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تعليمات ملدراء "عدل" 
اجلهويني ملعاينة نوعية 
ال�شكنات قبل ت�شليمها  

رزيق يلتقي مبمثلي 48 
ولية للتو�شل اإىل اأ�شعار 
معقولة للحوم احلمراء  

ميون 30 باملائة من ال�سوق املحلية مبنتجاتهبعد اإلغاء الرحلة اىل البقاع املقد�سة 

نا�سري دعاها لحرتام املواعيد املحددة يف دفرت 
ال�سروط

تنظم بداية من الأ�سبوع املقبل

تورط فيها اأربع ولة �سابقني

-  غرفة التهام توؤجل النظر يف ملف غديري اإىل 26 فيفري
-  التحقيق مع اأني�س رحماين يف ق�سايا جديدة

تاأجيل حماكمة "اآل الهامل" يف ق�شية 
الرثاء غري امل�شروع ونـهــب الـعقار

05/04

0303

0603

املحكمة العليا تعيد فتح ملفي 
�شوناطراك 2 والطريق ال�شيار
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عائلة طالب فار�س مهاوة 
تنا�شد تبون لجالء ابنهم 

من وهان ال�شينية 

رئي�س ديوان ولية ورقلة يعدهم بالتكفل بان�شغالهم 

انطالق فعاليات املهرجان 
الوطني اجلامعي للمونولوج

اأمن الولية يوقف
 عددا من املجرمني 
املبحوث عنهم ق�شائيا

�شليماين يتخطى بن 
يدر ويحقق رقما قيا�شيا 

جديدا يف "الليغ1"

ورقلة 

الـــوادي

الريا�سة

�س 06

�س 07

�س 07

�س 11

اإ�شراب م�شيفي الطريان يعزل ال�شمال عن اجلنوب
اجلوية اجلزائرية تعلن اإجراءات اإ�شتعجالية  

_ كراء طائرتني والتعاقد مع م�شيفني جدد لك�شر اإ�شراب املطار الدويل
_  اخلطوط اجلوية الفرن�شية تعتزم ت�شيري 17 رحلة اأ�شبوعيا مع اجلزائر  

واجلوية اجلزائرية تتخوف من املناف�شة

20

اأ�شحاب العمائم البي�شاء ينتف�شون ويحتجون يف ال�شارع
طلبا ملراجعة القانون الأ�سا�سي والنظام التعوي�سي ورف�سا لالعتداءات على الأئمة

- منع توظيف اأئمة من اجلزائر يف م�ساجد فرن�سا باأمر من ماكرون بدءا من العام القادم
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ر�شد "انفجارات 
غريبة" يف خاليا 
اجللد لأول مرة!

تنقل خاليا الدماغ أثناء النشاط املعلومات إىل 
بعضها البعض من خالل إطالق حمفزات للناقالت 

العصبية الكيميائية، اليت ُتستلم بواسطة التشعبات 
الطويلة املتفرعة للخاليا املجاورة.وهذه العمليات 

املجهرية مميزة، ولكنها ال تنتمي فقط إىل اخلاليا 
العصبية، حيث اكتشف العلماء اآلن عملية إشارات 

مشاهبة مل يالحظها أحد من قبل، حتدث خارج 
اجلهاز العصيب، مع مالحظة رشقات من نشاط يشبه 

اخلاليا العصبية، يف بعض خاليا اجللد. والحظ 
فريق من جامعة روكفلر األمريكية، هذه التفاعالت 

بني نوعني خمتلفني من خاليا اجللد: اخلاليا 
الصباغية، اليت تنتج امليالنني الصبغي املمتص 

لألشعة فوق البنفسجية؛ واخلاليا الكرياتينية، اليت 
تشكل الغالبية العظمى من البشرة، وحتمي اجلسم 

من التعرض البيئي جزئيا عن طريق امليالنني.
وكتب الباحثون يف دراستهم اجلديدة أن “اخلاليا 
الكرياتينية هي منظمات معروفة لسلوك اخلاليا 

الصباغية، وُنّفذ الكثري من العمل لفهم كيفية تأثري 
اخلاليا الكرياتينية على تكاثر اخلاليا الصباغية 

وإنتاج ونقل الصباغ عرب اجللد. ومع ذلك، فإن 
التواصل اخللوي بني اخلاليا الصباغية واخلاليا 

الكرياتينية، على مستوى اخللية الواحدة، غري 
مفهوم بشكل جيد”.ويف التجارب اليت أجريت على 

نوعي خاليا اجللد اليت منت معا، وأيضا فحص 
عينات اجللد البشري السليم، اقترب الباحثون من 

رؤية كيف حتدث هذه العملية بالفعل، واملفاجأة هي 
أنه يبدو أهنا تشبه االتصاالت العصبية.وقال عامل 

الفيزياء احليوية اخللوية، سانفورد إم سيمون: 
“الحظنا أن اخلاليا الكرياتينية تلتف حول اخلاليا 

الصباغية، وتشكل روابط قوية تذكرنا باخلاليا 
العصبية”.

�شكان حي 750 م�شكنا بورقلة ينا�شدون ال�شلطات املحلية 
والولئية و ينا�شدون وايل ورقلة بالتدخل العاجل وال�شريع، 
حلل م�شكلة ت�شاعد املياه الراكدة  وكذلك مياه قنوات ال�شرف 

ال�شحي والروائح الكريهة وامل�شتنقعات، التي اأ�شبحت بركا تهدد 
بانهيار املنازل وت�شكل خطرا على املواطن. 

�صورة وتعليق

الننوطنني  املنتخب  منندافننع  بطل حتنننول  اىل  ماندي  عيسى  بيتيس اإلسباين اجلزائري  ريال  ناديه  رفض إشبيلية. إذ أكدت صحيفة » استاديو وهذا بعدما رفض الرحيل حنو نادي كبري يف  اخلضر  مدافع  أن  نادي ديبوريت«  إىل  االنتقال  و  فريقه  الشتوي خيانة  املريكاتو  خالل  الثاين إشبيلية،  العرض  أنه  الذي يصله من نادي األندلس.املاضي.علما 
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ماندي يرف�س اخليانة 
حريد  �أوالد  بحي  م�سجدين  �إن�ساء  م�سجدية  جلان  قررت 
باأعايل مدينة ڤاملة. �إىل هنا فاخلرب مفرح وم�ستحب، خا�سة 
�أنه يتعلق بعمارة �مل�ساجد و�إقامتها وترميمها و�سيانتها، 
ويدخل هذ� �لفعل �أي�سا يف �ل�سدقة �جلارية، ومن ف�سل 
قال  �لله عليه و�سلم حيث  �لنبي �سلى  ذلك ما ورد عن 
ُه  َغَر َبَنى �للَّ �سْ ِه َكَمْفَح�ِص َقَطاٍة �أَْو �أَ ”َمْن َبَنى َم�ْسِجًد� ِللَّ
�مل�سجد  �أن  �الأمر هو  �لغريب يف  ِة”. لكن  نَّ �جْلَ يِف  َبْيًتا  َلُه 

�الأول، �لذي �رشعت يف �إجنازه �إحدى �ملقاوالت منذ �أ�سهر، ال يبعد عن م�رشوع �مل�سجد �لثاين �لذي بد�أت 
�أ�سغال تهيئة �الأر�سية به موؤخر�، �سوى باأمتار قليلة، �إ�سافة �إىل �أن تعد�د �ل�سكان قليل جد� وال ي�ستدعي 
�إجناز م�سجدين متقابلني، يف وقت ما تز�ل م�سكلة عدم توفر �حلي على مدر�سة ُتطرح وبحدة يف ظل متدر�ص 

�لتالميذ مبوؤ�س�سات تعليمية بعيدة عن هذ� �حلي.

أثار مبتحف املجاهد مبناسبة 
االحتفال بيوم الشهيد حتت شعار 

وفاًء لعهد الشهداء بعد تدخله أمام 
احلاضرين و الوفد املرافق هلذه 

التظاهرة التارخيية برئاسة األمني 
العام للوالية، أثناء غياب وايل 

خنشلة حلضوره باجلزائر العاصمة 
مع رئيس احلكومة يف لقائه بالوالة، 
املدير الوالئي للمجاهدين،  فتنة يف 
أوساط االسرة الثورية و التفرقة 

بني مناطق و قرى و بلديات خنشلة 
بأن الثورة التحريرية قامت  مبناطق 
معينة من والية خنشلة مثل  الوجلة 
يابوس على حساب املناطق األخرى  

فقط،   على املناطق االخرى اجلنوبية 
والشرقية وان مدير الوالئي اليعلم 

حىت بتاريخ املنطقة الثورية اليت 
فجرت الثورة التحريرية ألول 

رصاصة انطلقت هبا و شهداء خنشلة 
كانوا من كل والية خنشلة حسب 

بعض املتدخلني و املصدر؛  فأثاراستياء 
احلاضرين ومغادرة القاعة للحفل 

من طرف بعض من أبناء الشهداء و 
املجاهدين... وتدخل البعض منهم يف 

مناوشات كالمية  مع املدير الوالئي 
للمجاهدين أثناء تدخله بالقاعة،  

وهذا الكالم  ال يليق مبسؤول ال يعرف 
حىت تاريخ املنطقة. 

مدير والئي  
للمجاهدين 

يثري فتنة يف 
أوساط األسرة 

الثورية بخنشلة 

هذه السلوكيات املشينة، داعني اجلهات األمنية املختصة ملحاربة مثل هذه حائطية، مكتوب عليها عبارة »هنا تباع الزطلة« .واستهجن هؤالء الرواد تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك صورة لالفتة عبارات حائطية تثري الت�شاوؤلت
الظواهر.

م�شجدان متقابالن حلي واحد!
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اأ�شحاب العمائم البي�شاء ينتف�شون و يحتجون يف ال�شارع

لوؤي ي
--------------------

�ل��ع��دي��د من  �الأئ��م��ة  رف���ع  و 
رئي�ص  "يا  �أبرزها  �ل�سعار�ت 
مبهدل"،  ر�ه  �الإمام  عادل  كون 
ووز�رة  مه�سومة  "حقوقنا 
مبر�جعة  "ُنطالب  ظلومة"، 
�لنظام  و  �الأ�سا�سي  �لقانون 
لالعتد�ء�ت  "ال  �لتعوي�سي"، 
معربني  �لدينية"،  �لرموز  على 
له  يتعر�سون  ملا  ��ستيائهم  عن 
و  �مل�ساجد  يف  �ع��ت��د�ء�ت  من 

خارجها ح�سب قولهم.
يف  �الأئمة  تن�سيقية  ونا�سدت   
عبد  �جلمهورية  رئي�ص  لها  بيان 
�الأول  �ل��وزي��ر  و  تبون  �ملجيد 
نو�ب  وكذ�  ج��ر�د،  �لعزيز  عبد 

�ل�سعبي  و�ملجل�ص  �الأمة  جمل�ص 
�لر�سمية،  �لوطني وكل �جلهات 
من  م�سوؤولياتهم  كامل  لتحّمل 

مطالبهم  بجميع  �لتكفل  �أج��ل 
ندد  م�رشوعة.كما  يرونها  �لتي 
�ملمار�سات  بكل  ذ�ت��ه،  �لبيان 

و�سفوها  �لتي  و�لت�رشفات 
�ملركزية  قبل  من  �ملقبولة  بغري 
للعمال  �لعام  لالحتاد  �لنقابية 

الإثارة  ت�سعى  �لتي  �جلز�ئريني 
�لذي  �لقطاع  �أبناء  بني  �لفرقة 
ميثل وحدة �الأمة و مرجعيتها".و 
ير�أ�سها  �لتي  �لتن�سيقية  حملت 
وز�رة  حجيمي"،  "جلول 
�الأوق��اف  و  �لدينية  �ل�سوؤون 
وع��دم  �لتماطل  م�سوؤولية 
�ل�رشيك  مع  �الإيجابي  �لتعامل 
�لتهمي�ص  وحماولة  �الجتماعي، 
�الإد�رة  ��ستغالل  و  �الإق�ساء  و 
�لعمل  حرية  على  �لت�سييق  يف 
�جلدية،  وعدم  �ملكفول  �لنقابي 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع م��ط��ال��ب و 
موظفي  و  �الأئ��م��ة  يعانيه  م��ا 
�إنها  قالت  م�ساكل  من  �لقطاع 
و  �ملهنية  حياتهم  عليهم  تنّغ�ص 

�الجتماعية.

خرج �شبيحة اأم�س الع�شرات من الأئمة املن�شوين حتت لواء التن�شيقية الوطنية لالأئمة و موظفي ال�شوؤون الدينية و الأوقاف، يف م�شرية اإىل مقر وزارة 
العمل و الت�شغيل وال�شمان الجتماعي، �شبقتها وقفة احتجاجية اأمام مقر الحتاد العام للعمال اجلزائريني ب�شاحة اأول ماي باجلزائر العا�شمة.

طلبا ملراجعة القانون الأ�شا�شي و النظام التعوي�شي ورف�شا لالعتداءات على الأئمة   نا�شري دعاها لحرتام املواعيد 
املحددة يف دفرت ال�شروط

تعليمات 
ملدراء "عدل" 

اجلهويني معاينة 
نوعية ال�شكنات 
قبل ت�شليمها  

�أمر �أم�ص وزير �ل�سكن و�لعمر�ن 
و�ملدينة كمال نا�رشي �إطار�ت 
�لقطاع  ب�رشورة �النتهاء من 

�إجناز �مل�ساريع �ملربجمة يف �إطار 
�سيغة �لبيع باالإيجار "عدل" 

و�حرت�م �ملو�عيد �ملحددة يف دفرت 
�ل�رشوط.

و�أكد �لوزير خالل �الجتماع 
على �إلز�مية در��سة جميع 

�لعر�قيل �لتي تقف حجر عرثة 
يف وجه هذه �مل�ساريع وتقدم 

�إجنازها مع �لتاأكيد على ح�سن 
�لنوعية �ملن�سو�ص عليها يف 

دفرت �ل�رشوط.
وتطرق �الجتماع �إىل ن�سبة 

�إجناز م�ساريع "عدل" عرب 
كافة �أنحاء �لوطن وكيفية 

ت�رشيع وترية �إجنازها " م�رشوع 
مب�رشوع".

  و�أكد �لوزير على :" �رشورة 
�النتهاء من �إجناز هذه �مل�ساريع، 

و�حرت�م �ملو�عيد �ملحددة يف 
دفرت �ل�رشوط ودر��سة جميع 

�لعر�قيل �لتي تقف حجر عرثة 
يف وجه هذه �مل�ساريع وتقدم 

�إجنازها، مع �لتاأكيد على ح�سن 
�لنوعية �ملن�سو�ص عليها يف 

دفرت �ل�رشوط".
 كما �سدد نا�رشي على عدم 
�إعطاء تعهد�ت بت�سليم هذه 

�مل�ساريع دون �لتاأكد من نوعية 
�ل�سكنات �مل�سلمة ومر�قبتها، 

ال�سيما فيما يتعلق بتوفرها على 
�لتهيئة �لكاملة.

كما كان �الجتماع فر�سة 
للتطرق �إىل ملف �لتجهيز�ت 
�لعمومية. حيث كلف  �ملدير 
�لعام للتجهيز�ت �لعمومية 

ب�رشورة �إح�ساء جميع �مل�ساريع 
على �أن يربمج �جتماع خا�ص 
بها يف �الأيام �لقليلة �لقادمة.

و يف ذ�ت �ل�سياق �أمر نا�رشي 
�ملدر�ء �جلهويني لوكالة 

"عدل")عنابة، ق�سنطينة وهر�ن، 
�جلز�ئر غرب، �جلز�ئر �رشق 

و ورقلة باجلنوب �جلز�ئري( 
ب�رشورة معاينة كل �ل�سكنات 
قبل ت�سليمها، وبرجمة خرجات 

ميد�نية ملعاينة نوعية �ل�سكنات 
رفقة ممثلي �ملكتتبني  �إن �أْمَكَن 

ذلك.
 و بدوره،  �أكد �ملدير �لعام 

لوكالة "عدل" و كذ� �ملدر�ء 
�جلهويني للوكالة حر�سهم 

�ل�سديد على بذل كل �جلهد، 
ال�ستكمال كل �مل�ساريع 

و �لعمل بكل جدية خلدمة 
�ملكتتب.

لوؤي ي

عن  رزي��ق  كمال  �لتجارة،  وزي��ر  ك�سف 
�ملتدخلني  خمتلف  مع  م�ساور�ت  �إط��الق 
�حلمر�ء  �للحوم  �إنتاج  �سعبة  يف  و�لفاعلني 
ل��الأ���س��ع��ار تكون  ن��ط��اق  ب��ل��وغ  ب��ه��دف 
و�مل�ستهلكني  �ملنتجني  تر�سي  "معقولة"، 
�سهر  خ��الل  خ�سو�سا  ���س��و�ء  ح��د  على 
لقاء  عقب  �لوزير  �ملقبل.و�رشح  رم�سان 
�الأغنام  مربي  و  �مل��و�ل��ني  مبمثلي  جمعه 
�للحوم  م�ستوردي  ك��ذ�  و  �ملو��سي  و 
�إطالق  "تقرر  �أنه  �لتجارة،  بوز�رة  �حلمر�ء، 
م�ساور�ت مع خمتلف �ملتدخلني و �لفاعلني 
يف �سعبة �إنتاج �للحوم �حلمر�ء منهم �ملربون 
وغرف  �ملذ�بح  و�أ�سحاب  و�مل�ستوردون 
�لتربيد من خمتلف �لواليات بالتن�سيق مع 
م�سالح وز�رة �لفالحة و هذ� لدر��سة وفرة 
�للحوم �حلمر�ء و �أ�سعارها".و�أ�ساف �لوزير 
�ملقبل تنظيم  �الأ�سبوع  �بتد�ء من  �نه �سيتم 
لقاء�ت مع كل �ملتدخلني و �لفاعلني من 48 

�أ�سعار  �سبط  �ىل  �لو�سول  بهدف  والية، 
معقولة تر�سي �ملنتجني و�مل�ستهلكني على 
رم�سان  �سهر  خالل  خ�سو�سا  �سو�ء  حد 
�ملقبل"، م�سري� �إىل �أن �الجتماع �لذي جمعه 
بالفاعلني وهو �الأول من نوعه ح�رشه ممثلو 
مربي �ملو��سي من 18 والية.وقال �لوزير �إن 
"مثمر�" مبا �نه �سمح باال�ستماع  �للقاء كان 
�للحوم  �سعبة  يف  �لفاعلني  الن�سغاالت 
طموحات  على  �إطالعهم  وك��ذ�  �حلمر�ء 
�لوز�رة يف تنظيم �ل�سوق.ويف هذ� �ل�سدد، 
�ملفرت�سة و�ملتد�ولة  �الأ�سعار  �إن  قال رزيق 
للمو�لني  تنظيم  عن  ممثال  م�سدرها  كان 
موؤكد�  �لتجارة،  وز�رة  �قرت�ح  من  ولي�ص 
�الأ�سعار  حتديد  لي�ست  �ل��وز�رة  مهمة  �أن 
حلول  �إي��ج��اد  ح��ول  جهودها  تن�سب  بل 
�للحوم  وف��رة  �سمان  و  �ل�سوق  تنظيم 
للقدرة  حمايًة  مقبولة،  باأ�سعار  �حلمر�ء 
مت  �نه  رزيق  .و�أك��د  للم�ستهلك  �ل�رش�ئية 

