولد  ببلدية  �سوفري  متو�سطة  مدير  حمزة 
يف  م�ساركة  له  وكانت  الدرا�سة  بها  زاول  التي  امليهوب 
املرتبة  على  فيها  وحت�سل  ال�سنة  نف�ص  خالل  اوملبياد 
ال�سكن  على  احل�سول  يف  يطمح  كان  املرحوم  الثانية 
والتي  افـــراد   04 مــن  املتكونة  عائلته  رفقة  يــاأويــه 
او  ال�سرة  رب  ب�سفته  ه�ص  ق�سديري  مب�سكن  تعي�ص 
مرور  وبعد  حيث   2015 عام  والده  وفاة  عقب  العائلة 
�سنة واحدة عن وفاة والده ف�سل ال�سهيد ابراهيم بن 
عدة اللتحاق ب�سفوف اجلي�ص  الوطني ال�سعبي، التي 
خاللها  من  قدم  كاملة  �سنوات   04 من  لأكــر  خدمها 
اأقاربه  اعتربه  وقد  العزيز  الوطن  لهذا  فداًء  حياته 
يحق  الذي  البطل  مبثابة  املدينة  و�سكان  وا�سدقاوؤه 
�سبيل  يف  تويف  اأن  بعد   ، به  والعتزاز  الفتخار  لهم 
خدمة الوطن ي�سار هنا �سهيد الواجب الوطني ا�ست�سهد 

ويف نف�سه �سكن .
ابو ع�سام

غرامات   207 كمية  اأم�ص  ليلة  الأمن  م�سالح  حجزت 
من  القادمة  ال�سفينة  يف  وهران  مبيناء  الكوكايني  من 
اليكانت ال�سبانية. ونقل موقع اخلرب اأن العملية متت 
بالتن�سيق بني م�سالح �سرطة احلدود وفرقة مكافحة 
توقيف  مت  وهران،  ميناء  جمارك  وم�سالح  املخدرات 

�سخ�سني.
ق/و

املوؤ�س�ساتية  القدرات  بناء  م�سروع  يعد 
العايل  التعليم  يف  الالجئني  ـــاج  لإدم
اجلزائري، الذي مت اإطالقه من جامعة 
 ،)2 )�سطيف  دبــاغــني  ـــني  الأم حممد 
الفعال  الإدمــاج  جمال  يف  رائدة  جتربة 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الفئة  لهذه 
ماما  عنه  اأعربت  ما  ح�سب  اجلزائري، 
الثنائي  التعاون  مدير  نائبة  لفجح، 
بوزارة التعليم العايل و البحث العلمي.

على  اإ�سرافها  لــدى  لفجح،  اأو�سحت  و 
الأخـــري  هـــذا  اأن  ــروع،  ــس ــ� امل ــالق  ــط ان
الع�سوي  الهيكل  تنظيم  اإعادة  "يقرتح 
العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  والوظيفي 
ال�ستجابة  ــل  اأج مــن  فيه،  ال�سريكة 
ــاج  اإدم يف  املتمثلة  الراهنة  للم�ساكل 
الالجئني من جهة وو�سع اآليات معيارية 
يف  الفئة،  هــذه  ـــاج  لإدم وموؤ�س�ساتية 

التعليم العايل من ناحية اأخرى".
ذات  -ح�سب  املــ�ــســروع  هــذا  يــهــدف  و 
ــدرات  ق ا�ــســتــحــداث   " اإىل  املــ�ــســوؤولــة- 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  موؤ�س�ساتية 
الالجئني،  واإدماج  ل�ستقبال  اجلزائري 
تعتربه  وطني  برنامج  �سمن  وذلــك 
ا يف جمال اإدماج هذه الفئة،  الدولة مهمًّ
يف  واملــتــمــدر�ــســني  امل�سجلني  ل�ــســيــمــا 

