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اإعادة بعث من�ضب 
و�ضيط اجلمهورية 
بعدما اختفى مع 

رحيل زروال

ت�ضمم عائالت
 مبادة الر�ضا�ص �ضببها 
م�ضنع ي�ضتعمل الزيت 

الغذائي للت�ضحيم

جراد يدعو الولة اىل �سبط اآجال التنفيذ بدقة  

رغم حتقيق وزارة التجارة منظمة تبون يعني كرمي يون�س باملن�سب  
امل�ستهلك حتذر:

اقرتحوا على احلكومة اإن�ساء مناطق اقت�سادية للتبادل احلر واملقاي�سة

-  جراد: مد ج�سور الثقة مع املواطنني مير عرب امل�سارحة والبتعاد عن الت�سليل
-  بلجود: كل م�سوؤول جمرب على العمل اجلواري والتكفل الأمثل بان�سغالت املواطن

والة اجلنوب يدافعون عن خف�ص كلفة 
الكهربــاء والـنـقل لتحفيـز اال�ضتثمـار
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ف�ضائح باجلملة يف ملف احلليب املدعم
رزيق ك�سف اإعداد بطاقية جلميع املنتجات املحلية خالل 6 اأ�سهر

03

جمعية "كنوز اجلزائر" 
تو�ضي الوايل بعدم هدم 

املعامل التاريخية

العمال املتعاقدون يف 
وقفة احتجاجية ويطالبون 

الوايل بالتدخل

اإحباط عملية تهريب 
وااليقاع بثالثة مهربني 

للمحروقات بحا�ضي خليفة 

حمرز باإمكانه الرحيل 
عن ال�ضيتي بـ"املجان"!!

الـــوادي

ورقلة

الريا�سة

�س 07

�س 07

�س 20

�س 11

�ضباب بلدية بنورة يف وقفة احتجاجية بغرداية
للمطالبة بفر�ضة يف الت�ضغيل و منح االأولوية مل�ضتحقيها

-  و�ضباب �ضيدي عباز يحتجون لالأ�ضبوع الثالث على التوايل
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و�ضع حد لن�ضاط 
ع�ضابة تهريب املوؤثرات 

العقلية بب�ضار

مروج املخدرات واملوؤثرات العقلية يف قب�ضة 
االأمن باالأغواط

�س 06

اأ�ضاتذة االبتدائي يلوحون مبقاطعة االمتحانات واإ�ضراب مفتوح يف 2 مار�ص
نظموا م�سرية وطنية بالعا�سمة تنديدا ب�سمت الو�ساية

-  اإ�سراب مفاجئ يحدث ا�سطرابات يف رحالت اجلوية اجلزائرية

20/04



سيدي  والي��ة  بأمن  الشرطة  ق��وات  ألقت 
العقد  يف  شخص  على  القبض  بلعباس، 
سرقة  يف  تورطه  بعد  العمر  من  الثالث 
النفايات باستحضار مركبة  حاويات مجع 
تلّبس  حالة  يف  ضبطه  مت  األخري  هذا   ،
منت  على  احل��اوي��ات  ه��ذه  جبمع  يقوم 
مت  كما   ، ترافيك  رونو  نوع  من  مركبته 
على إثر ذلك استرجاع 11 حاوية متت 
، كما مت إجناز ملف قضائي  سرقتها من طرفه 
النفايات  باستحضار مركبة، قدم  السرقة يف حالة تلبس حلاويات مجع  ضده عن هتمة 

مبوجبه أمام النيابة أين صدر يف حقه أمر إيداع.
فصول القضية تعود إىل استغالل مصاحل األمن احلضري األول  معلومات، تفيد باختفاء العديد 
من حاويات مجع النفايات ذات احلجم الكبري ، لتباشر املصلحة بتكثيف التحريات للكشف عن 
، وبعد عمليات مراقبة لفت انتباه أفراد الشرطة شخص يقوم جبمع  مالبسات هذه القضية 
بقايا اخلبز وكذا مادة البالستيك على منت مركبته من نوع رونو ترافيك ، بعد تفتيش املركبة 
السالف  كان  األخضر  اللون  ذات  الكبري  من احلجم  النفايات  بداخلها حاويتني جلمع  ضبطت 
الذكر قد محلهما لغرض سرقتهما ، بعد عملية تفتيش قانونية ملسكن املشتبه فيه مت استرجاع 
حاويات أخرى من نفس النوع ، يف حني مت إجناز ملف قضائي ضده عن هتمة السرقة يف حالة 
تلبس حلاويات مجع النفايات  باستحضار مركبة، قدم مبوجبه أمام النيابة... و صدر يف حقه 

أمر إيداع.

العثور على عجوز 
متوفية بمنزلها 

ون من  املق�ضَ
الرتحيل بحي 

الزريعة باجللفة 
يعي�ضون يف 

اأقبية العمارات 
وينا�ضدون 

الرئي�ص تبون 
بالتدخل

�صورة وتعليق

استقبلت مؤخرا مصلحة حفظ اجلثث 
مبستشفى امحد بن حدشي مبازونة يف 

غليزان، جثة عجوز تدعى:ن ح وتبلغ من 
العمر 60 سنة واليت عثر عليها ميتة داخل 
مسكنها العائلي الكائن بدوار تامدة ببلدية 

مازونة. حيث سيتم عرضها على الطبيب 
الشرعي لتحديد األسباب احلقيقية وراء 

وفاهتا فيما فتحت املصاحل األمنية املختصة 
إقليميا حتقيقا يف احلادث.

من  املاضي،  األسبوع  حبر  سعيدة  بوالية  األمن   مصاحل  متكنت 
باملقربة  القبور  نبش  حتترف  منظمة  اجرامية  شبكة  توقيف 

بسعيدة  املسيحية 

  ،

متكونة  من  أربعة 
ثالثة  أش��خ��اص  
ينحدرون  منهم 
سيدي  والي��ة  من 
ب��ل��ع��ب��اس،ب��ع��د 
متلبسني  ضبطهم 
املنسوب  باجلرم 

خالل  من  و  املوتى  حرمة  انتهاك  جنحة  يف  واملتمثل  هلم 
بعتاد  مزودين  كوهنم  هلم،  الصريح  واالعتراف  التحقيقات 
احلفر ونبش القبور. مت إجناز ملف قضائي مع تقدميهم لدى 
النيابة املختصة إقليميا  مع االستمرار يف التحقيقات املعمقة  
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حـدث وال حـرج
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توقيف جمعية اأ�ضرار خمت�ضة 
يف نب�ص القبور ب�ضعيدة 

 �أو�سحت �ل�رشكة �لوطنية للمحروقات "�سوناطر�ك" يف بيان لها �لأحد، �أنه 
�ل�سبت على م�ستوى بئر  �لذي وقع ليلة  �لتحكم ب�سكل كلي يف �حلادث  مت 
)�و. �م. �ل. 75 مكرر( "OML75 bis" يف حقل حا�سي م�سعود. و�أكد جممع 
"OML75 bis" بحقل  بئر  �لذي وقع على م�ستوى  "�حلادث  �ن  �سوناطر�ك 
حا�سي م�سعود، قد مت �لتحكم فيه ب�سكل كلي ليلة 15 فرب�ير 2020، عقب 
�جلهود �مل�سنية لفرق �سوناطر�ك و كذ� ت�سافر جهود �لعديد من فروع �ملجمع. 
على  �أ�رش�ر  �أو  ج�سماين  حادث  "�أي  ت�سجيل  يتم  مل  �مل�سدر  ذ�ت  وح�سب 
�لبيئة طو�ل  على  �سلبي  تاأثري  �ي  ت�سجيل  يتم  مل  كما  �لتجهيز�ت.  م�ستوى 

فرتة �لتدخل".
و  �ل�سعيدة  �لنهاية  لهذه  �رتياحها  عن  تعرب  "�سوناطر�ك  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 
ت�سيد بالرد �ملُبهر جلميع �ملتدخلني يف �ملوقع و لتفانيهم �لكبري �لذي مكن من 

�لتحكم يف هذ� �حلادث، يف �آجال ق�سرية و �لعودة �ل�رشيعة للو�سع �لعادي".

�ضارق حاويات جمع النفايات
 يف قب�ضة ال�ضرطة 

نيجريية ت�ضع مولودها 
داخل �ضيارة اإ�ضعاف البليدة

وضعت فاطمة الزهراء 
اليت تبلغ من العمر 

27 سنة من جنسية 
نيجريية مولودها 

اجلديدة داخل سيارة 
إسعاف بالقرب من 

حمطة القطار وسط 
مدينة 

البليدة، بعد تلقى غرفة اإلرسال عرب رقم النجدة 1021 من طرف 
مواطنني، و فور تلقي مكاملة تنقل أعوان احلماية املدنية على جناح 

السرعة بسيارة اسعاف طبية برفقة طبيب لدراسة احلالة، عند 
وصول الطبيب وجد الرعية مستلقية يف الشارع جبوار روضة األطفال 

باية حتاول وضع مولودها، مت مساعدهتا من طرف الطبيب و طاقم 
االسعاف، حيث وضعت مولودهتا داخل السيارة 

 متت معاينة “فاطمة الزهراء” و املولودة النيجريية داخل سيارة 
إسعاف جزائرية من طرف الطبيب الذي استكمل عملية قطع احلبل 
السري للمولودة من جنس أنثى يف صحة جيدة...  مت إجالؤها مع 
والدهتا حنو مستشفى حسيبة بن بوعلي) بن بوالعيد( قصد التكفل 

الطيب.

استنجد مدير مدرسة بوالية غليزان 
مبدير التربية الوطنية ألجل التدخل 

الخالء السكنني الوظيفيني بذات املؤسسة 
واللذين اصبحا مستغلني من اناس غرباء 
احدمها استغل السكن الوظيفي منذ اكثر 
من 17 سنة كاملة وبطريقة غري شرعية 

بصفته استاذ متقاعد، والسكن الثاين 
مستغال ايضا من مفتش تربوي متقاعد 

هو اآلخر،  إال ان هذا االخري قام بإسكان 
ابنه الذي استلفه يف املسكن الوظيفي 
وكأنه مسكن وراثي موروث عن سابقيه 

اال ان مديرية التربية ولدى ردها على 
مراسلة املدير ، أكدت ان تسوية وضعية 

او إخالئه يبقى من صالحيات مصاحل 
البلدية املهم يبقى مشكل مدير االبتدائية 

بدون سكن إلزامي التابع للمدرسة وان 
عملية االسكان مرهونة بعملية اخالء 

السكنيني حسب نص رسائل مدير املؤسسة 
واليت حتصلت عليها اجلريدة ..اجلدير 

ذكره ان بلدية وادي ارهيو حتصي 
اكثر من 05 سكنات وظيفية باملدارس 

االبتدائية مستغلة من طرف متقاعدين، 
سبق هلم وان عملوا بقطاع التربية 

ورفضوا إخالءها.

سكنان 
وظيفيان 

مستغالن من 
أناس غرباء 

بغليزان

عائالت ت�ضتعني بالو�ضائل التقليدية للتدفئة بالطيبات 
يعاين العديد من سكان قرى ومداشر الطيبات بتقرت من نقص وتذبذب وسائل التدفئة مع حلول فصل الشتاء من كل سنة 
، حيث يضطر هؤالء للعودة إىل الوسائل التقليدية بسبب تذبذب غاز املدينة حيث يؤكد املواطنون أن فصل الشتاء هبذه 
املنطقة، يتزامن كل سنة بغياب غاز املدينة وبنقص قارورات غاز البوتان رغم توفر املنطقة على حمطة نفطال، إال أن نقص 
شبكة التموين بالغاز الطبيعي جعلت السكان يعودون إىل عملية التدفئة باحلطب الذي أضحى امللجأ الوحيد للمواطنني بعدما 
مل جيد املواطنون حال غريها ويفسر السكان العودة إىل هذه الوسائل التقليدية بقلة هذه املادة وعدم توفرها يف فصل الشتاء 
يف أغلبية املناطق النائية ، وهو ما يضطر إىل ضرورة التنقل مسافات بعيدة للحصول على هذه املادة وعليه يطالب السكان 

بتوفري هذه املادة احليوية خاصة يف فصل الشتاء أين يكثر الطلب عليها.....

حــادث عــلى م�ضتــوى بئــر يف حقـل 
حا�ضــي م�ضــعود
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ف�ضائح باجلملة يف ملف احلليب املدعم

لوؤي ي
--------------------

وكتب وزير �لتجارة يف �سفحته 
"�لفاي�سبوك"  على  �لر�سمية 
�حلليب  كمية  �أم�س:"بلغت 
�ملدعم �مل�ستعمل من طرف ملبنة 
�لغذ�ئية  �ملنتوجات  �سناعة 
قانونية  غري  بطريقة  بالعا�سمة 
ل�سنة  3.848.509 لرت�ت فقط 
منذ  رزي���ق  2019".وتوعد 
موزعي  للتجارة  وزير�  تعيينه 
�مللبنات  و�أ���س��ح��اب  �حلليب 
كما  كبرية،  بعقوبات  �ملخالفني 
ب�سعر  �حلليب  بيع  بتثبيت  تعهد 
ل يتجاوز25  دينار�.كما �أو�سح 
"تقدما  حقق  �لقطاع  �أن  �لوزير 
�أ�سابيع  �لثالثة  خالل  معترب�" 
�لتمكن  خ��الل  من   ، �ملا�سية 
بالكميات  �ملادة  هذه  توفري  من 
�مل��ح��دد.  وب�سعرها  �ملطلوبة 
تو�جد  نق�س  �أن  رزي��ق  وق��ال 
يعود  �ملناطق  بع�س  يف  �حلليب 
يف  �ملو�طنني  �سلوكيات  �إىل 
�حتياجاتهم  تفوق  �قتناء كميات 

�إح�ساء  جانب  �إىل  �ليومية، 
تكن  مل  بلدية   400 ل  �ل��وز�رة 
�سابقا  �لتوزيع  مبخطط  معنية 
يتم  �أين  �مل��ادة،  هذه  ت�سلها  ول 
�سمن  �إدر�ج��ه��ا  على  �لعمل 
خ��ارط��ة �ل��ت��وزي��ع.ه��ذ� و�أك��د 
يعمل  قطاعه  �أن  �لتجارة  وزير 
�لوز�رية  �لدو�ئر  مع  بالتعاون 
وتنظيم  �سبط  على  �لأخ��رى 

�ل�سوق من خالل حت�سني �رشوط 
�لت�سويق و�لنقل يف �إطار �لهدف 
�لو�ساطة.وقال  ملو�جهة  �مل�سطر 
لل�سحافة  ت�رشيح  يف  رزي��ق 
�لعلنية  �جلل�سة  هام�س  على 
�حلكومة  عمل  خمطط  ملناق�سة 
�مل�سادقة  بعد  �أنه  �لأمة،  مبجل�س 
�ست�رشع  �لعمل  خمطط  على 
�لتجارة  وز�رة  ومنها  �حلكومة 

من  جم��م��وع��ة  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
�لإجر�ء�ت لتح�سني عدة جو�نب 
جمالت.و�أ�ساف  عدة  تخ�س 
على  �مل�سادقة  :"متت  رزي��ق 
�لعمل، و �سنعمل على  خمطط 
حت�سني ومعاجلة �لأو�ساع ".ويف 
ذكر  �خلارجية  �لتجارة  جم��ال 
لتنفيذ  �حلكومة  مب�سعى  �لوزير 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  م�رشوع 

بطاقية  لإع���د�د  تبون  �ملجيد 
يف  �ملحلية  �ملنتجات  جلميع 
بتحديد  ت�سمح  �أ�سهر،   6 مدة 
�ملنتجة. و�لنوعيات  �لكميات 
ح�سب  �لبطاقية،  هذه  وت�سمح 
رزيق، بال�رشوع يف منع ��ستري�د 
وتر�سيد   ، �ملنتجات  بع�س 
حتتاج  �لتي  �ملنتجات  ��ستري�د 
مدرو�سة.  بكميات  �لبالد  �إليها 
�لتح�سري�ت  وبخ�سو�س 
�ملبارك،  رم�سان  ل�سهر  �جلارية 
يعمل  �لقطاع  �أن  �لوزير  قال 
�أخرى  وز�ر�ت  مع  بالتن�سيق 
ق�ساء  من  �جلز�ئريني  لتمكني 
وهادئا". "مريحا  رم�سان  �سهر 
وح�سب رزيق فاإنه �سيتم تطبيق 
خالل  مرة  ولأول  �لتخفي�سات 
للعديد  بالن�سبة  �ل�سهر  ه��ذ� 
�لغذ�ئية  �سو�ء  �ملنتجات  من 
�إىل  �لتجهيز�ت،  �أو  �لألب�سة  �أو 
جتارية  م�ساحات  و�سع  جانب 
�ملنتوجات  خمتلف  لبيع  كربى 
�ملو�طن  متناول  يف  وباأ�سعار 

�لب�سيط.

ك�ضف وزير التجارة، كمال رزيق اأن كمية احلليب املدعم امل�ضتعمل من طرف ملبنة �ضناعة املنتوجات الغذائية بالعا�ضمة بطريقة غري قانونية بلغت 
فقط.  2019 �ضنة  لرتات   3848509

رزيق ك�ضف اإعداد بطاقية جلميع املنتجات املحلية خالل 6 اأ�ضهر رغم حتقيق وزارة التجارة 
منظمة امل�ضتهلك حتذر:

ت�ضمم عائالت 
مبادة الر�ضا�ص 

�ضببها م�ضنع 
ي�ضتعمل الزيت 

الغذائي 
للت�ضحيم

ك�سفت �م�س �ملنظمة �جلز�ئرية 
حلماية �مل�ستهلك، عن ت�سجيل  

حالت ت�سمم بالر�سا�س و�سط 
عدد من �ملو�طنني على م�ستوى 

�لعا�سمة. وعادت �ملنظمة يف 
من�سور لها �ىل بد�ية �لق�سية 

يف �سهر جو�ن 2019، بعد تقدمي 
�سكوى حول م�سنع يتو�جد 

ببابا ح�سن، بالعا�سمة، ي�ستعمل 
�لزيت �لغذ�ئي لأجل �لت�سحيم.

وفور ذلك، قامت �ملنظمة باإيد�ع 
�سكوى لدى وز�رة �لتجارة، 

حيث قامت هذه �لأخرية بتحقيق. 
و�أ�ساف “وبعدها �سدفة 

�كت�سفنا، بعد تو��سل بع�س 
�لعائالت معنا من وجود حالت 

من �لت�سمم مبادة �لر�سا�س”. 
كما مت ت�سجيل �أعر��س �سحية 

خطرية، ميكن �أن تكون ناجتة عن 
هذ� �لر�سا�س. و�أكد �ملتحدث 

�أنه مت �ل�ستناد �ىل �لتحاليل 
�ملخربية من معهد با�ستور، 

وكذلك �لتحاليل �ملخربية 
من �خلارج. وقال “وجدنا يف 

�لتحاليل عدة �أرقام مفيدة، حتى 
�أن �لعديد من �لعائالت من �جلدة 

�إىل �حلفيد م�سابون بالت�سمم 
بالر�سا�س”.

و�أ�سار �أنه مت �إح�ساء حلد �ل�ساعة، 
على �لأقل ثالث  بلديات من 

�جلز�ئر �لعا�سمة، بثالث عائالت 
خمتلفة م�سابة بالت�سمم 

بالر�سا�س.
ومن بني �مل�سابني، طفلة يف 

عمر 3 �سنو�ت، وطفل 6 
�سنو�ت، و�مر�أة عمرها 80 �سنة.

و�أكد �أنه مت �لتو��سل مع �جلهات 
�ملعنية، من بينهم معهد با�ستور 

يف جويلية 2019، ثم بعدها 
مع وزير �ل�سحة �ل�سابق، يف 

نوفمرب 2019، حيث مل يرد على 
�مل�سكل رغم �أن �ملنظمة ف�سلت 

يف �لأمر.
و�أ�ساف “قمنا بتوجيه �أي�سا 

بر�سالة �ىل �لو�يل يف 13 جانفي 
2020، قبل �أن يتم �لتحويل، 
وطالبنا بجل�سة عمل طارئة 

مع مدير �ل�سحة، ومل يتم �لرد 
علينا”.

و�أ�سار �ملتحدث �أن �مل�سنع 
موجود يف منطقة فالحية، 

حيث �عرت�ست كل من وز�رتي 
�لفالحة و�لبيئة على ت�سييده، 

فيما و�فقت عليه وز�رة �ل�سحة، 
ما �أثار حفيظة وت�ساوؤل �ملنظمة 

�جلز�ئرية حلماية �مل�ستهلك.
لوؤي ي

يف  عاملون  طري�ن  رحالت  م�سيفو  نفذ 
�أم�س  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  �رشكة 
�لعمل غري معلن عنه، ت�سبب  �إ�رش�با عن 
من  ع��دد  وت��ذب��ذب يف  ����س��ط��ر�ب  يف 

�لرحالت �لد�خلية و�لدولية.
لها  بيان  يف  �جلز�ئرية  �خلطوط  وقالت 
لأطقم  معلنة  غري  �حتجاجية  حركة  �إن 
يف  ت�سببت  )�مل�سيفون(،  �لتجارية  �ملالحة 
و�لدولية"،  �لد�خلية  �لرحالت  ��سطر�ب 
عدد  عن  تفا�سيل  �إىل  �لبيان  ي�رش  ومل 

�لرحالت.
�لتجارية  �مل��الح��ة  م�ستخدمو  ���رشع  و 
�سباح  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  ل�رشكة 
قانوين،  �إ�سعار  دون  �إ���رش�ب  يف  �أم�س 
�ل�رشكة،  با�سم  �لناطق  به  �رشح  ح�سبما 

�أمني �أندل�سي.
و�رشح �مل�سوؤول �أن هذه �حلركة �لجتماعية 

ت�سببت يف تاأخر عدة رحالت.

�خلطوط  يف   نقابي  م�سدر  وح�سب 
��سمه،  ذكر  عدم  ف�سل  �جلز�ئرية،  �جلوية 
وفاء  عدم  �سببها  �لحتجاجية  �حلركة  فاإن 
�إد�رة �ل�رشكة بوعود قدمتها منذ �أكرث من 
و�جتماعية  مهنية  مبطالب  تتعلق  عامني، 

بينها زيادة �لأجور.
رف�ست  "�لإد�رة  ف��اإن  �مل�سدر،  ووف��ق 
�ملطالب  �أ�سا�س  على  �لنقابة  مع  �لتحاور 
ما  قبل  بت�سويتها  تعهدت  قد  كانت  �لتي 

يزيد عن عامني".
�جلوية  خلطوط  �لعامة  �ملديرية  و�أعلنت 
�لإج��ر�ء�ت  كافة  �تخاذها  عن  �جلز�ئرية 
�لقانونية ملو�جهة �حلركة �لحتجاجية �لتي 

�رشع فيها م�سيفو �لطري�ن .
و�أوردت �جلوية �جلز�ئرية يف بيان لها على 
" �رشع  �لفاي�سبوك  �لر�سمية يف  �سفحتها 
�حتجاجية  حركة  يف  �لطري�ن  م�سيفو 
�حلركة  هذه  وملو�جهة  م�سبق،  �إ�سعار  دون 

�ملديرية  قامت  �ل�رشعية  غري  �لحتجاجية 
�لعامة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية".

على  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  وت�ستحوذ 
�جلوية  �ملالحة  حركة  من  �ملائة  يف   95
هذه  تعاين  �سنو�ت،  ومنذ  �لد�خلية. 
�خلطوط من متاعب مالية، رغم �أن �ل�رشكة 
لدى  ديونها  جدولة  �إع��ادة  من  ��ستفادت 
�لبنوك �جلز�ئرية عدة مر�ت، �سمن عملية 
 ،2013 عام  �نطلقت  �أ�سطولها  لتجديد 

حيث مت متديد �آجال �لت�سديد حتى 2021.
�جلز�ئر  مطار  �لحتجاجية  �حلركة  وم�ست 

�لعا�سمة )هو�ري بومدين(.
حركة  ت�سببت  �ملا�سي،  جانفي  ونهاية 
�ساعات،  ��ستمرت   م�سابهة،  �حتجاجية 
�لرحالت  ��سطر�بات وتاأخري عدد من  يف 
مطار�ت  ع��دة  يف  و�لد�خلية  �لدولية 

جز�ئرية.
ويف بيان منف�سل، �سهدت حركة �لطري�ن 

بومدين(  )هو�ري  مطار  يف  �أم�س  �جلوية 
من  �لأوىل  �ل�ساعات  يف  ��سطر�بات، 
�ل�سباب  ب�سبب  �لثنني،  �م�س  �سباح 

�لكثيف.
يف  ت�سبب  �ل�سباب  فاإن  �لبيان،  وح�سب 
�نطالق  وتاأخري  �لرحالت  من  عدد  حتويل 

�آخر  من مطار �لعا�سمة.
�جلوية  �خلطوط  مللف  �ملتابعون  ويجمع 
�ل�رشكة  م�ساكل  �أن  على  �جل��ز�ئ��ري��ة، 
�لتوظيف  م��ن  ب���د�أت  كلها  �لعمومية 
ت�سجل  �ل�رشكة  جعل  �لذي  �لع�سو�ئي، 
�سغط  حتت  وذلك  �لعمال"،  يف  "تخمة 
�ل�سابق  �لنظام  يف  وفاعلة  ثقيلة  �أ�سماء 
�أخرى،  �أحيانا  وت�سغط  �أحيانا،  تتو�سط 
لتوظيف مقربني منها، خا�سة يف �ملكاتب 
�ل�سعبة، ما  بالعملة  �أي برو�تب  �خلارجية، 

يكلف �جلوية �جلز�ئرية �أمو�ل طائلة.
لوؤي ي

اإ�ضراب مفاجئ يحدث ا�ضطرابات يف رحالت اجلوية اجلزائرية
ال�ضركة تلجاأ اإىل االإجراءات القانونية لك�ضر احلركة االحتجاجية

جراد يدعو الوالة اىل �ضبط اآجال التنفيذ بدقة  

الوطن مناطق  بني  التنموية  الفوارق  على  للق�ضاء  دينار  مليار   100
�لعزيز  عبد  �لأول،  �لوزير  �م�س  طالب 
�لعمل  بتجاوز  �جلمهورية  ولة  ج��ر�د، 
نهج  و�عتماد  �لت�سيري  يف  �لكال�سيكي 

جديد يو�سم باملبادرة و�لتقييم بالنتائج.
لقاء  �أ���س��غ��ال  �ختتام  يف  ج��ر�د  وق��ال 
�حلكومة مع �لولة، باأن “فو�رق �لتنمية 
�أحد  ُتعد  �لوطن  ولي��ات  خمتلف  بني 
�هتمامات �حلكومة، �لتي ت�سعى لتحقيق 
�لعد�لة و�مل�ساو�ة بني جميع مناطق �لبالد 
دون متييز”، م�سري� يف نف�س �ل�سياق باأنها 
ُبعد  ذ�ت  مندجمة  م�ساريع  �سطرت 
بال�رش�كة  و�قت�سادي  وثقايف  �جتماعي 
تخ�سي�س  مت  �لإقليمية.  �جلماعات  مع 
دينار  مليار   100 ق��دره  م��ايل  غ��الف 

لتج�سيده باأمر من �لرئي�س تبون.

و�أ�سار �لوزير �لأول باأن برنامج حكومته 
يحمل �لعديد من �لأهد�ف �لتي ميكن من 
خاللها �لق�ساء على �لفو�رق �جلهوية بني 
�سكان  عن  �لعزلة  وفك  �لوطن  وليات 
حيث  �لعميقة،  �جلز�ئر  يف  �لظل  مناطق 
�لنائية  �ملناطق  �سكان  ربط  �إىل  يهدف 
ل�سيما �جلبلية منها، بطرق �ل�سري و�لغاز 
حت�سني  �إىل  بالإ�سافة  �ل�رشوب،  و�ملاء 
بال�سحة  �ملتعلقة  �خل��دم��ات  وت��وف��ري 
تنويع  �ملدر�سي،  �لنقل و�لإطعام  خا�سة 

�لقدر�ت �لقت�سادية باملناطق.
كما دعا عبد �لعزيز جر�د ولة �جلمهورية 
�إىل �حلر�س على تنفيذ تعليمات رئي�س 
حتديد  مع  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية، 
�لأولويات و�سبط �لآجال بدقة، من �أجل 

تد�رك فو�رق �لتنمية �ملحلية خا�سة يف 
�ملناطق �لنائية.

�أما يف ما يخ�س مو�سوع �ل�ستثمار�ت، 
�إجناح  على  �لعمل  يتعني  باأنه  جر�د  �أكد 
�ساأنها  من  �لتي  �لأ�سا�سية  �لور�سات 
يتيح،  مبا  �لإد�ري��ة  �لالمركزية  تعميق 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  �ملحليني  للم�س�سوؤولني 
�ن�سجام  يف  �لتنمية  بر�مج  وتنفيذ  
وتكامل مع �لرب�مج �لقطاعية و�ملركزية، 
�لإ�رش�ع برفع �حلو�جز و�لعو�ئق �ملعرقلة 
لال�ستثمار ل�سيما تطهري وتوفري �لعقار 
مل�ستحقيه،  وتوجيهيه  �لقت�سادي 
�لن�سو�س  مر�جعة  �إىل  بالإ�سافة 
�لج��ر�ء�ت  تب�سيط  �أجل  من  �لقانونية 
�ل�ستثمار،  معاجلة  �آج���ال  وتقلي�س 

عمومية  �إد�رة  �أي  تطالب  ل  �أن  على 
�أخرى،  عموميمة  �إد�رة  لدى  تتوفر  مبا 
جعل  على  �لعمل  �رشورة  على  م�سدد� 
يخ�س  فيما  و�قعا  �أمر�  �لإج��ر�ء�ت  هذه 

جمالت �ل�ستثمار وتعميمه.
جر�د:  �لعزيز  عبد  �لأول  �لوزير  وتابع 
متر  �لثقة  ج�سور  مد  باأن  و�ع��ون  “�إننا 
عن  بعيد�  و�ملكا�سفة  �مل�سارحة  عرب 
�مل�سوؤولية  م��ن  و�لتهرب  �لت�سليل 
�ملمار�سات  هذه  لتجنب  �أدعوكم  لذلك 
للمو�طنني  و�ل���س��ت��م��اع  فالت�سال 
�رشب  �إىل  �أدعوكم  كما  عليكم،  و�جب 
�أو�ساع  ومتابعة  �لبريوقر�طية  مكامن 

�ملو�طنني”.
لوؤي ي
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-----------------
�حلكومة  �جتماع  �أ�سغال  �ختتام  يف  و 
بالولة، توجه �لوزير �لأول �إىل �مل�سوؤولني 
ج�سور  مد  �أن  و�عون  "�إننا  قائال  �ملحليني 
�مل�سارحة  عرب  متر  �ملو�طنني  مع  �لثقة 
و�لتهّرب  �لت�سليل  عن  بعيد�  و�ملكا�سفة 
�لإطار،  هذ�  دعاهم، يف  و  �مل�سوؤولية".  من 
مع  و�لت�ساور  �حل��و�ر  نهج  "توخى  �إىل 
�ملجتمع  مكونات  خمتلف  ومع  �ملو�طنني 
"�لت�سال  �أن  على  م�����س��دد�  �ملدين"، 
على  و�ج��ب  لهم  و�ل�ستماع  باملو�طنني 

�جلميع".
معاناة  "م�ساهد  عند  جر�د  �ل�سيد  توقف  و 
و �أمل و ح�رشة" �ملو�طنني يف بع�س مناطق 
من  يوم  �أول  يف  عر�سها  مت  �لتي  �لوطن 
لها  "يندى  باأنه  عنها  قال  �لتي  و  �للقاء 
�جلبني و تدمى لها �لقلوب" و هو ما دفعه 
لي�سدد  قال،  مثلما  مد�خلته،  مر�جعة  �إىل 
�ملزرية ت�ستدعي حتمل  �حلالة  �أن هذه  على 

كل مل�سوؤوليته.
و يف ذ�ت �ل�سياق، حث �ل�سيد جر�د �لولة 
كل  مع  للقطيعة  �لفعلي  "�لتج�سيد  على 
مظاهر �لبريوقر�طية �لد�رية"، مع "تكثيف 
�ملو�طنني  �أو�ساع  ومتابعة  �مليد�ين  �لعمل 

و�لإ�سغاء لن�سغالتهم".
�سيتم  �أن��ه  عن  �ل�سدد  هذ�  يف  ك�سف  و 
�لوطنية  �ملدر�سة  بر�مج  يف  �لنظر  �إع��ادة 
لالإد�رة و �ملد�ر�س �ملحلية، يف خطوة ترمي 
�إطار  �إىل  �لتكوين  بعامل  �لنتقال  �إىل 
�سيتعني،  باأنه  لي�سيف  جديد،  حمتوى  و 
�ستى  على  �لدولة  �إط��ار  على  م�ستقبال، 
يف  �لإن�ساين  بالبعد  "�لتحلي  �مل�ستويات 
عالقاته باملو�طنني و �ملعرفة �لدقيقة بو�قع 
�إطار  تكوين  �أج��ل  من  هذ�  و  جمتمعه"، 
يف  يكون  و  موؤ�س�ساتها  و  بدولته  "يوؤمن 

خدمة �سعبه".
�ط��ار�ت  كافة  طالب  �ل�سياق،  هذ�  يف  و 
يف  به  يحتذى  "مثال  يكونو�  باأن  �لدولة 
وخدمة  �ل���ذ�ت  ون��ك��ر�ن  �لنز�هة  جم��ال 
�ملو�طن و�لوطن وحتمل �مل�سوؤولية باأمانة".

"عليكم  قائال:  �خل�سو�س  بهذ�  خاطبهم  و 
�أن تكونو� �لقدوة �حل�سنة يف جمال �لحرت�م 
�أ�سكال  لكل  و�لت�سدي  للقانون  �ل�سارم 
�ملح�سوبية  مظاهر  ولكل  �ل��ت��ج��اوز�ت 

و��ستغالل �لنفوذ".
�خلطط  جت�سيد  بني  �لأول  �لوزير  ربط  و 
�مل�سطرة من قبل �جلهاز �لتنفيذي و م�ساألة 
�جتثاث �آفة �لبريوقر�طية، بقوله "�إن حتقيق 
يتاأتى  �أن  ميكن  ل  نتوخاها  �لتي  �لأه��د�ف 
هذ�  �لبريوقر�طية،  على  بالق�ساء  �سوى 
يف  وتف�سى  �نت�رش  �لذي  �لع�سال  �ملر�س 
بتح�سينها  مطالبون  فاأنتم  لذلك  �إد�ر�تنا، 
مبعاناة  تبايل  ل  �لتي  �لن��ح��ر�ف��ات  م��ن 

مو�طنينا وم�ساكلهم".
ع�رشنة  باأن  ثقته  و  يقينه  عن  �أعرب  كما 
�لإد�ري���ة  �لج���ر�ء�ت  وتب�سيط  �لإد�رة 
يف  �ست�ساهم  �أد�ئها  وحت�سني  ورقمنتها 
�لبالية  �ملمار�سات  من  �إد�رت��ن��ا  "تطهري 
و�لبريوقر�طية �لتي �أثقلت كاهل مو�طنينا 
للرثوة  �خلالقة  �ل�ستثمار�ت  وعطلت 

و�ل�سغل".
�لعمل   �أولويات  عند  جر�د  �ل�سيد  توقف  و 
�لتي  و  �لقادمة  �ملرحلة  يف  �حلكومي 
�لنقاط،  من  جملة  حول  �أ�سا�سا  �ستتمحور 
تاأتي يف �سد�رتها "ع�رشنة �جلهاز �لإد�ري 
للرقمنة  وه��ادف  و�ع  ب��اإدم��اج  وتاأهيله 
يكون  منوذج  يف  �حلديثة  و�لتكنولوجيات 
فيه �ملو�طن يف قلب �ملقاربة" و "م�ساعفة 
حلاجات  �ل�ستجابة  �أج���ل  م��ن  �جل��ه��ود 
وطننا"  ربوع  �أقا�سي  يف  حتى  مو�طنينا 
�حلو�فز  وتوفري  �ملبادر�ت  "حترير  كذ�  و   ،

يف  فاعال  عن�رش�  يكون  بحيث  لل�سباب 
حا�رش وم�ستقبل �لبالد".

و بعد �أن �أ�سار �إىل �أنه و "�إدر�كا منها باأهمية 
لرفع  ك�رشورة  �لإد�ري  �لإ�سالح  حتقيق 
�لأعمال،  بيئة  وتهيئة  �ملوؤ�س�سات  كفاءة 
�لتنمية  لتحقيق  �لرئي�سية  �ملقومات  كاأحد 
�حلكومة  و�سعت  و�مل�ستد�مة"،  �ل�ساملة 
�جلهاز  و�إ���س��الح  حلوكمة  �ساملة  خطة 
�ملحلي،  �مل�ستوى  على  ل�سيما  �لإد�ري، 
و  �لرب�مج  هذه  �أن  �إىل  �لأول  �لوزير  لفت 
�ملخططات و�لن�سو�س "تبقى رهينة مبدى 
جدية كل م�سوؤول �إد�ري وكفاءته و�لتز�مه 

بح�سن تطبيقها".
�ل�سيد جر�د على  �أكد  ذلك،  �نطالقا من  و 
�رشورة �إيالء "�لأهمية �لق�سوى" لتكوين 
"�إجناح  بغية  �لب�رشي،  �مل���ورد  وتاأهيل 
ومو�كبة  �ملن�سود،  �لإد�ري  �لإ���س��الح 
عملية رقمنة �خلدمات �لعمومية�أ وجت�سيد 

�لت�سيري  على  �لقائمة  �حل�رشية  �حلوكمة 
�لع�رشي للمدن".

و يف �سياق ذي �سلة، �أعلن �ل�سيد جر�د عن 
مر�جعة عمل بع�س �لهياكل �لتابعة لقطاع 
�لوطنية  �ملندوبية  غ��ر�ر  على  �لد�خلية، 
�لوطنية  �ملندوبية  و  �لكربى  للمخاطر 
يف  �لبحث  مركز  و  �لطرقات  عرب  لالأمن 
�لوطني  �ملركز  �لفلك و �جليوفيزياء و  علم 
�لتنمية  و  �ل�سكن  �لتحليل حول  و  للبحث 
و �ملركز �لوطني لتكوين �أعو�ن �جلماعات 

�ملحلية..
�ملندوبية  �إىل  تطرق  �لذكر،  �سبيل  فعلى 
�أن  "يتعني  �لتي  �لكربى  للمخاطر  �لوطنية 
��ستباقية  و  ��ست�رش�فية  نظرة  لها  يكون 
حدث  ما  لتفادى  �لطبيعية"،  للمخاطر 
تيزي  و  �سعيدة  و  بتب�سة  �ملا�سية  �ل�سنة 

وزو من حر�ئق �لغابات و في�سانات. 
و �أفاد، يف هذ� �ل�ساأن، باأن عمل �مل�سوؤولني 

للرقابة  م�ستقبال  �سيخ�سع  �ملحليني 
يف  لكم  "�أوؤكد  قوله  خالل  من  �مل�ستمرة، 
�ليوم  من  �سيكون  �أد�ءك��م  �أن  �ل�سدد  هذ� 
متو��سل  وتقييم  متابعة  حمل  ف�ساعد� 
يف  �لنجاح  �سوى  لنا  و  لكم  خيار  ل  و�أنه 
مهامكم وحتقيق �لنتائج �مللمو�سة"، م�سري� 
"�ستاأخذ  �حلكومة  �أن  �إىل  �أخرى  جهة  من 
�لتي  �لقيمة  �لتو�سيات  �لعتبار  بعني 
خل�س �إليها هذ� �للقاء، و�ستعتمد عليها يف 

�إعد�د خمططاتها �لقطاعية".
و يف ختام هذ� �للقاء �لذي د�م يومني، جدد 
�ل�سيد جر�د تاأكيده على �أن �ملهم يبقى بذل 
ق�سارى �جلهد و �مل�سي بعزم وثبات على 
�لتز�مات �حلكومة يف  تنفيذ  �إجناز و  درب 
�إطار خمطط عملها، من �أجل توفري ظروف 
هذ�  و  �جلز�ئريني،  لكل  �لكرمي  �لعي�س 
�لأول  �حلكم  هو  �ملو�طن  �أن  نوؤمن  "كوننا 

و�لأخري"، مثلما �أكد.

