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�صورة وتعليق 
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منح �سكن لئق لعائلة ابراهيم بن 
عدة الذي ا�ست�سهد يف تيمياوين

استعرض علماء اجليولوجيا احلجج املناصرة للفرضية، اليت تفيد بأن جزيريت نيوزيلندا وكاليدونيا اجلديدة، 
ميكن اعتبارمها قارة منفصلة ويفيد موقع Live Science، بأن هناك سبع قارات على األرض- أوروبا، 

آسيا، إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا اجلنوبية، استراليا، و القارة القطبية اجلنوبية.وقد بدأت 
عام 2017 جمموعة من اجليولوجيني تضم روبرت ساذرالند ويت هريينجا واكا فيكتوريا وجريالد 

ديكزن البحث يف القشرة القارية حول الساحل الشرقي ألستراليا. استمرت عملية دراسة 
العينات اليت مجعتها املجموعة أكثر من ثالث سنوات، ولكن منذ البداية افترضت املجموعة، 

أن زيالنديا، ميكن أن تكون قارة مستقلة خمفية بكاملها تقريبا حتت املاء.ووفقا للباحثني، 
تعرضت هذه القارة إىل اهتزازات شديدة خالل مرحلة تكون السلسلة النارية – سلسلة 
الرباكني- يف املحيط اهلادئ، اليت متتد من كامتشاتكا عرب جزر الكوريل و اليابان وجزر 

الفلبني وغويانا اجلديدة وجزر سليمان ونيوزيلندا إىل القارة القطبية اجلنوبية.وقبل حنو 
50-35 مليون سنة تقريبا بدأت يف اجلزء الغريب للمحيط اهلادئ، عملية التصادم القاري، 

اليت تسببت يف ارتفاع جزء من زيالنديا فوق سطح املاء مبقدار ثالثة كيلومترات، والقسم 
الباقي منها أصبح حتت سطح املاء على عمق 3 كلم أيضا. ووفقا للعامل روبرت ساذرالند، هذه 

التغريات تزامنت مع والدة براكني حتت املاء وتشوه الصخور يف هذه املنطقة من املحيط اهلادئ.
ويعتقد الباحثون، أن قارة زيالندا ميكن أن ترتفع فوق سطح املاء، ولكن هذه العملية تتطلب أكثر 

من مليون سنة.

علماء اجليولوجيا يك�سفون تاريخ القارة "املخفية" حتت املاء

تسلمت عائلة شهيد الواجب الوطين، بن عدة 
إبراهيم، مفاتيح سكن اجتماعي، حبي الشهيد 

فوضيل الطيب ببلدية أوالد سيدي امليهوب.
وتسلمت والدة الشهيد، مفاتيح السكن 
االجتماعي والذي يتكون من 3 غرف.

ويأيت ذلك، وفاء لتعهدات وايل الوالية، وقصد 
لعائلة الفقيد الذي استشهد يف العملية اإلجرامية بربج باجي خمتار.التكفل بتحسني الوضعية االجتماعية 

وفاة طفل اإثر �سقوطه 
داخل بالوعة قناة ال�سرف 

ال�سحي باأم البواقي

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، 
مصرعه يف حادث سقوط داخل بالوعة 

قناة الصرف الصحي مبدينة أم البواقي، 
وذلك، على مستوى حي “العريب بن 

مهيدي” املعروف حبي اجلامعة.

جنوح �سلحفاة بحرية �سخمة ميتة 
ب�ساطئ عني البنيان بالعا�سمة 

سجل قبل حنو يومني  جنوح سلحفاة حبرية ضخمة ميتة على مستوى شاطئ 
الشباب ببلدية عني بنيان )غرب اجلزائر العاصمة(, حسبما أكدته مديرة 

الصيد البحري وتربية املائيات لوالية اجلزائر.
 )LUTH( ”وأوضحت السيدة زروقي ربيعة, أن سلحفاة ضخمة من نوع “اللوث

جنحت بشاطئ الشباب ببلدية عني بنيان, وقد تنقل األعوان التابعني 
للمديرية الوالئية و كذا للمركز الوطين للبحث وتطوير الصيد البحري و 

تربية املائيات ببومساعيل، إىل عني املكان للتحقق من حالتها حيث تأكد أهنا 
سلحفاة ميتة.

و قد تبني بعد معاينة أولية هليكل السلحفاة, تضيف املصدر, أهنا أنثى تزن ما 
يقارب 150 كغ وبطول 125 سم مل تظهر أية آثار جروح أو غريه عليها وذلك 

يف انتظار “حتديد عمرها و أسباب املوت بعد تشريح أعضائها”.
و أكدت زروقي أن سلحفاة “اللوث” )Luth/ Dermochelys coriacea( هي 

من النوع البحري املحمي و املصنف يف قائمة الكائنات املهددة باالنقراض, 
وأضافت أهنا “ليست املرة 
األوىل” اليت تسجل فيها 

مصاحل الصيد البحري مثل 
هذه احلاالت عرب شواطئ 

اجلزائر العاصمة سواء 
بالنسبة للسالحف أو 

الدالفني أو أنواع أخرى 
من احلوت.

هدية »ديانا« لالأمري 
هاري

بلدان العامل بعد وفاة »ديانا« يف �سائفة 1997، ليعود اإىل بريطانيا حيث مت تطريزه بـ 10 اآلف لوؤلوؤة �سغرية. وجاب الف�ستان العديد من »اإليزابيث وديفيد اإميانويل«، وكان يطلق عليه وقتها »ف�ستان القرن«، زفافها �سنة1981 هدية يف عيد ميالده الثالثني، وهو من ت�سميم »ديانا« يف عام 1993، حيث اأو�ست مبنح ابنها ال�سغري »هاري« ف�ستان  ك�سفت �سحيفة »اإك�سرب�س« الربيطانية عن و�سية كتبتها الأمرية 
يف عام 2014.

كارثة بيئية حبي النصر اخلفجي بورقلة سببها مياه الصرف الصحي 
اخلاصة مبتوسطة )صقر حممد( منذ قرابة الشهر. هذا مع غياب تام من 

املسؤولني سكان احلي يطالبون بالتدخل الفوري من رئيس بلدية 



السبت 15 فيفري 2020 م الموافق لـ 21 جمادى الثانية 1441هـ03
العدد
1927

اإ�سعاعات التجارب النووية بال�سحراء ل تزال تلقي باأ�سرارها  
على املحيط العام

لوؤي ي
--------------------

وق����ال ال��ط��ي��ب زي��ت��وين يف 
اأم�س  بها  اأدىل  ت�رصيحات 
ال�60  الذكرى  مبنا�سبة  الأول 
لأول تفجري نووي فرن�سي يف 
"هذا  ،اإّن  اجلزائرية  ال�سحراء 
للدولة  ثابت  ر�سمي  مطلب 
كونه  ج��ان��ب  اإىل  اجل��زائ��ري��ة 
اجلزائريني". لكّل  �سعبيًا  مطلبًا 
اإىل  واأ�ساف خالل زيارة قادته 
منطقة رقان جنوب ولية اأدرار 
النووية  التجارب  جرت  ،حيث 
التجارب  هذه  اأّن  الفرن�سية، 
ا�ستعمارية  "جرمية  ك��ان��ت 
�سد  ارتكبت  الإن�سانية  �سد 
�سعبنا".واعترب  من  الأب��ري��اء 
تندرج  املاأ�ساة  "هذه  اأّن  الوزير 
���س��م��ن ال�����س��ج��ّل ال��دم��وي 
احلافل  الفرن�سي  للم�ستعمر 

باجلرائم واملجازر التي اعتمدها 
ال�سعب  �سموخ  م��ن  للنيل 
على  "دليل  وهي  اجلزائري"، 
اجلرائم املقرتفة يف حق الإن�سان 
ما  والتي  ال�سحراوية  والبيئة 
تلقي  النووية  اإ�سعاعاتها  تزال 
باأ�رصارها الوخيمة على املحيط 

اأّن  على  زيتوين  العام".و�سّدد 
خطة عمل احلكومة التي وافق 
عليها املجل�س ال�سعبي الوطني  
م�ساء اخلمي�س الفارط، "تتناول 
التفجريات  ملف  ب�����رصاح��ة 
النووية الفرن�سية باجلزائر، وهو 
من �سمن اأربعة ملفات كربى 

عالقة، اأوقفت اجلزائر التفاو�س 
الفرن�سي  الطرف  مع  ب�ساأنها 
لعدم مل�س جدية فرن�سا يف تلك 

املفاو�سات".
اأجرت   1960 فيفري   13 ويف 
بال�سحراء    رق��ان  يف  فرن�سا 
التي  الأوىل  النووية  جتربتها 

"الريبوع  ا�سم  عليها  اأطلقت 
الأزرق".ويومها فّجرت فرن�سا 
قنبلة بلوتونيوم بقوة 70 كيلو 
اأربع  اإىل  بثالث  اأقوى  اأي  طنا 
هريو�سيما  قنبلة  من  م��رات 
الإ�سعاعية  الآث��ار  طالت  وقد 
باأ�رصه  اإفريقيا  غرب  للتفجري 
ثالثة  اأوروب��ا.وب��ع��د  وجنوب 
اأي����ام م��ن ال��ت��ف��ج��ري اأّك���دت 
ال�سلطات الفرن�سية اأّن الن�ساط 
باأ�رصها  املنطقة  يف  الإ�سعاعي 
م�ستوياته  لأن  بتاتًا  موؤٍذ  غري 
اأدنى بكثري من م�ستويات  هي 
الإ�سعاعات اخلطرة.لكّن وثائق 
�سنة  ال�����رصي��ة  عنها  رف��ع��ت 
م�ستويات  اأّن  ك�سفت   2013
الن�ساط الإ�سعاعي كانت اأعلى 
بها  اأقّرت  التي  تلك  من  بكثري 
واأّن  الوقت،  ذلك  يف  باري�س 
اأفريقيا  غرب  طالت  اأ�رصارها 

باأ�رصه وجنوب اأوروبا.

اعترب وزير املجاهدين،الطيب زيتوين ، اأّن ملّف التفجريات النووية الفرن�سية التي �سهدتها اجلزائر، اإبان احلقبة ال�ستعمارية هو اأحد "امللفات العالقة" 
التي يتوجب ت�سويتها لإقامة عالقات طبيعية بني باري�س واجلزائر.

اجلزائر اأوقفت التفاو�س ب�ساأنها لعدم مل�س جدية لدى الطرف الفرن�سي بتهم تتعلق باحل�سول على 
امتيازات غري مربرة

اإيداع املدير 
العام ملجمع 

النهار احلب�س 
الحتياطي 

ب�سجن القليعة
التحقيق مبحكمة  اأمر قا�سي 
�ساعة  يف  راي�س،  م��راد  بئر 
اأم�س  �سهرليلة  من  متاأخرة 
جممع  مدير  ب��اإي��داع  الأول 
رحماين"،  "اأني�س  النهار 
باملوؤ�س�سة  امل��وؤق��ت  احلب�س 
اأن  بعد  بالقليعة،  العقابية 
تهم  ع���دة  يف  ل��ه  ا�ستمع 
اأني�س  تواجد  فيها.و  يتابع 
الأربعاء  م�ساء  منذ  رحماين 
البحث  فرقة  مبقر  ال��ف��ارط 
للدرك  التابعة  التحري  و 
بباب  مقرها  الكائن  الوطني 
للتحقيق  خ�سع  اأين  اجلديد، 
عر�سه  يتم  اأن  قبل  هناك، 
التحقيق  ق��ا���س��ي  ع��ل��ى 
منذ  راي�س  مراد  بئر  ملحكمة 
من  ليال  العا�رصة  ال�ساعة 
اجلمعة.و  اإىل  اخلمي�س  ليلة 
بئر  حمكمة  حميط  ع��رف 
مكثف  ح�سورا  راي�س  مراد 
الف�سوليني  و  للمواطنني 
معرفة  اأجل  من  جاوؤوا  الذي 
املتعلقة  امل�ستجدات  اآخ��ر 
الراأي  اأثارت  التي  بالق�سية 
ال�ساعات  اجلزائري يف  العام 
ال��ق��ل��ي��ل��ة الأخ���رية،ح���ي���ث 
واحد  رقم  الق�سية  اأ�سبحت 
م��ن��ازع.  دون  اجل��زائ��ر  يف 
للدرك  تابعة  �سيارة  ونقلت 
بالرتحيالت  خا�سة  الوطني 
من  م��ت��اأخ��رة  ���س��اع��ة  يف 
اجلمعة  اإىل  اخلمي�س  ليلة 
"اأني�س  النهار  جممع  مدير 
بئر  حمكمة  من  رحماين" 
مراد راي�س اإىل �سجن القليعة 
، طبقا لقرار قا�سي التحقيق 
اأوقفت  املحكمة.و  ذات  لدى 
م�سلحة البحث و التحريات 
مدير  الوطني  للدرك  التابعة 
الأربعاء  يوم  م�ساء  النهار 
يف  معه  للتحقيق  املا�سي 
بالف�ساد.وكان  تتعلق  ق�سايا 
يوم  نفى  قد  "النهار"  جممع 
اأية  توجيه  الفارط،  اخلمي�س 
للمجمع  العام  للمدير  تهمة 
بيان  رحماين.واأو�سح  اأني�س 
"عملية  اأن  املجمع  اأ�سدره 
ت��وق��ي��ف اأن��ي�����س رح��م��اين، 
على  املا�سي،  الأربعاء  متت 
زوال،  الن�سف  و  الرابعة 
بالزي  اأ�سخا�س  طرف  من 
املدين اقتادوا املدير العام ملقر 
اأنه  علما  جديد،  بباب  الدرك 
مل يتلق اأي ا�ستدعاء من قبل 
العدالة قبل اأن يكّذب الواقع 
بيان املجمع الإعالمي باإيداع 
املوؤقت  احلب�س  العام  مديرها 

لوؤي يب�سجن القليعة.

جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  يواجه 
يف  الأم��ة  جمل�س  اأع�ساء  ال�سبت  اليوم 
خمطط  لعر�س  �ستخ�س�س  جل�سات 

عمل احلكومة و التي تنتهي غدا الأحد.
املجل�س  ن���واب  ���س��ادق  بعدما  وذل���ك 
الفارط  اخلمي�س  م�ساء  الوطني،  ال�سعبي 
احلكومة،  عمل  خمطط  على  بالأغلبية 
خالل جل�سة علنية تراأ�سها رئي�س املجل�س 
الأول  الوزير  بح�سور   ، �سنني  �سليمان 
عبد العزيز جراد، واأع�ساء احلكومة، وفق 
الد�ستور.  من   94 امل��ادة  عليه  تن�س  ما 
عمل  خمطط  على  الت�سويت  وج��اء 
احلكومة بعد رد الوزير الأول عبد العزيز 
جراد على الت�ساوؤلت التي اأثارها النواب، 
احلكومة  عمل  ملخطط  مناق�ستهم  خالل 
جل�سة  �سبقت  و  اأي��ام.  ثالثة  مدار  على 
للربملان  ال�سفلى  الغرفة  نواب  م�سادقة 
على خمطط احلكومة، تدخالت امتزجت 
عبد  عر�سه  ما  على  احلادة  بالنتقادات 

العزيز جراد عليهم، يف حني حتفظ اآخرون 
كاف  غري  لكونه  مناق�سته  م��دة  على 
به  متر  الذي  الو�سع  حل�سا�سية  نظرا  متاما 
القت�سادية.  الناحية  من  خا�سة  اجلزائر 
جبهة  لأحزاب  التابعون  النواب  و�سّوت 
الوطني  التجمع  و  الوطني،  التحرير 
الدميقراطي، وجتمع اأمل اجلزائر، و التجمع 
نواب  و  الأح���رار،  كتلة  و  اجلمهوري، 
الوطني، ل�سالح خطة عمل  البناء  حركة 
احلكومة، فيما امتنعت كتل املعار�سة عن 
البديل  اأحزاب  كتل  وقاطعت  الت�سويت، 
و  العمال،  كحزب  اجلل�سة،  الدميقراطي 
من  التجمع  و  ال�سرتاكية،  القوى  جبهة 
اأجل الثقافة و الدميقراطية، و هي الأحزاب 
�سهر  منذ  الربملان  جل�سات  تقاطع  التي 
مار�س املا�سي.و بعد منح حكومته الثقة، 
اإن  �سحافية،  ت�رصيحات  يف  جراد  قال 
التزاماتها  تنفيذ  على  "�ستعمل  حكومته 
جديدة،  جزائر  ببناء  املتعلقة  ال�سيا�سية 

و  القت�ساد،  تطوير  و  احلريات  وتعزيز 
ا�سرتجاع  و  الإدارة  بريوقراطية  اإنهاء 
اإىل  باجلزائر  والنتقال  املنهوبة  الأم��وال 
ال�سم�سية  كالطاقة  املتجددة  الطاقات 
عبد  الأول  الوزير  الرياح.وكان  طاقة  و 
العزيز جّراد قد رد يف قاعة الربملان على 
عمل  خلطة  النواب  وانتقادات  مناق�سات 
"بناء  قال  و  قبله،  من  املقرتحة  احلكومة 
اجلزائر اجلديدة لن يتم بني ليلة و �سحاها، 
لكنه  جماعيا"،  �سيا�سيا  جهدا  ويتطلب 
"�ستكون  يرتاأ�سها  التي  احلكومة  اأن  اأكد 
و  النواب،  و  لل�سعب  م�سارحة  حكومة 
لي�ست حكومة وعود كاذبة".و يف ال�ساأن 
الجتماعي، اأكد جراد اأن "احلكومة �ستطلق 
برناجما لإجناز مليون �سكن جديد يق�سي 
على اأزمة ال�سكن امل�ستمرة يف اجلزائر"، و 
نفى اأن تكون الدولة ب�سدد وقف ا�سترياد 
و  اقت�سادية  لأ�سباب  ال�رصطان  اأدوي��ة 
وزير  "ت�رصيح  اأن  اإىل  م�سريا  مالية، 

الأخري  بوزيد  بن  الرحمن  عبد  ال�سحة 
�سياقه".وردا  عن  اأُخِرج  ال�ساأن  هذا  حول 
على انتقادات النواب ب�ساأن غياب الأرقام 
الدقيقة يف خطة عمل احلكومة، قال جراد 
بل  تنمويا،  برناجما  "لي�ست  خطته  اإن 
يف  العامة  ال�سيا�سات  تت�سمن  وثيقة 
كافة امليادين على مدى ال�سنوات اخلم�س 
على  احلكومة  عزم  اإىل  م�سريا  القادمة"، 
للبالد و دعم تطوير  املالية  املوارد  تنويع 
اأن  اأكد  و  الإ�سالمية.  ال�رصافة  �سيغة 
"احلكومة �ستعتمد للمرة الأوىل م�سارف 
اإ�سالمية، كما تعهد بالعمل على تخلي�س 
البريوقراطية  املمار�سات  من  الإدارة 
البالية و الق�ساء على الفوارق املعي�سية، 
الظل،  مبناطق  الهتمام  و  املواطنني  بني 
املنهوبة  الأموال  ا�سرتداد  على  العمل  و 
الأمم  اتفاقية  على  بالعتماد  اخلارج  من 

املتحدة.
لوؤي ي

رغم النتقادات ..نواب املوالة ميررون بدون مقاومة خمطط عمل احلكومة  
جراد يعر�سه اليوم اأمام نواب جمل�س الأمة

الوزير الأول حتدث عن اإمكانية ا�سرتجاع "مئات املليارات" من ال�سوق املوازي

اجلزائر تلجاأ اإىل التمويل اخلارجي ل�ستكمال امل�ساريع الكربى

العزيز  الأول،عبد  الوزير  الأول  اأم�س  متويالت ك�سف  اإىل  اجلزائر  جل��وء  اإمكانية  ج��راد، 

مي�رصة  ب�رصوط  الطويل  املدى  على  خارجية 
خمطط  عليها  ين�س  التي  امل�ساريع  لتمويل 

عمل احلكومة.
و يف رد ه على �سوؤال لل�سحافة حول طبيعة 
املوارد املالية التي تعتزم احلكومة اللجوء اإليها 
�سادق  الذي  عملها،  خمطط  متويل  اأجل  من 
املمكن  من  اأن��ه  ج��راد  اأو�سح  الربملان  عليه 
اللجوء اإىل التمويالت اخلارجية "التي ل مت�س 

ب�سيادة البالد".
و اأكد لل�سحفيني بقوله "�سنتوجه للح�سول 
مناطق  خمتلف  يف  م��وج��ودة  اأم���وال  على 
و  الوطنية".  ب�سيادتنا  امل�سا�س  دون  العامل 
البنك  متويالت  جراد  ذكر  ذلك،  عن  كمثال 
العربية  ال�سناديق  كذا  و  للتنمية  الإفريقي 
املدى  "متنح قرو�سا على  التي  لال�ستثمارات 

منخف�سة،  جد  فوائد  بن�سب  و  جدا  الطويل 
الأمر الذي لن مي�س ب�سيادتنا ول يعيد النظر 

باأ�س�س �سيا�ستنا القت�سادية".
على  تتوفر  اجلزائر  اأن  الأول  الوزير  اأكد  و 
كثرية.  اأموال  ح�سد  من  متكنها  كثرية  فر�س 
جراد  تطرق  اخلارجي،  التمويل  على  وعالوة 
يف  املوجودة  الداخلية  التمويل  م�سادر  اإىل 
اجلزائر  يف  "ثمة  يقول  ا�ستطرد  و  اجلزائر. 
اإحداث  خالل  من  ا�سرتجاعها  ميكن  اأم��وال  
البريوقراطية  الأنظمة  على  اإ�سالحات 
على  اأي�سا  �سدد  و  البنكية".  و  اجلبائية  و 
املتداول  املال"  من  "الكثري  ا�سرتجاع  اإمكانية 
يف القطاع املوازي الذي يحوز، ح�سبه، على 

"مئات املليارات".
لوؤي ي



حممد عرقاب يوؤكد:

احلكومة تعمل على حت�سني ظروف العمل يف قطاع الطاقة
ال��ط��اق��ة، حممد  اأك���د وزي���ر   
العا�سمة،  باجلزائر  ع��رق��اب، 
بالغة  اأهمية  تويل  احلكومة  اأن 
الجتماعية  الو�سعية  لتح�سني 

و ظروف العمل يف القطاع.
ت�رصيح  يف  ع��رق��اب  ق��ال  و 
انعقاد  مبنا�سبة  لل�سحافة 
الوطنية  الحتادية  جتديد  موؤمتر 
الكهربائية  ال�سناعات  لعمال 
تويل  احلكومة  اإن  الغازية،  و 
لتح�سني  ك���ربى  "اأهمية 
الو�سعية الجتماعية و ظروف 
ا�ستقرار  اأن  و  ال��ع��م��ال)...( 
غرار  على  الكربى  ال�رصكات 
من  هو  �سونلغاز  و  �سوناطراك 
اأ�ساف  اجلزائر".كما  ا�ستقرار 
املوؤ�س�سات  هذه  ا�ستقرار  ان 
الجتماعي  اجلانب  حت�سني  عرب 
بتح�سني  �سي�سمح  للعمال 
احل��اج��ات  تلبية  و  الن��ت��اح 
الطاقة  جم��ال  يف  الوطنية 
عمل  خمطط  ان  اىل  م�سريا 
احلكومة لتطبيق برنامج رئي�س 
اجلمهورية، قد اكد على حت�سني 
للمواطنني.و  ال�رصائية  القدرة 
يعمل  قطاعه  ان  عرقاب  قال 
ا�ستهالكي  منوذج  ار�ساء  على 

ج��دي��د ل��ل��ط��اق��ة م���ن خ��الل 
باأهمية  امل��واط��ن��ني،  حت�سي�س 
ا�ستعمال  يف  التبذير  ع��دم 
جانب  اىل  الطاقوية  املنتجات 
تطوير جمال ا�ستعمال الطاقات 
األقاها امام  املتجددة.و يف كلمة 
ال�سناعات  موؤمتر احتادية عمال 
اكد  الغازية،   و  الكهربائية 
الوزير ان هذه املنا�سبة تكت�سي 
لقطاع  بالن�سبة  بالغة  اهمية 
لنها  الغاز  توزيع  و  الكهرباء 
تاأتي يف وقت تعرف فيه البالد 
"حتول و ن�ساطا متميزا يف اطار 
التي   54 ال  التعهدات  تنفيذ 
اجلمهورية".و  رئي�س  بها  بادر 
يف  جاء  املوؤمتر  هذا  ان  اأ�ساف  
الطاقة  فيه قطاع  ي�سهد   وقت 

بف�سل  اقت�سادية  "حتولت 
خمطط  يف  املقرتح  الربنامج 
بدون  �ستعود  التي  و  احلكومة 
و  القت�ساد  على  باخلري  �سك 
جهته،   من  اجلزائري".  ال�سعب 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اكد 
بوخلرا�س  �ساهر  �سونلغاز، 
املجمع  ادارة  ال��ت��زام  ع��ل��ى 
الجتماعي  "احلوار  بتف�سيل 
امل�سكالت  حلل  �سباقة  ك��اأداة 
دائمة".جتدر  حلول  و�سع  و 
الحت��ادي��ة  ان  اىل  الإ����س���ارة 
ال�سناعات  لعمال  الوطنية 
الكهربائية و الغازية "الطاقة"، 
تعقد موؤمترها الول بعد انتخاب 
العام  لالحتاد  اجلديدة  القيادة 
ينتظر  و  اجلزائريني.  للعمال 

اللجنة  اع�ساء  انتخاب  يتم  ان 
و  العامة  المانة  و  التنفيذية 
يراأ�س  لالحتادية.و  العام  المني 
عا�سور  ال�سيد  حاليا  الحتادية 
الوحيد  املرت�سح  هو  الذي  تلي 
ح�سب  العام،  الم��ني  ملن�سب 
الأ�سداء الوىل التي لحظناها 
يف املوؤمتر يف انتظار ما �سُيفرز 

ه ال�سندوق.
ق/و
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�سنكون دوما لكم باملر�ساد ونرّد ال�ساع �ساعني

لوؤي ي
-----------------

�سنقريحة  ال�سعيد  اللواء  وقال 
األقاها  توجيهية  كلمة  خ��الل 
زي��ارت��ه  هام�س  على  ال��ي��وم 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  للناحية 
حر�ست  “لقد  مترنا�ست:  يف 
اأقوم  التي  الزيارة،  هذه  مبنا�سبة 
الع�سكرية  الناحية  اإىل  بها 
األتقي بكم، واأقف  اأن  ال�ساد�سة، 
اإثر  على  ل�سيما  جانبكم،  اإىل 
التي  اجلبانة،  الإرهابية  املحاولة 
الأ�سبوع،  هذا  بداية  ا�ستهدفت 
م�ساة   62 الكتيبة  من  مفرزة 
�سحيتها  وراح  م�ستقلة،  اآلية 
ال�سهيد اجلندي املتعاقد بن عدة 
ب�سجاعته  متّكن  الذي  ابراهيم، 
ويقظته، من اإف�سال هذه املحاولة 
اإنقاذ  ومن  اليائ�سة،  الإجرامية 
هذا  ووحدته،  ومفرزته  زمالئه 
درب  على  �سار  ال��ذي  البطل 
�سهداء  من  امليامني  اأ�سالفنا 
اأجّدد  املجيدة،  التحريرية  ثورتنا 
اخلا�س  با�سمي  وذوي��ه،  لأهله 
كافة  وبا�سم  جميعا،  وبا�سمكم 
الوطني  اجلي�س  م�ستخدمي 
القلبية  تعازينا  ال�سعبي، 
العلي  املوىل  �سائلني  اخلال�سة، 
الزكية،  روحه  يدّثر  اأن  القدير، 
يجمعه  واأن  اجلنة،  اأهل  بثواب 
ريا�س  يف  واملر�سلني  بالأنبياء 
يلهمنا  واأن  والنعيم،  اخل��ل��د 

يف  وال�سلوان  ال�سرب  جميعا 
عن  معربا  اجللل”،  امل�ساب  هذا 
رئي�س  وتعاطف  وم�ساندة  دعم 
اجل��م��ه��وري��ة، ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات 
يف  تبون  املجيد  عبد  الوطني، 

هذا الظرف اخلا�س واحلا�سم.
نحن  “نعم  املتحدث:  واأ�ساف 
البطويل  العمل  بهذا  فخورون 
لرجالنا، وندعو اجلميع لالقتداء 
بالنتائج  ون�سيد  نن��ّوه  كما  به، 
الإيجابية التي ما فتئت وحدات 
اجلي�س الوطني ال�سعبي، حتققها 
الإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف 
�ساهم  مم��ا  املنظمة،  واجل��رمي��ة 
يف  كاملة،  ب�سفة  التحكم  يف 

الو�سع الأمني يف بالدنا”.
اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  واأ���س��اد 
ب�  بالنيابة  ال�سعبي  الوطني 
ما  التي  الإيجابية  “النتائج 

الوطني  اجلي�س  وح��دات  فتئت 
جمال  يف  حتققها  ال�سعبي، 
واجل��رمي��ة  الإره����اب  مكافحة 
اجلي�س  ب��اأن  موؤكدا  املنظمة”، 
دوما  �سيظل  ال�سعبي  الوطني 
ال�رصاذم  مواجهة  يف  باملر�ساد 
ا�ستئ�سالها  غاية  اإىل  ال�سالة، 

نهائيا من اأر�س اجلزائر الطيبة.
من  “واأنا  امل�سوؤول:  ذات  وتابع 
احلدود  اأق�سى  من  املكان،  هذا 
وبالتحديد  لبالدنا،  اجلنوبية 
لهوؤلء  اأق��ول  تيمياوين،  من 
وملن  ولعمالئهم،  الإرهابيني، 
حماولتكم  اإن  وراءه���م،  يقف 
اجلبانة واليائ�سة، ف�سلت بف�سل 
اأفراد  ويقظة  و�سجاعة  ب�سالة 
ال�سهيد  اأمثال  امل�سلحة،  قواتنا 
البطل بن عدة ابراهيم”، م�سيفا 
“ولتعلموا  ال�سدد:  نف�س  يف 
الوطني  اجلي�س  يف  اأننا  جيدا، 

لكم  دوم��ا  �سنكون  ال�سعبي، 
باملر�ساد، ونعرف كيف نرد لكم 
�سادة  فنحن  �ساعني،  ال�ساع 
هذه الأر�س الطيبة، ونحن �سادة 
الزمان  اختيار  نح�سن  امليدان، 
جرائمكم  على  للرد  وامل��ك��ان 
قويا  الرد  و�سيكون  ال�سنيعة. 
وبقوة  ال�سالح،  بقوة  وحا�سما 
ا�ستئ�سالكم  غاية  اإىل  القانون، 
نهائيا من هذه الأر�س ال�رصيفة، 
دن�سكم  من  وطننا  وتخلي�س 

و�رصوركم”.
ال�سعيد  ال��ل��واء  اأع��ل��ن  ك��م��ا 
الإط����ارات  اأم���ام  �سنقريحة 
و�سام  منح  قراره  عن  والأف��راد 
بن  البطل  لل�سهيد  ال�سجاعة 
عدة ابراهيم، عرفانا وتقديرا من 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  قيادة 
للت�سحيات التي قدمها ال�سهيد 

يف �سبيل وطنه اجلزائر.

“الإرهابيني وعمالئهم ومن يقف  اإىل  �سنقريحة، ر�سالة قوية  اال�سعيد  اللواء  بالنيابة،  ال�سعبي  اأركان اجلي�س الوطني  وّجه رئي�س 
البطل  ال�سهيد  اأمثال  امل�سلحة  اأفراد قواتنا  ب�سالة و�سجاعة ويقظة  باأن حماولتهم اجلبانة واليائ�سة ف�سلت بف�سل  وراءهم”، موؤكدا 

بن عدة ابراهيم”، ح�سبما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

�سنقريحة يتوّعد بقايا الإرهاب ويوؤكد: 

دعا وزير اخلارجية اجلزائري، 
جامعة  ب��وق��ادوم،  ���س��ربي 
اإنهاء  اإىل  العربية  ال���دول 
�سوريا،  ع�سوية  جتميد 
يف  جم��ددا  متثيلها  اإع���ادة  و 
اجتماعاتها ون�ساطاتها.و قال 
�سوريا  غياب  اإن  بوقادوم، 
ت�سبب ب�رصر كبري للجامعة 
ال���دول  ال��ع��رب، داع��ي��ا  و 
اإعادة  العربية اإىل الدفع نحو 
طالب  و  �سوريا،  ع�سوية 
بالعمل  العربية  ال��دول  كل 
جلامعة  دم�سق  ع��ودة  على 
الدول العربية.و اعترب الوزير 
ت�رصيحات  يف  ب��وق��ادوم 
نظريه  لقائه  خالل  �سحفية 
ولد  اإ�سماعيل  املوريتاين 
�سوريا  غياب  اأن  ال�سيخ، 
و  للجامعة  كبري  �رصر  فيه 
موقف  اأن  مو�سحا  العرب، 
حا�سم  و  وا���س��ح  اجل��زائ��ر 
�سوريا  ع��ودة  وج��وب  جلهة 
تون�س  ف�سلت  و  للجامعة. 
بعودة  ال��ع��رب  اإق��ن��اع  يف 
العربية،  اجلامعة  اإىل  �سوريا 

ذلك  و  املا�سي،  العام  خالل 
القمة  ا�ست�سافتها  اأث��ن��اء 
2019.و  مار�س  يف  العربية 
ل�ست�سافة  اجلزائر  ت�ستعد 
يف  املقبلة  العربية  القمة 
تقدمها  بعد  ال�32  دورتها 
العربية،  اجلامعة  اإىل  بطلب 
عاما   15 م��رور  بعد  ذلك  و 
بها  عقدت  قمة  اآخ��ر  على 
ان�سمامها  منذ  2005.و  يف 
العربية  ال��دول  جامعة  اإىل 
بعد �سهر من   1962 اآب  يف 
اجلزائر  احت�سنت  ا�ستقاللها، 
واحدة  بينها  عربية  قمم   3
الدول  طارئة.و كانت جامعة 
العربية قد علقت عام 2011، 
ع�سوية �سوريا، و ذلك بعد 
يف  ال�سورية  الأزمة  اندلع 
و  نف�سه،  العام  من  مار�س 
كل  يف  �ساغرا  املقعد  بقي 
اجتماع  عدا  ما  الجتماعات، 
حيث   ،2013 اآذار  يف  القمة 
�سغل املقعد رئي�س الئتالف 

اآنذاك معاذ اخلطيب.
ق/و

اجلزائر تدعو لإعادة �سوريا 
اإىل جامعة الدول العربية

وزير املوارد املائية اأرزقي برياكي يوؤكد:

اأرزقي  املائية  املوارد  وزير  قال 
الكميات  اإن  باجلزائر،  برياكي 
"جد  تعد  امل��ي��اه  م��ن  املتوفرة 
خالل  الطلب  لتغطية  كافية" 
اأدن��ى  "دون  اجل��اري��ة  ال�سنة 
يف  الوزير  اأو�سح  م�سكل".و 
هام�س  لل�سحافة على  ت�رصيح 
عمل  خمطط  ملناق�سة  جل�سة 
ال�سعبي  باملجل�س  احلكومة 
الوطني، اأن قطاع املوارد املائية 
الإح�سائيات  على  �سيعتمد 
واملعطيات التي �سيتم ت�سجيلها 
املقبلني  وافريل  مار�س  �سهري 
لو�سع تقييم اأف�سل حول وفرة 
برباكي  ح�سب  املائية.و  املوارد 
اإىل  باأمل  يتطلع  القطاع  ف��اإن 
اأنها  باعتبار   ، القادمة  الأ�سهر 

قد ت�سهد كميات ت�ساقط اأكرب.
دخول  ترقب  عن  ك�سف  كما 
اخلدمة  حيز  جديدة  من�ساآت 
خالل الأ�سهر املقبلة منها ال�سد 
باتنة.وح�سب  بولية  املنجز 
امتالء  ن�سبة  بلغت  فقد  الوزير 
ال�سدود  6ر63 باملائة، منها 50 
�سدا يف حالة مريحة و20 �سدا 
ممتلئ بن�سبة اأزيد من 80 باملائة 
 100 بن�سبة  مملوءة  �سدود  و6 
باملائة، وهو ما ي�سمح -ي�سيف 
الوطنية  الحتياجات  بتلبية   -
من املياه ملدة تفوق �سنة كاملة.
على  ال�سدود  ع��دد  اأن  يذكر 
�سدا   81 بلغ  الوطني  امل�ستوى 

خالل 2020.
ق/و

الكميات املتوفرة من املياه تغطي 
الطلب ل�سنة كاملة "دون 

اأدنى م�سكل"

رو�سيا تبداأ يف حتديث قاذفات �سوخوي24- اجلزائرية
املجموعة  حتديث  عمليات  عن  رو�سيا،  اأعلنت 
التابعة   -24 �سوخوي  قاذفات  من  الأوىل 
 MENA للقوات اجلوية اجلزائرية، واأفاد موقع
قاذفات  من  جمموعة  اأول  ب��اأن   ،Defence
�سوخوي 24- وعددها �ست طائرات، �ستخ�سع 
رجيف  مبدينة  م�سنع  يف  حتديث  لعمليات 
�سوخوي  طائرات  م�ستوى  اإىل  الرو�سية، 

.-24М2
الطائرات جهاز  �سيثبت على  املوقع،  وي�سيف 
SVP- اجلوية  واملالحة  الطريان  مراقبة  نظام 
املتخ�س�سة(،  للحو�سبة  فرعية  )منظومة   24
باإ�سابة  الذي تنتجه �رصكة رو�سية، ما ي�سمح 
ا�ستخدام  عند  حتى  جدا،  عالية  بدقة  الأهداف 
قاذفات  عدد  اأن  ويذكر  موجهة.  غري  قذائف 

اجلزائرية  اجلوية  القوات  يف  �سوخوي24- 
30 مقاتلة، وتعترب اجلزائر واحدة من  اأكرث من 
الع�سكري  التعاون  يف  رو�سيا  �رصكاء  اأكرب 
 ،MENA Defence لبيانات  التقني.ووفقا 
�سوخوي  طائرات  ا�ستخدام  لنتائج  ا�ستنادا 
يف  اجلزائر  ب��داأت  �سوريا،  يف  الرو�سية   -24
حتديث اأ�سطولها احلايل من طائرات �سوخوي-
�سوخوي24M2-.وتعد  م�ستوى  اإىل   24MK
“�سوخوي24-” قاذفة عملياتية،  القنابل  قاذفة 
بال�سواريخ  �رصبات  لتوجيه  ت�ستخدم  و 
كافة  يف  معادية  برية  اأه��داف  اإىل  القنابل  و 

الظروف اجلوية.