�لتطرق كذلك �إىل قابلية توفري حلوم �الإبل 
وت�سويقها يف �ل�سمال.من جهته، قال رئي�ص 
�حلمر�ء،  للحوم  �ملهني  �لوطني  �ملجل�ص 
ب�رشح  �سمح  �للقاء  �أن  ميلود"،  "بوعدي�ص 
�رتياح مربي  �الأمور معرب� عن  �لعديد من 

يف  رغبتها  و  �لوز�رة  لتطمينات  �ملو��سي 
�ملو��سي  مربي  م�سالح  بني  �لتو�فق  حتقيق 
و �لقدرة �ل�رش�ئية للمو�طن �لب�سيط خا�سة 

خالل �سهر رم�سان �ملبارك.
لوؤي ي

رزيق يلتقي مبمثلي 48 ولية للتو�شل اإىل اأ�شعار معقولة للحوم احلمراء  
تنظم بداية من الأ�شبوع املقبل

ّون 30 باملائة من ال�شوق املحلية مبنتجاته يمُ

الأجور ب�شبب  العمل  ي�شلون  "تونيك" العمومي  مبجمع  عامل   2500
ل�سناعة  �لعمومي  �ملجمع  عمال  �سن 
�لورق و�لتعليب "تونيك �سناعة" �لكائن 
�إ�رش�با  تيبازة،  والية  يف  ببو��سماعيل 
�إىل حني حتقيق كافة  �لعمل  مفتوحا عن 
�إد�رة  فيما وعد رئي�ص جمل�ص  مطالبهم، 
خالل  �لعمال  �أج��ور  ب�"�سب  �ملوؤ�س�سة 
ح�ساب  جتميد  رفع  بعد  �الأ�سبوع  هذ� 

�مل�سنع".
�ملن�سوي  �لنقابي،  �لفرع  �إع��الن  وجاء 
حتت لو�ء �الحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني، 
�سنو�  �لذين  �لعمال  مطالب  تبني  بعد 
�لعمل  عن  �إ�رش�با  �ملا�سي  �الإثنني  يوم 
نقابي،  غطاء  ودون  "عفوية"  خطوة  يف 
�إ�رش�ب  يف  و�لدخول  للعمال  كم�ساندة 
لكل  �لنهائي  �لتحقيق  حني  �إىل  مفتوح 
�سهريا  �الأجور  ت�سديد  �أبرزها  مطالبهم، 

وبانتظام، ح�سب بيان لهم.
ويطالب عمال جممع "تونيك"، �إىل جانب 
�لتموين  �لعالقة،  �لرو�تب  كل  ت�سديد 
و�مل�ستلزمات و�ملو�د �الأولية لالإنتاح وعن 
طريق ر�أ�ص �ملال �ملتد�ول. و�أعرب �لعمال 
من  ��ستيائهم  عن  �لبيان  يف  �مل�رشبون 
�ملوؤ�س�سة.  به  متر  �لذي  �ل�سعب  �لو�سع 

بعد  ياأتي  �لت�سعيد  هذ�  �أن  �إىل  و�أ�سارو� 
�لنقابي  �لفرع  �أمهلها  �لتي  �ملدة  �نق�ساء 
الإد�رة �ملجمع �لذي يكون - ح�سب بيان 
حلول  �إيجاد  على  قادرة  "غري   - �لنقابة 
�لتاأكيد  مت  فيما  للو�سع"،  وجدية  نهائية 

على �سمان �حلد �الأدنى من �خلدمة.  
لقاء مع  �ملجمع  �إد�رة  من جهتها، عقدت 
�لفرع �لنقابي بح�سور ممثلني عن مفت�سية 
�لعمل و رئي�ص د�ئرة بو��سماعيل ملحاولة 
�إيجاد حلول، �إال �أن �للقاء باء بالف�سل فيما 
�أن  قبل  �الإد�رة،  مبنى  �أمام  �لعمال  جتمع 

تهد�أ �الأمور.
تو�جه  �لتي  �الأزم��ة  �أن  �الإد�رة  و�أك��دت 
"تتجاوز  �لورق  ل�سناعة  تونيك  جممع 
موؤكدة  للم�سنع"  �ملادية  �الإمكانيات 
لل�سلطات  �الن�سغال  برفع  "�لتز�مها" 
�ل�سناعات  هولدينغ  وك��ذ�  �لعمومية 
�حللول، ح�سب  �إيجاد  �أجل  �لكيماوية من 
نبيلة  ب��االإع��الم  �ملكلفة  ب��ه   �أف��ادت  ما 

�أو�ساريف.
ب�سب  تونيك  جممع  عمال  ويطالب 
دي�سمرب  �سهر  منذ  �ملتاأخرة  �أج��وره��م 
حلول  �إيجاد  �أجل  من  مر�فعني  �ملا�سي، 

لن�ساط  �ال�ستمر�رية  ت�سمن  "ناجعة" 
�ملجال  يف  ر�ئد�  يعد  �لذي  �ملجمع،  هذ� 
وطنيا، و يعمل به �أزيد من 2500 عامل. 
مير  �لتي  �ل�سعبة  �ملالية  �ملتاعب  و�أثرت 
خالل  �سنو�ت،  منذ  تونيك  جممع  بها 
�لعام �ملا�سي على ن�ساطه �لطبيعي �لذي 
ب�سبب  �سهد عديد �حلركات �الحتجاجية 
تاأخر �سب �الأجور يف كل مرة �إىل جانب 
�سابقا  فر�ستها  تق�سف  خطط  رف�ص 
�الإر�دي  بالت�رشيح  تق�سي  �مل�سنع  �إد�رة 

للعمال.
�مل�سنع،  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  و�أب���رز 
�لكبري"  "�حلجم  �أن  يعالوي،  �إدري�����ص 
مليون   140 ب�  �ملقدرة  �الأج��ور  لكتلة 
"و��سح"،  ب�سكل  ت�سبب  �سهريا  دينار 
يف �ختالل تو�زن ميز�نية �مل�سنع بالنظر 
ملد�خيل �مل�سنع �لتي ت�سجل 120 مليون 

دينار فقط كرقم �الأعمال �ل�سهري.
وطماأن �مل�سوؤول عمال �مل�سنع باأن �الإد�رة 
ب�سدد �إيجاد حلول "ناجعة" للخروج من 
�الإنتاج  طاقة  رف��ع  خ��الل  من  �الأزم���ة 
م�سدد�  �لت�سدير"،  نحو  ب�"قوة  و�لتوجه 
على �أن جمل�ص �إد�رة �مل�سنع يعمل على 

�الآجال"  "�أقرب  �لو�سعية يف  هذه  جتاوز 
من خالل جملة من �لتد�بري.

دفع  �سيتم  �أنه  �ل�سياق  هذ�  يف  و�أ�ساف 
بعد  �الأ�سبوع  هذ�  خالل  �لعمال  �أج��ور 
�أن  م��ربز�  �مل�سنع،  ح�ساب  جتميد  رفع 
ديون �ملجمع لدى بع�ص �لهيئات ت�سببت 
"كل  وق��ال:  �مل��ايل.  ح�سابه  جتميد  يف 
�سهد  يناير  �سهر  �أن  حيث  ممكن  �سيء 
باملائة   100 ن�سبة  بلغ  �الإنتاج  يف  قفزة 
 114 ناهزت  �أخرى  و  �لوحد�ت  ببع�ص 
م�سجعة  موؤ�رش�ت  �إنها  و�أ�ساف  باملائة". 
متوين  �إىل  بالنظر  للتح�سن  ومر�سحة 
مبنتجات  �ملحلية  �ل�سوق  من  باملائة   30
"تونيك" ف�سال عن ولوج �أ�سو�ق �أجنبية 

�أخرى على غر�ر تون�ص و ليبيا و تركيا.
للعمال،  �لطوعي  �لت�رشيح  وبخ�سو�ص 
�أكد �أنه "�تفاق" مت موؤخر� مبو�فقة �ل�رشيك 
�الجتماعي يق�سي باإحالة فئة معينة من 
�لعمال على �لبطالة �لتقنية مع �ملحافظة 
على �الأجر �لقاعدي لكل عامل �إىل حني 
الإعادة  للم�سنع  �ملايل  �لو�سع  حت�سن 

�إدماجهم من جديد.
لوؤي ي
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تاأجيل حماكمة "اآل الهامل" يف ق�شية الرثاء
 غري امل�شروع ونهب العقار

لوؤي ي
-----------------

تاأجيل  �جلل�سة   قا�سي  وق��رر 
�الأ�سبق  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  حماكمة 
هامل  �لغني  عبد  �لوطني،  لالأمن 
 11 �إىل  �سابقني  ووزر�ء  وعائلته 
مار�ص �ملقبل. بعدما طالب حمامو 
لالأمن  �الأ�سبق  �لعام  �ملدير  دفاع 
�لوطني، عبد �لغاين هامل، بتاأجيل 

جل�سة �ال�ستماع.
من  �ملتهم،  دف��اع  هيئة  وطالبت 
جل�سة  بربجمة  �جلل�سة  قا�سي 
�ملتهمني.وتتعلق  ملحاكمة  خا�سة 
�لق�سية �الأوىل مبنح �متياز�ت غري 
�مل�رشوع،  غري  �ل��رث�ء  م�ستحقة، 
�لوظيفة.�أما  ��ستغالل  و�سوء 
بنهب  فتتعلق  �لثانية  �لق�سية 
�ل��والي��ات.ك��م��ا مت  �ل��ع��ق��ار يف 
طلب  �ملحكمة  هيئة  رف�����ص  
و�يل  مو�سى  غالي  عن  �الإف��ر�ج 
�لهامل  �ل�سابق.ويتابع  تيبازة 
بينها  من  تهم  بعدة  عائلته  و�أفر�د 
عقارية  �أوع��ي��ة  على  �حل�سول 
و�ل��رث�ء  م�رشوعة،  غ��ري  بطرق 

غري �مل�رشوع، بالزيادة �ملعتربة يف 
�ملربرة وتبيي�ص  �ملالية غري  �لذمة 
�الأمو�ل وحتويل �ملمتلكات �لناجتة 
عن عائد�ت �إجر�مية جلر�ئم �لف�ساد 
بغر�ص �إخفاء ومتويه م�سدرها غري 
�مل�رشوع، يف �إطار جماعة �إجر�مية 
عموميني  موظفني  وحت��ري�����ص 
�لفعلي  نفوذهم  ��ستغالل  على 
على  �حل�سول  بهدف  و�ملفرت�ص 
يف  ويتابع  م�ستحقة.  غري  مزية 
�أربعة والة �سابقني  نف�ص �لق�سية 

عبد  زع���الن،  �ل��غ��اين  عبد  ه��م 
�سبان  بن  زبري  بو�سياف،  �ملالك 
�ملناد�ة  متت  غالي.كما  ومو�سى 
باالإ�سافة  �ل��والة،  من  عدد  على 
�أمالك  مدير  جمال،  خزناجي  �إىل 
�الأول  و�لوزير  ك�ساهد،  �لدولة، 
�سالل.ومتت  �ملالك  عبد  �الأ�سبق، 
عبد  هامل  من  كل  على  �ملناد�ة 
�سليمة،  عناين  وزوجته  �لغني 
�ميار،  هامل  �أبنائه  �إىل  باالإ�سافة 
وهامل  �سفيق،  هامل  مر�د،  هامل 

رحاميية  �إىل  �ساهيناز.باالإ�سافة 
�لرحيم  عبد  وخ��ل��دون  حم��م��د، 
لوهر�ن. �ل�سابق  �ل�سناعة  مدير 
وبالن�سبة لل�سهود، فقد متت �ملناد�ة 
�سعيود  �سفية،  بلحوت  على 
بايو  �لرحيم،  عبد  خلدون  �سعيد، 
عمر، لعناين �سليمة، موؤذن طاهر، 
بودربالة حممد، بويعقوب �سالح 
حوحو  حممد،  �سعلول  �ل��دي��ن، 
جنيب، بخو�ص بختي، بخو�ص نور 

�لدين، جايز �سليم.

اإىل  ال�شابق لالأمن الوطني، عبد الغني هامل، وتاأجيلهما  العام  العا�شمة �شم ق�شيتي املدير  اأحممد باجلزائر  قررت حمكمة �شيدي 
الـ11 من �شهر مار�س املقبل.

 تورط فيها اأربع ولة �شابقني

يعد �دخال نظام �لرقمنة  الإح�ساء 
و ت�سنيف قطيع �الأبقار �ملنتجة 
�لهامة  �لتو�سيات  من  للحليب 
�لور�سات  بها  ت��وج��ت  �ل��ت��ي 
�لوطنية �خلا�سة ب�سعبة �حلليب، 
هذه  تنظيم  يف  دور  من  لها  ملا 
وترقيتها   �ال�سرت�تيجية  �ل�سعبة 
بتح�سني كمية و نوعية  �الإنتاج 
وزي��ر  ب��ه  ���رشح  م��ا  ح�سب   ،
�لريفية  �لتنمية  و  �لفالحة 

�رشيف عماري.
هام�ص  على  ع��م��اري،  و�أف���اد 
�الأبقار  �لذي جمعه مبربي  �للقاء 
�الأع��الف  و  �حلليب  ومنتجي  
للفالحة،   �لوطنية  �لغرفة  مبقر 
�لقطاع   خ��رب�ء  �أي�سا  ح�رشها 
�أقيمت  �لتي  �لور�سات  لتقييم  
يومي 16 و 17  فرب�ير بغرد�ية 
�ل�سعبة  هذه  �إ�سكاليات  حول 
"تن�سيب جلنة عمل على  �أنه مت 
م�ستوى د�ئرته �لوز�رية  مكلفة 
جميع  يف  �لرقمنة  بتو�سيع 
�سعبة  فيها  مبا  �لقطاع   �سعب 

�حلليب" .
�ىل  �ل�سدد  ه��ذ�  يف  �أ���س��ار  و   
�نطالق هذه �لعملية من غرد�ية 
�إىل  الف��ت��ا  من��وذج��ي��ة  كخطوة 
حققت  �لتي  �ل��والي��ة،  ه��ذه  �ن 
يخ�ص  فيما  �ل��ذ�ت��ي  �الكتفاء 
�آالف  خم�سة  حت�سي  �حلليب 
فيها من  �لتحكم  و  بقرة حلوب 

�جلانب �ل�سحي.
والي��ة  ق��رب  �أن  �ىل  لفت  و 
،�ملعروفة  �ملنيعة  من  غرد�ية 
ب��اإن��ت��اج �الأع����الف ،خ��ل��ق جو� 
�ل�سعبة  تطوير  و  لنمو  مالئما 

يف هذه �لوالية.
�ست�سمح  ع��م��اري،  وبح�سب 
�الأب��ق��ار،  تربية  �سعبة  رقمنة 
على  تدريجيا  �ستعمم   �لتي 
م�ستوى  باقي �لواليات بتطوير 
يف  م�ساهمتها   و  �أد�ئها  رفع  و 
يعني  ما  �لغذ�ئي  �الأمن  حتقيق 
غربة  ��ستري�د  من  �لتقلي�ص 
�لدولة  تكلف  �لتي  �حلليب، 

مبالغ طائلة بالعملة �ل�سعبة .
�ملن�سود  "�لهدف  �إن  وتابع يقول 
هو رفع حتدي �الأمن �لغذ�ئي و 
تثمني �ملنتوج �لوطني و �خلروج 
مل�سحوق  �لتبعية   ه��ذه  م��ن 
�أ�ساف  " و   2024 �حلليب نهاية 
�جلز�ئر  �أن   ، �ل�سياق   نف�ص  يف 
حققت �كتفاءها  �لذ�تي يف  مو�د 
و  �لتفاح  مثل  عديدة  فالحية  
�لثوم و �لبطاطا و �لطماطم، هي 
�الكتفاء  لتحقيق  ت�سعى  �الآن  

�لذ�تي يف هذه �ملادة �الأ�سا�سية.
،�أو�سح  �ل�سعبة  هذه  لتطوير  و 
�لقطاع  عن  �الأول  �مل�سوؤول 
�لفالحي، �أن وز�رته  تعول على  
خا�سة  ك��ربى  م���ز�رع  �إن�ساء 

�جلنوب  و  �لعليا  �له�ساب  يف 
�الأعالف  �نتاج  متخ�س�سة يف  
�ل����ذرى و �الأع���الف  خ��ا���س��ة 
يف  دور  م��ن  لها  مل��ا  �خل�����رش�ء 
�لنوعية  و  �الن��ت��اج  حت�سني 

�لغذ�ئية للحليب.
�إىل  �أي�سا  �ل��وزي��ر  ت��ط��رق  و 
�حلليب  جتفيف  تقنيات  تطوير 
لتثمني �مثل لهذ� �ملنتوج و عدم 
�إهد�ره. كما �أ�سار �إىل  �إجر�ء�ت 
لرتبية  �مل�ساتل  لتدعيم  حتفيزية 
مع  تاأقلمها  و  �حللوب  �الأبقار 
مما  للبالد،   �لطبيعي  �ملحيط 
من   ب��احل��د  ل��ل��ج��ز�ئ��ر  ي�سمح 
�أوروبا  من  �الأبقار  هذه  ��ستري�د 
�ل�سالالت  �أنو�ع  يف  �لتحكم  و 
�سدد  كما  للحليب.  �ملنتجة 
حت�سني  ���رشورة  على  �لوزير 
د�عيا  للمربني  �لتقنية  �لقدر�ت 
�لبحث  �لعلمية و مر�كز  �ملعاهد 
بالدور  بالقيام  للقطاع  �لتابعة 
كما  �ملجال.  هذ�  يف  بها  �ملنوط 
�ملنتوج  �إىل �ال�ستفادة من  �أ�سار 
�الأجبان  الإنتاج  �أولية  كمادة 
و  �ملاعز  حليب  �دماج  �إىل  د�عيا 
هذه  تطوير  خمطط  يف  �لناقة 
�ل�سعبة ملا للمنتوجني من �أهمية 
غذ�ئية و �قت�سادية ال �سيما يف 
�ملناطق �جلنوبية و �جلبلية.و �ثناء 
�لقطاع  مهنيو  ركز  تدخالتهم 
�سالالت  حت�سني  �رشورة  على 
�ملربني  ودع��م  �حللوب  �الأب��ق��ار 
�سيما يف جمال �ملر�فقة  �ل�سحية 
لالأبقار.كما  �لوطني  للقطيع 
غر�ص   رقعة  بتو�سيع  طالبو� 
للطلب  لال�ستجابة  �الأع��الف 
�لوطني من هذه �ملادة �ال�سا�سية 
يف م�سار تربية �الأبقار �حللوب.
ت�سويق  عملية  يتعلق  فيما  �أما 
ركز  فقد  م�ستقاته،  و  �حلليب 
تاأطري  �رشورة  على  �ملتدخلون 
طرف  من  �حلليب  جمع  عملية 
�مللبنات و كذ� ت�سوية �لو�سعية 
من  �لتجميع.و  ملر�كز  �لقانونية 
�قرتحها   �لتي  �القرت�حات  جملة 
رفع  �أي�سا  �لقطاع  يف  �لفاعلني 
م�سحوق  ��ستري�د  عن  �لدعم 
طالبو�  �ملقابل  يف  لكن  �حلليب، 
�سمان  و  �ال�ستثمار  بتكثيف 
�لتمويل �لالزم لتدعيم �ل�سعبة.
كما طالبو� �أي�سا بتطوير ن�ساط 
�لتجهيز�ت  ت�سنيع  مركبات 
حتويل  و  بتجميع  �خل��ا���س��ة 
�سل�سلة  حت�سني  كذ�  و  �حلليب 
�لتعليب و تدعيم �سل�سلة �حلفظ 
�لوزير  ثمن  ق��د  �ل��ت��ربي��د.و  و 
وعد  حيث  و  �الق��رت�ح��ات  هذه 
بت�سكيل   �ثر�ءها  و  بدر��ستها 
باإعد�د ورقة طريق   تكلف  فرق 