"امل�ضارحة بعيدا عن الت�ضليل". �ضدد الوزير االأول عبد العزيز جراد يوم االثنني باجلزائر العا�ضمة على اأن مد ج�ضور الثقة مع املواطنني مير عرب 

طالب باالبتعاد عن الت�ضليل

للمطالبة بفر�ضة يف الت�ضغيل و منح االأولوية مل�ضتحقيها

بنورة  بلدية  من  �ل�سباب  ع�رش�ت  نظم 
�حتجاجية  وقفة  �لثنني  �لأم�س  �سبيحة 
ل�سناعة  �ألفابيب  �رشكة  �أم��ام  �سلمية 
�لطعام  قارة  �ل�سناعية  باملنطقة  �لنابيب 
يف  تطالب  لفتات  حاملني  بنورة،  بلدية 
بالق�ساء  منددين  و  بالتوظيف  جمملها 
ح�سبهم.  بنورة  بلدية  �سباب  �سد  �ملمنهج 
�ل�رشكة  هذه  �أن  �ل�سباب  �أحد  �رشح  حيث 
رغم  جم��اورة  بلديات  من  عمال  توظف 
بنورة و  بلديتهم  �إقليم  تتمركز �سمن  �أنها 
خزينة  يف  �ل�رشيبية  جباياتها  بدفع  تقوم 
عمال  على  تعتمد  �لتوظيف  لكن  بنورة 
يف  و  طويلة  فرتة  منذ  �لبلدية  خارج  من 
�ملئوية  �لن�سبة  �أن  �آخ��ر،  ل�ساب  ت�رشيح 
ل�سباب بنورة �لعامل يف هذه �ل�رشكة ميثل 
ما ن�سبته 3.5باملائة من جممل �لعمال ، كما 
طالب �ل�سباب �ملحتج ب�رشورة فتح حتقيق 
�ل�رشكة  لهذه  �لتوظيف  طرق  يف  معمق 
�لكثري  �أكد  حيث  �لوطني،  �ل�سيت  ذ�ت 
منهم على وجود �سباب م�سجل يف مكتب 
لكن   2014 و   2012 �سنة  منذ  �لت�سغيل 
عدة  توفر  و  كرثة  رغم  توظيفهم  يتم  مل 
جدد  م�سجلني  توظيف  و  �سابقا  عرو�س 
بطرق ي�سوبها �لكثري من �لغمو�س ، كما 
عرب �ل�سباب على ح�رشتهم لكونهم حاملني  
�سهاد�ت جامعية و �ملقدر عددهم باأكرث من 
80 �سابا و �آخرين يتجاوز عددهم 200 ذوي 
معاهد  �أو  مر�كز  �سو�ء من  مهنية  كفاء�ت 
�ل�رشكة  �ل�سباب  �أحد  �تهم  كما   ، �لتكوين 
و  �ل��ولء  و  �ملحاباة  طريق  عن  بتوظيف 
�مل�سجلني  �ح��رت�م  عدم  مع  �لكفاءة  لي�س 
�لتدخالت  طريق  عن  �لتوظيف  و  �لأو�ئل 
لذوي �ملنا�سب �ملرموقة ، كلها �ن�سغالت 
ح�سبهم جعلتهم يقررون �لدخول يف وقفة 

�أ�سد�ء  وجود  مع  منقطعة  غري  �حتجاجية 
�ل�رشكة  مقر  �أم��ام  خيمة  تن�سيب  عن 
�ل�رشكة  بذ�ت  �مل�سوؤولني  على  لل�سغط 
�ملتمثل  و  �لوحيد  طلبهم  يف  �لنظر  لإعادة 
�أحد  به  �فاد  ما  ، ح�سب  �لت�سغيل فقط  يف 
�لذي  �سبحها  و  �لبطالة  �سئم  �نه  �ل�سباب 
ما  و  بلديتهم  �سباب  على  �ستاره  �ألقى 
يفتح  �ملخدر�ت  و  �لنحر�ف  عامل  يجعل 
توفري  عدم  ظل  يف  �إياهم  حمت�سنا  �بو�به 
منا�سب �ل�سغل رغم وجودها لكن ل تنمح 

مل�ستحقيها .
حيث  من  �لوىل  هي  بنورة  د�ئ��رة  بلدية   
�لكبري؛  باجلنوب  �ل�سناعية  �لقاعدة 
تعترب  �لطعام  ق��ارة  �لن�ساطات  فمنطقة 
حيز  و�سعت  �لتي  و  وطنيا  �لو�ئ��ل  من 
�خلدمة نهاية �ل�ستينيات، جتد �سباب بنورة 
��ستفهام هل  �أكرث من عالمة  بطال يطرح 
تفتقد  هل  للكفاء�ت  تفتقد  بنورة  بلدية 
جتد  لن  �ن�سغالت  �لعاملة...كلها  لليد 

جعل  ما  هذ�   ، عنها  يجيب  م�سوؤول  �أي 
و  �ملقاهي  �أماكن يف  يحجز  بنورة   �سباب 
ل�سح  ذلك  و  للت�سامر  �لعمومية  �ل�ساحات 
ما  هو  و  �ل�سغل  منا�سب  كول�سة  كذ�  و 
�لتهام،  قف�س  يف  �لت�سغيل  وكالة  يجعل 
خري  �لنابيب  �أو  نفطال  ف�رشكة  ح�سبهم، 
مثال على طريقة �لتوظيف فمن �ملفرو�س 
هاته  لها  �لتابعة  �لبلدية  �سباب  توظيف 
حالة  يف  �أخرى  �ىل  �لنتقال  ثم  �ل�رشكات 
�حلاجة �ىل �ليد �لعاملة �سو�ء �لتقنية �ملوؤهلة 
�أو �لكفاءة �ملهنية �أو �ليد �لعاملة �لب�سيطة، 
�لقنو�ت  �ألفابيب و �رشكة  خا�سة �رشكتي 
بها  طالب  �ن�سغالت  كلها   ،  ENAC
للو�يل  �آهاتهم  موجهني  �ملحتج  �ل�سباب 
منه  مطالبني  ب��وع��الم  ع��م��ر�ين  �جل��دي��د 
حماية  و  �لقانون  منطق  لفر�س  �لتدخل، 
�لفئات �له�سة و �ملحرومة و �ملظلومة على 

ح�سبهم .
بن عامر .ع

و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  �أكد   - �جلز�ئر   
بلجود،  كمال  �لعمر�نية،  و�لتهيئة  �ملحلية 
كل  �أن  �لعا�سمة  باجلز�ئر  �لإثنني  �ليوم 
�أ�سبح  �مل�ستويات  خمتلف  وعلى  م�سوؤول 
و�لتقرب  �جل��و�ري  �لعمل  على  "جمرب�" 
"�لأمثل" بان�سغالته  من �ملو�طن و�لتكفل 

بعيد� عن "�لوعود �لوهمية".
�لجتماع  ختام  يف  بلجود  �ل�سيد  وق��ال 
�أع�ساء  يومني،  م��د�ر  على  جمع  �ل��ذي 
�ملحليني،  و�مل�سوؤولني  بالولة  �حلكومة 
�جلمهورية  لرئي�س  �لقيمة  "�لتعليمات  باأن 
�أم�س  �أ�سد�ها  �لتي  �ل�سيد عبد �ملجيد تبون 
�لوزير  تعليمات  وكذ�  للم�ساركني  �لأحد، 
يف  كلها  ت�سب  ،و�لتي  �ليوم  لهذ�  �لأول 
�سالح �لوطن و�ملو�طن، �ستدفع بدون �سك 
�ىل  �مل�ستويات  خمتلف  على  م�سوؤول  كل 

ومنط  مهامه  تاأدية  �آليات  يف  �لنظر  �إعادة 
ت�سيري �ل�سوؤون �لعامة".

�ل�سدد على  �لد�خلية يف هذ�  و�سدد وزير 
على  جم��رب�  �ليوم  "�أ�سبح  �مل�سوؤول  �ن 
�لعمل �جلو�ري و�لتقرب من �ملو�طن، وفتح 
�لأبو�ب �أمامه و�لتكفل �لأمثل بان�سغالته 
و�لبتعاد عن �لوعود �لوهمية و�ل�ستجابة 
يف  و�لتي،  �ملتطلبات  من  للكثري  �لفورية 
�إجر�ء�ت كبرية  �لأحيان ل ت�ستدعي  �أغلب 

�أو معقدة".
"عزم"  باملنا�سبة  بلجود  �ل�سيد  �كد  كما 
برفقة  �ملحلية  للجماعات  �لكبرية  �لعائلة 
"�ملرور  على  �لوز�رية  �لقطاعات  خمتلف 
�ليها  ي�سبو  �لتي  جديدة  جز�ئر  نحو  قدما 

�جلميع".
�لقاها  كلمة  يف  �أكد  بلجود   �ل�سيد  وكان 
�أول �أم�س �لحد خالل �فتتاح �أ�سغال �جتماع 
�حلكومة بالولة خماطبا رئي�س �جلمهورية: 
�لكامل  عزمنا  �خرى  مرة  لكم  نوؤكد  "�ننا 
وقناعتنا �لر��سخة، نحن ك�سلطات مركزية 
وحملية، من �جل جت�سيد ما تعهدمت به �ز�ء 
�لر�مي  �لربنامج  وفق  �جلز�ئري  �ل�سعب 
وجنوبا،  �سمال  �لتنمية  قاطرة  دفع  �ىل 
�جلهوي  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  وغربا،  �رشقا 
�لظل  مناطق  كل  على  �ل�سوء  وت�سليط 
وب�سط �سلطان �لمن و�لأمان و�لطماأنينة 
�لوطن،  رب��وع  كامل  عرب  و�ل�ستقر�ر 
جلميع  �لكرمي  و�لعي�س  �ل��رف��اه  وحتقيق 

�جلز�ئريني دون ��ستثناء".
ق.و

�ضباب بلدية بنورة يف وقفة احتجاجية بغرداية
وزير الداخلية بلجود:

كل م�ضوؤول جمرب على العمل اجلواري 
والتكفل االأمثل بان�ضغاالت املواطن

�ضركة "طا�ضيلي اإيرالينز" تدعم خطوطها الداخلية ابتداء من مار�ص القادم 
�جلز�ئر  تربط  ثالثة خطوط جديدة  �طالق  �ملنتظم من خالل  �لوطني  بالنقل  �خلا�سة  �سبكتها  تو�سيع  �لطا�سيلي  تعتزم �رشكة طري�ن 

�لعا�سمة بكل من م�رشية و غرد�ية و مع�سكر بد�ية من مار�س �لقادم ح�سب بيان ن�رش �أول �أم�س �لأحد.
و ��ستناد� �ىل ذ�ت �مل�سدر فاإن تدعيم �خلطوط �لد�خلية �لثالثة �ملنتظمة قد حدد ليوم 4 و 5 و 26 مار�س �لقادم. يف هذ� �ل�سدد،  قررت 

�ل�رشكة �نز�ل طائر�تها Q200 مبطار م�رشية مبعدل ثالث رحالت �أ�سبوعية و برحلتني �أ�سبوعيتني بكل من مطار مع�سكر و غرد�ية.
و يف �ملقابل، فان مدينة �لو�دي �لتي ت�ستفيد من رحلة و�حدة ��سبوعيا )يوم �جلمعة(، �ستتعزز برحلتني �أ�سبوعيتني �بتد�ء من 3 مار�س 
�ملقبل ح�سب ذ�ت �لبيان. و ملر�فقة هذ� �لتو�سع، �أكدت �ل�رشكة �أنها حددت تعريفة "ترويجية" لإطالق جمموع هذه �لوجهات بن�سبة �أقل 
من 30 باملئة �سو�ء بالن�سبة لرحلة ذهاب فقط �أو ذهاب-�ياب. كما �أو�سحت �أن " هذ� �لتعريفة �لرتويجية �ستطبق خالل �ل30 يوما �لتي 
تلي تاريخ �طالق كل خط مع فرتة �سفر �ساحلة ملدة 6 �أ�سهر". من جهة �أخرى، �أ�سارت �ل�رشكة �ىل �أن هذه �خلطوط مت و�سعها يف �طار 
توجيهات رئي�س �جلمهورية �لتي �أعطاها يوم 22 دي�سمرب 2019 مبنا�سبة تد�سني �لطبعة �ل28 ل�سالون �لإنتاج �لوطني باجلز�ئر �لعا�سمة.
 ق.و
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العدد
1930

اأ�ضاتذة االبتدائي يلّوحون مبقاطعة االمتحانات 
واإ�ضراب مفتوح يف 2 مار�ص

لوؤي ي
-----------------

وطنية  م�سرية  �لأ�ساتذة  ونظم 
�لقادمون  �لأ�ساتذة  جتمع  بعدما 
منذ  �لوطن  ولي��ات  خمتلف  من 
م�ستوى  على  �لباكر  �ل�سباح 
بالعا�سمة. �ل�����س��ه��د�ء  �ساحة 
�ساحة  من  م�سرية  يف   و�نطلقت 
بعد  �حلكومة  ق�رش  نحو  �ل�سهد�ء 
تلبية  �لو�سية  �ل���وز�رة  رف�س 
�لأمن  قو�ت  مطالبهم.وحا�رشت 
�لأ�ساتذة �ملتظاهرين على م�ستوى 
منعتهم  �ل�سهد�ء،حيث  �ساحة 
�لربيد  �ساحة  �إىل  �لتوجه  م��ن 
�ملركزي ومن   �لو�سول �إىل ق�رش 
م�سالح  ترخ�س  �أن  �حلكومة.قبل 
بتنظيم  �لوطنية  للتن�سيقية  �لأمن 
منعها  قد  �لأمن  �لتي كان  �مل�سرية 
�ل��وز�رة  باجتاه  �لأم�س  �سبيحة 
ل�ساعات  �لنتظار  وبعد  �لأوىل. 
ب�ساحة  نظم  �سخم  �عت�سام  يف 
عند  �لأ���س��ات��ذة  متكن  �ل�سهد�ء، 
منت�سف �لنهار من �ل�سري ب�سلمية 
�ملركزي. وجاء  �لربيد  �ساحة  باجتاه 
�ملئات  �إحل��اح  بعد  لهم  �لت�رشيح 
�ل�سري قدما يف  �لأ�ساتذة على  من 
تعر�سهم  رغم  �ل�سلمية،  �مل�سرية 
للكثري من �مل�سايقات خالل �لفرتة 
حما�رشتهم  تتم  �أن  �ل�سباحية.قبل 
�ساحة  م�ستوى  على  جديد  من 
�لأ�ساتذة  �ملركزي.و��سطر  �لربيد 
وقفة  �إىل  م�سريتهم  حتويل  �إىل 
م�ستوى  على  �سباحا  �حتجاجية 
�لعا�سمة  و�سط  �ل�سهد�ء  �ساحة 
ب��ع��د ت��ط��وي��ق ع��ن��ا���رش �لأم���ن 
�لتقدم  م��ن  ومنعهم  لل�ساحة 
ثم  وم��ن  �مل��رك��زي،  �ل��ربي��د  نحو 
ن��ح��و ق�����رش �حل��ك��وم��ة.وط��ال��ب 
�لذين  �لبتد�ئي  �لتعليم  �أ�ساتذة 

�ل�سهد�ء  �ساحة  على  ت��و�ف��دو� 
�سباحا�أ  �لتا�سعة  �ل�ساعة  منذ 
من  بالتدخل  �لو�سية  �ل��وز�رة 
�ملرفوعة  مطالبهم  حتقيق  �أج��ل 
لت�سوية  و�ل�سعي  �أ�سهر   4 منذ 
و�ملهنية  �لجتماعية  و�سعيتهم 
بتح�سينها. طالبو�  طاملا  �لتي 
�لأ�ساتذة  �أعرب  وقفتهم  وخالل 
�سيا�سة  م��ن  ��ستيائهم  ع��ن 
�لو�ساية  تنتهجها  �لتي  �ل�سمت 
�لتي  مبطالبهم  مت�سكهم  موؤكدين 
م�سريين  م�رشوعة،  �أنها  يرون 
حر��سة  �سيقاطعون  �أنهم  �إىل 
�لثاين  ف�سلها  يف  �لمتحانات 

و�لتي مل يعد يف�سلنا عنها �لكثري 
مع مو��سلة �لإ�رش�ب و�لت�سعيد. 
�لوطنية  �لتن�سيقية  من�سقو  ونظم 
لأ�ساتذة �لتعليم �لبتد�ئي �جتماعا 
�ليوم  ختام  يف  �ل�سهد�ء،  ب�ساحة 
�لتحذير  مت  حيث  �لحتجاجي، 
تريد  �لتي  �لأط���ر�ف  �ّت��ب��اع  م��ن 
ق�سيتهم  �أن  و�سددو�  ت�ستيتهم 
�سيا�سية. ولي�ست  بيد�غوجية 
مو��سلة  على  �ملن�سقون  و�أك��د 
و�سددو�  و�لحتجاجات،  �لن�سال 
مفتوح  �إ�رش�ب  يف  �لدخول  على 
حال  مار�س يف  من  �ل�2  من  بد�ية 
ملطالبهم.وردد  �ل�ستجابة  ع��دم 
�ل�سعار�ت  من  جملة  �لأ�ساتذة 
خالل م�سريتهم �أم�س تلخ�ست يف 
"للحر��سة   ، ر�ف�سون"  "للدر��سة 
ر�ف�سون"، "�أ�ستاذ حروف و�فتخر" 
...�سامدون"."�أ�ساتذة  "�سامدون   ،
تخوفونا�س  "ما  لها"،  ن��ح��ن 
�مليزيرية"،  رباتنا  حنا  بال�سهرية 
حتت  و�لأ�ستاذ  للعار  يا  للعار  يا 
يدك  �أ�ستاذ  يا  �أ�ستاذ  "يا  �حل�سار"، 
�أحر�ر  يا  �أنتم  �أ�ستاذ" و"�أين  يا  يدك 
رفع  �نهيار".كما  يف  و�ملدر�سة 

عليها،  مكتوب  لفتات  �ملعلمون 
�أعربتموه  قدر�  مرفوع  "�لأ�ستاذ 
�لرب�مج  "تغيري  قهر�"،  مك�سور� 
"تطبيق  �رشورة"،  و�مل��ن��اه��ج 
رجعي"،  باأثر  �لرئا�سي  �ملر�سوم 
و�لتنظيم"  �لتعبري  حرية  يف  "�حلق 
�ملهام".و�أ�سار  كرثة  من  و"هرمنا 
كل  من  قدمو�  �لذين  �ملحتجون 
تيزي  كورقلة،  �لوطن  ولي��ات 
وزو وتيبازة، �إىل �رشورة �للتز�م 
�لأط��و�ر  �أ�ساتذة  بني  بامل�ساو�ة 
�حلجم  يف  �ل��ث��الث��ة  �لتعليمية 
�ل�ساعي و�لت�سنيف وكذ� مر�جعة 
ب��اإدر�ج  �لرتبوية،�سو�ء  �ملناهج 
�لبتد�ئي  �لتعليم  يف  �لخت�سا�س 
�لتي  �لتعليم  يف  �جل��ودة  لتحقيق 
تكر�سها �ملعايري �لدولية يف جمال 
�ملقرر  مر�جعة  �أو  و�لتعليم  �لرتبية 
نددت  فيما  هذ�  �لدر��سي.ياأتي 
�لتن�سيقية بالت�سييق �ملمار�س على 
ب�سبب  �لبتد�ئي  �لتعليم  �أ�ساتذة 
مت�سكهم بخيار مو��سلة �لإ�رش�ب 
لأر�سية  �ل�ستجابة  غاية  �إىل 
خالل  من  رفعوها  �لتي  �ملطالب 
�لدخول  من  منهم  �لبع�س  منع 
�لتي  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  �إىل 

رف�سها  موؤكد�  فيها،  ي�ستغلون 
با�ستخالف  يق�سي  ق��ر�ر  لأي 
مطالب  �لأ�ساتذة.وتتعلق  ه��وؤلء 
برفع  �لبتد�ئي  �لتعليم  �أ�ساتذة 
�لبتد�ئية  �ملدر�سة  �أ�ساتذة  رو�تب 
ب� 30 �ألف دينار ل�ستدر�ك �لقدرة 
جانب  �إىل  �ملتدهورة،  �ل�رش�ئية 
لأ�ستاذ  �ل�ساعي  �حلجم  تخفي�س 
وتخ�سي�س  �لبتد�ئي  �لتعليم 
�أ���س��ات��ذة مل���و�د �لإي��ق��اظ وع��دم 
لأ�ساتذة  �أفو�ج   3 من  �أكرث  �إ�سناد 
�ملحتجون  يطالب  كما  �لفرن�سية. 
باإعفاء �لأ�ستاذ من جميع �ملهام غري 
�لبيد�غوجية خارج حجرة �لتدري�س 
هذه  لأد�ء  خا�سة  منح  ر�سد  مع 
دج،  ب�20000  و�مل��ق��درة  �مل��ه��ام 
ف�سال عن متكني �أ�ساتذة �لبتد�ئي 
يف  �لآل��ي��ة  �لرتقية  يف  �حل��ق  م��ن 
رئي�سي  �أ�ستاذ  رتبة  �إىل  �ل�سنف 
كل 5 �سنو�ت، ورتبة �أ�ستاذ مكون 
�حلق  ��سرتجاع  �سنو�ت،و   10 كل 
�إدر�ج  عرب  �لن�سبي،  �لتقاعد  يف 
�ملهن  قائمة  �سمن  �لتعليم  مهنة 
�لبتد�ئية  �ملدر�سة  و�إحلاق  �ل�ساقة، 
بوز�رة �لرتبية �لوطنية على غر�ر 

�ملتو�سطات و�لثانويات.

�ضن �ضبيحة اأم�ص اأ�ضاتذة التعليم االبتدائي اإ�ضرابا على م�ضتوى خمتلف واليات الوطن، حيث �ضلوا املدار�ص، معربني عن رف�ضهم 
اأ�ضهر.  املرفوعة منذ  بتحقيق مطالبهم  للعمل يف الظروف احلالية مطالبني 

نظموا م�ضرية وطنية بالعا�ضمة تنديدا ب�ضمت الو�ضاية

�ملجل�س  خالل  من  �لوطني  �لدفاع  وز�رة  تنظم 
يوم  من  �ب��ت��د�ء  �جل��غ��ر�يف،  ل��الإع��الم  �لوطني 
�لدول  خرب�ء  للجنة  �ل�سابع  �لجتماع  �لثنني، 
للمعلومات  �ل�سامل  بالت�سيري  �ملكلفة  �لعربية 

�جليو-مكانية، ح�سب ما �أفاد به بيان للوز�رة.
�لأممية  �ملبادرة  �إطار  "يف  �أنه  �مل�سدر  يف  وجاء 
�جليو- للمعلومات  �ل�ساملة  �لإد�رة  �إىل  �لر�مية 
 )  UN-GGIM( �لعاملي  �مل�ستوى  مكانية على 
وكذ� يف فروعها �لإقليمية، على م�ستوى �لدول 
�لوطني  �لدفاع  وز�رة  تنظم  و�إفريقيا،  �لعربية 
�جلغر�يف  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  خالل  من 
�لأمم  ملنظمة  �لإح�سائيات  ق�سم  مع  بال�رش�كة 
�ملتحدة، يف �لفرتة �ملمتدة من 17 �إىل 19 فيفري 
م�سو�س  ببني  للجي�س  �لوطني  بالنادي   ،2020
�لدول  خرب�ء  للجنة  �ل�سابع  �لجتماع  باجلز�ئر، 
للمعلومات  �ل�سامل  بالت�سيري  �ملكلفة  �لعربية 

�جليو-مكانية".
و�فتتحت �لأ�سغال من قبل �ل�سيد �لّلو�ء، رئي�س 
�جلي�س  لأرك��ان  و�لتح�سري  �ل�ستعمال  د�ئ��رة 
�سامية  �إط��ار�ت  بح�سور  �ل�سعبي،  �لوطني 
�لدو�ئر  ممثلو  وكذ�  �لوطني  �لدفاع  وز�رة  من 
و�ملنتجني  �لإقليمي  �لخت�سا�س  ذ�ت  �لوز�رية 

�لأ�سا�سيني للمعلومات �جليو-مكانية ببالدنا.
خ��رب�ء  ط��رف  م��ن  �لجتماع  ه��ذ�  و�سين�سط 

تقدم  حالة  متابعة  بهدف  و�أج��ان��ب،  وطنيني 
�أ�سغال جمموعة �خلرب�ء بعنو�ن "�لدول �لعربية"، 
�ملقبلة  باملر�حل  �خلا�سة  �لعمل  خطط  ومناق�سة 
لتج�سيد هذه �ملبادرة �لأممية، ح�سب �مل�سدر ذ�ته.

�لور�سة  �نعقاد  �لجتماع،  هذ�  �سبق  لالإ�سارة 
فرب�ير   16 �إىل   15 من  �لأوىل  �لدولية  �لتقنية 
�ملتكامل  "لالإطار  خ�س�ست  و�لتي   ،2020
للمعلومات �جليو-مكانية ))IGIF، حيث تطرقت 

�إىل �مل�سائل �ملتعلقة بامل�سعى �لتطبيقي �لو�جب 
�تباعه ق�سد �إر�ساء �لإطار �ملتكامل للمعلومات 
�جليو-مكانية على م�ستوى �لدول، وذلك بهدف 
تعزيز �لت�سيري �ل�سامل للمعلومة �جليو-مكانية، 
ت�سيري  جمال  يف  �لقر�ر  �تخاذ  يف  هامة  ك��اأد�ة 
�لأقاليم و�لتحديات �ملرتبطة بالتنمية �لجتماعية 

و�لقت�سادية"، ي�سيف بيان وز�رة �لدفاع.
ق.و

املكلفة بت�ضيري املعلومات اجليومكانية

اجلزائر حتت�ضن االجتماع ال�ضابع للجنة خرباء الدول العربية 

عبد  �جلمهورية  رئي�س  ن�سب 
�لهيئة  من�سق  �أم�س  تبون  �ملجيد 
�سابقا  و�حلو�ر   للو�ساطة  �لوطنية 
للجمهورية،  و�سيطا  يون�س  كرمي 
لرئا�سة  ب��ي��ان  ب��ه  �أف���اد  ح�سبما 

�جلمهورية.
حفل  ب��اأن  ذ�ت��ه  �مل�سدر  و�أو�سح 
�ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س  تن�سيب 
�لوطني �لأ�سبق كرمي يون�س جرى 
مبقر رئا�سة �جلمهورية.وبهذ� يكون 
رئي�س �جلمهورية ،عبد �ملجيد تبون 
قد �أحيا من�سب و�سيط �جلمهورية 
عبد  �نتخاب  منذ  �ختفى  �ل��ذي 
�لعزيز بوتفليقة على ر�أ�س �لدولة 
��ستقالة  بعد  وبالتحديد  �جلز�ئرية 
�ليمني  �لأ�سبق  �جلمهورية  رئي�س 
عبد  �لرئي�س  و�لتحاق  زرو�ل 

�ألغى  �ل��ذي  بوتفليقة،  �لعزيز 
منها  �لهامة،  �ملوؤ�س�سات  بع�س 
�ملجل�س  لل�سباب،  �لأعلى  �ملجل�س 
للرتبية وكذ� هيئة و�سيط  �لأعلى 
�جلمهورية �لتي كان ير�أ�سها �آند�ك 
�ملرحوم عبد �ل�سالم حبا�سي و�لتي 
 95 م��ن  �أك��رث  وقتها  يف  عاجلت 
على  مطروحة  كانت  ق�سية  �ألف 
م�ستوى �لهيئة،حيث كانت تت�سكل 
رئي�س  يرت�أ�سها  و�سيطا   48 من 
�جلمهورية. رئا�سة  م�ستوى  على 
حول  �لت�ساوؤلت  يطرح  ما  وهو 
�عتماد �لنظام �لقدمي بتعيني و�سيط 
�أو �لإبقاء  على م�ستوى كل ولية 
�ملن�سب  هذ�  يون�س يف  على كرمي 

ب�سكل منفرد.
لوؤي.ي

تبون يعني كرمي يون�ص باملن�ضب  

اإعادة بعث من�ضب و�ضيط اجلمهورية 
بعدما اختفى مع رحيل زروال

�ل�����س��م��اح  �لأح�����د  م�����س��اء  مت 
و  �لليبيني  و  �جلز�ئريني  للرعايا 
�ملوريتانيني �لذين مت �إجالوؤهم من 
ب�سبب  �ل�سينية  ووه��ان  مدينة 
�جلديد،  ك��ورون��ا  فريو�س  وب��اء 
باجلز�ئر  �لر�ي�س  فندق  مبغادرة 

�لعا�سمة.
و يف ت�رشيح له خالل حفل �أقيم 
مبكان �حلجر �ل�سحي، �أعرب وزير 
��سالح  و  �ل�سكان  و  �ل�سحة 
عبد  �لربوفي�سور  �مل�ست�سفيات، 
�سعادته  عن  بوزيد  بن  �لرحمان 
تد�بري  رف��ع  "لإعالن  �لبالغة 
ُفر�ست  �لتي  �ل�سحي  �حلجر 
على �لرعايا �جلز�ئريني و �لليبيني 
عزل  م��دة  بعد  �ملوريتانيني  و 
�حت�سان  م��دة  يوما،   14 د�م��ت 

�لفريو�س".
كما عرب �ل�سيد  بن بوزيد، بهذه 
�لكبري"  "�رتياحه  عن  �ملنا�سبة، 
�لذين  �لأ�سخا�س  جميع  لروؤية 
يف  وهم  ووهان  من  �جالوؤهم  مت 
�متنانه  عن  كذ�  و  جيدة  �سحة 
عبد  �ل�سيد  �جلمهورية،  لرئي�س 
باإجالء  �أم��ر  �ل��ذي  تبون  �ملجيد 
�ملدينة،  بهذه  �ملقيمني  �جلز�ئريني 
و  بحماية  لل��ت��ز�م��ات��ه  طبقا 
�ملقيمة  �لوطنية  �جلالية  م�ساعدة 
طائرة  �إر�سال  مت  قد  و  باخلارج. 
�خلطوط  ل�رشكة  تابعة  خا�سة 
فرب�ير   2 يوم  �جلز�ئرية،  �جلوية 
رئي�س  تعليمة  على  ،بناء  �لأخري 
ترحيل  بغر�س  �جل��م��ه��وري��ة، 
باملدينة   �ملقيمني  �جل��ز�ئ��ري��ني 

هذه  �سمحت  و  ووهان.  �ل�سينية 
�لرحلة �جلوية �خلا�سة باإجالء 31 
جز�ئريا و 17 رعية من تون�س و 

ليبيا و موريتانيا. 
ف��رب�ي��ر   3 حت��وي��ل،ي��وم  مت  و 
ليبيني   3 و  جز�ئريا   31 �لفارط، 
و 4 موريتانيني �لذين مت ترحيلهم 
طاقم  �أف��ر�د  ك��ذ�  و  �ل�سني  من 
فور   ، �لطبي  �لطاقم  و  �لطائرة 
فندق  نحو  �لطائرة،  من  نزولهم 
يف  و�سعهم  مت  حيث  بالعا�سمة 
�حلجر �ل�سحي ، طبقا لتو�سيات 

�ملنظمة �لعاملية لل�سحة.
منذ  �أكد  قد  �ل�سحة  وزير  وكان 
ب�سعة �أيام �أن "جميع �لأ�سخا�س 
مقاطعة  من  �إجالوؤهم  مت  �لذين 
تف�سي  بعد  �ل�سينية  ووه���ان 
يتمتعون  بها،  كورونا  فريو�س 
لديهم  ت�سجل  ومل  جيدة  ب�سحة 

�أي �أعر��س للمر�س".
وزي���رة  �أ����س���ادت  جهتها  م��ن 
و�لأ����رشة  �لوطني  �لت�سامن 
وق�سايا �ملر�أة كوثر كريكو بهبة 
منوهة  �لت�سامنية،  �جلز�ئريني 
ب�سجاعة  �خل�سو�س  وجه  على 
يف  �ساركن  �ل��ل��و�ت��ي  �لن�ساء 
على  و�سهرن  �لإج���الء  عملية 
ر�حة �لرعايا �جلز�ئريني و�لأجانب 

خالل فرتة �حلجر �ل�سحي.
من جانبه نوه �لرئي�س �ملدير �لعام 
للخطوط �جلوية �جلز�ئرية باملهنية 
حتلى  �لتي  �مل�سوؤولية  وروح 
�لفريق  وكذ�  �ل�رشكة  طاقم  بها 
�إجالء  على  �أ�رشف  �لذي  �لطبي 
و�ملغاربيني  �جلز�ئريني  �لرعايا 
معربا عن �رتياحه لعدم ت�سجيل 

�أي م�ساب بالفريو�س بينهم.
و�لليبيون  �جلز�ئريون  و�أع��رب 
حتت  كانو�  �لذين  و�ملوريتانيون 
"�متنانهم"  عن  �ل�سحي  �حلجر 
�جلهود  على  �جلز�ئرية  لل�سلطات 
"�إجالئهم  �أج���ل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة 

ب�رشعة" ويف "ظروف جيدة".
وقام وزير �ل�سحة بهذه �ملنا�سبة 
�لرحلة  طاقم  �أع�ساء  بتكرمي 
�إجالء  من  مكنت  �لتي  �خلا�سة، 
و�ملغاربيني  �جلز�ئريني  �لرعايا 
�لفريق �لطبي �لذي �سارك  وكذ� 

يف �لعملية.
ق.و

فريو�ص كورونا: 

ال�ضماح للجزائريني املرحلني من ووهان 
ال�ضينية مبغادرة مكان عزلهم

القرن ب�ضفقة  للتنديد  جتمعا  تنظم  باالأغواط   بافلو  الربكة  جمعية 
�أفلو  �ملنتدبة  بالولية  �لفل�سطينية  �لق�سية  دعم  يف  �لنا�سطة  و�لإن�ساين  �خلريي  للعمل  �لربكة  جلمعية  �لبلدي  �ملكتب  نظم 
للجمعية  �لوطني  �ملكتب  رئي�س  ح�سور  �سهد  �لقرن،�لتجمع  ب�سفقة  وتنديد�  للقد�س  ن�رشة  كبري�  �سعبيا  جتمعا   ، بالأغو�ط 
كبرية  ح�سور�أعد�د  �إىل  بالإ�سافة  جامعيني،  وطلبة  �أ�ساتذة  من  �ملدعوة  �ل�سخ�سيات  وبع�س  �لإبر�هيمي.  �أحمد  �ل�سيخ 
�ل�سعب  لن�سال  دعمهم  �مل�ساركون  خاللها  من  �أكد  معربة  �سور  �ملجتمع،يف  �رش�ئح  خمتلف  من  و�ملو�طنات  �ملو�طنني  من 
�لق�سية  �ملنطقة،لت�سفية  يف  �أدو�تها  وبع�س  و�لأمريكية  �ل�سهيونية  و�ل�سيا�سات  �ملطامع  وجه  يف  و�سموده  �لفل�سطيني 
�لوطني  �ملكتب  رئي�س  ر�أ�سهم  وعلى  �ملتدخلون  ��ستنكر  كما  �لغا�سب،  �ل�سهيوين  �لكيان  مع  و�لتطبيع  �لفل�سطينية 
بع�س  وتاآمرمن  �لفل�سطيني،بتو�طئ  �ل�سعب  �سد  حتاك  �لتي  �ملحاولت  �حل�سور  �أمام  كلمته  يف  �لإبر�هيمي  �أحمد  للجمعية 
�خليانة  مدى  عن  كا�سفا  عربية،      ومباركة  �أمريكية  روؤية  وفق  �لفل�سطينية  �لأر��سي  لتق�سيم  �لعربية،و�ملوؤ�مر�ت  �لدول 
�لفل�سطينية،  للق�سية  �لد�عم  �جلز�ئري  �لر�سمي  �ملوقف  �ملتحدث  ذ�ت  ثمن  كما  �لفل�سطينية،  �لق�سية  لها  تتعر�س  �لتي 
�لتي  �مل�رشوعة  حقوقه  ��ستعادة  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  وموؤ�زرة   �ملبتغى  هذ�  حول  لالتفاف  �جلز�ئري  �ل�سعب  عموم  د�عيا 
للالأمتني  �لناب�س  �لقلب  م�سلم،وهي  كل  ن�سال  �سميم  متثل  �لتي  �لق�سية  هذه  يف  �لتفريط  وعدم  جمعاء،  �لأمة   حقوق  هي 

�ل�سيا�سات.        ومتزقها  �خلالفات  تفرقها  حني  �ل�سعوب  وتوحد  �ل�ستات  جتمع  �لتي  �لق�سية   فهي  و�لإ�سالمية،  �لعربية 
بو�رشيط   �لقادر  عبد 
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وزيرا املجاهدين والت�ضامن برقان يوؤكدان 
على اإجراءات جديدة بخ�ضو�ص امللف

عبدالرحمن بلوايف   
------------------

�جلز�ئري  �ل�سعب  ليز�ل  و�لتي 
�ليوم  �إىل  ويالتها  حتت  يعي�س 
�لنووية  �لتفجري�ت  بينها  ومن 
و�لتي  برقان  حموديا  منطقة  يف 
على  تظهر  ث��اره��ا  �أ ز�ل���ت  م��ا 
حياة  على  خطر�  وت�سكل  �لبيئة 
على  خطرها  خالل  من  ن�سان  �لإ
يف  ظاهرة  ثارها  �أ �أن  حيث  �لبيئة، 
�لكثري  لدى  �خللقية  �لت�سوهات 
يف  باملنطقة،  ���س��خ��ا���س  �لأ م��ن 
�لت�سامن  وزي���رة  �أك���دت  ح��ني 
كوثر  ة  �مل��ر�أ وق�سايا  ���رشة  و�لأ
بالفئات  �لتكفل  على  كريكو 
ثبات  و�إ �إح�سائهم  بعد  �له�سة 
باملائة  م��ائ��ة  بن�سبة  ع��ج��زه��م 
ث��الث   م��ن  منحتهم  ل��رتف��ع   ،
مع  �ألف،    10 �إىل  دينار  �ألف 
�لفئة  حق  يف  �ستتخذ  �إج��ر�ء�ت 
عامل  يف  لإدماجهم  عجز�  ق��ل  �لأ

للمجتمع،  �لعامة  و�حلياة  �ل�سغل 
�إط���ار  يف  �ل���وزي���رة  وق����ررت 
�إ�سافة  �له�سة  بالفئات  �لتكفل 
من  رق���ان  ملنطقة  ح�سة   50
�لإدماج  على  �مل�ساعدة  منا�سب 
�لكلي  �لعدد  لُي�سبح  �ملهني، 
مع  ح�سة   794 منه  �مل�ستفاد 
مب�ستلزمات  جمعيتني  ��ستفادة  
�لفئة،  بهذه  �لتكفل  �إط��ار  يف 
ح�����س��ة   50 �إ����س���اف���ة  وك�����ذ� 
ذوي  منحة  م��ن  للم�ستفيدين 
لي�سبح  �خلا�سة  �لحتياجات 
م�ستفيد�،   630 �مل�ستفيدين  عدد 
�ملجل�س  رئي�س  كلمة  وك��ان��ت 
�ل�����س��ع��ب��ي �ل��ولئ��ي �ل��دك��ت��ور 
رئي�س  وكلمة  عبد�لله،  بحاوي 
 ،  1960 ف��رب�ي��ر   13 جمعية 
ب��اإج��ر�ء�ت  �ملطالبة  يف  ت�سب 
�لتفجري�ت  مبلف  تتعلق  فاعلة 
وغريها  رقان  منطقة  يف  �لنووية 
م��ن �مل��ن��اط��ق، وق��ال �ل���و�يل يف 

بهذه  �لوزرين  ح�سور  �أن  كلمته 
�هتمام  على  لدللٍت  �ملنا�سبة، 
�جلديدة  �جلمهورية  يف  �لدولة 
على  بنائها  يف  �سرتتكز  �لتي 
بهذ�   ،1954 نوفمرب  ثورة  بيان 
بزيارة  �ل��و�يل  وعد  كما  �مللف، 
لبع�س  �لقادمة  يام  �لأ يف  �ملنطقة 
منه  طلبو�  �ل��ذي��ن  �مل��و�ط��ن��ني، 
ب�سبب  لن�سغالتهم،  �ل�ستماع 
�ملر�فق  وللوفد  له  �لوقت  مد�همة 
ح�سور  يف  ونيتهم  للوزرين، 
عبد�لقادر  دحاج  �ملجاهد  جنازة 
�لأربعاء  يوم  م�ساء  توفى  �لذي 
ب��اأدر�ر،  فيفري   12 ل�  �مل��و�ف��ق 
بفتح  �ملجاهدين  وزي��ر  ووع��د 
�ملجاهد  مبتحف  ملحق  متحف 
فقط  متوقف  ذلك  و�أن  بالولية، 
طلب  و�لذي  �ملرفق  وجود  على 
توفريه  �لبلدية  �سلطات  م��ن 
بالتجهيز�ت  بكل  ل��ه  ليبعث 
�لعا�سمة،  للجز�ئر  و�سوله  عند 

وندوة  معر�س  باملنا�سبة  ونظم 
�تفاقية  �إم�ساء  ومت  تاريخية، 
ومديرية  �ملجاهدين  مديرية  بني 
و�لت�سامن  �لجتماعي  �لن�ساط 
�لن�ساط  مديرية  وبني  بالولية، 
و�ملعهد  و�لت�سامن  �لجتماعي 
�ملتخ�س�س  �ملتو�سطي  �لتقني 
�لتكفل  �إط��ار  يف  �لفالحة،  يف 
ب��ال��ف��ئ��ات �مل��ح��روم��ة و�إح���د�ث 
ومت  للبطالني،  �سغل  منا�سب 
بع�س  ت��ك��رمي  ك��ذل��ك  مبنا�سبة 
�مل��ج��اه��دي��ن وزي����ارة �مل��ج��اه��د 
بيته،  يف  عبد�ل�سالم  لق�سا�سي 
�ملجاهدين  وزير  ح�رش  وقد  هذ� 
�ل�سعبي  �مل��ج��ل�����س  ورئ��ي�����س 
جنازة  �أدر�ر  وو�يل  �ل��ولئ��ي 
�لرثى  وري  �لذي  دحاج  �ملجاهد 
�أدر�ر  �ل��ولي��ة  عا�سمة  مبقربة 
يوم  م�ساء  �ملنية  و�فته  بعدما 
عمر  عن  فيفري   12 �لأرب��ع��اء 
�سنة.                                          يناهز94 

اأكد وزير املجاهدين وذوي احلقوق الطيب زيتوين من رقان عزم الدولة اجلدي على اتخاذ اإجراءات فاعلة 
كل  النظر يف  �ضتبنى على  فرن�ضا  مع  العالقة  واأن  رقان وغريها،  منطقة  الفرن�ضية يف  النووية  التفجريات  ملف  بخ�ضو�ص 

.. للجزائر  الفرن�ضية  اال�ضتدمارية  احلقبة  طيلة  اجلزائر؛  يف  الفرن�ضي  اال�ضتدمار  مبخالفات  املتعلقة  امللفات 

الفرن�ضية النووية  التفجريات 

لفقاري�س  ج��م��ع��ي��ة  �أط��ل��ق��ت 
ل��ن�����س��اط��ات �ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق 
عيون  نادي  يف  ممثلة  بتيميمون، 
لزرع  خريية  مبادرة  لفقاري�س 
م�ست�سفى  مر�سى  لدى  �لأمل 
بغر�س  ب�����اأدر�ر،   �ل�����رشط��ان 
�لفئة  ل��ه��ذه  �ل��ت��ربع��ات  ج��م��ع 
عليها  و�ل�رشور  �لفرح  لإدخال 
ملكافحة  �لوطني  �ليوم  مبنا�سبة 

 15 ي�سادف  �ل��ذي  �ل�رشطان 
وتنظم  �سنة  ك��ل  م��ن  فيفري 
�أقوى  نا  �أ  (  : �سعار  حتت  �ملبادرة 
لقيت  وق��د   ،) �ل�����رشط��ان  م��ن 
�مل�رشفني  ح�سب  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
عامة  ل��دى  ��ستح�سانا  عليها 
�ملح�سنني  وخ��ا���س��ة  �ل��ن��ا���س، 
يف  باأمو�لهم  ي��ج��ودون  �لذين 
من  للتخفيف  �ل��ل��ه،  �سبيل 

�ل��د�ء،  بهذ�  �ملر�سى  معانات 
ومن  منهم،  �ملعوزين  وخا�سة 
�أرو�ح  نقاذ  �إ يف  �مل�ساهمة  ثم 
ممثلة  و�أو�سحت  ه��ذ�  ب�رشية، 
و  �ل��ولي��ة  بعا�سمة  �جلمعية 
مربجما  كان  بالإعالم،  �ملكلفة 
م���ن ط���رف �جل��م��ع��ي��ة ت��وزي��ع 
بها  جاد  �لتي  �ملالية  �مل�ساعد�ت 
�ملعوزين  بع�س  على  �ملح�سنون 

مب�ست�سفى  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه  م��ن 
�ل�سبت  ب��ال��ولي��ة،  �ل�����رشط��ان 
�ليوم  �سادف  �ل��ذي  �ملا�سي، 
�ل�����رشط��ان،  ملر�سى  �ل��وط��ن��ي 
دون  حالت  �لظروف  بع�س  لكن 
يف  عليهم  توزيعها  و�سيتم  ذلك 
�لقادمة.                                                        يام  �لأ
عبد�لرحمن بلو�يف   

يف  �لنوعية  لعملياتها  مو��سلة 
�ل�سبكات  ن�ساط  ملجابهة  �مليد�ن 
ت��روي��ج  جم���ال  يف  �لإج���ر�م���ي���ة 
ب��ه��ا، ويف  �مل��خ��در�ت و�مل��ت��اج��رة 
�مل�سرتك  �لأمني  �لتن�سيق  �إط��ار 
�لأمنيني،  �ل�رشكاء  خمتلف  م��ع 
للم�سلحة  �ل�رشطة  قو�ت  متّكنت 
غري  �لجت���ار  ملكافحة  �جل��ه��وي��ة 
ث��ر�ت  و�مل��وؤ باملخدر�ت  �مل�رشوع 
مع  بالتن�سيق  بب�سار،  �لعقلية 
بالقطاع  �مل��خ��ت�����س��ة  �مل�����س��ال��ح 
للناحية  �لعملياتي  �لع�سكري 
من  بب�سار،  �لثالثة  �لع�سكرية 
�إجر�مية  �سبكة  عنا�رش  حتييد 
ث��ر�ت  �مل��وؤ تهريب  يف  �خت�ست 
د�خل  ترويجها  وحماولة  �لعقلية 
كمية  حجز  مع  �لوطني،  �ل��رت�ب 

منها. معتربة 
ف�����اد ب��ي��ان خ��ل��ي��ة �لت�����س��ال  و�أ
ولية  لأم��ن  �لعامة  و�لعالقات 
على  ج��اءت  �لعملية  نَّ  �أ ب�سار، 
تفيد  معلومات،  ��ستغالل  ث��ر  �إ
مب��ح��اول��ة م�����س��ت��ب��ه ف��ي��ه��م��ا يف 
من  و�ل��ث��ال��ث  �ل��ث��اين  �ل��ع��ق��دي��ن 