ق/و
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 اإعداد خمطط ا�ستعجايل جديد للت�سدي لأي 
خطر قد يحدث باجلزائر

حممد علي 
-----------------

مكلفة  مدير  نائب  واأك���دت 
مبديرية  الفريو�سية  بالأمرا�س 
الوقاية وترقية ال�سحة بالوزارة 
الدكتورة �سامية حمادي خالل 
لفائدة  اإعالمي  تكويني  يوم 
اأن  الوطنية،  الإع��الم  و�سائل 
على  يرتكز  اجلديد  املخطط 
خم�سة حماور تتمثل يف تعزيز 
و  والوبائية  ال�سحية  املراقبة 
الهياكل  تنظيم  و  الفريو�سية 
الوقائي  للتكفل  ال�سحية 
التكوين  تعزيز  مع  والعالجي 
التوعية والإعالم  والت�سال و 
موؤكدة باأن هذا املخطط خا�سع 
وفق  لآخ���ر  ح��ني  م��ن  لتغيري 
و  داخل  احلا�سلة  امل�ستجدات 

خارج الوطن.
املتحدثة عن  ذات  ك�سفت  كما 
اجلزائر  با�ستور  معهد  تاأهيل 
به  معرتفا  مرجعي  "كمخرب 
العاملية  املنظمة  ط��رف  م��ن 
على  ح��ي��ازت��ه  و  لل�سحة" 
الو�سائل ال�رصورية لت�سخي�س 
هذا  يف  م��وؤك��دة  ال��ف��ريو���س، 
ت�سجل  مل  "اجلزائر  باأن  الإطار 
اأية حالة للمر�س وان ال�سلطات 
العمومية قد اتخذت حتى الآن 
الالزمة  الوقائية  الإج���راءات 

للت�سدي لهذا الوباء".
جهة  من  حمادي  اأ�سافت  و 
يف  لي�ست  "اجلزائر  اأن  اأخ��رى 
وذلك  الإ�سابة  هذه  عن  ماأمن 
و  املعمورة  دول  غ��رار  على 
اأي  ملواجهة  م�ستعدة  لكنها 
يف  "مذكرة  يحدث  قد  خطر، 
و  املراقبة  بجهاز  الإط��ار  هذا 
ال��وزارة  اأطلقته  الذي  اليقظة 

الأوىل  احل���الت  ظهور  منذ 
للفريو�س بال�سني .

يف  الإج���راءات  ه��ذه  تتمثل  و 
و���س��ع ال��و���س��ائ��ل ال��الزم��ة 
الطبية  والتحاليل  للمعاينة 
لهذا  املوجهة  الأ����رصة  وع��دد 
التعليمات  جانب  اىل  الغر�س 

الالزمة مل�ستخدمي القطاع .
وق����دم الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د 
ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
الأم��را���س  يف  املتخ�س�سة 
مبجموعة  وع�����س��و  امل��ع��دي��ة 
التدخل ال�رصيع يف حالة حدوث 
زروال،  حممد  وبائية  طوارىء 
خمتلف  ح���ول  واف��ي��ا  ���رصح��ا 
يف  تف�ست  التي  الفريو�سات 
العامل، ل �سيما فريو�س "�رصا�س 
وف��ريو���س   2003 �سنة  "يف 
يف  الأو�سط  ال�رصق  كورونا 
�سنة 2012 موؤكدا باأن فريو�س 
كورونا الذي ظهر بال�سني يف 
عن  متاما  يختلف   2019 �سنة 
يتو�سل  "مل  العلم  واأن  �سابقيه 
بعد اإىل الك�سف عن �ساللته".

امل�ساب  اأع��را���س  وتتمثل 

املخت�س-يف  ذات  -ح�سب 
وال�سعال  والإ���س��ه��ال  احلمى 
باحللق  واآلم  والعط�س  ال�سديد 
واملفا�سل والراأ�س وتتطور هذه 
الأعرا�س اىل �سيق يف التنف�س 
وا�سطرابات  كلوي  وعجز 
العزل  ي�ستدعي  مما  ع�سبية 
انت�سار  لتفادي  التام للم�ساب، 
تو�سيات  وفق  وهذا  العدوى 

املنظمة العاملية لل�سحة.
"مل  الآن  حد  اإىل  باأنه  واأك��د 
اإنتاج  اإىل  بعد  العلم  يتو�سل 
الفريو�س  لهذا  لقاح  اأو  دواء 
اإدخالها  يتم  التي  احلالت  واأن 
اإل  تخ�سع  ل  امل�ست�سفى  اىل 
للتخفيف  املركزة  العناية  اىل 
من اأعرا�س الفريو�س الذي " ل 
ي�ستجيب لأية م�سادات حيوية 

كانت".
كما �سدد الدكتور زروال على 
����رصورة اح���رتام الإج����راءات 
غ�سل  يف  املتمثلة  الوقائية 
اليوم  يف  م��رات  ع��دة  اليدين 
والعط�س يف املرفق وا�ستعمال 
القناع يف حالة ال�سعال لتفادي 

انت�سار الرذاذ.
ليليا  الدكتورة  عر�ست  كما 
العاملية  املنظمة  من  اأوب��راه��م 
جانبها  من  باجلزائر  لل�سحة 
العاملية  الوبائية  ،الو�سعية 
ملنطقة  املنظمة  وتوجيهات 
خالل  من  دعت  والتي  اإفريقيا 
املزيد من  اإىل  بالقارة  13 دولة 
فيها  مبا  واليقظة  الإحتياطات 
اجلزائر، نظرا لكونها بلد عبور 
وا�ستقبالها  جم��اورة  لبلدان 
جانب  اإىل  ال�سينني  للعمال 
البلدين  بني  التجارية  املبادلت 
اأي حالة  ت�سجيل  "عدم  موؤكدة 

بالقارة ال�سمراء".
و�سددت املكلفة بالإعالم بذات 
�سيبوط  ليلى  ال�سيدة  املنظمة 
دور  اأهمية  على  جهتها،  من 
و�سائل الإعالم يف بث املعلومة 
ال�سحيحة للمجتمع، مع احرتام 
يف  واملتدخلني  اخل��رب  م�سدر 
امل��ج��ال حم��ذرة يف ذات  ه��ذا 
الإطار من "ت�سخيم اخلرب الذي 
للذعر  املولدة  الإ�ساعات  يزرع 

والفزع يف و�سط ال�سكان. ".

يحدث  قد  خطر  لأي  للت�سدي  جديد  خمطط  عن  العا�سمة  باجلزائر  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  ك�سفت 
اأي طارىء". "اجلزائر م�ستعدة ملواجهة  باأن  باملجتمع، نتيجة تف�سي فريو�س كرونا بال�سني موؤكدة 

فريو�س كورونا

بني  ت��ب��ادل  اتفاقية  اإب����رام  �سيتم 
�سعيب"  "بلحاج  اجلامعي  املركز 
اجلامعات  واإح���دى  متو�سنت  لعني 
مدير  به  �رصح  ح�سبما  الزميبابوية، 
زيادي،  القادر  عبد  اجلامعي،  املركز 
زميباوي  �سفري  زي��ارة  هام�س  على 
اجلامعي. املركز  لهذا  اجلزائر  لدى 
"هناك  اأن  زي��ادي  القادر  عبد  وذكر 
م�����س��اع��َي ل��رتق��ي��ة ال��ت��ع��اون مع 
جمهورية زميبابوي يف جمال التعليم 
العايل والبحث العلمي حيث �سيتوج 
بني  تبادل  باتفاقية  م�ستقبال،  ذلك 
و  بو�سعيب  بلحاج  اجلامعي  املركز 

اإحدى اجلامعات الزميبابوية".
باجلزائر  زمي��ب��اب��وي  �سفري  وك���ان 
مع  حتادث  قد  نتونغا  فو�سوموزي 
"بلحاج  اجلامعي  املركز  م�سوؤويل 
بو�سعيب" بعني متو�سنت، كما التقى 
الزميبابويني  بالطلبة  اأي�سا  ال�سفري 

اجلامعية  درا�ساتهم  يتابعون  الذين 
�سفري  وق��ال  متو�سنت.  عني  بولية 
من  باجلزائر  زميبابوي  جمهورية 
�سبل  لبحث  "ن�سعى  اأخ��رى  جهة 
عديد  اجلزائر يف  مع  التعاون  تطوير 
املجالت، على غرار التعليم و البحث 
وال�سناعات  وال��ف��الح��ة  العلمي 
املتجددة"،  والطاقات  البرتوكيميائية 

تاريخا  البلدين  "بني  اأن  م���ربزا 
خمتلف  يف  العالقات  يف  م�سرتكا 
ترقيتها  اإىل  نطمح  والتي  املجالت 

وتو�سيعها".
امل�������س���وؤول  ذات  اأب������دى  ك��م��ا 
بتعزيز  بالده  اهتمام  الديبلوما�سي 
التعاون مع اجلزائر اأي�سا يف جمالت 
البرتوكيميائية.  ال�سناعة  و  الفالحة 

نتونغا  فو�سوموزي  ال�سفري  وعرّب 
باملناظر  اإعجابه  عن  اآخر  جانب  من 
عني  ولية  بها  تزخر  التي  ال�سياحية 
متو�سنت، خ�سو�سا عرب �ساحلها. كما 
باجلهة  تواجده  من  يومني  خالل  قام 
جامعتي  ب��زي��ارة  للوطن،  الغربية 

�سيدي بلعبا�س وتلم�سان.
ق/و

نحو اإبرام اتفاقية تبادل بني املركز اجلامعي لعني متو�سنت واإحدى 
جامعات زميبابوي

مبجل�س  الت��ه��ام  غرفة  اأي��دت 
ملف  اإحالة  اأمر  اجلزائر  ق�ساء 
طابو  كرمي  ال�سيا�سي  النا�سط 
به  اأف��اد  ح�سبما  للمحاكمة، 

املحامي عبد الغني بادي 
حماكمة  جدولة  اإن  بادي  وقال 
الأي��ام  خ��الل  �ستكون  طابو 
اإيداعه  من  اأ�سهر  بعد  القادمة 

باملوؤ�س�سة  امل��وؤق��ت  احلب�س 
العقابية يف القليعة.

التحري�س  بتهم  طابو  ويتابع 
الإ���رصار  بق�سد  العنف  على 
ب��ال��دف��اع ال��وط��ن��ي وع��ر���س 
من�سورات للجمهور من �ساأنها 

امل�سا�س بامل�سلحة الوطنية.
ق/و

غرفة التهام توؤيد اأمر اإحالة ملف 
طابو للمحاكمة

اجلزائرية  ال��راب��ط��ة  ك�سفت 
للدفاع عن حقوق الإن�سان عن 
ثالثيني  �ساب  اختطاف  حالة 
يف  ال�سلف،  ولية  من  ينحدر 
ن�سبت  جهات  قبل  من  ليبيا 

انتمائها اإىل قوات حفرت.
يف  اجلزائرية  الرابطة  واأدان��ت 
ال��ذي  “الختطاف  لها  بيان 
اجلزائري  املواطن  له  تعر�س 
)اإ.ع.م( املولود بتاريخ 6 اأكتوبر 
ال�سلف  ولية  بال�سطية   1988
رق��م  ال�سفر  جل���واز  احل��ام��ل 
عن  ال�سادر   157017240
بطرابل�س  القن�سلية  ال�سلطات 

بتاريخ 10 نوفمرب 2015”.
واأو�سح البيان ذاته، باأن الق�سية 
“تعود لتاريخ 25 جانفي 2020 
الذكر  ال�سالف  اختطاف  مت  اأين 
طرف  من  العجيالت،  مبنطقة 
ال�سيخ  ال�سلفية  اجل��م��اع��ة 

امل�سمى  يقودها  التي  بوعجيلة 
اجلماعة  هذه  بهيم  ال�سالم  عبد 
التي تنتمي جلي�س حفرت وتعترب 
منطقة  ك��ون  نظامية،  هيئة 
حكم  اإىل  خا�سعة  العجيالت 
العقيد  اأن  اإىل  بالإ�سافة  حفرت، 
)م.م( الذي ي�سغل من�سب مدير 
عن  للدفاع  العجيالت  اأم��ن 
الإن�سان، يوؤكد �رصورة  حقوق 
تدخل ال�سلطات اجلزائرية فورا 
وال�سغط على كل اجلهات من 
فوات  قبل  اإطالق �رصاحه  اأجل 

الأوان”.
اجلزائرية  ال��راب��ط��ة  وج���ددت 
الإن�سان،  حقوق  عن  للدفاع 
اجلزائرية  لل�سلطات  مطالبتها 
بفتح قنوات ات�سال مبا�رصة مع 
اجلالية املقيمة يف مناطق النزاع 

يف ليبيا.
ق/و

اختطاف جزائري يف ليبيا

وفاة 7 اأ�سخا�س واإ�سابة 383 
اآخرين  يف حوادث املرور 

متفاوتة اخلطورة يف  بجروح  اآخرون   383 واأ�سيب  اأ�سخا�س حتفهم   7 لقي 
الفرتة  خالل  احل�سرية  املناطق  م�ستوى  على  ج�سمانيا،  مرور  حادث   326
بيان  به  ــاد  اأف ح�سبما  ــاري،  اجل �سهرفيفري   من   10 اىل   4 من  املمتدة 

للمديرية العامة لالأمن الوطني.
الأ�سبوع  خالل  امل�سجلة  الإح�سائيات  مع  باملقارنة  اأنه  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
الوفيات ب5 حالت وارتفاعا يف  املا�سي فقد مت ت�سجيل انخفا�س  يف عدد 
عدد اجلرحى ب4 حالت وكذا ارتفاع حم�سو�س  يف عدد احلوادث قدر ب16 

حادثا.
بالدرجة  تعود  احلوادث  هذه  اأ�سباب  اأن  اإىل  ال�سلة  ذات  املعطيات  وت�سري 
احرتام  عدم  نتيجة  باملائة   95 تفوق  بن�سبة  الب�سري  العن�سر  اإىل  الأوىل 
م�سافة الأمان و الإفراط يف ال�سرعة و الإرهاق، اإ�سافة اإىل العوامل الأخرى 

املرتبطة باملركبة واملحيط.
مل�ستعملي  دعوتها  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جددت  الإطــار،  هذا  يف 
الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�سياقة، مع �سرورة احرتام 

قانون املرور، ال�سرعة املحددة، وكذا املراقبة الدورية للمركبة.
ق/و

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  قرر 
�سيدي حممد بالعا�سمة، متديد مدة 
ح�سبما  طليبة،  الدين  بهاء  حب�س 
امللف  من  مقربة  م�سادر  ك�سفته، 
اأُلِقي  قد  الربملاين،  النائب  .وك��ان 
ال�سلطات  طرف  من  القب�س  عليه 
�سنة  من  اأكتوبر   16 يوم  الأمنية 
اإيداعه  ومت  اأهرا�س،  ب�سوق   2019
امل��وايل  اليوم  يف  امل��وؤق��ت  احلب�س 

مبحكمة  التحقيق  قا�سي  من  بقرار 
�سيدي احممد. ويواجه طليبة، تهم 
ومتويل  اأم��وال  "تبيي�س  ب�  تتعلق 
�سيا�سية".  لأح��زاب  قانوين  غري 
ف�سال عن منح اأموال لأبناء الأمني 
التحرير  جبهة  حلزب  الأ�سبق  العام 
الوطني، جمال ولد عبا�س، يف اإطار 

�رصاء مقاعد بالربملان.
ق/و

متديد مدة حب�س طلـيبة

 م�سالح اأمن دائرة بوغني بتيزي وزو

تفكيك �سبكة وطنية متورطة يف الحتيال وتزوير "الفيزا"
يف اإطار مكافحة اجلرمية ب�ستى اأنواعها وعلى اإثر بالغ مواطنة �سحية ن�سب واحتيال، متكنت م�سالح 
اأمن دائرة بوغني من تفكيك �سبكة متكونة من اأربعة اأ�سخا�س و امراأة غري موقوفة ترتاوح اأعمارهم 
و  والحتيال  الن�سب  يف  خمت�سة  وزو،  وتيزي  البليدة  وليتي  من  ينحدرون  �سنة   39 و   30 بني 
التزوير وا�ستعمال املزور يف املحررات و الوثائق الر�سمية مع حجز خمتلف املعدات والو�سائل التقنية 
امل�ستعملة يف التزوير، متمثلة يف اأجهزة الإعالم الآيل اأختام مقلدة ،مناذج ملختلف ال�سهادات الإدارية 
امل�ستعملة يف اجناز ملفات الفيزا؛ فيما �سيتم تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام وكيل اجلمهورية، لدى حمكمة 

ق/وذراع امليزان املخت�سة اإقليميا. 



06 السبت 15 فيفري 2020 م الموافق لـ 21 جمادى الثانية 1441هـ
العدد
1927

ا�ستالم م�سروع خط ال�سكة احلديدية 
تقرت  - حا�سي م�سعود 

علي  حممد 
------------------

اأ�سغال  ن�سبة  و�سلت  ق��د  و 
على  امل��ائ��ة  يف   60 ب���  الإجن���از 
اإ�سافة  كلم،   40 ب�  تقدر  م�سافة 
املن�ساآت  بناء  ا�ستكمال  اإىل 
فتح  و  الأر�سية  تهيئة  و  الفنية 
�سعيد  اأو�سحه،  كما  املمرات، 

. حفيظ
ه��ذا  ا���س��ت��ك��م��ال  ي��ن��ت��ظ��ر  و 
الآج��ال  احل��ي��وي يف  امل�����رصوع 
تاأخرا  �سهد  ما  بعد  ليها  اإ امل�سار 
بع�س  ب�سب  الإجن��از  وترية  يف 
مب��رور  املتعلقة  و  ال��ع��راق��ي��ل 
البرتولية  املوؤ�س�سات  نابيب  اأ
مثلما  امل�رصوع،  م�سار  �سمن 

اليه. �سارة  الإ متت 
قد  الجن���از  ���س��غ��ال  اأ ك��ان��ت  و 
بغالف   2013 �سنة  انطلقت 
دج  م��ل��ي��ار   70 ب� ي��ق��در  م��ايل 
التكميلي  ال��ربن��ام��ج  ب��ر���س��م 
���س��ن��دت  اأ و  ال��ن��م��و،  ل��دع��م 

ل�����رصك��ات  ق��ت  امل��وؤ للمجمع 
�رصكات   5 من  املكون  الإجن��از 

. طنية و
الهام  امل�رصوع  هذا  �سي�ساهم  و 
حيز  دخوله  فور  �سريبط  الذي 
حا�سي  و  تقرت  مدينة  اخلدمة 
كلم   150 م�سافة  على  م�سعود 
حركية  و  ديناميكية  ،باإعطاء 

القت�سادية  للتنمية  ج��دي��دة 
اجلنوب  مبنطقة  الجتماعية  و 

للبالد. ال�رصقي 
ال�سكة  م�رصوع  بخ�سو�س  و 
مبنطقة  امل��ربجم��ة  احل��دي��دي��ة 
يف  للبالد،  ال�رصقي  اجل��ن��وب 
فقد  اجلنوب"،  اإطار"حلقة 
بورقلة  النقل  مديرية  �رصعت 

من  امل�رصوع  م�سار  حتديد  يف 
متهيدا  ذل��ك  و  التقنيني  ط��رف 
كما  الإجن��از،  اأ�سغال  لإط��الق 
توفيق  القطاع،  مدير  به  ف��اد  اأ

جدي.
ال�رصقي  اجلنوب  حلقة  تتاألف  و 
خطوط   4 من  احلديدية  لل�سكك 
وليات  بني  ما  تربط  رئي�سية 
و  ورقلة  و  وغرداية  الأغ��واط 
اإجمالية  م�سافة  على  ال��وادي 
ب�رصعة  و  كلم،   560 ب  تقدر 
بالن�سبة  ال�ساعة  يف  كلم   220
ل��ق��ط��ارات ن��ق��ل امل�����س��اف��ري��ن 
بالن�سبة  ال�ساعة  يف  كلم  و100 
�ست�سمن  حيث  الب�سائع  لنقل 
بني  ال��رب��ط  م���د   و  ت��و���س��ع��ة 

احلالية. ال�سبكة  خطوط 
رافعة  امل�رصوع  �سي�سكل  كما 
ال�سغل  فر�س  من  العديد  خللق 
املناطق  عديد  عن  العزلة  فك  و 
لذات  ا�ستنادا  البالد،  بجنوب 

مل�سدر. ا

من  علم  ح�سبما  اجلاري،  العام  نهاية  م�سعود  حا�سي  و  تقرت  بني  الرابط  احلديدية  ال�سكة  خط  م�سروع  ا�ستالم  يرتقب 
امل�سروع. مدير 

  نهاية العام اجلاري

اجل��رمي��ة  حم���ارب���ة  اإط�����ار  يف 
ما  خا�سة  احل�رصي  بالو�سط 
الأ�سلحة  بحمل  منها  تعلق 
ال��ب��ي�����س��اء امل��ح��ظ��ورة ال��ت��ي 
ال�سالمة  على  خطرا  ت�سكل 
ال��ع��م��وم��ي��ة، ر���س��دت ف��رق��ة 
املعلوماتية  اجل��رمي��ة  مكافحة 
لل�رصطة  الولئية  بامل�سلحة 
ب�سار،  ولي��ة  باأمن  الق�سائية 
اإج��رام��ي��ة  ل�سبكة  م��ن�����س��ورا 

�سواعق  للبيع   بعر�س  تقوم 
التوا�سل  �سبكة  عرب  كهربائية 
الج���ت���م���اع���ي ف��اي�����س��ب��وك.
يف  املجراة  التقنية  التحريات 
من  م��ك��ن��ت  ال��ق�����س��ي��ة،  ���س��اأن 
اأماكن  و  ال�سبكة  ف��راد  اأ حتديد 
املكان  مداهمة  مت  اأين  تواجدهم، 
ال�سبكة،  عنا�رص  توقيف  و 
العقد  يف  ب�سابني  الأمر  يتعلق 
العمر.العملية  م��ن  ال��ث��اين 

 03 حجز  و  �سبط  من  مكنت 
توتر  ذات  كهربائية  �سواعق 
ال�سحن  ب�سلك  مزودة  جدا  عاٍل 
عملية  �سياق  الكهربائي.يف 
م�ستبه  توقيف  مت  امل��داه��م��ة، 
من  �سكني  بحوزته  اآخ��ر  فيه 
و  خ�سبية،  وع�سا  الكبري  احلجم 
اجلمهورية  وكيل  مع  بالتن�سيق 
حجز  مت  ب�سار،  حمكمة  ل��دى 
الكبري  احلجم  من  بي�س  اأ �سالح 

امل�ستبه  اأحد  منزل  من  )�سيف( 
ق�سائي  اإج���راء  موجب  فيهم. 
حيازة  اجلزائي:  الو�سف  حتت 
اأ�سلحة  للبيع،  وعر�س  وحمل 
ال�سنف  من  حمظورة  بي�ساء 
على  خطرا  ت�سكل  ال�ساد�س، 
تقدمي  �سيتم  العمومي،  الأم��ن 
وكيل  م����ام  اأ ف��ي��ه��م  امل�����س��ت��ب��ه 
ب�سار. حمكمة  لدى  اجلمهورية 

اأ . د 

تبيع اأ�سلحة بي�ساء خطرية 

و�سع حد لع�سابة اإجرامية ت�ستغل �سبكة التوا�سل الجتماعي بب�سار 

ب��ال��رغ��م م��ن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 
ال��ولي��ة  امل�سلحة  ط��رف  م��ن 
حماية  ق�سد   ، العمومي  لالأمن 
حوادث  من  الراجلني  و  ال�سواق 
التطبيق  خ���الل  م���ن  امل����رور 
تنظم  التي  للقوانني  ال�سارم 
م�سالح  اأن  اإل  ال�سري،  حركة 
حوادث  جمال  يف  �سجلت  المن  
عنه  نتج  مرور  حادث   15 املرور 

جريحا.       )16 (

اخ����رى و���س��ع��ت   وم���ن ج��ه��ة 
م�����س��ال��ح ����رصط���ة ال��ع��م��ران 
وقائيا  برناجما  البيئة  وحماية 
على  ال��وق��وف  اأج��ل  م��ن  اأمنيا 
جمالت  يف  املرتكبة  املخالفات 
ت�سجيل  مت  ي���ن  اأ التخ�س�س، 
تتعلق   12 منها    خمالفة   69
 34 ت�سجيل  مت  كما   ، بالبيئة 
رخ�سة،   بدون  بناء  اإجناز  خمالفة 
غري  ال��ت��ج��ارة   بخ�سو�س  م��ا  اأ

 18 ت�سجيل  مت  نه  فاإ ال�رصعية  
 )05 ( و   ، املجال  بهذا  خمالفة 
غري  بحظائر  تتعلق  خمالفات 
يف  تت�سبب  ال��ت��ي  و  ���رصع��ي��ة  
عرقلة  يف  الأح��ي��ان،  م��ن  كثري 
للمواطنني،  العامة  امل�سالح 
م���ن خ���الل ع��ر���س ���س��ل��ع يف 
الطريق،  قارعة  يف  اأو  الأر�سفة 
ال��ت��ي  ال��ف��و���س��ى  ج��ان��ب  اإىل 
الأر�سفة  جت��ارة  فيها  تت�سبب 

وال��ب��ي��ع ال��ع�����س��وائ��ي ل��ل��م��واد 
م�سالح  وتقوم  ال�ستهالكية. 
العمران  يف  املخت�سة  ال�رصطة 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  اإىل  البيئة  و 
لهذه  املخالفني  حق  يف  قانونية 
يف  ت�سب  التي  و  التعليمات 
على  حتافظ  و  املواطن  �سالح 
كل  يف  ���س��ح��ت��ه  و  ���س��الم��ت��ه 

الأحوال.
ق/ج

اأح��ج��ام��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف  احل��ف��ر  ب��ات��ت    
و  لطرقات  ب��رز  الأ ال�سمة  واأعماقها 
بولية  فلو  اأ املنتدبة  الولية  �سوارع 
حديث  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ت��ى  الأغ�����واط، 
املدينة،و  ه��ذه  يف  اخل��ا���س  و  ال��ع��ام 
التي  الأمطار  ت�ساقط  عقب  ل�سيما 
الو�سع  ���س��وءا،ه��ذا  ال��و���س��ع  ت��زي��د 
الراجلني  و  الراكبني  متاعب  من  زاد 
اأ�سحاب  ال�سواء،ل�سيما  حد  على 
مركباتهم  تتعر�س  الذين  املركبات 

احلفر  ه��ذه  ب�سبب  ك��ث��رية  لأع��ط��اب 
كبري  اإزع��اج  م�سدر  اأ�سبحت  التي 
عامة  "الأفالوي"ب�سفة  للمواطن 
�سيارات  و  ال�سيارات  اأ�سحاب  و 
ظل  يف  خا�سة  خا�سة،  ب�سفة  الأجرة 
الرئي�سية  الطرق  خمتلف  يف  تواجدها 
�سوارع  غ��رار  الفرعية،على  و  منها 
ال�ستقالل  حي  كذا  و  املدينة  و�سط 
ت�سجل  الظاهرة  ثنان،نف�س  اإ و  واحد 
الرئي�سي  ال��ط��ري��ق  م�ستوى  ع��ل��ى 

حل��ي ال��ق��ع��دة ال��ع��ري��ق رغ���م ك��ون��ه 
يف  للموا�سالت  رئي�سيا  ���رصي��ان��ا 
ت�سجيل  ذل��ك  اإىل  اأ���س��ف  امل��دي��ن��ة، 
على  نواع  الأ و  الأحجام  خمتلفة  حفر 
الربيد  من  املمتد  الطريق  م�ستوى 
ثانوية  غاية  اإىل  الربيد  بحي  املركزي 
بال�سارع  الزهراوي،اأي�سا  بوالقا�سم  اأ
حدث  �سعيد  ال��زاوي  حلي  الرئي�سي 
اأ���س��ح��اب  ي��ق��ول  ح��ي��ث  ح���رج،  ل  و 
بات  احلفر  املرورعلى  اإن  املركبات 

م��ام  اأ يبقى  ل  و  منه  مفر  ل  م���را  اأ
اختياراحلفرة  اإل  خيار  من  ال�سائق 
ي�ستدعي  الذي  فيها،الأمر  يقع  التي 
طرق  غالبية  اإ�سالح  و  تعبيد  اإع��ادة 
منها  الرئي�سية  فلو،ل�سيما  اأ مدينة 
بحي  الرئي�سي  الطريق  غ��رار  على 
�سارع  و  البي�س  طريق  و  "القعدة" 
ال�ستقالل  حي  طرق  اأغلب  و  تيارت 
الزاوي �سعيد  ثنان،و كذا حي  اإ واحد و 
امل��دي��ن��ة،و  و���س��ط  و  ق��ري��ن  م  اأ وح��ي 

العمومية  املوؤ�س�سات  بع�س  مراقبة 
انتهاء  بعد  حفرا  وراءه��ا  ترتك  التي 
و  الطريق،  اإهرتاء  يف  تت�سبب  اأ�سغالها 
يف  ال�سكان  ياأمل  الو�سعية  هذه  اأمام 
الولئية  و  املحلية  ال�سلطات  تدخل 
ال�سوداء  النقاط  ه��ذه  كل  لإ�سالح 
وجها  اإعطائها  العريقة،و  فلو  اأ مبدينة 
ولي��ة  اإىل  ترقيتها  ي��واك��ب  جماليا 

               . بة منتد
بو�رصيط  عبدالقادر   

ال��ولئ��ي��ة  امل�سلحة  �سجلت 
ولية  باأمن  العمومي  لالأمن 
من  جانفي  �سهر  خ��الل  اأدرار 
مرور  11حادث   ،2020 �سنة 
ت�سجيل  عن  اأ�سفر  ج�سمانيا، 
متفاوتة  باإ�سابات  جريحا   12
���س��ب��اب ت��ع��ود يف  اخل��ط��ورة لأ
الب�رصي،  العن�رص  اإىل  الغالب 
متكنت  ال�����س��ي��اق  نف�س  يف  و 
حواجز  خالل  من  امل�سلحة  ذات 
املنت�رصة  امل���روري���ة  امل��راق��ب��ة 
مدينة  خم��ارج  و  م��داخ��ل  ع��رب 
و  الراكبة  الدوريات  و  اأدرار 
قليم  اإ م�ستوى  على  الراجلة 
ت�سجيل  م��ن  الخ��ت�����س��ا���س، 
تعلقت  م��روري��ة  ج��ن��ح��ة   50
الدارجات  بقيادة  جمملها  يف 
على  احل��ي��ازة  دون  ال��ن��اري��ة 
انعدام  م��ع  ال�سياقة  رخ�سة 
�رصيان  وع��دم  التاأمني  �سهادة 
حم��ا���رص امل���راق���ب���ة ال��ت��ق��ن��ي��ة 
 40 اإىل  بالإ�سافة  للمركبات، 
�سمحت  و  تن�سيقية،  جنحة 
بت�سجيل  الإح�سائيات  نف�س 
 210 اإح�ساء  مع  خمالفة،   665
و  للمركبات  توقيف  ح��الت 
ا�ستوجبت  النارية،  الدراجات 
40 حالة يف احلظرية، ليتم  و�سع 
 131 ت�سجيل  ال�سياق  نف�س  يف 
ال�سياقة  لرخ�س  �سحب  حالة 
على  ع��الوة  التعليق،  لغر�س 
�رصطة  فرقة  �سجلت  فقد  ذلك، 
البيئة  ح��م��اي��ة  و  ال��ع��م��ران 
ع���ددا م��ن امل��خ��ال��ف��ات وذل��ك 
امليدانية  امل��ج��ه��ودات  ظ��ل  يف 
خمتلف  مل��ح��ارب��ة  امل���ب���ذول���ة 
و  بالبيئة  املا�سة  املخالفات 
 10 ت�سجيل  يف  متثلت  العمران 
و  بالعمران  متعلقة  خمالفات 
جمال  يف  خمالفات  ت�سجيل07 
هذا  املياه،  و  ال�سحة  و  البيئة 
اأدرار  ولي���ة  م���ن  اأ ي�سعى  و 
ال��ولئ��ي��ة  امل�سلحة  يف  مم��ث��ال 
تكثيف  اإىل  العمومي،  لالأمن 
من  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  امل���ج���ه���ودات 
على  بال�سهر  امل��رور  ح��وادث 
حت�سي�س  و  املرور  حركة  تنظيم 
حمالت  تنظيم  عرب  املواطنني 
من  الطريق  مل�ستعملي  توعية 

راجلني و  �سواق 

.....وت�سجيل 22 ق�سية 
خا�سة باجلنايات واجلنح 

ال��ولئ��ي��ة  امل�سلحة  �سجلت 
ل��ل�����رصط��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة ب��اأم��ن 
جانفي  �سهر  خ��الل  ال��ولي��ة 
من  جمموعة   2020 �سنة  من 

ت�سجيل22  يف،  متثلت  الق�سايا 
و  ب��اجل��ن��اي��ات  خ��ا���س��ة  ق�سية 
���س��خ��ا���س  اجل��ن��ح امل��ا���س��ة ب��الأ
ُحلت  �سخ�سا   21 فيها  تورط 
�سجلت  كما  ق�سية،   20 منها 
ق�سية   45 امل�سلحة  نف�س 
اجلنح  و  ب��اجل��ن��اي��ات  خ��ا���س��ة 
امل��ا���س��ة ب��امل��م��ت��ل��ك��ات ت��ورط 
يف  و   ، �سخ�سا    17 ف��ي��ه��ا  
 05 ت�سجيل  مت  ذات��ه  ال�سياق 
و  ب��اجل��ن��اي��ات  خا�سة  ق�سايا 
العمومي  ال�سيء  �سد  اجلنح 
07اأ�سخا�س،  ف��ي��ه��ا  ت���ورط 
يخ�س  وفيما  جميعها  ُح��ل��ت 
مت  املالية  و  القت�سادية  اجلرائم 
تورط  حيث  ق�سايا  ت�سجيل09 
�سجلت  كما  �سخ�سا،   11 فيها
ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات 
 06 امل�سلحة  لنف�س  التابعة 
ق�����س��اي��ا خ��ا���س��ة ب��امل��خ��درات 
ت��ورط  العقلية  ث���رات  وامل���وؤ
جميعها،  ُحلت  اأ�سخا�س   08 فيها
 598 ح��ج��ز  ث��ره��ا  اإ ع��ل��ى  مت  و 
و  العقلية،  ثرات  املوؤ من  قر�سا 
قاعة  ا�ستقبلت  املكاملات  �سياق 
اأدرار  ولي��ة  لأم��ن  العمليات 
ال�سنة  من  جانفي  �سهر  خالل 
هاتفية  مكاملات   505 اجلارية 
املواطنني موزعة  قبل  واردة من 
اخل�رصاء15/48و  الأرقام   على 
ال��ن��ج��دة  ���رصط��ة  104وخط 
خمتلف  ���س��م��ح��ت  ح��ي��ث   ،17
معاجلة  من  ال��واردة  املكاملات 
هذه  �سملت  و  الق�سايا  عديد 
خا�سة  56مكاملة  ال��ن��داءات  
 97 والإغاثة، امل�ساعدة  بتقدمي 
م���ك���امل���ة م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ل��ب 
 91 والتوجيه، ال���س��ت��ع��الم 
عن  بالتبليغ  خا�سة  مكاملة 
)ح����وادث امل����رور- ال�����رصق��ة- 
 ،) احل��رائ��ق- ح��الت الخ��ت��ف��اء 
امل�سالح  ذات  �سجلت  ك��م��ا 
بطلب  ال�سلة  ذات  مكاملة   243
جانب  اإىل  التدخالت  خمتلف 
هذا  اأخ��رى،  مكاملة،   18 ورود 
جمندة  ال�رصطة  قوات  تبقى  و 
مدار  وعلى  الأوقات  جميع  يف 
لال�ستجابة  24/24�ساعة، 
التكفل  و  املواطنني  ل��ن��داءات 
تدعوهم  التي  و  با�سغالتهم  
قد  خطر  اأي  عن  ب��الغ  الإ اإىل 
ممتلكاتهم  و  ح��ي��ات��ه��م  ي��ه��دد 
بالأرقام  الت�سال  طريق  عن 
قبل  م��ن  امل�����س��خ��رة،  امل��ج��ان��ي��ة 
الوطني.                                                                                                  لالأمن  العامة  املديرية 