للتكفل  �مليد�ين بالتو�سيات.
ق/و

عماري يوؤكد: 

نحو اإدخال نظام الرقمنة لإح�شاء 
القطيع الوطني من الأبقار احللوبة

يطالب �لع�رش�ت من قدماء �ملجاهدين، باإعادة 
�إلغاوؤها  مت  �لتي  �لنقل  جمانية  �تفاقية  بعث 
�ملجاهدين،  وز�رة  قبل  من  �لفارط  جانفي 
�ملجاين  �لنقل  �تفاقية  توقف  �أن  �رتاأت  �لتي 
من  ممولة  كانت  و�لتي  �ملجاهدين  ل�سالح 

ميز�نياتها منذ 2008. 
لدى  �ملعّرفني  �ملجاهدين  من  �لع�رش�ت  دعا 
�تفاقية  �عتماد  �إعادة  �ىل  �ملجاهدين،  وز�رة 
�مل�سادقة  عن  �سنة   13 بعد  �ملجاين  �لنقل 
على �ملر�سوم �لتنفيذي رقم 07/139 �ملوؤرخ 
يف 19 ماي 2007 �ملحدد لكيفيات ��ستفادة 
�حلقوق  وذوي  �ل�سهد�ء،  و�أر�مل  �ملجاهدين، 
ن�سبة  من  �لتخفي�ص  �أو  �لنقل،  جمانية  من 

كبرية من تكلفته.
ومنه، يطالب �ملجاهدون من وزير �ملجاهدين، 
�لطيب زيتوين، باإعادة حتيني �تفاقية جمانية 
�جلوية،  �لربية،  و�سائله  جميع  يف  �لنقل 
للقطاع  �أو  كانت،  للدولة  تابعة  و�لبحرية، 

خارجه،  �أو  �لوطن  د�خ��ل  �سو�ء  �خل��ا���ص، 
�ملجاهدين  من  كبري�  عدد�  �أن  �ىل  م�سريين 
يهانون �ليوم يف وطنهم، بعد �ن حرمو� من 
�التفاقية  �إلغاء  بعد  �ملجاين،  �لنقل  �متياز 
�رشكات  �أغلب  �أن  بحجة  �لفارط،  جانفي 
قبل  من  ي�سرّي  »�مليرتو«  غر�ر  على  �لنقل 
موؤ�س�سات فرن�سية، وال ميكن لهم �ال�ستفادة 
�ىل  �إ�سافة  كان،  الأي  جمانا  خدماتها  من 
�حلديدية،  بال�سكك  �لنقل  �رشكة  �متناع 
تطبيق  عن  �لنقل  موؤ�س�سات  من  وغريها 
هذه  �أن  من  �لرغم  على  �جلمهورية،  قو�نني 
و�الأث��ر  �ملفعول  �سارية  ت��ز�ل  ال  �لقو�نني 

�لقانوين �ىل غاية يومنا هذ�.
�ملجاهدون  ��ستفاد  �أن  بعد  �لقر�ر،  هذ�  ياأتي 
مد�ر  على  وعائالتهم  �حل��رب  ومعطوبو 
�لنقل  جمانية  �متياز  من  كاملة  �سنة   13
�لرحالت  يف  تنزيالت  من  و�ال�ستفادة 
�حلكومة  �سادقت  بعدما  �لدولية،  �جلوية 

عن   2008 عام  من  �أفريل  �سهر  �جلز�ئرية 
�ملتمم  و  �ملعدل  �لتنفيذي  �ملر�سوم  م�رشوع 
رقم07-139   �لتنفيذي  �ملر�سوم  الأحكام 
�ل�سهد�ء  �أر�م��ل  ��ستفادة  لكيفيات  �ملحدد 
جمانية  من  �حلقوق  ذوي  و  �ملجاهدين  و 
قّررت  �إذ  تكلفته،  من  �لتخفي�ص  �أو  �لنقل، 
دفع  من  �لفئة  هذه  �إعفاء  �آن��ذ�ك  �حلكومة 
�جلوية،  �خلطوط  على  �لنقل  م�ساريف 
وكبار  �ملجاهدين،  لفائدة  �لد�خلية  و�لبحرية 
�ىل  �ملحتاجني  و  �الإعاقة،  د�ئمي  �ملعطوبني 
�أقّرت  لذلك  مو�ز�ة  و  �ملر�فقني،  �الأ�سخا�ص 
�حلكومة رفع منح �ملجاهدين، وذوي حقوق 
�ل�سهد�ء و �ملجاهدين، و �ل�سحايا �ملدنيني، و 
�سحايا �الألغام �ملتفجرة، وذوي حقوق هوؤالء 
�ل�سحايا ح�سب م�سمون �ملر�سوم �لتنفيذي، 
ن�سبته  تخفي�ص  من  ��ستفادتهم  �إىل  �إ�سافة 
لنقل  �ل��ع��ادي��ة  �لت�سعري�ت  م��ن   %  60
�جلوي  �لنقل  خطوط  منت  على  �مل�سافرين 
و�لبحري �لدويل، �لتابع للقطاع �لعمومي �أو 
�خلا�ص، على �أن تتم تغطيتها من قبل ميز�نية 
وعلى  �ملجاهدين.  وز�رة  لقطاع  �لت�سيري 
�لوز�رة  هذ� �الأ�سا�ص يلتم�ص �ملجاهدون من 
�لو�سية در��سة �إمكانية بعث �التفاقية، بعد 
�أقل من �سهرين من �إلغائها دون �سابق �إنذ�ر.
ق/و

بعدما مت اإلغاوؤها جانفي الفارط

قدماء املجاهدين ينا�شدون زيتوين بعث اتفاقية جمانية النقل

ح�سن  �ل�سياحة،  وزي��ر  ك�سف 
�ملجل�ص  تفعيل  م��رم��وري،ع��ن 
حتت  وو�سعه  لل�سياحة،  �لوطني 
للوزير  و�ملبا�رشة  �لعليا  �ل�سلطة 
�الأول.وق�������ال م���رم���وري، عرب 
�سفحته �لر�سمية على �لفي�سبوك، 
�أخري� مت تفعيل �ملجل�ص �لوطني  و 

لل�سياحة
تفعيل  �أن  �ل�سياحة  وزير  �عترب  و 
�ملجل�ص هو ما طالب به �ملتعاملون 
قطاع  يف  �لفاعلون  �ل�رشكاء  و 

�ل�سياحة يف �جلز�ئر.
�لهيئة  ه��ذه  “تفعيل  �إن  ق��ال  و 
�ل��وز�ري��ة  �لقطاعات  متعددة 

�لعليا  �ل�سلطة  حتت  وو�سعها 
يعترب  �الول،  للوزير  �ملبا�رشة  و 
قوية  �سيا�سية  �إ�سارة  ذ�ته  حد  يف 
وطنية  �سياحية  ب�سناعة  لالإقالع 
خالقة  مبدعة  و  منتجة  تناف�سية 

للرثوة و ملنا�سب �سغل د�ئمة.
ق/و

تفعيل املجل�س الوطني لل�شياحة وو�شعه حتت ال�شلطة العليا 
واملبا�شرة للوزير الأول
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املحكمة العليا تعيد فتح ملفي �شوناطراك 2
 و الطريق ال�شيار

حممد علي 
-----------------

�لنائب  �أ���س��دره  بيان  �أو���س��ح  و 
“يف  �أنه  �لعليا  �ملحكمة  لدى  �لعام 
�لف�ساد فقد مت  �إطار معاجلة ق�سايا 
�أمر�ن  فيهما  ملفني، �سدر  ��ستالم 
�ل�سخ�سي  �الخت�سا�ص  بعدم 
ل�سالح  �جلز�ئر  ق�ساء  جمل�ص  من 
وج��ود  ب�سبب  �لعليا  �ملحكمة 
بامتياز  يتمتعون  �أ���س��خ��ا���ص 
على  �إحالتهما  متت  و  �لتقا�سي 
وجهت  بعدما  �ملحقق”،  �مل�ست�سار 

للمعنيني �لعديد من �لتهم.
ب�رشكة  �الأوىل  �لق�سية  تتعلق  و 
وزير  فيها  �ملتهم   ،2 �سوناطر�ك 
خليل  �الأ�سبق،  و�ملناجم  �لطاقة 
معه  م���ن  و  حم��م��د،  ���س��ك��ي��ب 
“منح  ب�  تتعلق  ُتهما  الرتكابهم 
�متياز�ت  للغري  عمدية  ب�سفة 
و  عقود  �إب���ر�م  عند  م��ربرة  غ��ري 
مالحق  و  �سفقات  و  �تفاقيات 
و  �لت�رشيعية  لالأحكام  خمالفة 
و  بامل�ساو�ة  �ملتعلقة  �لتنظيمية 
“قبول  و  �الجر�ء�ت”،  �سفافية 
مز�يا  مبا�رش  وغري  مبا�رش  ب�سكل 
من  للغري  منحها  و  م�ستحقة  غري 

�أجل �أد�ء عمل من و�جبه”.
وللغري  لنف�سه  “قب�ص  �إىل  �إ�سافة 
مبا�رشة  وغ��ري  مبا�رشة  ب�سفة 
غري  م��ز�ي��ا  و  منافع  و  ر���س��اوى 
و  للغري”  منحها  و  م�ستحقة 
ب�سفة  �لوظيفة  ��ستغالل  “�إ�ساءة 
يف  عمل  �أد�ء  �أج��ل  م��ن  عمدية 
بغر�ص  �لوظيفة  ممار�سة  �إط��ار 
�حل�سول على منافع غري م�ستحقة 
فو�ئد  “�أخذ  و  للغري”،  منحها  و 
ب�سفة  قانونية  غ��ري  ب�����س��ورة 
�لعقود  من  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة 

�ملربمة  �ملقاوالت  و  �ملناق�سات  و 
�لتي هو مدير  �ملوؤ�س�سة  من طرف 
“تبيي�ص  و  عليها”  م�����رشف  و 
�الإجر�مية  �لعائد�ت  و  �الأم���و�ل 
يف  �لف�ساد  ج��ر�ئ��م  ع��ن  �لناجتة 
عرب  منظمة  �إجر�مية  جماعة  �إطار 
�حلدود �لوطنية”، و كذلك “حتويل 
عن  �لناجتة  �الأم��و�ل  و  �ملمتلكات 
متويه  بغر�ص  �الإجر�مية  �لعائد�ت 
م�سدرها غري �مل�رشوع و �كت�ساب 
و حيازة ممتلكات و �أمو�ل ناجتة عن 

عائد�ت �إجر�مية”.

�أما �لق�سية �لثانية فتتعلق بالطريق 
فيها  �ملتهم  و  �رشق-غرب  �ل�سيار 
�الأ�سبق،  �لعمومية  �الأ�سغال  وزير 
عنه  يك�سف  من  وكل  غول  عمار 
�لتحقيق الرتكابهم عدة تهم وهي 
للغري  مربرة  غري  �متياز�ت  “منح 
و  �لت�رشيعية  لالأحكام  خمالفة 
جمال  يف  “�لر�سوة  و  �لتنظيمية” 
“�ختال�ص  �ل�سفقات �لعمومية” و 
و تبديد عمدي ملمتلكات و �أمو�ل 
و  �لنفوذ”  و”��ستغالل  عمومية”، 

“تعار�ص �مل�سالح”.

اأمُحيل ملفا وزير الطاقة و املناجم الأ�شبق، �شكيب خليل و وزير الأ�شغال العمومية الأ�شبق، عمار غول، على امل�شت�شار املحقق لدى 
الف�شاد. اإطار معاجلة ق�شايا  العليا، يف  املحكمة 

بعدما وجهت للمعنيني العديد من التهم

مبهمة  مكلف  لعقاب  حممد  �لدكتور  �أكد 
خالل  كلمته   يف  �جلمهورية،  برئا�سة 
�لوطنية  �لعلمية  للندوة  �الفتتاحية  �جلل�سة 
م�ستقبل  و  �لد�ستوري  �لتعديل  ح��ول 
بجامعة  �جلز�ئر،  يف  �ل�سيا�سي  �الإ�سالح 
ورقلة على �أن خمرجات �لندوة �ستكون يف 

�سلب �هتمامات جلنة �خلرب�ء.
و  �الأ�ساتذة  من  عدد  �أمام  لعقاب  تطرق  و 
�لندوة  يح�رشون  �لذين  �لوطنية  �لنخب 
�لعلوم  و  �حل��ق��وق  كلية  تنظمها  �لتي 
�ل�سيا�سية، �إىل مر�حل �لتعديل �لد�ستوري 
�خلرب�ء  جلنة  بت�سكيل  بد�ية  حاليا،  �جلاري 
�الأح���ز�ب  على  عملها  �ستطرح  �ل��ت��ي 
�لنخب  مع  �لنقا�ص  تو�سع  و  �ل�سيا�سية، 
�ملتحدث،  ذ�ت  ي�سيف  ثم  من  و  �جلامعية، 
و  ملناق�سته  �لربملان  على  �مل�رشوع  ُيعر�ص 

قبل  و��سع  نطاق  على  عنه  �الإع��الن  يتم 
�الأ�سا�سي  �ملبتغى  �أن  �لعام، كما  �ال�ستفتاء 
على  �جلمهورية  رئي�ص  �إليه  ي�سبو  �لذي 
حد ذ�ت �ملتدخل، هو �لو�سول �إىل د�ستور 
تو�فقي يحقق طموحات كافة �أفر�د �ل�سعب 

�جلز�ئري.
�لندوة �ملذكورة �أ�رشف على �فتتاحها مدير 
�جلامعة  �لربوفي�سور حممد �لطاهر حليالت 
�أهد�ف  و  �أهمية  �إىل  كلمته  يف  تطرق  �أين 
هذه �لندوة �لتي ت�ساير �ملرحلة �لتي تعي�سها 
جديدة  جز�ئر  �إىل  �النتقال  �أجل  من  �لبالد، 
�لباحثني  دور  مربز�  �مل�ستويات  كافة  على 
يتطرق  �أن  على  �لتطلع،  هذ�  هند�سة  يف 
�لربوفي�سور  �الأكادميية"  "�ملبادرة  �ساحب 
�لعلوم  و  �حلقوق  كلية  بوحنية قوي عميد 
�ل�سيا�سية يف كلمته �الفتتاحية �إىل م�ساألة 

�الأخالق و �حلكامة يف �لتعديل �لد�ستوري 
�لندوة  �سيوف  تناول  حني  يف  �ملرتقب، 
خمتلف  من  باحثنب  و  �أ�ساتذة  و  نخب  من 
�ملحاور من  �إىل جملة من  �لوطن  جامعات 
�ل�سيا�سي  �لعمل  مب�ستقبل  ترقى  �ن  �ساأنها 
ت�سهده  �لذي  �لدميقر�طي  �لتحول  ظل  يف 
�الأ�ساتذة  من  بكل  �الأمر  يتعلق  و  �جلز�ئر، 
وعامر  تب�سة(،  )جامعة  بو�سياف  عمار 
وعقيلة   ،)03 �جل��ز�ئ��ر  )جامعة  رخيلة 
متام  و�سوقي  �مل�سيلة(،  )جامعة  خربا�سي 
علمية  جل�سة  ب�سكرة(،يف  )جامعة  يعي�ص 
جامعة  من  همي�سي  ر�سا  �الأ�ستاذ  تر�أ�سها 

ورقلة.
يجدر �لتنويه �أن �ملبادرة �الأكادميية للتعديل 
�لد�ستوري �ستعرف عدة مد�خالت علمية 
معنى  يرتجم  ما  هذ�  و  �جلامعية،  للنخبة 
�أكد  �لتي  �جلز�ئرية،  للجامعة  �ملنوط  �لدور 
عدة  يف  �جلمهورية  رئي�ص  دوره��ا  على 
�أو  �لوز�ء  تلك مع جمل�ص  �سو�ء  منا�سبات 
من خالل لقاء�ته مع خمتلف �ل�سخ�سيات 
�أو  �ل�سيا�سيني  و  �خل���رب�ء  و  �لوطنية 
رئي�سا(،  و  مرت�سحا  �العالمية  ت�رشيحاته 
تكري�ص  �أهمها:  كربى  حماور  على  ترتكز 
�سيادة  �لقانون  �سيادة  و  �ل�سعب  �إر�دة 
�أمام  �مل�ساو�ة  �لقانون  �سيادة   ، �ل�سعب 
�لقانون، �إ�سافة �ىل حمور �سفافية و نز�هة 
�النتخابات و �لتد�ول على �ل�سلطة، ناهيك 
عن �مللف �الأهم و هو حماية و �سبط �حلقوق 
�ملتو�زن  �لتنظيم  مبحور  مرور�  �حلريات،  و 
على  �لرقابة  �آليات  تعزيز  و  لل�سلطات، 
 ، �لق�سائية  �لرقابة  �لربملانية،  �لرقابة  غر�ر 
�لرقابة �ل�سعبية �لرقابة �حلزبية(، و مكافحة 

�لف�ساد و �أخلقة �حلياة �لعامة .
عماره بن عبد �لله

حممد لعقاب من ورقلة

خمرجات ندوة تعديل الد�شتور �شتكون يف �شلب اهتمامات جلنة اخلرباء

مبجل�ص  �الت��ه��ام  غرفة  �أج��ل��ت 
ملف  يف  �لنظر  �جلز�ئر  ق�ساء 
للرئا�سيات  �ل�سابق  �ملرت�سح 
علي غديري �ملوجود يف �حلب�ص 
�إىل  �سبتمرب  �سهر  منذ  �ملوؤقت 

يوم 26 فيفري �جلاري.
تتعلق  بتهمتني  يتابع غديري  و 
ت�سليم  يف  بامل�ساركة  �الأوىل 
م�ستند�ت  �أو  �أ�سياء  معلومات، 

�إىل دول �أجنبية �أو عمالئها مت�ص 
بالدفاع  و  �لوطني  باالقت�ساد 

�لوطني.
�أما �لتهمة �لثانية تتعلق بامل�سا�ص 
ق�سد  للجي�ص  �ملعنوية  بالروح 
�الإ�رش�ر به، �لفعل �ملعاقب عليه 

باملادة 75 من قانون �لعقوبات.