ولية  من  ينحدر  �أحدهما  �لعمر، 
من  معتربة  كمية  لنقل  ب�سار، 
و�إدخ��ال��ه��ا  �لعقلية  ث���ر�ت  �مل���وؤ
يف  ترويجها  ق�سد  ب�سار  ملدينة 
من  �نطالقا  �ل�سباب،  �أو���س��اط 
للوطن،  �ل�رشقية  �لوليات  �إحدى 
للمعلومة  �جليد  وبال�ستغالل 
�ملخت�سة  �مل�سالح  مع  بالتن�سيق 
 ،03 ع  ن  �لع�سكري  للقطاع 
مكنت  حمكمة  خطة  و���س��ع  مت 
على  فيهما  �مل�ستبه  توقيف  من 
�ملر�قبة  ن��ق��اط  �إح���دى  م�ستوى 
ق��و�ت  ن�سبتها  �ل��ت��ي  م��ن��ي��ة  �لأ
�جل��ه��وي��ة  للم�سلحة  �ل�����رشط��ة 
�مل�����رشوع  غ��ري  �لجت���ار  ملكافحة 
�لعقلية  ث��ر�ت  و�مل��وؤ ب��امل��خ��در�ت 
رقم  �لوطني  بالطريق  بب�سار 
على  فيهما  �مل�ستبه  كان  �أين   ،06
على  عاملة  �أج���رة  ���س��ي��ارة  م��ن 
ومتوجهة  ب�سار   � �جللفة  �خل��ط 
�سبط  ليتم  ب�سار،  مدينة  نحو 
ث��ر�ت  �مل��وؤ م��ن  كمية  بحوزتهما 
قر�سا   2676 ب�: ق��درت  �لعقلية 

خمتلفة. نو�ع  �أ من 

�جلمهورية  وكيل  مع  بالتن�سيق 
تفتي�س  مت  ب�سار،  حمكمة  ل��دى 
�أين  فهيما،  �مل�ستبه  �أح��د  منزل 
ث��ر�ت  �مل��وؤ م��ن  كمية  �سبط  مت 
من  قر�سا   30 ب�: قدرت  �لعقلية 
ومو��سلة  برقابالني،  لرييز�ن  نوع 
حتديد  مت  �لق�سية،  يف  للتحري 
�سالع  �آخ��ر  فيه  م�ستبه  ه��وي��ة 
هو  توقيفه  مت  �حل��ال،  ق�سية  يف 
�خلا�س  منزله  وبتفتي�س  �لآخ��ر، 
وكيل  �ل�سيد/  ع��ن  �إذن  مبوجب 
مت  ب�سار،  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
من  غر�ما   19 كمية  وحجز  �سبط 
قر�سني  معالج(،  )كيف  �ملخدر�ت 
برقابالينن  �لعقلي  ث��ر  �مل��وؤ م��ن 

دج.    31.000 قدره  مايل  ومبلغ 
�لق�سية  يف  �ملجر�ة  �لتحريات   
�ملنجز  �خل���ربة  ت��ق��ري��ر  ومب��وج��ب 
�لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ كمية  على 
من  ن��وع  ن��ه��ا  �أ تبني  �مل��ح��ج��وزة، 
م�ستوى  على  �ملتد�ول  غري  �لدو�ء 
من  تهريبها  ومت  �لوطني،  �لرت�ب 
�ل�رشقية  �حلدود  عرب  �لوطن  خارج 
�إىل  مت��ري��ره��ا  وحم��اول��ة  ل��ل��وط��ن 

ب�سار.  مدينة 
�لتحري  �إج��ر�ء�ت  ��ستيفاء  بعد   
�مل�ستبه  ت��ق��دمي  مت  �لق�سية،  يف 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام  فيهم 
�أمام  �أحالهم  �لذي  ب�سار،  حمكمة 
�ملحكمة،  بذ�ت  �لتحقيق  قا�سي 
عن  �ملوؤقت  �حلب�س  يد�عهم  باإ لياأمر 
�لغري  على  خمدر�ت  عر�س  تهمة: 
�ل�سخ�سي،  �ل�ستعمال  بهدف 
�ل�رش�ء  للبيع،  وو�سع  بيع  حيازة 
ثرة  موؤ م��و�د  ونقل  �لبيع  ق�سد 
للبيع  وو�سع  بيع  حيازة  عقلية، 
مو�د  ونقل  �لبيع  ق�سد  و�ل�رش�ء 
�إجر�مية  جماعة  �إطار  يف  خمدرة، 
ث���ر�ت  م��ن��ظ��م��ة، ����س��ت��ري�د �مل���وؤ
م�رشوعة،  غري  بطريقة  �لعقلية 
�خلطوة  من  درجة  على  �لتهريب 
و�لقت�ساد  �لوطني  �لأمن  تهدد 
تكوين  �ل��ع��م��وم��ي��ة،  و�ل�����س��ح��ة 
�لإع��د�د  لغر�س  ����رش�ر  �أ جمعية 
د�ري��ة  �لإ �ملر�قبة  خمالفة  جلناية، 
با�ستعمال  و�لتقنية  م��ن��ي��ة  و�لأ

خمدرة.    خ�سائ�س  ذ�ت  �أدوية 
�أ . د 

جمعية لفقاري�ص لن�ضاطات الهواء الطلق بتيميمون جتمع تربعات 
ملر�ضى ال�ضرطان

و�ضع حد لن�ضاط ع�ضابة تهريب املوؤثرات العقلية بب�ضار 

قر�ر  تقرت  مو�طنو  ��ستنكر 
ك��ور�دي��ا خط  ق��ط��ار  ت��وق��ف 
مت  بعدما  ق�سنطينة،  ت��ق��رت 
ح�سب  �خرى  وجهة  �ىل  حتويله 
ماخلف  وهو  �ملو�طنني  بع�س 
�ملو�طنني  ب��ني  كبري�  ��ستياء 
حول  ت�����س��اوؤلت  ع��دة  وط��رح 
�لقطار  ه��ذ�  ت��وق��ف  ���س��ب��اب  �أ
وطالب  �خلط  بهذ�  �لعمل  عن 
�لنظر  باإعادة  تقرت  مو�طنو 
�خل��ط  ه��ذ�  ت��وق��ي��ف  ق���ر�ر  يف 

�سكان  ب��ه  ��ستب�رش  ب��ع��دم��ا 
�لتي  �مل��ن��اط��ق  وك��ل  �ملنطقة 
�ساهم  �نه  خا�سة  نحوها،  يعرب 
بجنوبه  �لوطن  �رشق  ربط  يف 
دون  توقيفه  مت  حيث  �ل�رشقي 
وقد  ح�سبهم؛  و��سحة  �أ�سباب 
تدخل  تقرت  مو�طنو  طالب 
�أج��ل  م��ن  �ملعنية  �ل�سلطات 
�أقرب  يف  �ملو�سوع  يف  �لنظر 

.. �لآجال 
�لتجاين  ن-ق- 

�مل��ي��د�ين  �ل��ربن��ام��ج  �إط���ار  يف 
�أمن  م�سالح  قبل  من  �مل�سطر 
ملكافحة  �ل���ه���ادف،  �ل��ولي��ة 
ظ���اه���رة �لإج�����ر�م �حل�����رشي 
�سمانا  ���س��ك��ال��ه،  �أ مبختلف 
و  �ل�سالمة  و  �لأم��ن  لتوفري 
كذ�  و  للمو�طنني،  نينة  �لطماأ
فرقة  متكنت  �ملمتلكات  حماية 
بامل�سلحة  �ملخدر�ت  مكافحة 
�لق�سائية  لل�رشطة  �لولئية 
من  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  خالل 
و  للمخدر�ت  م��روج  توقيف 
من  يبلغ  �لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ

�سنة.  )24 ( �لعمر 
تعود  �لأمني  �لن�ساط  حيثيات 
فرقة  �إىل  معلومات  ورود  �إىل 
مفادها  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
�ل�سالف  فيه  �مل�ستبه  ق��ي��ام 
�ل��ذك��ر ب��رتوي��ج �مل��خ��در�ت 
على  �لعقلية  ث���ر�ت  �مل���وؤ و 
�ملتو�جدة  �لأحياء  �أحد  م�ستوى 
��ستغالل  �لأغ����و�ط،  مبدينة 
بعد  و  �مل��ع��ل��وم��ات  ل���ه���ذه 
�لتحريات  و  �لأبحاث  تكثيف 

ومت  �لأخ����ري،  ه��ذ�  ت��وق��ي��ف  مت 
بعد  مب�سكنه  حجز  و  �سبط 
�لقانونية،  �لإجر�ء�ت  ��ستيفاء 
مادة  من  �ملخدر�ت  من  كمية 
كمية  كذ�  و  �ملعالج(،  )�لكيف 
ق���ر�����س �مل��ه��ل��و���س��ة،  م��ن �لأ
�أ�سلحة  ثالثة  �إىل  بالإ�سافة 

)�سكاكني(. بي�ساء 
�لإجر�ء�ت  ملف  ��ستكمال  بعد 
�ملتعلقة  �حلال  لق�سية  �جلز�ئية 
)كيف  �مل��خ��در�ت  ح��ي��ازة  ب���: 
�لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ و  معالج( 
ق�سد  ���رشع��ي،  م��ربر  ب���دون 
حيازة  �ل��ع��ود-  م��ع  �مل��ت��اج��رة 
من  حمظورة  بي�ساء  �أ�سلحة 
مربر  دون  �ل�ساد�س  �ل�سنف 
فيه  �مل�ستبه  تقدمي  مت  �رشعي، 
�جلمهورية  وكيل  �ل�سيد  �أمام 
ي��ن  �أ �لأغ���و�ط،  حمكمة  ل��دى 
على  �ل��ق�����س��ي��ة  م��ل��ف  �أح����ال 
لي�سدر  �لفوري،  �ملثول  جل�سة 
�حلب�س  ي���د�ع  �إ م���ر  �أ ح��ق��ه  يف 

قت. ملوؤ �
ق.ج

مب��ن��ا���س��ب��ة �مل��ه��رج��ان �ل��وط��ن��ي 
حل  �ل�سجون  د�رة  لإ �ل��ث��ام��ن 
بولية  �ملا�سي  �خلمي�س  ي��وم 
د�رة  لإ �ل��ع��ام  �مل��دي��ر   ، �أدر�ر 
دم����اج  �ل�����س��ج��ون و�إع�����ادة �لإ
زي��ارة  يف  في�سل،  ب��ورب��ال��ة  
على  كثب  عن  ل��الّط��الع  عمل 
�إط��ار  ويف  ق��ط��اع��ه،  م�ساريع 
و�يل  �ل�سيد  مع  �جتمع  �لزيارة 
و�لنائب  بهلول  �لعربي  �لولية 
بح�سور  �أدر�ر،  لولية  �لعام 
�لعام  �لأم��ني  �ل�سادة  م��ن  ك��ل 
�لتجهيز�ت  وم��دي��ر  ل��ل��ولي��ة 
�ملر�قبة  هيئة  ومدير  �لعمومية، 
من  و�إطار�ت  للبنايات،  �لتقنية 
ومكتب  �لعدل  وز�رة  م�سالح 
�ملكلفة  و�ملقاولت  �لدر��سات 
مدى  على  للوقوف  ب��الإجن��از، 
لقطاع  �لتابعة  �مل�ساريع  تقدم 
�ملدير  قام  و  بالولية،  �لعد�لة 
بزيارة  �ل�سجون  د�رة  لإ �لعام 
�ل��ذي  �أول���ف  �سجن  مل�����رشوع 
ي�����رشف ع��ل��ى ن��ه��اي��ت��ه و���س��دد 

�مل�رشع  ت�سليم  ���رشورة  على 
غ�سون  يف  �لأك��رث  على  كامال 
�لأمني  رفقة   وعاين   �سهرين، 
رئي�س  ون��ائ��ب  للولية  �ل��ع��ام 
�مل��ج��ل�����س �ل�����س��ع��ب��ي �ل��ولئ��ي 
لالأحد�ث  �لعقابية  �ملوؤ�س�سة 
باملوظفني  �خلا�س  �ملرقد  وز�ر 
����رشف  و�أ ل��ه��ا،  ل��ه��ذه  �لتابعني 
�نطالق  ���س��ارة  �إ �إع��ط��اء  على 
وتربية  �لفرو�سية،  �سباق  نهائي 
�ملائية،  ب��الأح��و����س  ���س��م��اك  �لأ
هكتارن   50 ت�سجري  وعملية 
مب�ساركة   2020 �سنة  لربنامج 
���س��الك  و�لأ �ملحلية  �ل�سلطات 
���رشة  و�أ �مل��دين  �ملجتمع  �لأمنية 
�لإع����الم، وت��ف��ق��د ب��الإ���س��اف��ة 
�مل��ر�ف��ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  ذل��ك  �إىل 
�ل�ستار  ���س��دل  �أُ وق��د  بالولية، 
يوم  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  على 
قد  فعالياته  وك��ان��ت  �ل�سبت، 
با�ستقبال  �خلمي�س  يوم  �نطلقت 
لوفود.                                                                                      �
�لرحمن عبد  بلو�يف 

مواطنو تقرت يطالبون با�ضرتجاع قطار 
كوراديا خط تقرت ق�ضنطينة 

مروج املخدرات واملوؤثرات العقلية
 يف قب�ضة االأمن باالأغواط

مبنا�ضبة املهرجان الوطني الثامن الإدارته

املدير العام الإدارة ال�ضجون يزور 
اأدرار
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جمعية "كنوز اجلزائر" تو�ضي الوايل بعدم هدم 
املعامل التاريخية

فـوزي .ق
------------------ 

"�لتحرير"  حتوز  �لر�سالة،  ويف 
يف  "جاء  منها،  ن�سخة  على 
تاريخ  ل  لقوم  ع��زة  ل  ث��ر  �لأ
مل  ذ�  �إ لقوم  ت��اري��خ  ول  لهم، 
حتمي  ���س��اط��ني  �أ م��ن��ه��م  ي��ق��م 
فتعمل  تاريخها،  رج��ال  ث��ار  �أ
وهذ�  منو�لهم  على  وتن�سج 
وطني  تعليم  على  يتوقف  كله 
�لوطن،  وو�سطه  �لوطن،  د�يته 
�لعظماء  ميوت  �لوطن  وغايته 
ميوت  خالدة،  �أعمالهم  وتبقى 
قوة  �أعمالهم  وتبقى  �لعظماء 
حت�����رك ور�ب��ط��ة جت��م��ع ون��ور 

ما  كل  ينع�س،  وعطر  يهدي 
م��ري�ث  م��ن  �لعظماء  ي��رتك��ه 
بها  نعتز  و�أفك�ار  �أعم�ال  هو 

بها". ونقتدي  منها  ونعترب 
�ل��ر���س��ال��ة،  ذ�ت  و�أ���س��اف��ت 
م�سمعنا  �إىل  ت��ن��اه��ى  "لقد 
هدم  حول  ��ستفتاء  �إج��ر�ء  خرب 
هذ�  �ل�����و�دي  بلدية  �سومعة 
عن  حقيقة  يعرب  �ل��ذي  �ملعلم 
لولي�ة  �لت�اريخية  �ل��ذ�ك��رة 
وزي�ر  عليها  �أكد  �لتي  �لو�دي 
على  حي  و�ساهد  �ملجاهدي�ن 
كما  �لفرن�سي،  �لإحتالل  ثار  �آ
على  دلل��ة  ذ�ت  تعترب  نه�ا  �أ
تاريخية  حلقبة  معماري  طابع 

�لعريق  �جلز�ئري  �لتاريخ  من 
ورمزيتها  بتنوعها  �ملعامل  فكل 
بها  �لعتناء  يتم  �لتاريخية 
�لعامل  مدن  كل  يف  وترميمه�ا 
هدمها  ولي�س  طائلة،  مببالغ 
لها،  �لتاريخي  �ملوروث  و�إز�لة 
�جلديدة  لالأجيال  جت�سد  نها  لأ
�ساه�د  �أو  �لأج���د�د  �جن���از�ت 
�أو  �لقدمي  �لحتالل  ثار  �آ عل�ى 
بدي�ل من خالل  �قت�سادي  ر�فد 
�لتاريخية  �ل�سياحة  ت�سجيع 
ل��ف  �لأ مدينة  تفقد  �سنة  كل 
طابعه�ا  من  ج�زء�  قب�ة  و  قب�ة 
�ل��ذي  �لرت�ث�ي  و  �لتقلي�دي 
من  برهارد(  �أ ليز�بيت  )�إ �سحر 
جاذبة  �سياحية  قبلة  وكان  قبل 
كانت  �لتي  �لأجانب  لل�سو�ح 
�سنو�ت  �لو�دي  ولية  بهم  تعج 
�إىل  و�لثمانيات  �ل�سبعين�ات 
و�أ�س�س  �لت�سعين�ات  غ��اي��ة 
و�قت�سادية  جت��ارية  حلركية 

. ينة ملد با
بالقول"  �لر�سالة  ���س��ارت  و�أ
هدم  ل��ق�����ر�ر  �أ�سفنا  ن�سجل 
�لقدي�م  �ل���و�دي  بلدية  مقر 

رغم  ل��ه  �ملحاذية  و�لبنايات 
هيك�ل  ل��ت��ج��دي��د  ت��ث��م��ي��ن��ن��ا 
يعط�ي  ل  ذلك  لكن  �لبلدي�ة 
�ملعم�اري  �لط�ابع  له�دم  �حل�ق 
ل  بنايات  ن�����س��اء  و�إ �لعتي�ق 
ث��ق��اف��ة  �أو  روح  �أي  حت��م��ل 
كان  باملنطقة  تتعلق  وه��وي��ة 
غ��الف  تخ�سي�س  �لأول�������ى 
و�لعتن�اء  لرتميمه�ا  م��ايل 
�لتي  غرد�ية  مبدينة  �أ�سوة  بها 
على  �ملتع�اقبون  �لولة  حافظ 
لرت�ثه�ا  �لتقليدي  طابعه�ا 
�ل��ع��ري��ق �ل���ذي حت���ول لأح�����د 
�لب�ارزة  �ل�سياحية  �ملع�امل 
�جل��ز�ئ��ر  ب��ه��ا  تفتخ�ر  �ل��ت��ي 
�لتي  �ملدينة  تنظيف  و  ق�اطبة، 

�لقم�امة" يف  تغرق 
ودع����ت �ل��ر���س��ال��ة �مل��وج��ه��ة 
�لأول  �لتنفيذي  للم�سوؤول 
�لنظ�ر  "�إع�ادة  �إىل  بالولية، 
و�حلفاظ  �له�دم  فر�سية  يف 
�لعتيق  �جلمايل  �لطابع  على 
خ�سو�سا  وقبة  قبة  �ألف  ملدينة 
بلدية  تتو�سط  �لتي  �ل�سومعة 

�سوف". و�دي 

الوالية، عن  لوايل  ر�ضالة وجتها  بالوادي، يف  الوالئي  املكتب  "كنوز اجلزائر"،  ال�ضياحية  الوطنية  عربت اجلمعية 
ملقر  املقابلة  ال�ضومعة  لهدم  بالوالية،  االأول  امل�ضوؤول  له  دعا  الذي  اال�ضتفتاء  بخ�ضو�ص  و�ضجبها  وغ�ضبها  ا�ضتنكارها 

اجلديد. البلدية 

ا�ضتفتاء  بخ�ضو�ص  الوايل  را�ضلت 

لنقابة  �ملُنتخب  �ل��ف��رع  دع��ا 
حمه  �ل�سهيد  بجامعة  "كنا�س" 
�لتعليم  وز�رة  بالو�دي،  خل�رش 
�إىل  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل 
ما  جت��اه  م�سوؤوليتها  حت��م��ل 
بالتجاوز�ت  �ل��ف��رع  و�سفه 
وتتفاقم  ت�سيع  فتئت  ما  �لتي 
ن�س  ح�سب  �ل��و�دي،  بجامعة 
�أزمة  بعد  ل�سيما  �لنقابة،  بيان 
كلية  يف  �لدكتور�ه  م�سابقة 

. د لقت�سا �
مل�سابقة  �لتكوين  فريق  جتريد  مت 
�لعلمية  و�لهيئات  �لدكتورة 
ل��ل��ك��ل��ي��ة، م��ن �ل�����س��الح��ي��ات 
و�لتنظيمية  د�رية  و�لإ �لعلمية 
ن�س  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ي��د�غ��وج��ي��ة 
 547 رق���م  �ل���ق���ر�ر  ع��ل��ي��ه��ا 
 2016 ج��و�ن   02 يف  �مل���وؤرخ 
تنظيم  كيفيات  يحدد  �ل��ذي 
�لثالث  �ل��ط��ور  يف  �لتكوين 
و�����رشوط �إع�����د�د �أط���روح���ة 
وكذ�  ومناق�ستها،  �لدكتور�ه 
 01 رق��م  �ل���وز�ري  �ملن�سور 
 ،2019 �سبتمرب   12 يف  �ملوؤرخ 
تنظيم  كيفيات  يحدد  �ل��ذي 
�لل��ت��ح��اق  م�سابقة  و�إج����ر�ء 
�لثالث  �لطور  يف  بالتكوين 
�سهادة  على  �حل�سول  �أجل  من 
 -  2019 بعنو�ن  �ل��دك��ت��ور�ه 
بفريق  ��ستبد�لهم  ومت   ،2020
م�سابقة  ع�سية  جديد  تكوين 

ه. �لدكتور�

�لنقابي،  �ل��ف��رع  ذ�ت  وث��م��ن 
قر�ر  �لذكر،  �سالف  بيانه  يف 
م�سوؤولة  ي��ف��اد  ب��اإ �ل��و���س��اي��ة 
�حلقائق  وتق�سي  للتفتي�س 
�سهر  �أو�خ��ر  �ل��و�دي  بجامعة 
على  للوقوف  �ملن�رشم،  جانفي 
�مل��وج��ودة  �ل��ت��ج��اوز�ت  حجم 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �جل��ام��ع��ة، 
ن��ه��ا  �أ �أك���دو�  �ل��ت��ي  ح�سبهم، 
تقارير  �سدق  على  �آخر  دليل 
كانو�  �لتي  �لنقابي،  �ل��ف��رع 
�لو�ساية  �إىل  ب��ه��ا  يبعثون 
�لتي  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل 
�لتام  �لغياب  من  فيها  ��ستكو� 
وعديد  �لت�سيري،  يف  لل�سفافية 
ح�سبهم،  �لأخرى،  �لتجاوز�ت 
يكون  باأن  توقعاتهم  بدو�  �أ كما 
هذه  حازما  �لو�ساية  موقف 
للتجاوز�ت  حد�  لي�سع  �مل��رة 
فيها،  �ملت�سبب  د�ب��ر  ويقطع 
�لدو�س  بعد  ل�سيما  ح�سبهم، 
�لتعليمية  �مل���ق���رر�ت  ع��ل��ى 
ذ�ت  ث��م��ن  ك��م��ا  و�ل���وز�ري���ة، 
�مل��ذك��رة  ج��اء يف  م��ا  �ل��ب��ي��ان، 
يف  �ملوؤرخة   14 رقم  �لوز�رية 
�ملتعلقة  �ملنق�سي،  جانفي   19
ب��ال��ت�����س��اور م���ع �ل�����رشك��اء 
�لتكفل  �أجل  من  �لجتماعيني، 
للتنظيمات  �مل�رشوعة  باملطالب 
جاء  ما  �إىل  بالإ�سافة  �لنقابية، 
رق��م  �ل���وز�ري���ة  �مل��ذك��رة  يف 
جانفي   30 يف  �مل��وؤرخ��ة   106

بتوفري  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��ن�����رشم، 
�جلامعية. �ملوؤ�س�سات  يف  �لأمن 
وي��ب��ق��ى حت��ق��ي��ق م���ا ج���اء يف 
�ل��ذك��ر،  �سالفتي  �مل��ذك��رت��ني 
م���ن �مل�����س��ت��ح��ي��الت �ل�����س��ب��ع 
�ملُنتخب  �لنقابي  �لفرع  ح�سب 
خلفية  على  �لو�دي"،  "لكنا�س 
نهم  �أ من  بيانهم،  يف  ذكروه  ما 
�آخ��ر  �إىل  ح��ني  م��ن  ي�سمعون 
ظل  يف  ح�سا�سة،  ق�سايا  عن 
�إر�دة  وجود  مع  عليها،  �لت�سرت 
�لفاعلة  �لنقابات  على  للتاآمر 
يف  �جل��ام��ع��ة،  يف  و�ل�����رشي��ف��ة 
متكينهم  وع��دم  ملنعهم  �سارة  �إ
م��ن ق��اع��ة ب��اجل��ام��ع��ة لإج���ر�ء 
�لتقرير  ملناق�سة  عامة  جمعية 
�لنقابي  للفرع  دب��ي  و�لأ �ملايل 
من  عهدته،  �ملنتهية  �ملُنتخب 
للمكلف  �مل��ج��ال  ف�سح  �أج���ل 
�أخ��رى  ع��ام��ة  جمعية  ب��اإج��ر�ء 
جديد  م�سري  مكتب  لنتخاب 
�إط���ار  يف  �ل��ن��ق��اب��ي  ل��ل��ف��رع 
�سا�سي  �لأ و�لقانون  �لقانون 
تاأ�سفو�  كما  ”كنا�س”،  لنقابة 
ترمي  ممار�سات  وج��ود  على 
حتقق  ما  وتقوي�س  لإ�سعاف 
ن�سال  بف�سل  �إجن���از�ت  م��ن 
خلق  خالل  من  م�سوؤول،  نقابي 
م��و�زي،  نقابي  لفرع  مكتب 
�مل���و�زي  �ل��ف��رع  �إن  ح��ني  يف 
مكتب  بت�سكيل  تكليف  لديه 
عامة  جمعية  خالل  من  جديد 

للقانون. طبقا  �نتخابية 
"كنا�س"  �لنقابي  �لفرع  و�أكد 
�لتم�سك  على  �لو�دي،  بجامعة 
مو��سلة  يف  �مل�����رشوع  بحقه 
حقوقه  ع��ن  �ل��دف��اع  معركة 
�ملوؤقت  �ملن�سق  �سد  وهيبته، 
د�رة  و�إ �ملُنتخب،  غري  للفرع 
�جل��ام��ع��ة، وذل���ك م��ن خ��الل 
�لن�سال  يف  جديدة  طرق  �سن 
جامعة  م�ستوى  على  �لنقابي 
�ل����و�دي م��ن خ���الل �ف��ت��ك��اك 
�لعد�لة،  ط��ري��ق  ع��ن  �حل��ق��وق 
باأن  �لنقابة،  بيان  ذك��ر  حيث 
عن  �متنعت  �جل��ام��ع��ة  د�رة  �إ
�لق�سائية  �لأح��ك��ام  تنفيذ 
�لعد�لة  فيها  ف�سلت  �ل��ت��ي 
ل�����س��احل��ه��م، و����س��ف��ني ب���اأن 
�أن�سفتهم  �ملحكمة  ق���ر�ر�ت 
و�أكدت  هيبتهم،  لهم  و�أعادت 
ملن�سقه  �لتمثيلية  �ل�سفة 
�ل�سطو  عملية  رغم  �ملُنتخب 
مقره،  ��ستهدفت  �لتي  �لفا�سلة 
�ل��وز�رة  دع��و�  كما  ح�سبهم، 
يف  �لتعجيل  �إىل  �ل��و���س��ي��ة 
ت�سب  حا�سمة  ق��ر�ر�ت  �تخاذ 
ي��ج��اب��ي  �لإ �لتغيري  �جت���اه  يف 
نه  �ساأ من  �لذي  �جلامعة  لو�سع 
بناء  يعيد  ج��دي��د  و�ق��ع  خلق 
و�ل�رشكاء  �ستاذ  �لأ بني  �لثقة 
د�رة  و�إ جهة  من  �لجتماعيني 

�أخرى. جهة  من  �جلامعة 
ق .م

ت��ع��ت��زم �ل��ر�ب��ط��ة �ل��ولئ��ي��ة 
ب��ال��و�دي،  و�لعمل  للريا�سة 
تكوينية  دورة  تنظيم  �إىل 
�ل��ري��ا���س��ي  "�لإع�������الم  يف 
بالتن�سيق  وذلك  و�ل�سحافة"، 
لل�سمعي  �جلز�ئري  �ملنتدى  مع 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��ب�����رشي 

�ستار. قولدن  موؤ�س�سة 
رئي�س  فاد  �أ ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
�أن  ح�سيفة"  "ناجي  �لر�بطة 
�لتي  �لتكوينية  �ل��دورة  ه��ذه 
ي���ام،  �أ  03 م���د�ر  ع��ل��ى  مت��ت��د 
�ملقبل،  �خلمي�س  يوم  من  بد�ية 
�ستاذة  �لأ من  كوكبة  ين�سطها 
يف  �ملخت�سني  و�ل�سحافيني 
�لإعالمي  غ��ر�ر  على  �ملجال 
ك�رشود،  �سامي  بوطاجني،  مر�د 
ليا�س  �إ بوع�سة،  �ل��دي��ن  زي��ن 

بو�سا�سية. وحممد  زوبريي 
و�أو����س���ح ن��ف�����س �مل��ت��ح��دث، 
ع��ّدة  تت�سمن  �ل����دورة  �أن 
تقنيات  تت�سمن  منها  حماور 
�ل�سحفي  �مل��ج��ال  �ل��ت��ح��ري��ر، 
�لريا�سي،  �لتعليق  �لتقني، 
ك��ت��اب��ة �لأخ��ب��ار و�ل��ت��ق��اري��ر، 
�لتلفزيوين،  و�لإخر�ج  نتاج  �لإ
�إىل  �ل��ت��ل��ف��زي��وين،  �ل��ت��ق��دمي 
�لتلفزيوين،  �لتن�سيط  جانب 
�ل��ت�����س��وي��ر �ل��ت��ل��ف��زي��وين، 
�ل��ت�����س��وي��ر �ل��ف��وت��وغ��ر�يف، 
وكذ�  �لت�سال  �لنفوغر�فيا، 

و�لتجميل. �لديكور 
�لتكوينية،  �لدورة  هذه  وتهدف 
دوليون،  خرب�ء  ين�سطها  �لتي 
من  �ل�سابة  �لطاقات  بر�ز  �إ �إىل 
دو�ًسا  وتلقينهم  �جلز�ئر  عمق 
وكتابة  و�لتعبري  ل��ق��اء  �لإ يف 
�لور�سات  خالل  من  �لأخبار 
يف  خمت�سون  يوؤطرها  �لتي 
�إىل  خمتلفة،  ريا�سية  جمالت 
�ملُر��سلني  قدر�ت  حت�سني  جانب 
�ل�����س��ح��ف��ي��ني �مل�����س��ت��غ��ل��ني يف 
�مل���ي���د�ن، و�ملُ��ه��ت��م��ني مب��ج��ال 
كل  يف  و�لإع���الم،  �ل�سحافة 
�ل�سحفية،  باملر��سلة  يتعلق  ما 
�لتي  و�لأبجديات  و�لقو�عد 
�لتقرير  �إع��د�د  يف  يحتاجونها 
تبتغي  كما  �ل�سحفية،  �ملادة  و  �أ
�مل�ساركني  متكني  �ل��دورة  هذه 
حترير  مهار�ت  �إكت�ساب  من 
مهنية  بطريقة  �ل�سحفي  �خلرب 

بد�عية. و�إ فنية 
�لدورة  �أن  �ىل  �سارة،  �لإ جتدر 
�لإع�����الم  يف  �ل��ت��ك��وي��ن��ي��ة 
�ستقام  و�ل�سحافة،  �لريا�سي 
�ل�سباب  موؤ�س�سات  ديو�ن  مبقر 
�أن  على  �لو�دي،  مدينة  و�سط 
نهاية  يف  �مل�ساركون  يتوج 
م�ساركة  ب�سهاد�ت  �لتكوين 

�لدورة. يف 
.ع منل�ي 

متكن  �لتهريب  حماربة  �إطار  يف 
بحا�سي  قليم  �لإ �لدرك  عنا�رش 
عا�سمة  �رشقي  �لو�قعة  خليفة 
ولي���ة �ل���و�دي،م���ن �لإط��اح��ة 
للمحروقات  مهربني  بثالثة 
بها  ق��ام  تون�س،�لعملية  نحو 
معلومات  �ثر  �ل��درك  عنا�رش 
�لأ�سخا�س  ه���وؤلء  �أن  تفيد 
ي��ق��وم��ون ب��ت��ه��ري��ب �مل���ازوت 
حيث  �ل�رشقية  �حل���دود  نحو 
على  حمكم  كمني  ن�سب  مت 
 16 �ل��وط��ن��ي رق���م  �ل��ط��ري��ق 
وت���ن���درج ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة يف 
�ل��ت��ج��ارة غري  �إط���ار حم��ارب��ة 
�مل�����رشوع��ة و�ل��ت��ه��ري��ب �ل��ذي 
ي�����رش ب��الق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي 
�أزمة  تعي�س  �لبالد  و�ن  خا�سة 
�نخفا�س  ظل  يف  �قت�سادية 

�لبرتولية  �ل��ع��ائ��د�ت  قيمة 
فيهم  �مل�سبوه  توقيف  ليتم 
وت��ف��ت��ي�����س��ه��م ل��ي��ت�����س��ح يف 
نوع  من  �ملركبات  �أن  �لنهاية 
م��ار���س��ي��د����س حت��م��ل �أرق��ام��ا 
معدلة  خز�نات  حتوي  وطنية 
للتهريب  خ�سي�سا  م��ع��دة 
�لفور  على  توقيفهم  مت  ي��ن  �أ
مقر  �إىل  �مل��رك��ب��ات  و�ق��ت��ي��اد 
�لد�ئرة  بذ�ت  قليمي  �لإ �لدرك 
ق�سائي  حم�رش  حترير  مت  حيث 
�سيء  على  دل  �إن  وهذ�  �سدهم 
جهاز  حر�س  على  ي��دل  من��ا  ف��اإ
�لت�سدي  على  �لوطني  �لدرك 
�قت�سادية  �جلرمية  �أ�سكال  لكل 

جمتمعية  �أو  كانت 
مبارك قدوده 

اأزمة م�ضابقة الدكتوراه يف كلية االقت�ضاد تثري اجلدل

الوادي "التجاوزات" بجامعة  وقف  اإىل  الو�ضاية  "كنا�ص" تدعو 

تنظمها الرابطة الوالئية للريا�ضة والعمل بالوادي

دورة تكوينية يف االإعـالم الريا�ضي 
وال�ضحافة

من طرف درك حا�ضي خليفة 

اإحباط عملية تهريب وااليقاع بثالثة 
مهربني للمحروقات
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ببلدية عني الزانة ب�ضوق اأهرا�ص

اأفريقيا �ضمال  اأدب  و  املغاربي  لالأدب  اأ�ض�ص  حوحو  ر�ضا  •• االأديب 

تنظيم ملتًقى وطنيا حول  م�ضرية االأديب واملجاهد 
بق�ضنطينة ر�ضا حوحو 

علجية عي�ص
----------------

حوحو   ر�سا  �أن  �لكتابات  جتمع 
فقط  �جلز�ئري  لالأدب  يوؤ�س�س  مل 
�سمال  �أدب  و  �ملغاربي  لالأدب  بل 
�إىل ح�سارة  �أفريقيا، بل كان يدعو 
فر�سا  ح�سارية،  �أ�س�س  على  تبنى 
ما  �أ�س�س  و  لالإن�سان  �أّرخ  حوحو 
�أجل  من  �لإن�سان،  ب��اأدب  ي�سمى 
�لعاملية،  و  �لإن�سانية  �إىل  �لو�سول 
�لأدي��ب  ف��اإن  �لدر��سات  ح�سب  و 
�لبوؤ�ساء  بكتاب  تاأثر  حوحو  ر�سا 
عن  كتب  حيث  هيجو،  لفكتور 
�لفقر�ء بالعربية، و لذ� فهو يعدُّ  من 
نقد  يف  �لأدب��اء  و  �لكتاب  عمالقة 
و  �لثقافية  و  �لجتماعية  �لأو�ساع 
�ل�سيا�سية يف �ملجتمع، وقد و�سف 
بامل�سلح  حوحو  ر�سا  �لباحثون 
�ل�سيا�سي، و و�سفه �آخرون بالناقد 

من  و  �ملَُجّدد  �ملفكر  و  �لجتماعي 
فكر�  له  �أن  و  �حلرة،   �لكلمة  رو�د 
��ست�رش�فية جتاوز  و روؤية  طالئعيا 
يف  �ل�سيق  �ملجتمعي  حميطه  بها 
توؤكد  كتاباته  و  �جلز�ئر،  و  �حلجاز 
نزعة  ذ�  و  لل�سالم   �نه حمب  على 
�إن�سانية، ��ستطاع ر�سا حوحو فيها 
تتقاطع  فنيا  �سكال  ي�ستخدم  �أن 
�أبرزها  �أدبية  مذ�هب  فيه خ�سائ�س 

"�لو�قعية " بتجلياتها �ملختلفة.
يتحدث  جنده  كتاباته  خالل  فمن 
يعي�سه  �لذي  �ل�سيا�سي  �لزيف  عن 
�ملجتمع �لعربي، كما �أنه كان ثوريا 
فكان  �لكلمة،  مبعنى  �جتماعيا 
يتحدث عن �لبوؤ�ساء  و �ملظلومني  و 
�لفقر�ء و هو بذلك ي�سري على نهج  
فيكتور هيجو، ما يجعل �لبحث عن 
منهجه يف طرح �لق�سايا قائما....  و 
حوحو  ر�سا  �لأديب  ��ستعمل  ملاذ� 

�أ�سلوب �ل�سخرية و هو يتطرق �إىل 
�لأبعاد �حل�سارية يف جل كتاباته ، و 
كيف ميكن �ملقارنة بينه و بني �ملفكر 
مالك بن نبي و �أرنولد توينبي، �أما 
�لكتابة �مل�رشحية عند �لأديب ر�سا 
حوحو فهي تتميز بالدر�ما �حلديثة، 
فر�سا  �لكوميدية،   �لرت�جيدية  �أو 
ن�سالية  خلفيات  له  كانت  حوحو 
لأنه يحافظ على �للغة �لعربية، كما 
كان مييل �إىل �مليلودر�ما �لتي ظهرت 
يعترب  و   �لرومان�سية،  �ملدر�سة  مع 
ر�سا حوحو من �لكتاب �جلز�ئريني 
�مل�رشح.و  جمال  يف  ب��رزو�  �لذين 
يقارن  �جلز�ئرية  �لرو�ية  بخ�سو�س 
�أعمال ر�سا حوحو  �لباحثني  بع�س 
باجليل �حلديث من �لرو�ئيني. �سوؤ�ل 
�سبق و �أن طرحه  �لدكتور �ل�سعيد 
هو  و  خن�سلة  جامعة  من  بوطاجني 
�ملَِقي�س  و  �ملُِقي�س  ثنائية  يبحث عن 

نقدية   �آر�ء  تطبيق  �إ�سكالية  طارحا 
�أو  حوحو  ر�سا  ن�سو�س  على 
ن�سو�س  على  تطبيقها  و  غ��ريه 
ليلة  ليلة و  �ألف  ذ�ت مرجعية مثل 
بوطاجني  ح�سب  �لقر�آن؟،  حتى  �أو 
�ل�رشد  على  حوحو  ر�سا  يعتمد 
ما  �أو   ، للغاية  �لبطيء  �لت�سجيلي 
�مل�ستويات   " ب���:  عليه  ي�سطلح 
عند  موجود  هو  مثلما  �ل�رشدية" 
�لبع�س  يقف  فيما  تيمور،  حممود 
�لأخالقي  و  �لجتماعي  �لُبعد  �أن 
عن  حوحو  ر�سا  متيز  �لتي  �مليزة 
�جل��ز�ئ��ري��ني،  �ل��رو�ئ��ي��ني  بع�س 
فكتابات ر�سا حوحو تناولت �لبعد 
للمجتمع  �لأخالقي  و  �لجتماعي 
�لتي  �لتغيري  درج��ات  و  �جلز�ئري 
�لعالقات  و  �لقيم  على  ت��ط��ر�أ 
ل�سيما   ، �ل�سائدة  �لجتماعية 
هي  و  �لقرى"   �أم  "غادة  رو�يته 
�أن  حوحو  ر�سا  فيها  حاول  رو�ية  
يقدم �لإجابة عن �ملظاهر �ل�سلبية و 
غياب �إمكانية �لتخاطب و �لت�سال 
يف  تعي�س  �لتي  �جلز�ئرية  للمر�أة 
بيئة متحجرة، ما ميكن �لإ�سارة �إليه 
بانتمائه  معروف  حوحو  ر�سا  �أن 
جعله  ما  �مل�سلمني،  �لعلماء  جلمعية 
�بن  �حلميد  عبد  بالعالمة  يتاأثر 
بادي�س �لذي كان من �أكرب �ملحاربني 
للطرق �ل�سوفية �لتي بنت فكرها و 
�ل�سعوذة،  و  �ل�سحر  طقو�سها على 
�رشيط  عر�س  يتخلله  �مللتقى 
�لأدي��ب،  م�سرية  يتناول  فيديو 
يقدمها  خا�سة  �سهادة  تقدمي  مع 
�أ�ستاذ  حوحو  �سالح  �لدكتور 
�سعرية  قر�ء�ت  و  ب�سكرة  بجامعة 
تتناول مو�سوع �ل�سهيد و �لوطن.

ي�ضلط اأكادمييون اليوم الثالثاء يف ملتقى وطني حول  م�ضرية االأديب و  املجاهد ر�ضا حوحو ، و هذا يف االحتفال  بالذكرى 31 
لليوم الوطني لل�ضهيد، امل�ضادفة للثامن ع�ضر فيفري )1989/2020( الذي حتت�ضنه دار الثقافة مالك حداد، حتت �ضعار: 
" دم ال�ضهادة .. حرب االإبداع"، و يوؤرخ هذا امللتقى مرحلة مميزة من حياة ر�ضا حوحو االأدبية خا�ضة ما تعلق بالرواية،  و 
التي  اأ�ض�ص فيها  ملا ي�ضمى بـ: اأدب االإن�ضان، يقول نقاد، اإن االأكادمييني  امل�ضتغلني يف فن الرواية مل ي�ضلوا بعد اإىل حتديد 

دقيق و اأكادميي للطريقة التي يكتب بها ر�ضا حوحو.

لل�ضهيد الوطني  لليوم  الـ:31  الذكرى  يف 

�لوطني  للجي�س  مفرزة  �أوق��ف��ت 
عن�رشي  بباتنة،  �لأح��د  �ل�سعبي، 
�لإرهابية،  للجماعات  دعم   )02(
�أفاد به �ليوم �لثنني بيان  ح�سب ما 

لوز�رة �لدفاع �لوطني.
�إط��ار  يف   ": �أن��ه  �لبيان  يف  وج��اء 
وبف�سل  �لإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 
�أوقفت مفرزة  ��ستغالل �ملعلومات، 
يوم  �ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س 
 )02( عن�رشي   ،2020 فيفري   16
بباتنة  �لإرهابية  للجماعات  دعم 

/ن.ع.5".
�ملنظمة  �جلرمية  حماربة  �إطار  يف  و 
�ملتو��سلة  �لعمليات  �سياق  ويف 
�لجتار  حماولت  لإف�سال  �لهادفة 
ذ�ت  �أ�ساف  باجلز�ئر،  باملخدر�ت 
�مل�سدر �أن مفرزة م�سرتكة للجي�س 
�لوطني �ل�سعبي ببني ونيف بولية 
�لثالثة،  �لع�سكرية  بالناحية  ب�سار 
�لكيف  من  كبرية  كمية  �سبطت 
كيلوغر�ما،   )540( ب�  تقدر  �ملعالج 
فيما �أوقفت مفرزة �أخرى بالتن�سيق 
بتلم�سان،  �جل��م��ارك  م�سالح  مع 
تاجر  �لثانية(  �لع�سكرية  )�لناحية 
 )280( وحجزت  خم��در�ت   )01(
كانت  �مل��ادة  نف�س  من  كيلوغر�ما 

خمباأة د�خل مركبة �سياحية. 
حر�س  �سبط  �ل�سياق،  نف�س  يف  و 
بالناحية  بال�سلف  �ل�����س��و�ح��ل 
�لع�سكرية �لأوىل، )30( كيلوغر�ما 
�أوقفت  �ملعالج، يف حني  �لكيف  من 
�لوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة 
بالناحية  بق�سنطينة  �ل�سعبي 
 )04( �أربعة  �خلام�سة،  �لع�سكرية 
 )700( بحوزتهم  خم��در�ت  جت��ار 

قر�س مهلو�س.
�لوطني  للجي�س  مفارز  و�وقفت 
�ل�سعبي  بكل من برج باجي خمتار 
�لع�سكرية  )�لناحية  ومترن��ست 
ت�سعة  �خرى،  جهة  من  �ل�ساد�سة( 
�أربع  )19( �سخ�سا و�سبطت  ع�رش 
وخم�س  كهربائية  مولد�ت   )04(
�لوقت  ، ويف  )05( مطارق �سغط 
�ل�سو�حل  حر�س  فيه  �أحبط  �لذي 
ل�  �رشعية  غري  هجرة  حم��اولت 
من  على  كانو�  �سخ�سا   )112(
من  بكل  �ل�سنع  تقليدية  ق��و�رب 
وعنابة.  و�ل�سلف  م�ستغامن  وهر�ن 
غري  مهاجر�   )36( توقيف  مت  كما 
خمتلفة  جن�سيات  م��ن  ���رشع��ي 

بتمرن��ست وتلم�سان.
ق.ج

توقيف عن�ضرْي  دعم للجماعات 
االإرهابية بباتنة

�لتي  �لطبية،  �لقافلة  ��ستهدفت 
�لأح��د  ي��وم  تنظيمها  �إىل  ب���ادرت 
لالأمر��س  �لأمل"  "ب�سمة  جمعية 
بلدية عني  583 �سخ�سا من  �ملزمنة، 
�لز�نة �حلدودية )ولية �سوق �أهر��س( 
�ملجاورة  و�ملعزولة  �لنائية  و�ملناطق 

لها.
�ملبادرة  ه��ذه  تاأطري  على  و�أ����رشف 
�ملديرية  م��ع  بالتن�سيق  �ملنظمة 
من  �أزيد  و�ل�سكان،  لل�سحة  �ملحلية 
�لعمومي  �لقطاعني  من  طبيبا   25
د�ء  من  كل  يف  خمت�سني  و�خلا�س 
وطب  �لباطنية  و�لأمر��س  �ل�سكري 
و�لطب  �ملعدية  و�لأمر��س  �لأطفال 
�إىل عدد  �إ�سافة  �لعيون،  �لعام وطب 
و  �لنف�سانيني  �لأخ�سائيني  من  �آخر 

ل���/و�أج/،  �أو�سحته  كما  �ملمر�سني، 
رئي�سة ذ�ت �جلمعية، نادية دو�ودة.