الرحمن عبد  بلوايف 

�سهر  خالل  املرور  حوادث  يف  بورقلة  جريحا   16

  انت�ساراحلفر يعيق احلركة مبدينة اأفلو بالأغواط                         

اأمن اأدرار يعلن عن ح�سيلة ال�سرطة ل�سهر جانفي 

ت�سجيل 12جريحا يف  11 حادث مرور 
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مئات الأطباء املخت�سني من دول اأجنبية وعربية 
ي�ساركون  يف منتدى ال�سمع العاملي

يا�سني حممد 
------------------ 

يعرف  ال��ذي  امل��ذك��ور،  امللتقى 
وذوي  خمت�سني  اأطباء  م�ساركة 
اأجنبية  دول   6 من  عاملية  خربة 
النقل  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  وع��رب��ي��ة، 
على  دقيقة  لعمليات  املبا�رص 
جترى  اجلمجمة،  وق���اع  الأذن 
مبركز  للعمليات  غ��رف   3 يف 
نقلها  ويتم  ال�رصطان،  مكافحة 
ب��اأح��د  امل��ح��ا���رصات  ق��اع��ة  يف 
اأزيد  برمج  حيث  الولية،  فنادق 
دقيقة،  جراحية  عملية   25 من 
الأذن  ج��راح��ة  عمليات  منها 
جراحة  وعمليات  ال��و���س��ط��ى، 
الزرع  وعمليات  الداخلية،  الأذن 
التي  الأورام  وجراحة  القوقعي، 
اجلمجمة،  قاع  حتى  الأذن  من  متر 
اأطباء  اإجرائها  على  ي�رصف  ذ  اإ
وخ��ربة  ك��ف��اءة  وذو  خمت�سون 
جراحة  اخت�سا�س  يف  عالية، 
واأطباء  والأنف،  واحلنجرة  الأذن 
الأع�ساب  جراحة  يف  خمت�سون 
جراحة  يف  خمت�سون  واأط��ب��اء 
الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، واأط��ب��اء 

الأ�سعة. يف  خمت�سون 
الثقافة  دار  �ستحت�سن  كما 
بالولية،  العمودي  الأمني  حممد 
ي�ستفيد  حيث  اللقاء،  ور�سات 
زهاء  امل�ستوى،  رفيع  تكوين  من 
300 طبيب عام من القطاع العام 
اخت�سا�س  يف  واأطباء  واخلا�س، 
وطب  واجلنجرة،  ن��ف  والأ الأذن 

من  احل�سا�سية،  وطب  الأطفال، 
الوطن،  ولي��ات  من  ولي��ة   26
الأخ�سائيني  تكوين  �سيتم  كما 
الأرط��ف��ون��ي��ني والأخ�����س��ائ��ي��ني 
ال�سبكي  للتكفل  النف�سيني، 
الأطفال  خدمة  على  يرتكز  الذي 
وم��زروع��ي  ال�سمع  �سعيفي 
النف�سي  بالتكفل  ال��ق��وق��ع��ة، 
م���ث���ل ب��ه��م،  والأرط����ف����وين الأ
عمليات  اإج���راء  بعد  ل�سيما 
الذين  لالأطفال  القوقعي  الزرع 

�سنوات.  6 العمر  من  يبلغوا  مل 
ك�سف  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
بامل�ست�سفى  امل�ساعد  �ستاذ  الأ
باجلزائر  ال���واد  ب��اب  اجل��ام��ع��ي 
جراحة  يف  املخت�س  العا�سمة، 
واحل��ن��ج��رة،  ن�����ف  والأ الأذن 
اأن  من�سوري،  الطاهر  حممد 
الطبعة  ال��دويل  ال�سمع  ملتقى 
عنوان  يحمل  ال���ذي  ال��ث��ان��ي��ة، 
ال�سبكي  ال��ع��الج��ي  "العمل 

�سعيفي  الأط��ف��ال  خ��دم��ة  يف 
القوقعة"،  وم��زروع��ي  ال�سمع 
تاحة  اإ فيه  للم�ساركني  ي�سمن 
والتكوين  ل��ل��ت��دري��ب  ف��ر���س��ة 
وفر�سة  م�ستوى،  اأعلى  على 
ال�سعيد  على  الأفكار  للتقاء 
ال��وط��ن��ي، وف��ر���س��ة ل��الط��الع 
وفر�سة  الآخرين،  جتارب  على 
يف  عمل  من  باأف�سل  لاللتقاء 
الأطفال  وتاأهيل  الإعاقة  جمال 
وفر�سة  الأذن،  قوقعة  مزروعي 
�سبكة  وبناء  للتوا�سل  كذلك 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأخ�����س��ائ��ي��ني، 
م�ستقبلية  م�ساريع  بناء  فر�سة 
على  واملخت�سني  الأطفال  تخدم 

�سواء. حد 
اأن  امل��ت��ح��دث،  نف�س  واأ���س��اف 
من  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة  ع��ق��د 
الأذن  جل��راح��ة  ال��دول��ي��ة  ي���ام  الأ
املخ  وجراحة  واحلنجرة  ن��ف  والأ
تدخل  �ست�سهد  والأع�����س��اب، 

غني  مبحتوى  معروفني  خ��رباء 
م�ستديرة  موائد  خالل  من  جدا، 
وجراحة  عملية  عمل  وور�سات 

تفاعلية. حّية 
منتدى  اأن  اإىل  ���س��ارة،  الإ جتدر 
طبعته  يف  ال��ع��امل��ي  ال�����س��م��ع 
اجلمعية  تنظيم  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
حتالف  "جمعية  امل�سماة  الولئية 
التي  �سوف"،  وادي  اأط��ب��اء 
العام  القطاع  يف  اأط��ب��اء  ت�سم 
واأطباء  خمت�سني  من  واخلا�س، 
يف  وخمت�سني  وممر�سني  عامني 
علم  يف  وخمت�سني  الأرطفونيا 

. لنف�س ا
باملنظار  جراحية  ي��ام  اأ وتنظيم 
ل��ف��ائ��دة م��ر���س��ى ه��ج��ران يف 

ال�سفراوية واحل�سى  اخل�سية 
بني  م��ة  ال��ت��واأ اإط���ار  يف  دائ��م��ا 
���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة  ���س�����س��ة الإ امل��وؤ
عنابة  ال��ب��وين  املتخ�س�سة 
الإ�ست�سفائية  ���س�����س��ة  امل��وؤ و 
وال��ط��ف��ل  م  الأ امل��ت��خ�����س�����س��ة 
نظمت  بالوادي  نا�رص  بن  ب�سري 
 11  12  13 ي��ام  اأ الأخ���رية  ه��ذه 
جراحية  ياما  اأ  2020 10فيفري 
الذين  املر�سى  لفائدة  باملنظار 
اخل�سية  يف  ه��ج��ران  ل��دي��ه��م 
حتت  ال�����س��ف��راوي��ة  واحل�����س��ى 
علي  ال��ربوف��ي�����س��ور  ������رصاف  اإ
املرافق  والطبيب  فوزي  بو�سته 
و�سبه  الطبي  الطاقم  رفقة  له 
بداأت  حيث  للموؤ�س�سة.  الطبي 
باإجراء  الأول  يومها  يف  احلملة 

جراحيتني عمليتني 

400 طبيب خمت�س يف جراحة الأذن والأنف واحلنجرة، و300 طبيب عام من القطاع اخلا�س والقطاع  ي�سارك زهاء 
الوادي. بولية  الثانية  العاملي يف طبعته  ال�سمع  منتدى  فعاليات  نف�سي، يف  اأرطفوين وخمت�س  العام، و100 خمت�س 

الوادي بولية  الثانية  طبعته  يف 

لالإعالم  القلم  جمعية  متّكنت 
ال�سباين  الو�سط  يف  والتوا�سل 
ب���ال���وادي، م��ن ت��وزي��ع م��واد 
العائالت  على  خمتلفة  غذائية 
مدينة  ع��رب  وال��ف��ق��رية  امل��ع��وزة 
ن�ساطاتها  اإط��ار  ويف  ال��وادي، 
اخلا�سة  ن�����س��ان��ي��ة  والإ اخل��ريي��ة 
اجلمعية  عملت  ال�ستاء،  بف�سل 
الوطنية  الأكادميية  مع  بالتن�سيق 
وتعزيز  امل��دين  املجتمع  لرتقية 
الوادي،  مبكتب  الوطنية  الوحدة 

املدافئ   من  العديد  توزيع  على 
ذات  على  والأغطية  والأفر�سة 
ال��ع��ائ��الت م��ن ع��دمي��ي ال��دخ��ل، 
و�سعية  يف  يعي�سون  وال��ذي��ن 
تربعات  جمع  بعد  وذلك  خانقة، 
وفاعلي  املح�سنني  من  العديد 
ن�ساطات  ت��ي  ت��اأ ح��ي��ث  اخل���ري، 
اخلريية  احلملة  اإطار  يف  اجلمعية 
على  ت��ع��م��د  ال��ت��ي  ال�����س��ت��وي��ة 

دوري. ب�سكل  تنظيمها 
يا�سني حممد 

و  ال���وادي  مدينة  و���س��ط  يعي�س 
خانقا  مروريا  اكتظاظا  فرتة،  منذ 
الطريق  م�ستوى  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة 
املدينة  بو�سط  امل���ار  الرئي�سي 
الطرق  مفرتق  بني  الرابط  باجلزء 
�ساحة  املدينة  مركز  و  الرئي�سي 
نقطة  ا�سبح  ال��ذي  و  ال�سباب، 
خا�سة  امل��رور  حركة  يف  �سلبية 
تتزامن  التي  ال�سباحية  الفرتة  يف 
م��ع ب��داي��ة ���س��اع��ات ال��ع��م��ل و 
الكبري  التزايد  ب�سبب  الت�سوق، 
الت�سهيالت  بعد  املركبات  عدد  يف 
وكالء  طرف  من  املقدمة  الكبرية 
ال�سغرية  ال�ساحنات  و  ال�سيارات 
خا�سة  معرو�ساتهم  لت�سويق 
فهذا  الأخ��ريت��ني.  ال�سنتني  خ��الل 
مل  املركبات  ح�سرية  يف  التزايد 
لفتح  تنموية  م�ساريع  اأي  يقابله 
باملدينة،  فرعية  او  رئي�سية  طرق 
ح��الت  "التحرير"  �سجلت  ب��ل 
�سائقي  ل��دى  ال���س��ت��غ��راب  م��ن 
املتخذة  الج��راءات  من  املركبات 
الطرق  مفرتقات  من  العديد  بغلق 
من  زادت  املدينة  بو�سط  الثالثية 
واحد  اجت��اه  يف  املركبات  تكد�س 

كيلومرتين  ع��ن  ت��زي��د  مل�����س��اف��ة 
بحي  الطرق  مفرتقات  غلق  بعد 
التكوين  مقابل  و  م�سكن   400
مديرية  مقابل  و   1 رق��م  املهني 
عدم  كله  لهذا  ي�ساف  الفالحة. 
م��ن طرف  امل���رور  ق��وان��ني  اح���رتام 
الثقافة  غياب  و  ال�سائقني  بع�س 
حدة  يف  زاد  كما  عندهم،  املرورية 
الإ�سارات  توقف  الكتظاظ  هذا 
باملفرتق  العمل  ع��ن  ال�سوئية 
التواجد  و  البلدية  ملقر  املقابل 
احلمري  يجرها  التي  للعربات  امللفت 
يقودها  التي  النارية  الدرجات  و 
من  جعل  ما  هو  و  طائ�س.  �سباب 
كيلومرتين  عن  تزيد  ل  م�سافة 
اأحيانا  ي�سل  زمن  يف  تقطع  اثنني 
اأحيانا.  �ساعة  ن�سف  من  لأك��رث 
من  احل���ازم  التدخل  ي�ستلزم  مم��ا 
عملية  لتنظيم  الأمن  رجال  طرف 
لقوانني  املخالفني  معاقبة  و  ال�سري 
اإحدى  من  تعترب  مدينة  يف  املرور 
فيها  حت���رتم  ل  ال��ت��ي  ال���ولي���ات 

وطنيا. املرور  قوانني 
مي�سة عا�سوري 

رغ���م اع��ت��ب��اره م��ن الأح��ي��اء 
 8 اأن حي  اإل  اجلديدة والكبرية، 
الوادي،  الولية  بعا�سمة  ماي 
من  العديد  اإىل  يفتقر  لي��زال 
و  الهامة،  و  العمومية  املرافق 
تتواجد  اأن  املفرت�س  من  التي 

 . اأي حي  يف 
من  احل��ي   �سكان  وي�ستكي 
اخل�����رصاء،  امل�ساحات  غ��ي��اب 
وخم��ط��ط ل��ل��ت�����س��ج��ري، رغ��م 
و  ع��دي��دة  لطلبات  تقدميهم 
 ، ذل��ك  بخ�سو�س  م��ت��ك��ررة 
م�ساحات  وج��ود  من  بالرغم 
�ساحلة  احل���ي  يف  ���س��ا���س��ع��ة 

الف�سائل  لغر�س 
كذلك   احل���ي  ي�سهد  و  ه���ذا 
و  العمومية  ن��ارة  ل��الإ غيابا  
الريا�سية  املرافق  يف  نق�سا 
لالأطفال  ولعب  ترفيه  واأماكن 
باأحلى  التمتع  من  يحرمهم  مما   ،

. العمر  مراحل 
للحي،  املقابلة  املحالت  وتبقى 

اأك��رب   ، ب��ع��د  ت��ف��ت��ح  مل  ال��ت��ي 
بحكم  ال�سكان  يوؤرق  كابو�س 
مفتوح  م��رت��ع  اإىل  حت��ول��ه��ا 
ل��ت��ع��اط��ي اخل��م��ور وال��ف�����س��اد 
جدرانها  معظم  و   ، الأخالقي 
للتخريب  ع��ر���س��ة   ت��ذه��ب  
دون  بقائها  بعد  والتك�سري، 
الآن  حل��د  ت��وزي��ع  اأو  حرا�سة 
امل�����س��ج��ل يف  ال��ن��ق�����س  م��ع   ،
العمومي،  م���ن  الأ دوري���ات 
من  احل��ي  �سكان  يعاين  حيث 
ياأتي  الذي  الطائ�س  ال�سباب 
ي�ستغل  و  املجاورة  الأحياء  من 
له  املحاذية  الرتابية  امل�ساحة 
اخلمور  تعاطي  و  لل�سهر   ،
اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  وامل���خ���درات، 
الأمر   ، امل�سكالت  من  العديد 
بني  مواجهات  يخلف  كاد  الذي 
الغرباء  و  احلي  قاطني  بع�س 
القادم  الطائ�س،  ال�سباب  من 

املجاورة. الأحياء  من 
ع.اإ

من بينها مدافئ واأفر�سة ومواد غذائية

توزيع م�ساعدات خمتلفة على العائالت 
الفقرية

خا�سة على م�ستوى الطريق الرئي�سي

اكتظاظ مروري خانق بو�سط مدينة الوادي 

حـي 8 مـاي عر�سة للـتـهـمـيـ�س 
والإق�ساء 

ببلدية  م�سكن   400 حلي  زيارتها  ثناء  اأ
و�سابة  ب�ساب  التحرير  التقت  ال��وادي، 
�سابة  �سقيقني  اأخوين  نهما  اأ بعد  فيما  تبني 
يف  يعي�سان  يومي  عامل  و�ساب  مطلقة 
املح�سنني  اأح��د  اي��اه  منحهم  م�ستودع 
فيما  ليت�سح  ال�ستاء  �سقيع  ليقيهما 
الله  عبد  عزوزة  املجاهد  بناء  اأ نهما  اأ بعد 
من  املنحدر  النقريني  الله  عبد  ب�  املكنى 
عرف  تب�سة  لولية  التابعة  نقرين  قرية 
معه  عا�سوا  الذين  لدى  وجهاده  بن�ساله 
ال�سقيقة  مع  احلدودية  الرديف  مدينة  يف 
للقائد  امل�ست�سارين  اأحد  كان  حيث  تون�س 
العربي  بالطالب  امللقب  قمودي  العربي 

مع  وت��ويف  ال�سوافة  مع  حياته  عا�س   ،
ت�ستهيه  ل  مبا  الرياح  جتري  لكن  ال�سوافة 
يت�رصده  اأن  التاريخ  ي�سجل  عندما  ال�سفن 
مرمي  عزوزة  واأخته  ن�سيب  عزوزة  ابنه 
املح�سنني  رحمة  ينتظرون  م�ستودع  يف 
مرمي  البنت  كانت  ح��ني  يف  لطعامهم 
�سكن  على  للح�سول  ملفا  قدمت  قد 
الذي  ن�سيب  اأخيها  مع  كرامتها  ي�سون 
ويف  ال��وادي،  يف  بناء  ور�سة  يف  يعمل 
التي  م��رمي  البنت  م��ع  للتحرير  حديث 
املجاهدين  منظمة  على  غ�سبها  �سبت 
الفذ  املجاهد  بيها  اأ ن�سال  تنا�سوا  الذين 
بيت  على  احل�سول  يف  ي�ساعدوها  ومل 

يف  كرامتها  ويحفظ  اأخيها  مع  ياأويها 
الغريب  ولكن  وال�سهداء  اجلهاد  جزائر 
طرف  من  لالإهانة  تعر�ست  نها  اأ الأمر  يف 
اأ�سبح  باها  اأ اأن  لها  قال  حني  املوظفني  اأحد 
من  لتنا�سد  قولها،  ح�سب  الأر�سيف  من 
الولية  ه��ذه  يف  املخل�سني  ك��ل  جديد 
على  للح�سول  واأخ��ي��ه��ا  م�ساعدتها 
بحياتهم  �سحوا  ملن  وفاء  ياأويها  �سكن 
اجل��زائ��ر،  ا�ستقالل  اأج��ل  م��ن  و�سبابهم 
تنكر  ل  جزائر   ، والن�ساف  العدل  جزائر 

اأجلها. من  �سحوا  ملن 
مبارك قدودة 

�سرخة ا�ستغاثة لبني جماهد متوف
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ينحدر اأفرادها من ولية باتنة 

اإطالق درا�سة اإعداد م�سار خط ال�سكة احلديدية 
بني وادي عي�سي وعزازقة بتيزي وزو

حممد علي 
ب���داأ امل�����رصوع��ان امل��ربجم��ان 
وتو�سيع  ت��ط��وي��ر  اإط���ار  يف 
عرب  احلديدة  اخلطوط  �سبكة 
تيزي  ولي���ة  مناطق  بع�س 
يتعلق  و   ،2015 خ��الل  وزو 
احلديدة  ال�سكة  بخط  م��ر  الأ
و  دل�س  مدينتي  بني  الرابط 
بخط  الثاين  و  امليزان،  ذراع 
بني  الرابط  احلديدية  ال�سكة 
ومدينة  عي�سي  وادي  منطقة 
تامدة.  مبنطقة  مرورا  عزازقة 
نحو  اخلطوات  اأوىل  بتحقيق 
مت��ام  اإ ب��ع��د  ح��ي��ث  التج�سيد. 
�رصعت  التقنية،  ال��درا���س��ة 
مع  بالتن�سيق  النقل  مديرية 

م�����س،  اأ ال��درا���س��ات،  مكتب 
اخل��رج��ات  اأوىل  تنظيم  يف 
امل��ي��دان��ي��ة م��ن اج���ل حت��دي��د 
ال�سكة   خ��ط  ع��ب��ور  م�����س��ار 
ال��راب��ط  �سطره  يف  احل��دي��دة 
و  عي�سي  وادي  منطقة  ب��ني 
ح�سبما  وذلك  فريحة.  مدينة 
بالولية  القطاع  مدير  اأك��ده 
م�سيفا  يو�سف،  اي��ت  �سمري 
اخلطوة  تعد  املرحلة  ه��ذه  اأن 
الدرا�سة،  مرحلة  يف  اخل��رية 
م�سار  بتحديد  �ست�سمح  حيث 
العمل  اجل  من  ال�سكة  خط 
ع��ل��ى رف��ع ك��اف��ة ال��ع��راق��ي��ل 
بالعراقيل  م��ر  الأ تعلق  �سواء 
بع�س  معار�سة  اأو  التقنية 
ال�����س��ك��ان، وات���خ���اذ ك��اف��ة 

ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة م��ن اأج��ل 
املع�سالت  كل  وحل  جمابهة 
تواجهها  اأن  املرتقب  من  التي 
م�سيفا  الأ�سغال.  اإجناز  عميلة 
لثالث   العابر  امل�رصوع  هذا  اأن 
العتبار  بعني  �سيوؤخذ  مناطق 
خ�سو�سا  الأم��ور  من  الكثري 
املخطط  �سمن  ي��ت��درج  ن��ه  اأ
ال�سكة  خط  لع�رصنة  الوطني 
ذات  ل���س��ي��م��ا   احل��دي��دي��ة.  
التي  العبور  بنقاط  ال�سلة  
من  خ��ال��ي��ة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
اجلبلية،  املناطق  اأو  املنعرجات 
املن�ساآت  لإجن��از   جتنبا   اأول 
ما  وج�سور  نفاق  اأ من   الفنية 
جت�سيد  ميزانيات  عنه  يرتتب 
حتقيق  بهدف  وثانيا  �سخمة 

ال�ساعة  يف  كم   120 �رصعة 
ق��ط��ارات  ل�ستقبال  حت�سبا 
امل�ستقبل  يف  ت��ط��ورا  اأك���رث 
ال��ق��ري��ب. وع���ن امل��ي��زان��ي��ة 
قال  للم�رصوعينن  املخ�س�سة 
م���وال  الأ اأن  امل��ت��ح��دث  ذات 
اأي  ه��ن��اك  ول��ي�����س  م��وج��ودة 
دام  ما  ال�ساأن  هذا  يف  م�سكل 
�سمن  م�سجل  امل�����رصوع  اأن 
لع�رصنة  ال��وط��ن��ي  املخطط 

احلديدية.  ال�سكة  عرب  النقل 
امل�رصوعني  فاإن  اأخرى  جهة  من 
اإعداد  تاأخرا يف  عرفا  املربجمني 
اخلا�سة  التقنية  الدرا�سات 
الت�ساري�س  لطبيعة  نظرا  بهما 
تتميز  التي  ال��وع��رة  اجلبلية 
�سي�سملها  التي  املناطق  بها 
بني  امل��ن��ح�����رصة  و  امل�����رصوع 
ولي��ت��ي ب��وم��ردا���س وت��ي��زي 
يلعب  اأن  املنتظر  ومن  وزو. 
خدمة  تطوير  يف  امل�رصوعان 
احلديدية،  ال�سكك  عرب  النقل 
هذه  تو�سيع  يف   تكمن  فهي 
من  عدد  اأكرب  لت�سمل  اخلدمة 
و  وزو  ت��ي��زي  ولي��ة  �سكان 
الطرقات  ع��ن  ال�سغط  ف��ك 
ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  ال��وط��ن��ي��ة، 
الذي  الهام  القت�سادي  الدور 
القت�ساد  تنمية  يف  �ستلعبه 
ال��ظ��روف  حت�سني  و  امل��ح��ل��ي 

للمواطنني. الجتماعية 

ال�سكة احلديدية الرابط بني منطقة وادي عي�سي  النقل لولية تيزي وزو، يف حتديد م�سار م�سروع خط  �سرعت مديرية 
ومدينة عزازقة، مرورا بكل من منطقة تامدة ومدينة فريحة وذلك متهيدا لإطالق اأ�سغال الإجناز  قريبا.

 يف اإطار تطوير وع�سرنة القطاع

ع��ن��ا���رص  اأم�������س   اأول  مت��ك��ن 
لل�رصطة  ال��ولئ��ي��ة  امل�سلحة 
من  ميلة  ولية  باأمن  الق�سائية 
من  يبلغان  �سخ�سني  توقيف 
ينحدران  �سنة،  و45   25 العمر 
�رصقة  باتنة،يحرتفان  ولية  من 
معدات  ا�سرتجاع  و  ال�سيارات 
ح�سبما  ال�رصقة  يف  ت�ستعمل 

اأمني....   م�سدر  به  اأفاد 
اأن  ذات���ه  امل�����س��در  واأو���س��ح   
اإىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل 
قيام  ث��ن��اء  اأ الأول  اأم�����س  ليلة 
ال��ولئ��ي��ة  امل�سلحة  ع��ن��ا���رص 
بدوريات  الق�سائية  لل�رصطة 
انتباههم  ل��ف��ت  ل��ي��ل��ي��ة،ح��ي��ث 
من  متاأخرة  �ساعة  يف  �سخ�سان 
�سياحية  �سيارة  منت  على  الليل 
ولي��ة  ترقيم  حتمل  م�سبوهة 
�سيارات  ي���ة  روؤ مب��ج��رد  باتنة 
اأبديا  كما  بالفرار.  لذا  ال�رصطة 
توقيفهما. اأثناء  عنيفة  مقاومة 
للمركبة  ال��دق��ي��ق  بالتفتي�س 
و  م��ع��دات  على  بداخلها  ع��رث 
متثلت  ال�سيارات  ل�رصقة  لوازم 
م�سطنعة  مفاتيح  قفازات،  يف 
ق�سيب  امل��رك��ب��ات،  ملختلف 

ورق. قاطع  حديدي، 

خالل  ن���ه  اأ امل�����س��در  واأ���س��اف 
امل�ستبه  اعرتف  التحقيق،  عملية 
الأوىل  مركبتني،  ب�رصقة  فيهما 
من  والثانية  ميلة  مدينة  من 
اأ�سبوعني  نحو  قبل  زغاية  بلدية 
ما  اآخرين  �سخ�سني  مب�ساركة 
بالتن�سيق  فرار.   حالة  يف  زال 
مت  مبيلة  املخت�سة  النيابة  م��ع 
وتفتي�س  الخت�سا�س  مت��دي��د 
داخل  �سبطت  حيث  م�سكنيهما 
يف  ت�ستعمل  معدات  اأحدهما   
 03 يف  متثلت  ال�سيارات  �رصقة 
املركبات،  ملختلف  مقلدة  مفاتيح 
ال�سيارات،  ت�سجيل  لوحات   05
ت�ستعمل  ح��ادة  حديدية  اأداة 
امل��رك��ب��ات،  زج���اج  حتطيم  يف 
خا�س  بعد  عن  التحكم  جهاز 

ل�سيارات. با
ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 
فيهما  امل�ستبه  ق��دم  التحقيق 
التي  مبيلة  املخت�سة  النيابة  اأمام 
احلب�س،  رهن  بو�سعهما  اأمرت 
مفتوحا   التحقيق  لي��زال  فيما 
و  ال�سبكة  اأفراد  باقي  لتوقيف 
امل�رصوقة  املركبات  ا�سرتجاع 

الأمني.  امل�سدر  ي�سيف 
مهناوي بوجمعة   

تفكيك �سبكة حترتف �سرقة 
ال�سيارات مبيلة

لل�سالمل جزئي  انهيار  بعد  خ�سبية  األواح  بوا�سطة  مبنازلها  تلتحق 

اإط������ار  يف 
حم�����ارب�����ة 
الإج���������رام 
احل���������رصي 
وخ���ا����س���ة 
م���ات���ع���ل���ق 
بجرائم  منها 
الطريق  غلق 
ال������ع������ام ، 

التحطيم   ، نظامية  هيئة  اإهانة 
كذا  و  ال��دول��ة  مللك  العمدي 
عنا�رصالأمن  متكن  ال�����رصق��ة، 
،ال��ث��ال��ث  الأول  احل�������رصي 
امل�سيلة  ولي��ة  ب��اأم��ن  وال��راب��ع 
اأ�سخا�س   )03 ( توقيف  م��ن 
و   25 مابني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  و  �سنة   44
وقائع  املخت�سة.  الق�سائية 
ورود  عند  ب���داأت   : الق�سية 
�سخ�س  بوجود  تفيد  معلومات 
و  ال��ع��ام  الطريق  بغلق  يقوم 
الفور  على  �سو�ساء،  اإح��داث 
لالأمن  ال�رصطة  عنا�رص  تنقل  مت 

املكان  عني  اإىل  الأول  احل�رصي 
ال�سيطرة  و  حما�رصته،  بعد  و 
وهو  عنيفة  مقاومة  بعد  عليه 
توقيفه  �سديد مت  يف حالة هيجان 
واإجناز  الأمن  مقر  اإىل  اقتياده  و 
اأجل  من  �سده  ق�سائيني  ملفني 
الدولة،  مللك  العمدي  التحطيم 
اإحداث  مع  نظامية  هيئة  اإهانة 
و  اأمني  مرفق  داخل  �سو�ساء 
تقدميه  ليتم  العام  الطريق  غلق 
لدى  اجلمهورية  وك��ي��ل  اأم���ام 
اأحالته  التي  امل�سيلة،   حمكمة 
اأين  الفوري  املثول  جل�سة  على 

احلب�س. باإيداعه   اأمر 
مغي�س  ب 

تقدمي اأ�سخا�س اأمام النيابة املحلية 
بامل�سيلة 

لل�سالمل  جزئي  انهيار  ت�سبب 
احلاج  ب�سارع   3 رقم  بعمارة 
بالق�سبة  وال��واق��ع��ة  ع��م��ر 
�سكانها،  احتجاز  اىل  ال�سفلى 
عرب  طعامه  ي�سله  فمواطن 
على  اأج���رب  ر���س��ي��ع  و  ق��ف��ة، 
�سقة  يف  ي��ام��ه  اأ اأوىل  ق�ساء 
دائ��م  خطر  و  ���س��المل،  ب��دون 
التي  العمارة  ب�سكان  يحدق 
يف  روؤو�سهم  فوق  تنهار  قد 

حلظة..  ية  اأ
���رصخ��ات  »..."اأنقذوين«   
حما�رص  اأربعيني  رجل  اأطلقها 
بعمارة  ال�ساد�س  الطابق  يف 
عمر  احل���اج  ب�����س��ارع   3 رق��م 
الأخ��ري  الن��ه��ي��ار  بعد  وه���ذا 
البناية  �سالمل  �سهدته  ال��ذي 
الأمر  املا�سي  الأ�سبوع  بحر 
اح��ت��ج��ازه  يف  ت�سبب  ال���ذي 
بالطابق  الواقعة  �سقته  يف 
املهددة  البناية  يف  ال�ساد�س 
ما  حلظة،  ي��ة  اأ يف  بالنهيار 
مع  ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  اأج���ربه 
يقتات  و  ب��ن��داءات  ج��ريان��ه 
يف  تتمثل  تقليدية  بطريقة 
�سوى  يجد  مل  لكن  وقفة،  حبل 
حبال  لهم  يرمي  الذين  اجلريان 

احل�سول  لي�ستطيع  كي�سا  و 
واحد.. ليوم  لقمة  على 

�سكان  م��ع��ان��اة  ت��ت��وق��ف  مل 
ففي  احل��د،  ه��ذا  عند  العمارة 
عائلتني  جن��د  الأول  الطابق 
ومن  واح���دة  غ��رف��ة  تتقا�سم 
حديثا  ول���دت  ة  ام���راأ بينهم 
واب��ن��ه��ا ال��ر���س��ي��ع ال���ذي ل 
���س��ب��وع��ا واح���دا،  ي��ت��ج��اوز اأ
ن����ه ع��ن��د ت��وج��ه��ه��ا  ح��ي��ث اأ
اىل  جل���اأت  امل�ست�سفى  اىل 
حطب  ����س���المل  ا���س��ت��ع��م��ال 
ت�سع  اأن  اأج���ل  م��ن  مهرتئة 
نه  اأ اآملة  كانت  و  مولودها، 
م�سكن  اىل  ترحل  الولدة  بعد 
اأج��ربت  ال�سيدة  لكن  جديد، 
اأدراجها  ترجع  اأن  الولدة  بعد 
ه�سة  بناية  اىل  �سغريها  رفقة 
اإحدى  �رصحت  �سالمل.  وبدون 
امل�سنفة  و  بالبناية  القاطنات 
ل  انها  احلمراء  اخلانة  �سمن 
اأختها  زوج  رفقة  الليل  تنام 
خوفا  العائالت  يحر�سوا  لكي 
ث��ن��اء  اأ ك��ارث��ة  حت��دث  اأن  م��ن 
قاطني  اأح���د  ن��وم��ه��م.���رصح 
ب��داأت  معاناتهم  اأن  العمارة 
�سوى  ملجاأ  يجدوا  مل  اأن  منذ 

رقم  بالعمارة   �سقق  ا�ستئجار 
ملك  هي  التي  2007و  �سنة   3
بعدها  و���س��ع��وا  و  ل�����س��ي��دة، 
�سكن  على  للح�سول  ملفات 
�سنة   13 منذ  لكن  اجتماعي، 
ال�سلطات  ب��ه��م  تتكفل  مل 
التي  النهيارات  رغ��م  وه��ذا 
�سهر  يف  ال��ع��م��ارة  �سهدتها 
ذ  اإ املا�سية،  ال�سنة  من  اأوت 
اأزقة  يف  خيم  بت�سييد  قاموا 
ف�سل  حلول  مع  ولكن  احلي 
يف  ال��ري��اح  ت�سببت  ال�ستاء 
اأج��ربوا  حيث  خيمهم؛  ت��الف  اإ
�سققهم،  اىل  ال��رج��وع  على 
هذه  ك��ل  ورغ��م  ن��ه  اأ م�سيفا 
حت��رك  مل  ال�سعبة  احل���الت 
الق�سبة  ب��ل��دي��ة  ���س��ل��ط��ات 
تكلف  مل  ن��ه��ا  اأ ذ  اإ ���س��اك��ن��ا، 
لتفقد  التنقل  عناء  نف�سها 
حدوث  تنتظر  ما  فاإ مواطنيها، 
تتعمد  اأو  حقهم  يف  ك��ارث��ة 

ق�سيتهم. على  الت�سرت 
بلدية  رئي�س  اأكد  جهته،  من 
اأن  زط��ي��ل��ي  ع��م��ر  الق�سبة 
لن  ال��ع��م��ارة  ه���ذه  ق��اط��ن��ي 
هذه  اأن  بحجة  ترحيلهم  يتم 
بطريقة  ا�ستولت  العائالت 

غ���ري ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى ه��ذه 
ال�سكان  اأن  م�سيفا  البناية، 
ا�ستفادوا  للعمارة  الأ�سليني 
من  ا�ستفادوا   ،2004 �سنة 
و  ���س��ك��ان.  الإ اإع���ادة  عملية 
من  لي�س  ن��ه  اأ زطيلي،  اأردف 
هذه  مثل  تهدمي  �سالحياته 
اللجوء  مت  ل��ذل��ك  ال��ب��ن��اي��ات، 
ق�سد  العمارة  ت�سميع  اإىل 
مرة  احتاللها  من  الغرباء  منع 
�سنة  ويف  ن��ه  اأ م��ربزا  اأخ��رى، 
املواطنني  بع�س  ق��ام   2007
واحتاللها،  العمارة  باقتحام 
من  ب��ال��رغ��م  و  ن���ه  اأ م�سيفا 
من  العائالت  هذه  ا�ستقباله  
ال�سعبة  و�سعيتها  �رصح  اأجل 
باعتبارها  القانونية  وغ��ري 
ما  ال��ع��م��ارة  ه���ذه  اق��ت��ح��م��ت 
ال�ستفادة  يف  حقهم  ي�سقط 
ن��ه��م  م��ن ���س��ق��ق ج���دي���دة، لأ
غري  العمارة،  �سكان  لي�سوا 
على  اأ����رصت  ال��ع��ائ��الت  اأن 
رغم  ال�سقق  ه��ذه  يف  البقاء 
بهم  املحدق  باخلطر  درايتها 
خلطر  ن��ف�����س��ه��م  اأ م��ع��ّر���س��ني 

نقا�س.. الأ حتت  املوت 
ق/�س

العائالت القاطنة بالعمارة رقم 3 بالق�سبة  بالعا�سمة تواجه خطر املوت



جواريات العدد09
السبت 15 فيفري 2020 م الموافق لـ 21 جمادى الثانية 1441هـ1927

 فيما مت  معاجلة اأكرث من 757 ق�سية

بوادي  امل�ستعملة  املياه  لت�سفية  حمطة  اإجناز 
تليالت يف وهران

ق/غ
------------------ 

التفاق  اللقاء،  ه��ذا  خ��الل  مت 
�سقي  عملية  يف  الإ�رصاع  على 
من  ابتداء  مالتة،  �سهل  منطقة 
ت�سفية  مبحطة  امل�سفاة  املياه 
و  بالكرمة،  امل�ستعملة  املياه 
ال��دي��وان  عليها  ي�رصف  التي 
العملية  هذه  لل�سقي.  الوطني 
على  الوايل  ب�ساأنها  اأكد  التي 
مو�سم  قبل  انطالقها  �رصورة 
التي  و   ،2020 ل�سنة  ال�سقي 
عن  يزيد  ما  ب�سقي  �ست�سمح 
الأرا�سي  من  هكتار   6.200
حيث  مالتة،  ب�سهل  الزراعية 
ما  �سقي  اأوىل  كمرحلة  �سيتم 
باملنطقة  هكتارا   1.250 يقارب 
 2.000 بعدها  ثم  املنخف�سة، 
املتو�سطة،  باملنطقة  هكتار 
امل�ساحة  لحقا  ت�سمل  اأن  على 
باملنطقة  امل��ت��واج��دة  املتبقية 
حاليا  ت��ق��وم  حيث  ال��ع��ل��وي��ة، 
الوطني  ال���دي���وان  م�����س��ال��ح 
ال�رصورية  بالأ�سغال  للتطهري 
من  ابتداء  مالتة  �سهل  لربط 

بالكرمة. الت�سفية  حمطة 
اإط��ار  يف  و  ال�سياق،  ذات  يف 
امل�سقية،  امل�ساحات  تو�سيع 
للتطهري  الوطني  الديوان  يقوم 
 400 يقارب  ما  ب�سقي  حاليا 
الفالحية  الأرا�سي  من  هكتار 
بو�سفر  و  ال��رتك  عني  مبنطقة 
امل�ساحة  رفع  و�سيتم  حتديدا، 
هكتار   500 ب� لحقا  امل�سقية 
امل�����س��اح��ة  اج��م��ايل  لي�سبح 
 900 ال���رتك  ب��ع��ني  امل�����س��ق��ي��ة 
حمطة  م��ن  اب���ت���داء  ه��ك��ت��ار، 

بعني  امل�ستعملة  املياه  ت�سفية 
قدم  ال�سياق،  ذات  ال��رتك.يف 
و�سعية  للتطهري  العام  املدير 
ت�سفية  حمطة  اإجن��از  م�رصوع 
وادي  مبنطقة  امل�ستعملة  املياه 
عملية  اأن  اأك��د  حيث  تليالت، 
باملناق�سة  اخلا�سة  الأظرفة  فتح 
يوم  �ستتم  بامل�رصوع  اخلا�سة 
�سيتم  و  اجل��اري،  فيفري   16
تعيني  بعد  مبا�رصة  ال�����رصوع 
هذا  اإجناز  اأ�سغال  يف  املوؤ�س�سة 

للمنطقة. الهام  امل�رصوع 

زيارته  خ��الل  بالذكر،  جدير 
العمراين  للقطب  الفجائية 
تليالت،  وادي  ببلدية  اجلديد 
اإجناز  اأ�سغال  تقدم  الوايل  تفقد 
عمومية  �سكنية  وح��دة   700
اي��ج��اري��ة، امل��وج��ه��ة ل��ف��ائ��دة 
تليالت،  وادي  بلدية  �سكان 
املكلفني  تعليمات  اأعطى  حيث 
يف  الإ�رصاع  ب�رصورة  بالإجناز 

الور�سات. تدعيم  و  ال�سغال 

ا�ستقبل وايل ولية وهران، املدير العام لل�سقي و املدير العام للتطهري بوزارة املوارد املائية، و ذلك بح�سور مدير 
املوارد املائية و مدير امل�سالح الفالحية و مدير موؤ�س�سة �سيور بوهران، حيث مت التطرق اإىل �سرورة تو�سيع م�ساحة 

الأرا�سي الفالحية امل�سقية عن طريق اإجناز حمطة لت�سفية املياه امل�ستعملة. 