اجلامعات اجلزائرية".
و  امل�سروع  من�سقة  ــرت  ذك جهتها،  من 
دباغني  ملني  حممد  جامعة  مدير  نائبة 
املكلفة بالعالقات اخلارجية، نوال عبد 
 3 �سيدوم  "امل�سروع  باأن  مامي،  اللطيف 
وخمت�سني  خرباء  مع  بالتعاون  �سنوات 
ــة واإ�ــســبــانــيــة  ــي ــال ــط ــات اإي ــع ــام مـــن ج
ورقلة  جامعات  مــن  وكــل  وفرن�سية، 
خللق  وزو  تيزي  و  بجاية  و  �سطيف  و 
واإداريني  اأ�ساتذة  من  مكون  عمل  فريق 
التعليم  يف  الالجئني  اإدمـــاج  ــل  اأج من 

العايل".
ملمو�سة  تدابري  و�سع  يف  �سي�ساهم  "و 
التعليم  نظام  يف  الفئة  هــذه  ـــاج  لإدم
درا�سة  ــالل  خ مــن  ــري،  ــزائ اجل الــعــايل 

الالجئني  لحــتــيــاجــات  م�ستقبلية 
جميع  على  تواجههم  التي  وال�سعوبات 
اإعــادة  عــن  ف�سال  الإدمــــاج  م�ستويات 
للموؤ�س�سات  الداخلية  الأنظمة  �سياغة 
الالجئني  بو�سع  املتعلقة،  ال�سريكة 
وحقوقهم والتزاماتهم ل�سمان اإدماجهم 
اإليه  اأ�سارت  كما  اجلامعية"،  احلياة  يف 

ذات امل�سوؤولة.
اإطار  يف  املندرج  امل�سروع،  هذا  وي�سعى 
اإىل  "اإيرا�سمو�ص"،  الأوروبــي  الربنامج 
من  جديدة  جامعية  خدمات  تقدمي 
ملرافقة  خم�س�ص،  مكتب  اإن�ساء  خالل 
موؤ�س�ساتي  دلــيــل  ــاء  واإنــ�ــس الــالجــئــني 
�سينت�سب  بحيث  داخــلــيــة  واأنــظــمــة 
اىل  الالجئني  مرافقة  ــرة  دائ اأع�ساء 
ب�سكل  ويعملون  اجلــامــعــة،  مــديــريــة 
املهني،  التن�سيق  م�سلحة  مــع  وثــيــق 
مدير  اأو�سح  مامي.كما  ال�سيدة  ح�سب 
"مثل  اأن  ق�سي،  اخلــري  اجلامعة،  ذات 
اإجنازا  تعد  النموذجية  التجربة  هذه 

العلمية  للموؤ�س�سات  كبريين  وفخرا 
اجلامعة  ملكانة  وتعزيزا  اجلــزائــريــة 
العامل"،  يف  نظرياتها  بني  اجلزائرية 
عديد  �سيحمل  "امل�سروع  ــاأن  ب مــردفــا 
الن�ساطات العلمية والثقافية والبحثية 
الفئة.كما  هذه  اإدمــاج  يف  ت�ساهم  التي 
دوليا  بعدا  اجلزائرية  للجامعة  يعطي 
الوقوف  و  الإن�سان  حقوق  على  يرتكز 
للطلبة  وي�سمح  امل�ست�سعفة  الفئات  مع 
حميط  مـــع  بــالــتــكــيــف  اجلـــزائـــريـــني 
معا".و  واملجتمع  الفرد  يخدم  اإن�ساين، 
برئا�سة  امل�سروع  انطالق  اأ�سغال  جرت 
اجلامعات  ممثلي  بح�سور  و  اجلامعة 
ال�سريكة فيه من داخل و خارج الوطن 
ــص حـــول كل  ــرو� حــيــث مت تــقــدمي ع
جانب  اإىل  العلمية،  موؤهالتها  و  جامعة 
جمال  يف  ــالت  ــداخ امل مــن  ــدد  ع تقدمي 
على  امل�سروع  تنظيم  و  اإدارة  و  ت�سيري 