وم���ن ���س��م��ن �ل���ع���دد �لإج���م���ايل 
هذه  ��ستهدفتهم  �لذين  لالأ�سخا�س 
�إجر�ء عمليات    28 توجيه  �لقافلة مت 
و�حلنجرة  �لعيون  طب  يف  جر�حية 
�إد�رة  مع  بالتن�سيق  وذلك  و�مل��ر�رة 

�مل�ست�سفى �لقدمي بعا�سمة �لولية.
ول�سمان جناح هذه �لعملية �لت�سامنية 
بلدية  عمق  يف  تقع  مناطق  وبلوغها 
مديرية  م�سالح  �سخرت  �لز�نة،  عني 
�سيارتي  للولية  و�ل�سكان  �ل�سحة 
�لو�سائل  باأحدث  جمهزتني  �إ�سعاف 
�إ�سعاف  �سيارة  عن  ف�سال  �لطبية 
�ملدنية  �حلماية  مل�سالح  تابعة  �أخرى 
و�سبه  �لأطباء  نقل  �سمنت  وحافلة 

�لطبيني.وبعد �أن �عتربت هذه �لقافلة 
�لولية  بهذه  نوعها"  من  "�لأوىل 
دو�ودة  �ل�سيدة  ك�سفت  �حل��دودي��ة، 
باأن هذه �لقافلة �ستحط رحالها قريبا 
و�سيدي  خل�سارة  من  كل  ببلديات 
�إىل  وحلنان�سة  �لويد�ن  و�سافل  فرج 
بالتن�سيق  طبية  خيمة  تنظيم  جانب 
مطلع  �ملدنية،  �حلماية  م�سالح  مع 
لفوي�س  مبنطقة  وذلك  �ملقبل  مار�س 
مومن.وتهدف  �أولد  لبلدية  �لتابعة 
كل هذه �ملبادر�ت �أ�سا�سا �إىل "تقريب 
�ل�سحة من �سكان �ملد��رش و�لأرياف 
ومنحهم  و�مل�ساتي  �ملعزولة  و�ملناطق 
عديد  يف  �لكافية  �لطبية  �لرعاية 
جتنيبهم  وبالتايل  �لتخ�س�سات، 
بعا�سمة  للعالج  �لتنقل  م�سقة 

جماورة"،  بوليات  وحتى  �لولية 
ح�سب ذ�ت �ملتحدثة، �لتي �أردفت باأنه 
بالتو�زي مع ذلك تعتزم �جلمعية "عما 
�أيام حت�سي�سية للوقاية  قريب" تنظيم 
�لتغذية  ح��ول  و�أخ���رى  �لقمل  م��ن 
لقاء  جانب  �إىل  �ملتمدر�سني،  و�سحة 
د�ء  عن  �ملبكر  للك�سف  حت�سي�سي 
�ل�رشطان، وذلك على م�ستوى جامعة 
م�ساعدية.جدير  �ل�رشيف  حممد 
�لأمل"  "ب�سمة  جمعية  �أن  بالذكر 
 ،  2015 يونيو  يف  تاأ�س�ست  �لتي 
تهدف �أ�سا�سا �إىل �سمان رعاية طبية 
للمو�طنني و�ملر�سى حتى يف �ملنازل، 
للوقاية  حت�سي�سية  بلقاء�ت  و�لقيام 

من عدة �أمر��س.
ق.ج

القافلة الطبية جلمعية "ب�ضمة االأمل" لالأمرا�ص املزمنة ت�ضتهدف 
قرابة 600 مواطن 

على  �لتوقيع  قريب"  "عما  �سيتم 
�سالح  جامعتي  بني  تعاون  �تفاقية 
قونيا  و   )3 )ق�سنطينة  بوبنيدر 
�لتبادل  تعزيز  �إىل  تهدف  )تركيا(، 
يف  و�لأ�ساتذة  �لطلبة  بني  �لعلمي 
�لعلمية،  �لتخ�س�سات  خمتلف 
�لأحد  يوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
�أحمد   ،3 ق�سنطينة  جامعة  رئي�س 
على  �مل�سوؤول  �أو�سح  و  بور��س. 
هام�س �أ�سغال �مللتقى �لدويل بعنو�ن 
و  �لو�قع  �لرقمية:  "�لدبلوما�سية 
�لرهانات" بادرت �إىل تنظيمه كلية 
�جلامعة،  لذ�ت  �ل�سيا�سية  �لعلوم 
عديد  �سي�سمل  �لتعاون  جمال  �إن 
على  �لعايل  �لتعليم  تخ�س�سات 
و  �لرقمية  �لدبلوما�سية  غ��ر�ر 
و  �لدبلوما�سي.  �لت�سال  تقنيات 

�أن يتم �لتوقيع على هذه  من �ملزمع 
�جلامعة  خالل  للتعاون  �لتفاقية 
�ساأنها  من  و�لتي  �ملقبلة،  �ل�سيفية 
�أن ت�سمح كذلك بت�سهيل �لإقامات 
بالدر��سة و�لتكوين لفائدة  �خلا�سة 
�لبلدين، كما  �لطلبة و�لأ�ساتذة من 
�أهمية  �مل�سوؤول،مربز�  نف�س  �أكده 
تثمني  يف  �لتعاون  من  �لنوع  هذ� 

�ملردود �جلامعي �لوطني.
�إقامة  ذل��ك،  مع  ب��امل��و�ز�ة  و�سيتم 
�لرتكية  �للغة  يف  تكوين  ور�سات 
�أجل  من  بوبنيدر  �سالح  بجامعة 
�لتفاقية،  لهذه  �أكرث  فعالية  �إعطاء 
�لتي تندرج يف �إطار جمهود تنمية 
كما  �جلز�ئرية،  �جلامعة  تطوير  و 

خل�س �إليه نف�س �ملتحدث.
ق.ج

التوقيع قريبا على اتفاقية تعاون بني 
جامعتي ق�ضنطينة 3 وقونيا برتكيا

قائد  �لعقيد  �لأول  �أم�س  �سباح  �أعلن 
عن  ب�سطيف  �لع�سكري  �لقطاع 
�لإعالمية  لالأيام  �لر�سمي  �لفتتاح 
بد�ر  وذلك  �جلمهوري   �حلر�س  حول 
�لثقافة هو�ري بومدين، و�لتي �ستمتد 
�إىل غاية 20 فيفري،وقد �أ�رشف على 
�لفتتاح �لر�سمي �لعقيد قائد �لقطاع 
�للو�ء  عن  نيابة  ب�سطيف  �لع�سكري 
�خلام�سة،  �لع�سكرية  �لناحية  قائد 
بالنيابة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وبح�سور 
وع�سكرية  مدنية  و�إط��ار�ت  للولية 

وممثلي و�سائل �لإعالم.
�إىل  �لت�سايل  �لن�ساط  هذ�  ويهدف 
على  �لّط��الع  من  �ملو�طنني  متكني 
�جلمهوري  �حلر�س  مكونات  خمتلف 
خمتلف  على  ق��رب  ع��ن  و�لتعرف 
ُيعترب  �أنه  كما  وتخ�س�ساته  مهامه 
�لتجنيد  ف��ر���س  لإب����ر�ز  ف��ر���س��ة 
و�لتكوين بهذ� �جلهاز .وقد مت عر�س 
�رشيط وثائقي حول ن�ساطات �حلر�س 

�جلمهوري، بعدها متت زيارة �ملعر�س 
�لثقافة  د�ر  ببهو  �لور�سات  وخمتلف 
جت�سد خمتلف تخ�س�سات هذ� �جلهاز 
من مو�سيقى ع�سكرية،خيالة،وحماية 
وف�ساء  لل�سور  معر�سا  حتتوي  كما 
�ملهام  تعك�س  وثائقية  �أ�رشطة  ملتابعة 
�ملتاحة  �لفر�س  وكذلك  و�لن�ساطات 
�للتحاق  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  لل�سباب 
�حل��ر���س  و�ل��ت��ج��ن��ي��د يف ���س��ف��وف 
فاإن مهام قيادة  �جلمهوري.  لالإ�سارة 
�ملر�فقة  يف  تتمثل  �جلمهوري  �حلر�س 
لرئي�س  �لت�رشفيات  وتقدمي  و�ملو�كبة 
�جلز�ئر،�إ�سافة  ول�سيوف  �جلمهورية 
�إىل حماية وحر��سة �ملقر�ت �ل�سيادية 
جانب  �إىل  �لرئا�سية  و�لإق��ام��ات 
�لر�سمية،  �لحتفالت  يف  �مل�ساركة 
�جلمهورية  رئي�س  يح�رشها  �لتي 
�لأعلى  �لقائد  �لوطني  �لدفاع  وزير 

للقو�ت �مل�سلحة.
�أ�سامة فخر �لدين قي�سي.

اأيام اإعالمية حول احلر�ص 
اجلمهوري ب�ضطيف
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يف �ضيدي علي بن يوب

تو�ضيــح

مياه منبع تو�ضنينة مق�ضد املر�ضى عرب ربوع الوطن 

لوز اأمني
------------------ 

هذه  على  �لطلب  يكرث  �أي��ن 
�لندرة  ظ��ل  يف  �حل��وي��ة  �مل��ادة 
بحيث  �حلنفيات  ملياه  �لكبرية 
تيارت  ولي��ة  �سكان  يعتمد 
�ملياه  على  �لأوىل،  بالدرجة 
 ) جلد�ر   ( عالمة  مثل  �ملعدنية 
�لتي تعترب  رقم و�حد بالولية، 
معروفن  مياهها  م�سدر  كون   
هي  و  �ل��ولي��ة  �سكان  ل��دى 
بالدرجة  �سحية  و  نقية  مياه 
منبع  هو  جلد�ر  منبع   . �لأوىل 
يعرف  و  تو�سنينة  ببلدية  يقع 
كان  �لقدم  منذ  �لعذبة  مبياهه 
�ملياه،  جللب  �ملو�طنون  يق�سده 
ح�سب  �سحية  تعترب  �ل��ت��ي 

. ت�رشيحاتهم 
منبع تو�ضنينة مياه �ضحية 

الأمرا�ص الكلى 
برثو�ت  تو�سنينة  بلدية  تزخر 
ت�سّوق  �لتي  و  جد�  هائلة  مائية 
�لوطن  من  كثرية  جهات  �إىل 
�لطلب  كامل  تغطي  �أن  ميكن 
�لوطني  �لقطر  م�ستوى  على 

بحيث  �لوطن،  خل��ارج  حتى  و 
ل�سخ  �أكرب حمطة  بها  �أن  يكفي 
كما  �جلز�ئري  �لغرب  عرب  �ملياه 
�أك��رب  ب��اأح��د  �ملنطقة  ت�ستهر 
بو�د  حمليا  �ملعروف  و  �لأودية 
منطقة  من  ينبع  �لذي  و  مينا 
من  ك��ل  ع��رب  مي��ر  و  تو�سنينة 

�ل�سلف  ولية  و  غليز�ن  ولية 
ب��ي�����س  ل��ي�����س��ب ب��ال��ب��ح��ر �لأ
بلدية  تقع  بحيث   . �ملتو�سط. 
تيارت  مدينة  جنوب  تو�سنينة 
ثالثني  و  ب�سبعة  عنها  تبعد  �إذ 

. كيلومرت� 

املر�ضى يق�ضدون منبع 
اأمال بال�ضفاء من  تو�ضنينة 

خمتلف اأمرا�ص الكلى 
ل��ي�����س ج��دي��د� ع��ل��ى �حل��رك��ة 
عن  للبحث  للمو�طنني  �لكثيفة 
 ، تو�سنينة  ملنبع  �ملياه  م�سادر 
بالتد�وي  مياهه  ُتعرف  بحيث 
�أين   ، �لكلى  �أمر��س  ملختلف 
وج���د �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ر���س��ى 
�ملياه  هذه  تناول  عند  ر�حتهم 
جلد�ر  عالمة  �أن  حتى  �ملعدنية 
�سكان  لدى  مطلوبة  �أ�سبحت 
ل��ل��ولي��ات  ح��ت��ى  و  �ل��ولي��ة 
ت��وؤك��ده  م��ا  ه��و  و   ، �مل��ج��اورة 
يتم  بحيث  �مل�����س��ن��ع  م��دي��رة 
�ملياه  من  كميات  �إر�سال  يوميا 
�ل�سحر�ء  عمق  �إىل  �ملعدنية 
حتى  و  �لد�خلية  �ل��ولي��ات  و 
غليز�ن  وهر�ن  مثل  �ل�سمالية 
�سطيف  و  تلم�سان  و  مع�سكر 
غريها  و  �سكيكدة  و  ���رشق��ا 
حتى  �ل�رشقية،  �لوليات  من 
من  و�ح��د�  �أ�سبح  �مل�سنع  �أن 
بالولية  �لكربى  �مل�سانع  بني 
لقتناء  �لكبري  �ل�سغط  نتيجة 

. �ملعدنية  مياهه 

تعترب املياه املعدنية االأوىل حمليا على م�ضتوى والية تيارت و هي مطلوبة بكرثة خا�ضة خالل الفرتات ال�ضيفية، 
و حتى بالفرتات ال�ضتوية يف ظل االرتفاع احلراري الذي تعرفه معظم واليات الوطن .

رم�ضان  �ضهر  قبيل  عليها  الطلب  تزايد  و  االأوىل حمليا  بعد االحتجاجات التي �ضهدتها بلدية البويهيتعترب 

تلم�سان  ولية  و�يل  من  باأمر 
من  ع���ددن  ي�سم  وف��د  تنّقل 
ببلدية  �مل��دين  �ملجتمع  ممثلي 
جياليل  �سيدي  بد�ئرة  �لبويهي 
مقر  �إىل  �لأخ��رية  �لآون��ة  خالل 
و�يل  ��ستقبلهم  حيث  �لولية 
�أمومن  مرموري  تلم�سان  ولية 
�أحد  ت�رشيحات  ح�سب  وتعهد 
حتقيق  جلنة  ي��ف��اد  ب��اإ �ملمثلني 
�لأول  �مل��ط��ل��ب  و�أن  خ��ا���س��ة 
�ملطالبة  كان  �ملنطقة  ل�سكان 
كما  �لبلدي؛  �ملجل�س  برحيل 
عن  �لأول  �مل�����س��وؤول  تعهد 
باملنطقة  �لتنمية  ببعث  �لولية 
من  �ملقدمة  �حلدودية...�لوعود 
�ملحتجني  جعلت  �ل��و�يل  قبل 
مع  �لحتجاج  مكان  يبارحون 
بعد  للبلدية  �لن�ساط  ع��ودة 
�أ�سبوعني  طيلة  مقرها  غلق 

عدد  �أعرب  وقد  هذ�،  كاملني، 
�أملهم  ع��ن  �جلهة  �سكان  م��ن 
�إمن��ائ��ي��ة  م�����س��اري��ع  ب��رجم��ة  يف 
فر�س  بخلق  يتعلق  ما  ل�سيما 
�ل�سكن  جم���ال  ويف  للعمل 
قرى  من  بعدد  �لتهيئة  وك��ذ� 
ماز�د  ولعل  �لبويهي...   بلدية 
�لأخري  �خلطاب  ذلك  �أملهم  من 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  لرئي�س 
على  �إ����رش�ف���ه  خ���الل  ت��ب��ون 
�جلمهورية  ب��ولة  �لج��ت��م��اع 
للولة  تعليمات  �أ�سدى  حيث 
�لإط��ار  حت�سني  على  للعمل 
جز�ئر  يف  لل�سكان   �ملعي�سي 
ي��ت�����س��اوى ف��ي��ه �مل��و�ط��ن��ون 
�سنو�ت  قبل  ك��ان  م��ا  عك�س 
يف  عاثت  �لتي  �لع�سابة،  مع 

ف�ساد�.  �لأر�س 
بوتليتا�س ع 

وايل تلم�ضان يتعهد باإيفاد جلنة 
حتقيق وبعث التنمية باملنطقة

قو�ت  متكنت 
�ل���������رشط����ة 
ب��اأم��ن د�ئ���رة 
�أرهيو  و�دي 
م���ن ت��وق��ي��ف 
خ����م���������س����ة 
�أ����س���خ���ا����س 
كمية  وح��ج��ز 
من  م��ع��ت��ربة 

�لكحولية.  �مل�رشوبات 
�ل��ق�����س��ي��ة ج����اءت ع��ل��ى �إث���ر 
�مل�سلحة  �ىل  وردت  معلومات 
م�ستبه  �أ�سخا�س  وجود  مفادها 
ف��ي��ه��م  ي���ح���وزون ك��م��ي��ة من 
ب�سدد  �لكحولية  �مل�رشوبات 
وبناًء   ، رخ�سة  بدون  ترويجها 
م�سكن  بتفتي�س  �إذن  ع��ل��ى 
من  وحدة   656 مت  فيه  �مل�ستبه 
وكذ�  و�لأحجام  �لأنو�ع  خمتلف 
ب�34390دج  يقدر  مايل  مبلغ 
نف�س  ويف  �لبيع  ع��ائ��د�ت  من 
�ل�رشطة  قو�ت  متكنت  �ل�سياق  
بن  �أحممد  �سيدي  د�ئرة  بالأمن 
علي  من توقيف �سخ�س وحجز 
�مل�رشوبات  من  معتربة  كمية 

�لكحولية.

 �ل��ق�����س��ي��ة ج���اءت ع��ل��ى �ث��ر 
�مل�سلحة  �ىل  وردت  معلومات 
بحوزته  �سخ�س  وجود  مفادها 
�لكحولية  �مل�رشوبات  من  كمية 
رخ�سة،  بدون  ترويجها  ب�سدد 
�لعائلي  مب�سكنه  خمباأ  كانت 
م�سكن  بتفتي�س  �إذن  على  وبناًء 
كمية  حجز  مت  ف��ي��ه   �مل�ستبه 
معتربة قدرت ب��354 وحدة من 
وكذ�  و�لأحجام  �لأنو�ع  خمتلف 
من  ب�7450دج  يقدر  مايل  مبلغ 
ملف  �إجن��از  مت  �لبيع.  ع��ائ��د�ت 
�مل�ستبه  حق  يف  ق�سائي  �إج��ر�ء 
�لعد�لة  �أم��ام  وتقدميهم  فيهم 
�مل�رشوبات  حيازة  تهمة   عن 
�ل��ك��ح��ول��ي��ة ب����دون رخ�����س��ة 

.) �ل�رشعية  غري  )�مل�ساربة 
ع�سام �بو 

اأمن غليزان يحجز اأكرث من 1000 
وحدة من امل�ضروبات الكحولية 

من  �لع�رش�ت  �أم�����س  �نتف�س 
�لعاملني  �خل��و����س  �ل��ن��اق��ل��ني 
للح�سى  �لوطنية  باملوؤ�س�سة 
يوب،  بن  علي  �سيدي  بلدية  يف 
من  �ملنتهجة  �ل�سيا�سة  �سد 
من  حرمتهم  و�لتي  �ملدير،  قبل 
هذه  يف  مريح   ب�سكل  �لعمل 
من  و�حدة  تعترب  �لتي  �لأخرية 
تزخر  �لتي  �لهامة  �ملوؤ�س�سات 
باإيفاد  طالبو�  كما   ، �ملنطقة  بها 
ق�سايا  لك�سف  حتقيق  جلنة 
ح�سبهم. باملوؤ�س�سة  �لف�ساد 
�ل��ن��اق��ل��ون عن  �أم�����س  خ���رج 
�ملدير  برحيل  وطالبو�  �سمتهم 
�ملوؤ�س�سة  يخدم  باآخر  وتغيريه 
عام  قبل  ن��ه��م  �أ �أك���دو�  ،حيث 
 300 نحو  هناك  ك��ان   2014
ب�سكل  �لن�ساط  ميار�سون  ناقل 
�ل�سابق  �ملدير  عهد  يف  ع��ادي 
�ل���ذي رح���ل ،ل��ك��ن��ه��م �ل��ي��وم 
وقت  يف  �سمت  يف  ي��ع��ان��ون 
عن  لغرباء  �لعمل  فر�س  مُتنح 
�ل�سحن  وكالء  خا�سة  �ملنطقة 

على  �لتاأكيد  �إىل  بهم  دفع  ،ما 
ورئي�س  �حل��ايل  �مل��دي��ر  رحيل 
للرقي  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل�سلحة 
منطقة  يف  تقع  �لتي  باملوؤ�س�سة 
م�ساكل  م��ن  �سكانها  يعاين 
�لبطالة  غ��ر�ر  على  ع��دي��دة؛ 
و�حل�سا�سية  �لربو  و�أم��ر����س 
وكذ�  �ملتطاير  �لغبار  نتيجة 
�أثرت  �لتي  �لديناميت  تفجري�ت 
�سكناتهم  على  كبري  ب�سكل 
،وم���ن ز�وي���ة �أخ����رى، �أ���س��ار 
يدفعون  �أنهم  �ملحتجون  هوؤلء 
لكن  يلزمهم  ما  وكل  �ل�رش�ئب 
�ل�سحن  لوكيل  �لأمور  ت�سليم 
حني  ،يف  �سلبا  عليهم  يوؤثر  بات 
ب�سكل  �لعمل  با�ستطاعتهم  �نه 
ع���ادي ،م���ن ج��ه��ت��ن��ا ح��اول��ن��ا 
رده   ملعرفة   باملدير  �لت�سال 
لكن  �لناقلني  �ن�سغالت  حول 

من دون جدوى . 
من  كمية  ...وحجز 

غري  وم�ضتقاته  احلليب 

لال�ضتهالك  �ضاحلة 
ي لب�ضر ا

�إىل  �لر�مية  مهامها  �إط��ار  يف 
�لعامة  �ل�سحة  على  �ملحافظة 
باأمن  �ل�رشطة  ق��و�ت  متكنت   ،
حجز  من  بلعبا�س  �سيدي  ولية 
وم�ستقاته  �حلليب  من   كمية 
غ���ري ���س��احل��ة ل��ال���س��ت��ه��الك 
للبيع  موجهة  كانت  �لب�رشي، 
و�إتالفها  حجزها  يتم  �أن  قبل 
�لبلدي  �ملكتب  مع  بالتن�سيق 
حل��ف��ظ �ل�����س��ح��ة، ف�����س��ول 
�أفر�د  قيام  �إىل  تعود  �لق�سية 
�لبيئة  وحماية  �لعمر�ن  �رشطة 
للمحالت  مر�قبة  بعمليات 
�نتباههم  لفت  حيث  �لتجارية، 
جممدة  �حلليب  من  كمية  عر�س 
و   )16 ( كي�سا  ع�رش  ب�ستة  تقدر 
�للنب  من   )08 ( �أكيا�س  ثمانية 
لال�ستهالك  �ساحلة  غري  جممدة 
�ل���ب�������رشي ب���اأح���د �مل��ح��الت 
�إتالفها  مت  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة 

�لطبيب  بح�سور  �ملكان  بعني 
للمكتب  �ل��ت��اب��ع  �ل��ب��ي��ط��ري 
ويف     ، �ل�سحة  حلفظ  �لبلدي 
�أحد  مر�قبة  وبعد  �ل�سياق،  نف�س 
يف  �ملخت�س  �لتجارية  �ملحالت 
�سبط  مت  )ق�سابة(  �للحوم  بيع 
 10 ب�  تقدر  �ل�سحم  من  كمية 
لال�ستهالك،  �ساحلة  غري  كلغ 
�ملكان  �إتالفها يف عني  مت  و�لتي 
�إطار  يف  تدخل  �لعمليات  هذه   ،
عمليات  على  �لرقابة  ت�سديد 
مبختلف  �ل�ستهالكية  �ملو�د  بيع 
ن��و�ع��ه��ا و�مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �أ
تبا�رشها  �لتي  �لتلف،  �ل�رشيعة 
�سيدي  ولي���ة  �أم���ن  م�سالح 
�سبقتها  و�ل��ت��ي  ب��ل��ع��ب��ا���س، 
�ملماثلة،  �لعمليات  من  �لعديد 
كميات  حجز  �إىل  �أف�ست  �لتي 
حفاظا  �مل��و�د،  هذه  من  معتربة 
و�سالمة  �لعامة  �ل�سحة  على 

. مل�ستهلكني �
م.رم�ساين

ع�ضرات الناقلني يطالبون برحيل املدير ببلعبا�ص 

�ل�رش�سو  دو�ر  �سكان  نا�سد 
تيارت  بولية  بوقارة  ببلدية 
�ل�سلطات  ت��دخ��ل  ب�����رشورة 
رئي�س  ر�أ�سهم  على  و  �ملحلية 
�ل�سلطات  ك���ذ�  و  �ل��ب��ل��دي��ة، 
و�يل  ر�أ�سهم  على  و  �لولئية 
�م��ني  حم��م��د  �ل�سيد  �ل��ولي��ة 
نن�سغالتهم  لرفع  در�م�سي 

�لطريق  ت��ده��ور  يف  �ملتمثلة 
حتى   ، قريتهم  �إىل  �مل����وؤدي 
ل  �ملدر�سي  �لنقل  حافلة  �أن 
ما  �لقرية،  �ىل  �لو�سول  ميكنها 
مو��سلة  �إىل  بالتالميذ  يدفع 
على  م�سيا  �لقرية  �ىل  رحلتهم 
�سعوبة  عن  ف�سال   ، �لأق���د�م 
بالفرت�ت  �حلو�مل  �لن�ساء  نقل 

�لكلي  �لتدهور  ب�سبب  �ل�ستوية 
�أملهم  ،ليبقى  �لرت�بي   للم�سلك 
�ل�سطر  تعبيد  يف  هو  �لوحيد 
�لعزلة  فك  و  �لطريق  من  �لثاين 
رده  يف  و   . �لقرية  �سكان  عن 
�أكد  �ملو�طنني؛  �ن�سغالت  على 
�لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س 
ت�سجيل  مت  �أن��ه  بوقارة  لبلدية 

�لثاين  �جل��زء  لتعبيد  م�رشوع 
من  ي�سهل  قد  ما  �لطريق،  من 
حتى  و  �ل�سكان  تنقل  عملية 
و  جيدة  ظ��روف  يف  �لتالميذ 
به  �لنطالق  �سيتم  م�رشوع  هو 
�أق�سى  على  مار�س  ب�سهر  قريبا 

. تقدير 
�أمني   لوز 

دوار ال�ضر�ضو ببوقارة يف تيارت يطالبون بتعبيد الطريق ورفع 
معاناتهم 

يو�سف  �ل�سيد:  مبديونة  �لوهاب  عبد  �ل�سادق  متو�سطة  مدير  فند 
بتاريخ  �لتحرير  بيومية  �ل�سادر  �ملقال  يف  ورد  ما  ب�سدة  �سليماين 
ت�سيري  عنو�ن/  حتت   09 �ل�سفحة  �لعدد:1927   2020 فيفري   15
متو�سطة �ل�سادق عبد �لوهاب بو��سطة �لت�سالت �لال�سلكية .ويف 
�ت�سال ملدير �ملتو�سطة ، �أكد هذ� �لأخري �أن �ملعلومات �ملتعلقة بغيابه 
�ملتو�سطة  مدير  ويكذب   ، �ل�سحة  من  لها  �أ�سا�س  ل  �ملوؤ�س�سة  عن 
�ملعلومات �لتي جاءت على ل�سان بع�س �أولياء �لتالميذ �لذين حتدثو� 
عن �لغياب �لتام له وعلى مد�ر �ل،�سبوع ، وقالو� �إن ح�سوره يقت�رش 
�ل على �ملنا�سبات �و بع�س �لأوقات و�ن �سجل ح�سوره باملتو�سطة 
بت�سيري  و�كتفى  �ل�ساعتني  �أو  �ل�ساعة  تتجاوز  ل  لفرتة  يكون  فقد 
�ملتو�سطة مبا�رشة عن طريق �لت�سالت �لهاتفية ، م�سيفا �أن كل ما 
جاء على ل�سانهم يجانب �ل�سو�ب ول �أ�سا�س له من �ل�سحة ، كما �نه 
�إ�ساعات مغر�سة و�تهامات باطلة،  ينفي نفيا قاطعا كل ما ورد من 

ويعتربها جمرد خيال و�أوهام ت�سليلية.
عبد�لوهاب �ل�سادق  متو�سطة  مدير 
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ا�ضتدعاء حمرز وزمالئه 
جتماع طارئ الاِ

قالت تقارير �سحفية، اإن نادي بر�سلونة يفكر 
ال�سيف  خالل  الفريق  بثنائي  الت�سحية  يف 

املقبل، من اأجل التعاقد مع مهاجم جديد.
بر�سلونة  فــاإن  "�سبورت"،  �سحيفة  وبح�سب 
خلالفة  قــوي  مهاجم  مع  التعاقد  عن  يبحث 
البار�سا،  يف  �سواريز  لوي�س  الأوروجــوايــاين 
ل�سيما واأن لويزيتو يبلغ من العمر )33 عاًما(.

لوتــارو  و�سع  يراقب  بر�سلونة  اأن  واأ�سافت 
اأ�سهر،  عدة  منذ  ميالن  اإنرت  مهاجم  مارتينيز، 
م�سرية اإىل اأن موارد النادي املالية لن ت�سمح له 

بالتعاقد مع لوتارو يف الوقت احلايل.

الكتالوين  النادي  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ــســارت 
بيع  مــن  الــقــادم  بالعائد  ال�ستثمار  يــدر�ــس 
�سيتاأثر  لعبني  هناك  اأن  مو�سحة  لعبيه، 
م�ستقبلهما ب�سكل خا�س وهما اإيفان راكيتيت�س 

واأرتورو فيدال، لعبا و�سط البلوجرانا.
بالثنائي  الحتفاظ  يتم  لن  اأنــه  اإىل  ولفتت 
الأموال  �ست�سمح  حيث  البار�سا،  عن  و�سريحل 
اإىل  بالإ�سافة  بيعهما  وراء  من  �ستاأتي  التي 
مرتباتهما،  من  توفريها  �سيتم  التي  املدخرات 

ب�سم مهاجم جديد يف الفرتة املقبلة.

اأكد الربازيلي كافو، جنم ميالن وروما ال�سابق، 
�سان  �سيلفا، لعب باري�س  دا  اأن مواطنه نيمار 
يف  لعب  اأف�سل  ي�سبح  اأن  باإمكانه  جريمان، 

العامل.
�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  كــافــو  وقـــال 
حان  "لقد  الإ�سبانية:  ديبورتيفو"  "موندو 
القدرة  لديه  موقفه،  ليغري  نيمار  اأمام  الوقت 

على اأن يكون اأف�سل لعب يف العامل". 
مرحلة  اإىل  ي�سل  اأن  جميًعا  "توقعنا  واأ�ساف: 
هو  ــام  ع كــل  يكت�سبه  الـــذي  النمو  الن�سج، 
اأف�سل  من  ــًدا  واح ي�سبح  بــاأن  له  �سي�سمح  ما 

الالعبني يف العامل".
وتابع: "نيمار ميكن اأن ي�سل اإىل م�ستوى مي�سي 
لديهم  جريمان،  �سان  باري�س  يف  وكري�ستيانو 
وريال  بر�سلونة  مثل  للغاية  مميزة  جمموعة 

مدريد وفرق رائعة اأخرى".
واأكد: "التعاقد مع نيمار يعد واحًدا من اأف�سل 

ال�سفقات يف تاريخ الكرة الفرن�سية".
كنت  "اإذا  قائاًل:  لنيمار،  ن�سيحة  كافو  ووجه 
عظيم،  ولعــب  كقائد،  م�سوؤوليتك  تتحمل 

ميكنك اأن ت�سبح الأف�سل يف العامل".
وبر�سلونة  نابويل  مواجهة  عن  كافو  وحتدث 
يف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وعن قدرة 
للبارتينوبي  الفني  املدير  جاتوزو،  جينارو 

على اإيقاف مي�سي.
وقال: "اإيقاف مي�سي اأمر �سعب".

"جاتوزو  واأو�سح: 
جيًدا،  يعرفه 

اأنها  يعرف 
فــر�ــســة 

فــــريــــدة، 
لها ولــــــن  يــ�ــســمــح 

بـــــاملـــــرور، 
مــــيــــ�ــــســــي لي�س 

ـــــط،  ـــــق ف
واإمنــــــــــــــا 

الـــــفـــــريـــــق 
باأكمله".

فقد وا�ستدرك  مي�سي،  اأوقفت  "اإذا 
تكون  اأن  اأمتنى  اخلطر،  من   50% منعت 

مباراة رائعة".
جونيور،  فيني�سيو�س  مواطنيه  يف  راأيه  وعن 
ورودريجو جوي�س، ثنائي ريال مدريد، قال: 

عظيمة". قوة  "ميثالن 
فيني�سيو�س  جاء  فيهما،  كبري  "اأملنا  واأكمل: 
رونــالــدو  �سيكون  اأنـــه  اجلميع  لــه  وتــوقــع 

اجلديد، وو�سل رودريجو كالعب ذو جودة 
عالية".

ي�سبحا  اأن  ميكن  اأنهما  اأعتقد  واأمت: 
لعبان رائعان يف مدريد".

الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  بريطانية  �سحيفة  فجرت 
ومن  �سيتي  مان�س�سرت  لعبي  رحيل  اإمكانية  بخ�سو�س 
بينهم الدويل اجلزائري ريا�س حمرز باملجان ال�سائفة 
على  ت�سليطها  مت  التي  العقوبة  خلفية  على  القادمة، 
ب�سبب  القدم،  لكرة  الأوروبي  الحتاد  طرف  من  النادي 

خمالفة قانون اللعب املايل النظيف.
حرمان  قرر  قد  القدم،  لكرة  ــي  الأوروب الحتــاد  وكان 
اأوروبا،  اأبطال  رابطة  يف  امل�ساركة  من  �سيتي  مان�س�سرت 
ملدة مو�سمني، وتغرميه 30 مليون يورو، ب�سبب اخرتاقه 

قواعد اللعب املايل النظيف.
واأكدت �سحيفة “ذا �سن” الربيطانية يف تقرير لها، اأنه 
جماين،  ب�سكل  الرحيل  �سيتي  مان�س�سرت  لالعبي  ميكن 
م�سرية  عقودهم،  يف  �سريحة  بنودا  انتهك  النادي  لأن 
الإجنليزي  النادي  و�سع  ي�ستطيعون  الالعبني  اأن  اإىل 
اأن  والثاين  مقابل،  دون  الرحيل  هو  الأول  حلني:  بني 
نف�سه  ــر  والأم البقاء،  اأجــل  من  عقودهم  حت�سني  يتم 

ينطبق على املدرب الإ�سباين بيب غوارديول.
مع  حمــرز،  ريا�س  الوطني  املنتخب  قائد  بقاء  وبــات 
العقوبة  ظل  يف  �سك  حمل  الإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
التي تعر�س لها ناديه من قبل الحتاد الأوروبي، ل�سيما 

يف ظل رغبة العديد من الأندية الظفر بخدماته.
على  اهتمام  حمل  حمرز  اأن  اإعالمية  تقارير  واأ�سارت 
باأر�سنال  “الربميرليغ” ويتعلق الأمر  3 فرق من  الأقل 
يف  رغبتها  عن  “املدفعجية”  اإدارة  عربت  الإجنليزي، 
الظفر بخدمات النجم اجلزائري يف اإطار بحث الفريق 
عن  ف�سال  ــة،  ــي والأوروب املحلية  ــاده  اأجم ا�ستعادة  عن 
نادي توتتهام هوت�سبري الذي قد ي�ستغل مدربه جوزي 
حمرز،  بخدمات  الفوز  اأجل  من  الأزمــة  هذه  مورينيو 
به،  اإعجابه  منا�سبات  عدة  يف  يخف  مل  واأنــه  خا�سة 
ناهيك عن نادي ت�سيل�سي الذي يريد �سخ دماء جديدة 

املو�سم املقبل، و�سبق ملدربه  للفريق 
بقدرات  كثريا  اأ�ساد  واأن  لمبارد 

يرغب  وكــان  اجلزائري  الــدويل 
اللندين  الــنــادي  اإىل  �سمه  يف 

التي  الــعــقــوبــة  قــبــل  حــتــى 
�سلطت على ال�سيتي.

املنتخب  جنـــم  اأن  يــذكــر 
الوطني �سارك، منذ انتقاله 

اأ�سهم  مباراة   77 يف  لل�سيتي، 
�سناعة  بني  ما  هدفا   46 يف  فيها 

وت�سجيل.
الذي  البارز  املحامي  مهرزاد،  جون  وقــال 

واأندية  ووكــالء  ومــدربــني  لعبني  ميثل 
�سن”:  “ذا  ل�سحيفة  ت�سريح  يف  اأوروبــيــة 

“ال�سيتي خرق عقود لعبيه ب�سكل اأ�سا�سي، 
مما ميكنهم من الرحيل عن النادي اأو ال�سعي 

للح�سول على �سروط مالية اأف�سل للبقاء”.
ال�سيتي  ــوم  جن يطلب  اأن  “ميكن  ــاف:  ــس واأ�
النادي ت�سرف بطريقة دمرت  الرحيل، لأن 
اأوروبا  اأبطال  رابطة  يف  اللعب  على  قدرتهم 
يزعموا  اأن  ال�سيتي  لالعبي  ملو�سمني..ميكن 

يف�سخوها  واأن  انتهاكها،  مت  عقودهم  اأن 
ال�سيف  يف  جمانية  ل�سفقات  ويتحولون 

املقبل”، وختم: “الفيفا يجب اأن يقتنع 
باأن جنوم ال�سيتي لديهم �سبب عادل 

لإنهاء عقودهم مع النادي، ولذلك 
املطالبة  الآن  لوكالئهم  ميكن 
واإعادة  �سخمة،  مالية  ب�سمانات 

التفاو�س حول العقود احلالية”.

جمال  الــوطــنــي  الــنــاخــب  ميــلــك 
من  وهــذا  خــيــارات  عــدة  بلما�سي 
اأجل تعوي�س متو�سط ميدان نادي 
قديورة  عدلن  القطري  الغرافة 

يف اخل�سر بعد تقدمه يف ال�سن.
لعبني  اربــعــة  هــنــاك  �سيكون  و 
مر�سحني لتعوي�س عدلن قديورة 
يف املنتخب الوطني اجلزائري بعد 
واأنه  خا�سة  دوليا  اللعب  اإعتزاله 

قدم م�سوار رائع مع اخل�سر .
املر�سحني  الالعبني  ابرز  بني  من  و 
لتعوي�س قديورة حيماد عبداللي 
الذي  الفرن�سي  لوهافر  نادي  جنم 
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نيوكا�سل  نادي  جنم  اىل  بالإ�سافة 
يونايتد الإجنليزي نبيل بن طالب 
بعد  للم�ساركة  موؤخرا  عاد  الــذي 
ميدان  متو�سط  و   ، طويل  غياب 

نادي نانت الفرن�سي مهدي عبيد .
الناخب  مفكرة  يف  ــب  لع واآخـــر 
الوطني جمال بلما�سي هو فيكتور 
والذي  لوهافر  نادي  لعب  لكحل 
بعد  ــن  ــادي ــي امل اىل  جمــــددا  ـــاد  ع
تعر�س  التي  اخلطرية  الإ�سابة 

لها .

جــوزيــه  تــوتــنــهــام  ـــدرب  م �سخر 
تعني  هل  �سوؤاله:  عند  مورينيو 
عقوبة مان�س�سرت �سيتي بحرمانه 
الحتاد  بطولت  يف  امل�ساركة  من 
)يويفا(  القدم  لكرة  ـــي  الأوروب
لقب  من  �سُيجرد  اأنه  عامني،  ملدة 
ــزي املــمــتــاز يف  ــي ــل ــــدوري الإجن ال

2018؟
ال�سابق  فريقه  مورينيو  وقـــاد 
املركز  اإىل  يونايتد  مان�س�سرت 
متاأخرا  املو�سم،  ذلــك  يف  الــثــاين 
بفارق 19 نقطة عن فريق املدرب 

بيب غوارديول.
وقال املدرب الربتغايل يف املوؤمتر 
 3-2 توتنهام  فوز  بعد  ال�سحفي 
يف  فيال  اأ�ستون  م�ست�سيفه  على 
دقيقة  اأهدر  "مل  الأحد،  الدوري 
واحدة يف حتليل ما فعله اليويفا. 
اأ�ساأل:  اأن  يجب  ذلك  يف  خ�ست  لو 
هل �سيح�سل �ساحب املركز الثاين 

يف 2018 على اللقب اأم ل؟".
لكن  مثريا،  �سيكون  "هذا  واأ�ساف 
يجب  ال�سخرية  عن  النظر  بغ�س 
علّي النتظار. ل اأعتقد اأن الأمر 
اأو  الــكــبــرية  ــرارات  ــق ــال ب يتعلق 
ال�سغرية... اليويفا عاقب �سيتي 

لكنه ميلك فر�سة لال�ستئناف".
ينتهي  اأن  "اإىل  مورينيو  وتــابــع 

�ستظل  فال�سكوك  ال�ستئناف 
يف  �سيتي.  مان�س�سرت  م�سلحة  يف 
ا�ستمرت  هل  �سرنى  الأمــر  نهاية 

العقوبة اأم ل؟".
املمتاز  الـــدوري  رابطة  وفتحت 

حتقيقا يف ال�سوؤون املالية ل�سيتي.
ـــارك  ب ــال  ــي ـــوز يف ف ـــف ال وقـــفـــز 
اخلام�س،  املــركــز  اإىل  بتوتنهام 
مــتــاأخــرا بــنــقــطــة واحـــــدة عن 
املــراكــز  ـــر  اآخ �ــســاحــب  ت�سل�سي 

املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا.
كافيا  اخلام�س  املركز  يكون  ورمبا 
ل�سمان التاأهل لدوري الأبطال لو 

بقيت عقوبة �سيتي ملدة عامني.
ــدرت عــقــوبــة الــيــويــفــا يــوم  ــس و�
ــات يف  ــق ــي ــق اجلـــمـــعـــة، بــعــد حت
املايل  اللعب  قواعد  �سيتي  انتهاك 
الإجنليزي  النادي  لكن  النظيف، 
حمكمة  يف  القرار  �سد  �سي�ستاأنف 

التحكيم الريا�سية يف �سوي�سرا.