امل�سقية الفالحية  الأرا�سي  م�ساحة  تو�سيع  فيما ا�ستقال نائبه املكلف بالأ�سغال و البناء و التعمريبهدف 

بلدية  لرئي�س  الأول  النائب  قدم  
و  البناء  و  بالأ�سغال  املكلف 
البلدية  لرئي�س  ا�ستقالته  التعمري 
بعد طلب اإعفائه من تاأدية مهامه، 
من  اأك��رث  منذ  يزاولها  مل  التي 
و  احل�سا�س  املن�سب  بهذا  �سهر 
اأية  البلدية  رئي�س  يتخذ  مل  الذي 
تدابري قانونية لتعوي�سه من اجل 
ال�سري احل�سن لالأ�سغال و اكتفائه 
بقراراته الرجتالية يف ت�سيري هذا 
املن�سب  ، من جهة اأخرى قدم 15 
من  البلدية  املجل�س  من  ع�سوا 
19 عري�سة مم�ساة تطالب  اأ�سل 
الذي يتخذ  البلدية   باإقالة رئي�س 

ت�سيري  يف  ارجت��ال��ي��ة  ق����رارات 
�سوؤون البلدية و ملفات امل�ساريع 
اتهم  ال�سكن،حيث  قوائم  كذا  و 
نف�س  على  بالإبقاء  "املري"  هوؤلء 
لدورات  التح�سري  يف  الأ�سلوب 
 22 املادة  تطبيق  عدم  و  املجل�س 
املحلية  اجل��م��اع��ات  ق��ان��ون  م��ن 
،ف�سال عن الإهمال وعدم متابعة 
و اإ�سالح العتاد مبح�رص البلدية  ، 
الأخري  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الق�سائية  الرقابة  حتت  يوجد 
لتورطه يف ق�سية ف�ساد و تبديد 

اأموال عمومية.
م/رم�ساين

اأع�ساء مبجل�س بني �ساف يطالبون 
برحيل رئي�س البلدية يف متو�سنت

خالل ال�سنة املن�سرمة 

الوطني  الدرك  م�سالح  عاجلت 
من  اك��رث   2019 ع��ام  خ��الل 
جناية    37 منها  ق�سية   757
الق�سايا  اه��م  و  جنحة   630 ،
الدرك  م�سالح  عاجلتها   التي 
التزوير  و  التهريب  الوطني 
ق�سيتان   02 منها  ق�سية  ب99 

ت���ت���ع���ل���ق 
ب��ال��ت��ه��ري��ب 
ق�سية  و74 
ت���ت���ع���ل���ق 
ب��امل��خ��درات 
و22  ق�سية 
ب����ت����زوي����ر 
امل��رك��ب��ات، 
ج��ان��ب  اإىل 
ق�سايا   03
ال��ن��ق��دي��ة،  الوراق  ب��ت��زوي��ر 
ال�سنوية  احل�سيلة  وح�سب 
اأم�����س،  اول  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
القليمية  املجموعة  قائمة 
بني  من  و  انه  الوطني  للدرك 

متت  ال��ت��ي  امل��خ��درات  ق�سايا 
ا�ستعمل  ق�سية   27 معاجلتها، 
ال�سينوتقني  الثنائي  فيها 
اإخ��ت�����س��ا���س خم�����درات... و 
معتربة  كمية  حجز  مت  باملنا�سبة 
 110 من  باأكرث  املخدرات  من 
ما  و  املعالج  الكيف  من  كلغ 
قر�س   10600 ال  ع��ن  يزيد 
التزوير  جمال  يف  و  مهلو�س.  
على  مت  ق�سية   223 معاجلة  متت 
مركبة،   22 حجز  اي�سا  اثرها 
احل�سيلة  ح�سب  و  دائ��م��ا  و 
م�سالح  لن�ساطات  ال�سنوية 
للدرك  القليمية  املجموعة 
م�سالح  اطاحت  حيث  الوطني 

اأ�سخا�س   09 بع�سابة  الدرك 
يف  خمت�سة  قا�رص  بينهم  من 
املواطنني؛  منازل  على  ال�سطو 
و  احل��ب�����س   04 م��ن��ه��م  اأُودع 
الرقابة  حتت  و�سعوا  البقية 
ذات  متكنت  كما  الق�سائية. 
املجموعة  قائد  ح�سب  امل�سالح 
خالل  الوطني  للدرك  القليمية 
 03 تفكيك  من  ال�سنة  نف�س 
خمت�سة  اج��رام��ي��ة  �سبكات 
على  مت  امل��وا���س��ي؛  ���رصق��ة  يف 
و  �سخ�سا   11 توقيف  ث��ره��ا  اإ
راأ�س   200 من   اأزيد  ا�سرتجاع 

املا�سية. من 
ع�سام ابو 

 تفكيك 03 �سبكات خمت�سة يف �سرقة الأغنام وا�سرتجاع
 200 راأ�س

م�رصعهم  اأ�سخا�س   03 لقي 
بجروح  اآخ���رون   218 واأ�سيب 
ت�سجيله  221 حادث مرور مت  يف 
�سنة  خالل  تي�سم�سيلت،  بولية 
عنه  ك�سف  م��ا  ح�سب   2019

رئي�س اأمن ولية . 
و اأو�سح مي�سابي�س اأنه مقارنة مع 
يف  انخفا�س   ت�سجيل  مت   2018
انخفا�س  و   ، املرور  حوادث  عدد 
يف عدد اجلرحى من 248اىل 218 
عدد  نف�س  ت�سجيل  مت  حني  يف 
الوفيات  ب 03 حالت . و اأ�سار 
بني  من  الب�رصي  العامل  ان  اىل 
احلوادث  لهذه  الرئي�سية  الأ�سباب 

بن�سبة تفوق 96 باملائة، و املتعلقة 
اخلطرية  ب��ال��ت��ج��اوزات  اأ�سا�سا 
احرتام  وعدم  املفرطة  وال�رصعة 
املرور،  وا�سارات  الأمنية  امل�سافة 
يف حني متثل املركبات واملحيط 4 
اأفاد عميد �رصطة حممد  و  باملائة. 
بح�سيلة  يتعلق  فيما  مي�سابي�س 
ت�سجيل  مت  فاإنه  واجلنح  املخالفات 
قانون  تخ�س  خمالفة   6244
املرور و 599 جنحة قانون املرور 
و61 جنحة التن�سيق  ، مع �سحب 
�سياقة  رخ�سة   1214 وتعليق 

�سنة 2019 .    
                             زغارية حميد 

وفاة 03 اأ�سخا�س واإ�سابة اأزيد 
من 218 اآخرين يف حوادث املرور 

بتي�سم�سيلت 

متكنت  حيث  نوعية  عملية  يف 
ببلدية  الوطني  ال��درك  عنا�رص 
لدائرة  اإداري���ا  التابعة  ال��وجل��ة 
حجز  من  اأم�س،  مو�سى  عمي 
بال�سيدليات  مفقودة  اأدوي���ة  
الأم��را���س  باأ�سحاب  خا�سة 
ال�سغط  و  كال�سكري  املزمنة 
قيمتها  بلغت  وغريها  الدموي 
جاءت  العملية  �سنتيم  مليون   70
الولئي  بالطريق  امني  حاجز  اإثر 

و  غليزان  بني  الرابط   14 رقم 
و  مركبة  توقيف  مت  اين  ال�سلف، 
على  بداخلها  عرث  تفتي�سها  اأثناء 
بدون  الدوية  من  معتربة  كمية 
باقتنائها  �ساحبها  يقوم  ترخي�س 
بيعها  اعادة  و  ال�سلف  ولية  من 
اإجناز  مت  عليه  و  تيارت  بولية 
فيه  امل�ستبه  لتقدمي  ق�سائي  ملف 

العدالة. امام 
ابو ع�سام

حجز ما قيمته 70 مليون 
من الأدوية املفقودة بغليزان 

الوطني  الدرك  عنا�رص  متكنت 
اأكرث  حجز  من  وه��ران  بولية 
من  قناطري  وثالثة  طن   7 من 
�سنة  خ��الل  امل��ع��ال��ج  ال��ك��ي��ف 
قائد  به  اأف��اد  ح�سبما   ،  2019
ل��ذات  الإقليمية  املجموعة 
حقا�س  املقدم  الأمني  ال�سلك 
حقا�س  املقدم  حممد.واأو�سح 
عقدها  �سحفية  ن��دوة  خ��الل 
احل�سيلة  لعر�س  املجموعة  مبقر 
ال�����س��ن��وي��ة ل���ذات امل�����س��ال��ح، 
حجز  املن�رصمة  ال�سنة  مت  ن��ه  اأ
الكيف  من  كلغ   7 99ر322 

كلغ   2305،41 مقابل  املعالج 
خالل  مت  2018.كما  �سنة  خالل 
 21  048 حجز  املا�سية  ال�سنة 
 109 6ر  و  مهلو�سا  قر�سا 
وفق  الكوكايني’  من  غرامات 
اإىل  اأ�سار  الذي  امل�سئول  ذات 
ق�سية   335 معاجلة  مت��ت  ن��ه  اأ
املذكورة  الفرتة  خمدرات خالل 
متورطا.و   437 خاللها  اأوقف 
حممد  حقا�س  امل��ق��دم  اع��ت��رب 
اإيجابية"  اجلد  ب"  النتائج  هذه 
الجت���ار  م��ك��اف��ح��ة  جم���ال  يف 
اأخرى  جهة  .وم��ن  باملخدرات 

الوطني  الدرك  م�سالح  �سجلت 
املتعلقة  اجل��رائ��م  يف  ارتفاعا 
 15  807 من  العمومي  بالأمن 
18 خالل   661 2018 اإىل  �سنة 
مت  املا�سية.باملقابل  ال�سنة 
�سد  اجلرائم  يف  تراجع  ت�سجيل 
جنحة   1548 من  الأ�سخا�س 
�سنة  اإىل1277   2018 �سنة 
للجنح  بالن�سبة  وك��ذا   2019
العامة  الآداب  و  الأ���رصة  �سد 
 316 726 اىل  انتقلت من  التي 
التي  ال�رصقات  وخمتلف  ق�سية 
ق�سية   923 م��ن  انخف�ست 

اأف��اد  كما  ق�سية،   696 اإىل 
اأرجعت  امل�سئول.و  ذات  بذلك 
يف  الرتاجع  هذا  امل�سالح  ذات 
خطط  "و�سع  اإىل  اجلرائم  هذه 
اجلرائم  اأنواع  ملختلف  منا�سبة 
امل��رور  حل��وادث  بالن�سبة  ".و 
من  تراجعا  الأخرى  هي  عرفت 
اإىل   2018 �سنة  حادثا   192
كما  املا�سية،  ال�سنة  حادثا   142
 71 من  ال�سحايا  عدد  انخف�س 
 61 اإىل  جريحا   299 و  قتيال 

جريحا.  215 و  قتيال 
                                   ق/غ

حجز اأكرث من 7 اأطنان من الكيف بوهران  خالل �سنة 2019
التالميذ  اولياء  من  عدد  ت�ساءل 
الغياب  �رص  عن  مديونة  ببلدية 
ال�سادق  متو�سطة  ملدير  ال��ت��ام 
الأ�سبوع  مدار  على  عبدالوهاب 
ال  �سيادته  ح�سور  اقت�رص  حيث 
باملنا�سبات او بع�س الأوقات، واإن 
فقد  باملتو�سطة  ح�سوره  �سجل 
او  ال�ساعة  تتجاوز  ل  لفرتة  يكون 
ت�سيري  على  اكتفى  و  ال�ساعتني 
طريق  ع��ن  م��ب��ا���رصة  املتو�سطة 
مقر  م��ن  الهاتفية  الت�����س��الت 
م�سكنه الكائن ببلدية وادي ارهيو. 

بينما  �سيء  على  دلت  اإن  العملية 
لواجباته  املدير  اهمال  على  يدل 
مل�ساحله  التفرغ  مقابل  املهنية 
ال�سخ�سية كما انها  عك�ست ماقاله 
قم  املعلمني:  حق  يف  �سوقي  احمد 
للمعلم وّفه التبجيال *** كاد املعلم 
اأن يكون ر�سول؛ ال�سوؤال املطروح 
عبدالوهاب  ال�سادق  متو�سطة  هل 
ام  الرقابة  و  التغطية  جمال  خارج 
اأنها لي�ست بحاجة اىل مدير، الإجابة 
نرتكها للقائمني على قطاع الرتبية  
.                                           ق/غ

ت�سيري متو�سطة ال�سادق 
عبدالوهاب بوا�سطة الت�سالت 

الال�سلكية بغليزان 
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الحتاد اجلزائري يدعم 
اقرتاح رئي�س الفيفا

�ــســيــفــتــقــد فــريــق مــيــان جــهــود 
زلتــان  ال�سويدي  ـــرز،  الأب جنمه 
الإيــاب  لقاء  يف  اإبراهيموفيت�س، 
نهائي  ن�سف  يف  يوفنتو�س  اأمـــام 
يتعلق  غريب  ل�سبب  اإيطاليا  كاأ�س 

بعقوبة منذ 9 �سنوات.
اإبراهيموفيت�س  زلتــان  وح�سل 
 )1 –  1( التعادل  خال  اإنــذار  على 
مع فريق يوفنتو�س يف ذهاب ن�سف 
"�سان  ملعب  يف  اإيطاليا  كاأ�س  نهائي 
�سريو"، الليلة املا�سية، مما يعر�سه 
تراكم  ب�سبب  ــاف  ــق الإي لعقوبة 

البطاقات ال�سفراء منذ 2011.
املهاجم  اأن  "�سكاي"  حمطة  وذكرت 
اإنــذار  اآخــر  على  ح�سل  ال�سويدي 
يف  بالريمو  ـــام  اأم مواجهة  ــال  خ
 ،2011 عــام  الكاأ�س  نهائي  ن�سف 

ال�سفراء  البطاقات  ت�سقط  ومل 
الحتــاد  لقوانني  وفقا  بالتقادم، 
الإيـــطـــايل، رغــم مـــرور كــل هذه 

ال�سنوات.
وبعد هذا الإنذار، تنقل زلتان بني 
ومان�س�سرت  جريمان  �سان  باري�س 
اأجنلي�س غالك�سي،  يونايتد ولو�س 
وفوجئ بالعقوبة الآن بعد عودته 

مليان يف جتربة جديدة.
تقدمه  على  ميان  فريق  وحافظ 
ــدف ريــبــيــتــ�ــس حــتــى الــوقــت  ــه ب
حقق  حني  ال�سائع،  بدل  املحت�سب 
كري�ستيانو  الــرتــغــايل  الــتــعــادل 
ركلة  ــن  م ليوفنتو�س  رونـــالـــدو 
يف  الإيــاب  مباراة  و�ستقام  ــزاء،  ج

ملعب "يوفنتو�س اأرينا".

البولندي  املهاجم  ــداأ  ب
بيونتيك  ك�سي�ستوف 
ب�سكل  م�سريته 
واعـــــــــــــــد يف 
مع  اإيـــطـــالـــيـــا 
ــي جــنــوة  ــق ــري ف
لكنه  ومـــيـــان، 
ــــى مــن  ــــان ع
حظ  ــوء  ــس �
ـــــب  ـــــري غ
يــــتــــعــــلــــق 
ــــــرة تـــغـــيـــري  ــــــك ب

املدربني بفرقه.

"ماركا"  �ــســحــيــفــة  واأو�ـــســـحـــت 
�سهد  بيونتيك  اأن  الإ�ــســبــانــيــة 
تغيري ثمانية مدربني خال عام 
لها،  لعب  التي  الفرق  يف  ون�سف 
يف  الفني  ال�ستقرار  غياب  واأثــر 

فر�س تاألقه بانتظام.
معروفًا  بيونتيك  ا�سم  واأ�سبح 
عامليًا بعد توهجه مع جنوة، حني 
هدايف  �سدارة  على  يناف�س  كان 
قيادة  حتت  لعب  لكنه  الكالت�سو، 

ثاثة مدربني يف ن�سف مو�سم.
املدرب  مع  فرتاته  اأف�سل  وكانت 
�سجل  بعدما  بالرديني،  ديفيد 
13 هدفًا يف 8 مباريات، لكنه اأقيل 
وعني جنوة اإيفان يوريت�س الذي 
ق�سى 8 مباريات يف املن�سب، �سجل 

خالها بوينتك 3 اأهداف.
قيادة  حتت  بيونتيك  لعب  ثم 
تــ�ــســيــزاري بــرانــديــلــي ملــدة 
 3 فيها  �سجل  مــبــاريــات   5
اإىل  انتقل  وبعدها  ــداف،  اأه

ميان.

املــدرب  مع  جيد  ب�سكل  وانطلق 
هدفا   11 و�سجل  غاتوزو،  جينارو 
من  ت�سرر  لكنه  ــاراة،  ــب م  21 يف 
مباركو  وا�ستبداله  املــدرب  اإقالة 
 7 يف  هدفني  لي�سجل  جيامباولو، 

مباريات.
تعيني  ــد  ــع ب ـــــال  احل وتــــدهــــور 
معه  �سجل  اإذ  بــيــويل،  �ستيفانو 
مــبــاراة،   13 يف  فقط  ـــداف  اأه  3
زلتان  و�سول  مع  الفريق  وغادر 
اإىل  لينتقل  اإبراهيموفيت�س، 
عن  بحثًا  الأملـــاين  برلني  هريتا 

ال�ستقرار يف البوند�سليغا.
اأن  بعد  ا�ستمرت  معاناته  لكن 
قيادة  حتت  فقط  مباريات   3 لعب 
خالها  �سجل  كلين�سمان  يورغن 
ــني هريتا  ــم ع ــًا واحـــــداً، ث ــدف ه
جديداً  مــدربــًا  نــوري  األك�سندر 
يف  بولندا  ملهاجم  الثامن  �سيكون 

مو�سم ون�سف.

موناكو  نادي  عن  التوازن  غاب 
املو�سم  بــدايــة  يف  الفرن�سي 
اخلط  ف�سل  بعدما  احلـــايل، 
الن�سق  ـــاراة  جم يف  الــدفــاعــي 
للخط  واملــمــيــز  ــاعــد  املــتــ�ــس
الأول  اّت�سم  حيث  الهجومي، 
تلقي  اإىل  اأدى  كبري  ب�سعف 
الفرن�سي   احلـــار�ـــس  �ــســبــاك 
عدة،  اأهدافًا  لوكومت  بنيامني 

و�سام  الثنائي،  اأثــبــت  بينما 
�سليماين،  ــام  ــس واإ� يـــدر،  بــن 

قدراتهما التهديفية.
ــاري الــذي  ــن وكـــان الــهــجــوم ال
�ــســكــلــه الــــــدويل الــفــرنــ�ــســي 
بن  التون�سية  الأ�سول  �ساحب 
يدر، برفقة الدويل اجلزائري 
يف  ــة  ــارق ف نقطة  �سليماين، 
�سمح  حيث  ــادي،  ــن ال مــ�ــســوار 

باحتال  للفريق  تــاألــقــهــمــا 
الــــدوري  الــ�ــســابــع يف  املــركــز 
الفرن�سي، بعد اأن �سجا وقدما 
متريرات �ساهمت يف 37 هدفًا.

الــنــاري  الثنائي  يحقق  ومل 
ــس �ـــســـان جـــريمـــان،  ــ� ــاري ــب ل
الــفــرنــ�ــســي كــيــلــيــان مــبــابــي 
اإيكاردي  ماورو  والأرجنتيني 
ــم  ـــل، رغ ـــذه هـــذا الـــرقـــم امل

الثنائي  على  الفني  تفوقهما 
بامل�ساركة  اكتفيا  حيث  الأول، 
يف عــدد اأقـــل مــن الأهــــداف، 
مباريات  كل  يف  هدفًا   31 بلغ 

الدوري لهذا املو�سم.
بثناء  العربي  الثنائي  وحظي 
على  واملــحــلــلــني،  اخلــــــراء 
وحملل  ال�سابق،  النجم  غــرار 
�سبورت�س"  اإن  "بي  ــوات  ــن ق
الذي  تيام،  براهيم  الفرن�سية 
الثنائي  "اأعتر  عنهما:  قــال 
بني  ــن  م و�سليماين  يـــدر  ــن  ب
الــدوري  يف  الثنائيات  اأف�سل 

الفرن�سي".
دخـــول  "كان  تـــيـــام:  وتـــابـــع 
ــو يف  ــاك ــون �ــســلــيــمــاين مــهــمــًا مل
و�ساعد  ـــــرية،  الأخ املـــبـــاراة 
�سيكون  ــذي  ال يــدر  بن  كثرياً 
منتخب  مع  مكانة  ِمن  �سَ قد 
اإنــه   .2020 يـــورو  يف  فرن�سا 
ـــرة كــــرويــــة، بــرفــقــة  ـــوه ج
الـــنـــجـــم اجلـــــزائـــــري الــــذي 
يف  اأ�سا�سيًا  ي�سارك  اأن  يجب 
اأّن  واأعــتــقــد  ــات،  ــاري ــب امل ــل  ك

كبرية  نعمة  وجودهما 
لنادي الإمارة".

التابعة  التاأديب  جلنة  اأعلنت 
الفرن�سي  الــــدوري  لــرابــطــة 
العقوبة  حجم  الــقــدم،  لكرة 
بــحــق الــنــجــم اجلــــزائــــري، 
هــ�ــســام بـــــوداوي، الــــذي كــان 
بالبطاقة  لطرد  تعر�س  قد 
لقاء  يف  املــبــا�ــســرة،  ــراء  ــم احل
فريقه ني�س �سد نيم اأوملبيك، 

حل�ساب الأ�سبوع الـ24 من عمر 
امل�سابقة.

"ليكيب"  ل�سحيفة  ووفـــقـــًا 
بوداوي  ه�سام  فاإن  الفرن�سية، 
ــــع  ـــاف لأرب ـــق ـــالإي عـــوقـــب ب
مباريات، من بينها مباراة غري 
تدخله  ُو�سف  حيث  نــافــذة، 
ــا  ـــادي نــيــم روم عــلــى لعـــب ن

اخل�سن،  بالتدخل  فيليبوتو 
وهو �سبب جعله يتعر�س لهذه 

العقوبة القوية.
خدمات  ني�س  فريق  و�سُيحرم 
ــــوداوي يف مــبــاريــات  هــ�ــســام ب
مهمة، �سد كل من تولوز، �ستاد 
ما  وهــو  ـــوردو،  وب  29 بري�ست 
للمدير  موجعة  �سربة  يعّد 
فيريا  باتريك  للفريق،  الفني 
بكرة  يعتمد  فتئ  مــا  الــذي 
ال�ساب  الــو�ــســط  لعـــب  عــلــى 
بعد  الأخــــرية،  املــبــاريــات  يف 
الـــدوري  اأجــــواء  ــع  م تاأقلمه 

الفرن�سي.
فريق  �سي�ستفيد  املقابل،  يف 
ني�س يف اللقاء القادم من عودة 
اأدم  ــر  الآخ اجلــزائــري  النجم 
تعر�س  قد  كان  الذي  اأونا�س، 
قبل  طــــرد  لــعــمــلــيــة  كــذلــك 
لُيعاَقب  ليون،  �سد  اأ�سبوعني 
غ�سبه  لثمن  دفعًا  بلقاءين، 
وفقدانه لأع�سابه اأمام مدافع 

نادي لوال.
املرتبة  ني�س  نـــادي  ويحتل 

الدوري  ترتيب  يف  الـ11 
 33 بر�سيد  الفرن�سي 
مرتبة  ـــي  وه نــقــطــة، 
بالن�سبة  مقنعة  غــري 
الفريق  جماهري  اإىل 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــو�ــســم 
املو�سم،  هــذا  يف  ــرياً  خ
الفريق  تــدعــيــم  بــعــد 
كانوا  �سباب  باعبني 
اأنديتهم  يف  متاألقني 

ال�سابقة.

الفني  املــديــر  �سيتني  كيكي  علق 
حت�سريات  اآخــر  على  لر�سلونة، 
لها  املقرر  خيتايف،  ملباراة  فريقه 
اليوم ال�سبت، يف اإطار اجلولة الـ 24 

من عمر الدوري الإ�سباين.
التقدميي  املوؤمتر  يف  �سيتني  وقال   
اخل�سم  �سعبة،  خيتايف  "مواجهة 
م�ستويات  ويقدم  الثالث  املركز  يف 

جيدة".
اأن  �سك  اأي  ــدي  ل "لي�س  ــاف  ــس واأ�
قام  لقد  مل�ستواه.  �سيعود  اأومتيتي 
بالكثري من الأ�سياء اجليدة، ونحن 

�سعداء بتواجده معنا".
الــنــادي  دميــبــلــي؟  "بديل  وتــابــع   
مع  التعاقد  على  بالفعل  يعمل 
احل�سول  ننتظر  جديد،  مهاجم 
اأعمل  ولكني  الليجا،  من  اإذن  على 

مع ما لدي من لعبني". 
اإذا  لورين؟  مع  "التعاقد  ووا�سل 
لن  الاعب  اأن  بيتي�س  مدرب  قال 

يرحل، اإذا فاإن الأمر كذلك". 
املناف�سون  بر�سلونة؟  "دفاع  واأكمل 
لديهم لعبون ي�ستطيعون �سناعة 
مثل  املــهــارات،  خــال  من  الفر�س 
اأعتقد  ولكني  بيتي�س،  مع  فقري 
را�سون  جيد،  ب�سكل  ندافع  اأننا 

من  الكثري  وهناك  حققناه  عما 
ال�سياء نعمل على حت�سينها".

مدريد  ــال  ري مثل  "نحن  ووا�ــســل 
مر�سحون للفوز بلقب الليجا، هناك 
مباريات حت�سم بتفا�سيل �سغرية، 
كما اأن الفارق يف جدول الرتتيب 3 
�سدهم  مباراة  اأمامنا  فقط،  نقاط 
�سنقدم  ماذا  ونعرف  الرنابيو،  يف 

فيها".
"�سواريز يعمل بجد، ناأمل  وا�ستمر 
اأن يعود يف اأقرب وقت ممكن. اأراه 
اأما  دائًما،  واأ�سجعه  يوم  كل  يعمل 
واأمامه  رائع  لعب  فاإنه  يوجن  دي 
فر�سة كي يتح�سن اأكر، واأثق اأنه 

�سيفعل ذلك". 
ملي�سي؟  البدنية  "احلالة  واأردف 

ج�سده  ليعرف  كافية  خرة  لديه 
جيًدا ومدى قدرته على اللعب، اإذا 
يعني  هذا  امللعب  اأر�ــس  يف  تواجد 
ولكننا  م�سكلة،  لديه  توجد  ل  اأنه 

�سرناقب حالته جيًدا".
حالة  يف  اأخــرى  "خطة  وا�ستطرد 
جديد؟  مهاجم  مع  التعاقد  ف�سل 
التكيف  على  اأعمل  حياتي  طوال 
لعب  و�سل  اإذا  ولكن  لــدي،  ما  مع 
لأن  اأف�سل،  هــذا  �سيكون  جديد 
لكننا  ي�سعفنا،  دميــبــلــي  غــيــاب 

�سنجد احلل". 
من  العديد  "يوجد  �سيتني  واأو�سح 
الأبطال  بــدوري  للفوز  املر�سحني 
بع�س  هناك  لكن  اأحدهم،  ونحن 
الــهــدف،  نف�س  لديهم  الأقــويــاء 

لذلك يجب علينا اأن نعمل بجد".
 واأكد "اأنا �سخ�س عاطفي و�سعادتي 
مثل  لر�سلونة  كمدرب  بالتواجد 
زوجتي  قابلت  عندما  �سعادتي 

للمرة الأوىل".
ــس؟  ــوردال� ب مــع  "امل�ساكل  واأمت   
ــدث عنه  اإنــه اأمــر قــدمي، ولــن اأحت
هناك  �سيكون  هل  الإطاق..  على 
حتية بينكما؟.. لن اأعلق على هذا 

املو�سوع".

اإبراهيموفيت�س يغيب عن مواجهة يوفنتو�س ب�سبب عقوبة منذ 9 �سنوات

عقدة بيونتيك.. ثمانية مدربني يف عام ون�سف

�سليماين وبن يدر يتفّوقان على جنمي باري�س �سان جريمان

الحتاد الفرن�سي يعلن عقوبة ه�سام بوداوي !

�سيتني: "نعمـل ل�ســم مهاجـــم جديــد.. 
و�سرناقب مي�ســــــــي"

جماين: "بلما�سي ُي�سبه الملاين كلوب"
قال كارل جماين قائد املنتخب اجلزائري ال�سابق، اإن جمال بلما�سي تاأخر يف ال�سراف على تدريب 

حماربي ال�سحراء، موؤكًدا اأنه ي�سبه اإىل حد كبري الأملاين يورجن كلوب املدير الفني لليفربول.
 62 34 عاما قبل يومني، اعتزاله اللعب الدويل، بعدما �سارك يف  واعلن جماين، الذي بلغ من العمر 

مباراة مع املنتخب اجلزائري �سجل له خالها 4 اأهداف.
بني  من  بلما�سي  اأ�سنف  "�سخ�سًيا  اجلمعة  اليوم  اجلزائرية  لاإذاعة  ت�سريحات  يف  جماين  واأ�ساف 
منذ  متنيناه  الذي  للمنتخب  املنا�سب  املدرب  لدينا  �سار  النهاية  يف  الإطاق.  على  املدربني  اأف�سل 

فرتة".
وتابع "بلما�سي كان مطلب الاعبني يف املنتخب اجلزائري قبل �سنوات، اأعتقد اأنه تاأخر يف تويل هذا 
املن�سب. هو مدرب ناجح يعرف ت�سيري املجموعة ويقدم كل ما عنده من اأجل جناح املنتخب والدليل 

تتويجه بلقب كاأ�س اأمم اأفريقيا مب�سر".
ولفت جماين، اأن بلما�سي ي�سبه كثرًيا الأملاين يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، م�سرًيا اإىل اأنه 

يعي�س املباريات بكل جوارحه وتراه قريبا من الاعبني ف�سا عن �سخ�سيته القوية.
ومل ي�ستبعد جماين، العودة للمنتخب اجلزائري كم�سرف اإداري يكون همزة و�سل بني اجلهاز الفني 

والاعبني، لفًتا اأنه ل يفكر حاليا يف دخول عامل التدريب.
اليوم  م�ساء  القدم،  لكرة  اجلزائري  الحتــاد  اأعلن 
اخلمي�س، دعمه لقرتاح جياين اإنفانتينو، رئي�س 
اأمم  كاأ�س  بطولة  باإقامة  للعبة،  الــدويل  الحتــاد 

اأفريقيا كل 4 �سنوات.
ــي، رئــيــ�ــس الحتـــاد  ــس ــ� ــــال خـــري الـــديـــن زط وق
 4 كل  "الكان"  بطولة  اإقامة  ي�ساند  اإنه  اجلزائري 
�سرامة،  اأكر  اأعباء  دفرت  اإعداد  �سريطة  �سنوات، 
والبلد  الأفريقية  اجلماهري  لتطلعات  وي�ستجيب 

املنظم على ال�سواء.
الإعامية  للقناة  ت�سريح  يف  زط�سي  ــح  ــس واأو�
)تنظيم  احلــايل  النموذج  اإن  اجلــزائــري،  لاحتاد 
ف�سا  ويعتر  حمدوديته  اأثبت  �سنتني(  كل  الكان 
لهذه البطولة، لأنه يت�سبب بخ�سائر مالية كبرية 
اأغلبية  عن  اجلماهري  غياب  نظري  املنظم  للبلد 
فيها  يكون  التي  تلك  با�ستثناء  البطولة  مباريات 

منتخبه طرفا فيها.
لكن  �سنوات،   4 كل  الكان  تنظيم  مع  "اأنا  واأ�ساف 
يجب  الــذي  الأعــبــاء  لدفرت  ال�سارم  التنفيذ  مع 
تنقل  ب�سمان  املنظم  البلد  يلزم  بندا  يت�سمن  اأن 
وحتى  الأفريقية  ــدول  ال خمتلف  من  اجلماهري 
مببالغ  ال�سمراء  الــقــارة  من  القريبة  الــدول  من 
جماهرييا  البطولة  هذه  جناح  ل�سمان  مدرو�سة، 

واقت�ساديا".
وتابع "يجب اأن جنعل من كاأ�س اأمم اأفريقيا احلدث 
تنظيمها  اأن  يعني  وهذا  العامل،  يف  الأبرز  الكروي 
اأو  املونديال  تنظيم  �سنة  نف�س  يف  يقام  اأن  يجب  ل 
من  الكثري  حت�سيل  الكاف  �سي�سمن  هكذا  اليورو. 
اأمام  �سيتيح  اأخــرى  جهة  ومن  جهة،  من  الأمــوال 
الوقت  من  مت�سع  الكان  تنظيم  يف  الراغبة  الدول 

لتجهيز ماعبها وبناها التحتية".

يعرف  "بلما�سي   : نا�سر  بن 
التتويج  و  يفعل  و  يقول  ماذا 

باملونديال لي�س م�ستحيا"
يف ت�سريحات لاعب الدويل اجلزائري لنادي ا�سي ميان 

ت�سريحات  عن  فيها  تكلم  نا�سر  بن  ا�سماعيل  اليطايل 

يف  املقبلة  العامل  كاأ�س  حول  اجلزائري  الوطني  الناخب 
قطر .

التتويج  يريد  بانه  بلما�سي  قال  اذا   : نا�سر  بن  قال  و 

مبونديال قطر 2022 ، فهو يعلم ان التتويج 

بكاأ�س العامل ممكن مع هوؤلء الاعبني و 
لي�س م�ستحيل.

و تابع بن نا�سر : جمال بلما�سي على 
نتاأهل  ان  علينا  و  ممكن  �سئ  كل  حق 
دائما  ننظر  و  العامل  كاأ�س  اىل 
نندم  ل  حتى  العلى  اىل 

يف النهاية .
 : نا�سر  بــن  ا�ــســاف  و 
ابــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس 
يــــقــــدم ا�ـــســـافـــة 
للميان  كــبــرية 
مــنــذ انــتــقــالــه ، 
الــلــعــب مــعــه امــر 
ــاراة  ــب م و  رائــــع 
كانت  الــديــربــي 
ـــم مـــبـــاراة يل  اه
مــنــذ كـــاأ�ـــس امم 

افريقيا.