ق/و

غرفة التهام توؤجل النظر يف ملف 
غديري اإىل 26 فيفري

وكالء  �ملتعاملني،  حرب  �نتقلت 
�ل�سيار�ت �إىل م�ستويات �أخرى، يف 
�لقطاع ركود� و�سلال  وقت يعرف 
�ملتخذة  �الإجر�ء�ت  جر�ء  تام،  �سبه 
يف  �لعمومية  �ل�سلطات  قبل  من 
�سبط  و  �لن�ساط  تنظيم  �إط��ار 
�ل�سيناريوهات  لتفادي  مفا�سله، 
�لعديد  منحت  حينما  �ل�سابقة، 
معينني  ملتعاملني  �المتياز�ت  من 
“لوبي”  خلق  و  �ملحاباة  �سبيل  يف 
�خلزينة  ح�ساب  على  �قت�سادي 

�لعمومية و �القت�ساد �لوطني.
و وجه رجل �الأعمال عبد �لرحمان 
�ملر��سالت  من  �لعديد  ع�سايبو 
بكوريا  “كيا”  �الأم  �ل�رشكة  �إىل 
مطلعة،  م�سادر  ح�سب  �جلنوبية، 
با�ستعادته  مطالبتهم  �أج��ل  من 
�ل�سوق  يف  متثيلها  و  للعالمة 
�لق�سايا  �إث��ر  ال�سيما  �لوطنية، 
�لتي  و  �ملحاكم  �أم���ام  �ملرفوعة 
كطرف  �الأخ��ري  هذ�  فيها  تاأ�س�ص 
�لق�سايا  يف  �سحية  �أو  م��دين 
من  بالعديد  �أطاحت  �لتي  �الأخرية، 
ع�سايبو  �أن  باعتبار  �مل�سوؤولني، 
منه  نزعت  حينما  للظلم  تعر�ص 
ت�سويق عالمة “كيا” �لكورية يف 

�ل�سوق �جلز�ئرية.
وز�رة  �إ����س���د�ر  �ن��ت��ظ��ار  يف  و 
�ل�سناعة و �ملناجم  دفرت �ل�رشوط 
�ملنظم للن�ساط، و �لذي من �ملقرر 
�سابق  ت�رشيح  ح�سب  ي�سدر  �أن 
علي  �آيت  فرحات  �لقطاع  لوزير 

بني  ���رش�ع��ا  ف��اإن  �سهرين،  قبل 
وكالء  �القت�ساديني  �ملتعاملني 
م�ستويات  �إىل  ينتقل  �ل�سيار�ت 
�لعالمات  معها  ي�سحب  و  دولية، 
�مل�سّنعة  �لعاملية  �ل�رشكات  و 
يف  �إقحامها  خالل  من  لل�سيار�ت، 
�مل�ساكل و �ل�سد�مات �لتي تو�جه 

بني �ملتعاملني �ملحليني.
و باملو�ز�ة مع ذلك، ال يز�ل قطاع 
وت�سويق  �مليكانيكية  �ل�سناعة 
�ل�سوق  يف  �جل��دي��دة  �ل�سيار�ت 
�لفو�سى،  م��ن  يعاين  �لوطنية 
�لتام  ،�لتوقف  �لركود  عن  ف�سال 
�لتنظيم  ير�وح  بينما  �لن�ساط،  عن 
�ل�رشوط  دف��رت  ط��رح  و  �ملنتظر 
�لظرف  من  �لرغم  على  مكانه، 
ت�رشيع  يفر�ص  �لذي  �ال�ستعجايل 
�إ�سد�ر  لوترية  �مل�سوؤولة  �جلهات 
هذ� �لقانون و�ل�سهر على تطبيقه، 
من  بالعديد  يرتبط  �أن��ه  بحكم 
�ملتعلقة  تلك  غر�ر  على  �ملعايري، 
�ل�سناعي  �لن�سيج  على  باحلفاظ 
�لن�ساطات  م��ن  �ل��ن��وع  ل��ه��ذ� 
�إع��ادة  خ��الل  م��ن  �القت�سادية، 
تنظيمه وفقا ملبد�إ �لعد�لة و تكافئ 
تفادي  �إىل  باالإ�سافة  �لفر�ص، 
�لعمال  ت�رشيح  �سيناريو  تكر�ر 
�أ�لذي عا�سته �ملوؤ�س�سات �جلز�ئرية 
يف قت �سابق، و �لعمل تبعا لذلك 
يف  �لعمل  منا�سب  على  للحفاظ 

هذ� �لظرف �ل�سعب.
ق/و

ع�شايبو ي�شتكي ل�شركة “كيا” 
يف كوريا و”حرب” املتعاملني تتخذ 

اأبعادا دولية

ملجمع  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  م��ث��ل 
�ملعروف  مقدم  حممد  �لنهار، 
رحماين”،  “�أني�ص  ب�  �إعالميا 
ر�ي�ص  م��ر�د  بئر  حمكمة  يف 
يف  معه  للتحقيق  بالعا�سمة، 
قا�سي  �أم��ر  جديدة.و  ق�سايا 
م��ر�د  بئر  مبحكمة  �لتحقيق 
�ملا�سي،  �جلمعة  فجر  ر�ي�ص 
رهن  رحماين  �أني�ص  ب��اإي��د�ع 

�لقليعة.و  يف  �ملوؤقت  �حلب�ص 
يو�جه �ملدير �لعام ملجمع �لنهار، 
باإهانة هيئة  �أ�سا�سا  ُتهما تتعلق 
نظامية، �مل�سا�ص باحلياة �خلا�سة 
تهمة  يو�جه  كما  لالأ�سخا�ص، 
ب�سابط  خا�ص  ت�سجيل  بث 
ق�سايا  �إىل  �إ�سافة  خمابر�ت، 

�أخرى تتعلق بالف�ساد
ق/و

التحقيق مع اأني�س رحماين 
يف ق�شايا جديدة
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ليلة بي�شاء عا�شها 300 معتمر مبطار ورقلة 

فا�شل بن  يو�شف 
------------------

كانت  �لتي  �لرحلة  خلفية  علي 
�ملقد�سة  �لبقاع  �إىل  م��ربجم��ة 
مب��ط��ار ع��ني �ل��ب��ي�����س��اء ب��دون 
�أي  حت��دي��د  ب���دون  و  م��ربر  �أي 
�ملعتمرين،  ماجعل  وهو  موعد 
ليلة  ق�ساء  و�سك  على  كانو� 
ماتعلق  خ��ا���س��ة  �ل�����س��ارع  يف 
من  �ل���ق���ادم���ني  ب��امل��ع��ت��م��ري��ن 
و�يل  ليتدخل  �لبعيدة  �ملناطق 
�ل�سديق  �بوبكر  ورقلة  والية 
و  يو�ئهم  باإ يتكفل  و  بو�ستة 
�لعر�ء.  يف  �ملبيت  من  ينت�سلهم 
�مل�سكل  ه��ذ�  م��ن  حتقيق  �مل��ت�����رشرون  فتح  ب�رشورة  �مل�����س��وؤول��ني يطالبون  م��ب��االة  ال  �جلوية ح���ول  �لرحالت  علي  �لقائمني 

300  معتمر القادمني من خمتلف وليات اجلنوب علي غرار غرداية وعني �شالح  اأكرث من  غ�شب وا�شتياء عرّب عنهما 
وورقلة 

باإيوائهم يتكفل  املقد�س وايل ورقلة  البقاع  اإىل  الرحلة  اإلغاء  بعد 

فار�ص  �لطالب  ق�سية  الت��ز�ل 
�لكثري  �حلرب  �سالت  �أ �لتي  مهارة 
طرف  من  عاجال  تدخال  تنتظر 
مدينة  م��ن  الإج��الئ��ه  �مل�سوؤلني 
�سهدت  �لتي  �ل�سينية  وه��ان 
وباء  �نت�سار  �الخرية  �الآونة  يف 

كورونا. 
�لدكتور�ه  طالب  عائلة  نا�سدت 
ورقلة  ب��والي��ة  م��ه��اوة  ف��ار���ص 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
و�إجالء  �لتدخل  ب�رشورة  تبون 
�ملتكون  �ل�سغرية  وعائلته  �بنها 
�لوحيدة  �بنته  و  زوج��ت��ه  م��ن 
مهددة  حياتهم  �أ�سبحت  بعدما 
وخالل  �لطالب  عائلة  باخلطر. 

و  �لتحرير  ج��ري��دة  م��ع  لقائها 
روت  ح�����رشة  و  ح��زن  ب��دم��وع 
من  �بنها   ق�سة  تفا�سيل  لنا 
خريج  جانفي1990   23 مو�ليد 
ورقلة  مرباح  قا�سدي   جامعة 
وريا�سيات  �آيل  �عالم  تخ�س�ص 
�ملتفوقني  �لطالبة  م��ن  ك��ان   .
لهذ�  و   . �جلامعي  م�ساره  طيلة 
�متحان  الج��ت��ي��از  �خ��ت��ي��اره  مت 
�جلز�ئرية  �لدولة  مبنحة  �لفوز 
و�اللتحاق  �خلارج  يف  للدر��سة 
جمال  يف  �ل��ر�ئ��دة  ب��اجل��ام��ع��ات 
�لطالب  كان  قد  و  �لتخ�س�ص.  
يف  �الختبار  بهذ�  �لفائز   �لوحيد 

تخ�س�سه. جمال 

وهان  بجامعة  فعال  �لتحق  وقد 
وقد  �لتكنولوجيا  يف  �ل��ر�ئ��دة 
علم  ترجمة  تخ�س�ص  �خ��ت��ار 
computer sc -  حلحلا�سوب
جد�  دقيق  تخ�س�ص  وهو   .ence
�لريا�سي  �لذكاء  على  ويعتمد 
�آخ��ر  يف  وه��و   . و�خل��ورزم��ي��ات 

. له  در��سة  �سنة 
�لدكتور�ه  طالبة  زوجته  �أن  كما 
وه��ان  �إىل  معه  �نتقلت  �ل��ت��ي 
�الأخ��رى   ه��ي  ف��ازت  �ل�سينية 
�ل�سينية  �حلكومة  م��ن  مبنحة 
تخ�س�ص  يف  در��ستها  مت��ام  الإ
intern - �لدولية  للعالقات 

ورزقهما   .tional relations

 10 م��و�ل��ي��د  م��ن  بطفلة  �ل��ل��ه 
.2018 �كتوبر

عائلة  ف���ر�د  �أ �أك��د  جهته  وم��ن 
رئ��ي�����ص  �ن  ف���ار����ص  �ل��ط��ال��ب 
وخالل  ورقلة  بوالية  �لديو�ن 
�سيتم  �ن���ه  �ك���د  ����س��ت��ق��ب��ال��ه��م 
باعتبار  بان�سغالهم  �لتكفل 
وقد  �لوالية  �بن  هو  فار�ص  �ن 
�ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف  ���رشف��ه��ا 
�لد�خلية  وز�رة  مر��سلة  و�سيتم 
فار�ص  الجالء  �لعاجل  للتكفل 

. �ل�سني  من 
فا�سل  بن  يو�سف   

رئي�س ديوان ولية ورقلة يعدهم بالتكفل بان�شغالهم 

عائلة الطالب فار�س مهاوة تنا�شد تبون لإجالء ابنهم من وهان ال�شينية 

�حتجاجية  وق��ف��ة  خ���الل  م��ن 
�سايل  بلدية  �سكان  قام  �سلمية 
م�ست�سفى  ن�ساء  باإ باملطالبة 
باأف�سل  �لبلدية  ل�سكان  يوفر 
يرى  حيث  �ل�سحية،  �خلدمات 
مطلبهم  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  ���س��ك��ان 
حتقيقه،  للدولة  وميكن  �رشعي 
بلدية  �سكان  يطالب  ح��ني  يف 
يف  �الن��ط��الق  ب�����رشورة  قبلي  �أ
م�رشوع  يف  �ل��ع��اج��ل  �ل��ق��ري��ب 
بلدية  بني  �لر�بط  �جلديد  �لطريق 
�أن  حيث  قبلي،  �أ وبلدية  �أول��ف 
�سالح  غري  �أ�سبح  �لقدمي  �لطريق 
على  خطر�  وي�سكل  لال�ستعمال 
�أعطابا  وي�سبب  �مل�سافرين  حياة 
كما  و�حل��ف��الت،  ل��ل�����س��ي��ار�ت  
قبلي  �أ بلدية  �ل�سكان  ��ستنكر 
�أر����س��ي  على  ���رشك��ات  وج��ود 
ب��ن��اء  �أ ي�ستفد  ومل  �ل��ب��ل��دي��ة 
ويطالب  بها،  �لعمل  من  �ملنطقة 
�لنظر  �إعادة  تيط  بلدية  �سكان 
و�اللتفات  �لطرقات  �سق  يف 
منازل  بها  �لتي  �لطرقات  �إىل 
خطر�  ت�سكل  مهرتئة  طينية 
ع��ل��ى ح��ي��اة �مل����ارة، ه���ذ� وق��د 
���س��ه��دت �ل��والي��ة م��ط��ال��ب يف 

�أولف  غر�ر  على  �أخرى  مناطق 
وبودة  وتيرنكوك  كنته  ز�وية  و 
�سبيل  على  �ملناطق  هذه  وذكر 
تنوعت  حيث  �حل�رش،  ال  �ملثال 
بال�سغل  مطالبة  بني  ما  �ملطالب 
�لنظر  وك��ذ�  بالتنمية  و�أخ��رى 
بالعقار  تتعلق  جت���اوز�ت  يف 
ف�ساد،  عماليات  يف  و�لتحقيق 
و�سلت  قد  �لر�سائل  �أن  وال�سك 
موقع  خ��الل  م��ن  �ل���و�يل  �إىل 
�لفي�ص  �الجتماعي  �لتو��سل 
�ملتتبعني  ح�����س��ب  وه���و  ب���وك، 
تعيينه  م��ن��ذ  �ل��والي��ة  ل�����س��اأن 
من  ن��ه  ف��اإ �ل��والي��ة،  ���ص  ر�أ على 
�مل���در�ء  م��ع  �جتماعاته  خ��الل 
عازم  وت�رشيحاته  �لتنفيذيني 
يف  �لتنمية  بعجلة  �لدفع  على 
ذلك  و�أن  م���ام،  �الأ �إىل  �ل��والي��ة 
�خلريين  ومعاونة  �لوقت  يتطلب 
ب��ن��اء �ل��والي��ة  و�ل��ن��زه��اء م��ن �أ
وم��وظ��ف��ي��ه��ا �مل��خ��ل�����س��ني ل��ه، 
و�حلكمة  �لعقالنية  و��ستعمال 
حتى  �ملطالبة  رف��ع  طريقة  يف 
مطالب  تلبية  من  �لو�يل  يتمكن 
                                                                                                              . �ل�سكان 
عبد�لرحمن                     بلو�يف 

�لذين  �لب�سطاء  �ل��ن��ا���ص  ق��در 
�لعي�ص  ���س��ع��وب��ة  حت��ا���رشه��م 
ناحية  كل  من  و  �ل��دو�م   على 
م��ف��ارق��ات  د�خ���ل  ي��ح��ي��و�  �أن   ،
و   ، وُمتعبة  غريبة  وتناق�سات 
ب�سجاعة  معها  يتاأقلمون  هذ�  مع 
يجيب  فكيف   ، كبريين  �سرب  و 
يف  ب��ري��اء  �الأ �أطفالهم  �الأول��ي��اء 
عندما  �مل�����س��ط��ه��دة  �مل��ن��اط��ق 
حرمانهم  �أ�سباب  عن  لونهم  ي�ساأ
من   ، غريهم  دون  تعا�ستهم  و 
م�ساكنهم  د�خل  يتنّعمون  �لذين 

مبالب�سهم  حم��اط��ني  �جل��م��ي��ل��ة 
ولعبهم  �مل��ت��ن��وع��ة  �جل��م��ي��ل��ة 
وطر�ز  �سكل  كل  على  �ملختلفة 
وهل  ؟!  �إذن  �إج��اب��ت��ه��م  فما  ؟  
�أوالدهم  قناع  �إ حقا  ي�ستطيعون 
�جل���و�ر  ذ�ك  ت��و�ج��د  بحتمية 
�لفقر�ء  و  �الأغنياء  بني  ب��دي  �الأ
؟!!!   .. �الأ�سقياء  و  �ل�سعد�ء  بني   ،
م���از�ل ق��اط��ن��و ح��ي �ل��ن��و�ورة 
على  ق����دم  �الأ م�سعد  مب��دي��ن��ة 
حمرومني  �جللفة،  والية  م�ستوى 
بها  ي��رمّم��ون  مالية  �إع��ان��ة  م��ن 

ق��ام  �أ �ل��ت��ي  منازلهم 
�الأو�ئل  �أجد�دهم  فيها 
تتحدى  �ليوم  وهي   ،
�لطبيعية  �ل��ظ��روف 
ال  ك��ي  �ل��ب�����رشي��ة  و 
�إىل  م���ره���ا  �أ ي��ن��ت��ه��ي 
فالو�سعية   ! ب���د  �الأ
لقاطنيها  �الجتماعية 
يوما  خ��ط��ورة  ت���زد�د 
ج���ر�ء   ، ي����وم  ب��ع��د 
ت�����س��ق��ق �جل�����در�ن و 
�ليومي  �لت�ساقط  
ت��رب��ة و�الأح��ج��ار  ل��الأ
ف�سل  يف  خ��ا���س��ة   ،
يجعل  �ل��ذي  �ل�ستاء 
ي�سبح  �ملنكوب  �حلي 
 ، و�ل��وح��ل  �مل��اء  م��ن  بحرية  يف 
من  حرمهم  �ل��ذي  م���ر  �الأ وه��و 
و  ه���دوء  و  م���ان  �أ يف  �لعي�ص 
هذ�  م��ن  ف��ظ��ع  �أ ب��ل   ، ��ستقر�ر 
ي�ستيقظون  و  ينامون  جعلهم 
 ! �لقلق  و  �حلرية  و  �خلوف  على 
من  بالعديد  ي�سابون  وجعلهم 
يعجزون  ذ  �إ  ، �ملزمنة  �الأمر��ص 
و�قع  من  نف�سهم  �أ ن��ق��اذ  �إ على 
�أن حتّولت  ، بعد  �ملر�رة و �لهالك 
ومل  حقيقي  جحيم  �إىل  بيوتهم 

و�سيقها  له�سا�ستها  الئقة  تعد 
�حل��دود  ك��ل  ف��اق  فقرهم  الأن   ،
�أي  غ��ي��اب  يف  �الأو����س���اف،  و 
�لعزلة  ب�سبب  للرزق  م�سدر 
�ملجال�ص  طرف  من  و�الإق�ساء   ،
على  تعاقبت  �ل��ت��ي  �ملنتخبة 
�ل  �ل�سوؤ و   ، نايل  �أوالد  عا�سمة 
 " هو  بقوة  نف�سه  يطرح  �ل��ذي 
�مل�سوؤولة  �جلهات  تتماطل  ملاذ� 
�لهامة  �لق�سية  هذه  معاجلة  يف 
و�سع  ترف�ص  و  �حل�سا�سة  و 
لها  ن�سانية  �إ و  قانونية  نهاية 
ال  �ل��ق��دمي��ة  �ل��رح��ب��ة  �سكان  ؟! 
و�سائل  م��ع  لقاء  �أي  يفّوتون 
��ستيائهم  عن  للتعبري  �الإع��الم 
�ل�����س��دي��د م��ن ح��ال��ة دي��اره��م 
حلظة  كل  يف  باالنهيار  �ملهددة 
�لتي  �لكثرية  �ل��وع��ود  رغ��م   ،
و  �الأو�م��ر  �أ�سحاب  من  تلقوها 
بتخلي�سهم  �لقا�سية  �لقر�ر�ت 
جمدد�  يطالبون  وهم   ، �ملحنة  من 
من  �لوالئية  �ل�سلطات  بتدخل 
�إيجاد  و  �أزمتهم  يف  �لنظر  �أجل 
�أن  �عتبار  على   ، لها  �حل��ل��ول 
�لتحرك  ي�ستدعي  و�سعهم 

تاأخري.  �أو  تهاون  بال  و  �لفوري 
ذيب عمر 

ن��ظ��م��ت ب��ب�����س��ار 
وق���ف���ة ع���رف���ان و 
لت�سحيات  تقدير 
من  �سهد�ء  ع�رشة 
�لذين  ز�وي  عائلة 
����س��ت�����س��ه��دو� يف 
�ثر  �ل�����رشف  م��ي��د�ن 
م��الح��م  و  م��ع��ارك 

�لوطني  �لتحرير  جي�ص  خا�سها 
ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��ث��ام��ن��ة ل��ل��والي��ة 