وقــــــــــــال 
ينيو  ر مو
ــــــه لــن  اإن
يــــقــــلــــق 
بـــ�ـــســـاأن 
تـــــاأثـــــري 
الـــــقـــــرار 

ـــــــى  ـــــــل ع
ــــوظ  ــــظ ح

فـــريـــقـــه يف 
بلوغ البطولة 

القارية الأبرز 
لالأندية.

واأ�ــــــــســــــــاف 
يف  كنا  "�سواء 

اأو  الرابع  املركز 
اأفكر  اأنـــا  اخلــامــ�ــس، 
تـــقـــدمي  يف  ـــط  ـــق ف

الأفــــ�ــــســــل. املـــزيـــد 
تعني  الـــنـــقـــاط  ـــن  م
ــا. يف  ــن ــف ــوق حتــ�ــســن م
�سرنى  املو�سم  نهاية 
لــو كنا يف  نــحــن.  اأيـــن 
اأو  ــس  ــاد� ــس ــ� ال املـــركـــز 
ال�سابع فال يهم لو كان 

املركز اخلام�س  �ساحب 
دوري  يف  ــارك  ــس ــ� ــي ــس �

الأبطال".

بر�ضلونة ي�ضحي بنجميه ل�ضم بديل �ضواريز

كافو: مي�ضي 50 % من بر�ضلونة.. وهذه ن�ضيحتي لنيمار

حمرز باإمكانه الرحيل عن ال�ضيتي بـ"املجان"!!

اخل�ضر يف  قديورة  لتعوي�ص  مر�ضحني  العبني   4

بعد عقوبة "اليويفا"..  مورينيو ي�ضخر من تتويج 
�ضيتي بلقب "الربميريليغ" يف 2018

�ضحيفة ليكيب: "عوار اختار منتخـــب 
فرن�ضــا لتمثيله دوليًا !"

يتوا�سل اجلدل يف اجلزائر وفرن�سا حول الالعبني 
�سيختارون  ــذي  ال واملنتخب  اجلن�سية  مــزدوجــي 
منتخب  اأم  ال�سحراء"  "حماربي  دولــيــًا،  متثيله 
تواجد  ي�سهد  الذي  املو�سم  هذا  خا�سة  "الديوك"؟ 
ثالثي  غــرار  على  املتاألقني،  ال�سباب  من  العديد 
غويري،  واأمــني  �سرقي  ريــان  عــوار،  ح�سام  ليون، 

وكذلك لعب بوردو يا�سني عديل وغريهم.
ال�سم  عـــوار،  ح�سام  الو�سط  خــط  لعــب  ويــظــّل 
الأخـــرية،  الــفــرتة  ــالل  ـــارة للجدل خ اإث الأكـــر 
فزيادة على موهبته الكبرية والتاألق الذي يقدمه 
زال  ما  الــدويل  م�ستقبله  اأن  اإل  "لوال"  فريق  مع 
ُمبهمًا، رغم اأن اآخر التقارير الإعالمية الفرن�سية، 
توؤكد اأن الالعب ي�سع امل�ساركة ببطولة اأمم اأوروبا 

له. بالن�سبة  اأول  هدفًا  فرن�سا  منتخب  مع   2020
 21( عــوار  ح�سام  فــاإن  "ليكيب"،  ل�سحيفة  ووفقًا 
املو�سم،  هذا  فريقه  مع  التاألق  على  يعمل  عامًا( 
للمنتخب  الفني  املــديــر  اهتمام  جــذب  ــل  اأج مــن 
�سهر  ملع�سكر  ودعوته  دي�سامب،  ديديه  الفرن�سي، 
اآذار املقبل، ويكون بذلك الظهور الأول له  مار�س/ 
مع بطل العامل، ونقطة النطالقة لك�سب ثقته من 

اأجل التواجد يف العر�س الأوروبي ال�سيف املقبل.
من  العديد  يف  املطلوب  ال�ساب  الو�سط  لعب  وكان 

ملنتخب  اللعب  من  جــداً  قريبًا  الكبرية،  الأندية 
فرن�سا يف املع�سكر الذي اأقيم �سهر اأكتوبر/ ت�سرين 
املا�سي لتعوي�س جنم مان�س�سرت يونايتد بول بوغبا 
امل�ساب، لكن عوار تعر�س بدوره لإ�سابة مع ليون 

حرمته من تد�سني ظهوره مع املنتخب الفرن�سي.
واأكدت ال�سحيفة يف تقريرها اأن ح�سام عوار عازم 
التام  اإدراكــه  رغم  الفرن�سي،  املنتخب  متثيل  على 
منتخب  و�سط  خط  يف  املوجودة  القوية  للمناف�سة 
"الديوك"، اإل اأنه واثق من ك�سب مكانة على ح�ساب 
تراجع م�ستوى بع�سهم مقارنة مبا كان عليه احلال 
يف فرتة مونديال رو�سيا، على غرار بليز ماتويدي، 
منذ  الغائب  بوغبا  بول  وحتى  تولي�سو،  وكورتني 

فرتة ب�سبب الإ�سابات املتتالية.
فاإن  الفرن�سية،  املجلة  يف  جاء  ما  ح�سب  والظاهر 
الحتاد اجلزائري لكرة القدم، يف طريقه خل�سارة 
لعب اآخر من مزدوجي اجلن�سية مثلما كان احلال 
املدير  اأن  ولو  فقري،  نبيل  ال�سابق  ليون  لعب  مع 
دائمًا  بلما�سي،  جمال  اأفريقيا،  لأبــطــال  الفني 
كان  مهمًا  لعــب  لأي  التو�سل  التام  رف�سه  يوؤكد 
ا�سمه وحجمه للعب ملنتخب اأ�سوله، بحكم امتالكه 
كان  مثلما  الواجب،  تاأدية  على  قادرين  لالعبني 

احلال ببطولة اأمم اأفريقيا املا�سية.

ل  ِبو�سعية  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  نادي  ميّر 
املُ�سّلطة  القا�سية  العقوبة  بعد  عليها،  ُيح�سد 
لكرة  ــــي  الأوروب ـــاد  الإحت قبل  مــن  عليه 

القدم.
القدم  لكرة  ـــي  الأوروب الإحتـــاد  ــان  وك
ــن منع  ــن مــ�ــســاء اجلــمــعــة، ع ــل ــد اأع ق
من  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  فريق 
خو�س ُمناف�سَتي رابطة اأبطال اأوروبا 
املو�سَمني  يف  الأوروبــــــي،  والـــــدوري 
الإجنليزي  النادي  اإلــزام  مع  املُقبَلني، 
 30 قيمتها  مالية  ــة  ــرام غ ِبت�سديد 
فريق  خرق  ِب�سبب  اأورو.  مليون 
“اللعب  قانون  “ال�سيتيزن” 

املايل النظيف”.
ــــام املـــ�ـــســـوؤول فـــريان  وق
العام  املــديــر  �سرييانو 
�سيتي،  مان�س�سرت  ِلنادي 
ـــوة  ـــدع ِبـــتـــوجـــيـــه ال
لـــالعـــبـــي فــريــقــه 
ـــــكـــــروي، بــيــنــهــم  ال
ــم اجلـــزائـــري  ــج ــن ال
ِلعقد  حمرز،  ريا�س 
بعد  طارئ  اجتماع 
الأوروبية  العقوبة 
ـــطـــة عــلــى  ـــّل ـــ�ـــس املُ

الفريق.
تــــقــــاريــــر �ــســحــفــيــة وتـــوقـــعـــت 

يكون  اأن  ال�سبت،  �ــســادرة،  بريطانية 
مان�س�سرت  نادي  اإدارة  ج�ّس  اللقاء  فحوى 
ردود  ومعرفة  لعبيها،  نب�س  �سيتي 
وطماأنتهم  العقوبة،  هذه  بعد  الأفعال 
واأي�سا  الــكــروي،  م�ستقبلهم  ِبخ�سو�س 
عقد  مــّدة  اأن  ِعلما  ِبالبقاء.  اإقناعهم 
تنق�سي  �سنة(   28( حمــرز  ريا�س  اجلناح 

�سيف 2023.
جنوم  عديد  فاإن  الإعــالم،  و�سائل  ِلنف�س  ووفقا 
اإذا  املقبل،  ال�سيف  يف  �سريحلون  �سيتي  مان�س�سرت 
الفريق  اإدارة  اأن  ِعلما  الأوروبية.  العقوبة  ُر�ّسمت 
الريا�سية  املحكمة  اإىل  ملفا  �سرتفع  اأنها  اأعلنت 
ال�سوي�سرية،  ــوزان  ل مِبدينة  )التا�س(  الدولية 
الكرة  احتاد  ينتظر  بينما  العقوبة.  هذه  ِلالإلغاء 
“التا�س”،  مِلحكمة  ـــري  الأخ احلــكــم  الإجنــلــيــزي 
قد  حيث  املنا�سبة.  الإجــــراءات  ِبـــدوره  ويّتخذ 
املــدرب  فريق  ر�سيد  من  نقاط  خ�سم  اإىل  يلجاأ 
ال�سحف  بع�س  ذكرت  فيما  غوارديول،  جو�سيب 
الربيطانية اأن العقوبة مُيكنها اأن تكون غليظة، 
بطولة  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  ــزال  ِلإن املُرادفة 

الق�سم الثاين عند نهاية املو�سم احلايل.
– ما  ما  – نوعا  الو�سعية  هذه  وُت�سبه 
�سيف  جوفانتو�س  ــادي  ــن ِل ــدث  ح
ف�سيحة  يف  ــه  ــوّرط ت بعد   ،2006
البطولة  مــقــابــالت  نتائج  ترتيب 
الكرة  احتــاد  ــدم  اأق حيث  الإيطالية. 
الق�سم  اإىل  الفريق  اإنـــزال  على  املحلي 
الثاين، رغم اإحرازه اللقب. وتبع القرار 
اإقدام عديد النجوم على ترك النادي، 
كانافارو  فابيو  املدافعون  بينهم  كــان 
وجــانــلــوكــا زامـــربوتـــا ولــيــلــيــان تـــورام 
واملهاجمان  فيريا  باتريك  امليدان  ومتو�سط 

زلتان اإبراهيموفيت�س واأدريان موتو.

العب من النم�ضا مفاجاأة 
بلما�ضي للجزائريني

يوا�سل املدير الفني للمنتخب اجلزائري، جمال 
بلما�سي، عملية الإعداد لقائمة "حماربي 

ال�سحراء"، التي �ستوجد يف املع�سكر الذي �سيقام 
يف �سهر مار�س/ اآذار املقبل، وتتخلله مباراتا 

ذهاب واإياب �سد منتخب زمبابوي، بر�سم 
ت�سفيات اأمم اأفريقيا 2021.

ويبقى مركز الظهري الأمين اأكرب اأزمة ت�سغل 
املدير الفني ال�سابق ملنتخب قطر، وهذا مع 

الإ�سابة التي ُيعاين منها جنم نادي ني�س 
الفرن�سي، يو�سف عطال، وعدم وجود مهدي 

زفان يف اأف�سل اأحواله البدنية، حيث كان قد 
عر موؤخراً على ناٍد جديد بانتقاله اإىل نادي 

كريليا �سوفيتوف الرو�سي.
ووفقًا لتقرير من موقع "لغازيتا دو فنيك" 

اجلزائري، فاإن بلما�سي يتجه ل�سم لعب 
جديد اإىل ت�سكيلة اأبطال اأفريقيا، من اأجل 

�سد النق�س املوجود على اجلهة اليمنى، ومن 
بني الأ�سماء املر�سحة بقوة ا�سم جونثان �سميد، 

لعب فرايبورغ الأملاين.
واأ�ساف امل�سدر ذاته اأن �سميد بداأ الإجراءات 

الالزمة من اأجل ا�ستخراج جواز �سفر جزائري، 
ي�سمح له باللعب ملنتخب اجلزائر بداية من �سهر 

مار�س/ اآذار، وهي نف�س اخلطوة التي قام بها 
كذلك جنم مونبولييه، اأندي ديلور.

و�سيكون الالعب يف 22 يونيو/ حزيران املقبل 
على موعد مع اإمتام عامه الـ30، وهذا ل يعد 
عائقًا عند بلما�سي الذي كان قد اأكد اأنه لن 

يرتدد يف دعوة اأي لعب لتمثيل منتخب 
"املحاربني"، �سرط امتالكه ورقة تثبت جن�سيته 

اجلزائرية، ويكون غري مرتدد يف تلبية 
الدعوة.

وولد جونثان �سميد بفرن�سا من اأب من�ساوي واأم 
جزائرية، كما مل ي�سبق له اأن مثل اأي منتخب 

اآخر )فرن�سا اأو النم�سا( يف الفئات ال�سنية، وهو 
ما �سيعفيه من حت�سري ملفه عند الحتاد الدويل 

لكرة القدم، اأو مثلما ُي�سمى قانون "البهاما�س".
وارتبط ا�سم الالعب باملنتخب اجلزائري منذ 
عام 2015، لكن املدربني املتعاقبني على راأ�س 

اجلهاز الفني ملنتخب اجلزائر مل ي�سعوا ا�سمه 
�سمن احل�سابات، لكن جرى تداوله جُمدداً قبل 

املع�سكر الإعدادي ال�سهر املقبل.
ومثل �سميد اأندية معروفة يف البوند�سليغا، 

على غرار هوفنهامي واأغ�سبورغ، وميكنه اللعب 
كظهري اأمين، ويف مركز اجلناح، حتى اإنه يف 
بدايته مت ت�سبيهه بالنجم الفرن�سي فرانك 

ريبريي.

ديل بيريو: 
منا�ضب  "جوارديوال 

ليوفنتو�ص"

كورتوا: "هناك حل 
واحد بعد التعادل"

األي�ساندرو ديل بيريو،  اعرتف 
اأن  ال�سابق،  يوفنتو�س  مهاجم 
مديًرا  جوارديول،  بيب  روؤية 
�سيكون  العجوز  لل�سيدة  فنًيا 

اأمًرا مثرًيا لالهتمام.
ال�سيف  جوارديول  ا�سم  وارتبط 
اأن  قبل  يوفنتو�س،  مهمة  بتويل  املا�سي 
�ساري،  ماوري�سيو  على  الختيار  يقع 
من  �سيتي  مان�س�سرت  حــرمــان  ــع  وم
الأوروبية  البطولت  يف  امل�ساركة 
حول  التكهنات  ازدادت  لعامني، 

رحيله.
وقال ديل بيريو يف ت�سريحات 
اأبرزتها �سبكة "�سكاي �سبورت�س" 
جوارديول  اأن  "اأعتقد  الربيطانية: 
نظًرا  ناٍد  لأي  ومنا�سب  جيد  خيار 
ملا فعله يف املا�سي وما يفعله الآن".
ببطولت  فـــاز  "لقد  ـــاف  واأ�ـــس
واإجنــلــرتا،  واإ�سبانيا  اأملانيا  يف 
هو  فقط  ينق�سه  ما  اأن  واأعتقد 

التدريب باإيطاليا وفرن�سا".
ال�سابق  الــيــويف  مهاجم  وتــابــع 
لالهتمام  املثري  مــن  "�سيكون 
وبالتاأكيد  اإيــطــالــيــا،  يف  روؤيــتــه 
وكذلك  حاًرا،  ال�سيف  هذا  �سيكون 

يف كرة القدم".
ـــحـــني حلـــ�ـــســـد لــقــب  ـــــن املـــر�ـــس وع
بيريو  ديل  �سرح  الت�سامبيونزلييج، 
"ليفربول ويوفنتو�س مناف�سان كبريان 
ريال  وكذلك  الأبطال،  دوري  لقب  على 

مدريد".
الأمر  الأبطال  دوري  "مع  وختم 
يف  يــجــري  مــا  يهم  ل  خمتلف، 
فهو  ــه،  ب تلعب  الـــذي  ـــدوري  ال

يخلق م�ساعر خمتلفة".

ريال  مرمى  حار�س  كورتوا،  تيبو  البلجيكي  اأعــرب 
�سيلتا  اأمام   )2-2( التعادل  اإزاء  ا�ستيائه  عن  مدريد، 
فيجو، يوم الأحد، �سمن اجلولة الـ24 من الليجا، على 

ملعب �سانتياجو برنابيو.
نقلتها  ت�سريحات  خـــالل  كـــورتـــوا،  ـــال  وق
الكتالونية:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة 
"كانت مباراة معقدة، لأن �سيلتا فيجو تقدم 
يف النتيجة مبكًرا، وكان علينا التغلب على 

ذلك".
ثمينتني  نقطتني  فقدنا  "لقد  واأ�ساف: 
حل  اأي  يوجد  ول  ملعبنا،  ويف  للغاية، 
�سد  املقبل  ــبــوع  الأ�ــس يف  الــقــتــال  �ــســوى 

ليفانتي، وحتقيق النت�سار".
حني  علينا  �سعبة  الأمــور  "كانت  وتابع: 
جيد  ب�سكل  دافعوا  لأنهم  اخل�سم،  تقدم 
بـ11 لعًبا.. لكن يف ال�سوط الثاين تقدمنا 

بقوة، ومتكنا من قلب النتيجة".
ووا�سل: "�سيلتا فيجو ميلك كفاءة عالية، 
من  متكنوا  النتيجة  يف  تقدمنا  وحــني 
ديني�س  من  جيدة  بتمريرة  التعادل، 

�سواريز اإىل مينا".
مل  "�سيلتا  املريينجي:  حار�س  وا�ستطرد 
ب�سكل  جيدا  دافعنا  كثريا،  مرمانا  يهدد 
جيد  وتنفيذ  مميزة  متريرة  لكن  عام.. 
كرة  هي  وهــذه  بالتعادل،  جــاءا  للكرة 

القدم".
هــازارد  اإيدين  مواطنه  عــودة  وحــول 
كورتوا:  قال  للمباريات، 
مـــهـــم،  ــــــب  لع "هو 
�سي�سرتجع  وتدريجيا 

اإيقاع املناف�سات".
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية الوادي

دائرة حا�ضي خليفة
بلدية حا�ضي خليفة

مكتب اجلمعيات
رقم: 309/ 2020

اإ�ضهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �ضبغة حملية تخ�ضع للقانون 
رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  لقد  منه،   )18( ع�ضر  الثامنة  املادة  �ضيما  ال  باجلمعيات، 

جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �ضبغة حملية:
امل�ضماة: النادي الريا�ضي للهواة وفاق حا�ضي خليفة

املعتمدة حتت رقم: 14 بتاريخ: 2017/09/12
املقيمة بـ: مكتبة البلدية- حا�ضي خليفة

رئي�ص اجلمعية: خطاب الب�ضري.
تاريخ ومكان االزدياد: 1967/11/18 املقرن.

عنوان الرئي�ص: حي الهمائ�ضة حا�ضي خليفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
اإعــالن عــن بيـــع عقـــار باملـــزاد العــــلني 

)املادة 749 ،750 ،774  من ق اإ م اإ(
الرقـــــــــم:

- لفائدة ال�ضيد:ورثة املرحوم خليفي حممد بن بلقا�ضم وهم : اأرملته �ضماري م�ضعودة واأبناوؤه : خليفي عي�ضى ، خليفي احمد ، خليفي عبد احلفيظ ، خليفي فطيمة ، خليفي عي�ضة ، خليفي عي�ضو�ص ، 
خليفي ربيحة ، خليفي بورحلة - ال�ضاكــــــــنني)ة(  بـــــ : ام الطيور  - الوادي. - تنفيـــذا  :للحكم العفاري- ال�ضـادر عـن: حمكمة املغيـر-  بتـــــاريخ: 05/04/2016 ـ حتت رقم : 00199/2016 
. - و املمهـور بال�ضيغة التنفيذيـة امل�ضلمة بتاريخ 02/04/2018 حتت رقم :135/2018 .- بنـــاءا على حكم  العقاري الت�ضحيحي - ال�ضادر عـن:املغيــر.-  بتاريخ: 04/04/2017  ـ حتـت رقــم 
00214/2017 . - و املمهـــــور بال�ضيغـة التنفيذيـة امل�ضلمـة بتــاريـخ :03/04/2018 حتـت رقــم :136/2018 القـا�ضي بـ:ببيع العقار اململوك على ال�ضيوع الطراف الدعوى باملزاد العلني    :
باالإ�ضافـة اإىل  امل�ضاريف الق�ضائية. - بناءا على اأمر بتحديد  بيع عقار باملزاد ال�ضادر بتاريخ: 22/01/2020 عــــن  قــا�ضي البيــوع العقارية مبحكمة املغــــــــري و القـــا�ضي بتحديد  جل�ضة البيع 
باملــــزاد العلني للعــقار املــبني اأدنـــاه .  ـ نحن االأ�ضتـــاذ/ احالم �ضلوح املح�ضـر الق�ضـائي لــدى حمكــمة املغـيـــر املوقع اأدنــاه و الكائـن مكتــبنا بحـي ال�ضعـادة  املغــري . نعلن للجمهور و ملن يهمه 
االأمــر اأنه �ضيجري بتاريخ 17/03/2020 على ال�ضاعة:11:30 �ضباحا بقاعة جل�ضات البيوع العقارية مبقر حمكمة املغــري بيــع باملزاد العلني للعقـــار اململــوك للمديــن ورثة املرحوم خليفي حممد 
بن بلقا�ضم وهم : اأرملتيه  �ضماري م�ضعودة و جالل عي�ضة واأبناوؤه : خليفي عي�ضى ، خليفي احمد ، خليفي عبد احلفيظ ، خليفي فطيمة ، خليفي عي�ضة ، خليفي عي�ضو�ص ، خليفي ربيحة وخليفي بورحلة   
خليفي  ن�ضرالدين ،خليفي اأ�ضامة ’خليفي يو�ضف ، خليفي ربيعة ، خليفي زينب  ،خليفي خولة  و املتمـثل يف قطعة ار�ص م�ضيد عليها مبنى �ضكني له واجهة واحدة تفتح  على ال�ضارع املحادي لها من اجلهة 
ال�ضمالية ،جزء منه جديد منجز على الطابق االأول ،يحتوى الطابق االأر�ضي منه على :غرفة ا�ضتقبال +)01(غرفة +مراأب 01+حمام +)02( مرحا�ضني + رواق +�ضلم يوؤدي اإىل الطابق االأول +م�ضاحة 
غري مغطاة ،اأما  الطابق االأول على :غرفة ا�ضتقبال  03+ غرف +رواق+�ضلم يوؤدي اإىل ال�ضطح .ال�ضعر االفتتاحي لبيع العقار:6.785.550 دج  )�ضتة ماليني و�ضبعمائة وخم�ضة وثمانون الفا وخم�ضمائة 
وخم�ضون دبنار جزائري ( و ذلك بح�ضب اخلربة املودعة  بتاريخ 29/11/2015 ايداع رقم 67/2015 فهــر�ص رقم:68/2015 املنجزة من طرف اخلبري درارجة �ضريف  املخت�ص يف املباين املدنية 
وال�ضناعية  وذلـك مبوجب االأمر ال�ضادر عن رئي�ص حمكمـة املغيـــــر بـتاريــخ :22/01/2020 �ضروط البيع  اإ�ضافة اإىل ال�ضروط  املذكورة يف قائمة �ضروط البيع فاإن الرا�ضي عليه املـزاد يدفــع خم�ص 
الثمن الرا�ضي به املزاد و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة حال انعقاد اجلل�ضة و يدفـع الباقي خالل اأجل اأق�ضاه ثمانية اأيام  باأمانة �ضبط املحكمة و ملزيد من املعلومات و لالطالع على قائمة �ضروط البيع 

يرجى االت�ضال مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اأو باأمانة �ضـبط حمكمة املغـري.                                                                                                                                                                             املح�ضر الق�ضائي

املكتب العمومي للمح�ضر الق�ضائي مكتب االأ�ضتاذ /احالم �ضلوح 
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة املغيــــر حي ال�ضــــــــــعادة  املغــــــري

الهــــاتف :032.18.63.21.

االأ�ضرة علنيا ح�ضوريا  �ضوؤون  املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا  حكمت 
يف اأول درجة:

املدعي  تعيني   /1 املو�ضوع:  يف  الدعوى-  قبول  ال�ضكل:  -يف 
املدعى عليه �ضمايده  بلقا�ضم مقدما عن  بن  الرزاق  �ضمايده عبد 
خمتلف  اأمام  ومتثيله  �ضوؤونه  وت�ضيري  لرعايته  بلقا�ضم  بن  الطيب 
باإلزام   /2 القانون.  به  ي�ضمح  مبا  والق�ضائية  االإدارية  الهيئات 
املدعي بامل�ضاريف الق�ضائية املقدرة بـ 450 دج . بذا �ضدر احلكم 
و�ضرح به جهارا يف اجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله 

ول�ضحته اأم�ضيناه نحن الرئي�ص واأمني ال�ضبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبيةحكــــــــم 
والية ادرار

دائرة زاوية كنته
بلدية انزجمري

الرقم: 2020/96
و�ضل اإ�ضهاري

جتديد جمعية حملية
طبقا الأحكام القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر عام 1433 املوافق 
جتديد  مت  منه   18 املادة  ال�ضيما  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير   12 لـ 
اجلمعية البلدية امل�ضماة: -جمعية اولياء التالميذ ملدر�ضة عرا�ص ناجم تيد 
ما ين بلدية انزجمري املقيمة: تيدماين بلدية انزجمري دائرة زاوية كنتة 
والية ادرار رئي�ص اجلمعية : �ضباعي حممد بن ح�ضان تاريخ ومكان امليالد: 
1974/10/03 تيدماين العنوان: تيد ماين بلدية انزجمري دائرة زاوية 

كنتة والية ادرار .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000274      التحرير 2020/02/16 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000274      التحرير 2020/02/16 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية غرداية

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
الرقم: 354/م.ج.ا/م ت ع 2020

و�ضل اإ�ضهار خا�ص تاأ�ضي�ص جمعية حملية
م�ضكن  حي70  الفاروق  عمر  مل�ضجد  الدينية  اجلمعية  امل�ضماة: 

منطقة العلوم- العطف
املودعة بتاريخ: 2019/08/01

رئي�ص اجلمعية: �ضحيمة اعمر
املولود بتاريخ: بتاريخ 1979/03/09 بالعطف

منطقة  م�ضكن   70 بحي  الفاروق  عمر  مب�ضجد  مقرها:  الكائن 
العلوم- بلدية العطف

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�ضرة علنيا ح�ضوريا يف اأول درجة يف ال�ضكل بقبول الدعوى يف املو�ضوع 1/باإفراغ احلكم ال�ضادر 
عن حمكمة الوادي ق�ضم �ضوؤون االأ�ضرة بتاريخ 12/11/2019 حتت فهر�ص رقم 1953/19 بامل�ضادقة على اخلربة املنجزة من طرف الطبيب 
مومن بكو�ص بوبكر املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 04/12/2019 حتت رقم 200/19 وبالنتيجة احلجر على املدعى عليها �ضقوري 
رتيبه املولودة بتاريخ 01/08/1995 باميه ون�ضه الأبيها العيد واأمها مكنا�ضي وريده، وتعيني املدعي �ضقيقها �ضقوري نور الدين مقدما عنها 
لرعايتها وت�ضيري �ضوؤونها املالية ومتثيلها اأمام خمتلف الهيات االإدارية والق�ضائية مبا ي�ضمح به القانون .2/ مع االأمر بن�ضر ن�ضخة من هذا 
احلكم لالإعالم باإحدى اجلرائد الوطنية ، مع االأمر بالتاأ�ضري بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�ص عقد ميالد املدعى عليه بعد الرتجيع 
لالإ�ضهار 3/ باإلزام املدعي بامل�ضاريف الق�ضائية املقدرة ب 450ج . بذا �ضدر هذا احلكم و اأف�ضح به جهرا باجلل�ضة العالنية املنعقدة بالتاريخ 

املذكور اأعاله ول�ضحته اأم�ضي االأ�ضل من طرف الرئي�ص و اأمني ال�ضبط.

حكــــــــم 
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ت�ستاأنف مناف�سات دوري اأبطال اأوروبا 
ــدا  وان ملعب  اإىل  ليفربول  بــعــودة 
مرتوبوليتانو، الذي �سهد تتويجه 
اأجل  من  املا�سي،  املو�سم  باللقب 
�سمن  مدريد،  اأتلتيكو  مواجهة 
مناف�سات مرحلة ذهاب دور ثمن 

النهائي.
الثالثاء  اليوم  ليفربول  ويحل 
مــدريــد،  اأتلتيكو  على  �سيفا 
بــورو�ــســيــا  ي�ست�سيف  بينما 
دورمتوند يف نف�س اليوم باري�س 

�سان جريمان.
وجود  يف  ال�ستوية  العطلة  فرتة  و�ساهمت 
والأدوار  املجموعات  دور  بني  جيد  فا�سل 

النهائية يف البطولة القارية.
الفرق  �ستلعب  للخطاأ،  هام�س  اأدنــى  ودون 
النهائي  بخو�س  ــال  اآم و�سط  الـ16  دور  يف 
مبدينة  الأوملبي  اأتاتورك  �ستاد  يف  املرتقب 
اإ�سطنبول الرتكية يوم 30 مايو/اآيار املقبل.
مباريات  ثماين  �ستقام  �سهر،  مــدار  وعلى 
ــة عــلــى اأربــعــة  ــوزع ــا واإيـــابـــا- م ــاب -ذه
اأ�سابيع، من اأجل ح�سم املتاأهلني الثمانية 

لربع النهائي.
الدوريات  ممثلو  فقط  الثمانية  دور  وبلغ 

اخلم�س الكربى يف القارة العتيقة.
اإ�سبانية  فرق   4 ح�سور  الدور  هذا  وي�سهد 
مدريد  واأتلتيكو  وبر�سلونة  مدريد  )ريال 
)لــيــفــربــول  اإجنــلــيــزيــة  و4  وفــالــنــ�ــســيــا(، 
و3  وتوتنهام(،  وت�سيل�سي  �سيتي  ومان�س�سرت 
و3  واأتالنتا(  ونابويل  )يوفنتو�س  اإيطالية 
دورمتوند  وبورو�سيا  ميونخ  )بايرن  اأملانية 
�سان  )باري�س  فرن�سي  وثنائي  وليبزيج( 

جريمان وليون(.
اإىل وانـــدا  ــن جــديــد  لــيــفــربــول م ــود  ــع وي
اأمام  اأر�سه  على  فاز  الــذي  مرتوبوليتانو، 

توتنهام يف نهائي العام املا�سي.
وي�سل فريق املدرب الأملاين يورجن كلوب، 
اآخــر  يف  النهائي  ـــدور  ال اإىل  تــاأهــل  الـــذي 
ملعب  اإىل  ليج،  الت�سامبيونز  من  ن�سختني 
بخطى  يتقدم  بينما  "الروخيبالنكو�س"، 
الإجنــلــيــزي  الــــدوري  لقب  حل�سم  ثابتة 

املمتاز.
ومتكن "الريدز" من حتقيق الفوز دائما حتت 
البطولة الأوروبية  اإمرة كلوب يف ت�سفيات 

التي تقام ذهابا واإيابا.

"الأتلتي"،  يخ�سر  مل  الآخر،  اجلانب  وعلى 
مو�سمي  النهائي  اإىل  مــرتــني  تــاأهــل  الـــذي 
14-2013 و16-2015 �سوى مرة واحدة على 
املجموعات  دور  يف  ت�سيل�سي  )اأمــام  اأر�سه 
مباراة   25 اآخــر  يف   )2017-2018 مو�سم  يف 

اأوروبية خا�سها.
باري�س  الثالثاء،  اأي�سا  بورو�سيا  وي�ستقبل 
اإيدونا  �سيجنال  ملعب  على  جريمان  �سان 
بارك، حامال مرة اأخرى لقب مر�سح يرغب 

يف حتقيق حلمه العظيم.
وميثل اللقاء عودة الأملاين توما�س توخيل، 
مدرب باري�س �سان جريمان، اإىل دورمتوند، 

الفريق الذي كان مدربه قبل عامني.
ويرغب الفرن�سيون والأملان يف جتنب اللعنة 

التي لحقتهم خالل املوا�سم الأخرية.
الذي  جريمان،  �سان  باري�س  يتجاوز  فلم 
النهائي  ثمن  قوة،  عام  كل  م�سروعه  يزداد 
بورو�سيا  كحال  املا�سية،  الثالثة  املوا�سم  يف 
يف  املــتــذبــذب  الأداء  �ساحب  دورمتــونــد 
بالرنويجي  موؤخرا  واملعزز  الأملاين  الدوري 

اإيرلينج هالند.
ومن بني اأكر املواجهات التي ي�سعب التكهن 
بني  املرتقبة  املواجهة  تــربز  بها  بالفائز 
مباراة  �سيلعبان  اللذين  وفالن�سيا،  اأتالنتا 
قبل  �سريو،  �سان  يف  الأربعاء  يوم  الذهاب 
لقاء  يف  النهائي  لربع  منهما  املتاأهل  ح�سم 
ثالثة  بعد  مي�ستايا  ملعب  على  الإيــــاب 

اأ�سابيع.
اأداء  يقدم  الذي  الإيطايل،  الفريق  و�سي�سع 
يف  الإ�سباين  اخل�سم  اآ"  "ال�سريي  يف  جيدا 
املركز  الأخــري  احتل  بعدما  كبري،  اختبار 
الأول فيما و�سف بـ"جمموعة املوت" يف دور 
الدور  اإىل  للو�سول  تطلع  و�سط  املجموعات، 

ربع النهائي لأول مرة منذ 13 عاما.
ـــاء اأيــ�ــســا تــقــام يف لــنــدن مــبــاراة  ـــع والأرب
توتنهام  املا�سي  العام  ن�سخة  و�سيف  بني 
يف  الأوىل  للمرة  �سيخو�س  الذي  وليبزيج؛ 

تاريخه ثمن نهائي دوري الأبطال.
الثالثة  للمرة  اللندين  الفريق  ويخو�س 
تواليا ثمن نهائي البطولة، وهذه املرة حتت 
اإمرة الربتغايل جوزيه مورينيو، الذي حل 
بوكيتينيو،  ماوري�سيو  الأرجنتيني  حمل 
اإىل  للو�سول  الـ"�سبريز"  م�سروع  مهند�س 

النهائي العام ال�سابق.
و�ستقام باقي مباريات مرحلة الذهاب يومي 

الثالثاء والأربعاء من الأ�سبوع املقبل.
الثالثاء  ت�سيل�سي  ي�ستقبل  اأن  املقرر  ومن 
بينما  بريدج،  �ستامفورد  يف  ميونيخ  بايرن 
على  اليوم  نف�س  يف  �سيفا  بر�سلونة  �سيحل 

نابويل يف �سان باولو.
يوفنتو�س  اأمــام  اأر�سه  على  ليون  و�سيلعب 
يف  مدريد  ريال  ي�ست�سيف  بينما  الأربعاء، 
�سانتياجو  يف  �سيتي  مان�س�سرت  اليوم  نف�س 

برنابيو.

دوري ابطال اوروبا

ليفربول يف رحلة ع�ضرية.. ودورمتوند ي�ضتقبل �ضيفا ثقيال
اإيدين  مدريد،  ريال  جنم  اأبــدى 

مب�ستواه  �سعادته  ــــازارد،  ه
مع   )2-2( التعادل  خــالل 

الأحد،  يوم  فيجو،  �سيلتا 
الـ24  اجلــولــة  ــام  ــت خ يف 

ملعب  عــلــى  الــلــيــجــا،  مــن 
�سانتياجو برنابيو، عقب عودته 

من اإ�سابة طويلة.
الــلــقــاء  ــا  ــام ع الـ29  �ــســاحــب  وبــــداأ 

كاأ�سا�سي، قبل اأن ُي�ستبدل يف الدقيقة 
�سجل  التي  اجلزاء  ركلة  يف  وت�سبب   ،73

الثاين  الــهــدف  رامــو�ــس  �سريجيو  منها 
للريال.

تليفزيونية  ت�سريحات  يف  هازارد،  وقال 
جيدة..  بحالة  اأنني  "اأ�سعر  املباراة  بعد 

لكن  دقائق،   10 اأول  بعد  بالتعب  اأح�س�ست 
�سعيد  بالتح�سن..  اأ�سعر  بداأت  الوقت  مبرور 

مب�ستواي يف املباراة، ولي�س بالنتيجة".
الفريق  يتقدم  "عندما  البلجيكي  الدويل  وتابع 

من  نتمكن  مل  لكننا  دفاعاته،  غلق  يحاول   )2-1(
ذلك".

و�سنقاتل  طويلة،  زالــت  ل  "الليجا  واأردف 
فر�سا  �سنعنا  النهاية..  حتى  اللقب  على 
من  املزيد  ــراز  اإح ن�ستحق  وكنا  للت�سجيل، 

مبباريات  و�سنفوز  جيدا،  نعمل  الأهــداف.. 
كثرية مقبلة �سويا، والأمور �ستتح�سن".

اأكد لعب و�سط اأتلتيكو مدريد، �ساوؤول نيجيز، الأحد، اأن على 
على  الفوز  وحماولة  التناف�س،  اأجــل  من  امللعب  نــزول  فريقه 
ليفربول، الثالثاء، يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا على 

ملعب )واندا مرتوبوليتانو(.
اأن  "علينا  الإ�سباين  النادي  ملوقع  ت�سريحات  يف  �ساوؤول  و�سرح 
الكثري  لدينا  اأن  يف  اأثق  جيدة،  �سورة  واإعطاء  للتناف�س  نخرج 

من الإمكانيات لتخطي ليفربول، لأنني اأثق يف فريقي".
واأ�ساف "مررنا هذا املو�سم باأوقات �سعبة ودائما ما حظينا بدعم 
قيمة  لدينا  باأن  الالعبون  نحن  ن�سعر  يجعلنا  الذي  اجلمهور، 

ــا يف الأوقــــات  ــدون ــان ــس ــة، دائــمــا مــا � ــس ــا� ال�سعبة".خ
عن  نك�سف  اأن  دائــمــا  "�سنحاول  وتــابــع 

هويتنا يف الأوقات اجليدة، اأن نظهر اأن 
لدينا الرغبة يف الفوز والتناف�س واأننا 

نلعب كفريق واحد".
يورنتي  ماركو�س  زميله،  اأكد  بينما 
كثريا،  ي�ساعدنا  ما  دائما  "اجلمهور 
خا�سة  ــاراة  ــب م �ستكون  الــثــالثــاء 

وبالتاأكيد �سيقف اجلمهور معنا".
هو  الــفــوز  لتحقيق  "ال�سر  وتــابــع 

كل  لديك،  ما  اأف�سل  حتقيق 
ــرق لــديــهــا اجلـــودة  ــف ال

ــا  ــدم ــن الــكــافــيــة وع
ــــودة،  ــاوى اجل تــتــ�ــس
اإىل  الــكــفــة  تــقــف 
جــــانــــب الــكــثــافــة 
ــز والــلــعــب  ــي ــرتك وال

ب�سكل هجومي".
ويــنــفــرد لــيــفــربــول 
ــــــــــدارة  ــــــــــس ــــــــــ� ب
ويتطلع  الربميريليج 
لـــالحـــتـــفـــاظ بــلــقــب 

هذا  الأبــطــال  دوري 
املقابل  يف  املــو�ــســم، 
بواحد  اأتلتيكو  مير 
من اأ�سواأ موا�سمه مع 

�سيميوين  دييجو 
ويــحــتــل املــركــز 
الليجا  يف  الرابع 

امللك  ــس  ــاأ� ك وودع 
مبكرا.

باري�س  ــدرب  م توخيل  توما�س  ا�ستنكر 
الإعــالم  و�سائل  ــاولت  حم جريمان  �سان 
قبل  لفريقه  القلق  ت�سدير  الفرن�سية 
اليوم  دورمتــونــد،  بورو�سيا  مــواجــهــة 
لدوري  الـ16  دور  ذهاب  يف   ، الثالثاء 

اأبطال اأوروبا.
اأبرزتها  ت�سريحات  يف  توخيل  قال 
الفرن�سية:  بــاريــزيــان  لــو  �سحيفة 
دورمتوند؟  مواجهة  من  اأخاف  "ملاذا 
اأميان  اأمام  م�ستوانا  اأن  تعتقدون  هل 

�سيتكرر يف ملعب الفريق الأملاين؟".
بل  خائفا،  اأو  قلقا  "ل�ست  وتــابــع: 
اأ�سباب  متاما  واأعلم  فريقي،  يف  اأثق 
حدث  مــا   ،4-4 اأمــيــان  مــع  الــتــعــادل 
وكــان  واردا،  يظل  الــلــقــاء  ــذا  ه يف 
بثالثة  تاأخرنا  لأننا  معقد  �سيناريو 

اأهداف، لكني اأثق يف فريقي".
اأن�سى  "لن  الأملــــاين:  ـــدرب  امل وا�سرت�سل 
فقط  واأكتفي  مــبــاراة،   22 يف  قدمناه  ما 

مبتابعة 30 دقيقة اأمام اأميان لأقلق".
ووا�سل مدرب �سان جريمان حدته مع 
عندما  اأغ�سب  "مل  الإعـــالم:  و�سائل 
كنت  ــل  ب بثالثية  فــريــقــي  ــر  ــاأخ ت
اأحب  ل  الأول،  الهدف  منذ  غا�سبا 

اجتزاء الأحداث".
وبنّي: "اأحاول دائما اأن اأبقى هادئا 

لأن  املا�سية،  املــبــاريــات  كــل  يف  كعادتي 
مباراة  من  قليلة  اأيام  قبل  خمتلف  الو�سع 

مهمة يف دوري الأبطال".
وب�سوؤاله عن انتظار �سيناريو خمتلف اأمام 
دورمتوند عن الأداء ال�سيء اأمام اأميان، رد 
اأفقد  اأن  "والآن هل من املفرت�س  توخيل: 
اإثارة  لكم،  بالن�سبة  جيد  هذا  تركيزي؟ 

مزيد من ال�سكوك حول الفريق".
الذي  اجلهد  هو  ما  جيدا  "اأدرك  واأكمل: 
لو�سائل  بالن�سبة  اأما  نخ�سره،  اأن  يجب  ل 
اأن يفوز باري�س �سان  الإعالم فهي تنتظر 
اأي  مرماه  يتلقى  اأن  دون  دائما  جريمان 
لأننا  �سهال  للكثريين  يبدو  هذا  ــداف،  اأه

منلك اأف�سل فريق واأف�سل لعبني".
وا�ستطرد: "ن�سف �ساعة من عدم الرتكيز 
اإنه  اأمــيــان،  ــام  اأم حــدث  ما  نتيجتها  كانت 
و�سائل  لكن  وقــوتــه،  الفرن�سي  الـــدوري 
)مقلق  ــه  اأن على  الأمـــر  ت�سنف  الإعـــالم 
عدة  يعاين  وباري�س  وخميف(  ومزعج 
كرة  اأو  احلياة  يف  وارد  هــذا  ل،  م�ساكل، 

القدم".
فيها  نفقد  التي  الأوىل  املــرة  "اإنها  واأمت: 
مل  مباراة،   22 بعد  ال�سكل  بهذا  تركيزنا 
اأظهرنا  لقد   ،5-1 اأميان  على  الفوز  اأتوقع 

رد فعلنا، لكنه جاء متاأخرا".