راكيتيت�س: "اأود اللعب 
مع كري�ستيانو.. ومي�سي 

الأف�سل"
و�سط  لعب  راكيتيت�س  اإيفان  الكرواتي  ك�سف 
كري�ستيانو  مع  اللعب  يف  رغبته  عن  بر�سلونة، 

رونالدو جنم يوفنتو�س.
�سحيفة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف  راكيتيت�س  وقال 
مع  الــلــعــب  اأود  "بالطبع  ديــبــورتــيــفــو  ــدو  ــون م
يفعله  ما  ــة  وروؤي م�ساهدته  اأقــدر  كري�ستيانو، 
اأف�سل  اأحد  يل  بالن�سبة  اإنه  الآن.  يوفنتو�س  يف 

الاعبني يف التاريخ".
األعب  اأن  ومميز  مده�س  اأمر  اإنه  "مي�سي؟  واأ�ساف 
معه. يف كل مرحلة كان هناك لعبون رائعون، 
لكن من املوؤكد اأن ليونيل كان الأف�سل خال اآخر 

عاًما".  15
اأرى  ت�سدق،  ل  �سنوات   6 مي�سي  مع  "لعبت  وتابع 

اأنه الأف�سل على الإطاق".
فريقي  اإىل  نيمار  �سم  "اأود  ووا�ــســل 
هو  ما  يقرر  اأن  يجب  لكنه  بالطبع، 
واأريد  جيد  �سديق  اإنه  له.  الأف�سل 

اأن اأراه �سعيًدا".
م�ستقبلي؟  حول  "ال�سائعات  واأكمل 
اأن  الــقــدم ويجب  هــذا جــزء مــن كــرة 
واأن  م�ستعًدا،  وتكون  ذلك  تفهم 
ولكني  عــائــلــتــك،  يف  تفكر 
ـــر بـــالـــ�ـــســـعـــادة يف  ـــع ـــس اأ�

بر�سلونة". 
"و�سف  واأردف 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو يل 
ــر  الأك بالاعب 
العامل؟  يف  ظلًما 
ــــحــــك(  )يــــ�ــــس
حمًقا،  ــان  ك لقد 
يل  بالن�سبة  بينما 
هو  ظلًما  الأكــر  الاعب 

بيانيت�س".
بني  "املقارنة  واأمت 
ـــريدي وكــيــكــي  ـــف ـــال ف
امل�ستحيل  من  �سيتني؟ 
اأحد  اأ�سلوب  مقارنة 

املدربني بالآخر".

رونالدو يطلب دعم 
جماهري يوفنتو�س

لوتارو ير�سم ا�سرتاتيجية 
بر�سلونة

علق الرتغايل كري�ستيانو رونالدو، مهاجم وهداف 
مع  اخلمي�س  اأم�س  فريقه  تعادل  على  يوفنتو�س، 
ميان، )1-1(، يف املباراة التي جمعتهما مبلعب �سان 

�سريو، يف ذهاب ن�سف نهائي كاأ�س اإيطاليا.
وجنح كري�ستيانو يف ت�سجيل هدف التعادل لل�سيدة 
العجوز يف الدقيقة )90+1( من ركلة جزاء، بعدما 

تقدم ميان بهدف اأنتي ريبيت�س يف الدقيقة 61.
مبوقع  الر�سمي  ح�سابه  عــر  رونــالــدو  وكــتــب 
�سعبة  "مباراة  "اإن�ستجرام":  الجتماعي  التوا�سل 
حمطة  اأمامنا  والآن  واحد،  كفريق  متحدون  لكننا 
اأجــل  مــن  جماهرينا  وبــدعــم  منزلنا،  يف  ثانية 

الو�سول اإىل النهائي".
ومن املقرر اأن ي�ست�سيف يوفنتو�س نظريه ميان، 
ملعب  على  املقبل،  اآذار   / مار�س  �سهر  من  الرابع  يف 
الذي  الإيـــاب  لقاء  يف  بتورينو،  �ستاديوم  األيانز 
�سيواجه  والذي  النهائية  للمباراة  املتاأهل  �سيح�سم 

الفائز من مباراة اإنرت ميان ونابويل.

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، ام�س اجلمعة، 
ال�سيفي  املريكاتو  ب�ساأن  جديد  تطور  عن 

املنتظر لر�سلونة.
فاإن  ديبورتيفو"،  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم اإنرت 
الرئي�سي  الهدف  بات  الإيــطــايل،  ميان 

ملريكاتو بر�سلونة يف ال�سيف املقبل.
تفعيل  قــرر  بر�سلونة  اأن  واأو�ــســحــت 
ال�سرط اجلزائي يف عقد لوتارو مع اإنرت 

ميان، والذي يبلغ 111 مليون يورو.
اأن دخول لوتارو ح�سابات  اإىل  واأ�سارت 

تعاقد  ــروط  ــس � �ــســيــحــدد  بــر�ــســلــونــة 
من  ــدًل  ب جديد،  لعــب  مع  الفريق 

الفرن�سي امل�ساب عثمان دميبلي.
دميبلي  بديل  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
اللعب  مرونة  لديه  يكون  اأن  يجب 
ي�سهل  حتى  مــركــز،  مــن  اأكـــر  يف 
املو�سم  يف  لوتــــارو  مــع  توظيفه 

املقبل.
ا اأن يتمتع  واأ�سافت اأنه يف�سل اأي�سً
بديل دميبلي بجواز �سفر اأوروبي، 
حتى ل ي�سعل مقعد لعب اأجنبي 
�سي�سنع  ما  وهو  البار�سا،  بقائمة 
اإىل  لوتارو  �سم  عند  للنادي  اأزمة 

واآرثر  فيدال  اأرتورو  جانب 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : ادرار
دائرة: اولف

بلدية : متقطن
الرقم: 003 / 2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتحيني الهيئة التنفيذية
2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا  12 يناير  لـ  1433 هـ املوافق  18 �سفر عام  06/12 املوؤرخ يف  18 من القانون رقم  طبقا لأحكام املادة 
2020 منح و�سل ت�سجيل الت�سريح بتغيري الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية امل�سماة: جمعية الفردو�س للفلكلور ق�سبة  اليوم:13 فرباير 
ال�سيد بلدية متقطن امل�سجلة حتت رقم: 006 بتاريخ 2015  /07/ 14 عن بلدية متقطن املقيمة بـ: حي ق�سبة ال�سيد بلدية متقطن دائرة 

اأولف ولية ادرار رئي�س اجلمعية : ال�سيد / اأقيار اإ�سماعيل بن اأحمد املولود يوم 25 مار�س 1988 بتمقطن

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران و المدينة
       والية إيليزي

مديرية التعمير والهندسة
   المعمارية والبناء

اعالن عن منح مؤقت
        طبقا للمادتين 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 2015/147 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تظيم الصفقات 

العمومية وتفويضات المرفق العام .
بناءا على طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2019/11 ليوم 2019/12/24 الخاص بإنجاز غرف 

للمحوالت الكهربائية نوع )POSTE MIXTE( بـ:
*الحصة 01 : إنجاز ) 04 ( غرف للمحوالت الكهربائية نوع )POSTE MIXTE( للتجزئة االجتماعية جارات بمخطط 

شغل األراضي رقم 10 ايليزي .
الحصة 02: إنجاز) 04 (غرف للمحوالت الكهربائية نوع )POTE MIXTE( للتجزئة االجتماعية تيهوبار بمخطط 

شغل األراضي رقم 18 ايليزي
*الحصة 03: إنجاز ) 06 ( غرف للمحوالت الكهربائية نوع )POSTE MIXTE( للتجزئة األجتماعية رقم 03 و رقم 

04 بمخطط شغل األراضي رقم 14 جانت
* بناءا على محضر اجتماع لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض في جلسة تقييم العروض بتاريخ 28 /01/ 2020 

يعلن السيد مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء أنه تم المنح المؤقت على النحو التالي : 

المبلغ بكل الرسوم النقطة التقنيةاسم المؤسسةالحصة
)دج(

الرقم الجبائيمدة اإلنجاز

197039010090628 03 اشهر45.115.633.026.26وادة عبد الحليم01

40198333010014151 يوم68.006.796.139.10بوسعيد موسى02

03198047050081035 أشهر46.5010.804.482.21معطا هللا نور الدين03

        فعلى المؤسسات التي لديها تحفظات على هذا االختيار االتصال بمديرية التعمير الهندسة المعمارية و البناء لالطالع 
على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم في أجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من اليوم األول لنشر هذا اإلعالن, و في حالة 
عدم اقتناعهم يمكنهم رفع تحفظاتهم إلى لجنة الصفقات العمومية الوالئية لوالية إيليزي، وذلك في أجل أقصاه عشرة 

)10( أيام ابتداء من تاريخ اول ظهور هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية.

  ANEP Nْ 2030000228      التحرير 2020/02/15 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات
مديرية الصحة و السكان لوالية ورقلة

المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة األم و الطفل بورقلة
المديرية الفرعية للمصالح االقتصادية و المنشئات القاعدية و التجهيزات

إعالن عن المنح المؤقت لإلستشارة

          طبقا ألحكام المادة 65 الفقرة 02 من الرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 
اإلستشفائية  المؤسسة  مدير  يعلم  العام  المرفق  تفويضات  و  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن 
عنها  المعلن   2020/01 رقم  اإلستشارة  في  المشاركين  كافة  بورقلة  الطفل  و  األم  المتخصصية 
التغذية  مواد  بـ:  المتعلق   BOMOP و  2019/12/16 بتاريخ  التحرير  و   Horizons بجريدني 
حصة اللحوم الحمراء و اللحوم البيضاء + البيض و قد أفرزت عملت التقييم بتاريخ 2020/02/02 

عن النتائج التالية:

الرقم الجبائيالمبلغ بكل الرسوم المتعهد المؤهلالحصص

حصة اللحوم الحمراء 
و اللحوم البيضاء + 

البيض 

6.079.070.00بيات بوبكر
دج

154390602614463

      بإمكان المعترضين على االختيار السالف الذكر تقديم طعن في لجنة الصفقات لوالية ورقلة في أجل 
أقصاه عشرة )10( أيام إبتداءا من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن في الصحف أو الصفحة الرسمية 

B O M OP لصفقات المتعامل العمومي

  ANEP Nْ 2030000241      التحرير 2020/02/15 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي
دائرة الوادي
بلدية الوادي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 12/06
 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات. 

1433 هـ املوافق  18 �سفر عام  12/06 املوؤرخ يف  مبقت�سى القانون رقم 
لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ل �سيما املادة 18 منه، لقد مت هذا 
اجلمعية  امل�سماة:  املحلية.  اجلمعية  لتاأ�سي�س  اإ�سهار  و�سل  ت�سليم  اليوم 

الدينية مل�سجد خليل الرحمان
املقيمة: حي تك�سبت ال�سرقية- الوادي رئي�س اجلمعية: �سكيمة ال�سعيد بن 
الرئي�س:  الوادي عنوان   1960/12/31 تاريخ ومكان الزدياد:  خليفة 

حي تك�سبت- بلدية الوادي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: مترنا�ست

املقاطعة الإدارية عني �سالح
دائرة: عني �سالح
بلدية: عني �سالح

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم: 01/ 2020    
                                         و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب

املتعلق   2012 12 جانفي  املوؤرخ يف   06/12 من   17 املادة  طبقا لأحكام 
 2018/05/14 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  على  وردا  باجلمعيات 
193/2018 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية  حتت رقم 
رقم:  حتت  �سالح  عني  الثقافية  اجلنوب  ا�سراقة  جمعية:  امل�سماة:  املحلية 
املجاور  الريا�سي  املركب  املقيمة:   2011/06/21 بتاريخ   063/2011
عني �سالح ي�سرفني اأن اأحيطكم علما مبوافقتنا على جتديد مكتب اجلمعية 

التي يرتاأ�سها ال�سيد: بوبكر حمزة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات والنتخابات
الرقم 358/م.ج.اإ/2020

و�سل اإ�سهار خا�س بتجديد جمعية ولئية
امل�سماة: اجلمعية الدينية مل�سجد ال�سيخ حممد بالكبري- متليلي

امل�سجلة حتت رقم: 226 بتاريخ: 04 جوان 1987
املودعة بتاريخ: 12 جوان 2018

رئي�س اجلمعية: بوزيد اجلياليل
املولود بتاريخ: 1958/09/20 

الكائن مقرها: مب�سجد حممد بالكبري بلدية متليلي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي
دائرة الوادي
بلدية الوادي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 06/12 املوؤرخ 
يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات.

1433 هـ املوافق  18 �سفر عام  06/12 املوؤرخ يف  مبقت�سى القانون رقم 
لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ل�سيما املادة 18 منه ، لقد مت هذا 
اليوم ت�سليم و�سل اإ�سهار لتاأ�سي�س اجلمعية املحلية امل�سماة: جمعية الف�سل 
اخلريية املقيمة : حي تك�سبت - الوادي رئي�س اجلمعية: �سكيمة جبارية بن 
حممد تاريخ ومكان الزدياد : خالل/1960 الوادي عنوان الرئي�س:حي 

تك�سبت ال�سرقية - بلدية الوادي.
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من  ال18  اجلـــولـــة  �ستنطلق 
لكرة  الوىل  الرابطة  بطولة 
بــاإجــراء  ال�سبت  الــيــوم  الــقــدم 
مولودية  بني  املقدمة  املقابلة 
اجلزائر و �سبيبة ال�ساورة، قبل 
الثنني  يوم  الن�ساب  يكتمل  ان 
ال�سبعة  الـــلـــقـــاءات  ــس  ــو� ــخ ب
جتمع   التي  تلك  اأهمها  الأخرى، 
بني �سباب ق�سنطينة و مولودية 

وهران.

مناف�سة  ــن  م اقــ�ــســائــه  فبعد 
ــة  ــدي ــاأن ــة ل ــي ــرب ــع الـــكـــاأ�ـــس ال
البطلة، رغم فوزه غري املجدي 
ــاء  ــرج خــــارج الـــديـــار امــــام ال
 ،)1-0( املــغــربــي  الــبــيــ�ــســاوي 
مولودية  فريق  ــام  ام يتبق  مل 
ب27  الثالث  )املــركــز  اجلــزائــر 
لتحقيقه  ي�سعى  هدفا  نقطة( 
ــوى الــبــطــولــة  ــس ــم � ــس ــو� ـــذا امل ه
خروجه  بعد  خا�سة  الوطنية، 

اجلزائر  كاأ�س  من  كذلك  املبكر 
على يد وداد بوفاريك من ق�سم 

الهواة يف الدور ال�ساد�س ع�سر.
مع  املولودية  مواجهة  وتتزامن 
الثامن  )املركز  ال�ساورة  �سبيبة 
ــدرب  امل وتعيني  نقطة(  ب23 
نغيز  نبيل  "للعميد"  اجلــديــد 
برنار  الفرن�سي  خلف  الـــذي 
دي�سمر  �سهر  املــقــال  ـــازوين  ك
املا�سي و كذلك حممد ميخازين 

ت�سيري  مــوؤقــتــا  تــــوىل  الــــذي 
يف  للفريق  الفنية  الــعــار�ــســة 

مرحلة جد ع�سرية.
مولودية  فــريــق  �سي�ستقبل  و 
دون  الب�ساري  �سيفه  اجلــزائــر 
العقوبة  ب�سبب  جمهوره  دعــم 
قبل  من  "العميد"  على  امل�سلطة 
م�ستوى  على  الن�سباط   جلنة 

رابطة كرة القدم املحرتفة.
مولودية  على  يتعني  هذا،  ومع 
تقلي�س  اجل  من  الفوز  اجلزائر 
يف�سله  الذي  نقاط  ال�ست  فارق 
ـــن الــــرائــــد احلـــــايل �ــســبــاب  ع
�سعبة  تبقى  مهمة  يف  بلوزداد، 
ال�ساورة التي  ن�سبيا امام �سبيبة 
عامل  يف  ال�ستثمار  �ستحاول 
نتيجة  لتحقيق  اجلهور  غياب 
ايجابية وملا ل حتقيق النت�سار 
و الثاأر للهزمية التي جترعتها يف 

مرحلة الذهاب بب�سار )1-0(.
للمدرب  املباراة  هذه  و�ست�سمح 
ال�سابق  فريقه  ماقاة  من  نغيز 
اىل   2018 مار�س  من  دربه  الذي 
يناير 2019 و حقق معه املرتبة 
الثانية يف البطولة لثاين مرة يف 

تاريخ �سبيبة ال�ساورة.

بوفاريك  وداد  فريقا  متكن   
وجمعية  ـــواة(  ـــه ال ــة  ــول ــط )ب
من  الثانية(  )الرابطة  وهــران 
وذلك  الأندية  بكبار  الإطاحة 
يف الدورين ثمن النهائي والـ16 
الــقــدم،  لــكــرة  اجلــزائــر  لكاأ�س 
اخلمي�س، بفوزهما على كل من 
مولودية وهران واحتاد اجلزائر 
الأوىل،  الرابطة  اىل  املنتميان 
�سباب  اللقب،  حامل  غادر  فيما 
خ�سارته  اإثر  املناف�سة  بلوزداد، 

يف ب�سكرة اأمام الحتاد املحلي.
النهائي  ثمن  الــدور  عرف  كما 
الرابطة  مــن  اآخـــر  ــاد  ن خـــروج 
عني  بجمعية  ويتعلق  الأوىل 
مليلة التي �سقطت على ميدانها 
ت�سكيلة  امــام  لواحد  بثاثية 
اخرى من بطولة النخبة، اأهلي 

برج بوعريريج.
الأنــديــة  عــدد  يرتفع  وبــهــذا 
الوىل  الرابطة  اىل  املنتمية 
انتظار  يف  ت�سعة،  اىل  املــغــارة  
ــادر  ــغ ــة امل ــوي الــتــعــرف عــلــى ه
ــاء الــذي  ــق ــل ـــال ال ــل، خ ــب ــق امل
�سطيف  وفــــاق  بـــني  �سيجمع 
ق�سنطينة  �ــســبــاب  بال�سيف 

م�ساء يوم اخلمي�س.
ــك،  ــاري ــوف ب وداد  ــاع  ــط ــت ــس وا�
مـــتـــ�ـــســـدر بـــطـــولـــة الــــهــــواة 
اإزاحة  من  الو�سط(،  )جمموعة 
مولودية  وهــو  كبري،  ــر  اآخ نــاد 
 ،)2-0( عليه  بالفوز  ـــران  وه
 45+1( خطاب  وقعها  بثنائية 

اأزاح  ــد  ق كـــان  بــعــدمــا   ،)54 و 
الـــدور  ــة اجلــزائــر يف  ــودي ــول م

ال�سابق بركات الرتجيح.
يحقق  "املتيجة"  ممثل  وبــات 
ــدا هـــذا املــو�ــســم،  ــي ــوارا ج ــس ــ� م
الــكــاأ�ــس،  نهائي  ربــع  ببلوغه 
اىل  لل�سعود  الــطــريــق  و�سقه 

الرابطة الثانية املحرتفة.
مفاجاأة  ــدور،  ال هذا  عرف  كما 
ــار الــثــقــيــل،  ــي ــع اأخـــــرى مـــن ال
ال�سنة  ــس  ــاأ� ك حــامــل  ــروج  ــخ ب
على  بــلــوزداد  �سباب  املا�سية، 
اأم�ساه  بهدف  ب�سكرة  احتاد  يد 
الدقيقة   يف  جعبوط  القنا�س 
جزاء،  �سربة  طريق  عن   )38(
يف  "العقيبة"  حــلــم  ليتبخر 
يف  الــتــا�ــســعــة  ــس  ــاأ� ــك ال معانقة 

تاريخه.
ــي بــرج  ــل ــن جــهــتــه، حــقــق اأه م

جــدارة  عن  تاأها  بوعريريج 
عني  بجمعية  ــــاح  اأط عــنــدمــا 
3-( بــواقــع  اأر�سها  على  مليلة 
ال�سوط  اأنــهــى  اأنـــه  علما   ،)1
نظيفة.  بثنائية  متقدما  الأول 
)الرابطة  بلعبا�س  احتـــاد  اأمـــا 
 ،2018 كــاأ�ــس  حــامــل  الوىل(، 
الفوز  قبل  �سعوبات  واجه  فقد 
من  عنابة،  احتاد  ال�سيف  على 
وحيد  بهدف  الثانية،  الرابطة 
وقعه الاعب بوقطاية )د 61(.
بو�سعادة  امــل  ا�ستغل  حــني  يف 
عاملي  من  الثانية(  )الرابطة 
ناد  ليهزم  واجلــمــهــور  ـــس  الأر�
ــة الــثــانــيــة،  ــط ــراب ــن ال اآخـــر م
ويتعلق الأمر باأمل الأربعاء )-1
0( بف�سل لعبه غزالة )د 44(.
بو�سعادة  اأمـــل  فريقا  ليبقى 
الوحيدين  بــوفــاريــك  ووداد 

اىل  منتمية  الغري  الأق�سام  من 
بطولة النخبة يف ربع النهائي. 
من جانبه، حقق فريق جمعية 
وهران املفاجاأة باإزاحته لحتاد 
عن  متاأخر  لقاء  يف  اجلــزائــر، 
16، بهدف وقعه الاعب  الدور 
 ،)54( الدقيقة  يف  رقــيــة  بــن 
الــنــادي  ـــام  اح عــلــى  ليق�سي 
يطمح  كـــان  الـــذي  الــعــا�ــســمــي 
وبهذا  مو�سمه.  لإنفاذ  بالكاأ�س 
موعدا  وهــران  جمعية  ت�سرب 
جمعية  ــع  م الــنــهــائــي  ثــمــن  يف 

ال�سلف.
عن  متاأخر  لقاء  ويف  باملقابل، 
نــادي  ا�ستعر�س  ال16،  الـــدور 
هزم  بعدما  ع�ساته  بـــارادو  
)ما  البي�س  مــولــوديــة  �سيفه 
ــوب �ــســرق(  ــن ــات/ج ــه بــني اجل
�سوط  وبعد  نظيفة.  بخما�سية 
"الباك"  بــتــقــدم  انــتــهــى  اأول 
  " "اآلة حتــركــت  يــتــيــم،  بــهــدف 
�سباك  لتمطر  "الأكادمييني" 
ــــداف،  ــة اأه ــع ــاأرب ــة ب ــودي ــول امل
ــدين  ــب مــ�ــســتــغــلــة النـــهـــيـــار ال
املرهق  التنقل  ب�سبب  لل�سيوف 
"تاك�سي"  اأجــرة  �سيارات  عر 
اخلا�سة  احلــافــلــة  تعطل  ــر  اث

بالفريق. 
"الأتليتيك"  ي�سرب  وهــكــذا   
الــنــهــائــي مع  مــوعــدا يف ثــمــن 
اجلهات  بني  ما  بطولة  من  نــاد 
برتجي  الأمــر  ويتعلق  )�سرق( 

قاملة.

الرابطة الوىل:

 "العميد" يف مواجهة �سبيبة ال�ساورة من اجل تقلي�س الفارق عن الرائد

الدوران ثمن النهائي و16 من كاأ�س اجلزائر : 

وداد بوفاريك و جمعية وهران ي�سقطان الكبار و حامل اللقب يغادر املناف�سة

يف  عــداء   1200 حــوايل  م�ساركة 
للريا�سات  ــدويل  ال اليوم  �سباق 

الع�سكرية بورقلة

و  العمرية  الفئات  خمتلف  من  ــداء  ع  1.200 ــوايل  ح �سارك 
الناحية  ملقر  التابعة  الع�سكرية  الوحدات  خمتلف  من  الرتب 
للريا�سات  الدويل  اليوم  �سباق  يف  بورقلة  الرابعة  الع�سكرية 
الع�سكرية ) ال�سداقة عر الريا�سة ( الذي نظم يوم اخلمي�س 

باملركب الريا�سي اجلهوي الع�سكري بورقلة.
بالتناف�س  متيزت  التي  الريا�سية  التظاهرة  هذه  جرت  قد  و 
ال�سديد بني امل�ساركني يف ظروف تنظيمية حمكمة حيث قطع 

خالها املت�سابقون م�سافة 5 كلم .
وكانت اإ�سارة انطاق هذا ال�سباق قد اأعطيت ونيابة عن قائد 
للدفاع  اجلهوي  القائد  طرف  من  الرابعة  الع�سكرية  الناحية 

اجلوي بنف�س الناحية العميد عا�سم بوعكاز .
الطريق  عر  نظمت  التي  الريا�سية  التظاهرة  هذه  و�سهدت 
الع�سكرية  بالناحية  بتمرنا�ست  الأ�سكرام  ملنطقة  املــوؤدي 
ال�ساد�سة )ن-ع6- ( تناف�سا كبريا بني امل�ساركني . و قد تناف�س 
كلم   8 بطول  م�سلك  على  ال�سباق  هذا  وقائع  �سمن  امل�ساركون 

وهو م�سلك رملي منا�سب لإجراء مثل هذا النوع من ال�سباقات.

اإ�سراب الاعبني ي�سعل غ�سب الحتاد اجلزائري
وجه الحتاد اجلزائري لكرة القدم، حتذيرا �سديد اللهجة، لروؤ�ساء ولعبي اأندية دوريي املحرتفني الأول الثاين، بعدما انت�سرت ظاهرة 

مقاطعة املباريات، ب�سبب امل�ستحقات املالية، الأمر الذي يوؤثر على نتائج املباريات، ويت�سبب يف الت�سكيك يف نزاهة الأندية.
يف  الدخول  ــراءات  اإج باأن  الأندية،  روؤ�ساء  وجميع  القدم،  لكرة  اجلزائرية  الرابطة  لرئي�س  مرا�سلة  يف  اجلزائري،  الحتــاد  وذكر 

الإ�سرابات، يجب اأن تخ�سع للقوانني املن�سو�س عليها يف املادة 11/90 من قانون العمل اجلزائري.
واأكد "الفاف" اأن ال�سروع يف اإ�سرابات ل �سرعية �سوف يعر�س اأ�سحابها اإىل العقوبات التي تن�س عليها القوانني الداخلية لاأندية.

ودعا البيان لعبي اأندية الق�سمني الأول والثاين، ب�سرورة التحلي بالحرتافية، واللجوء اإىل اللجنة الوطنية لت�سوية النزاعات على 
م�ستوى الرابطة، من اأجل حت�سيل كامل حقوقهم بطريقة قانونية.

اجلزائري  بالحتاد  املراقبة  مديرية  مدير  عبدو�س  ر�سا  ك�سف 
 200 اأكر من  اأن ديون الأندية املحرتفة ت�سل اإىل  لكرة القدم، 

مليون دولر )حوايل 2600 مليار �سنتيم( .
وقال عبدو�س يف برنامج لاإذاعة اجلزائرية اليوم اجلمعة، اإن 
بلغت  الأوىل  الدرجة  دوري  من  ناديا   14 على  تقع  التي  الديون 
نحو 100 مليون دولر، م�ستثنيا �سباب بلوزداد ومولودية وهران 

اللذين مل يقدما حتى الآن امللفات اخلا�سة بهما للمديرية.
م�ستحقات  دفع  عدم  عن  املرتتبة  الديون  اأن  عبدو�س،  ونــوه 
و500  مــايــني   9 اإىل  ت�سل  الجتماعي  ال�سمان  ا�ــســرتاكــات 
اأن  مو�سحا   ، �سنتيم(  مليار   123 )حــوايل  �سنويا  دولر  ــف  األ
هذه  بت�سديد  يلتزم  الذي  الوحيد  الفريق  هو  ال�ساورة  �سبيبة 

امل�ستحقات.
ال�ساورة ل  اأن كل الأندية املحرتفة با�ستثناء �سبيبة  اإىل  واأ�سار 
مايني  بع�سرات  تقدر  باأنها  معرتفا  ال�سرائب،  م�ستحقات  تدفع 

الدولرات.
مايني   9 تبلغ  املحرتفة  الأندية  لعبي  رواتــب  اأن  ك�سف  كما 

دولر �سهريا )حوايل 117 مليار �سنتيم(.
يف  تنتهي  مهلة  املحرتفة،  الأندية  اجلــزائــري،  ــاد  الحت ومنح 
متوز/يوليو املقبل، من اأجل ال�ستجابة ل�سروط قانونية جديدة 
مقابل احل�سول على رخ�سة الأندية املحرتفة بداية من مو�سم 

.2020-2021

ديون  حجم  دولر  مليون   200
اأندية الدوري اجلزائري
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم : طالل عوكل
-----------------------

ح�سل  الذي  الإجناز  ظهره  على  حاماًل 
الأمريكي،  الرئي�س  تواأمه  من  عليه 
نتنياهو  ي�سول  القرن،  �سفقة  امل�سمى 
الدعم  من  مزيد  عن  بحثًا  وي��ج��ول، 
تبقى  مما  ا�ستفادة  الوهمية،  والإجنازات 
له من وقت لإنقاذ م�ستقبله ال�سيا�سي، 
املرتقبة  بالنتائج  �سواء  فعليًا  املهدد 

لالنتخابات، اأو باملالحقات الق�سائية.
النتخابية  حملته  يخو�س  نتنياهو 
مبكراً، وم�ستغاًل ا�ستمرار وجوده على 
يلتفت  اأن  بدون  عرجاء،  حكومة  راأ�س 
والعامل،  املنطقة  يدور حوله يف  ما  اىل 
اإغالق  يف  الفل�سطينيون  ينجح  حيث 
والإفريقية  والإقليمية  العربية  الدوائر 
والدولية يف وجه ال�سفقة التي يحتفل 
ل  الفل�سطينيني  اأمام  الطريق  باإجنازها. 
ملحا�رصة  ات�ساعه،  على  مفتوحًا  يزال 
الذين  واأ�سحابها  ال�سفقة،  تلك 
ميكن  ما  مع  �سديدة،  بخفة  يتعاملون 
اأن ينجم عن تطبيق تلك ال�سفقة على 

م�ستقبل اإ�رصائيل، عمرها ووجودها.
الإ�رصائيلية  القوة  غطر�سة  اأن  نعلم 
الأمريكية،  القوة  بغطر�سة  املدعومة، 
الهاوية،  نحو  الأح��داث  تدفع  ان  ميكن 
ودور  بقيمة  اهتمام  اي  اإب��داء  ب��دون 
تكرران  لكنهما  ال���دويل،  املجتمع 
جنوب  يف  العن�رصي  النظام  جتربة 
افريقيا، الذي �سقط حتت وطاأة العزلة، 
الآخرين.  واأدوار  مبواقف  وال�ستخفاف 
يبداأ  ان  يف  جاحمة  رغبة  جتتاحه  كانت 
باتخاذ وفر�س اإجراءات تطبيق القانون 
الأغ���وار  منطقة  على  الإ���رصائ��ي��ل��ي 
وامل�ستوطنات،  امليت،  البحر  و�سمال 
ا�سطر  نتنياهو  لكن  النتخابات،  قبل 
ذلك،  لتاأجيل  الأمريكي  التدخل  ب�سبب 

حتى  عرمرميًا،  احتفاًل  اقام  لكان  وال 
لو ادى اىل ا�سطراب كبري يف ال�سفة 
الوطن  اأنحاء  كل  ويف  الفل�سطينية، 
ذلك،  عن  بدياًل  الفل�سطيني.يخرتع 
لإ�رصائيل،  جديدة  خرائط  بر�سم  البدء 
ت�سمل املناطق يف ال�سفة والقد�س التي 
لكن   1948 عام  حدود  اىل  �ست�ساف 
الأمريكي يقول له مرة اخرى، ان اإجناز 
جلنة  وظيفة  من  هو  اخلرائط  هذه  مثل 
الأمريكية  الن�سائح  ان  م�سرتكة.غري 
تنفيذ  يف  ال��ب��دء  بتاأجيل  لنتنياهو، 
ال�سفقة واإحالة ر�سم اخلرائط اىل جلنة 
م�سرتكة، ل يعني ان الإدارة الأمريكية 
قد تفكر بالرتاجع عن دعم عملية تنفيذ 
باإدخال  تفكر  ان  انها ميكن  اأو  ال�سفقة، 
مقبولة  تكون  حتى  عليها،  تعديالت 
نتنياهو،  كما  ترامب  الفل�سطينيني.  من 
ل يعري اهتمامًا ملواقف املجتمع الدويل، 
احلرب  اعلن  عهده،  بدايات  منذ  فهو 
على  حروبا  واعلن  املتحدة،  الأمم  على 
التاريخيون  احللفاء  ذلك  يف  مبا  الكل 

للوليات املتحدة ما عدا اإ�رصائيل.
ول يعري ترامب كما نتنياهو لالأ�سوات 
واملحذرة  للخطة  الراف�سة  الداخلية 
الأمريكية  ال�سيا�سة  تداعيات  م��ن 
املنحازة كليا لإ�رصائيل، مبا يف ذلك اآراء 
�سخ�سيات معروفة بولئها ال�سهيوين 
مثل مارتن انديك، الع�سو يف "ايباك"، 
اأع�ساء  و�سبعة  مئة  ذل��ك  يف  ومب��ا 
كوجنر�س من الدميقراطيني الذين عربوا 
باب  من  لي�س  لل�سفقة،  رف�سهم  عن 
تبني احلقوق الفل�سطينية واإمنا من باب 

مدى خطورتها على الوليات املتحدة.
ال�����رصاع  م��و���س��وع  ان  يعني  ه���ذا 
وال�سيا�سة  الإ�رصائيلي،  الفل�سطيني 
الأمريكية اإزاء ذلك، �سيكون واحداً من 
النتخابات  برامج  يف  املثارة  الق�سايا 

الرئا�سية  النتخابات  خالل  الأمريكية، 
ذلك.  قبل  يح�سل  مل  امر  وهو  املقبلة، 
وخلفيات  طريقة  عن  النظر  وبغ�س 
اإث�����ارة ه���ذا امل��ل��ف خ���الل احل��م��الت 
التحري�س  باب  من  كان  ان  النتخابية، 
اجلمهوري،  املر�سح  على  الدميقراطي 
ال�سفقة  اأدراج  ب�سبب  ذل��ك  ك��ان  او 
املواطن  فاإن  اإجنازات ترامب،  اهم  كاأحد 
ال�رصاع،  هذا  يف  �سينخرط  الأمريكي 
وعي  دائ���رة  م��ن  يو�سع  ال��ذي  الأم���ر 
الأمريكيني حلقائق هذا ال�رصاع، والدور 

الذي تلعبه بالدهم اإزاءه.
موؤ�رصات  الإ�رصائيليون  ج��رب  لقد 
على  الفل�سطينية  الفعل  ردود  على 
باأ�سبوع  يعرف  ما  خالل  ال�سفقة  تلك 
�سهداء  �ستة  �سقط  حيث  الغ�سب، 
اأو  طعن  بعمليات  قاموا  فل�سطينيني، 
ده�س، اأو اإطالق نار، هذا بالإ�سافة اىل 
التي  املواجهات  نتيجة  اأخرى،  اإ�سابات 
وقعت على مفرتقات الطرق يف معظم 

املدن والقرى يف ال�سفة.
ال�سابقني،  الأمنيني  امل�سوؤولني  بع�س 
ال�سفقة  تنفيذ  اأن  من  يحذرون  اأخذوا 
مواجهة  جبهة  ي�سيف  ان  �ساأنه  من 
جبهة  اىل  بالإ�سافة  ال�سفة  اأخرى، يف 

غزة وجبهة ال�سمال.
اأ�سبوع الغ�سب كان جمرد موؤ�رص، لي�س 
التن�سيق  توقف  عدم  من  بالرغم  اأكرث 
الأمني، فكيف حني ت�رصع اإ�رصائيل يف 
الفل�سطينيون  ال�سفقة، وي�سطر  تنفيذ 
اىل تنفيذ قراراتهم ب�ساأن كل ما يت�سل 
بالعالقة مع اإ�رصائيل كما رتبتها اتفاقية 

اأو�سلو؟
ونتنياهو  كو�سنري  من  كل  ي�سب  لهذا 
عبا�س،  حممود  الرئي�س  على  غ�سبهما 
يعتربونه  ما  على  املحّر�س  اأن��ه  على 
اإرهابًا، وكاأنهم ينتظرون منه، اأن يكتفي 

باإعالن رف�س ال�سفقة وباأقل قدر ممكن 
من الكلمات. عجيب اأمر هوؤلء ال�سا�سة 
ذبح  يتوقعون  اإذ  الأغرب،  الزمن  هذا  يف 
اي  عنها  ي�سدر  ان  دون  ال�سحية، 

�سوت اأو حركة.
مبا  ل��الإره��اب،  مفهومه  يعلن  نتنياهو 
والده�س  والبندقية  ال�سكني  ي�سمل 
حلملة  يح�رص  فاإنه  ولذلك  واحل��ج��ر، 
ال�سفة  يف  وا�سعة  واأمنية  ع�سكرية 
والقد�س، ويف الوقت ذاته يرفع عقريته، 
بحملة  للقيام  ويح�رص  لغزة،  بالتهديد 

ع�سكرية كبرية.
واحلقيقة اأن نتنياهو لو كان يف ح�ساباته 
ان  ميكن  غزة،  على  وا�سعًا  عدوانًا  اأن 
فعلها  لكان  نف�سه،  انقاذ  على  ي�ساعده 
تطيح  اأن  يخ�سى  لكنه  ت��ردد  دون 

�سعبية. له من  ال�سواريخ، مبا تبقى 
والإ�رصائيليني  لالأمريكان  ينبغي  ما 
احلرب  اعلنوا  قد  باأنهم،  يعرفوه،  اأن 
منذ  ينا�رصها،  ومن  فل�سطني  على 
اأن اتخذ ترامب قراره ب�ساأن القد�س، 
بخو�س  جديرون  الفل�سطينيني  وان 
احلق.  بقوة  مت�سلحني  احل��رب  هذه 
احلرب  اعلنوا  من  كان  اإذا  انه  غري 
كل  جندوا  قد  الفل�سطينيني  على 
ان  ال  امل��ع��رك��ة،  يف  اإمكانياتهم 
يعانون  ي��زال��ون  ل  الفل�سطينيني 
تت�سل  قاتلة،  �سعف  نقطة  م��ن 
ل  اأم��ر  وهو  النق�سام،  با�ستمرار 
يقبله.  اأن  وطني  لفل�سطيني  ميكن 
بات  قد  النق�سام  اإن��ه��اء  وان  اأم��ا 
هذا  اإجن��از  ف��اإن  و���رصوري��ًا،  واجبًا، 
حتى  اإحلاحًا،  اأكرث  بات  اليوم،  امللف 
الفل�سطينيني  �سيكلف  ذلك  ان  لو 
اأثمان  ثمنًا كبرياً، فوق ما دفعوه من 
�سياع  م��ن  تكلفة  اأق��ل  �ستكون 

احلقوق.