وجه اخل�سو�ص.
ق/و

اأ�سدر وايل تيزي وزو حممد جامع، اأم�ص 
ال�سيغ  خمتلف  من  م�سكنا   1661 تعليمة 
املقبل.   جويلية   5 تاريخ  خالل  ال�سكنية 
التي  امليدانية  الزيارة  خالل  الوايل  قال 
 1000 ــاز  اإجن ور�ستي  من  كل  اإىل  قادها 
م�سكن اجتماعي و 521 وحدة من برنامج 
امليزان،   ذراع  بلدية  م�ستوى  على  عدل 
من  ال�سكني  امل�سروع  ــاز  اإجن اأ�سغال  اإىل  
�سيغة ال�سكن الجتماعي انتهت الأ�سغال 
بينما    ،100 كلية  ب�سفة  فيه  الداخلية 
اأ�سغال برنامج عدل فاإنها مرتقبة اأواخر 
ماي اأو اأواخر �سهر جوان املقبل. م�سيفا اأن 
التن�سيق  يتطلب  عموما  الربنامج  اإمتام 
على م�ستوى خمتلف اجلبهات و ي�ستوجب 
جميع  مب�ساركة  �سارمة  اإجراءات  اتخاذ 
ــات،  ــس ــدرا� ال مكتب  فــيــه  ــا  مب الــفــاعــلــني 
بالت�سميم  يقوم  الــذي  هو  انــه   باعتبار 

مع  بالتعاون  التهيئة  اأعــمــال  متابعة  و 
للت�سيري  الوطني  الديوان  و  عدل  وكالة 
يف  العمل  ن�ستطيع  لكي  وذلك  العقاري، 
الأحــيــاء  اإمـــداد  بخ�سو�ص  منظم  اإطـــار 
ال�سحي،  ال�سرف  قنوات   باملاء،  ال�سكنية 
خمطط  "حددنا  الكهرباء  الــطــرقــات، 
هذه  توزيع  اأجــل  من  املقاولت  مع  عمل 
ال�سكنات بتاريخ 05 جويلية 2020". كما 
التهيئة  اأ�سغال  اإمتــام  بــاأن  الــوايل  اأ�ساف 
الوقت  اأولــويــات  مــن  تبقى  اخلــارجــيــة 
طرف  مــن  تعهدات  اأن   حيث  ــن.  ــراه ال
املقاولت مكتوبة فيما ي�سمى بال�سفقات 
يكون  اأن  طلبنا  "ونحن  موؤ�س�سة  كل  مع 
هناك التزام �سخ�سي من بع�ص املقاولت 
اإ�ــســافــيــة ودعــم  ــودات  ــه يــبــذل جم لكي 
الدرا�سات،  مكتب  مراقبة  حتت  الور�سات 
جت�سيد  اأجــل  من  التن�سيق  يتوجب  لأن 

وحر�سا  الوعود".  هــذه 
قال  ــك  ذل احـــرتام  على 
�ستكون  اأنه  جامع  حممد 
متابعة  و  وقفات  هناك 
م�ستوى  ــى  ــل ع ـــــة  دوري
امل�ساريع لتحديد م�ستوى 
كل  يف  التدخل  كيفية  و 
ـــات.يف مــو�ــســوع  الـــور�ـــس
اآخر، و بخ�سو�ص مع�سلة 
الــطــبــيــعــة الــقــانــونــيــة 
املوجه  ل�سيما  للعقار 

�سيغة  من  ال�سكنية  امل�ساريع  لحت�سان 
مع  وبالتن�سيق  ــه  اإن الـــوايل  قــال  ــدل،  ع
املعنية،  والقطاعات  التنفيذي  جهازه 
لتحقيق  دوري  بتقييم  حاليا  يقومون 
خمتلف  يف  املطروحة  امل�ساكل  وت�سوية 
العتبار،  بعني  اأخذ  "علينا  واأفاد  ال�سيغ 

نواجهها  اأن  يجب  الــتــي  الق�سية  ــذه  ه
�ساحب  الإطراف  جلميع  ار�ساًء  بجدية  
امل�سروع، املوؤ�س�سة املنجزة و كذا امل�ستفيد 
و  الــدولــة  اأمـــالك  مــع  بالتن�سيق  ذلــك  و 
هذا  لت�سوية  املخت�سة  القطاعات  جميع 

امللف نهائيا".
ق/و
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