هازارد: "�ضعرت بالتعب بعد 
دقائق"  10

�ضاوؤول: "لدينا اإمكانات عبور 
ليفربول"

توخيل غا�ضبا: " ملاذا اأخ�ضى دورمتوند ؟ "



14الثالثاء 18 فيفري 2020 م الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1441هـ
العدد
1930

اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم/ اأ�ضرف الرببرى
------------------------------

�لرتحيب  �إىل  �لعربية  �لقياد�ت  ت�سابق  رغ��م 
�إىل  �لر�مية  �لأمريكية  »�جلهود  تقدير  و�إع��الن 
�لأر��سى  �رشقة  على  �لقائم  �ل�سالم«  حتقيق 
و�مل�سيحية  �لإ�سالمية  و�ملقد�سات  �لفل�سطينية 
�نطالق  ورغم  �لغا�سبة،  لإ�رش�ئيل  ومنحها  فيها 
�إىل  �لفل�سطينية  �لقيادة  تدعو  �لتى  �لأ�سو�ت 
متلك  ل  �أنها  بدعوى  �لأمريكى،  �لطرح  قبول 
�ملتجردة  �لنظرة  فاإن  و�ل�ست�سالم،  �لر�سوخ  �إل 
و�ملغت�سبني  �لفل�سطينيني  بني  �ل�رش�ع  جلوهر 
�ملا�سية  �لعقود  مدى  على  وتطوره  �لإ�رش�ئيليني 
ومت�سكه  بحقه  �لفل�سطينى  �ل�سعب  �إميان  �إن  تقول 
فى  �ل�����رش�ع  ق��و�ع��د  تغيري  ��ستطاع  باأر�سه 
على  قادر�  وماز�ل  �ملا�سى  فى  عديدة  منا�سبات 

�مل�ستقبل. فى  ذلك 
حقيقة  لكنها  جوفاء،  �سعار�ت  لي�س  �لكالم  هذ� 
�لر�حل  �لإ�رش�ئيلى  �ل��وزر�ء  رئي�س  بها  �عرتف 
نظرية  �ساحب  ك��ان  �أن��ه  فرغم  ر�ب��ني،  �إ�سحق 
وزير�  كان  عندما  �لفل�سطينيني  عظام  تك�سري 
فى  �لأوىل  �لفل�سطينية  �لنتفا�سة  �أثناء  للدفاع 
قبوله  برر  �أنه  �إل   ،1991 �إىل   1987 من  �لفرتة 
لالن�سحاب  و��ستعد�ده  لل�سالم  �أو�سلو  لتفاق 
بقوله  �ملحتلة  �لأر��سى  من  و��سعة  م�ساحات  من 
من  �أحطمه  �أن  ميكن  ملا  حدود�  هناك  �أن  »�أدركت 
�جللو�س  من  مفر  هناك  يكن  مل  وبالتاىل  عظام«، 

لهم. �لتنازلت  وتقدمي  �لفل�سطينيني  مع 
و�إذ� كانت م�رش قد �حتاجت �إىل �سن حرب �ساملة 
�جللو�س  على  �لإ�رش�ئيليني  لإجبار   1973 عام 

فى  �لفل�سطينيني  فاإن  �ملفاو�سات،  مائدة  على 
با�ستخد�م  ذلك  فى  جنحو�  �لأوىل  �نتفا�ستهم 

فقط. �حلجارة 
على  ن��ادرة  ق��درة  يبدى  �لفل�سطينى  �ل�سعب 
�لبقاء  على  ��ستثنائيا  وحر�سا  باأر�سه  �لتم�سك 
ما  وهو  �سده،  �لحتالل  جر�ئم  كل  رغم  فيها 
و�لإ�رش�ئيلية،  �لفل�سطينية  �لإح�سائيات  تعك�سه 
�لغربية  �ل�سفة  فى  �لفل�سطينيني  عدد  ز�د  حيث 
4.78 مليون ن�سمة  �إىل   27% وقطاع غزة بن�سبة 
بعد   ،2017 �إىل   2007 من  �سنو�ت  ع�رش  خالل 
�لع�رش  �ل�سنو�ت  خ��الل   30% بن�سبة  منوهم 
�أر����س��ى  ف��ى  ع��دده��م  جعل  م��ا  وه��و  �ل�سابقة، 
�لغربية  �ل�سفة  ت�سم  �لتى  �لتاريخية  فل�سطني 
 1948 ع��ام  �ملحتلة  و�لأر����س��ى  غ��زة  وق��ط��اع 
)�إ�رش�ئيل حاليا( ي�سل �إىل 6.49 مليون فل�سطينى 
�لأمر  يهودى،  مليون   6.5 مقابل  تقدير  �أقل  على 
فى  و�لأم��ن  �خلارجية  �ل�سئون  جلنة  دفع  �ل��ذى 
خا�س  �جتماع  عقد  �إىل  �لإ�رش�ئيلى  �لكني�ست 
�ل�سكانية  �لقنبلة  �لإ�رش�ئيليون  يعتربه  ما  ملناق�سة 

. لفل�سطينية �
�لعربية  �جلامعة  فى  �لأ�ستاذ  فريجول  ديال  ويقول 
»�إذ�  لالإ�رش�ئيليني  تقول  �لأرقام  هذه  �إن  بالقد�س 
هناك  تكون  �أن  فالبد  يهودية،  دولة  تريدون  كنتم 
�أر�س  كل  تكون  �أن  حلم  تن�سو�  �أن  ولبد  دولتان 

�أيد يهودية«. �إ�رش�ئيل فى 
ذو  و�لإ�رش�ئيليني  �لفل�سطينيني  بني  �ل�رش�ع 
�لقدر�ت  حل�سابات  يخ�سع  ل  جد�،  خا�سة  طبيعة 
فقط  �لقت�سادية  �لقوة  حتى  ول  �لع�سكرية، 
كثري�،  �سيئا  منها  �لفل�سطينيون  ميلك  ل  و�لتى 

لكن هناك عو�مل �أخرى متيل ل�سالح �لفل�سطينيني 
باأر�سه  �لفل�سطينى  �ل�سعب  مت�سك  مقدمتها  فى 
وتكاثره فيها مبعدلت قيا�سية و��ستعد�ده ملقاومة 
و�نتهاء  باحلجر  ب��دء�  �لو�سائل  بكل  �لحتالل 

�ل�ست�سهادية. بالعمليات 
ما  �ليوم  ميلكون  �لفل�سطينيون  يكن  مل  و�إذ� 
فى  وحلفائها  �إ���رش�ئ��ي��ل  على  ب��ه  ي�سغطون 
على  للح�سول  و�لغربية  �لعربية  �لعو��سم 
تتنازل  وثائق  �أى  يوقعو�  �أن  يجب  فال  حقوقهم، 
�لغت�ساب  ي�رشعنو�  ل  حتى  �حلقوق،  تلك  عن 
�لقادمة  �لأجيال  حق  على  ويحافظو�  �لإ�رش�ئيلى، 

فى �ل�سعى ور�ء ��سرتد�د هذه �حلقوق.
�سفقة  برف�س  �سيئا  �لف�سطينيون  يخ�رش  لن 
�حلكام  عنها  يقول  �لتى  �لأمريكية«  »�ل�سيطان 
لأنها  �ملتاأنية«  �لدر��سة  »ت�ستحق  �إنها  �لعرب 
بعد  فحياتهم  �سيئا،  لهم  ت��ق��دم  ل  بب�ساطة 
�لحتالل  يد  فى  رهينة  �ستظل  �ل�سفقة  قبول 
على  بال�سيطرة  �سيحتفظ  �ل��ذى  �لإ�رش�ئيلى 
و�لحتالل  �ملحتلة،  �لأر����س��ى  فى  �سىء  كل 
لكنه  �ملحتلة  �لأر��سى  يغادر  لن  �لإ�رش�ئيلى 
�ملقابل  فى  �أطر�فها،  جميع  من  بها  �سيحيط 
ويقطعو�  �أر��سيهم،  عن  �لفل�سطينيون  �سيتنازل 
�لطريق على حق �لأجيال �لقادمة فى �ملطالبة بها.
�لعرب م�ستعدين مل�ساندة  �لقادة  �إذ� مل يكن  �أخري� 
للعدو�ن  و�لت�سدى  �لفل�سطينى  �ل�سعب  حق 
�ل�سغط  يحاولو�  �أل  من  �أقل  فال  �لإ�رش�ئيلى، 
تقر  �تفاقيات  يوقعو�  حتى  �لفل�سطينيني  على 
حقوقهم  على  �ل�سطو  وت�رشعن  �أر��سيهم  ب�رشقة 

لأن »�آبانا �لذى فى �لبيت �لأبي�س« يريد ذلك.

لهــم..  واالأر�ص  بــاقــون  الفل�ضطينيــون 

�ضحيفة : قرار من ال�ضلطة مبنع املظاهرات �ضد �ضفقة القرن يف ال�ضفة
بالتزامن مع اللقاءات التطبيعية مع االحتالل ..اأخبار فل�ضطني

تعليمات  �ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �أ�سدرت 
»�سفقة  �سّد  �لتظاهر  مبنع  ر�سمية 
�لقرن«، و�إنهاء �ملو�جهات يف منطقة باب 
�لز�وية يف مدينة �خلليل جنوب �ل�سفة، 
وهو �ملكان �لذي �رتقى فيه �لفتى حممد 
�لرف�س  �أول �سهيد يف تظاهر�ت  �حلد�د، 

لل�سفقة.
�لخبار  ل�سحيفة  م�سادر  ك�سفت 
�ن   ،17/2/2020 �لثنني  �م�س  �للبنانية 
�جلمعة  ي��وم  منذ  �سدرت  �لتعليمات 
وبا�رشت �أمن �ل�سلطة بتنفيذ �لقر�ر ، �إذ 
توقفت �ملو�جهات يف باب �لز�وية ب�سبب 

�نت�سار دوريات فل�سطينية هناك.
متا�س  نقاط  عند  �لفعاليات  ت�ستمّر  و 
معظمها  و���س��ار  �ل�سفة،  يف  قليلة 
��ستباكات  ت�سهد  �أماكن  ويف  �أ�سبوعيًا، 
منذ �سنو�ت طويلة، �أي قبل �إعالن �خلطة 
ر�م  يف  وبلعني  نعلني  مثل  �لأمريكية، 
�لله، وكفر قدوم يف قلقيلية. لكن حتى 
�ل�سباب  غالبية  يخ�سى  �حلدود،  هذه  يف 

�ملمنوح  �لأخ�رش  �ل�سوء  يكون  �أن  من 
»موجة  للتظاهر�ت  �ل�سلطة  ِقَبل  من 

عابرة موؤقتة«، َتْتبعها مر�قبة �أمنية لهم.
تطبيقه  يتم  ولكن  معلن  �لغري  �لقر�ر 
مع  بالتز�من  عنه  ك�سف  �لأر���س  على 
جمع  �ساعة،   48 خالل  تطبيعنّي  لقاءين 
�ل�سلطة  يف  م�سوؤولني  منهما  �لأخ��ري 
و»منظمة  »فتح«  وحركة  �لفل�سطينية 
يف  �إ�رش�ئيليني  ب�سحافيني  �لتحرير« 
»جلنة  ي�سمى  مما  بتنظيم  وذلك  �لله،  ر�م 
�لإ�رش�ئيلي«  �ملجتمع  مع  �لتو��سل 
يف  م�سادر  للمنظمة.وبح�سب  �لتابعة 
�ملرة  �أتو� هذه  �ل�سلطة، فاإن �لإ�رش�ئيليني 
�إىل ر�م �لله باللبا�س �خلا�س بامل�ستوطنني 
��ستقّلو�  �أنهم  كما  »�لكيباه«،  وقبعات 
جي�س  من  حر��سة  دون  من  حافلتني 
قاعة  يف  بالجتماع  يكتفو�  ومل  �لعدو، 
يف  جتّولو�  بل  عرفات«،  يا�رش  »متحف 
�ملدينة، و�لتقطو� �سور�ً  �لطرية يف  حي 
تناولو�  ثّم  مانديال،  نيل�سون  متثال  مع 

طعام �لغد�ء مع �مل�ست�سار �لديني لرئي�س 
�ل�سلطة حممود عبا�س، حممود �لهبا�س، 
�لطرية،  د�خل  �لفاخرة  �ملطاعم  �أحد  يف 
بع�س  يحّبذ  كما  �لقياد�ت«  »ح��ّي  �أو 
�أم�س  لقاء  ت�سميته.ولي�س  �لنا�سطني 
�لقرن«،  »�سفقة  �إعالن  منذ  يتيمًا  لقاًء 
�إذ �ُسّجلت، يوم �جلمعة  على �لأقّل علنًا، 
�ملا�سي، م�ساركة �سخ�سيات فل�سطينية 
يف لقاء مع �إ�رش�ئيليني يف تل �أبيب د�خل 
�ملحتل  �ل��د�خ��ل  يف  �ملحتلة  فل�سطني 

�سفقة  »مو�جهة  �أي  نف�سها،  بالذريعة 
�لفل�سطينية  �لروؤية  وتو�سيح  �لقرن 
�سفقة  يرف�سون  لنا�سطني  لل�سالم 
�لقرن و�سخ�سيات ي�سارية وم�ستوطنني 
عقدها  مت  �لتي  متطرفني«.�للقاء�ت  غري 
�ملقاومة  ف�سائل  من  لقت غ�سبًا كبري�ً 
�ل�سالمي  �جلهاد  حركة  ر�أ�سها  وعلى 
�عتربو�  �ل�سعبية حيث  وحما�س و�جلبهة 
وخذلن  �سفعة  �لتطبيعية  �للقاء�ت  �ن 

للموقف �ملوحد �سد "�سفقة �لقرن".

عبدالرحمن يو�ضف حممود احلاج
�لرحمن  عبد   : �ل�سري  ��سم 
�حلاج  عبد  حممود  يو�سف 

د�ود
قلقيلية  مدينة  مو�ليد  م��ن 
�لغربية  �ل�سفة  �سمال  �لو�قعة 
ينتمي  �مل��ح��ت��ل��ة  فل�سطني 
وهي  �حلاج  عبد  لعائلة  �ل�سري 
د�وود  �ل  ع�سرية  م��ن  ف��رع 
�لرحمن  عبد  �ل�سجني  ول��د 
در�س  24\10\1972م  بتاريخ 
�لبتد�ئية يف مدر�سة �ملر�بطني 

�ل�سالم يف  قلقيلية و�كمل �لعد�دية يف مدر�سة  �ل�سا�سية يف 
قلقيلية  �ل�سعدية يف  �لعامة يف مدر�سة  �لثانوية  قلقيلية و�نهى 
�لحتالل  يد  على  21\2\1992م  بتاريخ  �لرحمن  عبد  ....�عتقل 
كفار  مدينة  يف  �لبطل  بها  قام  طعن  عملية  �ثر  �ل�رش�ئيلي 
باحلكم  �بيب  تل  �ل�رش�ئيلية يف  �ملحكمة  عليه  ثم حكمت  �سابا 
�حلاج  عبد  حممود  يو�سف  �لرحمن  عبد  وكان  �سنة   +20 �ملوؤبد 
يوم   23 مدة  ومكث  �سابا  كفار  مئري يف  م�ست�سفى  يتعالج يف 
يف غرفة �لنعا�س وكان على �لكر�سي مدة حو�يل ثالث ��سهر 
يقع  �لر�س  وهو حتت  �لرملة  �سجن  عزل  على  نقله  مت  وبعدها 
30 درجة حتت �لر�س مكث مدة �سنة ون�سف وخا�س  حو�يل 
17 يوم دون  �لطعام هو ومعه بع�س �ل�رشى مدة  ��رش�ب عن 
تناول �لطعام نهائيا فقط يتناولون �ملاء وهذ� �ل�رش�ب خا�سته 
جميع �ل�سجون وكان �أول مطلب وهو �غالق عزل �سجن �لرملة 
 26 عددهم  وكان  �ل�سجون  على  وتوزيعهم  �ملعزولني  و�خر�ج 
��سري موزعني من �سكان �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة وعرب 48 
وبع�س �لدول �لعربية وكان و�سع �لعزل يفتقد لكل �لو�ساع 
�ل�سجون  على  وتوزيعهم  �ملعزولني  خروج  مت  وبعدها  �لن�سانية 
جنيد  �سجن  بنقله على  �لرحمن  عبد  ن�سيب  �لفل�سطينية وكان 
�ملركزي �لو�قع يف مدينة نابل�س ويف تاريخ 15\8\1995 .خا�س 
يوم   18 مدة  �لطعام  ��رش�ب عن  �ل�سجون  �سجن جنيد وبع�س 
�ل�رش  من  حتريرهم  �جل  من  �سيا�سي  مق�سد  مطلبهم  وكان 
حترير  ق�سية  يف  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  من  تق�سري  يوجد  وكان 
يف  �ملركزي  جنيد  �سجن  وت�سليم  �و�سلو  �تفاق  وبعد  �ل�رشى 
17\11\1995 ومت توزيع �ل�رشى جميعهم على جميع �ل�سجون 
على  �ملعتقل  �لرحمن  عبد  ن�سيب  48.وكان  �ر�س  �ملوجودة يف 
�سجن نفحة �ل�سحر�وي. ومكث هناك حو�يل �سنة ون�سف .ويف 
ع�سقالن  �سجن  على  �لرحمن  عبد  نقل  مت   1997\1\27 تاريخ 
مبنع  ع�سقالن  �سجن  �د�رة  قامت   1997\7\15 ويف  �ملركزي 
بينهم  من  �لرحمن  عبد  وكان  �جلمعة  �سالة  �د�ء  من  �ل�رشى 
فقام بتك�سري مكتب مدير ع�سقالن وعلى �ثر ذلك قامت �لد�رة 
مبعاقبته وو�سعه يف �لزنازين مدة �سهر ون�سف وبعدها مت نقله 
على �سجن �سطة �ملركزي �لو�قع بالقرب من بحرية طربيا وبعد 
مرور 7 ��سهر قامت �لد�رة بنقله على �سجن ع�سقالن بحجة �نه 
�سكل خطر عليهم يف �سنة 1998 ويف نف�س �ل�سنة قام �ل�رشى 
بال�رش�ب عن �لطعام وما بينهم عبد �لرحمن مدة 20 يوم وهو 
�ل�سفة  يف  �نتفا�سة  �ندلعت  �لوقت  هذ�  ويف  �سيا�سي  مطلب 
 ..... �لق�سى  �نتفا�سة  ��سمها   )48 )حرب  غزة  وقطاع  �لغربية 
24 يوم  �لطعام مدة  باأ�رش�ب عن  قام �ل�رشى   2000 ويف عام 
وكان �أي�سا مطلب �سيا�سي ويف عام 2002م قام �أحد �ملتعاونني 
باعد�مه  يقوم  �سوف  �أنه  �لرحمن  بادعاء عبد  �ل�سجون  �د�رة  مع 
وهذ� غري �سحيح و�أنه كان مدفوع من �ملخابر�ت وقامت �لد�رة 
معركة  وبعد  �سهر   20 مدة  �لرحمن  عبد  بعزل  ذ�لك  �أثر  على 
طويلة و�د�رة �ل�سجن و��رش�ب عبد �لرحمن عن �لطعام خرج من 
18\8\2004م قام �ل�رشى  28\6\2004م ويف  �لعزل يف تاريخ 
با�رش�ب عن �لطعام ملدة 17 يوم ويف 15\3\2005م مت نقل عبد 
�لرحمن من �سجن ع�سقالن �ىل �سجن هيدرمي �لو�قع يف �ل�سمال 
على  ينتقل  �أن  �لرحمن  عبد  طلب  15\8\2005م  تاريخ  ويف 
وح�سل  وطلبه  �ل�ستخبار�ت  �سابط  ورف�سه  ها�رشون  �سجن 
بئر  �سجن  على  بنقله  �لد�رة  وقامت  كالمية  م�ساجرة  بينهم 
�ل�سبع ورف�س عبد �لرحمن ذلك وكان معه �أحد �ل�رشى بالرحب 
�سكناهم  عن  بعيد  كان  لنه  �ل�سبع  بئر  �سجن  على  بالدخول 
وقامت �لد�رة بو�سعهم يف �لزنازين مدة 14 يوم وكان �ل�سري 
�أما عبد  �لذي كان مع عبد �لرحمن بارجاعه على �سجن هيدرمي 
�لرحمن فقط هدده مدير �سجن �ل�سبع لنه رف�س �لدخول وقامت 
يوم   26 هناك  �ل�سبع ومكث  بئر  بنقله على عزل �سجن  �لد�رة 
وبعدها مت نقله على �سجن ع�سقالن ويف تاريخ 10\11\2007م مت 
�غالق عزل �سجن هيدرمي ق�سم 8 وبعدها مت نقل �ل�رشى وعددهم 
120 �أ�سري من بينهم عبد �لرحمن على �سجن رميون ويف تاريخ 
7\5\2008م مت نقل عبد �لرحمن على �سجن ر�مون �ل�سحر�وي 
�لقوة  . و��ستخدمت �لدر�ة  �ل�سجن  ورف�س عبد �لرحمن دخول 
معه و�دخلته وعندما دخل خا�س ��رش�ب عن �لطعام مدة ��سبوع 
وبعدها مت نقله على �سجن ها�رشون ويف تاريخ 16\9\2008م مت 
�غالق �سجن ها�رشون ومت نقل �لق�سم باأكمله وكان عدد �ل�رشى 
120 �أ�سري وكان من بينهم عبد �لرحمن ومت نقل عبد �لرحمن �ىل 
�سجن رميون ويف تاريخ 13\10\2010م مت نقله �ىل �سجن نفحة 

وبعدها �ىل جلبوع ولغاية �لآن موجود فيه.

�ضلطات االحتالل حتاول قتل الثقافة يف املعتقالت وما يخ�ص االأ�ضرى
االأ�ضري املحرر الدكتور راأفت حمدونة

للدر��سات  �لأ���رشى  مركز  مدير  �أك��د 
�لأ�سري �ملحرر �لدكتور ر�أفت حمدونة �أن 
بالتعاون  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �سلطات 
مع �أجهزة �لأمن و�إد�رة م�سلحة �ل�سجون 
يف  �لثقافة  قتل  حت��اول  �ل�رش�ئيلية 
�لأ�رشى من كتب  �ملعتقالت وما يخ�س 
�لأ�رشى  معاقبة  خالل  من  ومطبوعات 
د�خل  �لثقافية  باجلل�سات  للقيام  وعزلهم 
�آلف �لكتب  �ل�سجون ، و�لقيام مب�سادرة 
�إدخال  ومنع   ، �لعتقالية  �ملكتبات  من 
 ، �لأهاىل  زيار�ت  لل�سجون عرب  �لكتاب 
و�أدب  بالثقافة  يتعلق  ما  كل  وم�سادرة 
خ��ارج  يف  مطبوعات  م��ن  �ل�سجون 
�أعقاب  يف  حمدونة  د.  وقال   . �ل�سجون 
م�سادرة 300 ن�سخة من كتابه "�جلو�نب 

 " �لفل�سطينيني  ل��الأ���رشى  �لب��د�ع��ي��ة 
�لفل�سطيني  �لعالم  وز�رة  عن  �ل�سادر 
لقطاع  �لغربية  �ل�سفة  من  نقله  �أثناء 
�سابقًا  قامت  �لحتالل  �سلطات  �أن  غزة 
�لأ�رشى  بق�سايا  يتعلق  ما  كل  مبالحقة 
ن�سخة   100 �أي�سًا  �سادرت  �أنها  حيث   ،
 .. �لفل�سطينيون  "�لأ�رشى  كتاب  من 
فرو�نة  �لنا�رش  عبد  للباحث  و�آمال"  �آلم 
�ل�سادر عن جامعة �لدول �لعربية، وهي 
فل�سطني عرب  �ىل  من م�رش  يف طريقها 
�لتجاري. وقال د. حمدونة  �لعوجة  معرب 
تفريغ  على  تعمل  �لأم���ن  �أج��ه��زة  �أن 
من  �ل�سجون  يف  �لعتقالية  �ملكتبات 
خالل م�سادرة كتب �ملكتبات �لعامة كما 
مكتبة  من  كتاب   1800 مب�سادرة  حدث 

مبو�فقة  لل�سجن  و�سلت   ، هد�رمي  �سجن 
�إد�رة م�سلحة �ل�سجون �ل�رش�ئيلية عرب 
�لأحمر  كال�سليب  و�ملوؤ�س�سات  �لأهاىل 
�لدوىل ، وتعمل يوميًا عن طريق وحد�ت 
�لتفتي�س و�سيا�سة �لقتحاماتات مب�سادرة 
�لأدبية  و�نتاجاتهم  �لأ���رشى  مذكر�ت 
و�لثقافية . و�أ�ساف د. حمدونة �أن كل ما 
تقوم به �إد�رة �ل�سجون من ممار�سات بحق 
�ملعتقالت  و�أدب  �ملعتقالت  يف  �لثقافة 
�لدولية،  و�لتفاقيات  للمو�ثيق  خمالف 
و�لر�بعة،  �لثالثة  جنيف  �تفاقية  وخا�سة 
و�لتى �أكدتا على حق �لأ�رشى و�ملعتقلني 
و�لتعليمية  �لثقافية  �أن�سطتهم  مبمار�سة 
و�لرتفيهية  و�لبدنية  و�لذهنية  و�لدينية 
و�لريا�سية، و�لعمل على توفري �لأماكن 

ذلك.  ل�سمان  �لالزمة  و�لإمكانيات 
�سلطات  �أن  �إىل  حمدونةً   د.  و�أ���س��ار 
�لوطنية  �حل��رك��ة  ب��دء  منذ  �لح��ت��الل 
تفر�س  وه��ى  �لأ���س��رية  �لفل�سطينية 
�لأ�رشى  �أن  �إل  حمكمًا،  ثقافيًا  ح�سار�ً 
باخلطو�ت �لن�سالية و�لت�سحيات عقدو� 
�جلل�سات �لثقافية وحولو� غرف �ل�سجون 
و�هتم  وثقافية،  در��سية  �سفوف  �إىل 
وح�سلو�  �لتعليمى  بتح�سيلهم  �لأ�رشى 
و�أ���س��درو�   ، �لعليا  �ل�سهاد�ت  على 
ومت  و�لدبية  �لثقافية  �لكتب  ع�رش�ت 
وح�سلو�  �ل�سجون  خ��ارج  طباعتها 
و�لأدب��اء  �لكتاب  �حتاد  ع�سويات  على 
ممار�سات  كل  عن  رغما  �لفل�سطينيني 

�ل�سجان.
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التطبيع بني االحتالل وال�ضودان.. اىل اأين؟

قراءة / حممد علي
------------------ 

�لح��ت��الل  وزر�ء  رئ��ي�����س  �أع��ل��ن 
�ن  نتنياهو،  بنيامني  �ل�رش�ئيلي 
بت�سيري  ب��د�أ  �لإ�رش�ئيلي  �لطري�ن 
�ل�سود�ن  �أجو�ء  عرب  جتارية  رحالت 
جتري  �مل�����س��اور�ت  �ن  �ىل  م�سري� 
للتطبيع  �خل���رط���وط  م��ع  ح��ال��ي��ا 

ل�رشيع. �
�لأحد  لقاها  �أ كلمة  يف  نتنياهو  وقال 
�ليهودية  للجالية  زع��م��اء  م���ام  �أ
�لتطبيع  �لآن  "نبحث  �لأمريكية: 
�أول  م�����س  �أ ي��وم  ع��ربت  �ل�����رشي��ع. 
�جل��وي  �مل��ج��ال  �إ�رش�ئيلية  ط��ائ��رة 
ف��رتة  �أن  م�سيفا  �ل�سود�ين"، 
"�إ�رش�ئيل"  من  �ملتجهة  �لرحالت 
�ستتقل�س  �جلنوبية  �أمريكا  �إىل 

�ساعات.  3 بو�قع  بذلك 
�جلديد  �جلوي  �ملمر  �أن  �إىل  و��سار 
مع  عقده  �لذي  �للقاء  نتيجة  يعترب 
�ل�سود�ين  �ل�سيادة  جمل�س  رئي�س 

�وغند�. يف  �لربهان  �لفتاح  عبد 
نتنياهو  و���س��ف��ه  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء 
رف�سا  حينها  ث���ار  �أ ب��ال��ت��اري��خ��ي 
و�لقوى  �لف�سائل  قبل  من  �سديد� 
وت��ن��دي��د�  ك��اف��ة،  �لفل�سطينية 
حيث  �ل�����س��ود�ن،  د�خ���ل  و����س��ع��ا 
تظاهر�ت  يف  �ل�سود�نيون  خ��رج 
جمل�س  م��ب��ن��ى  م����ام  �أ �ح��ت��ج��اج��ي��ة 

له. رف�سا  �خلرطوم،  يف  �لوزر�ء 
د�ن��ت  �أ �لر�سمي  �مل�ستوى  وعلى 
�لجتماع  �ل�سود�نية،  �لأح���ز�ب 
ياه  �إ معتربة  و�لربهان،  نتنياهو  بني 
فيما  �لفل�سطيني،  لل�سعب  طعنة 
�خل��ارج��ي��ة  �ل�سيا�سة  م��دي��ر  ق��دم 
ر�ساد  �ل�سود�ين  �ل�سيادي  باملجل�س 
�حتجاجا  ��ستقالته  �ل�رش�ج  ف��ر�ج 

�للقاء. هذ�  على 
حينها  �ل�سود�نية  �حلكومة  و�أكدت 
�لت�ساور  و  �أ �إخطارها  يتم  مل  ن��ه  �أ
ب�ساأن  �ل���وزر�ء  جمل�س  يف  معها 

�لح��ت��الل  وزر�ء  رئ��ي�����س  ل��ق��اء 
�ملجل�س  رئي�س  مع  �لإ�رش�ئيلي، 
يف  �ل�سود�ين  �لنتقايل  �ل�سيادي 

. �وغند�
نتنياهو،  �دعى  مت�سل،  �سياق  ويف 
�أن  "تويرت"  على  �لحد  تغريدة  يف 
يام  �أ خالل  �سي�سع  �إ�رش�ئيليًا  فريقًا 
مع  �لتعاون"  رقعة  "تو�سيع  ل�  خطة 
�لتطبيع"  "�إحالل  بهدف  �ل�سود�ن، 

�خلرطوم. مع 
"حتت  �أخ��رى،  تغريدة  يف  و��ساف 
كثرية  عمليات  هناك  �مل��اء  �سطح 
وت�سع  �لأو�سط  �ل�رشق  وجه  تغرّي 
�لعظمى  �لدول  مكانة  يف  �إ�رش�ئيل 

زعمه. حد  على  وعامليا"،  قليميا  �إ
"يديعوت  �سحيفة  وك�سفت  هذ� 
"للمرة  �ل�رش�ئيلية،  �أحرونوت" 
رك���اب  ط���ائ���رة  ع���ربت  �لأوىل، 
عرب   )M-ABGG ( ���رش�ئ��ي��ل��ي��ة  �إ
طريقها  يف  �ل�سود�نية،  �لأج���و�ء 
�لكونغو  يف  كين�سا�سا  مطار  من 
غوريون  بن  مطار  �إىل  �لدميقر�طية، 

ئيلي. �رش� لإ �
"طائرة  �إن  �ل�سحيفة  وذك���رت 
يف  �ل��ت��اري��خ  �سنعت  �إ�رش�ئيلية 
�أ�سبحت  عندما  �لأ�سبوع  هذ�  نهاية 
عرب  تطري  ��رش�ئيلية  طائرة  �أول 
حيث  �ل�����س��ود�ين،  �جل���وي  �مل��ج��ال 
كين�سا�سا  من  بيب  �أ تل  �إىل  �سافرت 
ق��ل  �أ ��ستغرقت  رح��ل��ة  م��ن  على 

تعبري  ح�سب  �ساعات"،   7 م��ن 
�أن  �إىل  ��سارت  �لتي  �ل�سحيفة، 
نتنياهو  لقاء  بعد  ج��اءت  �لرحلة 
قال  حيث  �أوغ��ن��د�،  يف  ب��ال��ربه��ان 
�لآن  �ست�سمح  ب��الده  �إن  �لأخ���ري 
با�ستخد�م  �لإ�رش�ئيلية  للطائر�ت 

�جلوي. جمالها 
من  �خلام�س  يف  �خل��رط��وم  وق��ال��ت 
�أعطت  نها  �إ �جلاري  �سباط   / فرب�ير 
مو�فقة  ���رش�ئ��ي��ل��ي��ة  �لإ �ل��ط��ائ��ر�ت 
�لأج��و�ء  يف  �لطري�ن  على  مبدئية 
من  يومني  يعد  وذل��ك  �ل�سود�نية 
يف  نتنياهو  م��ع  �ل��ربه��ان  �جتماع 

. وغند� �أ
�تفقو�  قد  �لعرب  �لزعماء  وك��ان 
�لتي  �لثالثة"  "�لالء�ت  قمة  خالل 
�ل�سود�نية  �لعا�سمة  يف  �نعقدت 
"ثالث  على   1967 عام  �خلرطوم 
لء�ت" هي "ل �عرت�ف ول تفاو�س 
�ل�رش�ئيلي. �لكيان  مع  �سالم"  ول 

�ل�رش�ئيلي  لل�ساأن  مر�قبون  ويرى 
�ل�سود�ن  مع  �لعالقات  تطبيع  �ن 
نتنياهو  ح��ظ��وظ  يف  �سي�ساعد 
�نتخابات  من  �سهر  قبل  �لنتخابية 
يف  �ملقررة  �ل�رش�ئيلي  �لكني�ست 

�لقادم. ذ�ر  �آ مار�س  من  �لثاين 
�مل�ستفيد  هو  نتنياهو  �ن  ويعتربون 
مع  �لتطبيعي  �للقاء  م��ن  �لأك��رب 
�ل��ربه��ان، و�ل���ذي �ع��ت��ربه �لخ��ري 
ب���و�ب  �أ لفتح  ل��ل�����س��ود�ن،  �إجن���از� 

مبا  �خلرطوم،  �أمام  �لأمريكية  د�رة  �لإ
��سم  برفع  و��سنطن  قناع  �إ ذلك  يف 

�لرهاب". "قائمة  من  �ل�سود�ن 
�لأمة  حزب  رئي�س  قال  �ملقابل  يف 
�إن  �مل��ه��دي  �ل�����س��ادق  �ل�����س��ود�ين، 
�ل�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �لتطبيع 
�لقرن"،  "�سفقة  ي�سمى  ما  ظل  يف 
�أن  م��وؤك��د�  خ��ي��ان��ة وط��ن��ي��ة،  ي��ع��د 
�ل�سود�ن  ي�ساعد  لن  �لتوجه  هذ� 

�قت�ساديا. �أو  �سيا�سيا 
ب�سفحة  ل��ه  م��ق��ال  يف  و�أ���س��اف، 
يقول  "من  "في�سبوك":  عرب  حزبه 
يحقق  ���رش�ئ��ي��ل  �إ م��ع  �لتطبيع  �إن 

و�هم". فهو  �ل�سود�ن  م�سالح 
�إ�رش�ئيل  م��ع  "�لتعامل  و�أردف: 
ولكن  و�رد،  ع��ادل  �سالم  ظل  يف 
ظل  يف  ���رش�ئ��ي��ل  �إ م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
وقومية  وطنية  خيانة  �ل�سفقة، 

ودولية". و�إ�سالمية 
�لإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  و�علن 
يقيم  كيانه  �أن  نتنياهو،  بنيامني 
عربية،  دول  مع  "�رشية"  عالقات 

فقط. منها  ثالث  عد� 
ع��رب��ي��ة،  دول����ة  �أي  ت��ق��ي��م  ول 
عالقات  و�لأردن،  م�رش  با�ستثناء 
كيان  م��ع  "علنية"  دبلوما�سية 
�زد�دت  فيما  �لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل 
�لتطبيع  وترية  �لأخ��رية،  �لفرتة  يف 
يف  �إ�رش�ئيلية  م�ساركات  خالل  من 
وفنية  وثقافية  ريا�سية  ن�سطة  �أ

عربية. خليجية  دول  تقيمها 
�لتطبيع  حال  �نه يف  �ملر�قبون  ويرى 
وتل  �خلرطوم  بني  للعالقات  �لكامل 
�سي�سبح  �ل�سود�ن  �أن  يعني  �بيب 
قائمة  �ىل  تن�سم  عربية  دولة  ثالث 
بالحتالل  علنيا  تعرتف  �لتي  �لدول 
موقف  من  �لرغم  على  �ل�رش�ئيلي 
يرف�س  �ل��ذي  �ل�سود�ين  �ل�سعب 
��سكال  من  �سكل  �ي  قاطعا  رف�سا 
�لغا�سب  �ل��ك��ي��ان  م��ع  �لتطبيع 

�لفل�سطينية. للق�سية  ن�رشة 

وزراء  ورئي�ص  الربهان  الفتاح  ال�ضوداين عبد  ال�ضيادة  رئي�ص جمل�ص  لقاء تطبيعي جمع  من  ا�ضبوعني  نحو  بعد 
اأعلن  العالقات،  بدء تطبيع  اتفاق بني اجلانبني على  اوغندا واالعالن عن  نتنياهو يف  بنيامني  اال�ضرائيلي  االحتالل 
االأمة  اأمريكا اجلنوبية. هذا واعترب حزب  باجتاه  االإ�ضرائيلية  الطائرات  اأمام  ال�ضودانية  االأجواء  االأخري عن فتح 

اقت�ضاديا.  اأو  �ضيا�ضيا  ال�ضودان  ي�ضاعد  لن  ذلك  اأن  موؤكدا  وطنية  خيانة  التطبيع،  ال�ضوداين، 

دونالد  م��ري��ك��ي،  �لأ �لرئي�س  دع��ا 
�إىل  �لرو�سية  �ل�سلطات  ت��ر�م��ب، 
�ل�سورية  �لقو�ت  دعم  عن  �لكف 
بي�س  �لأ �لبيت  وق��ال  دل���ب.   �إ يف 
�لرئي�س  حم��ادث��ات  عقب  بيان  يف 
نظريه  مع  تر�مب  دونالد  �لمريكي 
"�أعرب  �إردوغ���ان:  رج��ب  �ل��رتك��ي 
�ملتحدة  �لوليات  رغبة  عن  تر�مب 
للقو�ت  رو�سيا  لدعم  حد  و�سع  يف 
�ل�سيا�سية  و�لت�سوية  �ل�سورية، 
تعبريه.  �ل�سوري"ح�سب  للنز�ع 
بيان  يف  �لرتكية  �لرئا�سة  وقالت 
يف  بحث  �أردوغ��ان  �أن  �أم�س  م�ساء 
تطور�ت  تر�مب  مع  هاتفي  �ت�سال 
و�أك��د  وليبيا.  �سوريا  يف  �لو�سع 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رتك��ي م��ول��ود 
نظريه  ب��ل��غ  �أ ن��ه  �إ �أوغ��ل��و  ج��اوي�����س 
ب�رشورة  لفروف  �سريغي  �لرو�سي 
يف  �لع�سكرية  �لعمليات  وق��ف 
�سوريا  غرب  ب�سمال  �إدلب  منطقة 
لوقف  �لتو�سل  و����رشورة  ف��ور� 
�جلي�س  وب��د�أ  �ل��ن��ار.  لإط��الق  د�ئ��م 
�سد  ع�سكرية  عملية  �ل�����س��وري 
�سمال  يف  �مل�سلحة  �ملجموعات 
�لعام  من  �لأخرية  �لأ�سهر  يف  �لبالد 

ملا�سي. �
�ل�سيطرة  كامل  ��ستعادة  من  ومتكن 

يف  وق��رى  وم��دن  حماة  ري��ف  على 
�سيخون،  خان  �أهمها  دل��ب،  �إ ريف 
�إعالن  بعد  توقفت  �لعملية  �أن  �إل 
�أحادية  هدنة  عن  �لرو�سي  �جلانب 
لل�سماح  �ل�سوري  �جلي�س  قبل  من 
من  ب��اخل��روج  �ل��ر�غ��ب��ني  للمدنيني 

�لدولة. �سيطرة  مناطق  �إىل  �إدلب 
يف  �ل�سوري  �جلي�س  تقدم  ظل  ويف 
للم�سلحني  معقل  �آخر  دل��ب،  �إ ريف 
مع  �ل��ت��وت��ر  ت�ساعد  ���س��وري��ا  يف 

. كيا تر
طيب  رجب  �لرتكي،  �لرئي�س  وكان 
�لرو�سي،  نظريه  دعا  قد  �أردوغ��ان، 
على  �ل�سغط  �إىل  بوتني،  فالدميري 
�لأ�سد،  ب�سار  �ل�سوري،  �لرئي�س 
يف  �لع�سكرية  �لعمليات  لوقف 
من  و�لن�سحاب  دل���ب،  �إ حمافظة 
غ�سون  يف  �لرتكية  �ملر�قبة  مر�كز 
وبخالف  �جل���اري،  فرب�ير/�سباط 

ع�سكريا. �سرتد  بالده  فاإن  ذلك 
�لهدف  �أن  �لكرملني  �أكد  جانبه،  من 
يقوم  �لتي  �لع�سكرية  �لعملية  من 
يف  بتنفيذها  �ل�����س��وري  �جل��ي�����س 
هو  باإدلب،  �لت�سعيد  خف�س  منطقة 
�سن  ولي�س  �لإرهاب  عنا�رش  حتييد 

�ملدنيني. �سد  حرب 
ق/د

ترامب يدعو رو�ضيا اإىل الكف عن دعم 
القوات ال�ضورية يف اإدلب

�حل��زب  ت��ي��ار  �ل��ق��ي��ادي يف  ق��ال 
�ن  �ل��غ��امن��ي  رف��ي��ق  �ل�����س��ع��ب��ي 
�ل���ربمل���ان �ل��ت��ون�����س��ي م��ت��ن��وع 
يوجد  فال  ومتجزء  ومت�سظي 
ط���رف مي��ت��ل��ك �غ��ل��ب��ي��ة د�خ���ل 
�لقانون  �ن  معترب�  �ل��ربمل��ان، 
�لعملية  به  متت  �لذي  �لنتخابي 
هذ�  �ف��رز  �ل��ذي  هو  �لنتخابية 

 . مل�سهد �
و�����س���اف رف��ي��ق �ل��غ��امن��ي يف 
عرب  �لعامل  لقناة  خا�س  ح��و�ر 
كان  �ن��ه  )�مل��غ��ارب��ي��ة(  ب��رن��ام��ج 
لو  �ل�سكال  ه��ذ�  جت��اوز  ميكن 
و�لح��ز�ب  �لربملانية  �لكتل  �ن 
�لوىل  �ملر�تب  على  حازت  �لتي 

�لتنازل  نوعا  �بدت  �لربملان  يف 
�لتي  �لنتائج  عقد  م��ا  ول��ك��ن 
�كتوبر   6 �نتخابات  �فرزتها 
�ملكونات  بني  �لتجاذب  هذ�  هو 

�لربملان. دخلت  �لتي  �ل�سيا�سية 
حبيب  حكومة  �ن  �ىل  و����س��ار 
�ملع�سلة  ه��ذه  و�جهت  �جلمري 
وه����ي م��ع��ظ��ل��ة �ل��ت��ج��اذب��ات 
هذ�  على  و�حلر�س  �ل�سيا�سية 
لل�سلطة  �لغنائمي  �لت�سور 
��ستغالل  �ىل  طرف  كل  و�سعي 
ومن  تكتيكات  من  ميكن  ما  كرث 
بالق�سم  �لفوز  �جل  من  خطط 

�ل�سلطة. يف  �حل�سة  من  �لوفر 
ق/د

"يديعوت  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
�خلطة  �إن  �لعربية  �أحرونوت"، 
�لمريكي  �لرئي�س  طرحها  �لتي 
�إعالمًيا  و�ملعروفة  تر�مب،  دونالد 
�نتهاًكا  متثل  �لقرن"  "�سفقة  ب� 
�ل��دويل.   و�لقانون  لالتفاقيات 
�أحرونوت"،  "يديعوت  و�أ�سافت 
عندما  �سبق؛  مما  "بالرغم   : �لعربية 
للت�سوية  تر�مب  خطة  �إىل  تنظر 
نها  و�أ بجديد  تاأت  مل  نها  �أ جند   ،
�قرتحت  �خرى  خطط  مع  تت�سابه 
وو��سلت:  �ملا�سي".  �لقرن  يف 
�لدولتني  حل  �إىل  نظرنا  ما  ذ�  "�إ
�سنجد  ت��ر�م��ب؛  �ق��رتح��ه  �ل���ذي 
ول  �مل�ستحيل  �إىل  ق��رب  �أ �سيئا 
�لقد�س  تبقى  �أن  وهو  حتقيقه  ميكن 
"�إ�رش�ئيل"،  �سيادة  حتت  موحدة 
حت�سل  ن��ف�����س��ه  �ل���وق���ت  ويف 
�لفل�سطينية  �ل��دول��ة  عا�سمة 
من  �لأج��ز�ء  بع�س  على  �جلديدة 
"ميكننا  وم�ست:  �ملدينة".  نف�س 
�لأمريكية  د�رة  �لإ �إن  �ل��ق��ول 
و�ف��ق��ت ع��ل��ى ب��ع�����س �مل��ط��ال��ب 
ولي�س  للفل�سطينيني  �مل��ه��م��ة 
بالدولة  يتعلق  فيما  جميعها 
مليار   50 مبلغ  لكن  �جل��دي��دة، 
على  تر�مب  يعر�سه  �لذي  دولر 