خلو�سها ت�ستعدوا  اأن  وعليكم  احلرب  هي 

التعاي�س مع الواقع املفرو�س ل يجدى يف م�سرية حترير الأوطان

حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال 
د.  فل�سطني  يف  الإ���س��الم��ي  اجل��ه��اد 
الكيان  منح  اإن  احل�ساينة،  يو�سف 
لال�ستقرار  ف��ر���س��ة  ال�سهيوين 
مزيدا  تاأكيد  بكل  يعني  وال��ه��دوء، 
اأر�سنا  من  تبقى  فيما  التاآكل  من 

وم�رصوعنا الوطني.
ت�رصيح  يف  احل�ساينة  د.  واأ���س��اف 
واجب  من  اأن  اجلمعة،  ل��ه،  �سحفي 
املنطقة  يف  احلية  وال��ق��وى  �سعبنا 
مع  وال�ستباك   الن�سال  موا�سلة 
ال�ستقرار  يتمكن من  ، كي ل  العدو 
ال�سطو  عمليات  من  مبزيد  والتفكري 

املمنهج على اأر�سنا ومقد�ساتنا.
مع  والتعاي�س  الت�سالح  لغة  اأن  واأكد 
لن  البع�س-  بها  ينادي  التي  الواقع- 
الأوط���ان،  حترير  م�سرية  يف  جت��دي 
التجارب  يف  ولنا  احلقوق،  وا�ستعادة 

املا�سية يف لبنان وغزة، وحتى �سعوب 
املنطقة والعامل، خري دليل على ذلك.

و�سدد ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة 
رئي�س  به  يقوم  "ما  اأن  على  "اجلهاد" 
من  عبا�س   حممود  ال�سيد   ال�سلطة 
حت��رك��ات وج���ولت يف الجت���اه غري 
الفاعل، لن تنتج اإل �رصابًا فوق �رصاب، 
)ال�سيد  اإياه  ووهمًا فوق وهم"، مطالبًا 
يف  والتحرك  م�ساراته  بتغيري  عبا�س( 
اجل��اد؛  العمل  عرب  ال�سحيح  الجت��اه 
اأوراق  وتفعيل  ال��وح��دة،  ل�ستعادة 
التي ميتلكها �سعبنا وهي كثرية  القوة 

ومتنوعة.
واأو�سح د. احل�ساينة، اأنه دون اأن تغري 
قيادة ال�سلطة طرائق تفكريها، ومناهج 
انطالق  منذ  لزمتها  التي  �سلوكها 
واأو�سلو،  مدريد  يف  الت�سوية  م�سرية 
املجهول  دائ���رة  يف  ت���دور  �ستبقى 

والوهم  والعبث 
يورثنا  لن  ال��ذي 
النكبات  ���س��وى 
الأر���س  و�سياع 

واملقد�سات.
اأن  اإىل  ول��ف��ت 
قائم  اليوم  العامل 
امل�سالح  لغة  على 
وال���ت���وازن���ات، 
ي��اأب��ه  ي��ع��د  ومل 

اأنينهم  ل�سماع  يطرب  اأو  بال�سعفاء، 
و�سكواهم وا�ستجداءاتهم، لذلك ل بد 
من تغيري اأدواتنا وو�سائلنا يف التعامل 
وذلك ل  تواجهنا،  التي  التحديات  مع 
اجلمعي  التوافق  خالل  من  اإل  يتاأتى 
على  موحدة  ا�سرتاتيجية  روؤية  على 
امل�ستمر،  والن�سال  املقاومة  قاعدة 
باعتبارها اأق�رص واأجنع الطرق للخروج 

من هذا النفق املظلم الذي اأو�سلتنا اإليه 
م�سرية الت�سوية والرهانات اخلا�رصة .

�سعبنا  جماهري  احل�ساينة،  د.  ودع��ا 
وقواه احلية اإىل موا�سلة ال�ستباك مع 
العدو يف كل ال�ساحات، ويف مقدمتها 
املحتلتني،  والقد�س  الغربية  ال�سفة 
باعتبارهما حمّط اأطماع العدو يف هذه 
عنه،  وك�سفت  اأكدته  ما  وهو  املرحلة 

موؤامرة "ترمب- نتنياهو" موؤخرا.

د. احل�ساينة: ا�ستقرار الكيان ال�سهيوين يعنى مزيدا من التاآكل للم�سروع الوطني
اأخبار فل�سطني

ذك�������رت م�������س���ادر 
جمموعة  ب���اأن  حملية 
م����ن امل�����س��ت��وط��ن��ني 
اقتحموا  الإ�رصائيليني 
اجلمعة  اأم�����س  ظ��ه��ر 
جبل  جتمع  م��رة  لأول 
بلدة  قرب  البدوي  البابا 
�رصق  جنوب  العيزرية 

مدينة القد�س املحتلة. عطا الله مزارعة 
هذه هي  ان  اأكد  البابا  جبل  ممثل جتمع 
جمموعة  بها  تقوم  التي  الأوىل  املرة 
باقتحام  الإ�رصائيليني  امل�ستوطنني  من 
القد�س. حميط  يف  البدوي  التجمع 
واأو�سح اأن امل�ستوطنني قاموا برتهيب 
البدو  من  الفل�سطينيني  املواطنني 
قلوبهم.  يف  والرعب  اخل��وف  واث��ارة 

ويعترب جتمع جبل البابا اأحد التجمعات 
وي�سعى  القد�س،  حميط  يف  البدوية 
اأجل  من  �سكانه  تهجري  اإىل  الحتالل 
وربط  ا�ستيطانية  م�ساريع  اإق��ام��ة 
بالقد�س،  اأدوميم"  "معاليه  م�ستوطنة 
.""E1�ب امل��ع��روف  املخطط  وتنفيذ 
القد�س  لف�سل  يهدف   E1 وخمطط 

نهائًيا عن امتدادها الفل�سطيني.

لأول مرة.. م�ستوطنون يقتحمون جتمعا للبدو �سرق القد�س وين�سرون الرعب

ال�سري حممود نوفل 
حممد دعاجنة

واملعتقلني  الأ�����رصى  اأه���ايل  جل��ن��ة  ق��ال��ت 
حممود  املقد�سي  الأ���س��ري  اأن  املقد�سيني 
يوم  دخل  نا�رص"  "اأبو  دعاجنة  حممد  نوفل 
الثامن  العتقايل  عامه  املا�سي  الثالثاء 
و  العطاء  م��ن  حافلة  م�سرية  بعد  ع�رص 
بال�سجن  ُحكٍم  اأ�سل  من  والثبات،  ال�سمود 

اأعوام. لع�رصة  اإ�سافة  املوؤبد 
مدينة  "موقع  و�سل  للجنة،  بيان  يف  وجاء 
يعترب  نا�رص"  "اأبو  اأن  منه  ن�سخة  القد�س" 
مواليد  من  وهو  �سنًا  مقد�سي  اأ�سري  اأكرب 
عامًا،   62 العمر  من  ويبلغ  26/8/1948م 
وهو  "اجللبوع"،  �سجن  يف  حاليًا  ويقبع 
بنات،  و�سبع  ب��ن��اء  اأ لثالثة  واأب  متزوج 
الأ�رص،  داخل  وجوده  اأثناء  جميعا  تزوجوا 
من  اأي  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  يتمكن  ومل 
من  باأكرث  ورزق  الع�رصة،  الزفاف  حفالت 
اأبنائه  خلفه  ترك  اعتقاله  ويوم   ، حفيداً  45
�سنًا  اأكربهم  نا�رص  فكان  الع�رصة،  ال�سغار 
وحتمل  عاما  ع�رص  التا�سعة  يتجاوز  ومل 
كاملة،  العائلة  م�سوؤولية  �سامل  �سقيقه  مع 
ومل  �سنًا  اأ�سغرهن  منال  الطفلة  كانت  بينما 
وكان  حينها،  يف  �سنوات  الثالث  تتجاوز 
وبناته،  بنائه  اأ لزفاف  كثرياً  يفرح  نا�رص  اأبو 
ومنقو�سة  جمروحة  كانت  فرحته  ولكن 

عنهم". لبعده 
�ساحب  نا�رص  ب��و  اأ "اأن  البيان  واأ���س��اف 
اإخ��وان��ه  ق��ل��وب  ي��اأ���رص  البي�ساء  اللحية 
"يابا"  عليه  ينادي  فمعظمهم  الأ����رصى، 
ورق��ة،  تعامل  ح�سن  من  منه  يالقون  ملا 
يفرح  العطوف،  احلنون  الأب  اأمامهم  فهو 

لأملهم". ويحزن  لفرحهم 
خّيم  ال�سديد  احلزن  "اأن  اإىل  البيان  ولفت 
رفيق  لفراق  دعاجنة  حممود  الأ�سري  على 
مو�سى  جمعة  ال�سهيد  جمموعته  وابن  دربه 
ا�ست�سهد  ال��ذي  اإ�سماعيل"  "اأبو  كيالة 
م�ست�سفى  يف  24/12/2008م  بتاريخ 
املنظم،  الطبي  الإهمال  نتيجة  الرملة  �سجن 
ع�رص  خم�سة  عن  يزيد  ما  اأم�سى  اأن  بعد 
رائعة  بكلمات  نا�رص  ب��و  اأ ف��رث��اه  ع��ام��ا، 
كلمات  بحقه  وكتب  القلب،  من  خرجت 

ل�ست�سهاده". ال�سنوية  الذكرى  يف  موؤثرة 
الرجل  ه��ذا  ن��ا���رص،  "اأبو  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
واأجريت  اأ�رصه،  يف  املر�س  عاي�س  ال�سابر 
اأح��د  لتغيري  عملية  وج��ي��زة  ف��رتة  قبل  ل��ه 
ال��دواء  اليوم  ويتناول  القلب،  �سمامات 
وزوجته  ب��ن��اوؤه  اأ ياأمل  متوا�سل،  ب�سكل 
قريبًا  يحت�سنوه  اأن  بال�سن  الطاعنة  واأمه 
�سفقة  اأي  اإبرام  اأن  ويوؤكدون  القد�س،  يف 
العري�س  عنوانها  يكون  اأن  يجب  تبادل 
واإل  الفل�سطيني،  والداخل  القد�س  اأ�رصى 

وبريقها". قيمتها  �ستفقد  فاإنها 
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ال�سيوخ الأمريكي يقيد �سالحيات ترامب ب�ساأن 
توجيه �سربة ع�سكرية لإيران

قراءة / حممد علي
------------------ 

الذي  الت�رصيع  على  املجل�س  و�سدق 
من   8 بينهم  من  ع�سوا،   55 دعمه 
بعد   ،45 مقابل  اجلمهوري،  احل��زب 
هذه  اأن  من  ترامب  حتذير  من  �ساعات 
املتحدة  ال��ولي��ات  �ستجعل  اخلطوة 
جمل�س  وكان  ي��ران.  اإ م��ام  اأ مانا  اأ اأقل 
القانون  م�رصوع  على  �سدق  النواب 
بعدما  ال��ث��اين،  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/  يف 
الع�سكري  القائد  بقتل  ترامب  اأمر 
ويتوقع  �سليماين.  قا�سم  ي��راين،  الإ
بالنق�س  حقه  اإىل  ترامب  يلجاأ  اأن 
القانون  عليه  يعر�س  عندما  "الفيتو" 
الت�سويت  ويف  بي�س.  الأ البيت  يف 
 8 خ��رج  اخلمي�س،  ي��وم  ج��رى  ال��ذي 
�سف  عن  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اأع�ساء 

الأغلبية،  �ساحب  اجلمهوري،  احلزب 
على  ترامب  اإجبار  اأجل  من  لي�سوتوا 
اأي  �سن  قبل  الكونغر�س  ا�ست�سارة 
يوم  وقبل  يران.  اإ على  ع�سكري  عمل 
على  ترامب  كتب  الت�سويت،  من 
م�سلحة  من  "اإن  تويرت:  مبوقع  ح�سابه 
ال�سيوخ  جمل�س  يقر  األ  بالدنا  اأمن 
احل��رب  �سالحيات  م��ن  احل��د  ق��ان��ون 
يف  "نحن  واأ���س��اف:  يران".  اإ على 
ولي�س  ي��ران،  اإ مام  اأ حاليا  قوة  موقع 
�سعف.  اأي  اإظ��ه��ار  م�سلحتنا  م��ن 
لوجدت  مغلولتان  ي��داي  كانت  لو 
وهذا  اأمامها.  �سانحة  الفر�سة  يران  اإ
فالدميقراطيون  �سلبية.  �سارة  اإ ير�سل 
لإح��راج  حماولة  اإل  هذا  يفعلون  ل 

اجلمهوري". احلزب 
ين�س عليه  الذي  ما 

الت�سريع؟
�سحب  ترامب  من  الت�رصيع  يطلب 
عمليات  اأي  من  الأمريكية  القوات 
اأعلن  ذا  اإ اإل  ي���ران  اإ �سد  ع��دائ��ي��ة 
يتيح  قانونا  قر  اأ و  اأ احلرب  الكونغر�س 
الت�رصيع  ن�س  لكن  القوة.  ا�ستعمال 
الدفاع  من  املتحدة  الوليات  مينع  "ل 
قر  واأ و�سيك".  هجوم  اأمام  نف�سها  عن 
اإع��الن  م��ن  �ساعات  بعد  الت�رصيع 
حجزت  ن��ه��ا  اأ م��ري��ك��ي��ة  الأ البحرية 
بحر  يف  ي��راين  اإ مركب  على  اأ�سلحة 

لعرب. ا
العالقات  ماذا عن 

الإيرانية  الأمريكية 
حاليا؟

بعد  البلدين  ب��ني  التوتر  ت�ساعد 

قا�سم  ال��ع�����س��ك��ري،  ال��ق��ائ��د  مقتل 
واأثريت  املا�سي،  ال�سهر  �سليماين، 
مبا�رصة  ح��رب  ان��دلع  م��ن  خم��اوف 
بق�سف  ي��ران  اإ وردت  الطرفني.  بني 
بها  توجد  العراق  يف  ع�سكرية  قاعدة 
ذلك  ي�سفر  اأن  دون  اأمريكية،  قوات 
بني  العداوة  وتعود  قتلى.  �سقوط  عن 
 1979 ع��ام  اإىل  وطهران  وا�سنطن 
"الثورة  م��ام  اأ ال�ساه  نظام  و�سقوط 
وظهرت  اخلميني.  بقيادة  الإ�سالمية" 
العالقات  يف  حت�سن  عن  ���رصات  م��وؤ
وقعت  عندما   2015 يف  الدبلوما�سية 
مقابل  النووي  التفاق  على  ي��ران  اإ
ترامب  لكن  عنها.  العقوبات  رف��ع 
 2018 يف  التفاق  هذا  من  ان�سحب 
القت�سادية  العقوبات  فر�س  واأعاد 

يران. اإ على 

اإيران دون موافقة  �سن حرب على  الرئي�س دونالد ترامب على  ال�سيوخ الأمريكي ت�سريعا يحد من قدرة  اأقر جمل�س 
الكونغر�س.

اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  قالت 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  حالت 
خ��ارج  ك��ب��رياً  ارت��ف��اع��ًا  ت�سهد  ل 
الرتفاع  من  الرغم  على  ال�سني 
مقاطعة  يف  الإ�سابات  بعدد  احلاد 

ال�سينية. هوبي 
ال�ستثناء  اأن  املنظمة  واأ�سافت 
التي  الإ���س��اب��ات  ك���ان  ال��وح��ي��د 
�سياحية  �سفينة  منت  على  ظهرت 
 44 ع��ن  ب��ل��غ  اأ حيث  ال��ي��اب��ان،  يف 
ح��ال��ة ج���دي���دة، ل��ي�����س��ل جم��م��وع 
اإىل  ال�سفينة  يف  امل�سابني  ع��دد 
يحدث  مل  ك��م��ا  ���س��خ�����س��ًا.   218
الوفيات  اأع��داد  يف  ملحوظ  تغري 
يف  اأو  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  ج���راء 
لالإ�سابة  املرافقة  الأعرا�س  حدة 
ال�سحة  ملنظمة  وف��ق��ًا  ب��امل��ر���س، 

التقارير،  اآخ��ر  وبح�سب  العاملية. 
وفاة  حالة   121 ال�سني  يف  �سجلت 
الوفيات  ح�سيلة  لرتتفع  جديدة، 
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��ن  الناجتة 
وقالت  حالة.   1380 اإىل  ال�سني 
ال�سني  يف  الوطنية  ال�سحة  جلنة 
حلالت  الإجمايل  العدد  اإن  اجلمعة 
 13 يوم  حتى  بالفريو�س  الإ�سابة 
اإىل   5090 من  قفز  �سباط  فرباير/ 
الأرقام  اآخر  وبح�سب  حالة.   55748
 116 �سجلت  هوبي،  مقاطعة  يف 
جديدة  اإ�سابة  و4823  وفاة،  حالة 
ارتفاعًا  ه��ذا  ويعترب  بالفريو�س. 
الذي  ال�سابق  باليوم  مقارنة  طفيفًا 
حالت  عدد  يف  عالية  طفرة  �سهد 
وفاة،   240 فيه  و�سجلت  العدوى، 
ج��دي��دة.  اإ���س��اب��ة   15000 ون��ح��و 

برنامج  رئي�س  ريان،  مايك  وبح�سب 
منظمة  يف  ال�سحية  ال��ط��وارئ 
الأكرب  العامل  فاإن  العاملية،  ال�سحة 
ال�سلطات  تبني  اإىل  يعود  ذلك  يف 
اأو�سع  تعريفًا  هوبي  يف  ال�سحية 
باملر�س.  الإ�سابة  ت�سخي�س  يف 
تغيرياً  ميثل  ل  "هذا  اإن  ريان  وقال 
املر�س".  تف�سي  م�سار  يف  كبرياً 
�سجلت  ال�سني،  "خارج  واأ���س��اف 
 24 يف  اإ�سابة  و447  وف��اة،  حالتا 
اأعلنت  ال��ي��اب��ان  وك��ان��ت  دولة". 
وف��اة  حالة  اأول  اأن  ع��ن  اخلمي�س 
كورونا،  بفريو�س  الإ�سابة  نتيجة 
من  الثمانينيات  يف  �سيدة  وه��ي 
كاناغاوا  يف  تعي�س  كانت  عمرها 

طوكيو. غربي  جنوب  يف  الواقعة 
يابانية  اإع���الم  و���س��ائ��ل  وذك���رت 

اإ�سابة  ت�سخي�س  تاأكيد  مت  ن��ه  اأ
ومل  وفاتها،  بعد  باملر�س  ال�سيدة 
مقاطعة  مع  عالقة  اأي  لديها  يكن 
انطالق  م��رك��ز  ال�سينية،  ه��وب��ي 
وزارة  اأعربت  جهتها،  من  الوباء. 
اخلمي�س  م��ري��ك��ي��ة  الأ اخل��ارج��ي��ة 
النتائج  زاء  اإ عميق"  "قلق  ع��ن 
كوريا  يف  املر�س  لتف�سي  املحتملة 
الآن  حتى  تبلغ  مل  والتي  ال�سمالية، 

اإ�سابة. اأي  عن 
املتحدة  الوليات  اإن  الوزارة  وقالت 
و���س��ول  ت�سهيل  ع��ل��ى  �ستعمل 
الإغاثة  منظمات  من  امل�ساعدات 
يف  البالد،  اإىل  والدولية  الأمريكية 

اإ�سابات. عن  الإعالن  حال 
ق/د

تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  ف��ادت  اأ
اأج��رت  م���ارات  الإ ب��اأن  الأمريكية، 
�رصية  مفاو�سات  املا�سي  العام  يف 
ال��ولي��ات  ب���الغ  اإ دون  ي���ران،  اإ م��ع 
ال�سحيفة،  وذكرت  بذلك.  املتحدة 
نقال  اخلمي�س  اأم�س  ن�رصته  تقرير  يف 
املتحدة  الوليات  يف  م�سوؤولني  عن 
الأو�سط،  ال�رصق  يف  ودول  يران  واإ
فيها  �سارك  التي  املفاو�سات  اأن 
جرت  كبار  ي��ران��ي��ون  اإ م�سوؤولون 
اأبوظبي،  يف  املا�سي  �سبتمرب  اأواخر 
اإىل  م�����ارات  الإ م��ن  م�����س��ع��ى  يف 
منف�سل  �سالم  لت��ف��اق  التو�سل 
وتفادي  الإ�سالمية  اجلمهورية  مع 
نها  �ساأ من  كان  التي  العنف  جولة 
على  امل�ستمرة  جهودها  تقوي�س 
كبوؤرة  نف�سها  لتقدمي  �سنني  مدى 
امل�سطربة.  املنطقة  يف  ا�ستقرار 

هذه  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ���س��ارت  واأ
خلفية  ع��ل��ى  ج���رت  امل��ف��او���س��ات 
حلفاء  بع�س  لدى  ت�ساوؤلت  بروز 
املنطقة  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الرئي�س  دارة  اإ التزام  مدى  ب�ساأن 
بحمايتهم،  ترامب  دونالد  الأمريكي 
وا�سنطن  تعامل  طريقة  ظ��ل  يف 
املن�سوبة  الهجمات  �سل�سلة  م��ع 
ا�ستهداف  ذل��ك  يف  مبا  ي���ران،  اإ اإىل 
عمان  خليج  يف  جت��اري��ة  ن��اق��الت 
"اأرامكو"  ل�رصكة  معملني  وق�سف 
ونقلت  �سبتمرب.  يف  ال�سعودية 
اأمريكيني  م�سوؤولني  عن  ال�سحيفة 
الإمارات  اأن  ا�ستنتاجهم،  وغربيني 
اأن  بعد  املفاو�سات  ه��ذه  اأطلقت 
ب�سكل  تثق  ل  ن��ه��ا  اأ اإىل  خل�ست 
ي��ران  اإ جت��اه  وا�سنطن  بنهج  كبري 
ال�سطالع  بنف�سها  وباإمكانها 

التوترات  تخفيف  يف  فريد  ب��دور 
ال�سحيفة  وذك���رت  ق��ل��ي��م��ي��ة.  الإ
يف  ب��ادرت  بدورها  ال�سعودية  اأن 
اإمكانية  درا�سة  اإىل  نف�سه  الوقت 
مع  دبلوما�سي"  "اخرتاق  حتقيق 
وباك�ستانية. عراقية  بو�ساطة  يران  اإ
عن  تاميز"  "نيويورك  ون��ق��ل��ت 
وعنا�رص  ي��ران��ي��ني  اإ دبلوما�سيني 
اإن  ق��ول��ه��م،  ال��ث��وري  احل��ر���س  يف 
قا�سم  اجلرنال  القد�س"  "فيلق  قائد 
الوليات  اغتالته  )الذي  �سليماين، 
يف  املا�سي  يناير  وائ���ل  اأ املتحدة 
الكوالي�س"  وراء  "دورا  لعب  بغداد( 
كال  م��ع  م�����س��اورات  تنظيم  يف 
ولفتت  اخل��ل��ي��ج��ي��ت��ني.  ال��دول��ت��ني 
امل��ف��او���س��ات  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
علمت  التي  يرانية  الإماراتية-الإ
تقارير  م��ن  ت��رام��ب  دارة  اإ عنها 

بالغا  قلقا  ثارت  اأ فقط  ا�ستخباتية 
اجتمع  حيث  بي�س،  الأ البيت  داخل 
بغية  القومي  الأمن  جمل�س  اأع�ساء 
الذي  التطور  هذا  عواقب  مناق�سة 
عمل  التي  اجلبهة  ه�سا�سة  عك�س 
عامني  من  اأك��رث  منذ  ب��داأب  ترامب 
وذكرت  ي��ران.  اإ �سد  ن�سائها  اإ على 
ال�����س��ح��ي��ف��ة، ن��ق��ال ع��ن م�����س��وؤول 
الأو�سط،  ال�رصق  يف  ا�ستخباراتي 
الإ�رصائيلي،  "املو�ساد"  رئي�س  اأن 
اخلارجية  لوزير  اأكد  كوهني،  يو�سي 
ثناء  اأ بومبيو،  مايك  م��ري��ك��ي،  الأ
املا�سي  اأكتوبر  يف  الأخ��ري  زي��ارة 
قرب  ال�ستخباراتي  اجلهاز  مقر  اإىل 
حتقيق  يف  جنحت  يران  اإ اأن  بيب،  اأ تل 
التحالف  فك  اأي  الرئي�سي،  هدفها 

�سدها. املوجه 
ق/د

فريو�س كورونا:

منظمة ال�سحة توؤكد عدم ح�سول ارتفاع كبري يف الإ�سابات عامليًا

ح�سب تقرير اأمريكي:

الإمارات اأجرت مفاو�سات �سرية مع اإيران دون علم الوليات املتحدة

ال��دف��اع  وزارة  يف  م�����س��وؤول  اأع��ل��ن 
بيب  اأ تل  تو�سل  عن  الإ�رصائيلية، 
جديد  تهدئة  اتفاق  اإىل  املا�سية،  الليلة 
بعد  الفل�سطينية،  "حما�س"  حركة  مع 
غزة.  قطاع  حول  جديدة  توتر  جولة 
الك�سف  يتم  مل  الذي  امل�سوؤول  وقال 
لو�سائل  ت�����رصي��ح  يف  ا���س��م��ه،  ع��ن 
اإن  اجلمعة،  اليوم  اإ�رصائيلية  اإع��الم 
العربية  الدولة  اإىل  بعثت  "حما�س" 
ق��ررت  ن��ه��ا  اأ فيها  اأك���دت  بر�سالة 
اإط��الق  وق��ف  اجلانب  اأح��ادي  ب�سكل 
املتفجرة  وال��ب��ال��ون��ات  ال�����س��واري��خ 
امل�سوؤول  وتابع  القطاع.  ح��دود  عرب 
اإعادة  قررت  املقابل  يف  اإ�رصائيل  اأن 

يف  البحري  ال�سيد  منطقة  تو�سيع 
من  اعتبارا  بحريا،  ميال   15 اإىل  غزة 
قائال  اليوم،  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
�ستكون  القادمة  القليلة  ي��ام  الأ اإن 
ذلك  جاء  ال�ستقرار".  "اختبار  مبثابة 
واأمم��ي  م�����رصي  وف��دي��ن  زي���ارة  بعد 
املا�سيني،  والأربعاء  الثني  غزة  اإىل 
ع�رصات  اإط��الق  خلفية  على  وذل��ك 
املتفجرة  وال��ب��ال��ون��ات  ال�����س��واري��خ 
الإ�رصائيلية  والغارات  القطاع،  من 
�سابيع  الأ خالل  غزة  على  املتكررة 

املا�سية. القليلة 
ق/د

و�سائل  ف���ادت  اأ
اإع�������الم، ب���اأن 
وف����دا ي��ه��ودي��ا 
م��ري��ك��ي��ا ق��ام  اأ
�سابق  وق��ت  يف 
���س��ب��وع  م��ن الأ
بزيارة  اجل��اري، 
من  الأوىل  ه��ي 
اأكرث  منذ  نوعها 
ع��ام��ا،   25 م��ن 
امل��م��ل��ك��ة  اإىل 

ال�سعودية. العربية 
اليهودية  ن��ب��اء  الأ وكالة  وذك��رت 
ال��ذي  ال��وف��د  اأن  اخلمي�س،   JTA
متر  "موؤ م���ن  م�����س��وؤول��ني  ���س��م 
����س���اء امل��ن��ظ��م��ات ال��ي��ه��ودي��ة  روؤ
يحظى  ال��ذي  الكربى"  الأمريكية 
�سيا�سات  على  ملمو�س  ث��ري  ب��ت��اأ
اململكة  زار  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
وعقد  املا�سيني  والثالثاء  الثنني 
�سعوديني  م�سوؤولني  مع  اجتماعات 
العام  الأم��ني  مع  وكذلك  بارزين، 
وزي��ر  ���س��الم��ي،  الإ ال��ع��امل  لرابطة 
العي�سى.  حممد  ال�سابق  ال��ع��دل 
و���س��م ال��وف��د م�����س��وؤول��ني ك��ب��ارا 
م��دي��ره  ف��ي��ه��م  مب��ن  ال��ت��ح��ال��ف،  يف 
ونائبه،  داروف،  ويليام  التنفيذي، 
الرغم  وعلى  هوينلني،  مالكومل 
املنظمات  م��ن  ع��دد  ام��ت��ن��اع  م��ن 
عن  "املوؤمتر"  راي��ة  حتت  املن�سوية 
اأكرب  قرر  فقد  الزيارة  يف  امل�ساركة 

الإ�سالح"،  "حركة  ف��ي��ه،  م��ك��ون 
اأن  ال��وك��ال��ة  واأك����دت  احل�����س��ور. 
يف  الوفد  اأجراها  التي  املفاو�سات 
"حماربة  على  رك��زت  ال�سعودية 
زي��ارة  اأول  ه��ذه  وتعد  الإرهاب". 
متر  ل�"موؤ بالن�سبة  ال�سعودية  اإىل 
الأوىل  الزيارة  وكذلك  �ساء"،  الروؤ
اليهودية  للمنظمات  بالن�سبة 
ع��ام  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف 
"اللجنة  اأر���س��ل��ت  عندما   ،1994
اإىل  وف��دا  الأمريكية"  اليهودية 
اأن  اإىل  الوكالة  واأ�سارت  اململكة. 
يف  ن�سئ  اأ الذي  �ساء"  الروؤ متر  "موؤ
يعي�س  املا�سي  القرن  خم�سينيات 
خ��الف��ات  الأخ����رية  ال�����س��ن��وات  يف 
اإزاء  موقفه  ب�ساأن  ملمو�سة  داخلية 
الإ�رصائيلية،  ال�ستيطانية  ن�سطة  الأ
الرئي�س  دارة  اإ مع  التعاون  وكيفية 

ترامب. دونالد  الأمريكي، 
ق/د

النتقايل  املجل�س  رئي�س  اع��ت��رب 
ال��ربه��ان  ال��ف��ت��اح  عبد  ال�����س��وداين 
اإ�رصائيل  حكومة  رئي�س  لقاءه  اأن 
اإط��ار  "يف  ت��ى  اأ نتنياهو  بنيامني 
م�ساحله  ع��ن  ال�����س��ودان  ب��ح��ث 
ا�سمه  ورف��ع  والأمنية"  الوطنية 
اأك��د  وفيما  الإره���اب.  لئحة  ع��ن 
لن  اإ�رصائيل  مع  "الت�سالت  اأن 
فيما  ال��ق��اع��دة  اإن  ق��ال  تنقطع"، 
ما  اأ الوطنية.  امل�سلحة  هي  حدث 
فهناك  الت�����س��الت،  مت��ت  ك��ي��ف 
الت�سالت  برتتيب  قام  ثالث  طرف 
يف  مت  ال��ذي  اللقاء  "يف  الأول��ي��ة. 
اجل��اري،   3 ي��وم  باأوغندا  عنتيبي 
الإ�رصائيلي  اجلانب  دور  على  اأكدنا 
يتعلق  فيما  ال�����س��ودان  دع��م  يف 
لالإرهاب".  الراعية  الدول  بالئحة 
مع  مقابلة  يف  ال��ربه��ان  واأو���س��ح 
اليوم  ن�رصت  الأو�سط"   "ال�رصق 
حتقيق  على  �سيعمل  ن��ه  اأ اجلمعة، 
كان  م��ا  متى  ال�����س��ودان  م�سالح 
التنفيذي  اجلهاز  واأن  متاحا،  الأمر 
)جم��ل�����س ال�������وزراء( ���س��ي��ت��وىل 

دارة  واإ املقبلة  الت�سالت  ترتيب 
مبجرد  الدبلوما�سية  ال��ع��الق��ات 
عن  وك�سف  قيامها.  على  التوافق 
ملوا�سلة  م�سغرة"  "جلنة  ت�سكيل 
تطبيع  اأن  واع��ت��رب  م���ر،  الأ ب��ح��ث 
واإ�رصائيل  ال�سودان  بني  العالقات 
ول  وا�سعا،  �سعبيا  ييدا  تاأ يلقى 
يديولوجية  اأ جمموعات  اإل  ترف�سه 
مكونات  بقية  تقبله  فيما  حمدودة، 
اإ�رصائيلي  دور  وجود  واأكد  املجتمع، 
من  ال�سودان  ا�سم  رفع  ق�سية  يف 
الراعية  للدول  الأمريكية  القائمة 
يف  ن��ه  اأ الربهان  واأعلن  ل��الإره��اب. 
لتحديد  الإج��راءات  اكتمال  انتظار 
املتحدة  للوليات  زي��ارت��ه  موعد 
ل��ل��ق��اء ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رام��ب. 
ت��واج��ه  ع��ق��ب��ة  اأك���رب  اأن  واع��ت��رب 
ال�����س��ودان  الن��ت��ق��ال��ي��ة يف  ال��ف��رتة 
وحتقيق  احلرب  نهاء  باإ تتمثل  حاليا، 
واأ�سعب  اأك��رب  يعد  ال��ذي  ال�سالم 
الأزم���ات  م��واج��ه��ة  تليها  مهمة، 

واملعي�سية. القت�سادية 
ق/د

الفعل  رد  م��ن  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ح���ذر 
الرئي�س  ن�رص  على  الفل�سطيني 
خطة  ت��رام��ب  دون��ال��د  م��ري��ك��ي  الأ
با�سم  املعروفة  الأمريكية  الت�سوية 
�سم  جتيز  والتي  القرن"  "�سفقة 
وغور  الغربية  ال�سفة  من  اأج��زاء 
للكر�سي  الدولة  وزير  وقال  الأردن. 
ال��ر���س��ويل، ال��ك��اردي��ن��ال ب��ي��رتو 
عن  حديث  هناك  كان  نه  "اإ بارولني، 

املهم  من  نه  اأ م�سيفا  القد�س،  ق�سية 
�سيء  كل  قبل  العتبار  يف  ناأخذ  اأن 
املعرتف  غري  الفل�سطيني  الفعل  رد 

القرتاح". بهذا 
الجتماع  هام�س  على  واأو���س��ح 
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني دول����ة ال��ف��ات��ي��ك��ان 
اتفاقية  حول  الإيطالية،  واحلكومة 
ق�رص  يف  الطرفني  ب��ني  "لتريان" 
ي��وم  ال��ف��ات��ي��ك��ان  يف  ب��وروم��ي��و 

"فاإن  لنا  بالن�سبة  اخلمي�س،  اأم�س 
الفل�سطيني  الطرفني  بني  الحرتام 
مهم  م����ر  اأ ه���و  ����رصائ���ي���ل���ي  والإ
"يجب  نه  اأ بارولني  واأكد  واأ�سا�سي". 
ونتعامل  الطاولة  حول  جنل�س  اأن 
القا�سد  وكان  الأزمة".  مع  مبا�رصة 
ال��غ��رب  ط��راب��ل�����س  يف  ال��ر���س��ويل 
قال  قد  بوجيا،  جورج  املون�سنيور 
املوقف  يد  توؤ  65% من  اأغلبية  اإن 

الفل�سطيني  الرئي�س  طرحه  الذي 
القرن". "�سفقة  �سد  عبا�س  حممود 
ق/د

اإ�سرائيل تعلن التو�سل اإىل اتفاق 
تهدئة جديد مع "حما�س"

لأول مرة منذ ربع قرن.. وفد يهودي 
اأمريكي يزور ال�سعودية

الربهان: لإ�سرائيل دور يف رفع ا�سم 
ال�سودان من قائمة الدول الراعية 

لالإرهاب

الفاتيكان يحذر من رد فعل الفل�سطينيني على"�سفقة القرن"
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 اإعداد برنامج لتوظيف اللغة العربية يف الرتويج 
لل�سياحة

علي  حممد 
------------------ 

تدخله  خالل  بلعيد  �سالح  اأو�سح  و 
"الت�سويق  حول  مغاربي  ملتقى  يف 
ال�سياحية"،  والتنمية  ال��ل��غ��وي 
اإع��داد  يت�سمن  الربنامج  ه��ذا  اأن 
مب�سطلحات  العربية  باللغة  دل��ة  اأ
لفائدة  ال��ت��داول  كثرية  و  ب�سيطة 
داخل  ل�ستغاللها  الأجانب  ال�سياح 
�سيارات  ركوبهم  لدى  و  املطارات 
يف  كذلك  عليها  العتماد  و  الأجرة 
يف  و  ال�سياحية  املعامل  على  التعرف 
الأماكن  من  وغريها  الالفتات  فهم 