�لتاريخية. �خلام�سة 
�ل��ت��ي  �ل��وق��ف��ة  ه���ذه  ت��ع��ت��رب  و 
م�سعل   " جمعية  بها  ب���ادرت 
�الإح��ت��ف��ال  مبنا�سبة  �ل�سهيد" 
 18  ( لل�سهيد  �لوطني  باليوم 
للمجاهد  �ملحلي  باملتحف  فرب�ير( 
للتعريف  هامة  جد  منا�سبة   "
قدمها  �لتي  �جل�سام  بالت�سحيات 
لتحرير  باأكملها  ���رشة  �أ �أع�ساء 
 " �الإ�ستعمار  بر�ثن  من  �لوطن 
م�سوؤولون  ليه  �إ �سار  �أ مثلما   ،
ذ�ت  �جل��م��ع��ي��ة  ل��ه��ذه  حم��ل��ي��ون 

�لوطني. �لطابع 
ذ�ت  يف  �جلمعية  م�سوؤولو  �أكد  و 
�لعائلة  هذه  �سهد�ء  �أن  �ل�سياق 
�حلركة  �سفوف  يف  نا�سلو�  قد 
ب��رزه��م  �أ م��ن  وك��ان   ، �لوطنية 
ز�وي  و  ذياب  ز�وي  �ل�سهيد�ن 

. �أحمد 
�ملنظمني  �أحد  ذياب  ز�وي  وكان 
�الأوىل  �لفد�ئية  �لعمليات  قاد   ،
و  �الإ�ستعمارية  �ل��ق��و�ت  �سد 
�ملناوئني  �ملحتلني  من  غريها  �سد 
 1956 ج���و�ن  يف  للجز�ئريني 
يف  ��ست�سهد  ح��ي��ث   ، بب�سار 

بيده  �ل�سالح  و  �ل�رشف  �ساحة 
بب�سار.  1958 �أكتوبر   25 يف 

�سقط  ف��ق��د  �أح��م��د  ز�وي  م���ا  �أ
ب�سار  جبل  معركة  يف  �سهيد� 
�لوالية  قائد  لطفي  �لعقيد  رفقة 
وم�ساعده  �لتاريخية  �خلام�سة 
مثاال  �أعطى  قد  و   ، فر�ج  �لر�ئد 
�أجل  من  بالنف�ص  �لت�سحية  يف 
م�سوؤولو   ذكر  كما   ، �جلز�ئر  حرية 

�ل�سهيد". "م�سعل  جمعية 
�ل��ع��رف��ان  ح��ف��ل  يف  ���س��ارك  و 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل��ت�����س��ح��ي��ات ه��ذه 
�ل��ع��ائ��ل��ة ع��دي��د �مل��ج��اه��دي��ن و 
�ملدين  �ملجتمع  ممثلي  و  �ملو�طنني 

�ملد�ر�ص. تالميذ  و 
ق��ي��م��ت ع��ل��ى ه��ام�����ص ه��ذه  و�أ
�لثقافية  ن�سطة  �الأ عديد  �ملبادرة 
�الجتماعية  و  �ل��ري��ا���س��ي��ة  و 
ال  �ل��والي��ة،  �أرج��اء  خمتلف  عرب 
بلدية  مقر  عا�سمة  منها  �سيما 
جنوب  ك��ل��م   259  ( �ل��ع��و�ط��ة 
مر��سم  بها  �أقيمت  حيث   ، ب�سار( 
ثورة  �سهد�ء  �أرو�ح  على  ترحم 
�ملظفرة،   1954 نوفمرب  �أول 
و  �ملحلية  �ل�سلطات  بح�سور 
للمنظمة  حمليني  م�����س��وؤول��ني 
ومو�طنني  للمجاهدين  �لوطنية 

�لوالية. بلديات  خمتلف  من 
ق/ج

�شكان �شايل واأقبلي وتيط ومناطق 
اأخرى يرفعون مطالبهم

 اإىل وايل اأدرار

حي النواورة مب�شعد باجللفة 

ماأ�شاة اإن�شانية وقانونية .. يف وطن الكرامة والنزاهة !

وقفة عرفان وتقدير لت�شحيات ع�شرة 
�شهداء من عائلة زاوي بب�شار 
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انطالق فعاليات املهرجان الوطني اجلامعي للمونولوج

ي�شني حممد 
------------------ 

ممثل  عنه  ���رشف  �أ �الفتتاح  حفل 
�لوطني  للديو�ن  �لعام  �ملدير 
�لعربي  �جل��ام��ع��ي��ة،  للخدمات 
�خلدمات  مدير  لله،  عطايات 
وذلك  ب�سكرة  لوالية  �جلامعية 
حمه  �ل�سهيد  جامعة  مدير  رفقة 

بالو�دي. خل�رش 
�الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ت�سمن  ك��م��ا 
عن  حتدثت  وكلمات  تكرميات 
�لطالب  حياة  يف  �مل�رشح  �أهمية 
ي�����س��ال  �إ يف  ودوره  �جل��ام��ع��ي 

�لهادفة. �لر�سائل  من  �لعديد 
حمافظ  �أكد  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
حممد  �لثقافية،  �لتظاهرة  هذه 
هذه  �أن  �سو�ساين،  �مل��ول��ودي 
وفًد�   15 مب�ساركة  متّيزت  �لطبعة 
جامعات  خمتلف  من  م�رشحًيا 
عرو�ص  �أن  �إىل  م�سري�  �لوطن، 
ه��ذ�  يف  �مل��ربجم��ة  �مل��ون��ول��وج 
جمملها  يف  ت��ت��ن��اول  �مل��ه��رج��ان 
�سلة  ذ�ت  �جتماعية  ق�سايا 
و�ن�سغاالت  باهتمامات  مبا�رشة 
تطوير  بغر�ص  �جلامعي  �لطالب 
د�ة خلدمة  �أ ليكون  �ملونولوج  فن  

�حلبيب. وطننا  ق�سايا 
هذ�  �أن  �ملتحدث،  ذ�ت  و�أو�سح 

حب  تر�سيخ  �إىل  يهدف  �ملهرجان 
لالأمة  نتماء  �الإ وح�سن  �لوطن 
و�لتعارف  �لتو��سل  ج�سور  ومد 
وك�رش  �لو�حد،  �لوطن  بناء  �أ بني 
�جلامعي،  �لو�سط  يف  �جل��م��ود 
بني  و�ملحبة  �الإخ��اء  روح  زرع 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ك��ت�����س��اف �مل��و�ه��ب 
وحت�سني  و�سقلها  �لطلبة  لدى 
مبا  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ع��ن��ا���رش 
�لنا�سئ  �ل�سباب  �أفكار  يحفظ 
وتوفري  و�لتطرف  �الإنحر�ف  من 
وخلق  للطلبة  جديدة  �هتمامات 
�سحر�ئنا  بجمال  للتمتع  فر�ص 
�لطالب  ودف��ع  وتكوين  �لبهية 

�مل�رشح. بفن  باالإهتمام  �جلامعي 
�ملربجمة  �لعرو�ص  جانب  و�إىل 

من  �مل�����س��ارك��ون  �سي�ستفيد 
ي��وؤط��ره��ا  تكوينية  ور���س��ات 
ه��ذ�  يف  ودك���ات���رة  ����س���ات���ذة  �أ
جانب  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �مل��ج��ال، 
م���ن �مل���ح���ا����رش�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�إىل  تتطرق  �لتي  �ملتخ�س�سة 
ين�سطها  �سلة  ذ�ت  مو��سيع 

�ملهرجان. �سيوف 
م��ن ج��ان��ب��ه، م��دي��ر �خل��دم��ات 
عبد  خالد  ب��ال��والي��ة،  �جلامعية 
�لوطني  �ملهرجان  �أن  �أكد  �حلاكم، 
موعًد�  يعد  للمونولوج  �جلامعي 
�لفرجة  م��ع  م��ت��ج��دد�  ���س��ن��وي��ا 
الكت�ساف  وف��ر���س��ة  و�مل��ت��ع��ة 
على  و�لتعرف  و�سقلها  �ملو�هب 
و�مل�رشح  �ملونولوج  م�رشح  جديد 

يكرب  �أن  ��ستطاع  وقد  �لفردي 
�لتظاهر�ت  من  لي�سبح  وينمو 
ي�سارك  حيث  وطنيا،  �لثقافية 
�مل�رشح  رجال  من  هام  عدد  فيه 
خمتلف  من  �جلامعيني  و�لطلبة 
�لعديد  وي�سهد  �لبالد  والي��ات 
�لتي  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن 
�لتعريف  من  مزيد  على  ت�ساعد 
�لفردي  و�مل�رشح  �ملونولوج  بفن 
هذ�  يف  �ل�ساعدة  �ملو�هب  ودعم 

�ملجال.
ه��ذه  �أن  �مل��ت��ح��دث،  و�أ����س���اف 
�ل���ت���ظ���اه���رة �أ����س���ب���ح���ت م��ن 
كبري  رو�ج  بها  �لتي  �ملهرجانات 
تفوق  حيث  �جلامعي،  �لو�سط  يف 
�إىل  تر�سل  �لتي  �لعرو�ص  عدد 
 50 �جلامعية  �خلدمات  مديرية 
�ملهرجان  حمافظة  وتختار  عر�ص 
جو�ئز  على  لتناف�ص  عر�سًا   15

ن.  ملهرجا �
�مل��رج��ان  �أن  ����س���ارة  �الإ جت���در 
وزي��ر  ب��رع��اي��ة  ينظم  �مل��ذك��ور 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
وباإ�رش�ف  �ل��و�دي  والية  وو�يل 
�لوطني  للديو�ن  �لعام  �ملدير 
ميتد  حيث  �جلامعية،  للخدمات 

�جلاري. فيفري   22 غاية  �إىل 

للمونولوج،  اجلامعي  الوطني  املهرجان  فعاليات  املدينة،  و�شط  العمودي  الأمني  حممد  الثقافة  بدار  اأم�س،  يوم  افتتحت، 
اجلامعية  اخلدمات  مديرية  تنظمه  الثقايف"،  واملحيط  اجلامعي  الو�شط  بني  "الطالب  �شعار  حتت  ال�شاد�شة،  طبعتها  يف 

بالوادي.

بالوادي ال�شاد�شة  طبعته  يف 

خل�رش  حمه  �ل�سهيد  جامعة  �حت�سنت، 
�لوطني  �مللتقى  �أ�سغال  �أم�ص،  �أول  بالو�دي، 
مدير  عليه  �أ�رشف  �جلز�ئرية،  �ملدر�سة  حول 
�لوالئي  �ملجل�ص  عن  ممثل  وبح�سور  �جلامعة 
نو�ب  من  �جلامعة  و�إطار�ت  �لرتبية  ومدير 
�ساتذة  و�أ �لكليات  وعمد�ء  �جلامعة  مدير 
ن�سانية. و�الإ �الجتماعية  �لعلوم  كلية  وطلبة 
ب��رز  �أ �الف��ت��ت��اح  كلمة  يف  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
�جل��دي��د  �ل��ت��وج��ه  ظ��ل  يف  �مللتقى  ه��م��ي��ة  �أ
و�لتعليم  �لرتبية  بقطاع  للنهو�ص  للدولة 
منها  يعاين  �لتي  �مل�ساكل  على  و�لتغلب 
�لوطن  جامعات  خمتلف  من  �لباحثني  د�عيا 

لنه�سة  عملية  وتطور�ت  حلول  تقدمي  �إىل 
�لبيد�غوجية  �جل��و�ن��ب  يف  ���س��و�ء  علمية 
يف  �لفاعلني  و�قع  بتح�سني  �أو  و�لتعليمية 
مربني  وكذ�  ومعلمني  �ساتذة  �أ من  �لرتبية 

د�رية و�إ �قت�سادية  وم�سالح  تربويني 
�أهم  على  كلمته  يف  فرحاتي  عمر  عرج  كما 
حماور  و�ه��م  �جلز�ئرية  �ملدر�سة  �جن��از�ت 
قوة  حتقيق  يف  �ل��ب��ارز  ودوره��ا  �الإ���س��الح 

�لوطنية. و�لتنمية  �لدولة 
جلنة  رئ��ي�����ص  ث��ن��ى  �أ ذ�ت���ه،  �ل�����س��ي��اق  ويف 
رئي�ص  ومم��ث��ل  �ل��ع��ايل  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
على  كلمته  يف  �لوالئي  �ل�سعبي  �ملجل�ص 

و�لتطور  �جلامعة  تلعبه  �لذي  �لعام  �لدور 
تعلق  م��ا  �سيما  ت�����س��ه��ده  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري 
�ل�رشكاء  على  و�نفتاحها  �جلامعة  بانخر�ط 
�ملحلية  �لتنمية  يف  و�لفاعلني  �الجتماعيني 
على  �ل�سوء  ي�سلط  �ل��ذي  �مللتقى  وه��ذ� 
يف  �سك  بال  �سي�سهم  �جلز�ئرية  �ملدر�سة 

�لو�دي. بوالية  �لرتبية  لو�قع  حلول  �إيجاد 
�ل��و�دي  بوالية  �لرتبية  مدير  ممثل  ب��دوره، 
�مللتقى  مو�سوع  �ختيار  على  �جلامعة  �سكر 
متثل  �لتي  �جلز�ئرية  �ملدر�سة  حول  ليكون 
لتقدم  �ملحركة  و�ل��ق��وة  �لتنمية  ع�سب 
يف  �لبحث  يف  �ساتذة  �الأ �نخر�ط  على  ثنى  و�أ

�لرتبية. علوم 
للعالقات  �جلامعة  مدير  نائب  جانبه،  من 
�برز  ق��ده  �حلبيب  �لربوفي�سور  �خلارجية 
ت�سور  و�أعطى  للملتقيات  �لعلمية  �لقيمة 
�مللتقيات  ه��ذه  خمرجات  لتثمني  �جلامعة 
يعود  مبا  وكذلك  بحثيا  نتائجها  وتفعيل 
وعلى  �جلامعة  وعلى  �ستاذ  �الأ على  بالفائدة 

�ملحلية. �لتنمية 
عبد  �لكلية  عميد  حتدث  �أخ��رى،  جهة  من 
و�برز  �مللتقى  �إ�سكالية  عن  تركي  �لرحمان 
تنظيمها  �لكلية  تعتزم  �لتي  �مللتقيات 

. م�ستقبال

مدير  لوحيدي  ف��وزي  �لدكتور  جهته  من 
وع��دد  �مللتقى  حم��اور  �أه��م  �ب��رز  �مللتقى 
د�خل  من  باحثا   70 فاق  �ل��ذي  �مل�ساركني 
لفريق  �سكره  مقدما  وخارجها  �جلامعة 
كما  للملتقى  و�لتنظيمية  �لعلمية  �للجان 

للملتقى. �لعلمية  �لقيمة  برز  �أ
لرب�عم  عر�ص  �الفتتاح  حفل  تخلل  كما 
ه��م  و�أ ب��ال��و�دي   1945 م��اي   08 مدر�سة 
حماوالت  و�أهم  �جلز�ئرية  �ملدر�سة  �جناز�ت 
قوة  حتقيق  يف  �ل��ب��ارز  ودوره��ا  �الإ���س��الح 

وتنميتها. �لدولة 
.ق ف�وزي 

ب�ستى  �جلرمية  مكافحة  �إط��ار  يف 
�أنو�عها يف �لنطاق �حل�رشي، ال�سيما 
و  �الأ���س��خ��ا���ص  بحماية  �ملتعلقة 
�لقليلة  �الأيام  �ملمتلكات متكن خالل 
�حل�رشي  �الأم��ن  عنا�رش  �ملا�سية 
�ل��ث��اين ب��اأم��ن والي���ة �ل���و�دي من 
و�سع حد لن�ساط جمموعة �إجر�مية 
بال�سوق �الأ�سبوعي   بو�سط مدينة 

�لو�دي .
ذ�ت  عنا�رش  بها  ق��ام  �لعملية 
�مل�سلحة عقب دوريات بالزي �ملدين 
لفت  حيث   ، �الأ�سبوعي  بال�سوق 
�نتباههم ثالثة �أ�سخا�ص حمل �سبهة 
و بعد عملية �لتتبع مت توقيفهم باأحد 
بجرم  �لقيام  ب�سدد  وهم  �ملمر�ت 
�ل�رشقة الحد �ملو�طنني و بعد عملية 
�أ�سلحة  �لتلم�ص عرث بحوزتهم على 

بي�ساء  على �لفور مت حتوليهم للمقر 
�لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  ال�ستكمال 

�لالزمة.
 يف ذ�ت �ل�سياق متكن عنا�رش �الأمن 
�حل�رشي �لثالث يف عمليات �رشطية 
خمتلفة من توقيف م�سبوق ق�سائيا 
�ملخدر�ت  حيازة  جرم  يف  لتورطه 
الأم���الك  �ل��ع��م��دي  �لتحطيم  و 
عمومية،كما مت توقيف �ساب مروج 
فيما مت   ، �ل�سباب  ملهلو�سات و�سط 
قام  �مل�سكو منهم  �حد  �أي�سا توقيف 
باالعتد�ء على �حد �الأ�سول، ووفقا 
بها  �ملعمول  �لقانونية  لالإجر�ء�ت 
حق  يف  ق�سائية  ملفات  �إع��د�د  مت 
�جلهات  �أم��ام  وحتويله  �ملتورطني 

�لق�سائية �ملخت�سة �إقليمي�ا.
ق.م

�سحفية  ندوة  بالو�دي  خل�رش  حمه  �ل�سهيد  جامعة  نظمت 
�سحفية  ندوة  �ملركزية  باملكتبة  فيفري   19 �الأربعاء  م�ساء 
حول "ملتقى �لدكتور�ه �لدويل متعدد �الخت�سا�سات " حتت 
�ستنظمه  �لذي  �حلياة،   وجودة  �حلديثة  �لتكنولوجيا  عنو�ن 
�جلامعة ما بني 23 �إىل 26 فيفري �جلاري، وقد �فتتحت �لندوة  
برئا�سة �الأ�ستاذ �لدكتور عمر فرحاتي رئي�ص �جلامعة بح�سور 
�لدكاترة و�الأ�ساتذة وو�سائل �الإعالم،  نو�ب �ملدير وعدد من 
وكذ� مدير �مللتقى �لدكتور بوبكر من�سور، �لدكتور قد�درة 
�سوقي رئي�ص �للجنة �لتنظيمية،  �لدكتور عبد �ملالك عطية 

و�لدكتورة حر��ص �أحالم مكلفة باالعالم.
�ل�سيد مدير �جلامعة عمر فرحاتي  �أكد  �لندوة     يف م�ستهل 
�ستحت�سنها  علمية  تظاهرة  �أكرب  �مللتقى  هذ�  �عتبار  على 
�أ�ستاذ   100 وحو�يل  دكتور�ه  طالب   500 بح�سور  �جلامعة 
ت�سهم  مل  مبادرة  وهي  وخارجه،  �لوطن  د�خل  من  جامعي 
�لف�ساء�ت  على  بذلك  منفتحة  �الآن،  �أخرى حلد  �أي جهة  بها 

حو�يل  با�رش�ك  و�الجتماعي  �القت�سادي  و�ملحيط  �جلامعية 
77 موؤ�س�سة كربى بني �لعامة و�خلا�سة من خمتلف واليات 
�لوطن، كما ذكر على �أنه بالرغم من �ل�سعوبات يف �لتمويل 
�لتحدي،  ترفع  �أن  ��ستطاعت  �لو�دي  جامعة  �أن  �إاّل  و�لرعاية 
للم�ساهمة  �لفو�عل  خمتلف  على  �نفتاحها  خالل  من  وذلك 
ملنتوجاتهم ومر�حل  �ملوؤ�س�سات  �لوطنية وعر�ص  �لتنمية  يف 