هذ�  يبدو  كاإغر�ء،  �لفل�سطينيني 
بخل  عن  ويعرب  جًد�  قلياًل  �لرقم 

�لأمريكية". د�رة  �لإ
"رئي�س  �إن  �ل�سحيفة،  وق��ال��ت 
�أن  �أو�سح  �لإ�رش�ئيلي  �ل��وزر�ء 
باملنطقة  �ستحتفظ  "�إ�رش�ئيل" 
ق���ام���ة �ل��دول��ة  �مل��خ�����س�����س��ة لإ
�سمها  دون  عليها  �لفل�سطينية 
�سيتم  بينما  �سنو�ت،  �أرب��ع  ملدة 
ممكن،  وقت  �أقرب  يف  �لباقي  �سم 
�لتفاقات  يعر�س  �لبيان  هذ�  مثل 
كما  للخطر  وم�رش  �لأردن  مع 
مع  م���ن���ي  �لأ �ل��ت��ن�����س��ي��ق  ي��دم��ر 
هي  �ل�سفقة  فهذه  �لفل�سطينيني، 
تفيد  ول  بالكامل  �سلبية  خطة 
وتفتح  ب�����س��يء،  �لفل�سطينيني 
)ج(". مناطق  ن�سف  ل�سم  �لطريق 
يو�جه  �لذي  "نتنياهو  وو��سلت: 
ق�سايا  ب�سبب  كارثًيا  م�سرًي� 
كر�سي  �أن  يرى  و�لر�سوة،  �لف�ساد 
زيادة  ويريد  عنه  يبتعد  �ل�سلطة 
يف  �لنتخابية  �لأ���س��و�ت  ع��دد 
ومن  �ملقبل،  �لقرت�عي  �ل�سجال 
�سيوؤدي  ه��ل  معرفة  �ل�سعب 
منحه  �إىل  و  �أ �لأردن  غ��ور  �سم 
�لت�سويت". يف  �لالزمة  �لأغلبية 
ق.د

تكبدها  �لتي  �خل�سائر  قيمة  بلغت 
�لربع  خ��الل  �ل�سيني  �لقت�ساد 
 143 حو�يل   2020 عام  من  �لأول 
خلفية  على  وذل��ك  دولر،  مليار 
"كورونا".   فريو�س  تف�سي  تو��سل 
ف���اد ب��ذل��ك �خل��ب��ري �لق��ت�����س��ادي  �أ
�لث��ن��ني،  �ل��ي��وم  ج��ي��اوي،  ت�سانغ 
�مل��ط��اع��م  ق��ط��اع  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
من  �لتجزئة  ومبيعات  و�ل�سياحة 
�لقت�ساد  د�خ��ل  �ملت�رشرين  �أك��رث 
ف��ريو���س  تف�سي  ج���ر�ء  �ل�سيني 
�أي  جتن  مل  نها  �أ حيث  "كورونا"، 
باملقارنة  �لعام،  هذ�  تقريبا  �أرب��اح 
بلغ  حينها   ،2019 �ملا�سي  �لعام  مع 
 500 حو�يل  �ل�سياحة  قطاع  دخل 
عطلة  خ��الل  وذل��ك  دولر،  مليار 

فقط. �جلديدة  �ل�سنة  ر�أ�س 
للتقدير�ت  وفقا  نه  �أ �خلبري،  و�أ�ساف 
فاإن  �لق�سري،  �ملدى  على  �لتقريبية، 
�أكرب  ث��اين  تكبدها  �لتي  �خل�سائر 
 1 حو�يل  بلغت  �لعامل  يف  �قت�ساد 
مليار   143.1 )نحو  يو�ن  تريليون 
قيمة  %1 من  يقارب  ما  �أي  دولر(، 

للبالد. �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
يتعلق  فيما  مت�سل  �سياق  ويف 
ح��ذر  ف��ق��د  "كورونا"،  ب��ف��ريو���س 
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  رئي�س 
من  غيربي�سو�س  �أدهانوم  تيدرو�س 
بالجتاه  �لتنبوؤ  �مل�ستحيل  "من  نه  �أ

�لوباء". هذ�  �سيتخذه  �لذي 

�لإح�����س��اء�ت  �آخ���ر  ���س��ارت  �أ كما 
�رت��ف��اع  �إىل  بالفريو�س  �ملتعلقة 
حو�يل  لت�سبح  �لوفيات  ح�سيلة 
ع��دد  ب��ل��غ  ك��م��ا  �سخ�سا،   1770
�ل�سني  �أنحاء  �سائر  يف  �مل�سابني 

�سخ�س.  70500 من  �أكرث 

بفريو�ص  الوفيات  ح�ضيلة 
1770 كورونا ت�ضل اىل 

�رت���ف���ع���ت ح�����س��ي��ل��ة �ل��وف��ي��ات 
�ل��ن��اج��م��ة ع��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا 
حني  يف   1770 �ىل  �ل�����س��ني  يف 
ب��د� ع��دد �ل���س��اب��ات ت��رت�ج��ع يف 
لطرق  �مل�سوؤولني  تعديل  �عقاب 
�لإ�سابات  عدد  وبلغ  �لت�سخي�س.  
�سائر  يف  �ل��ف  �سبعني  م��ن  �أك��رث 
مقاطعة  يف  معظمها  �ل�سني،  �أنحاء 
�لتي  �لفريو�س  �نت�سار  مركز  هوبي 
و�أخ�سعت  ��سابة.  لفي  �أ �سجلت 
�ستة  نحو  �ل�سينية  �ل�سلطات 
وخ��م�����س��ني م��ل��ي��ون ���س��خ�����س��ا يف 
للحجر  ووه��ان  وعا�سمتها  هوبي 
�ملقاطعة  ع��زل��ت  حيث  �ل�سحي، 
�ف��رت����س��ي��ا ع��ن ���س��ائ��ر �مل��ن��اط��ق 
�ل���س��اب��ات  و�سجلت  �ل�سينية. 
�لوباء  �نت�سار  مركز  خارج  �جلديدة 
�ل�سهر  يف  م��ل��ح��وظ��ا  �ن��خ��ف��ا���س��ا 
�ل�سلطات  فر�ست  حيث  �لخ��ري. 
حماولة  يف  جديدة  �جر�ء�ت  �ملحلية 
منها  �ل��ف��ريو���س،  �نت�سار  ل��وق��ف 

بدخول  فقط  بكني  �لعا�سمة  �سماح 
�نف�سهم  �خ�سعو�  �لذين  �ل�سخا�س 

��سبوعني. ملدة  ذ�تي  �سحي  حلجر 
يف  �جلديدة  �ل�سابات  ع��دد  وب��د�أ 
�لرتفاع  بعد  بالرت�جع  �ملقاطعة 
يف  �ملا�سي  �ل�سبوع  يف  �لكبري 
لطرق  �مل�سوؤولني  تعديل  �عقاب 
�حت�ساب  لت�سمل  �لت�سخي�س، 
�لتثبت  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل���س��اب��ات 
�لأ�سعة  ���س��ورة  بو��سطة  منها 
�ل�سياق  هذ�  ويف  للرئة.  �ملقطعية 
�ل�سلطات  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  ق��ال 
يف  �لرت�جع  �ن  �ل�سينية  �ل�سحية 
لل�سيطرة  موؤ�رش  �ل�سابات  عدد 
ع��ل��ى �ل��ف��ريو���س. ه��ذ� وق��د ح��ّذر 
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  رئي�س 
غيربي�سو�س  ده��ان��وم  �أ ت��ي��درو���س 

بالجتاه  �لتنبوؤ  �مل�ستحيل  "من  باأن 
وقال  �لوباء".  هذ�  �سيتخذه  �لذي 
دول��ي��ني  خ���رب�ء  �أن  غيربي�سو�س 
باإجر�ء  وبا�رشو�  بكني  �ىل  و�سلو� 
�ل�سينيني  نظر�ئهم  م��ع  ل��ق��اء�ت 
فقد  �ل�سني  خارج  �ما  �لوباء.  حول 
�إ�سابة  عن  �أمريكي  م�سوؤول  ك�سف 
�ل�سفينة  من  على  �أمريكيا  �ربعني 
برن�سي�س"  "د�ميوند  �ل�سياحية 
ميناء  يف  �ل�سحي  للحجر  �خلا�سعة 
طوكيو.  �سو�حي  يف  يوكوهاما 
ت�سديد  م��ع  �لإج���الء  عملية  ومت 
من  حتذير�تها  �ليابانية  �ل�سلطات 
�ل�سكان  د�عية  �لفريو�س،  تف�سي 
غري  و�لتجمعات  �حل�سود  جتنب  �إىل 

�ل�رشورية
ق/د

ماهي اأ�ضباب اأزمة ت�ضكيل احلكومة 
التون�ضية؟

�ضحيفة عربية تهاجم �ضفقة ترامب 
وتقول اأنها ال تفيد ب�ضيء

ال�ضني تتكبد خ�ضائر فادحة ب�ضبب تف�ضي كورونا 
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اال�ضت�ضراق يف الفن التطبيقي ونقد الفنون 
الت�ضكيلية م�ضمون ملتقى وطني بجامعة م�ضتغامن

ت�ضواكة م 
------------------ 

�حلميد  ع��ب��د  ج��ام��ع��ة  ن��ّظ��م��ت 
ب��ن ب��ادي�����س مب�����س��ت��غ��امن رف��ق��ة 
و�لفنون  �لعربي  �لأدب  كلية 
�لب�رشية  �لفنون  ق�سم  مبعية 
�جل��م��ال��ي��ات  خم��رب  م��ن  ك��ل  و 
�لفنية  �ملمار�سات  يف  �لب�رشية 
حو�ر  خمرب  و�أي�سا  �جلز�ئرية، 
�لثقايف  �لتنوع  �حل�����س��ار�ت- 
ملتقى  �ل�����س��ل��م-،  وف��ل�����س��ف��ة 
�ملا�سي  �لأ�سبوع  نهاية  وطنيا 
يف  "�ل�ست�رش�ق  ب���:  مو�سوما 
�لفل�سفة  ب��ني  و�لأدب  �ل��ف��ن 
و�ل�سو�سيولوجيا  �جل��م��ال��ي��ة 

. لية" نيا لو لكو �
�ملكتبة  �ح��ت�����س��ن��ت��ه  �مل��ل��ت��ق��ى 
وي��ن��درج  �مل��رك��زي��ة،  �جلامعية 
بق�سم  دكتور�ه  م�رشوع  �سمن 
يف  حم�سور  �لب�رشية  �لفنون 

�لفنون  ونقد  �لتطبيقي  �لفن 
"قجال  للدكتورة  �لت�سكيلية؛ 
د�رت  �أ �لتي  نادية"،  عي�سى  بن 
����رشف���ت ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه��ذه  و�أ
"�أحمد  �لدكتور  رفقة  �لفعالية 
�للجنة  ���س  ت��ر�أ �ل��ذي  �بر�هيم" 
�ساتذة  �أ ومب�ساركة  �لعلمية، 
جامعات  خمتلف  من  جامعيني 
ب�سكرة،  غ���ر�ر  ع��ل��ى  �ل��وط��ن 
ت��ل��م�����س��ان، ���س��ي��دي ل��ع��ب��ا���س، 
وم�ستغامن،  �لعا�سمة  �جل��ز�ئ��ر 
م�ستوى  على  �لتن�سيق  مت  �أين 
�ساتذة  �أ من  كل  مع  �جلامعة  ذ�ت 
على  د�بها  و�آ �لعربية  �للغة  ق�سم 
جعفر،  "يايو�س  �لدكاترة  غر�ر 
دحماين  �لوهاب،  عبد  دحان  بن 
ح�سني"  عائ�سة  وبن  �لدين  نور 
لطلبة  �ل��ف��ر���س��ة  منحت  ك��م��ا 
�لتخ�س�س  يف  �ل���دك���ت���ور�ه 

�لق�سم. بذ�ت  �أعاله  �ملذكور 
�لتي  �مل���ح���اور  ���س��وء  وع��ل��ى 

�ملت�سمنة  �مللتقى  عليها  �سار 
ك���ال م���ن �ل����س���ت�������رش�ق يف 
�مل��ن��ظ��ور  م��ن  و�لأدب  �ل��ف��ن 
�لكولونيايل،  �ل�سو�سيولوجي 
و�لأدب  �لفن  يف  �ل�ست�رش�ق 
وعلم  �لفن  فل�سفة  منظور  من 
�لعمل  ق��ر�ءة  منهجية  �جلمال، 
�ل���س��ت�����رش�ق��ي، �ل���س��ت�����رش�ق 
م  �أ ن��ق��ي�����س��ان  و�ل���س��ت��غ��ر�ب 
و�ملثاقفة  �ل�ست�رش�ق  تو�أمان؟، 
و�ل�ست�رش�ق  ثر(  و�لتاأ )�لتاأثري 
���س��ات��ذة  �مل��ع��ا���رش، ت��و���س��ل �لأ
ه���د�ف  �أ ب��ل��وغ  �ىل  �مل��ت��دخ��ل��ون 
�إىل  �لو�سول  ت�سمنت  معينة 
م�ساهمة  حول  تاريخية  معرفة 
�مل�ست�رشق  و�لكاتب  �لر�سام 
�ل�سو�سيولوجية  �لدر��سة  يف 
و�لك�سف  �ملحتلة،  لل�سعوب 
يف  �لغرب  يف  �ل�رشق  تاأثري  عن 

باملثاقفة. يعرف  ما  حدود 
ك��م��ا ���س��اه��م��و� م��ن خ��الل ه��ذ� 

�مل��ك��ت��ب��ة  ث�����ر�ء  �إ يف  �مل��ل��ت��ق��ى 
فنية  ب���در�����س���ات  �ل��وط��ن��ي��ة 
�إىل  بالإ�سافة  جديدة  دب��ي��ة  و�أ
حول  متحورت  هامة  تو�سيات 
�للقاء  ه��ذ�  يرتقي  �أن  ���رشورة 
�لأجدر  ومن  دويل،  ملتقى  �إىل 
�أخ��رى  حم��اور  �إ�سافة  تتم  �أن 
�لعلمية  �لفعالية  ه��ذه  �سمن 
�ملعمارية،  �لهند�سة  غر�ر  على 
على  �جلامعة  تنفتح  �أن  على 
وي�سعى  �أكرث  و�لتعليم  �لرتبية 
�مللتقى  ه��ذ�  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ون 
�ملخابر  م��ع  ���رش�ك��ة  لتكوين 
طبع  مع  �ملتخ�س�سة  �لدولية 
علمية  جم��ل��ة  يف  �لأع���م���ال 
متخ�س�س  خمرب  �إ�رش�ك  و�قرت�ح 
حني  يف  �للغوية،  �لدر��سات  يف 
هذ�  يف  �مل�ساركني  جميع  �تفق 
حماربة  ���رشورة  على  �مللتقى، 
نو�عه. �أ بكل  �ل�ست�رش�ق  ظاهرة 

املجتمعات  اأقتحمت  التي  اال�ضتعمارية  واحلقبات  تزامن  الذي  املعا�ضر  �ضيما  ال  اال�ضت�ضراق،  حقيقة  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإطار  يف 
اجلمايل..  والفل�ضفي  ال�ضو�ضيولوجي  املنظورين  �ضمن  اال�ضت�ضراقي  املنتج  قراءة  اأجل  ومن  ال�ضرقية، 

واالأدب الفن  �ضمن  الكولونيالية  وال�ضو�ضيولوجيا  اجلمالية  الفل�ضفة  بني 

�دري�������س ب��وك��ار م��ن ولي��ة 
طالب  ���س��ن��ة،   22 مت��رن����س��ت 
لي�سان�س  �أوىل  �سنة  جامعي 

�حلياة و  طبيعة  علوم 

اأم  الكتابة  اختارتك  هل 
اخرتتها؟ اأنت 

نني  لأ �لكتابة:  �خ��رتت  ن��ا  �أ  -
نها  لأ و  فيها،  �ملتنف�س  �أج��د 
بنيات  لإي�سال  فعالة،  و�سيلة 

رنا  فكا �أ

بالعمق  كتاباتك  تتميز 
ما هي م�ضادر  واالإيحاء، 

لهامك؟ اإ
جتاربي   : ل��ه��ام��ي  �إ -م�����س��در 
جتارب  من  �أي�سا  و  �خلا�سة، 
�أغ��اين  خ��الل  م��ن  و  �ل��ن��ا���س، 
يف  �أكتبها  كنت  �لتي  "�لر�ب" 

بق  ل�سا �

لديك؟ الكتابة  متثل  ماذا 
�ملنفذ  ل���دي:  �ل��ك��ت��اب��ة  -مت��ث��ل 
�أن  �أ�ستطيع  �ل���ذي  �ل��وح��ي��د 
يختلج  م��ا  ك��ل  ع��ن  فيه  �أع��رّب 
�أي�سا  بالكتابة  خ��اط��ري،  يف 
ر�سائل  �أر���س��ل  �أن  �أ�ستطيع 
ما  �إ�سالح  �أجل  من  للمجتمع 

�إ�سالحه. ميكن 

من  م�ضاركة مميزة  لك 
اإ�ضدارك اجلديد  خالل 

عن  " حدثنا  ر�ضالة  "اأول 
االإ�ضدار؟ هذا 

يعترب  ر�سالة"  "�أول  �إ�سد�ر   
يل،  بالن�سبة  �أدبي  مولود  �أول 
من  �أر�سل  �أن  حاولت  �لذي  و 
توعية  و  �أم��ل  ر�سائل  خالله 
و  ب�سيطة  بلغة  للمجتمع، 
�جلانب  بر�ز  �إ منه  �لهدف  �سهلة 

حياتنا يف  �مل�رشق 

�ضالته  اإدري�ص  يجد  اأين 
يختلج يف  ما  للتعبري عن 
ذاته اأكرث يف ال�ضرد اأم 

ال�ضعر  ؟
فمن  �ل�رشد  يف  �سالتي  �أج��د 
عما  �أع��رب  �أن  �أ�ستطيع  خالله 

قيود. دون  خاطري   يف  يختلج 

�ضياغة  يف  الكّتاب  يختلف 
يكتب  من  منهم  ن�ضو�ضهم، 
الفكرية  قناعته  ير�ضي  ما 

االإبداعي  ح�ضه  ويلّبي 
ال�ضحرية  اخللطة  ماهي 

الإدري�ص؟
تيني  تاأ �ل�سحرية:  �خللطة   
�أعيد  ث��م  ع�سو�ئيا،  ف��ك��ار  �لأ
ت�سل  بحيث  ج��ي��د�،  ترتيبها 
ما  م��ع��ربة ع��ن ك��ل  ل��ل��ق��ارئ 
يثري  �أن  دون  نف�سي  يف  يختلج 

ت�ستتا.  فيه 

النقد والنقاد  راأيك يف 
اليوم ؟

ك��ان  ذ�  �إ �ل��ن��ق��د:  يف  ي����ي  ر�أ  
مدر�سة  على  يعتمد  �لنقد 
مرفو�س  فهو  �مل��د�ر���س  م��ن 
�لتي  �ملدر�سة  هذه  لأن  عندي، 
�أن  حت���اول  �ل��ن��اق��د  �سيتبعها 
تثبت  و  �ملد�ر�س  جميع  تخطئ 
�لناقد  كان  ذ�  �إ لكن  تهافتها، 
من  �ملعروفة  �لقو�عد  يحّكم 
فاأهال  وتركيب  و���رشف  نحو 
ي�سوب  هذ�  لأن  �لنقد،  بهذ� 
هند�سة  يف  ي�ساعد  و  �أفكاري 

. لها جما

اأال ترى اأن الكتاب 
�ضقطوا  اليوم  ال�ضباب 
الت�ضابق على  فخ  يف 

الكم  وتقدمي  اجلوائز 
�ضلبا  اأّثر  دون النوع ما 

االأدبية  االأجنا�ص  على كل 
الرواية يف غياب  خا�ضة 

االإبداع؟
�لكتاب  من  �لعديد  �أن  �أرى  حقا 
�مل�سابقات،   ف��خ  يف  �سقطو� 
ن�سو�سا  تنتج  و�مل�سابقات 
حقيقيا  ب��د�ع��ا  �إ تنتج  مما  �ك��رث 
ل  هذ�  لكن  �لقلب،  من  نابعا 
قوية  جتارب  ُوجدت  نه  �أ ينفي 
�أي�سا  جت��ارب  و  ب���د�ع،  �لإ يف 

�مل�سابقات.  برزتها  �أ

؟ وطموحاتك  م�ضاريعك 
ط��م��وح��ات��ي  و  م�����س��اري��ع��ي   
و  �لأدبي  �ملجال  يف  :�ساأ�ستمر 
جديد  كتاب  �إ�سد�ر  يف  �أفكر 

م�ستقبال 

للقراء  اأخرية  كلمة 
واجلريدة

جريدتكم  �أ�سكر  �أخرية  كلمة   
�للتفاتة  ه��ذه  على  �ملحرتمة 
من  مزيد�  لها  متمنيا  �ملتميزة 

�لنجاح و  �لتفوق 

بقلم / اأ . خل�ضر . بن 
�ضف  يو

الكاتب اإدري�ص بوكار يوؤكد:

بالكتابة اأ�ضتطيع اأن اأر�ضل ر�ضائل 
للمجتمع من اأجل اإ�ضالح ما ميكن 

اإ�ضالحه

�جل��ز�ئ��ري��ة  �ل��ك��ات��ب��ة  ت��ع��ت��رب   
ب��ن��ة  �لإ �سيخي  �سعاد  �ل�سابة 
���س��وف م��ن بني  ل���و�دي  �ل��ب��ارة 
�للو�تي  �ل�����س��اب��ات  �ل��ك��ات��ب��ات 
عن  �لأدب  عر�س  على  تربعن 
كرثة  رغ��م  ��ستحقاق  و  ج��د�رة 
�جلز�ئر،  يف  �لكتاب  و  �ملبدعني 

�لتي  �ل�سابة  ه��ذه  تقول  حيث 
و  �لتحرير،  جلريدة  قلبها  فتحت 
حياتها  عن  وجيزة  ملحة  قدمت 
ببلدية   1996 مو�ليد  من  نها   �أ
�ل��و�دي  ب��ولي��ة  خليفة  حا�سي 
حقوق  ثانية  �سنة  جامعية  طالبة 
ب��د�أت   ، خل�����رش  ح��م��ة  بجامعة 

�لكتابة  يف  �ملف�سلة  هو�يتها 
قامت  �أين  �أظافرها  نعومة  منذ 
�لكتابة  فن  يف  حم��اولت  بعدة 
تدر�س  وكانت  ر�أ�سها،   مب�سقط  
�نطلقت  هنا  م��ن  �ملتو�سط  يف 
كانت  �لتي  دب��ي��ة  �لأ م�سريتها 
بت�سجيع  ذل��ك  و  موفقة  بد�ية 
�أول  ل��ت��ك��ون  ���س��ات��ذت��ه��ا  �أ م��ن 
لتنتقل  �ملجالت  يف  م�ساركتها 
و  �لثانوية  �ملرحلة  �إىل  بعدها 
�لتي  للكتابة  حبها  �إزد�د  هناك 
�لق�سرية  �لق�س�س  يف  وظفتها 
ه��ذ�  ك���ان  ح��ي��ث  �خل���و�ط���ر  و 
�جلديدة  �لنطالقة  مبثابة  �لعمل 
من  دع��م  و  بت�سجيع  مل�سو�رها 
موظفي  من  كذ�  و  ،�ساتذتها  قبل 
و����س��ل��ت  و   ، �ل��رتب��ي��ة  ق��ط��اع 
على  فكرة  جاءتها  نها  �أ حديثها 
�لكتب  �إ�سد�ر  جمال  تدخل  �نها 
كتاباتها  جتميع  �جل  من  ذلك  و 
�خل��و�ط��ر  م��ن  جم��م��وع��ة  �سمن 
و  خا�سة  ب�سفة  حياتها  حتاكي 
على  عامة   ب�سفة  عاطفية  مل�سة 
و  ل��ه��ا؛    كتاب  �أول  �سفحات 
�لو�قع  �أر�س  على  جت�سد  ما  هو 
كتاب   �أول  �أ����س���درت  ب��ع��دم��ا 
يت�سمن  للحياة  نظرتي  بعنو�ن 
�ل�سابة  دون��ت��ه��ا  خ��اط��رة   39
�لكتاب،  هذ�  يف  �سيخي  �سعاد 

�سفحة   60 على  يحتوي  �ل��ذي 
�لذي  و  �ملثقف،  د�ر  عن  �سادر 
باملعر�س  ك��ب��ري�  رو�ج���ا  ع��رف 
�سنة  �سيال  للكتاب  �ل���دويل 
�لكتاب  �أن  �لعلم  م��ع   .2019
و    ، �خلا�س  ح�سابها  على  ن�رش 
مو��سلة  على  حفزها  م��ا  ه��و 
بح�سد  تكلل  �ل��ذي  م�سو�رها 
�لت�سجيع  و  �لإعجاب  من  �ملزيد 
عائلتها.  من  كذ�  و  متتبعيها  من 
عن  فكتبت  كتاباتها  تنوعت  كما 
و  �ل�سعادة  عن  و  �حلزن  و  �حلب 
نف�سها  لتجد  �لو�لدين  عن  كذ� 
ع��امل  حت���دي���ات  م��و�ج��ه��ة  يف 
و   ، �لكربياء   ، نوثة  �لأ  ، �لرجولة 
�إىل  كتابها  �سافر  كما  �ل�سجاعة. 
�ملعار�س  بع�س  �سمن  دول  عدة 
كبري�  رو�جا  ليلقى  هناك  �ملقامة 
�لعربي  و  �جلز�ئري  �جلمهور  لدى 
تون�س  من  دعوة  موؤخر�  تلقت    :
�لدورة  فعاليات  يف  للم�ساركة 
�لتون�سي  �لوطني  للمهرجان   27
 9 يومي  ذلك  و  لل�سعرباملتلوي 

.2020 بريل  �أ �سهر  من   12 و 
ت�سبح  �أن  حمدثتنا  حتلم  و  هذ� 
كبرية  كاتبة  يام  �لأ من   يوم  يف 
�لوطن،  خارج  و  د�خل  م�سهورة 

متثيل.  �أح�سن  �جلز�ئر  لتمثيل 
بلقا�سم نا�رش  حاورها 

ابنة وادي �ضوف الكاتبة �ضعاد �ضيخي للتحرير

عائلتي واأ�ضاتذتي وحميطي �ضنعوا مني كاتبة يح�ضب لها األف ح�ضاب يف امل�ضتقبل
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�حبك  ثوري  مثل �زهار 
�ل��ب��ن��ف�����س��ج 
ت��ث��وري  �ن 
وت�����ن�����رثي 
على  ���س��ذ�ك 
عطر  �لتاريخ 
�ن���ي���ق ف��اخ��ر 
ي�سقي �لبنادق
دم ثائرٍة �زكى 

من  ر�ئحة �لبخور. 
ثوري �حبك مثل �زهار �لبنف�سج

  �ن تثوري.. 
فجل �لرجال تر�ك مائدة �ل�رشير

 لعامل �جلهل  �لذكور.. 
وتر�ك فطي�سة جتول عليها

�سيقان عارية تلتاك ُفتاة
حلمها �لطري بجهلم  تلك �لن�سوِر…  

ثوري �حبك مثل  �زهار
�لبنف�سج  �ن تثوري… 

ل تكون كما تقول �بو�ق �لرذيلة
�ن �لن�ساَء هم�سة ليل 

متر عابرة على �ل�سطور.. 
�ين ل �حبك يا�مر�ة بال

�سوت مرمي �و فقة فاطمة.. 
ورباط جاأ�س كاخت �حل�سني

 زينب يف كربالء    
تعلم  �لتاريخ و�لبطولة فقة �لثغور.. 

ثوري �حبك مثل �زهار 
�لبنف�سج �ن تثوري.. 

هيا �جعليها ثورة للبنف�سج
كثورة �لع�رشين ت�سقي فتيلها

�مر�ة ثائرة وبكفها ت�سجر �لحطاُب
 يف �لتنوري.. 

ثوري �حبك مثل �زهار
�لبنف�سج  �ن تثوري.. 

فال ير�سني �ل �سوت غنائك
فوق �عو�د م�سنقتي حرفا

كبري فوق و�جهه �لدهوري. 
ثوري �حبك مثالزهار
�لبنف�سج �ن تثوري.. 

وجد�ئيلك �ل�سقر�ء يف يوم 
ود�عي عند موتي

يف �سوح �لن�سال تلهمني �ل�رشوري
 ثوري �حبك مثل

�زهار  �لبنف�سج �ن تثوري.. 

ثوري اأحبك مثل 
اأزهار البف�ضج.. 

بقلم : مراد العمري
-----------------------

�ت�سلت به وكانت لهجتها حادة معه هو ل يعرف من 
وكانت  ولكنها �سدقت  �سيء  عنها  يعرف  ول  تكون 

�إنه جمرد كاتب فا�سل.. ؟ حمقة يف كلماتها 
ل  ق�س�سك  وناق�س  �سعيف  �أ�سلوبك   : له  قالت 
�لت�سويق  عن�رش  وينق�سها  �لكبري  للم�ستوى  ترقى 
تكون  �أن  ت�سلح  ل  هي  �إثارة  بها  لتوجد  و�لإهتمام 
�للغة  حت�سن  ول  �لكلمات  بني  تخلط  و�أنت  ق�س�س 
غري  ،فاأ�سلوبك  فا�سلة  حماولت  جمرد  �إنها  و�لتعبري 
�لعظماء  �لكتاب  من  للكثري  تقر�أ  �أن  وعليك  ر�قي 
غري  �أنت  بعد  يلمع  مل  و�إ�سمك  معروف  غري  لأنك 
�حلكايات  �أرهقته  �أن  بعد  كثري�  تعب  م�سهور.ولكنه 
وتنوعت  �إختلفت  وقد  للنا�س  و�رشدها  كتبها  �لتي 
�لذي  �لزمن  وكذلك  و�لأ�سخا�س  �لأماكن  ح�سب 
�أن ي�سع لكل  �أنه يريد  �أن ينهي كل �سيء حتى  يكاد 
هكذ�  يكون  �أن  يرغب  ل  وهو  �سئم  .لقد  نهاية  �سيء 
ول جدوى من �لكتابة و�لكلمات يف هذ� �لزمن فكل 
�أي�سا  �حلياة  �ستتغري  �لآن  وبعد  و�إختفى  تغري  �سيء 
وتتغري �لق�س�س وطريقة كتابتها يف وقت م�سى كان 
ي���ك���ت���ب 

وهو  �ل�سمعة  �سوء  على  ق�س�سه  حجرته  د�خ��ل 
�ل�سمعة  كانت  و  و�لنا�س  �حلياة  عن  لها  يحكي 
ولكنها  معه  وم�ستمتعة  �سعيدة  باأنها  تخربه 
تلك  كل  معها  وغابت  ورحلت  �لآن  �سمعته  �إنطفاأت 
جاء  قد  وها   . ولالأبد  �لزمن  ذلك  وغ��اب  �ل�سموع 
منه  وغابت  �ألة  �إىل  فيه  �لإن�سان  وحتول  �آخر  زمن 

م�ساعر.لقد  بال  فكان  و�لعو�طف  �لأحا�سي�س  كل 
و�حلكايات  �لق�س�س  وكتب  �لكتب  من  �لكثري  قر�أ 
ل  لأنه  كتابتها  ي�ستطيع  ول  بعد  ق�سته  يكتب  ومل 
يعرف نهايته ول يعرف �أين مي�سي يف زمن غابت منه 
يبق  مل  �سيء  كل  �مللل  وقتل  و�لكلمات  �لأحا�سي�س 
و�لتعبري  �للغة  للت�سويق مكان وقلبه �سار ل يح�سن 
بني  يخلط  ليز�ل  و�سط جمتمع  لأنه  ر�قي  لأنه غري 
ياترى......؟  �حل�سارة  ...فاأين  متح�رش  وغري  �ملتح�رش 
ق�س�سه  يخون  ولن  �لكلمات  يخون  لن  �ملرة  هذه 
�لكل  �لفا�سل  و�لكاتب  �لناجح  بالكاتب  يعرتف  ولن 
عن  كذلك  يكتب  وهو  �خلا�سة  وبطريقته  يكتب 
ومل  �لكتب  من  �لكثري  ق��ر�أ  لقد  و�لغياب  �ل�سياع 
و�سئم  حياته  على  ق�سى  �مللل  لأن  بقر�ءتها  ي�ستمتع 

. كل ق�س�سه وكتاباته �سئم كل �سيء 
�حلقيقي  حلجمه  �لإن�سان  يعيد  �أن  كفيل  وحده  �لزمن 

�لزمن وحده من يعرف طبائع �لنا�س .
ب�سيط  �إن�سان  جمرد  ...�أنت  �أنت  ولي�س  �لزمن  �إنه   -
لقلمك  خمل�س  ولكنك  يومه  قوت  ميلك  ل  يكاد 

لها ولالأبد  �إنك خمل�س  نعم  وحلبيبتك و�لكلمات 
�أن يخون  ي�ستطيع  �لكلمات ول  �أن يخون  لي�ستطيع 

حبيبته لأنه ويف لها ولالأبد .

                                           الكــاتب والفتــاة

اإلــى جميــع االأقــــالم

موا�ضيعكم  وم�ضاهماتكم ...را�ضلونا   ، ال�ضتقبال   اأرحب  لكم ف�ضاءا  التحرير تخلق  االأدبية جريدة  م�ضاهماتكم  لكل      

journalaltahrir@gmail.com    عن طريق الربيد االلكرتوين للجريدة

املعركة

عذر� 
لن �للوث يدي

و�لدماء بالر�سا�س 
�لثورية و�خلطابات 

تلقونها  �لتي 
م�سامعنا على 

فهي ل جتلب �خلبز للجياع
لأن �لأمم تنه�س

علمت كما 
و�لكربياء و�لعمل  بالقلم 

معركتنا هي  فهذه 
�لبقاء �أجل  من 

ت�ستحق كما غرينا لكي 
�حلياة هذه 

�أ�سلحتكم فاأتركو� 
�جلهل ولنحارب 

و�ملوعظة بالكلمة 
�لدهاء وقليل من 

�سو�عدكم عن  �سمرو� 
�ل�سفاه على  �لب�سمة  �أزرعو� 

جميل فوطننا 
�لبي�ساء  كالورقة 

تنتظر  �لتي 
فنان  ري�سة 

عليها  ير�سم  حتى 
ر�ئع ب�ستان 

مليء بالورود و�لأزهار 
�ل�سغار  فيه  يلعب 

           ابن احلرب
بقلم: ونا�ضي حنان 

حتى  حالكة  �ستائية  ،ليلة  مدلهم  �سو�د 
�لنجوم �أبت �لربوز للعر�ء، برد قار�س ل 
نباح  و  �لرياح  �سفري  �إل  ي�سمع  �سوت، 
�سباحا  �لو�حدة  تقارب  �ل�ساعة  �لكالب 
على  �ملبعرثة  حياته  �أثقال  جار�  ،يخرج 
له  ت�ستجمع  �لرياح  عل  �جلحيم  طرقات 
ع�سكري  حذ�ء   ، �سود�ء  عباءة  بع�سها، 
�ل�سيب وحلية  �أ�سعث خطه  �سعر  مهرتئ 
طويلة تكاد تالم�س �سدره وجه �ساحب 
يقطع   . �لأ�سجان  معنى  يرتجم  عاب�س 
�لطريق قا�سد� مر�آب و�لده �لقدمي ، يفتح 
�لبو�بة �خل�سبية يتذكر يوم تركيبها  تلك 
�أن  قبل  له  كاأخ  �لنجاركان  �أحمد  يتذكر 
يكون جاره �إل �أن عالقتهما �ساءت حتى 
�أنه حاول قتله مرة لتفوهه بكالم قذر عن 
حمري  يوما  �سديقة  يكن  مل  وكاأنه  �أبيه 
طعنك  عن  يتو�نون  ل  �لب�رش  �أم��ر  هو 
و�لده  ق�س�س  يتذكر   ..  . مبجردتعرثك 
رغم  فهو  طياتها  يف  �لكثري  حتمل  �لتي 
لغاية  �إل  �سيء  يروى  ل  �أنه  �إل  طر�فته 
يتيمة  دمعة  ترقرقت  فجاأة   ، نف�سه  يف 
 .. �ل�سحر�ء  كاأحر��س  �جلافة  مقلته  على 
وجهها  خميلته  يف  ترت�سم  �أمه  �سورة 
و  �أبد�  �لب�سمة  تفارقه  ل  �لذي  �ملالئكي 
هي تعد لهم  �لغد�ء  تذكر كل �سخ�س و 
تفا�سيل كل حدث كاأن �لزمان بقي عالق 
يف تلك �للحظة .�����ه كم كنا �سعد�ء ليتنا 
مل نكرب يوما ، �نزوى د�خل �ملر�آب و هو 
يردد هذه �لكلمات و�لأمل يعت�رش روحه 
�ملا�سي  �إىل  �لعودة  يريد  كاأنه  �ملنهكة 
هذه  ومو�كبة  �لتقدم  ي�ستطيع  يعد  مل 
 ، �لطعنات  هذه  كل  ولحتمل  �لتغري�ت 
هذ�؟  كل  بعد  ي�سعد  �أن  ل�سخ�س  كيف 
.... �قتيد �أبي �إىل �ملجهول يف ليلة غريبة 
�لدولة  �أن  قيل  كهذه  �ل��ربودة  �سديدة 
�لبع�س  و  �لقاعدة  مع  لتعاونه  �أخذته 
فاأخذه  للدولة  �أنه �رشب معلومات  يقول 
يعترب  ملن  عربة  جلعله  �لقاعدة  �أع�ساء 

�ختفاء  بعد  قلبية  بجلطة  و�لدتي  توفيت 
ليتحمل  كان  ما  فحبهما  مبا�رشة  و�لدي 
ترك  فقد  �لأك��رب  �أخ��ي  عن  �أم��ا  �لفر�ق، 
�لأو�ساع  بدت  �أن  فبعد  منذ فرتة  �لبالد 
�مل��دن  �أرج���اء  �لفو�سى  عمت  معقدة 
تنهب  �أمو�ل  تقتل  �سيوخ  تعتقل  �سباب 
�سبيل  �لهروب  �أ�سبح  تغت�سب  ن�ساء  و 
م�سوؤول  فبت  �أنا  �أما  ��ستطاع،  من  كل 
�سنني  بخم�س  ت�سغرين  �لتي  �أختي  عن 
�أتذمر  ل  كنت  �ل�سغرية  عائلتي  عن  و 
عن  �لبحث  �إل  ي�سغلني  هم  ول  �أب��د� 
مركز�  �أت��رك  مل  يوما  �أياأ�س  مل  و�ل��دي 
حماميا  وكلت  ق�سدته  �إل  �سجنا  ول 
فال  �أم��و�يل  نهب  �إل  له  عمل  ل  كان  و 
كنت   ، �ل�ساعة  حلد  بخرب  �أتاين  �أنه  �أذكر 
و  و�لدي  باأر��سي  �لإهتمام  على  جمرب� 
�أ�سد  �ل�سالح ليال كي  �لعمل يف م�سنع 
حاجياتي و حاجيات �ملحامي �لذي �أ�سبح 
�أعود   ، منها  �لتخل�س  �أ�ستطيع  ل  عالة 
و  �لنوم  �سوى  يل  رغبة  ل  متاما  منهكا 
لأ�ستطيع  �ليوم  به  م��ررت  ما  ن�سيان 
�ملقاومة ليوم �آخر فخدمة �لأر�س لي�ست 
و  �ل�سرب  و  للقوة  حتتاج  �إطالقا  بالهينة 
ت�ستهلك  كانت  و�إن  حتى  �أملكهما  كنت 
فكان  �مل�سنع  يف  �لعمل  �أما  طاقتي  كل 
هذ�  و  �أحيانا  �ملذلة  و  كالهما  ي�ستلزم 
�إمرة  حتت  تعمل  ف��اأن  يرهقني  كان  ما 
متغطر�س و م�ستبد هذ� ما �نهك كاهلي 
و مع مرور �لوقت �أ�سبحت ل �أطيقه �أبد� 
تزول مبجرد  �أتعابي و كل هموم  �أن  �إل   .
عليا  و  عمر  لي�ستقبلني  �لبيت  دخ��ول 
طفالي �ل�سغري�ن و هما قرة عيني رغم 
قبل  �لنوم  عن  ميتنعان  �أنهما  �إل  تاأخري 
�أح�رشه  �لذي  �لب�سكويت  من  ياأكال  �أن 
و كل و�حد منها ميلي عليا قائمة طلباته 
�أحيانا   ، للنوم  يخلد�ن  و  يقبالنني  ثم 
�أبد�  نكرب  ول  �أطفال  نبقى  �أننا  لو  �متنى 
و�لدية  روؤية  �سوى  له  هم  ل  فالطفل   ،
�أملكه  كمن  تفرحه  حلوى  حبة  جمرد  و 

�لتي  �ل��رب�ءة  هي  جميلة  باأ�رشه  �لعامل 
جهلهم  هو  جميل  وجوههم  على  ترت�سم 
حياتنا  كانت  .هكذ�  �لأ�سياء  من  للكثري 
يف ظل هذه �لظروف �ملزرية ،نتعب �إل �أن 
،نحزن  �ل�سقوط  قبل  ت�سندنا  هناك كتف 
لكن هناك �أعني ي�سعدنا �لنظر �إليها .بعد 
�خلام�سة  �لعمر  من  �لبالغ  ليث  عاد  عام 
تغمره  و�لفرحة  �أر�سه  من  و�لثالثني 
لأول مرة لأنه باع حم�سوله مببلغ جيد ، 
ق�سد متجر �سغري يف �أول �لزقاق ل�رش�ء 
فقد  عليا  و  عمر  للتو�أم  مدر�سية  �أد�وت 
باملدر�سة مطلع  �خلام�سة �سيلتحقان  بلغا 
ما  كل  و  حمفظتني  ��سرتى  �لعام  هذ� 
متنى  �أن  بعد  �أكمل طريقة   ، يلزم كليهما 
،رد عليه �سعادتي  �لبائع يوما �سعيد�  له 
�ساأدخلها  �لتي  بالفرحة  �ليوم  �ستكتمل 
للفو�سى  فوجئ  �سغاري،  قلوب  على 
�لعادة  غ��ري  على  حارتهم  تعم  �لتي 
يخرج  م�سامل  �لأح��ي��اء  ه��ذه  يف  فالكل 
عياله  قوت  و  قوته  �سباحالكت�ساب 
،ل  �ستائره  ي�سدل  �لظالم  و  �إل  يعود  ل 
ل  و  �ل�سيا�سية  ل��الأح��ز�ب  ينت�سبون 
�لإ�سالميون  �أو  �لقاعدة  مع  يتعاطفون 
يخاف  بات  فالكل  �لبع�س  ينعتهم  كما 
ترفعو�  جتدهم  �أهله  على  و  نف�سه  على 
�لقدم  كرة  مباريات  م�ساهدة  عن  حتى 
يغنيهم  ما  و�لهموم  �مل�ساكل  من  فلهم 
�مل�سري  ليث  ،ي��و����س��ل  ه��ذ�  ك��ل  ع��ن 
بلغ  �أن  �إىل  تقدمه  مع  يزد�د  و�لإزدح��ام 
�ملتو��سع  بيته  يتو�جد  �أين  �لزقاق  �آخر 
كانت �ل�سدمة �أن �لكل متو�جد �إل بيته .
�أودت  ع�سو�ئية  قذيفة  خطاأ،،  ...ك��ان 
�نتهت  �ل�ستار  �أ�سدل   ، فيه  ومن  بالبيت 
�لرجل  لهذ�  بالن�سبة  �حلياة  م�رشحية 
�لأنو�ر  عدم،�نطفاأت  �إىل  �لبائ�س،حتول 
.ومل تدون ذ�كرته �إل �أنقا�س بيته �مللطخ 
بالدماء ذر�ع �بنه غريبة و�سط �لركام  ، 
عله  بها  يحتفظ  يز�ل  ل  �لتي  و�ملحافظ 

ي�ستيقظ من كابو�سه يوما.