الأخرى.
مت  ن��ه  اأ امل�����س��وؤول  نف�س  اأ���س��اف  و 
اإجن��از  ن�سبة  من  باملائة   50 بلوغ 
"من  ن���ه  اإ ق��ال  كما  دل����ة،  الأ ه��ذه 
الرتويج  و  البديل  خلق  ال�رصوري 
ل��ل�����س��ي��اح��ة م���ن خ���الل ت��ك��وي��ن 
خا�سة  ال�سياحيني،  امل��ر���س��دي��ن 
لغة  ح���ول  اجل���زائ���ري،  ب��اجل��ن��وب 
ا�ستعمال  على  حتفيزهم  و  املحادثة 
الفورية  الرتجمة  يف  العربية  اللغة 

الأجانب". ال�سياح  مع 
ال�سيد  اأع��ل��ن  اأخ���رى،  جهة  م��ن  و 
على  ت��و���س��ك  هيئته  اأن  بلعيد 
باللغة  معجم  اإع��داد  من  النتهاء 

األف   53 من  اأزي��د  ي�سم  العربية 
مكونة  جلنة  عليه  ت�رصف  م�سطلح 
يف  عالية  كفاءات  ذوي  �ساتذة  اأ من 
يف  ال�رصوع  يرتقب  و  العربية  اللغة 

املقبل. دي�سمرب   18 يف  به  العمل 
نهاري  حورية  اعتربت  جانبها  من 
م��ن وح����دة ال��ب��ح��ث ح���ول واق��ع 
الدرا�سات  تطوير  و  الل�سانيات 
ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  يف  ال��ل��غ��وي��ة 
هو  اللغوي  "التعدد  اأن  لتلم�سان 
عدد  اأكرب  ل�ستقطاب  الفعال  احلل 
ال�سياحي  الت�سويق  لأن  ال�سياح  من 
الفئة  خماطبة  على  يرتكز  الفعال 
تفهمها،  التي  باللغة  امل�ستهدفة 
يبحث  ال�سائح  اأن  و  ل�ستقطابها 
يف  الراغب  ال�سياحية  الوجهة  عن 

التي  باللغة  الأنرتنيت  عرب  زيارتها 
. " يفهمها

م��دار  على  امللتقى  ه��ذا  ينظم  و 
واقع  بحث  وحدة  طرف  من  يومني 
الدرا�سات  تطوير  و  الل�سانيات 
ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  يف  ال��ل��غ��وي��ة 
و  �ساتذة  اأ تن�سيط  من  و  بتلم�سان، 
الوطن  من  جامعات  عدة  من  باحثني 

املغرب. و  تون�س  من  اآخرين  و 
ح��ول  م���داخ���الت  ب��رجم��ت  ق��د  و 
عرب  اجلزائرية  لل�سياحة  الت�سويق 
ال�سياحة  ثر  اأ و  ال�سعبية  الأغنية 
و  اللغوي  الت�سويق  يف  الدينية 
لل�سياحة  الف��رتا���س��ي  ال��رتوي��ج 
املن�سورات  ا�ستخدام  عرب  املحلية، 
على  العربية  باللغة  ال�����س��ادرة 

م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
. وغريها

من  الثاين  اليوم  خالل  �سيتم  كما 
حول  م��داخ��الت  ت��ق��دمي  ���س��غ��ال  الأ
دعم  يف  دوره  و  اللغوي  التعدد 
ال�سياحة  و  ال�سياحية  التنمية 
اللغة  تطوير  اأجل  من  فعالة  داة  كاأ
الإ�سهاري  اخلطاب  دور  و  العربية، 
اجل��زائ��ري��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ت��رق��ي��ة  يف 

الأخرى. املداخالت  من  وغريها 
ا�ستغالل  بحث  اإىل  امللتقى  يهدف  و 
للغة  للرتويج  ال�سياحي  امل��ج��ال 
منهجي  ت�سور  وو�سع  العربية 
يف  العربية  اللغة  ح�سور  لتطوير 
خالل  م��ن  القت�سادية،  ال�سوق 
و  الت�سويقية  امل�سامني  تطوير 
ال�سياحة  ق��ط��اع  يف  و���س��ائ��ط��ه��ا 
التطورية  الطبيعة  ا�ستغالل  و 
نحو  العربية  اللغة  لدفع  للغات، 
يف  العوملة  اكت�ساح  و  النت�سار 
به  ف��اد  اأ ما  وف��ق  ال�سياحة،  جم��ال 
عبد  املذكورة  البحث  وحدة  مدير 

خربو�س. الرحمن 
امللتقى  هذا  هام�س  على  يتم  كما 
احل��رف  ملنتجات  معر�س  تنظيم 
و  لب�سة  اأ و  حلويات  من  اليدوية 

وغريها. فنية  حتف 

الهيئة،  هذه  رئي�س  بتلم�سان  اأبرزه  ح�سبما  لل�سياحة،  الرتويج  يف  العربية  اللغة  لتوظيف  برناجما  العربية  للغة  الأعلى  املجل�س  اأعد 
بلعيد. �سالح 

العربية للغة  الأعلى  املجل�س 

لعملية  جديدة  طبعة  تنظيم  �سيتم 
لفائدة  تذكرة"  من  بدل  "كتاب 
امل�رصح  بها  ب��ادر  التي  الأطفال 
القادر  "عبد  ل��وه��ران  اجل��ه��وي 
املقبل  مار�س  �سهر  يف  علولة" 
علم  ح�سبما  العا�سمة،  باجلزائر 

الثقايف. الهيكل  هذا  مدير  من 
اأن  �سنو�سي  م���راد  اأو���س��ح  و 
تذكرة"  من  بدل  "كتاب  مبادرة 
�سهر  الثالثة  للمرة  �ستتكرر 
البلدي  بامل�رصح  املقبل  مار�س 
ل��ل��ج��زائ��ر ال��و���س��ط��ى ال���ذي 

عدة  اأ�سبوع  طيلة  �سيحت�سن 
ن��ت��اج��ات ل��ل��م�����رصح اجل��ه��وي  اإ

لالأطفال. خم�س�سة  لوهران، 
من  الثالثة  الطبعة  ت��ه��دف  و 
من  عدد  اأكرب  جمع  اإىل  املبادرة 
ن�ساء  اإ بغر�س  الأط��ف��ال  كتب 
م�ستوى  على  لالأطفال  مكتبة 
اجلامعي  ال�ست�سفائي  امل��رك��ز 
ب��اجل��زائ��ر  با�سا"  "م�سطفى 
مدير  اأ���س��اف  كما  العا�سمة، 

لوهران. اجلهوي  امل�رصح 
الأوىل  الطبعة  �سمحت  ق��د  و 

 2018 �سنة  يف  العملية  هذه  من 
بحي  الأطفال  م�ست�سفى  بدعم 
ب  بوهران  )كنا�ستال(  "املنزه" 

كتاب.  3.000
املنظمة  الثانية  الطبعة  مكنت  و 
خالل  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر  يف 
امل�رصح"  يف  "العطلة  تظاهرة 
تدعمت  كتاب  األف  زهاء  بجمع 
و  ق��دي��ل  بلديتي  مكتبتا  ب��ه��ا 

وهران. بولية  مف�سوخ  حا�سي 
من  العديد  �ستقدم  �سارة،   لالإ
انتهجها  التي  الناجحة  العرو�س 

اأو  ل��وه��ران  اجل��ه��وي  امل�����رصح 
اجلزائر  م�رصح  نتاجها   اإ يف  �سارك 
الأ�سبوع  اإط���ار  يف  الو�سطى 

الوهراين.
املربجمة  امل�رصحيات  �سمن  ومن 
خ���الل ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ي 
املدر�سية  العطلة  مع  �ستتزامن 
الدنيا"،  "قطار  ال��رب��ي��ع��ي��ة، 
و  "القراقوز  "�سندباد"،"النحلة"، 
وفق  "بينوكيو"،  و  العرو�سات" 

لوهران.  اجلهوي  امل�رصح  مدير 
ق/ث

املنتظر  من 
ي�سارك  اأن 
وف�������������د 
ت��ون�����س��ي  
تظاهرة  يف 
يوم  ثقافية 
فيفري   15
اجل�����اري و 
م��دار  على 
ي���وم���ني و 

ال��ذك��رى  اإح��ي��اء  اإط���ار  ه��ذا يف 
�سيدي  �ساقية  حلادثة   62 ال���: 
ي��و���س��ف مب�����س��ارك��ة امل��ن��ظ��م��ة 
الطفل  حلماية  الوطنية  الثقافية 

ب ل�سبا ا و
مديرية  تنظيم  م��ن  التظاهرة 
الباي،  عني  اجلامعية  اخلدمات 
"اجلزائر-  �سعار  حملت  حيث 
م�ستقبل  واح��د  تون�س..تاريخ 
مهمة  حمطة  متثل  كونها  واعد"، 
اجل��زائ��ري- الكفاح  ت��اري��خ  يف 

اأظ��ه��رت  امل�����س��رتك،  التون�سي 
كبري  ت�����س��ام��ن  خ��الل��ه��ا  م���ن 
وت�سحياتهما  ال�سعبني  ب��ني 
طلبة  �ستجمع  و  امل�����س��رتك��ة، 
ميثلون  اجل��زائ��ر  و  ت��ون�����س  م��ن 

اإىل  ت�سعى  ثقافية  جمعيات 
ح�سب  الثقايف،  التبادل  حتقيق 
حممد  اجلامعية  اخلدمات  مدير 
التعريف  اإىل  تهدف  فهي  لعيور 
لل�سعبني.  امل�سرتك  بالن�سال 
املنظمة  اجل��ه��ة  �سطرت  ق��د  و 
معر�س  ي�سم  ث��ري��ا  ب��رن��اجم��ا 
التاريخية  املحطات  لأهم  �سور 
احلمراء  ال�ساقية  �سهدتها  التي 
عر�س  وك��ذا  ال��ذه��ب،  وادي  و 
العالقات  ت���وؤرخ  ف��ي��دي��وه��ات 
وهي  و  ال�سعبني،  بني  التاريخية 
الطرفني  ك��ال  ليتعرف  فر�سة 
بلد  لكل  الثقايف  املوروث  على 
بني  الثقايف  التعاون  تعزيز  و 

ين لبلد ا
عي�س علجية 

»تينهينان«،  م�رصحية  ا�سرتجعت 
م  لأ اجل��ه��وي  امل�����رصح  ن��ت��اج  اإ م��ن 
بود�سي�س  كرمي  واإخ��راج  البواقي، 
عائ�سة،  بن  ليلى  للكاتبة  ن�س  عن 
ق�����س��ة رح��ل��ة م��ل��ك��ة ال���ط���وارق 
اإىل  »تينهينان«  الأمازيغية  القائدة 
ثارت  اأ فنية  لوحات  عرب  ال�سحراء 
الكبري  و�سغفه  اجلمهور  حما�سة 

العر�س. ملتابعة 
اخليالية  الرحلة  امل�رصحية  جت�ّسد 
الأطل�س  جبال  من  الطوارق  مللكة 
عن  ب��ع��ي��دا  ال�����س��ح��راء  ق��ل��ب  اإىل 
ما  ح�سب   - التاريخية  اللتزامات 
بود�سي�س  ك��رمي  املخرج  به  ���رصح 
ع��ل��ى  ال���ع���ر����س  رك����ز  ح��ي��ث   -
تلك  عن  الكوريغرافية  اللوحات 

امللكة  حياة  من  التاريخية  احلقبة 
التي  اجل�سد  لغة  و  م��ازي��غ��ي��ة  الأ
ممثلو  خاللها  من  قوية،اأبدع  كانت 
اجلمهور  معهم  فتجاوب  امل�رصحية 
املت�سل�سلة  اأح��داث��ه��ا  م��ع  وتفاعل 
اخليالية.  الرحلة  ه��ذه  ت�رصد  التي 
بال�رصاع  العر�س  اأح���داث  وت��ب��داأ 
مع  »تينهينان«  ب��ني  ي��دور  ال��ذي 
تفر  اأن  ف��ق��ررت  احلاكمة  اأ�رصتها 
اإىل  ت��رح��ل  و  ح��ا���س��ي��ت��ه��ا  رف��ق��ة 
خيامها  تن�سب  ي���ن  اأ ال�����س��ح��راء 
مبو�سيقى  العر�س  اأرف��ق  ه��ن��اك.و 
الكرمي  عبد  الفنان  بداع  اإ من  تارقية 
ع�ساق  ل�سماعها  ن�س  ا�ستاأ خمري 
اأغلب  فاإن  �سارة،  لالإ الفنون.   اأبي 
مرة  لأول  اأدوا  امل�رصحية  ممثلي 

غرار  على  ال�ساوية  باللهجة  اأدوارا 
على  تعودت  التي  طالبي  زليخة 
حيث  القبائلية،  باللهجة  العمل 
اأثرت  و  زادت  التجربة  هذه  اإن  قالت 
مل  نها  اأ اأو�سحت  و  الفني  ر�سيدها 
الدور  داء  اأ يف  كبرية  �سعوبة  جتد 
جهتها،  م��ن  ال�����س��اوي��ة.  باللهجة 
اأن  دراغلة  جوهرة  املمثلة  �رصحت 
مع  لها  الثالثة  تعترب  التجربة  هذه 
ولأول  اجلهوي  البواقي  م  اأ م�رصح 
وال��ت��ي  ال�����س��اوي��ة،  باللهجة  م��رة 
واأ�سافت  رائعة،  جتربة  اعتربتها 
�سهولة  وب��ك��ل  ا�ستطاعت  ن��ه��ا  اأ
قالت  ال��ذي  العرافة  دور  تقّم�س 
داء  اأ تف�سل  كونها  كثريا  اأحبته  نها  اإ

املركبة.   الأدوار 

موعد  على  كان  اجلمهور  اأن  يذكر 
نت�ساث«  ن��غ  »ن��ك  م�رصحية  م��ع 
الثقافية  للجمعية  ال��ك��وم��ي��دي��ة 
وزو،  تيزي  ملدينة  الدرامية  للفنون 
و  اإعجاب  الأخرى  هي  نالت  التي  و 

الفنون. اأبي  ع�ساق  جتاوب 
طبعة  فعاليات  اليوم  �سهرة  وتختتم 
للم�رصح  الثقايف  للمهرجان   2020
التي  الأعمال  بتتويج  الأمازيغي 
عر�س  بعد  الطبعة،  هذه  يف  متيزت 
ك��وخ��ام«  ذو  »ام�����س��م��ار  مل�رصحية 
العر�س  لفنون  »ال�سمعة«  جلمعية 

باتنة. ملدينة 
ق/ث

بق�رص  اأعطيت   
مفدي  الثقافة 
)اجلزائر  زكريا 
ال��ع��ا���س��م��ة( 
انطالق  �سارة  اإ
ف����ع����ال����ي����ات 
�����س����ب����وع  الأ
ال�����ث�����ق�����ايف 
يف  والتاريخي 

اإطار  يف  وذل��ك  الع�رصين،  طبعته 
لل�سهيد. الوطني  اليوم  اإحياء 

التي  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  وتت�سمن 
ال�سهيد  م�سعل  جمعية  تنظمها 
حت����ت ����س���ع���ار "وف������اء اجل��ي�����س 
الثورة  ل�سهداء  ال�سعبي  الوطني 
املحا�رصات  من  العديد  التحريرية"، 
تبليغ  اىل  تهدف  التي  والن�ساطات 
ال�ستقالل  لأجيال  ال�سهداء  ر�سالة 

الوطنية. الذاكرة  على  واحلفاظ 
برئا�سة  امل�ست�سار  �ساد  اأ وباملنا�سبة، 
املدين،  باملجتمع  املكلف  اجلمهورية 
الذي  التقليد  بهذا  بلخ�رص،  عي�سى 
م�سعل  جمعية  تر�سيخه  على  داأبت 
ر�سالة  تر�سيخ  اىل  داعيا  ال�سهيد، 

ال�ساعدة. الأجيال  لدى  ال�سهداء 
اأن  ال�����س��ي��اق  ذات  يف  واأ����س���اف 
الرئي�س  قيادة  حتت  اجلديدة  "اجلزائر 
ث��ورة  ت�سهد  ت��ب��ون  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
التح�سري  يف  بال�رصوع  بدءا  هادئة، 
على  والنفتاح  الد�ستور  لتعديل 
اأح��زاب  من  ال�ساحة  يف  الفاعلني 

مدين". وجمتمع  �سيا�سية 
حممد  اجلامعي  ال�ستاذ  ذكر  بدوره، 
الدعم  اأن  مداخلة  يف  زغيدي  حل�سن 

الوطني  التحرير  جلي�س  ال�سعبي 
)تاريخ   1954 �سنة  وليد  يكن  "مل 
منذ  بل  التحريرية(،  الثورة  اندلع 
الفرن�سي  الحتالل  اأرجل  وطاأت  اأن 
م�سريا   ،"1830 �سنة  اجلزائر  اأر�س 
الوطني  اجلي�س  "تركيبة  اأن  اىل 
ال�سعب  بناء  اأ من  تت�سكل  ال�سعبي 
فراد  اأ بني  التمييز  ميكن  ول  الواحد 
و  اأ املدين  بالزي  اإل  وال�سعب  اجلي�س 

. " ي لع�سكر ا
"التكاملية  بالعالقة  ذكر  اأن  بعد  و 
وجي�سه،  ال�سعب  بني  الع�سوية"  و 
ال�سعب  اأن  اإىل  املتحدث  ذات  �سار  اأ
جلي�س  قويا"  "�سندا  دائ��م��ا  ك��ان 
املعارك  خمتلف  يف  الوطني  التحرير 
ال�ستعمار  ���س��د  خا�سها  ال��ت��ي 
ال��ف��رن�����س��ي، ل���س��ي��م��ا م��ن خ��الل 
كان  التي  الإ�رصابات  و  املظاهرات 

الوطن. مناطق  خمتلف  عرب  ي�سنها 
التي  التظاهرة  هذه  فاإن  �سارة،  لالإ
ال�سهر  م��ن  ال20  غ��اي��ة  اىل  متتد 
عرو�س  ع��دة  �ستتخللها  اجل��اري، 
نا�سيد،  اأ و  م�رصحية  و  �سعرية 
ال��ث��ورة  �سانعي  لأجم���اد  تخليدا 

. ية ير لتحر ا
ق/ث

خالل مار�س املقبل باجلزائر العا�سمة

طبعة جديدة لعملية "كتاب بدل من تذكرة" 

يف اإطار اإحياء الذكرى الـ: 62 حلادثة �ساقية �سيدي يو�سف

انطالق تظاهرة التبادل الثقايف 
اجلزائر- تون�س

امل�سرحية من تاأليف ليلى بن عائ�سة واإخراج كرمي بود�سي�س

الطوارق ملكة  ملحمة  حتيي  البواقي  لأم  اجلهوي  امل�سرح  "تينهينان" رائعة 

يف طبعته ال20

انطالق فعاليات الأ�سبوع الثقايف 
والتاريخي بق�سر الثقافة مفدي زكريا 
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�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة 
journalaltahrir@gmail.com   :اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

رمبا يعتقد البع�س اأن العنوان فيها ت�ساوؤوم كبري!، والأمُر  عك�س ذلك، فاملوؤمن دومًا ايجابي يُحب الفاأل احل�سن، ويتمني اخلري للب�سرية جميعها،، واهلل عز، وجل خاطب النبي يف كتابه 
العزيز: " ولالآخرُة خرٌي  لك من الأويل"، وهكذا املوؤمن فالأخرة، واملوت هي بداية حياة اأخري فيها راحة، وخرٌي  له من الدنيا الفانية وهمومها، وغمومها، ورزاياها؛ واحلقيقة املُّرْة 
التي يجب علينا اأن نقف اأمامها جليًا، ما نراُه من ات�ساع دائرة الظلم، والُكفْر، والفجور ، وال�سفور، والبغي، الذي قد  طّم، وَعْم، وانت�سر  كالفايرو�س املَُعِدي املُهلك للعباد، والبالد!!!. 
لقد حاول البع�س من حرف البو�سلة عن م�سارها ال�سحيح، وذلك يف اإبداء ال�سبب الرئي�سي لظهور  فايرو�س كورونا  القاتل، وّعزُوْا ذلك "لأكل ال�سينني حلم اخلنزير، واأكل اجلرذان، 

والعقارب، واحليات، واخلفافي�س، وتناول بع�سهم �سوربة اخلفافي�س"؛ وتلك ل �سك من اأنها  جن�س، ورج�س، وكالقاذورات!؛ 

ال�سبب  لي�ست  اعتقادنا  ح�سب  ولكنها 
لأن  القاتل"،  كورونا  "لفريو�س  احلقيقي 
غري  الأ�سّيُوية  ال��دول  �ُسكان  من  الكثري 
ال�سني، ياأكلون تلك النجا�سات، مثل �سكان 
ي�سابوا  ومل  وغريها،  والفلبني،  تايالند، 
ملة  اأن  رغم  والفايرو�س،  ال��وب��اء،   بذلك 
الُكفر واحدة الخ..!. ومن املعروف اليوم عن  
التهاب  ُي�سبب  اأنُه  القاتل  كورونا  فايرو�س 
ممن  خا�سة  الكثري  ملوت  يوؤدى  حاد  رئوى 
لديهم �سعف باملناعة، ولقد  انت�رص  فريو�س 
وو�سل  اله�سيم،  يف  النار  انت�سار  كورونا  
والتقارير   الع��الم  و�سائل  بع�س  ح�سب 
هذا  وبداأ  العامل،  حول  دولة   20 من  لأكرث 
الفايرو�س اأول ُظهور لُه  يف مدينة "ووهان 
بهذا  اأ�سيبوا  الألأف  باأن  ال�سينية"، ويعتقد 
الكثري  اأرواح  ح�سد  كما  القاتل،  الفريو�س 
من امل�سابني بالفايرو�س. وال�سوؤال املُهم الأن 
كما  عابر   طبيعي  اأمُر  يجري  ما  "هل   : هو 
 ،1820،1920  ،1720 الأع��وام  يف  ح�سل 
الزمان  من  قرٍن  اأي  عام  مائة  كل  2020م، 
متامًا كمر�س ووباء طاعون عابٍر، وينتهي؟ اأم 
هي بداية ارها�سات َحرٌب ّبيُولوجية، ّتّتَبُعها  
الغيب،  نعلم  ل  ّب�رَص   اإننا  نووية؟؟!!   حرٌب 
اإل  الله عز  وجل،  ولكننا  فال يعلم الغيب 
العلمية،  والبحوث   الدلئل  بع�س  لدينا 
واحلقائق، وال�ستنباط، وال�ستنتاج، وبع�س 

الت�رصيحات املهمة، نتناول اأهمها وبايجاز : 
الدميقراطي  الليربايل  احلزب  زعيم  قالُه  "ما 
الذي  جريينوف�سكي،  فالدميري  الرو�سي، 
اإتهم �رصاحة الوليات املتحدة بن�رص فريو�س 
العامل،   عرب  جديد  بنوع  املطور   “كورونا”، 
كما اأن اأ�سرتاليا التي اإكت�سفت فيها اإ�سابات 
فريو�س  باإن  اأعلنت  اأر�سها  على  باملر�س 
يف  املتناق�سات  من  الكثري  يجمع  كورونا، 
�سابقه،  عن  كبري  ب�سكل  ويختلف  طياتِه، 
تقني  خطاأ  عن  تتحدث  التقارير  وبع�س  
لعلم  وهان  معهد  داخل   2018 يف  ح�سل 
ومن  الفريو�س؛  لإنت�سار  اأدى  الفريو�سات 
الأمم  يف  ال�سابق  الع�سو  ف��اإن  اآخ��ر   جانٍب 
"اإيغور  البيولوجية،  لالأ�سلحة  املتحدة 
الفريو�س  هذا  ظهور   اإن   " قال  نيكولني"، 
�سالح  لإ�ستخدام  نتيجة  يكون  اأن  ميكن 
بيولوجي اأمريكي"!، "ومن املعلوم باأن مدينة 
تقع  الفريو�س   فيها  انت�رص  التى   ) ووهان   (
يف قلب ال�سني، كما اأنها تُعد مركز  املدينة 
الرئي�سى للنقل، وكما اأن توقيت انت�سار ذلك 
ال�سينية اجلديدة  ال�سنة  ياأتى قبل  الفريو�س 
التجارة،  حركة  على  كارثى  تاأثري  لذلك  ملا 
والقت�ساد ال�سينى . تاريخًيا، " ومن خالل 
العاملية،  املخابرات  باأجهزة  الغتيالت  علم 
اللتهاب  بفريو�سات  املواطنني  ت�سميم  فاإن 
الرئوي، واأنفلونزا اخلنازير  الخ..، ُتعترب من 
الأّمريكيني،  الأجنلو�سك�سونيني،  تكتيكات 
املبا�رصة،  تداعياته  اأ���رصع  من  من  وال��ذي 
موؤ�س�سات  على  العاملى  الطلب  توقف 
اإيل   اأدي  مما   ،" ال�سينية  وال�سلع  الإنتاج 
 ، �سخمة  اقت�سادية   خ�سائر   ال�سني  تكبد 
من  امل�ستوردين  اأكرب  ا  اأي�سً تكبد  وكذلك 
خ�سائر  الأورورب��ي  الحت��اد  وهو  ال�سني،  
وح�سب  بالفعل؛  م��اح��دث  وه��ذا  مماثلة، 
ولقد  القت�سادية،  الخبارية  التقارير  
اأ�ساب الأ�سهم ال�سينية خ�سارة بلغت 9%، 
وهبطت اأ�سعار النفط وموؤ�رص ) �ستوك�س ( 
الأوروبى لأ�سواأ حالته "، وذلك من الرعب 

واخلوف من انت�سار فايرو�س كورونا، والذي 
اإل  ُجنوُد رِبك  " وما يعلُم  اإىل رهاب،  حتول 
بف�سيحة  وُنذكر  للقاريء   وننقل  هو"،  
يف  اإرتكابه  مت  اخلطاأ  ونف�س   ،2010 عام 
املختربات  اأحد  اإغ��الق  مت  حني  اأندوني�سيا، 
عددها  البالغ  الأمريكية  الع�سكرية  احليوية 
اأنحاء  جميع   يف  واملنت�رصة  خمترًبا،   400
مع  �رصية  كانت جتري  جتارب  لأنها  العامل 
�سنف  والذي  الطيور!!،،  اأنفلونزا  فريو�س 
اأختفى!!؛؛  ثم  عامليا  وانت�رص    ، خطري  كوباء 
وهذا هو الرد علي ت�ساوؤلنا ال�سابق، وكذلك 
"جيم�س  الناتو،  حللف  ال�سابق  القائد  فاإن 
بيولوجية  اأ�سلحة  من  حذر  �ستافريدي�س"، 
واأوبئة، مُمكن اأن تق�سي على ُخم�س �سكان 
»فورين  جملة  به  خ�ّس  مقال  يف  الأر���س، 
بولي�سي«،واأكد اإن ذلك يعني وفاة اأكرث من 
400 مليون �سخ�س، وواقع احلال اأن ال�سني 
والكا�سب  يجري،   مما  الأك��رب،  املت�رصر  
الأكرب الآن هو الوليات املتحدة الأمريكية، 
حماولًة   الأدوية،  ت�سنيع   �رصكات  ومعها  
تربح باليني الدولرات من بيع  دواء ولقاح 
قد يعلنوا اكت�سافه لعال�س فايرو�س كرونا 
الأدوية  �رصكات  من  كثري  اأن  علمًا  القاتل؛ 
ال�سيا�سيني،  من  �رصكاء  ميتلكها  العاملية 
وح�سب ما قراأت منهم  بع�س  روؤ�ساء  دول، 
ووزارات،  ونواب، ومافيات واأباطرة  املال، 
وال�سيا�سة والقت�ساد  يف كل اأنحاء العامل؛؛ 
تنتظر   ال�سني   وبالأخ�س  العامل،   يزال  ول 
اكت�ساف عالج لهذا املر�س القاتل، وت�سبب 
ذلك  يف  حتقيق َمرابح، كبرية  يف بور�سة  
نيويورك ووال �سرتيت ل�رصكتي “موديرنا” 
و”اإنوفيا” الأمريكيتني ،وتقدر حجم اخل�سائر 
قد  املر�س  ب�سبب  ال�سينية  القت�سادية 
َن�ستبعد  مليار دولر!!؛؛ ول  ال600  تتجاوز 
لها  ال�سهيوين  الحتالل  ع�سابة  تُكون  اأن 
دومًا  ت�سعي  فهي  يجري،  فيما  طويل  يد 
بيلوجية  واأ�سلحة  ن��ادرة،  �سموم  لت�سنيع 
ونووية، وفريو�سات، علمًا  اأنهم كانت  لُهم 

م�سرتكة  واأمريكا   بريطانيا،  مع  م�ساريع 
ومت  ‘عرقية’،  جينية  فريو�سات  لإن��ت��اج 
العمل على هذا امل�رصوع يف معهد الأبحاث 
يعترب  الذي  تزيونا’  ‘ني�س  يف  البيولوجية 
برت�سانة  املتعلقة  لالأبحاث  الرئي�س  املركز 
من  ال�رصية  "اإ�رصائيل"  الحتالل  ع�سابة 
الأ�سلحة الكيماوية واجلرثومية؛ علمًا اأن هذه 
الفريو�سات تنت�رص يف املاء، اأو الهواء لت�سل 
ال�سحايف  اأن  الب�رص؛ كما  اأكرب عدد من  اإىل 
كتاب  �ساحب  تو�سكانو  لوي�س  الأمريكي 
عام  يف  ن�رص  وال���ذي  املثلث’  ‘ال�سليب 
واأ���رصار  ت�رصب  عن  فيه  وتكلم  1990م  
الإ�رصائيلي"،  الحتالل  لدويلة   "" نووية  
وقال: "يقول لي�س لديه �سك باأن "اإ�رصائيل"، 
تعمل على اإنتاج اأ�سلحة بيولوجية، واخلطري 
حول اإ�رصائيل مقارنة بغريها من الدول التي 
اأن  الثالث  العامل  بيولوجية يف  اأ�سلحة  تنتج 
متقدمة  اآلية  تطوير  ا�ستطاعت  اإ�رصائيل 
اأن  لإطالق هذه الأ�سلحة ب�سكل فعال، كما 
الوليات املتحدة الأمريكية يف موؤمتر علمي 
ال�سني  بني  التجارية  احل��رب  1985م  عام 
والوليات املتحدة التفاق التجاري ت�سافح 
ونائب  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
الوزراء ال�سيني ليو هي يف املكتب  رئي�س 
اأ�سباب  وهناك  املا�سي.  ال�سهر  البي�ساوي 
البلدين،  بني  التوترات  لت�ساعد  عديدة 
لن�سمام  املتوقعة  القت�سادية  فالفوائد 
ال�سني ملنظمة التجارة العاملية عام 2001 مما 
اأدى ذلك اإىل مزيد من اخل�سائر يف الوظائف 
يف  املتحدة  الوليات  يف  امل�سانع  واإغ��الق 
وتقدر  ال�سينية"،  "ال�سدمة  ب�  عرف  ما 
الإجمايل  احلجم  اأن  الأمريكية  احلكومة 
للملكية الفكرية التي �رصقتها ال�سني خالل 
ت�سل  و2017   2013 بني  الأربع  ال�سنوات 
الوقت  ويف  ويف  دولر؛؛  تريليون   1.2 اإىل 
جرنال  الربيغادير  البنتاغون  يف  قاد  نف�سه، 
روبرت �سبالدينغ فريقا ل�سياغة ا�سرتاتيجية 
جديدة للتعامل مع �سعود ال�سني ونفوذها، 

ومنذ تركه اجلي�س قام بتاأليف كتاب عنوانه 
ال�سني"،  �سيطرت  "كيف  ال�رصية:  "حرب 
بينما النخبة الأمريكية نائمة، ولدى �سوؤاله 
للم�سالح  ال�سني  متثله  الذي  التهديد  عن 
"اإنه  �سبالدينغ:  اجل��رنال  ق��ال  الأمريكية 
يف  النازي  احلزب  منذ  وجودي  تهديد  اأكرب 
احلرب العاملية الثانية".،  كما وتعتقد وزارة 
الدفاع الأمريكية اأن التعامل مع قوة ال�سني 
اأحد الأهداف الع�سكرية الرئي�سية  ال�ساعدة 
وقد  املقبلة،  العقود  يف  املتحدة  للوليات 
من  بالقلق  وا�سنطن  يف  الكثريون  �سعر 
من  العديد  فيها  ال�سني  بنت  التي  ال�رصعة 
اجلنوبي  ال�سني  بحر  يف  ال�سناعية  اجلزر 
للقوانني  حت��د  يف  ابالأ�سلحة  وجهزتها 

الدولية.
ال��واق��ع،  ا�ستقراء  م��ن  �سبق  م��ا  ك��ل  بعد 
�سحفية  وتقارير  ومعلومات  حتليل،  ومن 
واخبارية، وور�س عمل وندوات وموؤمترات، 
ل ن�ستبعد اطالقًا  اأن ما جري، ويجري  الآن 
"فايرو�س كورونا  من  واملنطقة  ال�سني،  يف 
�سنيعة،   من  يكون  اأن  امُلمكن  من  القاتل"، 
وفعل خمابرات الوليات املتحدة الأمريكية، 
ال�رصائيلي،  الح��ت��الل  ع�سابة  ودوي��ل��ة 
وا�سرتاك   ومباركة،  ومب�ساعدة،   وغريهما، 
ال�سالح،  اأباطرة  من  يجري  مما  امل�ستفييدين 
جداً   املمكن  ومن  العامل.  يف  والدواء  واملال، 
َحرٌب  بداية  عالمات  هو   ذلك   يكون   اأن 
قادمة،  نووية  ح��رٌب   تتلوها   ّبيُولوجية،  
والن�سل  للحرث،  ومهلكًة  مدمرة،   طاحنة 
جهة،  من  وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  بني 
جهة  م��ن  وحلفاوؤها  ورو���س��ي��ا  وال�سني 
الثالثة  العاملية  احلرب  يف  ميوُت  وقد  اأخري، 
وارد جًدا وغري  الب�رص، هذا   القادمة ماليني 
واأّجْل  واأعلم  اأعلي،  تعايل  والله  م�ستبعد!!، 
ولالأمة  ولكم   لنا  وجل  عز  الله  ن�ساأل   _
وال�سالم  ال�سالمة،  والأ�سالمية  العربية، 

والأمن، والأمان.

اأن  ال�سهاينة  ليريد  التطبيع:  معنى 
الدبلوما�سية  العالقات  اإقامة  عند  يتوقفوا 
حم�سورة بني ال�ّسا�سة بني يريدون التطبيع 
امل�سلمني  وك��ذا  وال�سهاينة  العرب  بني 
ال�سهاينة  ي��ك��ون  اأن  اأي  ال��ع��رب  غ��ري 
والرتبوية  الإعالمية  املنظومة  من  جزء 
والدينية والريا�سية والأخالقية والتجارية 
وال�سيا�سية والعادات والأعراق ما يعني اأّن 
ال�سهيوين ليريد اإقامة عالقة دبلوما�سية 
بل  الدبلوما�سية  لالأعراف  تخ�سع  �سّيقة 
املجتمع  داخل  وعميقا  قويا  تغلغال  يريد 
وب�سكل  املجتمع  اأف��راد  اأح��د  يكون  ك��اأن 
التجمعات  يف  ي�����س��ارك  ج���ّدا  طبيعي 
الأرا�سي  فوق  علمه  ويرفرف  الريا�سية 
العربية وي�سارك يف ندوات فكرية وغريها 
وي�سارك يف الأعرا�س واملنا�سبات الوطنية 
هو  وهذا  املجتمع  اأفراد  اأحد  كاأّنه  والدينية 
الذي يريده ال�سهاينة ولي�ست حالة ر�سمية 

جامدة تنح�رص بني ال�ّسا�سة واحلكام فقط.
يف  ــام  ــك احل تناف�س  الــ�ــســعــوب 
الأخطاء  من  ال�سهاينة:  مع  التطبيع 
اأّن  القول  فيها  النظر  اإع��ادة  يجب  التي 
احلكام هم الذين يهرولون وراء التطبيع مع 
التي  واحلقيقة  ال�سعوب  ولي�س  ال�سهاينة 
يجب اأن تقال اأّن التطبيع مع ال�سهاينة تعّد 
مرحلة احلكام اإىل مرحلة ال�سعوب واأم�سى 
عدد كبري من ال�سعوب يف ال�سعي لإقامة 
حلكامه  والتربير  ال�سهاينة  مع  عالقات 
مع  عالقات  باإقامة  وخلفائة  و�سالطينه 
قب�سة  بني  اإذن  الأّم��ة  كانت  ال�سهاينة. 
ال�سهاينة  مع  عالقات  يقيم  الذي  احلاكم 
بني  احلاكم  اإىل  وبالإ�سافة  اإذن  واأ�سبحت 
قب�سة ال�سعب الذي يتمنى وي�سعى ويرّبر 

لإقامة العالقات مع ال�سهاينة.
من بّرر للتطبيع فقد خان واأجرم: 
لاأطلب من حكام العرب وحكام امل�سلمني 

اأطلب  ول  ال�سهاينة  مواجهة  العرب  غري 
العربية  وغري  العربية  املجتمعات  من  الآن 
مواجهة ال�سهاينة لكن اأطلب من احلكام اأن 
ليفتخروا باإقامتهم لعالقات مع ال�سهاينة 
مع  بالتطبيع  غريهم  على  لي�سغطوا  واأن 

ال�سهاينة.
يف  ليبالغوا  اأن  املجتمع  اأف��راد  من  اأطلب 
ليرّبروا  اأوالرتكي  العربي  ال�سلطان  متجيد 

لكّل منهما اإقامة عالقات مع ال�سهاينة.
اأطلب يف نف�س الوقت من اأردوغان وحكام 
با�سم فل�سطني  اأن لي�سحكوا علينا  تركيا 
عالقات  يقيمون  وهم  اأحمر  خّط  بكونها 
ال�سهاينة  مع  مت�ساعدة  متينة  قوية 
والأ�سلحة  والقتلة  باجليو�س  وير�سلون 
حلرقها  والعراق  و�سورية  لليبيا  والعتاد 
لهم  اأقرب  وفل�سطني  اأبنائها  دماء  و�سفك 

من هذه البقاع.
املواقف  حتية لتون�س واجلزائر: من 

التون�سي  الرئي�س  وقفها  التي  اخل��ال��دة 
عالقات  لإقامة  رف�سه  هي  �سعيد  قي�س 
وال�سغوط  الإغراءات  رغم  ال�سهاينة  مع 
التي يتعّر�س لها وتون�س ال�سغرية الفقرية 
التي لمتلك موارد مالية واقت�سادية لذلك 
جانبها  اإىل  تقف  اأن  اجلزائر  على  وج��ب 
لإقامة  والراف�س  واجل��ار  الأخ  باعتبارها 
الوقت  نف�س  يف  ال�سهاينة.  مع  عالقات 
ال�سيادة  ا�سرتجاع  ومنذ  اجل��زائ��ر  حكام 
1962 واإىل غاية كتابة هذه  الوطنية �سنة 
منهم  اأّي  يقم  مل  امل�ستقبل  ويف  الأ�سطر 
الأحياء منهم  ال�سهاينة �سواء  عالقات مع 
اأو الأموات ولن يقيم اأّي منهم عالقات مع 
يتلقونها  التي  ال�سغوط  رغم  ال�سهاينة 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  ال�ساأن.  هذا  يف 
يقمها  ولن  ال�سهاينة  مع  عالقات  يقم  مل 
فقط  مرتني  خرج  الذي  وهو  امل�ستقبل  يف 
�سنتي  ال�سهاينة  وملحاربة  اجلزائر  خارج 

امل�رصيني  اإخوانه  ليدعم  و1973   1967
ودون مقابل وهو اجلي�س الفتي يومها وكّل 
ماميلك و�سعه حتت ت�رصف م�رص ليحارب 
التي  امليزات  اأعظم  ال�سهاينة وهذه من  به 

يتمّيز بها اجلي�س الوطني ال�سعبي.
خال�سة: يف ثقافتنا وفقهنا اأّن من ابتلي 
يتح�ّسن  اأن  انتظار  يف  فلي�سترت  مبع�سية 
مبع�سية  ابتلوا  الذين  من  واملطلوب  حاله. 
اإقامة العالقات مع ال�سهاينة والتربير لها 
حالهم  يتح�ّسن  اأن  انتظار  يف  ي�سترتوا  اأن 

وترفع عنهم املع�سية.