�سريورة �النتاج.
م�سار  �سوقي  ق��د�درة  �لدكتور  ��ستعر�ص  �لوقت  ذ�ت  يف 
كلية  ت�سم كل  ��سهر، حيث  لعدة  �متدت  �لتي  �لتح�سري�ت 
تنظيمية  جلنة  �مللتقى  �ستحت�سن  �لتي  �لثمانية  �لكليات  من 
خا�سة بها حتت رئا�سة �لكلية �ملركزية، مع توفري كل �لظروف 

�ملالئمة من �إيو�ء و�إطعام للطلبة و�الأ�ساتذة و�مل�ساركني.
نائب  من�سور  بوبكر  �لدكتور  �مللتقى  مدير  �أك��د  ب��دوره 
�لدكتور�ه  بامتياز خا�ص بطلبة  �مللتقى يعترب   باأن هذ�  �ملدير 
و�لبحث  �لعايل   �لتعليم  وز�رة  لربنامج  وفقا  وبتكوينهم 

�لعلمي، وبالتايل مت تخ�سي�ص ور�سات بهذ� �ل�ساأن يف �أربع 
كليات، �إ�سافة �إىل �لطلبة �جلز�ئريني هناك 35 طالبا من تون�ص 
�ل�سقيقة.           �أما عن حماور هذ� �مللتقى فقد �أكد �لدكتور 
عطية عبد �ملالك وجود حماور وور�سات متخ�س�سة  ت�سل 
�حلديثة يف  �لتكنولوجيات  با�ستخد�م  ترتبط  11 ور�سة  �إىل 
يف  �الت�ساالت  ور�سة  �أبرزها  ومن  �لتخ�س�سات،  خمتلف 
ور�سة  �لذكية،  و�حلياة  �الآيل  �الإعالم  ور�سة  �خلام�ص،  �جليل 
�لطاقات �ملتجددة و�ال�ستغالل �الأمثل، ور�سة كيقية توظيف 
�لطب،  و��ستك�سافاتها يف  �جلديدة  �ملو�د  ور�سة  �لريا�سيات، 
�لتكنولوجيا  وتوظيف  �لبيوتكنولوجيا  ور�سة  وت�سخي�سها، 
�حلديثة، ور�سة ��ستعمال �لتكنولوجيا من �ملنظور �ال�سالمي، 
و�للغة  �الأدب  يف  �لتكنولوجيا  ��ستعمال  كيفية  ور�سة 
�القت�ساد  يف  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  كيفية  ور�سة  و�ملعرفة، 
�لتكنولوجيا  ��ستخد�م  كيفية  وور�سة  �حلياة،  وجودة  �لرقمي 
يف  حما�رش�ت  ور�سة  كل  وتت�سمن  �ل�سيا�سية،  �لعلوم  يف 

�الخت�سا�ص و�أعمال يقوم بها �مل�ساركون.
بينها  77 �رشكة، من  �مللتقى م�ساركة  �سيت�سمن  باملقابل     
�رشكة نفطال �الأم بب�سكرة، �إ�سافة �إىل خمتلف �ل�رشكات يف 
يف  �لطلبة  ��ستك�ساف  بهدف  و�ملخابر،  �ل�سناعات  خمتلف 
�جلامعة ملر�حل �الإنتاج �ملختلفة يف �ستى �أنو�ع �ل�سناعات من 
�لبناء و�ملو�د �لع�سوية وغريها،  �إىل مو�د  �لبال�ستيكية  �ملو�د 
وكيفية ��ستخد�م �لتكنولوجيات �حلديثة يف هذه �ل�سناعات.

وتون�ص  و�ملغرب  ليبيا  من  �أعمال  رجال  ح�سور  �سيتم  كما 
�رشفيا،  مب�ساركة مميزة لواليات خمتلفة ومنها برج بوعريريج، 
وواليات  وتب�سة،  عنابة   ، قاملة  ق�سنطينة،  ب�سكرة،  باتنة، 

�خرى، ناهيك عن �لعديد من �ملديريات �لوطنية. 
من  �حلقيقية  �لتنمية  يف  �مل�ساهمة  �إىل  �جلامعة  تتجه  وبهذ� 
بني  وطيدة  عالقات  تن�سج  حقيقة  ت�ساركية  مقاربة  خالل 

خمرجاتها من �لطلبة و�سوق �لعمل و�حلياة �القت�سادية.
بيزيد يو�سف.

�ل�سهيد  بجامعة  �ملقاوالتية  د�ر  �أطلقت 
مفتوحة  �أب��و�ب��ا  ب��ال��و�دي  خل�رش  حمه 
�الإ�سالمية،  �لعلوم  معهد  بهو  بجانب 
بالتعريف  �لن�ساط  موؤطرو  قام  حيث 
وما  وبن�ساطاتها  �ملقاوالتية  ب��د�ر 
من  �جلامعي  للطالب  تقدمه  �أن  ميكن 
در��سية  و�أي���ام  ون���دو�ت  تكوينات 
وور�سات تدريبية وكذ� مر�فقة �لطلبة 

و�أك��د  �مل�ساريع،  حاملي  �جلامعيني 
على  �ملفتوحة  �الأبو�ب  يف  �مل�ساركون 
�ملقاوالتية  د�ر  مع  �لتو��سل  �رشورة 
�لت�رشيعات  يخ�ص  فيما  �جلديد  ملعرفة 
و�حلو�فز  �ملوؤ�س�سات  باإن�ساء  �ملتعلقة 

�ملقدمة يف هذ� �ل�ساأن. 
ق. م

خالل فعاليات امللتقى الوطني حول "املدر�شة اجلزائرية" مدير اجلامعة عمر فرحاتي

دعوة النخبة والباحثني اإىل تقدمي ت�شورات للنه�شة العلمية باجلزائر

املتعلقة بحماية الأ�شخا�س واملمتلكات

اأمن الولية يوقف عددا من املبحوث 
عنهم ق�شائيا

ندوة �شحفية باجلامعة حول اأكرب ملتقى دويل 

جامعة الوادي حتت�شن ملتقى الدكتوراه الدويل متعدد الخت�شا�شات

بجامعة ال�شهيد حمه خل�شر

دار املقاولتية تطلق اأبوابا مفتوحة 
لطلبة العلوم الإ�شالمية
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�شكان املوزينة يطالبون باإ�شالح طريق اخلروب 
بق�شنطينة

حممد علي 
----------------

م�سكل  �مل�����س��ت��ك��ون  ث�����ار  �أ
خا�سة  �مل��ه��رتئ��ة  �ل��ط��رق��ات 
�ل��ط��ري��ق �ل��رئ��ي�����س��ة مب��دخ��ل 
ت�سهد  باتت  و�لتي  �ملنطقة، 
�سنو�ت  منذ  كارثية  و�سعية 
من  �ل��ع��دي��د  رغ���م  ط��وي��ل��ة 
�لتي  �ل�سكاوى  و  �ملر��سالت 
للم�سوؤولني  �ل�سكان  وّجهها 
�لطريق  �أن  موؤكدين  �ملحليني، 
كبري�  هاج�سا  ي�سكل  �أ�سبح 
�الأوحال  و  �حلفر  �نت�سار  نتيجة 
معاناتهم  م��ن  ز�دت  �ل��ت��ي 
�سببها  �أرجعو�  و�لتي  �ليومية، 

�أ�سحاب  و  �ملرقني  �إىل  �الأول 
�مل�����س��اري��ع �جل���دي���دة مب��دخ��ل 
�أ�سغالهم  ز�دت  �لذين  �ملنطقة، 
�لطريق  �ه��رت�ء  ح��دة  �ليومية 
م�سحة  �أك��رب  م�رشوع  ب�سبب 
ط��ب��ي��ة ب��ب��ل��دي��ة �خل�����روب، و 
مت�سائلني  �سكنية.....  م�ساريع 
ال  �سبب  عن  �ل�سياق،  نف�ص  يف 
يف  بالبلدية  �مل�سوؤولني  مباالة 
�لذين  للمقاولني،  حد  و�سع 
للطريق  �العتبار  رد  رف�سو� 
ن��ه��اء �أ���س��غ��ال��ه��م رغ��م  ب��ع��د �إ
على  ي�رشفونها  �لتي  �ملاليري 
�ملرقني  متهمني  م�ساريعهم، 
ب�سكل  بامل�ساهمة،  و�ملقاولني 
�ملزرية  �لو�سعية  يف  كبري، 

يعي�سونها. �لتي 
و�سكان  �مل�ستكون  �أ�ساف  و 
ُيعد  �لذين  �مل��ج��اورة  �الأح��ي��اء 
ملنطقة  �ل��رئ��ي�����ص  �ل��ط��ري��ق 
�لرئي�ص،  منفذهم  �مل��وزي��ن��ة 
�لطريق  �ه���رت�ء  �أن  �أ���س��اف��و� 
فح�سب،  �ل��ر�ج��ل��ني  يعيق  ال 
�ملركبات  �أ�سحاب  حتى  ب��ل 
�لذين  �خل��و����ص،  �لناقلني  و 
على  ي��ت��خ��وف��ون  �أ���س��ب��ح��و� 
نقل  يرف�سون  و  مركباتهم 

�الأحياء. هذه  �إىل  �ملو�طنني 
تزد�د  �لطريق  و�سعية  �أن  كما 
ما  �ل�ستاء؛  ف�سل  خالل  �سوء� 
بدوره،  �ملوؤدي  �الزدحام  ي�سبب 
و  �ملو�طنني  �أ�سغال  تعطل  �إىل 

م�ستخدمي  خا�سة  م�ساحلهم، 
حيث  يومي؛  ب�سكل  �لطريق 
ف�سل  يف  �ل��ط��رق��ات  تتحول 

�أوحال. و  برك  �إىل  �ل�ستاء 
�مل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان  ث�����ار  �أ و 
خا�سة،  للبلدية  �ل�سمالية 
�لق�سديرية  �ل�سفائح  م�سكل 
حافة  على  و�سعها  مت  �لتي 
تخّوف  حيث  �لرئي�ص،  �لطريق 
حتى  و  �مل��رك��ب��ات  �أ���س��ح��اب 
�لكبري  �خل��ط��ر  م��ن  �ل��ر�ج��ل��ني 
�ل�سفائح  هذه  ت�سببه  قد  �لذي 
و  �جلوية  �ال�سطر�بات  حال  يف 
طالبو�  �أنهم  موؤكدين  �لرياح، 
وقت  يف  �لبلدية  �ل�سلطات 
ي��ة  �أ لتجنب  بنزعها  ���س��اب��ق، 
ز�ل  ما  �لو�سع  �أن  غري  كارثة، 

�ل�ساعة. حد  �إىل  حاله  على 
ك��م��ا ت�����س��اءل �مل�����س��ت��ك��ون 
�سكان  م��ب��االة  ال  �سبب  ع��ن 
للطريق  �ملجاور  �لتح�سي�ص 
فخمة،  �سكنات  ي�سم  �ل��ذي 
م��ن �ل��و���س��ع��ي��ة �ل��ت��ي مي��رون 
تدخل  �أي  ب��دون  يوميا  عليها 
�ملنطقة  �سكان  ليطالب  منهم، 
هذ�  ي�سلكون  �لذين  �الأحياء  و 
و  لهم،  حل  باإيجاد  �لطريق، 
كان  �لتي  ملعاناتهم  حد  و�سع 
�مل�ساريع  �أ�سحاب  و  �ملقاولون 

فيها. �ملت�سببني  �أهم  �لفخمة، 

ال�شمالية  املنطقة  اأحياء  القريبة منها على غرار  ببلدية اخلروب يف ق�شنطينة و حتى الأحياء  املوزينة  �شكان منطقة  طالب 
اخلروب كحي 900 م�شكن و حي 500 م�شكن "كناب" وحي 2380 وغريها، ال�شلطات البلدية بالتدخل و و�شع حد للمعاناة 
بالبلدية، والتي تعرف كثافة  اأحياء املنطقة ال�شمالية  عد منطقة عبور للعديد من  تمُ التي يعي�شونها مبنطقة املوزينة، التي 
�شكانية عالية، حيث ت�شاءلوا عن �شبب عدم اإدراج م�شاريع تنموية باملنطقة، تقل�س من حجم معاناتهم اليومية، و تخرجهم 

من التهمي�س و الالمبالة اللذين يعي�شونهما، و يف مقدمتها الطريق.

بالبلدية ال�شمالية  املنطقة  اأحياء  من  للعديد  عبور  منطقة  عد  تمُ

م��ك��اف��ح��ة  ف���رق���ة  مت��ك��ن��ت   
للم�سلحة  �لتابعة  �ملخدر�ت 
�لق�سائية  لل�رشطة  �لوالئية 
هذ�  خ��الل  بجاية  والي��ة  باأمن 
�سخ�سني  توقيف  من  �الأ�سبوع 
د�خلية  والي��ة  م��ن  ي��ن��ح��در�ن 
ي��ح��رتف��ان ت��روي��ج �مل��خ��در�ت 
ببجاية،  )�لكوكايني(  �ل�سلبة 
توقيف  بعد  ج��اءت  �لعملية 
من  م�سبوهة  �سياحية  مركبة 
حتمل  �أك�سنت  هيوند�ي  نوع 
من  د�خلية  والية  ت�سجيل  رقم 
�لعاملة  �ل�رشطة  عنا�رش  طرف 
على  �مل��ق��ام  �الأم��ن��ي،  باحلاجز 
كانت  �ل��ربج  �إغ��ي��ل  م�ستوى 
�ل�سياحية  �لقرية  نحو  متجهة 
وبد�خلها  ببجاية،  بوليماط 
تفتي�ص  عملية  وبعد  �سخ�سان، 
�لتلم�ص  عملية  و�إجر�ء  �ملركبة 
�جل�����س��دي ل�����س��ائ��ق �مل��رك��ب��ة 

هذ�  بحوزة  بط  �سُ ومر�فقه، 
بال�ستيكي  كي�ص  �الأخ����ري   
 )07 ( ح���زم  ���س��ب��ع   ب��د�خ��ل��ه 
و�ل��ذي  �أبي�ص  م�سحوق  م��ن 
�سلبة  خم���در�ت  ن��ه  ب��اأ ت��ب��ني 
ب�  وزن���ه  ي��ق��در  )ك��وك��اي��ني( 
�الأم��ر  ويتعلق  غ��ر�م��ات،   5.4
�سنة(،   23 م،  )�ص  باملدعوين 
�أجنز  وقد  �سنة(،   27 خ،  )ع  و 
�مل�ستبه  ���س��د  ج��ز�ئ��ي  م��ل��ف 
ح��ي��ازة  ق�سية  الأج���ل  فيهما 
)كوكايني(  �ل�سلبة  �ملخدر�ت 
غري  بطريقة  للبيع  وعر�سها 
ومت  �لنقل،  �الإخفاء،  م�رشوعة، 
�جلمهورية  وكيل  �أمام  تقدميهما 
�ملخت�سة  بجاية  حمكمة  لدى 
�ملثول  جل�سة  وبعد  �إقليميا 
�أمر  حقهما  يف  �سدر  �لفوري 

يد�ع.  �إ
كرمي . ت 

القب�س على �شخ�شني يحرتفان 
ترويج الكوكايني ببجاية

يف  �النطالق  �إ���س��ارة  �أعطيت 
�ل�سمايل  �ملدخل  تهيئة  �أ�سغال 
جنوب  كلم   160( نقرين  لبلدية 

لوحظ. ما  ح�سب  تب�سة( 
�ل��ذي  �مل�����رشوع  ه��ذ�  يهدف  و 
لوالية  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �أ����رشف 
بوعيطة  �لطاهر  حممد  تب�سة 
�نطالق  �إ���س��ارة  �إع��ط��اء  على 
�الحتفاالت  مبنا�سبة  �أ�سغاله، 
�مل�سادف  �ل�سهيد  ليوم  �ملخلدة 
�إىل  �سنة  كل  من  فرب�ير   18 ل 
�لتي تعد  �ملدينة  "حت�سني و�جهة 
�جلهة  من  تب�سة  والي��ة  بو�بة 

�إي�ساحه. مت  ملا  وفقا   ، �جلنوبية" 
�ملقدمة  لل�رشوحات  و��ستناد� 
تخ�سي�ص  مت  فاإنه  �ملكان،  بعني 
ماليني   10 يفوق  مايل  غالف 
�مل�����رشوع  ه��ذ�  لتج�سيد  دج 
�ملخططات  �سمن  �مل�سجل 
 ،2018 ل�سنة  للتنمية  �لبلدية 
�العتبار  �إعادة  يت�سمن  و�لذي 
نقرين  لبلدية  �ل�سمايل  للمدخل 
�آج��ال  حتديد  مت  فيما  �جلنوبية 
�سدد  قد  و  �أ�سهر.   3 ب  �الإجناز 
باملنا�سبة  للوالية  �لعام  �الأمني 
معايري  �ح���رت�م  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

�أن  و  ال�سيما  �الإجناز  يف  �جلودة 
بالطريق  يتو�جد  �مل�رشوع  هذ� 
بني  �ل��ر�ب��ط   16 رق��م  �لوطني 
موؤكد�  �لو�دي،  و  تب�سة  واليتي 
تنفيذ  حزم  وبكل  "�سيتابع  �أنه 
�إىل  �الإ���س��ارة  �مل�رشوع".جتدر 
�حت�سنت  نقرين  بلدية  �أن 
باليوم  �لر�سمية  �الحتفاالت 
�أ�رشف  حيث  لل�سهيد  �لوطني 
�ل�سلطات  مبعية  �لعام  �الم��ني 
�ملجاهدين،  عديد  و  �لع�سكرية 
من  غ��ف��ري  ج��م��ع  بح�سور  و 
على  �ل��رتح��م  على  �مل��و�ط��ن��ني 

فاحتة  تالوة  و  �ل�سهد�ء  �أرو�ح 
من  �إكليل  و�سع  و  �لكتاب 
مركز  �حت�سن  �ل��زه��ور.ك��م��ا 
�لتمهني  و  �ملهني  �لتكوين 
�لعربي  ب��ن  حممد  ���س��ع��ودي 
تاريخية  حما�رشة  �لبلدية  بذ�ت 
مت  لل�سهيد؛  �لوطني  �ليوم  حول 
بالت�سحيات  خاللها  �لتذكري 
�ملجاهدين  و  لل�سهد�ء  �جل�سيمة 
و  وح��دة  ��سرتجاع  �سبيل  يف 
تكرمي  مت  كما  �جل��ز�ئ��ر  �سيادة 

�سهد�ء. �أر�مل  و  �أبناء 
ق/�ص

اإعطاء اإ�شارة النطالق يف اأ�شغال تهيئة املدخل ال�شمايل لبلدية نقرين بتب�شة 

مطلع  متكن  
�ال����س���ب���وع 
ع���ن���ا����رش 
�أم���ن د�ئ���رة 
�ل��ت��الغ��م��ة 
مب��ي��ل��ة  م��ن 
ت����وق����ي����ف 
و  �سخ�سني 
كمية  ح��ج��ز 

تقدرب�  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  من 
ن�سف  و  مهلو�سة  �أقر��ص   208
ح�سبما  �ملخدر�ت  من  �سفيحة 