ق�ضة ق�ضرية/ 

 " بعرثة اأحالم  "
ق�ضري الرمي�ضاء

غيمة  و�سط   ، مكتظ  متاأخر  �سباح 
�أعلى  �ملتمركزة  �لالمتناهية  �لتبعرث 

ر�أ�سك ، يخرتقك خيط �لنور �لأ�سفر
�إيابا  و  ذهابا  حتوم  �لأ�سياء  من  �لكثري 
�لفكار  من  �لعديد   ، �ملحدود  بدماغك 
نهرك  يف  تغو�س   ، م�سو�سة  كاأ�سو�ت 
�لأ�سقاع ل  ين�سب يف  �أغلبها   ، �جلويف 
كاأنها   ، جديد  من  لالنبعاث  �لدعم  متلك 

جمرد �أ�سياء م�رشودة مكررة
هنا ت�ستلقي ، ت�ست�سعر �ل�سالم �لد�خلي. 
تلملم   ، تقاوم  و  �ملنهارة  �لأج��ز�ء  ُت��رمم 
�ل�ستات بد�خلك و حتاول جمار�ة �لأمل و 

كل بقعة �سود�ء حتاول �ل�سيطرة عليك 
بل   ، �سينمائية  مقتطفات  لي�س  حلمك 
فيلم كبري يدور حولك ، �سيناريو حرب 
جديدة ، فر�سة لل�سالم و �لهدنة م�سخة 
فوؤ�دك للحياة كفانو�س �لأعياد يف جوف 

�لليل �حلالك ، لرتى كل �سيئ بو�سوح
ُنحب  نحن  و   ، �لهروب  حتب  فالأ�سو�ء 
فرح  و  �أمل  معركة  يف  جنونيًا  حبا  �لنور 
بانتثارك  بكرثة  ت�ستهلكنا   ، لالأحالم 
ز�وية  يف  و  �لعامل  ُينار  قد   ، �إنفاردك  و 
 ، �لله  برعاية  روح��ك  نور  و  �سياعك 
�لعامل  �لعامل  هذ�  يف  با�سم  غد  �سُي�رشق 
يدورلت�سري ، يقف لي�سمعك ُيلهمك و ل 

ينطق ، و يدعمك و ل يتحّدث.

ح�ضني علي غالب 

ق�ضة ق�ضرية/ 

بقلم/ عالوي لفتة 
ال�ضمري العراق



18
العدد
1930 الثالثاء 18 فيفري 2020 م الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1441هـ

 ماذا يحدث عندما تهاجم الفريو�ضات 
ج�ضم االإن�ضان؟.. من االإ�ضابة للتعايف 

 االأرق له اأ�ضباب واأعرا�ص 
تعرف عليها 

�لتهاب �حللق ميثل قلقا كبري� لالأمهات         
و�لآباء، ولكن ميكن لالأطباء �لقيام 

باختبار �رشيع ملعرفة نوع �لإ�سابة 
بالتهاب �حللق فاذ� كانت بكتريية 
ميكن �أن ت�ساعد �مل�ساد�ت �حليوية 

فى ت�رشيع �ل�سفاء .
وقال مركز �ل�سيطرة على 
�لأمر��س و�لوقاية منها" 

CDC"، �إن �لفريو�سات هي 
�ل�سبب �لأكرث �سيوعا للتهاب 

�حللق، ومع ذلك، فاإن �لتهاب 
�حللق هو �لتهاب يف �حللق 

و�للوزتني غالبا ما ت�سببه 
بكترييا ت�سمى 
 A ملجموعة�

�لعقدية.

كيف ت�سيبك 
بكترييا �حللق؟

 A ملجموعة�
تعي�س يف �لأنف 

و�حلنجرة، 
وميكن �أن 
تنت�رش 

ب�سهولة �إىل �أ�سخا�س �آخرين، من �ملهم �أن نعرف �أن جميع 
�لأ�سخا�س �مل�سابني لي�س لديهم �أعر��س �أو يبدو �أنهم 

مر�سى، يقوم �لأ�سخا�س �مل�سابون بن�رش �لبكترييا عن 
طريق �ل�سعال �أو �لعط�س، مما يوؤدي �إىل خلق رز�ز تنف�سي 

�سغري يحتوي على �لبكترييا.
كيف تنتقل �لعدوى؟

ميكن �أن مير�س �لنا�س �إذ� ��ستن�سق هذه �لرز�ز، �أو مل�س �سيًئا 
به رز�ز عليه، ثم �مل�س �أفو�ههم �أو �أنوفهم، �أو �ل�رشب من 
نف�س �لزجاجة، �أو تاأكل من نف�س �لطبق، �أو مل�س �لقروح 

على �جللد �لناجم عن �لإ�سابة، ميكن لالأ�سخا�س �مل�سابني 
ن�رش �لعدوى من خالل رز�ز �لطعام �لذي ل يتم �لتعامل 

معه ب�سكل �سحيح ل يعتقد �خلرب�ء �أن �حليو�نات �لأليفة �أو 
�لأدو�ت �ملنزلية، مثل �لألعاب، تن�رش هذه �لبكترييا.

 ما هي �لأعر��س ؟
�لأمل و�حلمى بدون �سعال، عالمات و�أعر��س �سائعة ب�سكل 

عام، �لتهاب �حللق هو �لتهاب خفيف، لكنه قد يكون موؤملًا 
جًد�، ت�سمل �لأعر��س �لأكرث �سيوًعا يف �لتهاب �حللق:

�أمل عند �لبلع، حمى ، �حمر�ر وتورم �للوزتني، يف بع�س 
�لأحيان ي�ساحبه بقع بي�ساء �أو �رش�ئط �لقيح، بقع حمر�ء 

�سغرية على �سطح �لفم ، تورم يف �جلزء �لأمامي من 
�لرقبة، قد ت�سمل �لأعر��س �لأخرى �ل�سد�ع �أو �آلم يف 
�ملعدة �أو غثيان �أو قيء خا�سة عند �لأطفال، قد ي�ساب 

�سخ�س م�ساب بالبكترييا �حللقية بطفح جلدي يعرف با�سم 
�حلمى �لقرمزية.

ت�سري �لأعر��س �لتالية �إىل �أن �لتهاب �حللق نتيجة �لإ�سابة 
بفريو�س ولي�س بكترييا: مثل �ل�سعال، �سيالن �لنف، بحة 

فى �ل�سوت.
�لأطفال وبع�س �لبالغني يف خطر متز�يد لال�سابة بالتهاب 

�حللق، ولكن هناك بع�س �لعو�مل �لتي ميكن �أن تزيد من 
خطر �لإ�سابة بهذ� �ملر�س �ل�سائع، �لتهاب �حللق هو �أكرث 
�سيوعا يف �لأطفال من �لبالغني، وخ�سو�سا يف �لأطفال 

من 5 �إىل 15 �سنة، وهو نادر �حلدوث عند �لأطفال �لذين 
تقل �أعمارهم عن 3 �سنو�ت.

من هم �لبالغني �لذين يتعر�سون خلطر متز�يد لالإ�سابة 
بالتهاب �حللق �لناجت عن �لبكترييا؟

�آباء �لأطفال يف �سن �ملدر�سة، �لبالغني �لذين غالبًا ما 
يكونون على �ت�سال مع �لأطفال، يعد �لت�سال �لوثيق 

ب�سخ�س �آخر م�ساًبا بكترييا �حللق من �أكرث عو�مل �خلطر 
�سيوًعا للمر�س، على �سبيل �ملثال، �إذ� كان �سخ�س ما 

يعاين من �لتهاب �حللق، فاإنه ينت�رش يف كثري من �لأحيان 
�إىل �أ�سخا�س �آخرين يف �أ�رشهم.

متيل �لأمر��س �ملعدية �إىل �لنت�سار يف كل مكان تتجمع 
فيه جمموعات كبرية من �لنا�س، مثل �لأماكن �ملزدحمة، 

ميكن �أن تزيد من خطر �لإ�سابة يف �ملد�ر�س، ودور �لرعاية.
من هم �أكرث عر�سه لالإ�سابة بالتهاب �حللق ؟

بكترييا �حللق �أكرث �سيوعا يف �لأطفال، ما ي�سل �إىل 3 من 
كل 10 �أطفال يعانون من �لتهاب �حللق، حو�يل 1 من كل 

10 �أ�سخا�س بالغني م�سابني بالتهاب �حللق.

 �لتعر�س و�لإ�سابة بالأرق من �لأمور 
�ملرهقة �لتى يتعر�س لها �لكثريون، 

وخالل هذ� �لتقرير �سنتعرف �أكرث عن 
�لأرق، وملا ن�ساب به وما هى �أ�سبابه 

."webmed" وذلك وفقا ملوقع
�أكد �لتقرير �ملن�سور �أن �لإ�سابة 

بالأرق يعد من �لأمور �لتي تزيد 
فر�س �لتعر�س للتعب و�لإرهاق، 

فالأرق هو عدم �لقدرة على �لنوم 
ب�سكل طبيعى، ويتم �ل�ستيقاظ 

ب�سكل د�ئم من و�سط �لنوم وعدم 
�لقدرة على �ملو��سلة يف �لنوم.

و�أ�ساف �لتقرير، �أنه حال عدم �لقدرة 
على �أخذ �لق�سط �لكايف من �لنوم 

نتيجة لالإ�سابة بالأرق، يزد�د فر�س 
�لإ�سابة و�لتعر�س للعديد من 

�لأمر��س، ومن �أ�سهرها �لأمر��س 
�لنف�سية كالقلق و�لتوتر وزيادة فر�س 
�لإ�سابة بالكتئاب، وكل ذلك نتيجة 

لعدم قدرتك على �أخذ �لق�سط �لكايف 
من �لنوم.  

و�أكدت �لعديد من �لدر��سات �لطبية، 
�أن �لإ�سابة بالأرق وعدم قدرتك هلي 
�أخذ �لق�سط �لكايف من �لنوم، تعد من 

�لأمور �لتي توؤثر ب�سكل �سلبي علي 
�أد�ئك يف �لعمل، و�لتعر�س لالختالل 
يف  �لن�ساط و�حليوية و�سحة �جل�سم،  
ا  فالأرق يزيد من فر�س تعر�سك �أي�سً
للتعر�س مب�ساكل يف حالتك �لنف�سية، 

نتيجة لعدم �أخذك للق�سط �لكايف 
من �لنوم.

فاأو�سحت �لعديد من �لدر��سات 
�لطبية �حلديثة، �أن معدل �لنوم �لكايف 

لل�سخ�س يف �ساعات �لليل هو من 
7 �إىل 8 �ساعات يوميا، ويف حالة 

�لتعر�س لقلة يف هذه �ل�ساعات يكون 
�ل�سبب هو �لإ�سابة بالأرق.

و�أ�سار �لتقرير، �إىل �أن عند تعر�س 
�ل�سخ�س للتوتر و�لقلق يزد�د فر�س 

تعر�سه لالإ�سابة بالأرق، نتيجة 
لزيادة �لتفكري و�لتعر�س لل�سغوط 

�لنف�سية، وهذ� �لأمر ي�ستمر لفرتة 
زمنية ل تقل عن �أ�سبوع �أو �سهر، 

ولذ� عليك �لبتعاد عن مثل هذه 
�لأمور �مل�سببة، كما �أكد �لتقرير 
�رشورة تغيري �لعاد�ت �ليومية 

و�حلميات �لغذ�ئية �لتي تزيد من 
فر�س تعر�سك لالأرق.

�أعر��س �لأرق
 وقدم �لتقرير �لعديد من �لأعر��س 

�خلا�سة بالأرق، ومنها:
-�لتعر�س لالإ�سابة ب�سعوبة يف 

�لنوم.
-�لإ�سابة بال�ستيقاظ �ملتكرر خالل 

�لنوم.
-عدم �أخذ �لق�سط �لكايف من �لنوم.

-عدم �ل�سعور بالر�حة  عند 
�ل�ستيقاظ.

-�لتعر�س للتعب و�لرهاق.
-�ل�سعور بالرغبة يف �لنوم طو�ل 

�ليوم .
-�لع�سبية و�لتعر�س للتوتر 

و�لكتئاب.
-�لتعر�س ل�سعوبة يف �لرتكيز.

-�لإ�سابة بالقلق و�لتوتر.
�أ�سباب �لأرق

 و�أ�ساف �لتقرير، �أن هناك �لعديد من 
�لأ�سباب �ملوؤدية لالإ�سابة و�لتعر�س 

للقلق، ومنها:
-�أكد �لتقرير، �أن �لإ�سابة بالتوتر 

و�لقلق تعد من �أبرز �أ�سباب �لأرق.
-�ل�سغوط �لنف�سية لها عامل ملحوظ 

يف زيادة فر�س �لإ�سابة بالأرق.
-كرثة �لتفكري يف �لأمور �ملحيطة 
بك، تعد من  �أبرز �لأ�سباب �ملوؤدية 

لالإ�سابة بالأرق.
- �أثبتت �لعديد من �لدر��سات �لطبية، 
�أن �لتعر�س لتناول كميات كبرية من 

�لطعام يف �لليل �أي قبل �لنوم تعدم 
من �أبرز �لأ�سباب �ملوؤدية لالإ�سابة 

بالأرق.
-�لتعر�س لل�سدمات �لنف�سية تزيد 

من عدم قدرتك علي �أخذ �لق�سط 
�لكايف من �لنوم.

-�أكدت �لعديد من �لدر��سات �لطبية 
�حلديثة، �أن �لتعر�س لبع�س �مل�ساكل 
�ل�سحية و�لأمر��س �ملزمنة تزيد من 
فر�س �لتعر�س لالأرق، ومنها مر�س 

�ل�سكر، و�لأمر��س �لقلبية.
-و�أ�سار �لتقرير �أن �لأ�سخا�س �لذين 

يتناول �لكافيني بكرثة هم �أكرث عر�سة 
لالإ�سابة بالأرق.

 مُيثل فريو�س كورونا تهديد�ً عامليًا بعد �إ�سابة 
�لعديد من �لأ�سخا�س ووفاة �ملئات حول �لعامل، 

وبعد �أن دعت �ل�سني �ملتعافني من �ملر�س للتربع 
بدمائهم لال�ستفادة من �لأج�سام �مل�سادة �لتي 

كونتها �أج�سامهم يف �سنع عالج لكورونا 
نتعرف على رحلة �لفريو�س د�خل ج�سم �لإن�سان 

وكيفية مكافحة جهاز �ملناعة له وهل ميكن �سنع 
عالج له، هذ� ما نتعرف عليه فى هذ� �لتقرير 

وفقًا ملوقعى "nationalgeographic" و
."”livescience

من �لإ�سابة للتعافى.. ماذ� يحدث عندما تهاجم 
�لفريو�سات ج�سم �لإن�سان؟.. كورونا منوذجا
�لفريو�سات كائنات دقيقة ل نر�ها باأعيننا 

لكنها �سبب معظم �لأمر��س �ملعدية من �أب�سط 
�لأمر��س مثل: نزلت �لربد و�لإنفلونز� �إىل 
�لإيدز، وكذلك �لكورونا �لذى يهدد �لعامل 

�لآن ولكن كيف ميكن لفريو�س �سغري �أن يهدد 
حياتك وما هي رحلة �لفريو�س د�خل ج�سمك من 

�لإ�سابة به �إىل �لتعافى و�ل�سفاء وهل �لأج�سام 
�مل�سادة للفريو�س تكون �سببًا يف �سنع دو�ء له.
هنا نتحدث عن كورونا، فبعد �أن دعت �ل�سني 
�ملتعافني من �ملر�س للتربع بدمائهم لال�ستفادة 

من �لأج�سام �مل�سادة �لتي كونتها �أج�سامهم 
يف �سنع عالج لكورونا نتعرف على رحلة 

�لفريو�س د�خل ج�سم �لإن�سان وكيفية مكافحة 
جهاز �ملناعة له.

ماذ� يحدث يف ج�سمك عند �لإ�سابة بفريو�س 
كورونا؟

�لرئتان
بالن�سبة ملعظم �ملر�سى يبد�أ �لفريو�س وينتهي 

يف �لرئة، لأن �لفريو�سات �لتاجية، مثل 
�لإنفلونز�، هي �أمر��س تنف�سية.

- عندما ي�سعل �ل�سخ�س �مل�ساب �أو يعط�س، 
ير�س قطر�ت ميكنها نقل �لفريو�س �إىل �أي 

�سخ�س.
ا  ا �أعر��سً - ت�سبب فريو�سات كورونا �أي�سً

�سبيهة بالأنفلونز�: قد يبد�أ باحلمى و�ل�سعال 
�لذي يتطور �إىل �للتهاب �لرئوي.

يف �لأيام �لأوىل لالإ�سابة يغزو فريو�س كورونا 
�جلديد خاليا �لرئة �لب�رشية ب�رشعة.

- تاأتي خاليا �لرئة هذه يف فئتني: خاليا ت�سنع 
�ملخاط وتلك �لتي بها �أهد�ب ت�سبه �ل�سعر.

- �ملخاط، ي�ساعد يف حماية �أن�سجة �لرئة من 
م�سببات �لأمر��س وتاأكد من �أن جهاز �لتنف�س 

ل يجف.
- كورونا ي�سيب ويقتل خاليا �لأهد�ب، �لتي 

�أغلقت ثم مالأت �ل�سعب �لهو�ئية باملخلفات 
و�ل�سو�ئل.

هذ� هو �لوقت �لذي تبد�أ فيه �ملرحلة �لثانية 
ملهاجمة �لفريو�س و�لنظام �ملناعي:

يبد�أ �جل�سم يف مكافحة �ملر�س عن طريق �إغر�ق 
�لرئتني باخلاليا �ملناعية لإز�لة �لأ�رش�ر و�إ�سالح 

�أن�سجة �لرئة.
عند �لعمل ب�سكل �سحيح يتم تنظيم هذه 

�لعملية �للتهابية باإحكام وتقت�رش فقط على 
�ملناطق �مل�سابة، ولكن يف بع�س �لأحيان يقطع 
جهاز �ملناعة لديك وتقتل هذه �خلاليا �أي �سيء 

يف طريقها، مبا يف ذلك �لأن�سجة �ل�سحية.
- �ست�ساب مبزيد من �ل�رشر بدًل من تقليل 

�ل�ستجابة �ملناعية حتى �ملزيد من �حلطام ت�سد 
�لرئتني ويزيد �للتهاب �لرئوي �سوًء�.

خالل �ملرحلة �لثالثة
ي�ستمر تلف �لرئة مما قد يوؤدى �إىل ف�سل �جلهاز 
�لتنف�سي، حتى لو مل حتدث �لوفاة، فاإن بع�س 

�ملر�سى يعانون من تلف د�ئم يف �لرئة.
- هنا يجب و�سع �ملر�سى على �أجهزة �لتنف�س 

�ل�سناعي للم�ساعدة يف �لتنف�س.
�ملعدة

عندما يدخل �أي فريو�س ج�سمك فاإنه يبحث 
عن خاليا ب�رشية مع مد�خله �ملف�سلة، بروتينات 

خارج �خلاليا ت�سمى �مل�ستقبالت، �إذ� وجد 
�لفريو�س م�ستقباًل متو�فًقا على خلية، فيمكنه 

�لغزو.
ميكن لفريو�سات كورونا �لو�سول �إىل �خلاليا 

�لتي تبطن �لأمعاء و�لقولون، مما قد يت�سبب يف 
تلف �أو ت�رشب �ل�سائل �لذي ي�سبح �إ�سهال.

عا�سفة دموية
ا م�ساكل  ميكن �أن ي�سبب فريو�س كورونا �أي�سً

يف �أجهزة �جل�سم �لأخرى، ب�سبب �ل�ستجابة 
�ملناعية �ملفرطة.

�لآثار متتد خارج �لرئتني، ت�سبب عو��سف 
ملو�جهة �ملر�س يف �لدم �لتهاًبا يوؤدي �إىل �إ�سعاف 

�لأوعية �لدموية يف �لرئتني وي�سبب ت�رشب 
�ل�سو�ئل �إىل �لأكيا�س �لهو�ئية تت�رشب �لعا�سفة 

�إىل نظام �لدورة �لدموية �خلا�س بك.
هل ي�سنع ج�سمك �أج�ساما م�سادة بعد �ل�سفاء 

من كورونا؟
�لأج�سام �مل�سادة هي بروتينات ي�سنعها �جلهاز 

�ملناعي ملحاربة �لغز�ة مثل �لفريو�سات �أو 
�لبكترييا �أو �ملو�د �لغريبة �لأخرى.

�جل�سم ي�ستغرق بع�س �لوقت لزيادة �إنتاجه من 
�لأج�سام �مل�سادة.

ل يز�ل �لأ�سخا�س �لذين تعافو� موؤخًر� من 
كورونا لديهم �أج�سام م�سادة لفريو�س كورونا 

�ملنت�رش يف دمائهم.
حقن هذه �لأج�سام �مل�سادة يف �ملر�سى من 

�لناحية �لنظرية قد ي�ساعد �ملر�سى نظرًيا على 
مكافحة �لعدوى ب�سكل �أف�سل.

- هذ� �لعالج �سوف ينقل مناعة �ملري�س �ملتعافى 
�إىل مري�س ل يز�ل يعانى من �ملر�س، وهو نهج 

مت ��ستخد�مه �سابًقا يف �أوبئة �لأنفلونز�.
ل يز�ل �لأمر حول ��ستخد�م بالزما �لدم يف 

عالج كورونا حمل للدر��سة.
تعد �سخات �لبالزما جمرد و�حدة من بني �لعديد 

من خيار�ت �لعالج �لتي يفكر فيها �خلرب�ء 
لعالج كورونا.

وت�سمل �لعو�مل �لأخرى للعالج:
- �إعادة حتديد �لأدوية �مل�سادة للفريو�سات �أو 
�لبحث عن جزيئات جديدة متاًما ميكنها حجب 

�رتباط �لفريو�س باخلاليا.

 كل ما تريد معرفته عن اإلتهاب احللق.. 
االأنواع واالأعرا�ص  مجتمــــع

ن�ضائح لتحبيب طفلي 
باالأكل

    يف حالة وجود طعام �ضحي معني ال 
يف�ضله الطفل ميكن لالأم اأن تتحايل 

من خالل د�ص هذا الطعام للطفل 
يف بع�ص االأطعمة 

املحببة اإليه 
كالزبادي مثاًل .
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية ال��وادي- ال�ج�زائر

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 ورقل��ة
SIO وهران
ال�توزي�ع : 

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  اإلع��الم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  واالل��ت��زام  ال��وط��ن،  حرية  من  اإلع��الم 

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 
ستح�اط  اجلريدة  تصل  ال��يت  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 الإعالمي

كلمة ال�سر
1ميني o اجلزء الذي يؤكل من نبات قصب السكر 

)معكوسة(
2بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب )كلمتان(

3ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 قرنا
4حرفان من شاة o سقاية الزرع

5شركة نفط اماراتية )معكوسة( o خصم
6يف وقت متأخر من هذا املساء o عضو يف الوجه

 o )7شيء ترميه يف البحر كلما احتجت إليه )كلمتان
نصف ساهر

8إجابة o مهم أو سار على غري هدى o نصف مبني
 o 9يوصلك من بيتك إىل عملك وبالعكس دون أن يتحرك

غلى املاء
10نصف فرقة o - أشتريه مبايل و ال أدخله داري

أفق������������������ي

1ميزان o توهج ونور يف الصباح
2فيض املاء o اللباس التقليدي 

الغريب
3ظالم )معكوسة( o أبو االمراء

4كلمة من 6 حروف ولكنها جتمع 
كل احلروف o نصف راشد

5للتمين o الصوت الذي يصدره 
احلصان

6قشطة o توزيع ماء الشرب على 
احلجاج )معكوسة(.

7علية القوم o سائل فيه سر 
احلياة

8نقطة ارتباط وانفصال األم عن 
 o الة موسيقية جلدية o وليدها

يف السلم املوسيقي
9شيء ال يسري إال إذا ضربته على 

رأسه عدة مرات
10إذا سخنته كثريا جتمد o - هلا 

عني واحدة ولكنها ال ترى

عم��������������ودي 
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اال�ضم املفقود 
  مطرب و ملحن جزائري قبائلي راحل ؟
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الكلمات
مراد-جعفري-رمي حقيقي-بالل-ايدير-�ساعو-�سريفة-

خالد-نعيمة-بنائي-مامي-فلة-زكية حممد-اأحمد 
وهبي-را�سيةعدة-اجلرموين-عقيل.
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مت�سابهان
للتعريف

من اأ�سمائه تعاىل)ن(

�سمري مف�سل
مبدل

وحدة م�ساحة)م(
ب�سط ال�سئ

اأر�سد
كثري التوبة)ن(

يرتك املكان
العرب و احلكم

جذب الهواءاإىل الأنف

حر�س ليال)م(
عام 

للتعريف

ق�سر امللك 
و جمال�سه)ن( بوا�سطتي

يحميهم و
يحفظهم

عرق يحمل
الدم اإىل القلب

)ن()م(

دولة اإقريقية
عا�سمتها

يامو�سوكرو)م(
�سهيدة

جزائرية
)م(

مدينة مغريبية
�ساحلية

يف الوجه)م(

اأحد اأعظم
�سعراء العرب

اأ�سد

جتدها يف 
احليوان

للنهي

حبوب

جمع قول

الزعيم ال�سابق
لتنظيم القاعدة

�سمري منف�سل

عا�سمة الوليات
املتحدة الأمركية

حرف جر)م(

ن�سف 'واحد'

جوهرة ال�ساورة تقع
جنوب غرب اجلزائر

طائر جارح

مو�سيقى اأمريكية
�سهرية

    4  

من اأبطال األف ليلة وليلةالكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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والة اجلنوب يدافعون عن خف�ص كلفة الكهرباء والنقل لتحفيز اال�ضتثمار
اقرتحوا على احلكومة اإن�ساء مناطق اقت�سادية للتبادل احلر واملقاي�سة

اأمام مقر البلدية

لالأ�سبوع الثالث على التوايل

من اأجل احل�سول على دواء الأمرا�س العقلية

لــــوؤي .ي
----------------------

  اعترب رئي�س الور�سة، وايل مترنا�ست جياليل 
"املناطق الواجب ترقيتها  دومي يف ور�سة حول 
التي  اجلاذبية"  وحتمية  الإنعا�س  طموح  بني 
مع  احلكومة  اجتماع  فعاليات  �سمن  تنظم 
فكل  تت�سابه،  ول  تتكامل  "الأقاليم  اأن  الولة، 
ما  وهــو  �سعف  ونقاط  قــوة  نقاط  لديه  اإقليم 
ي�ستوجب اول القيام بت�سخي�س معمق يرتافق 
بتنمية  بالقيام  ت�سمح  وا�ــســحــة  ـــة  روؤي مــع 

موجهة".
اجلبلية  املناطق  بــاأن  اعترب  ال�سياق  هــذا  ويف 
ا�ستقطاب  اجلغرايف،  طابعها  بحكم  ت�ستطع  مل 
بها  التنمية  م�ستوى  جعل  ما  وهو  امل�ستثمرين 
ال�سحراوية  املناطق  يف  "الرهانات  لكن  متاأخرا 

خمتلفة".
تعرت�س  التي  ال�سعوبات  اىل  تطرقه  ــدى  ول
ــولة  ال اأحــد  لفت  ــج،  ــربام ال خمتلف  تطبيق 
العتبار  بعني  ــذ  الخ اهمية  اىل  امل�ساركني 
ل�سكان  ال�سو�سيولوجية  واخل�سائ�س  الطابع 
ا�سكالية  اىل  املثال  �سبيل  على  م�سريا  املنطقة، 
العقار واأرا�سي العرو�سية التي ت�سببت -ح�سبه- 

يف تعطل الكثري من الربامج.
الغابي  ال�ستثمار  اىل  املتدخلون  تطرق  كما 
الطاقة  على  والعــتــمــاد  اجلبلية  ــة  ــزراع وال

التحويلية  ال�سناعات  وت�سجيع  ال�سم�سية 
اجلنوب،  اىل  النقل  و  الكهرباء  كلفة  وخف�س 

كاأحد عوامل حتفيز ال�ستثمار يف اجلنوب.
واقرتح اي�سا ان�ساء مناطق اقت�سادية خم�س�سة 
املناطق  م�ستوى  على  واملقاي�سة  احلر  للتبادل 
احلدودية وهو ما �سي�سمح بالتخفيف من حدة 
الظواهر، التي تعرفها هذه املناطق وعلى را�سها 

التهريب.

خا�سة  اهمية  منح  املتدخلني  ح�سب  ويتعني 
ومنح  اجلبلية  املناطق  يف  ال�سياحية  للم�ساريع 
املناطق  يف  للم�ستثمرين  خا�سة  جبائية  مزايا 

التي تعرف تاأخرا يف التنمية.
160 م�ساركا من  و�سارك يف هذه الور�سة حوايل 
و  �سعبية  جمال�س  وروؤ�ساء  منتدبني  وولة  ولة 
و32  وزاريــة  دائرة   18 وممثلو  وبلدية  ولئية 
اقت�سادية  وموؤ�س�سات  وبنوك  عمومية  هيئة 

كربى.
اإطار لقاء  اأثناء ور�سة منظمة يف  التاأكيد  و مت 
ــار  اإط و�سع  �ــســرورة  على  ــولة،  ــال ب احلكومة 
خ�سو�سيات  العــتــبــار  بعني  يــاأخــذ  قــانــوين 
منح  اأجل  من  ال�ستثمارات،  اأهلية  و  الوليات 

العقار القت�سادي.
هذا الإطار القانوين املطبق على كل طالب يجب 
و  احرتامها  الواجب  الأهلية  �سروط  يحدد  اأن 
درا�سة  كل  يف  للم�سادقة  ال�ستثمارات  طبيعة 

طلب عقار �سناعي، ح�سب املتدخلني.
م�ستقلة  تقنية  جلنة  اإنــ�ــســاء  اقـــرتاح  ومت 
امل�سادقة  و  للدرا�سة  وليــة  كل  م�ستوى  على 
بعني  ــذ  اخ مــع  القت�سادي  العقار  منح  على 
توجهاتها  و  وليــة،  كل  خ�سو�سيات  العتبار 

ال�سرتاتيجية يف جمال ال�ستثمار.
قاعدة  و  خريطة  باإعداد  اأي�سا  الأمر  ويتعلق 
كامل  يف  القت�سادية  العقارات  حت�سي  بيانات 

الرتاب الوطني.
امل�ستغل،  غري  العقار  ا�سرتجاع  وبخ�سو�س 
دون  ا�سرتجاع  اآلية  "اإيجاد  املتدخلون  اقرتح 

اللجوء اإىل العدالة لت�سهيل الإجراءات".
و  عــــادل  و  �ــســفــاف  ت�سيري  اإىل  ت�سبو  كــمــا 
ت�سيري  ــذا  ك و  القــتــ�ــســادي،  للعقار  عــقــالين 
و  التنظيمية  و  القانونية  العوائق  من  متحرر 

البريوقراطية.

�سيارات  ا�سحاب  الع�سرات من  اأم�س  احتج 
ـــة غــلــيــزان  ـــولي الجـــــرة بــعــا�ــســمــة ال
على  احتجاجا  العمل  عن  توقفوا  حيث 
الفو�سى  ب�سبب  املهنية  او�ساعهم  تردي 
نقاط  خمتلف  على  خيمت  التي  العارمة 
�سيارات  ا�سحاب  مزاحمة  عقب  التوقف 
اأموال  الكلوند�ستان يف العمل، واكت�سابهم 
ورهنوا  حــق،  وجــه  دون  ح�سابهم  على 

ال�سا�سي  املــ�ــســدر  يعد  الـــذي  ن�ساطهم 
لرزقهم وقوتهم اليومي. املحتجون هددوا 
مل  اإن  العمل  عــن  مفتوح  ا�ــســراب  ب�سن 
تتدارك مديرية النقل بغليزان الو�سعية 
جــراء  يوميا  يعي�سونها  الــتــي  ال�سعبة 
الكلوند�ستان،  ل�سيارات  املتزايد  النت�سار 
وتنظيم خارطة طريق ل�سحاب �سيارات 
وجت�سيد  ــة  ــاب ــرق ال وتــ�ــســديــد  الجــــرة 

تكون  التي  الظاهرة  حماربة  يف  ال�سرامة 
لها اأثار  �سلبية...هذا، وعلمنا من م�سالح 
عن  ممثلني  ا�ستقبلت  انها  النقل  مديرية 
ناجعة  حلول  باإيجاد  ووعدتهم  املحتجني 
املرتاكمنة  واملــ�ــســاكــل  املــطــالــب  جلملة 
نف�س  ويف  املحتجني،  من  البع�س  ح�سب 
الجــرة  �سيارات  ا�سحاب  طالب  ال�سياق 
مزيان  واولد  مازونة  خط  على  العاملني 

اجل  من  النقل  مديرية  م�سالح  بتدخل  
بن  احممد  و�سيدي  مازونة  بني  خط  فتح 
اخلط  على  امل�سروب  ال�سغط  لرفع  علي 
خ�سو�سا  مازونة،  اولد  مازونة  الوحيد 
واأن ما يزيد عنم 150 �سيارة اجرة ا�سبح 
امل�ستمر  التزايد  ظل  يف  حمدودا،  ن�ساطها 

ل�سيارات الجرة.
ابو ع�سام

وقفة  ورقلة  بلدية  عمال  مع  الع�سرات  نظم 
احتجاجية امام مقر البلدية للمطالبة بالعديد 
يف  تــاأتــي  تــوؤرقــهــم.  ا�سبحت  التي  احلــقــوق  مــن 
من  وحرمانهم  رواتبهم  �سب  تاأخر  مقدمتها 
مل  التي  العائلية  واملنحة  املــردوديــة  يف  حقهم 
اربــع   مــن  لأكــر  تعبريهم  ح�سب  يتقا�سوها 

املتعاقدين  العمال  من  العديد  طالب   . �سنوات  
ببلدية ورقلة يف بيان حت�سلت جريدة التحرير 
را�سهم  وعلى  القرار  �سناع  من  منه،  ن�سخة  على 
وايجاد  العاجل  التدخل  ب�سرورة  الولية  وايل 
يعانون  التي  وامل�ساكل  املطالب  من  جلملة  حل 
البيان  يف  ماجاء  وح�سب  الزمن،  من  لعقود  منها 

دجمهم  �سرورة  على  اكدوا  املتعاقدون  فالعمال 
وتخلي�سهم من العمل بالعقود خا�سة بعدما اأفنوا 
عمرهم يف خدمة البلدية بالإ�سافة اىل منحهم 
الآخرين  العمال  من  كغريهم  ال�سباك  منحة 
للموظفني  المــن  بتوفري  املحتجون  طالب  كما 
بال�سبابيك خا�سة بعد مت ت�سجيل الع�سرات من 

العتداءات اللفظية واأخرى ج�سدية 
ويف انتظار تدخل جاد من طرف امل�سوؤول الأول 
ال�سريحة  هــذه  على  لزاما  يبقى  الولية  على 
معاي�سة  خدمة  من  يقدمونه  ما  رغم  املهم�سة 

الو�سع املزري اإىل اأجل غري م�سمى . 
يو�سف بن فا�سل

مقر  اأمــام  الأحــد  اأم�س  اأول  �سبيحة  نظم 
حي  من  ال�سباب  ع�سرات  غرداية  ولية 
بنورة  دائرة  لبلدية  التابع  عباز  �سيدي 
وقفة احتجاجية �سلمية ح�سرية، بدون 
اإزعاج للطريق العام للمرة الثالثة مبقدار 
ال�سلطات  مطالبني  ا�ــســبــوع  كــل  وقــفــة 
ا�سموه  ملــا  التدخل  بــ�ــســرورة  الــولئــيــة 
التوزيع   بخ�سو�س  حقهم  يف  جتـــاوزات 
ببلديتهم  الأرا�ــســي  لقطع  العادل  غري 
ال�سلطات  اأن  ال�سباب  اأحــد  عــرب  حيث 
اىل  بالرجوع  الثمانينات  ــن  زم تعي�س 

متنا�سني  احلــي  ل�سباب  املقدمة  احل�سة 
طلب،   4000 فاقت  التي  الطلبات  حجم 
مت�ساوية  غري  ح�سة  لهم  تعطى  اأن  لكن 
اإجحافا  يعترب  فهذا  البلدية،  اأحياء  مع 
يف حقهم  �سواء مق�سودا اأو عفويا لبد من 
اإعادة النظر يف هذا التوزيع ، فالربجوع 
عرّب  احلــي  لهذا  ال�سكانية  الكثافة  اىل 
اأحدهم على اأن حيهم ي�ستفيد مبا مقداره 
20باملائة من جمموع احل�سة املوزعة فقط 
ن�سبتهم  تتجاوز  ــرى  اأخ اأحــيــاء  حني  يف 
تكري�س  �سمن  يندرج  هذا  هل   ، بكثري 

اجلزائريني  مــن  الثانية  الفئة  طبقة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  رف�سها   التي 
الأمثل  التعامل  على  م�سددا  تبون  املجيد 
خلق  اأو  اإن�ساء  جتنب  كــذا  و  باملواطنني 
ال�سكانية  الرتكيبة  نف�س  يف  طبقتني 
جهة  من  و  جهة،  من  هــذا  للجزائريني، 
م�ساحة  تعرف  غــردايــة  فولية  ــرى  اأخ
و  للبناء  ال�ساحلة  الرا�سي  من  �سا�سعة 
جتد ال�سلطات يحددون امل�ساحة و هذا ما 
يخلق الفو�سى؛ فلو كان الوعاء العقاري ل 
يكفي اجلميع ، رمبا جتد ال�سلطات �سباقة 

الوعاء  باإ�سدار بيانات متحججة بانعدام 
مثل  يف  لكن  الريفي  بال�سكنات  اخلا�س 
هذه احلالت فالر�س �سا�سعة و تكفي كل 
فقط،  غرداية  �سكان  ولي�س  اجلزائريني 
من  تخوفهم  رمبا  و  امل�سوؤوليني  عجز  لكن 
عائقا  لهم  ي�سكل  امل�ساحات   فتح  زيــادة 
يف  و  عنها.  غنى  يف  هم  اإ�سافية  خدمة  و 
حماولة لالت�سال برئي�س املجل�س ال�سعبي 
ب�سبب  ذلك  علينا  تعذر  لبنورة  البلدي 

خلل يف �سبكة الت�سال  .
بن عامر.ع

اقرتح الوالة امل�ضاركون يف اجتماع احلكومة بق�ضر االأمم اأم�ص خف�ص كلفة الكهرباء و النقل اىل اجلنوب كاأحد عوامل حتفيز اال�ضتثمار مع اإن�ضاء مناطق اقت�ضادية 
خم�ض�ضة للتبادل احلر واملقاي�ضة على م�ضتوى املناطق احلدودية.
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�ضرطة افلو ت�ضرتجع بندقية 
�ضيد م�ضروقة

لأمن  امليداين  العملياتي  الربنامج  ــار  اإط يف 
ولية الأغواط، الهادف اإىل مكافحة اجلرمية 
الأمــن  �سمان  اأ�سكالها،  مبختلف  احل�سرية 
اأمن  م�سالح  عاجلت  للمواطنني،  وال�سكينة 
الأ�سبوع  هذا  خالل  الولية  باأمن  افلو  دائرة 
ق�سية متعلقة بـ : ال�سرقة من داخل م�سكن...   
بها  تقدمت  �سكوى  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع 
امراأة تبلغ من العمر )39( �سنة مفادها تعر�س 
لل�سرقة  اأفلو  مدينة  بو�سط  املتواجد  م�سكنها 
ا�ستهدفت  الــتــي  و  ـــن(،  )ي جمــهــول  قبل  مــن 
بندقية �سيد من ال�سنف اخلام�س ملك لوالد 
على  ليتم  الأ�سفر،  املعدن  من  حلي  و  زوجها، 

اإثرها فتح حتقيق يف الق�سية.
يف  مبا�سرتها  متت  التي  التحريات  و  الأبحاث 
 ، الق�سية  هذه  ب�ساأن  املفتوح  التحقيق  اإطار 
البالغ  فيه  امل�ستبه  هوية  حتديد  عن  اأ�سفرت 
بعد  توقيفه  مت  الــذي  �سنة   )35( العمر  من 
وجيز،  ظرف  يف  و  حمكمة  اأمنية  خطة  و�سع 
بعد  ال�سرقة  حمل  البندقية  ا�سرتجاع   مع 
ا�ستيفاء الإجراءات القانونية .بعد ا�ستكمال 
تقدمي  مت  للق�سية،  اجلزائية  الإجـــراءات 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  ــام  اأم فيه  امل�ستبه 
الق�سية  ملف  اأحال  الذي  اأفلو،  حمكمة  لدى 
على اإجراءات املثول الفوري، لي�سدر يف حقه 
حكم بـ ) 18 �سهرا ( حب�سا نافذ ا منها 01 �سنة 
مع  النفاذ  موقوفة  اأ�سهر  و06  نافذا  حب�سا 
 400000.00( قدرها  مالية  وغرامة  الإيــداع 

دج( كتعوي�س لل�سحية .
ق.ج

 متكنت ال�سبطية الق�سائية لالأمن احل�سري 
من  ق�سنطينة  وليـــة  بــاأمــن  ع�سر  الــثــاين 
يبلغان   ) امـــراأة  و  كهل   ( �سخ�سني  توقيف 
ق�سية  يف  لتورطهما  �سنة  و56   34 العمر  من 
التزوير و ا�ستعمال املزور يف وثيقة ر�سمية و 
الق�سية تعود  الغري،  حيثيات  انتحال هوية 

تعر�سه  بخ�سو�س  �سحية  قبل  من  ل�سكوى 
الأ�سخا�س  ــد  اأح قبل  من  هويته  لنتحال 
ل�سراء  �سيدلية  اإىل  تقدم  الأخـــري  ،هــذا 
ليخطره   ، العقلية  بالأمرا�س  خا�س  دواء 
اأن  و  �سبق  الأخــري  هذا  زوجة  اأن  ال�سيديل 
قامت باقتناء هذا الدواء يف نف�س اليوم عن 

اخلا�سة  الوطنية  التعريف  بطاقة  طريق 
به ، كما عر�س عليه ن�سخة منها ، ليتبني اأن 
البطاقة  على  املو�سوعة  ال�سم�سية  ال�سورة 
من  املــعــمــق   التحقيق  مكن  و   ، تخ�سه  ل 
بعد   ، فيه  امل�ستبه  هوية  اإقامة  مقر  حتديد 
تفتي�سه بناء على اإذن من ال�سلطة املخت�سة، 

حتمل  طبية  و�سفات  ثالث  العثورعلى  مت 
زوجته  رفقة  توقيفه  ليتم   ، ال�سحية  ا�سم 
ل�ستكمال  امل�سلحة  مقر  اإىل  حتويلهما  و 
مت  املعنيان  الالزمة،  القانونية  ــراءات  الإج

تقدميهما اأمام النيابة املحلية  .
علجية عي�س
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�ضيارات االأجرة بغليزان يحتجون

العمال املتعاقدون يف وقفة احتجاجية ويطالبون وايل ورقلة بالتدخل

�ضباب �ضيدي عباز بغرداية يف وقفة احتجاجية

�ضّيدة تتورط مع زوجها يف عملية تزوير وانتحال هوية الغري بق�ضنطينة



هذه الصحيفة تم تحميل 
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