بقلم /معمر حبـار

 الدكتور/ جمال عبد النا�سر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل
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 5 اأنواع من الفواكه ت�ساعدك على فقدان الوزن 
ب�سهولة فى مقدمتها الرمان واجلوافة 

 درا�سة: التفاوؤل قد يقلل 
من حدة ال�سكتة الدماغية 

واللتهابات 

اأ�سباب ال�سخ�سية ال�سلبية لدى الطفل:
- كرثة ال�سغط على الطفل يف تعليمه ال�سلوك ال�سليم 

مع عدم الأخذ يف العتبار اأن هذه الطريقة امل�ستمرة 
يف تعديل ال�سلوك ت�سبب للطفل البتعاد عن املجتمع، 
ويكون فكرة عن ذاته اأنه لي�س لديه القدرة يف التعبري 

عن مكنون ذاته.
- الرتبية املهملة: مع كرثة الهتمام بتوجيه الطفل اإىل 

ال�سلوك ال�سليم يجعله يقع يف حرية من اأمره بكيفية 
الت�رصف يف املواقف التي ت�سادفه، والن�سبة الأكرب من 

الأطفال الغري موجهني يكون لديهم عدم ثقة بالنف�س 
وغري قادرين على مواجهة امل�ساكل يف امل�ستقبل 

وي�سبحون مرتددين يف اتخاذ القرار.
- الرتبية املتذمرة: التي تتذمر بطريقة دائمة من �سلوك 

الطفل تت�سبب ب�سياعه لعدم ت�سلحه مبا يكفي من احلب 
والهتمام من املقربني اإليه، فيتخذ الو�سع ال�سلبي مع 

كل من حوله.
- الرتبية وال�سحة النف�سية: قد يعاين بع�س الأطفال 
من فرط احلركة والأهل يعتربون هذه الت�رصفات من 

ال�سقاوة الزائدة، وهنا يبداأ العقاب امل�ستمر دون فهم الآباء 
والأمهات اأن طفلهم يحتاج اإىل عالج، لأن فرط احلركة 

�سوف يوؤثر عليه �سلبًا حتى يف التعليم، لأنه يف هذه 
احلالة �سوف يقل تركيزه ومع كرثة العقاب يبداأ الطفل 

بالن�سحاب ورف�س املدر�سة، ومع ا�ستخدام الألقاب 
املُ�سيئة للطفل مثل )اأنت ك�سالن واأنت ل تفهم( تتكون 

لديه الفكرة اخلاطئة عن ذاته.

- الرتبية وال�سحة اجل�سدية: الطفل ال�سعيف ج�سديًا 
اإذا مل ُيعالج وتقدم له الرعاية ال�سحية الالزمة من 

فحو�سات الدم ومعرفة �سبب �سعفه وقلة حركته وقلة 
ا�ستيعابه لأوامر والدية مما يجعلهم يوجهون له اللوم 

الدائم حول حالته يوؤدي بالطفل لل�سكوت وعدم ال�سكوى 
مما ي�سعر به، وفى النهاية ي�سل اإىل ال�سعور بعدم اأهمية 

الإف�ساح عن نف�سه وي�سبح �سخ�سية �سلبية.
- الرتبية وال�سحة العقلية: مدركات الطفل العقلية تظهر 

بقوة يف املراحل التعليمية، واأغلب الأطفال يف الوقت 
احلايل يعانون من �سعوبات التعلم التي تظهر بو�سوح 

منذ املراحل الأوىل يف مادة القراءة والريا�سيات والكتابة، 
فاإذا مل يتفهم الأهل هذه ال�سعوبات ويعاجلوها ويعتربون 

الطفل �سعيف الذكاء وغري مقبل على التعليم يجعل 
الطفل يكون فكرة خاطئة عن ذاته ويعاين من ال�سعور 

بالنق�س بني زمالئه فيقرر الن�سحاب لأن الفكر ال�سلبي 
�سيطر عليه.

- اأي تغري يف حياة الطفل �سببًا يف �سلبيته: مثل ولدة 
طفل جديد و�رصف اهتمام العائلة عن الهتمام به في�سعر 
الطفل بالغرية ويقع يف حرية ملاذا مل يعد حمبوب وي�سع 
لنف�سه عدة اأ�سباب، وحني ل يجد الإجابة عليها يلجاأ اإىل 

الن�سحاب وقد ميتنع عن الطعام واللعب والإجابة على 
اأي اأ�سئلة فيجب اأن يتنبه الأهل اإىل هذه النقطة يف حياة 

الطفل.
- امل�ساكل الأ�رصية تخلق جميع العقد اأثناء بناء �سخ�سية 
الطفل: خ�سو�سًا ال�سنوات الأوىل يف حياته، لأن الطفل 

ي�سمع وي�ساهد امل�ساكل ولكن لي�س لديه احلل فيبداأ 
بالبتعاد والنطواء والن�سحاب من املواقف لأن فكرته 

عن ذاته اأنه ل ي�ستطيع فعل اأي �سيء اإيجابي.
- عدم انتباه الأهل اإىل �سلوك الطفل الأكرث �سعوبة: ما 

هو ال�سبب من ورائها هل هو جائع اأو متحم�س اأو حمبط 
اأو غ�سبان اأم ي�سعر بامللل الخ.. فاإذا ُعرف ال�سبب منذ 

البداية ممكن جتنب اأي عقدة لدى الطفل وجتنب ال�سلبية 
نحو الذات.

ن�سائح لرتبية �سخ�سية اإيجابية لطفلك:
- التحدث اإىل الطفل رغم عدم قدرته على احلديث لنفهم 
ما بداخله، فهذه الطريقة ت�ساعد على توجيهه اإىل ال�سلوك 

الإيجابي.
- ت�سجيع الطفل على التحدث بدون مقاطعة، فهذه 

الطريقة تعطي الطفل الفر�سة لكن يعرب عما داخله �سواء 
كان اإيجابي اأو �سلبي.

- يجب التحلي بالإيجابية مبا يتعلق بالأ�سياء اجليدة عندما 
يكون �سلوك الطفل اإيجابي.

- ت�سجيع الطفل من خالل ذكر ت�رصفاته الإيجابية، واأن 
كل من حوله را�سي كل الر�سا عنه.

- تعزيز ال�سلوك اجليد لدى الطفل باملكافئة والهدايا 
املنا�سبة على �رصط اأن يقوم بتعديل �سلوكه اأو القيام مبا 

ُطلب منه.
- القدوة احل�سنة يف حياة الطفل �سواًء يف املنزل اأو 

املدر�سة يف ال�سلوك الديني والأخالقي، فكلما كانت 
القدوة ح�سنة كلما تبعها الأبناء ب�سهولة.

 تو�سل باحثون 
اأمريكيون اإىل اأن الناجني 

من ال�سكتة الدماغية 
الذين يعانون من 

م�ستويات عالية من 
التفاوؤل لديهم م�ستويات 
منخف�سة من اللتهاب، 
وانخفا�س �سدة ال�سكتة 

الدماغية ، مقارنة 
بنظرائهم الأقل تفاوؤًل. 

وقال كبري الباحثني 
يف الدرا�سة الدكتور 

»يون جو لي«، الأ�ستاذ 
يف جامعة تك�سا�س 

بالوليات املتحدة : »ت�سري 
نتائجنا اإىل اأن الأ�سخا�س 

املتفائلني لديهم نتائج 
مر�سية اأف�سل، وبالتايل 
فاإن رفع الروح املعنوية 
قد تكون و�سيلة مثالية 

لتح�سني ال�سحة العقلية 
وال�سفاء بعد ال�سكتة 

الدماغية«.
 ويف درا�سة �سغرية 
، �سملت 49 ناج من 

الدماغية،  ال�سكتة 
فح�س الباحثون العالقة 

بني التفاوؤل واللتهاب 
و�سدة ال�سكتة الدماغية 

والإعاقة اجل�سدية ملدة 
ثالثة اأ�سهر بعد الهجوم. 

 وقال الباحثون اإن فهم 
كيفية ارتباط هذه 

العنا�رص اأو التاأثري 
على بع�سها البع�س، 

قد يوفر اإطاًرا علمًيا 
ا�سرتاتيجيات  لتطوير 

جديدة ل�ستعادة ال�سكتة 
الدماغية .. واأ�سافوا :« 

اإن اللتهاب بعد ال�سكتة 
الدماغية ي�رص بالدماغ 
وي�سعف النتعا�س«.. 

وقد ارتبط التفاوؤل 
بانخفا�س م�ستويات 

اللتهاب وحت�سني النتائج 
ال�سحية بني الأ�سخا�س 
الذين يعانون من حالت 

طبية .. ومع ذلك ، مل تقم 
اأي درا�سات �سابقة بتقييم 

وجود هذا الرتباط 
بني مر�سى ال�سكتة 

الدماغية.
 وقال »جو لى«:« 

يجب اأن يعرف املر�سى 
واأ�رصهم اأهمية البيئة 

الإيجابية التي ميكن اأن 
تفيد املري�س، وال�سحة 

العقلية توؤثر على ال�سفاء 
بعد ال�سكتة الدماغية«.. 

ومن املقرر تقدمي الدرا�سة 
يف املوؤمتر الدويل لل�سكتة 

الدماغية للجمعية 
لل�سكتة  الأمريكية 

الدماغية املقرر يف الفرتة 
من 18 اإىل 21 فرباير يف 

الوليات املتحدة.

 الفواكه الغنية بالألياف غالًبا ما 
تكون منخف�سة ال�سعرات احلرارية، 

ولديها عدد كبري من الفوائد 
ال�سحية، واحدة من الفوائد البارزة 
للفواكه الغنية بالألياف، هو فقدان 

الوزن، مبا اأننا نعلم اأن معظم اأ�سكال 
الكربوهيدرات تنق�سم اإىل جلوكوز 

لتزويدنا بالطاقة، فاإن الألياف ل 
يتم ه�سمها ب�رصعة مما جتلنا ن�سعر 

بال�سبع.
 كثري من النا�س يف�سلون تناول
الفواكه الغنية بالألياف لفقدان 

الوزن
، لأنهم يحتفظون بال�سبع لفرتة 

طويلة، وتعترب من اأف�سل الأغذية 
لإنقا�س الوزن لأنها تتحرك ببطء 

يف القناة اله�سمية، وتعطينا 
�سعورا بالمتالء، وبالتايل منعنا من 

ا�ستهالك تلك ال�سعرات احلرارية 
الإ�سافية التي تزيد من خطر 

ال�سمنة، ميكن ا�ستهالك الفواكه 
الغنية بالألياف يف اأي وقت من 

اليوم، وخا�سة الإفطار.
 فيما يلي قائمة الفواكه الغنية 

بالألياف والتي �ست�ساعدك على 
اإنقا�س الوزن ب�سهولة:

1. الأفوكادو..
 100 غرام من الأفوكادو حمّمل ب� 
6.7 جم من الألياف الغذائية، وفًقا 

لدرا�سة، يحتوي الأفوكادو على 
مركبات ن�سطة بيولوجًيا ت�ساعد 

على تقليل خطر الإ�سابة بال�سمنة، 
كما اأنها تعترب م�سدرا غنيا لالألياف 
الغذائية التي تزيد من ال�سبع ويقلل 

من الرغبة يف تناول الطعام.
2. التوت..

يحتوي التوت على 6.5 جم من 
الألياف الغذائية، وفقا لدرا�سة، فاإن 
التوت مينع ويح�سن الكبد الدهني 

وال�سمنة لدى ال�سخ�س، وتبني 
ا اأن التوت ي�ساعد يف  الدرا�سة اأي�سً

تقليل وزن اجل�سم .
3. الكيوي..

 100 جرام من فاكهة الكيوي، 
يحتوي على 3 جرام من الألياف 

الغذائية، الكيوي فاكهة كثيفة 
املغذيات حتتوي على الألياف القابلة 

للذوبان وغري القابلة للذوبان، 
ا�ستهالك الفاكهة يعطي �سعورا 

بالمتالء وال�سبع، مما يجعلنا 
نتخل�س من ال�سعرات احلرارية 

الزائدة امل�سوؤولة عن زيادة الوزن، 
كما اأنه يحتوي على اإنزمي ي�سمى 
الأكتينيدين ي�ساعد على اله�سم.

4.اجلوافة..
 حتتوي 100 جرام من اجلوافة على 
5.4 جرام من الألياف الغذائية، انها 

واحدة من تلك الأطعمة التي حتتوي 
على ن�سبة منخف�سة من ال�سعرات 
احلرارية والألياف الغذائية العالية، 

وفقا لدرا�سة، تعترب اجلوافة الأف�سل 
للتخل�س من )الكولي�سرتول(، 

و�سكر الدم لدى الأفراد.
5. الرمان..

 100 جرام من الرمان، يحتوي 
على 4 جرام من الألياف الغذائية، 

مت ذكر اآثار الرمان الإيجابية يف 
احلد من ال�سمنة يف العديد من 

الدرا�سات، تقول اإحدى الدرا�سات 
اأن وجود م�سادات الأك�سدة العالية، 

والأنثو�سيانني يف الرمان، هو 
امل�سوؤول عن احلد من الدهون يف 
اجل�سم، وذلك وفقا ملا ذكره موقع 

.»boldsky«

كيف تتكون لدى الطفل �سورة ذاتية �سلبية 
عن نف�سه؟ مجتمــــع

ن�سائح لتحبيب طفلي 
بالأكل

    عدم اإرغام الطفل على تناول كمية 
الطعام املوجودة كلها يف الطبق ، مع 
ت�سجيعه على تذوق جميع الأطعمة 

ال�سحية املوجودة 
ملعرفة الطعام الذي 

يف�سله .
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

الكتابة  على  يشجع  حر،  منرب  التحرير  -جريدة   1
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
ال  ينشر  ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية 

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

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  ــالم  اإلع

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  الدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  كراهية  أو  تضليل  أو  دون حتريض  والشعوب،  الدول 

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعامي

كلمة ال�سر
1آيل يعمل عمل االنسان يف الصناعة o خوف مرضي

2عاصمة فزنويال o للنفي
3أجادل يف البيع والشراء o عمل جيب القيام به

4معتِد o جهاز لغزل النسيج
5جزيرة مصرية يف البحر األمحر

6حتول الشيء من مادة طرية إىل ألياف
7حرف للداللة على املعىن o تاجر الفراء

8عشبة طبية توصف للقحة
9ملتقى العصابة o تسبب بضعف السمع

10جمموعة عربات مرتبطة الستعماالت االنقل o مؤسسة 
صحافية

أفقــــــــــــــــــي

 o 1يستعان به على ركوب الفرس
حجر البناء

2جمموعة مناطق مزروعة يف 
الصحراء o للنداء

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

هاصر
4ثالثة ارباع وارف o من أوراق 

اللعب )الكوتشينة(
 o 5تسدان ونستغين عن اآلخرين

حرفان من نور
6خض

7اشكال وامناط مرسومة o هدم 
بشدة

8حرفان من صاغ o نبات يشبه 
الفجل

9بلد املليون شهيد o ثعبان شديد 
السمية

10حضارة ما بني النهرين o بنت 
الرسول األكرم

عمــــــــــــــودي 
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رئي�س اجلمهورية يتلقـّى دعوة ر�سمية لزيارة اليونان وموريتانيـا
توافق جزائري مع البلدين بخ�سو�س امللف الليبي

-      تعزيز النقل الري باإمتام اإجناز الطريق الرابط بني مدينة موريتانية وتندوف

لــــوؤي .ي
----------------------

يوم  باجلزائر  اليوناين  الوزير  وحل 
دامــت  زيـــارة  يف  ــارط  ــف ال اخلمي�س 
اأجرى فور و�سوله  يوما واحدا،حيث 
حمادثات مع نظريه اجلزائري �سري 
الثنائي  الــتــعــاون  حــول  بـــوقـــادوم، 
اخل�سو�س،ح�سب  على  الليبي  وامللف 
موؤمتر  خال  امل�سوؤولني  ت�سريحات 
ــادوم  ــوق �ــســحــايف مــ�ــســرتك.وقــال ب
ــريه الــيــونــاين  ــظ اإنــــه تــنــاول مــع ن
املتو�سط  البحر  منطقة  يف  الو�سع 
الليبية.وح�سب  الأزمــــة  وخــا�ــســة 
"يثري  الليبي  امللف  ــاإن  ف ــادوم،  ــوق ب
جارة  دولة  لأنها  نظرا  اليونان  قلق 
الوزير  اأكد  جهته،  �سمال".من  لليبيا 
اليوناين اأن الو�سع يف ليبيا يثري قلق 
ــاده واأنـــه ل بــد مــن وقــف العنف  ب
منطقة  كل  تهدد  الأزمة  لأن  هناك، 
التي  اجلزائر،  اأن  اإىل  املتو�سط.ُي�سار 
بني  للحوار  موؤمتر  احت�سان  عر�ست 
اأ�سابيع  منذ  تقوم  الليبيني،  الفرقاء 
لإيجاد  مكثفة  دبلوما�سية  بتحركات 
جميع  ير�سي  لــاأزمــة،  منا�سب  حل 
من  ليبيا.  يف  املتناحرة  الأطــــراف 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  ت�سلم  جهته 
الأول  الوزير  من  دعوة  تبون  املجيد 
ميت�سوتاكي�س"  "كريياكو�س  اليوناين 
اليونان. اإىل  ر�سمية  بزيارة  للقيام 
لرئا�سة  بيان  اأكد  التي  الدعوة  وهي 
اأنه مت قبولها من طرف  اجلمهورية، 
الــرئــيــ�ــس عــبــد املــجــيــد تــبــون على 
باتفاق  لحــقــا  مــوعــدهــا  يــحــدد  اأن 
ا�ستقبل  ال�سياق  نف�س  الطرفني.ويف 
املجيد  عبد   ، اجلــمــهــوريــة  رئي�س 
اخلارجية  وزيــر  الأول  تبون،اأم�س 
باخلارج،  واملوريتانيني   والتعاون 

الذي  اأحمد،  ال�سيخ  ولــد  اإ�سماعيل 
املوريتاين  نظريه  من  ر�سالة  �سلمه 
الــغــزواين.وقــد  ال�سيخ  ولــد  حممد  
ــتــقــبــال مبــقــر رئــا�ــســة  جـــرى ال�ــس
ال�سوؤون  وزيــر  بح�سور  اجلمهورية 
ـــدوم،  ـــوق ـــري  ب ـــس ـــة، � ـــي ـــارج اخل
الناطق  لات�سال،  امل�ست�سار  والوزير 
بلعيد  اجلمهورية،  لرئا�سة  الر�سمي 
رئي�س  وثمن  اأو�ــســعــيــد.هــذا  حمند 
"العاقة  املوريتانية   الدبلوما�سية 
اجلزائر  جتمع  التي  الإ�سرتاتيجية" 
:"ما   بــالــقــول  ــدا  ــوؤك م ومــوريــتــانــيــا، 
طرف  من  توجيهات  من  اإليه  تو�سلت 
متانة  عــلــى  يـــدل  ــون  ــب ت الــرئــيــ�ــس 
واأهميتها". البلدين  بــني  العاقة 
تعزيز  على  الطرفني  عزم  اأبرز  كما 
روابــطــهــمــا الــثــنــائــيــة، حــيــث قــال 
الثنائية  اخل�سو�س:"عاقاتنا  بهذا 
اإىل  دفعا  نعطيها  اأن  ونريد  ممتازة 
الأمام". وبعد اأن اأ�سار اإىل اأن الرئي�س 
الر�سائل"  مــن  "جملة  حّمله  تبون 
له  ووّجــــه  ــاين  ــت ــوري امل نــظــريه  اإىل 
اجلزائر. اإىل  بزيارة  للقيام  دعــوة 
النظر  وجهات   الطرفان  تبادل  كما 
والت�ساور  التن�سيق  من  املزيد  حول 
يف الق�سايا املغاربية ، وكذلك تو�سيع  
وخا�سة  الثنائي  التعاون  ــالت  جم
والطاقة  املهني  التكوين  ميادين  يف 
النقل  وتعزيز  التجاري  والــتــبــادل 
الرابط  الطريق  اإجناز  باإمتام  الري 
وتندوف". زويــــرات  مدينتي  بــني 
اجلزائر،  املوريتاين  الوزير  �سكر  كما 
للطلبة  الــدائــم  "ا�ستقبالها  عــلــى 
وجامعاتها،  معاهدها  يف  املوريتانيني 
ترحيل  قبولها  على  خا�سة  وب�سفة 
مدينة  مــن  املــوريــتــانــيــني  الــرعــايــا  
الرحلة  نف�س  على  ال�سينية  ووهــان 

من  ورعايا  اجلزائريني  الطلبة  مع 
ترك  ذلك  اأن  وليبيا".موؤكدا  تون�س 
املوريتاين  ال�سعب  لدى  الأثــر  اأطيب 
تلقى  اللقاء،  هذا  ال�سقيق".وخال 
من  ر�سمية  "دعوة  تبون  الرئي�س 
الغزواين  ال�سيخ   ولد  حممد  الرئي�س 
بدعوة  عليه  ورّد  موريتانيا،  لزيارة 
�سمحت  متى  اجلزائر  لزيارة  مماثلة 
يحدد  اأن  على  بذلك،  الظروف  لــه  
الدبلوما�سية". بالطرق  موعدها 
اخلارجية،  وزيـــر  اأعــلــن  جهته  مــن 
اأول  انعقاد  عــن  بــوقــادوم،  �ــســري 
ملتابعة  ــة  ــي ــدول ال للجنة  اجــتــمــاع 
غذا  الأحــد  اأو  اليوم  برلني،  اتفاق 
ليبيا. يف  الو�سع  تطورات  يف  للنظر 
�سحفي  مــوؤمتــر  يف  ــادوم،  ــوق ب واأكـــد 
ولد  اإ�سماعيل  املوريتاين  نظريه  مع 
للقرار  الكامل،  باده  تاأييد  ال�سيخ، 
عن  الأربــعــاء،  الــ�ــســادر   2510 ــم  رق
جمل�س الأمن الدويل الذي يدعو اإىل 
اللتزام بوقف اإطاق النار يف ليبيا، 
التي  بالائحة  ترحيبه  عن  معربا 
وبكل  باأغلبية،  الأمن  جمل�س  اأقرها 
وال�سيا�سي  ال�سلمي  احلل  يف  ي�سب  ما 

عن  بــوقــادوم،  اأعــلــن  ليبيا.كما  يف 
الليبية  للعا�سمة  له،  و�سيكة  زيــارة 
برئي�س  خالها  يلتقي  طرابل�س، 
املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق فايز 
ال�سراج.من جانبه قال ردا على �سوؤال 
اقرتاح  من  بــاده  موقف  بخ�سو�س 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
للحوار  اجلزائر  باحت�سان  اخلا�س 
نرحب  الليبيني:"نحن  الفرقاء  بني 
الكثري  فيها  نرى  التي  املبادرة،  بهذه 
ــة  الأزم حلــل  الإيــجــابــي  التطور  مــن 
اإىل  وو�سلت  تفاقمت،  التي  الليبية، 
نف�س  يف  م�سريا  خميف"،  م�ستوى 
يف  كبري"  "تطابق  وجود  اإىل  ال�سياق 
وجهات النظر بني البلدين، خ�سو�سا 
اأ�سكال  من  �سكل  اأي  بــاإدانــة  تعلق  ما 
ــي. واأ�ـــســـاف ولــد  ــب ــن الــتــدخــل الأج
اجلزائر  اأن  ال�سياق  ذات  يف  ال�سيخ 
واإيجابي  بناء،  دور  دومــا  لها  "كان 
ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�س  بقيادة 
الأزمــة  حــل  يف  تــبــون،  املجيد  عبد 
"تدعم  موريتانيا  اأن  مرزا  الليبية"، 
العربي،  املغرب  ــار  اإط يف  ــدور  ال هذا 

واللجنة الإفريقية املو�سعة".

 هلك �سخ�سان و اأ�سيب 3  اآخرون بجروح 
وقع  مرور  حادث  يف  اخلطورة  متفاوتة 
 50( لغرو�س  ببلدية  الأربــعــاء   ليلة 
ــادت  اأف مــا  ح�سب  ب�سكرة(،  غــرب  كلم 
بالولية.  املدنية  احلماية  م�سالح  به 
هذا  جنــم  فقد  امل�سدر  نف�س  وح�سب 
الطريق  له  م�سرحا  كان  الــذي  احلــادث 
وليتي  بني  الــرابــط   46 رقــم  الوطني 

لغرو�س  ببلدية  مرورا  وامل�سيلة  ب�سكرة 
عن  ال�سخونة"  "العني  امل�سماة  باملنطقة 
ا�سطدام ت�سل�سلي بني 3 �ساحنات و�سيارة 
�سياحية. واأ�سفر احلادث عن وفاة بعني 
من  يبلغ  الأول  اثنني  �سخ�سني  املكان، 
�سنوات(   4( وحفيده  �سنة   56 العمر 
فيما  ال�سياحية،  ال�سيارة  منت  على  كانا 
�سنة،   19 البالغة  ال�سحية  ابنة  اأ�سيبت 

متعددة  بــجــروح  ال�ساحنتني  و�سائقا 
مثلما اأو�سحه ذات امل�سدر. و مت حتويل 
�سيارات  منت  على  ال�سحيتني  جثماين 
املدنية  احلماية  لوحدات  تابعة  اإ�سعاف 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو 
اإجاء  زيو�سي حممد بطولقة؛ فيما مت 
اجلرحى اإىل ذات املوؤ�س�سة لتلقي العاج 
م�سالح  فتحت  و  امل�سدر.  ذات  ي�سيف 

لتحديد  حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة  الأمن 
فقد  للتذكري  بدقة.  احلادث  ماب�سات 
وقع ببلدية لغرو�س خال هذا الأ�سبوع 
جنم  "العامري"  مبنطقة  مــرور  حــادث 
�سياحية  �ــســيــارة  ــني  ب ــدام  ــط ــس ا� ــن  ع
�سخ�سني  وفاة  عن  اأ�سفر  نارية  ودراجة 

كانا على منت الدراجة النارية.
ق/و

ولية  ودعت  مهيب  جنائزي  موكب  يف 
اأدرار ، املجاهد دحاج عبدالقادر بح�سور 
املجاهد  وافــت  وقــد  املجاهدين،  وزيــر 
عمر  عــن  ــاء  ــع الأرب ــوم  ي م�ساء  املنية 
دحاج  املجاهد  ويعتر  �سنة،    94 يناهز 
اإّبان  اجلنوبية،  اجلبهة  موؤ�ّس�سي  اأحد 
اجلبهة  هــذه  الكرى،  التحرير  ثــورة 
الن�سيان  طي  يف  تاريخها  يزال  ل  التي 
ــوب مـــن الــبــاحــثــني واملــهــتــمــني  ــل ــط وم
بالتاريخ الإلفاتة له، والتي كانت عامل 
اإنقاذ جلي�س التحرير الوطني الذي مت 
والغرب،  ال�سرق  نواحي  من  تطويقه 
طريق  عن  له  التمويل  جلب  خال  من 

وغريهما،  والنيجر  مايل  اجلنوب  دول 
ال�سعب  بني  للتاحم  م�سدرا  كانت  كما 
املجاورة،  الإفريقية  والدول  اجلزائري 
دحاج  عبدالقادر  احلاج  املرحوم  وكان  
اأحد رجالها الأبطال بحنكته ومتويهه 
احلــاج  رفــقــة  الفرن�سي،  لاإ�ستدمار 
وفيا  بقي  والــذي  كابويا  عبدالرحمن 
املجاهد  ــاة  وف حلظة  اإىل  ل�سداقتهما 
مولي  باية  املرحومان  وكذلك  دحاج،  
من  وغريهم  حممد  وبــاادجــي  اأحممد 
ل  املثال  �سبيل  على  املنطقة  جماهدي 
للح�سر، ونذكر يف هذا املقام اأن من بني 
الذين عاي�سهم املجاهد دحاج يف اجلبهة 

اأحــد  بلهو�سات  اهلل  عبد  اجلنوبية، 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأركــان  قــادة 
م�ساعدية  ال�سريف  وحممد  ال�سابقني، 
يف  ال�سامية  الإطــــارات  ــان  ك مــن  الــذي 
ال�ستقال،  بعد  اجلــزائــريــة  الــدولــة 
والرئي�س ال�سابق عبدالعزيز بوتفليقة 
مع  تزامنا  رحيله  جاء  وقد  اهلل،  �سفاه 
قامت  التي  النووية  التفجريات  ذكرى 
الفرن�سية  ال�ستدمارية  ال�سلطات  بها 
فالتقى   ،1960 فيفري   13 يف  بــرقــان 
ليعيد  احلـــزن،  يف  باحلا�سر  املــا�ــســي 
للذاكرة؛ ذكرى جرح عميق مل يندمل 
واجلزائر  خا�سة،  املنطقة  �سكان  لدى 

جنة  وجعل  الفقيد  اهلل  رحــم  عامة، 
الفردو�س مثواه واألهم ذويه ال�سر وال
�سلوان.                                                                                 

  بلوايف عبدالرحمن  

بحث رئي�س اجلمهورية ،عبد املجيد تبون مع وزير اخلارجية اليوناين "نيكول�س دينديا�س"، امللف الليبي وق�سايا ذات 
امل�سرتك. التعاون 
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اإنهاء مهام مري اأولد 
اإدري�س  ب�سوق اهرا�س 

املتابع يف ق�سايا ف�ساد

جمل�س الأئمة يطلب تو�سيحات 
حول دفاتر حج املجاملة

و�سع حدٍّ جلمعية اأ�سرار مع 
ا�سرتجاع امل�سروقات باجللفة  

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  مهام  اإنهاء  تقرر   
البلدي لأولد اإدري�س املتابع يف ق�سايا ف�ساد 
بقرار من وايل �سوق اأهرا�س لونا�س بوزقزة ، 
ح�سب ما علم من املكلفة بالت�سال مب�سالح 
ل/واأج/  ت�سريح  ويف  لعايب.  اإينال  الولية 
اجلهاز  "رئي�س  اأن  املتحدثة  ذات  اأو�سحت 
املهام  اإنــهــاء  ــرار  ق اتخذ  املحلي  التنفيذي 
جراء متابعة رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 
)تبديد  ب  تتعلق  ق�سايا  يف  اإدري�س  لأولد 
الوظيفة(".  ا�ستغال  و)�سوء  العام(  املــال 
واأ�سافت اأن قرار اإنهاء املهام جاء بالعتماد 
والتي  البلدية،  قانون  من   43 ــادة  امل على 
الــوايل  من  بقرار  "يوقف  ــه  اأن على  تن�س 
ب�سبب  ق�سائية  ملتابعة  تعر�س  منتخب  كل 
اأو  العام  باملال  �سلة  لها  جنحة  اأو  جناية 
اأو كان حمل تدابري  لأ�سباب خملة بال�سرف 
ق�سائية ل متكنه من ال�ستمرار يف ممار�سة 
�سحيحة،  ب�سفة  النــتــخــابــيــة  عــهــدتــه 
اجلهة  مــن  نهائي  حكم  �ــســدور  غاية  اإىل 
املخت�سة، ويف حالة �سدور حكم  الق�سائية 
تلقائيا  املنتخب  ي�ستاأنف  بالراءة،  نهائي 

وفوريا ممار�سة مهامه النتخابية".
ق/و

امل�ستقل  الوطني  املجل�س  رئي�س  ت�ساءل 
حج  دفاتر  عدد  عن  غول،  جمال  لاأئمة، 
املجاملة التي متنح للم�سوؤولني اجلزائريني، 
حول  بتو�سيحات  الوقت  نف�س  يف  مطالبا 
القائمة  يف  الــفــائــزيــن  احلــجــاج  مــ�ــســري 
امل�سوؤولني  غول  جمال  الحتياطية.وطالب 
ــول  ــيــحــات ح ـــن قـــرعـــة احلــــج بــتــو�ــس ع
احلجيج  ح�سة  توزيع  يف  املعتمدة  املعايري 
بلغت  ،والــتــي  البلديات  على  اجلزائريني 
غول  جمال  2020.ويرى  �سنة  ــف  األ  41
من  متواليتني  ل�سنتني  القرعة  اجــراء  اأن 
اأداء هذه  اأن يحرم بع�س الراغبني يف  �ساأنه 
هذا  املال  لميلكون  الذين  خا�سة  املنا�سك 
للفائزين  بالن�سبة  ال�سيء  .ونف�س  املو�سم 
يف القائمة الحتياطية. حيث يوؤكد جمال 
املو�سوع، ل �سيما  اأن هناك غمو�سا يف  غول 
عندما ل يو�سح م�سري هذه القائمة هل هي 

خا�سة بحج 2020 ام2021.
ق/و

القطب  الأمـــن  م�سالح  اأمــ�ــس  اأول  متكنت 
جمموعة  توقيف  مــن  بربيح  احل�سري 
اأ�سرار متكونة من �ستة م�ستبه بهم ترتاوح 
لقرتافهم  �سنة،   54 و   23 مابني  اأعمارهم 
بظرف  املقرتنة  املو�سوفة  ال�سرقة  فعل 
مع  م�سروقة  اأ�سياء  �سراء  و  اإخفاء  و  الليل 
ا�سرتجاع جل امل�سروقات، حيثيات الق�سية 
م�سالح  اإىل  ال�سحايا  اأحــد  تقدم  اإىل  تعود 
على  ر�سمية،  �سكوى  اإيــداع  اأجل  من  الأمــن  
من  ال�سرقة  لفعل  م�سكنه  تعر�س  اأ�سا�س 
داخله  من  ا�ستولوا  الذين  جمهولني،  قبل 
تلقي  بالبناء،بعد  خا�سة  مــعــدات  على 
عمليات  من  الأمــن  عنا�سر  كثف  الــبــاغ، 
الإطاحة  متت  اأن  اإىل  والتحري،  البحث 
مع  وجــيــز،  ــت  وق ــال  خ ال�سبكة  ــراد  ــاأف ب
ا�ستيفاء  بعد  امل�سروقات،  جل  ا�سرتجاع 
اإجراءات التحقيق يف الق�سية، قدم امل�ستبه 
حمكمة  لــدى  اجلمهورية  وكيل  اأمــام   بهم 
على  الق�سية  ملف  اأحـــال  الــذي  اجللفة، 
منهم  اأربعة  اإيــداع  ليتم  التحقيق،  قا�سي 
رهن احلب�س املوؤقت، بينما ا�ستفاد اإثنان من 

ا�ستدعاءات مبا�سرة عن الق�سية..
بوخالفة م�سطفى
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قتيالن و3 جرحى  يف حادث مرور بلغرو�س بب�سكرة

اأدرار تودع املجاهد دحاج عبدالقادر بح�سور وزير املجاهدين
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