. �لوالية  �أمن  م�سالح  من  علم 
�أن  ذ�ت���ه  �مل�����س��در  و�أو����س���ح 
�ىل  تعود  �لق�سية  تفا�سيل 
متعلقة  معلومات  ��ستغالل 
ل�سخ�ص  م�����س��ب��وه  ب��ن�����س��اط 
ث��ر�ت  �مل��وؤ �مل��خ��در�ت و  ي��روج 
حي  م�ستوى  على  �لعقلية 
على  بالتالغمة،  �سمايل  �أوالد 
�ل�رشطة  عنا�رش  قام  ذلك،  �إثر 
بو�سع  �لد�ئرة  باأمن  �لق�سائية 
مكنت  وتر�سد  مر�قبة  نقاط 
يبلغان  �سخ�سني  توقيف  من 
عرث  �سنة  و35   28 �لعمر  من 
من  قطعتني  على  بحوزتهما 
 0.4 ب  وزنها  قدر  �ملخدر�ت 
كب�سولتني    ، للبيع  مهياأة  غ 
�سفرتني  )بريقابالني(،  دو�ء  من 
�أبي�ص  ورق،����س���الح  ل��ق��اط��ع 
مايل  ومبلغ  حمظور)�سكني( 

من  دج   13000.00 ق���دره 
حتويلهما  ليتم  �لبيع  عائد�ت 
ملبا�رشة  �لد�ئرة  �أم��ن  مقر  �إىل 
مع  بالتن�سيق  و  �لتحقيق. 
حمكمة  لدى  �ملخت�سة  �لنيابة 
تفتي�ص  مت  �ل��ع��ي��د  ���س��ل��غ��وم 
حيث  فيهما  �مل�ستبه  م�سكني 
على  �أح��ده��م��ا  د�خ���ل  �سبط 
�ملخدر�ت  من  �سفيحة  ن�سف 
)ك��ي��ف م��ع��ال��ج( ق���در وزن��ه��ا 
�أق��ر����ص   206 و  غ    50.7 ب��� 
�ل��ع��دد  لي�سبح  م��ه��ل��و���س��ة، 
 208 للمحجوز�ت  �الإج��م��ايل 
�لعقلية  �ملوؤثر�ت  من  وحد�ت 
)كيف  �ملخدر�ت  من  غ  و51.1 

 . معالج(
�الإج���ر�ء�ت  ��ستكمال  بعد  و 
�مل�ستبه  ت��ق��دمي  مت  �لقانونية 
�ملخت�سة  �لنيابة  �أم��ام  فيهما 
�لعيد  �سلغوم  حمكمة  ل��دى 
بو�سعهما  �أمرت  �لتي  مبيلة،  

�مل�سدر.   ي�سيف  �حلب�ص  رهن 
مهناوي بوجمعة 

 القب�س على �شخ�شني و حجز 208 
اأقرا�س  مهلو�شة بالتالغمة مبيلة 

�لق�سائية  �ل�رشطة  فرقة  عنا�رش  متكنت 
الأمن  �لتابعة  �خلام�ص  �حل�رشي  لالأمن 
من  �الأ�سبوع،  هذ�  خالل  بجاية  والية 
من  تتكون  �أ���رش�ر  جلماعة  حد  و�سع 
بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�سخا�ص   03
�رشقة  يف  خمت�سة  �سنة،   20 و   18
�خلا�سة  �لعمومية  ن��ارة  �الإ بطاريات 
تفا�سيل  �ل�سم�سية،  �لطاقة  بلوحات 
م�سالح  تلقي  بعد  ج��اءت  �لعملية 
�لرقم  على  هاتفية  ملكاملة  ليال  �ل�رشطة 
قيام  مفادها  �لوطني،  لالأمن  �الأخ�رش 

�رشقة  مبحاولة  فيهم  م�ستبه  �أ�سخا�ص 
�مل�سّغلة  �لعمومية  ن��ارة  �الإ بطاريات 
بالقرب  �ل�سم�سية  �لطاقة  بلوحات 
كرمي  ب�سارع  �لت�سلية  حديقة  م��ن 
�أر�سية  بتخريب  قامو�  بعدما  بلقا�سم 
عنا�رش  �نتقلت  ذلك  فور  �لر�سيف، 
وبو�سولهم  �ملكان  عني  �إىل  �ل�رشطة 
�لفالح  �سوق  بني  �لفا�سل  �ملمر  �إىل 
لفت  �لت�سلية،  ح��دي��ق��ة  و  �سابقا 
در�ج��ة  منت  على  �سخ�ص  �نتباههم  
�ل�رشطة  عنا�رش  روؤيته   ومبجرد  نارية 

و  نارية  در�جة  منت  على  بالفر�ر  الذ 
ترك  بعدما  �إيقافه  مت  مالحقته  بعد 
عرب  ب��ال��ف��ر�ر  والذ  �ل��ن��اري��ة  در�ج��ت��ه 
عنا�رش  متكنت  قد  و  �ل��و�دي،  جمرى 
حمفظة  ����س��رتج��اع  م��ن  �ل�����رشط��ة 
و  حديدية  مطرقة  بد�خلها  ظهرية 
يف  �لفاعلون  ��ستعملها  �أخرى  �أغر��ص 
مر�فقاه  بينما  �ل�رشقة،   جرم  �قرت�فهم  
عملية  �الأزقة،  و�سط  �لفر�ر  من  متكنا 
مكنت  فيه  �مل�ستبه  م��ع  �لتحقيق 
و�لقب�ص  �رشيكايه  هوية  حتديد  من 

فرتة  يف  عليهما 
ق��د مت  و  وج��ي��زة، 
جز�ئي  ملف  �إجناز 
���س��د �مل�����س��ت��ب��ه 
ف���ي���ه���م الأج�����ل 
�ل�رشقة  ق�سية 
تلب�ص،  حالة  يف 
�أمام  تقدميهم  ومت 
�لق�سائية  �جلهات 

. ملخت�سة �
 كرمي . ت 

توقيف جماعة اأ�شرار خمت�شة يف ال�شرقة ببجاية
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بالنعــامـة الفالحـي  لل�شقـي  بئرا   51 اإجنــاز 

حممد علي 
------------------ 

هذه  �أن  �سوي�سي  كمال  �أو�سح 
م�ستوى  على  �ملتو�جدة  �الآبار 
حلن�ص"  "مكمن  �لتنقيب  حقل 
ب���د�ئ���رة م��ك��م��ن ب���ن ع��م��ار، 
حتويل  عملية  �إطار  يف  �أجنزت 
والية  من  �لغربي  �ل�سط  مياه 
تلم�سان  واليتي  نحو  �لنعامة 
�نتهت  و  بلعبا�ص،  �سيدي  و 
ب�سبكة  تو�سيلها  �أ���س��غ��ال 
�أي�سا،  جتهيزها  و  �لكهرباء 
حاليا،  م�ستغلة  غري  �أنها  "غري 
�الأوىل  بالدرجة  موجهة  وهي 
�ملتعلقة  �ل��ك��ربى  للتهيئات 
�لفالحية  �مل�ساحات  بتو�سيع 
�ملتحدث  �مل�سقية".�أ�ساف 
�ستو�سع  ب�����ار  �الآ ه���ذه  �أن 
�نتهاء  بعد  �ال�ستغالل  حيز 
كلم،   20 بطول  قنو�ت  �إجن��از 
نحو  �مل��ي��اه  حت��وي��ل  و  ل�سخ 
�ملربجمة  �ال�ست�سالح  مناطق 
�مل�سالح  م��دي��ري��ة  ط��رف  م��ن 
على  �لنعامة،  لوالية  �لفالحية 

بن  مكمن  بلديتي  م�ستوى 
عبد  قرية  و  �لق�سدير  و  عمار 
3 من�ساآت كربى  �ملوىل، و�إجناز 
�أي�سا  �الن��ت��ه��اء  و  للتخزين، 
�الآيل  للت�سيري  نظام  �إجناز  من 
�أ�سار  �أخرى،  جهة  بعد.من  عن 
16 تنقيبا مائيا  �أن  �إىل  �مل�سوؤول 
�ل�سالح  باملاء  للتزود  موجهة 
يف  ل��رت   600 بتدفق  لل�رشب 

مرحلة  يف  حاليا  هي  �لثانية، 
�لعملية  �إطار  يف  �ال�ستغالل، 
بتحويل  �خل��ا���س��ة  �ل��ك��ربى 
�لهيدروغر�يف  �حلو�ص  مياه 
والي��ة  م��ن  �ل��غ��رب��ي  لل�سط 
تلم�سان  واليتي  نحو  �لنعامة، 
بلعبا�ص.ت�ستفيد  �سيدي  و 
بلدية   19 �لعملية  هذه  �سمن 
لل�رشب،  �ساحلة  مياه  حجم  من 

مكعبا  مرت�   31550 ب  يقدر 
بوالية  بلديات   3 منها  يوميا، 
 2350 م��ن  ت�ستفيد  �لنعامة 
بلديات  و7  يوميا،  مكعبا  مرت� 
12300 مرت  تلم�سان ب  بوالية 
يف  بلديات  و9  يوميا،  مكعب 
بحجم  بلعبا�ص  �سيدي  والي��ة 
�أ�سار  كما  مكعب،  مرت   16900

�مل�سدر. �إليه 

الغربي،  ال�شط  مياه  اإطار عملية حتويل  الفالحي، يف  لل�شقي  بئرا موجها   51 باإجناز وجتهيز  النعامة  تعززت ولية 
املائية. اأفاد به مدير املوارد  ح�شب ما 

الغربي ال�شط  مياه  خالل لقاء باملنتخبني واجلهاز التنفيذي  حتويل 

�أه���م  ع���ر����ص  �ج���ت���م���اع  يف 
عن  �مل��ن��ب��ع��ث��ة  �ل��ت��و���س��ي��ات 
�ج��ت��م��اع �حل��ك��وم��ة و�ل���والة 
�جلديد  �ل��والي��ة  و�يل  تر�أ�سه 
�ملجل�ص  مع  حمفوظ  زكريفة 
�ملجال�ص  وروؤ���س��اء  �لتنفيذي 
�لو�يل  دعا  �لبلدية،  �ل�سعبية 
على  �مل��ح��ل��ي��ني  �مل�����س��وؤول��ني 
�ل�����س��ارم  �لتنفيذ  �����رشورة 
�لتو�سيات  لكل  و�مل��ي��د�ين 
بثقل  و�الإح�سا�ص  و�لتعليمات 
ما  منها  ال�سيما  �مل�سوؤولية 
عن  �لغنب  ورفع  بتنمية  يتعلق 
حت�سي  و�لتى  �لظل،  مناطق 
�لعديد  تي�سم�سيلت  والي��ة 
ل��ح  �أ كما   ، تر�بها  ع��رب  منها 
على  للوالية  �الأول  �مل�سوؤول 
�لقانون  تطبيق  على  �حلر�ص 
�إ�سافة  �لدولة  نو�ة  باعتباره 
�لنفقات  تر�سيد  �رشورة  على 
على  �أكد  كما   ، �لتبذير  وجتنب 
�حللول  ع��ن  �لبحث  ����رشورة 
�ملطروحة  للم�ساكل  �لناجعة 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع �جل��ه��ات 
ب�سفة  �لق�ساء  ق�سد  �ملعنية 
مظاهر  ك��ل  على  م�ستعجلة 
�لتى  �لرهيب  �لتنموي  �لتاأخر 

ال�سيما  �ملناطق،  هذه  ت�سهدها 
ظروف  بتح�سني  يتعلق  فيما 
توفري  خ���الل  م��ن  �ل�����س��ك��ان 
�لتجنيد  مثل  �ل�����رشوري��ات 
و�لطرق  �مل�سالك  �سيانة  على 
�ل�رشب  مبياه  وتزويدهم  �لريفية 
�لو�يل على روؤ�ساء  �سدد  ، كما 
منها  خا�سة  �لبلدية  �ملجال�ص 
ب�رشورة  �لنائية،  �لبلديات 
�ت��خ��اذ  يف  �مل��و�ط��ن  �إ�����رش�ك 
مبختلف  يتعلق  فيما  �لقر�رت 
�لهادفة  و�لعمليات  �مل�ساريع 
معي�ستهم  ظروف  حت�سني  �يل 
�الأ�سا�سي  �لهدف  يبقى  حيث 
يف  �لبقاء  على  ت�سجيعهم   هو 
معي�سية  ظروف  يف  منا�سبهم 
�ل�رش�حة  مرعاة  مع  مقبولة، 
�مليد�ين  و�الحتكاك  و�ل�سفافية 

. �ملو�طنني  مع  و�ملبا�رش 
�مل�سعى  ه��ذ�  تر�سيخ  وق�سد 
�لوالية  و�يل  �سيبا�رش  ميد�نيا 
�سل�سلة  �ملقبلة  �الأي��ام  خ��الل 
م���ن �ل����زي����ار�ت �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�لوالية  مناطق  كافة  �ست�سمل 
على  لال�طالع  ��ستثناء  دون 

بالوالية.   �لتنمية  م�ستوى 
حميد  زغارية 

وايل تي�شم�شيلت اجلديد يدعو 
امل�شوؤولني املحليني لفتح قنوات 

الت�شال

�لوطني  �لدرك  م�سالح  ك�سفت 
بغليز�ن  �الإقليمية  باملجموعة 
حجز  من  متكنت  م�ساحلها  �ن 
�ل�سعري  م��ن  م��ع��ت��ربة  كمية 
مادة  �ىل  �إ�سافة  و�ال�سمنت، 
يف  وه��ذ�  و�ل�سجائر   �ل�سمة 
خالل  متفرقة  عمليات  ت�سع 
فيفري  �سهر  من  �الوىل   15
�جلاري وهذ� يف ميد�ن �ل�رشطة 
 250 حجز  منها  �القت�سادية 
كانت  �لذرى  مادة  من  قنطار�أ 
نوع  طريقي  ج��ر�ر  م��نت  على 
والي��ة  م��ن  ق���ادم  مر�سيد�ص 
والية  نحو  طريقه  يف  وه��ر�ن 
�لت�سليم  �سند  تقدمي  مع  تيارت، 

غ��ري م��ط��اب��ق ل��ل��م��و����س��ف��ات 
من  قنطار�   190 �لقانونية، 
منت  على  كانت  �ل�سعري  م��ادة 
من  ق��ادم  رون��و  ن��وع  طريقي 
مدينة  ب��اجت��اه  وه���ر�ن  مدينة 
�لفاتورة،  تقدمي  دون  غليز�ن 
من   )400+200( قنطار   600
على  ك��ان��ت  �الإ���س��م��ن��ت  م���ادة 
مان  نوع  طريقيني  جر�رين  منت 
نحو  متوجهني  رونو  نوع  و�آخر 
�أرهيو  وو�د  �ل�سلف  مدينتي 
حيازتهما  )ع��دم  �لتو�يل  على 
 1227 �ل�����رش�ء(،  فاتورة  على 
�سري�ميك  بالط  من  مربعا  مرت� 
طريقي  جر�ر  منت  على  كانت 

قادما  ك��ان  لونق  �سينق  ن��وع 
مدينة  باجتاه  وهر�ن  مدينة  من 
مطاقة  غري  )�لفاتورة  تيارت 
 6300 �لقانونية(،  للمو��سفات 
خمتلف  م��ن  ���س��ج��ائ��ر  ع��ل��ب��ة 
 960 �إىل  باالإ�سافة  �الأن���و�ع 
 1200 �أ�سيلة،  نوع  �سمة  كي�ص 
حمملة  كانت  �ل�سي�سة  حجر 
رون��و  ن��وع  �سيارة  م��نت  على 
مدينة  نحو  متوجهة  كونغو 
مع�سكر   والي��ة  �الأب��ط��ال  و�د 
فاتورة  �ساحبها   �متالك  )عدم 
ي�سمح  �لذي  �لتجاري  و�ل�سجل 
 250 �لن�ساط(  هذ�  مبمار�سة  له 
�حلكولية  �مل�رشوبات  من  وحدة 

و�الأح��ج��ام  �الأن����و�ع  خمتلفة 
�ملحاذية  �حلقول  باأحد  خمباأة 
�أ   07 رق��م   �ل��والئ��ي  للطريق 
جديوية  مدينتي  ب��ني  �ل��رب��ط 
�مل��ي��ه��وب،  ���س��ي��دي  و�أوالد 
وح��دة   215 �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
قولف  نوع  �سيارة  د�خل  �أخرى 
�جلمعة  بو�دي  �ل�ساد�ص  �جليل 
مت  �لنيابة  لتعليمات  تنفيذ� 
�سد  ق�سائية  ملفات  �إجن���از 
حجز�  �لب�سائع  حجز  �ملعنيني، 
�مل�رشوبات  ت�سليم  مع  �عتباريا 
�إىل  �لتبغية  و�مل��و�د  �لكحولية 

بغليز�ن �لدولة  �أمالك  مديرية 
ع�سام �بو 

حجز اأكرث من 06 األف علبة �شجائر و 600 قنطار من مادة ال�شمنت 
بغليزان 

بكل  �جلرمية  مكافحة  �إطار  يف    
منها  خا�سة  و�أمناطها  �أ�سكالها 
�ل�رشعية  غري  باملتاجرة  تعلق  ما 
معلومات  على  بناًء   ، باملخدر�ت 
�ل�����رشط��ة  ق���و�ت  �إىل  وردت 
تالوت  عني  د�ئرة  الأمن  �لتابعة 
يقومون  �أ�سخا�ص  وجود  مفادها 
مت  عليه  و  �مل��خ��در�ت،  برتويج 
توقيف  و  حمكمة  خطة  و�سع 
خمرج  م�ستوى  على  �ملركبة 

متنها  على  كان  �لتي   ، �ملدينة 
باملدعو/  �الأمر  يتعلق  �سخ�سان 
ح  خ  �ملدعو/    �سنة/،   30 و  ر. 
�لتلم�ص  عملية  �أثناء  �سنة/،   27
و  �ل��ذك��ر  ل�سالفي  �جل�����س��دي 
�لعملية  �أ�سفرت  �ملركبة،  تفتي�ص 
�ملخدر�ت  من  كمية  حجز  عن 
 190 ب�:  �ملقدر  باإحكام  خمباأة 
�سفيحتني  �سكل  على  غر�ما، 
غر�ما،   95 ب��وزن  �سفيحة  كل 

قدر  م��ايل  مبلغ  �إىل  �إ���س��اف��ة 
�لتحريات  بعد  دج،   5000 ب���: 
�الأمر  عنا�رش  طرف  من  �ملعمقة 
�ملمون  ه��وي��ة  ع��ن  �لك�سف  مت 
�مل�سبوطة،  للكمية  �لرئي�سي 
 40 ب  م  باملدعو/  �الأم��ر  يتعلق 
م�سبوق  و  باالإجر�م  معتاد  �سنة/، 
بالتفتي�ص،  �إذن  بناًء على  ق�سائيا، 
فيه  �مل�ستبه  م�سكن  تفتي�ص  مت 
يف  متثلت  �إيجابية  �لعملية  كانت 

حمظورة  �أ�سلحة  على  �لعثور 
خا�سة  �أغر��ص  �إىل  باالإ�سافة 
ملف  �إجناز  مت  �ملخدر�ت،  برتويج 
�أط���ر�ف  مبوجبه  ق��دم  ق�سائي 
�جلمهورية  وكيل  �أمام  �لق�سية 
عن  ميمون  �أوالد  حمكمة  لدى 
يف  �ل�رشعي  غري  �الجتار  ق�سية 
�ل�رش�ء  �لنقل   ، �حليازة  �ملخدر�ت 

�لبيع. ق�سد 
عمر بكاي 

تفكيك جمعية اأ�شرار خمت�شة يف الجتار غري ال�شرعي باملخدرات
 يف تلم�شان 

�من  م�سالح  قامت 
د�ئ������رة �ل��ع��ام��ري��ة 
عمليات  بعد  موؤخر� 
�����رشط����ة ب��اإق��ل��ي��م 
م�ست  �الخت�سا�ص 
خم��ت��ل��ف �أح���ي���اء و 
خا�سة  �ملدينة  �سو�ع 
�ل��ن��ق��اط �ل�����س��ود�ء 

بع�ص  رو�ج  تعرف  �لتي  و 
�جل���ر�ئ���م �حل�����رشي��ة، ب��ه��دف 
�أ�سكال  ك��ل  على  �لق�ساء 
ب�سط  �أج���ل  م��ن  و  �الإج����ر�م 
ل�سكان  �لطماأنينة  و  �الأم��ن 
�الأحياء. كما مت من خاللها  هذه 
و  مبد�خل  مر�قبة  بنقاط  �لقيام 
بها  مير  كونها  �ملدينة،  خمارج 
و   02 رق��م  �لوطني  �لطريق 
مرورية  حركة  يعرف  �ل��ذي 

، للمركبات  كثيفة 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �أ����س���ف���رت ع��ن 
حمل  �سخ�سا   23 ت��وق��ي��ف 

ت�سمنت  ق�����س��ائ��ي��ة  �أو�م����ر 
ق��ر�ر  ���س��ورة  ع�رشين   )20 (
�أو�م��ر   )03 (  ، للحب�ص  نهائي 
ب��ال��ق��ب�����ص ب��ط��ري��ق �الإك����ر�ه 
بالقب�ص  �أم��ر   02 و  �ل��ب��دين 
مركبة   350 مر�قبة  جانب  �إىل 
عن  �أ�سفر  مما  نارية،  در�جة  و 
مرورية  خمالفة   101 حترير 
حملتني  تنظيم  �إىل  باالإ�سافة 
ملركبات  بالن�سبة  حت�سي�سيتني 
القت  �لثقيل،�لعملية  �ل��وزن 
�سكان   لدى  كبري�  ��ستح�سانا 

�لعامرية. مدينة 
عمر  بكاي 

اأمن العامرية  بتلم�شان يوقف
 23 �شخ�شا حمل اأمر ق�شائي

جن��ا ث��الث��ة �أ���س��خ��ا���ص ت��رت�وح 
�سنة  �ل25  ب��ني  م��ا  �أع��م��اره��م 
حمقق  م��وت   م��ن   �سنة  و28 
قطار  ��سطد�م  �إثر  �أم�ص  �أم�سية 
ب�سيارة  �وت���ور�ي  �مل�سافرين 
على  كان  بيكانتو،  �لنوع  من 
غري  مبمر  �أ�سخا�ص  ثالثة  متنها 
مبحاذ�ة  �ملهايدية  بدو�ر  حمرو�ص 
�ل�سيار  حمطة �خلدمات بالطريق 

�حلمادنة.  ببلدية  غ��رب  ���رشق 
ب��ج��روح  �أ���س��ي��ب��و�  �ل�سحايا 
�إىل  �ثرها  على  نقلو�  متفاوتة 
�لطبية  �ال�ستعجاالت  م�سلحة 
فرن�سي�ص  �ح��م��د  مب�ست�سفى 
با�رشت  فيما  �ره��ي��و  ب���و�دي 
حتقيقا  �لوطني  �لدرك  م�سالح 

�الأليم. �حلادث  مالب�سات  يف 
ع�سام �بو 

اإ�شابة 03 اأ�شخا�س بجروح بليغة 
يف حادث مرور بغليزان 

�ليوم  تي�سم�سيلت  والية  �أحيت 
ل  �مل�����س��ادف  ل�سهيد  �لوطني 
بعديد  �سنة  كل  من  فيفري   18
عليها  �أ���رشف  �لتى  �الأن�سطة، 
حمفوظ   زكريفة  �لوالية  و�يل 
رف��ق��ة �ل�����س��ل��ط��ات �مل��دن��ي��ة، 

�لع�سكرية و�الأ�رشة �لثورية  �أين 
مقربة  نحو  �لتوجه  �لبد�ية  كانت 
بعا�سمة  �ل�سفا  عني  �ل�سهد�ء 
كلمة  �إل��ق��اء  مت  حيث  �ل��والي��ة 
�الأمني  طرف  من  �ملنا�سبة  حول 
وكذ�  �ملجاهدين  ملنظمة  �لوالئي 

�لوالئي  �الأمني  طرف  من  كلمة 
 ، �ل�����س��ه��د�ء  �أب��ن��اء  لتن�سيقية 
فعاليات  تن�سيط  �إيل  �إ�سافة 
و�إلقاء  باملنا�سبة  تاريخية  ندوة 
بليل  �الأ�ستاذ  قبل  من  حما�رشة 
حممد من جامعة تيارت ، كما مت 

�لثورية  �الأ�رشة  تكرمي  باملنا�سبة 
وجماهدين،  �ل�سهد�ء  �أبناء  من 
�أن�سطة  تن�سيط  على  ف�سال 
ريا�سي  عتاد  وتوزيع  ريا�سية 

�ل�سبانية.  �ملوؤ�س�سات  على 
حميد  زغارية 

تي�شم�شيلت ت�شرف على اإحياء يوم ال�شهيد بعديد الأن�شطة 
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 بن �شبعيني يعود اإىل 
تدريبات مون�شنغالدباخ

اأندي ديلور يحطم اأرقام 
مبابي و عطال كاأ�شرع لعب 

يف الدوري الفرن�شي

وا�سل الرنويجي اإيرلينج هالند 
بورو�سيا  بقمي�س  ال�سباك  هــز 
مواجهة  خالل  وذلك  دورمتوند، 
ذهاب  يف  جريمان،  �سان  باري�س 

ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
�سباك  �سيد  يف  ــد  ــالن ه وجنـــح 
يف  بهدفني،  الباري�سي  الفريق 
الفي�ستيفال  اأ�سود  مع  ظهور  اأول 

بدوري الأبطال.
"اأوبتا"  �ــســبــكــة  وبـــحـــ�ـــســـب 
الـ19  �ساحب  فــاإن  لالإح�ساءات، 
تاريخ  يف  ــب  لع اأول  ــات  ب عــاًمــا 
دورمتوند ي�سجل يف ظهوره الأول 
اأملانيا  وكــاأ�ــس  "البوند�سليجا  يف 

ودوري الأبطال".

هدفه  اإىل  بذلك  هالند  وو�سل 
دورمتوند  اإىل  و�سوله  منذ  الـ11 
ــتــوي، وذلــك  الــ�ــس ــو  ــات ــريك امل يف 
مــبــاريــات   7 يف  م�ساركته  رغـــم 
ما  وهــو  البطولت،  بكافة  فقط 
تــاريــخ  يف  لعـــب  اأي  يفعله  مل 

البوند�سليجا.
واأ�سارت ال�سبكة اإىل جناح هالند 
يف ت�سجيل اأكرب عدد من الأهداف 
ـــات  ـــدوري ــي ال ــب ــة لع ــاف بـــني ك
وذلــك  الــكــربى،  الـ5  ــة  ــي الأوروب
يف  الفريق  مع  الأول  ظهوره  منذ 

يناير/كانون الثاين املا�سي.
باأن  فاأفادت  "�سكواكا"  �سبكة  اأما   
 20 حتت  لعب  ثاين  بات  هالند 

عاًما ي�سجل مع فريقني خمتلفني 
الأبطال،  دوري  تاريخ  مدار  على 
�سان  جنــم  مــبــابــي،  كيليان  بعد 

جريمان.
اأول  الرنويجي  النجم  واأ�سبح 
ي�سجل  البطولة  تاريخ  يف  لعب 
مو�سم  يف  خمــتــلــفــني  لــفــريــقــني 

واحد.
اأهداف   10 اإىل  هالند  وو�سل 

لي�سبح  ــال،  ــط الأب دوري  يف 
تــاريــخ  يف  لعــــب  اأ�ـــســـغـــر 
مو�سم  يف  ذلك  يفعل  البطولة 

واحد.
ــــح املـــهـــاجـــم الـــ�ـــســـاب يف  وجن

روبرت  البولندي  �سجل  معادلة 

لــيــفــانــدوفــ�ــســكــي، 
ميونخ،  بايرن  مهاجم 

�سدارة  �سوًيا  ليتقا�سما 
دوري  ــــــدايف  ه قـــائـــمـــة 

املو�سم بر�سيد  الأبطال هذا 
اأهداف.  10

ال�سادرة  اأملانيا،  �سحف  دورمتوند،  بورو�سيا  مهاجم  هالند،  اإيرلينج  الرنويجي  احتل 
ليقود  جريمان،  �سان  باري�س  �سباك  يف  �سجلها  التي  الثنائية  بعد  الأربعاء،  ام�س  �سباح 

فريقه للفوز )1-2(، اأم�س، يف ذهاب دور الـ16 بدوري اأبطال اأوروبا.
اأحرز  بعدما  الحتفال"،  لهالند  "ميكن  بعنوان   "Westfalenpost" �سحيفة  وخرجت   

�ساحب الـ19 عاًما هدفني، خالل ظهوره الأول بقمي�س اأ�سود الفي�ستيفال يف دوري 
الأبطال.

بهديف  تغنت  حيث  هالند"،  "العمالق  بعنوان  فخرجت  "بيلد"  �سحيفة  اأمــا 
املهاجم الرنويجي ال�ساب.

هالند  قـــدرات  يف   "Westfalische Rundschau" �سحيفة  تغزلت  كما 
التهديفية، وو�سعته يف واجهة غالفها، احتفاًء مبا قدمه يف مباراة الأم�س.

خطف الرنويجي اإيرلينج هالند، مهاجم 
كرة  ع�ساق  اأنــظــار  ــد،  ــون دورمت بورو�سيا 
على  فريقه  فوز  يف  م�ساركته  بعد  القدم 
اأم�س   ،)2-1( جريمان  �سان  باري�س  ح�ساب 
الثالثاء، يف ذهاب دور الـ16 بدوري اأبطال 

اأوروبا. 
هديف  ت�سجيل  يف  جنح  الرنويجي  الــدويل 
اأ�سود الفي�ستيفال، ليعزز فر�سه يف التاأهل 
لربع النهائي قبل جولة الإياب يف مار�س/ 

اأذار املقبل.
الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  واألقت   
رقم  ت�سجيل  يف  هالند  جناح  على  ال�سوء 

جانب  اإىل  الأم�س،  مباراة  خالل  ا�ستثنائي 
هدفيه املميزين.

�ساحب  قــيــام  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ـــســـارت   
اأثناء  مرًتا   60 مل�سافة  بالرك�س  عاًما  الـ19 
 36 اإىل �سرعة ق�سوى بلغت  املباراة، لي�سل 

كم/ �ساعة.
 وقطع هالند تلك امل�سافة ب�سرعة مذهلة 
ارتقى  بعدما  فقط،  ثانية   6.64 غ�سون  يف 
داخل  العر�سية  الكرات  ــدى  اإح لت�ستيت 
يرك�س  اأن  قبل  دورمتوند،  جزاء  منطقة 
�سريًعا للم�ساركة يف هجمة مرتدة لفريقه.
�سجله  الذي  الرقم  باأن  ال�سحيفة  واأفادت   

اللحظات  هالند يف تلك 
للمناف�سة  بالفعل  يوؤهله 

العامل  بطولة  يف  كعداء 
 60 ب�سباق  القوى  لألعاب 

مرًتا.
ب�سرعته  هالند  ــرتب  واق  

العاملي،  القيا�سي  الرقم  من 
الأمريكي  العداء  با�سم  امل�سجل 

حققه  الــذي  كوملان،  كري�ستيان 
اأي  ثانية،   6.34 خالل   2018 عام 

املهاجم  عن  فقط  ثانية   0.3 بفارق 
الرنويجي.

حظي النجم املغربي ال�سابق، عبد ال�سالم 
اجلماهري  مــن  كبري  با�ستقبال  وادو، 
مبقر  �ــســادفــتــه  اأن  بــعــد  اجلـــزائـــريـــة، 
الفرن�سية،  ميتز  مدينة  يف  القن�سلية 
من  راآه  مبا  املعتزل  الالعب  فوجئ  حيث 

قوة العالقات بني ال�سعبني.
الذين  اجلزائريون  املواطنون  وا�ستقبل 
ق�ساء  اأجــل  مــن  القن�سلية  مبقر  كــانــوا 
الذي  ال�سابق،  املغربي  الالعب  اأعمالهم، 
اإ�ــســراف  حتــت  تكوينية  ــرتة  ف �سيق�سي 
ــر الــفــنــي، جــمــال بــلــمــا�ــســي، وهــو  ــدي امل
الأرا�ــســي  لــدخــول  التاأ�سرية  ملف  يعد 
التدريبي  املع�سكر  موعد  يف  اجلزائرية 
الذي ي�سبق مباراة زميبابوي املزدوجة يف 

�سهر مار�س/ اآذار املقبل.
امتنانه  عــن  وادو  الــ�ــســالم  عبد  وعـــربرّ 
احلفاوة  راأى  اأن  بعد  للجزائريني  ال�سديد 
ح�سابه  عرب  فقال  بها،  ا�ستقبلوه  التي 
"تويرت":  التوا�سل  موقع  على  الر�سمي 
قبل  من  ومذهاًل  حاراً  ا�ستقباًل  "تلقيت 
موظفي القن�سلية اجلزائرية، واملواطنني 

املوجودين مبيتز".
بقوله:  حديثه  املغرب  اأ�سطورة  وتابع 

اأن للجزائريني �سغفًا كبرياً بكرة  "عرفت 
القدم، اأ�سكركم جزيل ال�سكر على لطفكم 
وحتيا  فيكم،  اهلل  بارك  الرائع،  وتعاملكم 

اجلزائر".
قبل  اجلزائري  القدم  كرة  احتــاد  ووافــق 
الأطل�س"  "اأ�سود  جنم  ان�سمام  على  اأيــام 
بعد  الفني،  الطاقم  �سمن  ليكون  ال�سابق، 
اأن  قبل  للتدريب،  خا�س  تكوين  ــراء  اإج
ويكتفي  ــر  الأم اآخــر  يف  املعطيات  تتغري 

باحل�سور كمرتب�س.
وعبد  بلما�سي  جمال  الثنائي  وتربط 
لعبا  اأن  بعد  �سداقة،  عالقة  وادو  ال�سالم 
الفرن�سي،  فالن�سيان  نــادي  يف  بع�س  مع 
ب اجلزائري �سديقه املغربي  اأن يدررّ قبل 
القطري  خلويا  نــادي  على  اإ�سرافه  عند 
)الدحيل حاليًا(، ليجمعهما القدر جمدداً 

مبنتخب "حماربي ال�سحراء".
ق.ر

ك�سفت �سحيفة �سكاي �سبورت الربيطانية 
قرر  حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم  بان 
البقاء يف نادي مان�س�سرت �سيتي مهما كانت 

العقوبة.
با�ستثناء  و  باأنه  �سبورت  �سكاي  اكــدت  و 
احلار�س برافو و الملاين �ساين فان لعبي 
للفريق  وفاءهم  اعلنوا  �سيتي  مان�س�سرت 

الجنليزي.
حتى  الفريق  يــغــادرو  لن  بانهم  ــدوا  اك و 
ابطال  دوري  م�سابقة  يف  ي�ساركوا  مل  لو 
اوروبا خالل املو�سمني املقبلني �ساأنهم �ساأن 

غوارديول.
حمرز  ريــا�ــس  ــري  ــزائ اجل النجم  ليوؤكد 
بقاءه يف الفريق الجنليزي رغم العقوبة 
عليه  الوروبـــــي  الحتــــاد  �سلطها  الــتــي 
ابطال  دوري  يف  امل�ساركة  من  باحلرمان 

اوروبا ملدة مو�سمني.
�سيتي  مان�س�سرت  ادارة  ان  بالذكر  جدير 
ملحكمة  قـــوي  رد  و  ا�ــســتــثــنــاف  �ــســتــقــدم 
التحكيم الريا�سي على القرار الذي اعلنه 

الحتاد الوروبي.
ق.ر

وا�سل املهاجم الدويل اجلزائري ا�سالم �سليماين عرو�سه القوية 
هذا املو�سم يف املالعب الفرن�سية مع فريقه اجلديد نادي موناكو.
الثانية  للمرة  النت�سار  لتحقيق  فريقه  �سليماين  قاد  حيث 
نادي  �سد   1 الليغ  يف  له  جديدا  هدفا  �سجل  بعدما  التوايل  على 

مونبيلييه.
و بهد هذا النت�سار حقق �سليماين جائزة اأف�سل لعب يف املباراة 
للمرة الرابعة كاأكرث لعب يفوز بها هذا املو�سم من جانب موناكو.
الذي  يدر  بن  و�سام  الفريق  يف  زميله  على  �سليماين  تفوق  حيث 
هذا  هدف   16 �سجل  بعدما  الليغ1  يف  رائعا  مو�سما  بــدوره  يقدم 

املو�سم.

ــان يف  ــريم دخـــل بــاريــ�ــس �ــســان ج
 2-1 هزميته  بعد  جــديــدة  اأزمـــة 
دوري  يف  دورمتــونــد  بورو�سيا  من 
حيث  الثالثاء،  يوم  اأوروبا،  اأبطال 
�سيلفا  دا  نيمار  الفريق  جنم  عــاد 

لتوجيه انتقادات لناديه.
من  خرج  الذي  فرن�سا،  بطل  وبدا 
نف�س الدور يف اآخر 3 موا�سم، ثقيل 
وظهر  املعتاد  غــري  على  احلــركــة 
ت�سجيل  رغم  باهت  ب�سكل  نيمار 

دفع  ممــا  الــوحــيــد،  فريقه  ــدف  ه
اللوم  لإلــقــاء  الــربازيــلــي  الــالعــب 
على النادي الذي مل مينحه الوقت 
دور  قبل  لياقته  ل�ستعادة  املنا�سب 

الـ 16.
مباراته  الربازيل  مهاجم  وخا�س 
اأ�سبوعني  مــن  اأكـــرث  منذ  الأوىل 
اإ�سابة ب�سيطة يف  بعد راحة عقب 
يف  اأفرط  النادي  اأن  ويرى  ال�سلوع، 

احلر�س.

"من  ال�سحفيني:  نــيــمــار  واأبـــلـــغ 
مل  مباريات.   4 عن  الغياب  ال�سعب 
قرار  بل  لالأ�سف  قــراري  هذا  يكن 
اأ�سحاب  هــم  والأطـــبـــاء.  ــادي  ــن ال

القرار الذي مل يعجبني".
وكنت  كثريا  "تناق�سنا  ــاف:  واأ�ــس
اأريد اللعب و�سعرت باأنني يف حالة 
ي�سعر  كـــان  ــادي  ــن ال لــكــن  ــدة،  ــي ج
باخلوف ويف النهاية اأنا من يعاين".

وقال املدرب توما�س توخيل، الذي 

واجه انتقادات لعدم الدفع بثنائي 
ومــاورو  كافاين  اإدين�سون  الهجوم 
اإيكاردي يف الرمق الأخري من اللقاء 
"افتقد  نيمار  اإن  الــتــاأخــر،  ــم  رغ

الإيقاع والقدرة التناف�سية".
ليوناردو  اأبعد  املا�سي  الأ�سبوع  ويف 
جريمان  ل�سان  الريا�سي  املــديــر 
الفريق  حول  "ال�سلبية"  ــواء  الأج
باخلوف  ال�سعور  يجب  ل  اإنه  قائال 
لعبي  اأف�سل  من  "اثنني  وجود  يف 
وكيليان  نيمار  اإىل  م�سريا  العامل"، 

مبابي.
ورغم تعاون الثنني يف هدف �سان 
جريمان، الثالثاء، خطف املهاجم 
الرنويجي ال�ساعد اإيرلينج هالند 
دورمتوند  هديف  و�سجل  الأ�ــســواء 
الأملاين  للفريق  الأف�سلية  ليمنح 
مار�س/   11 يوم  باري�س  زيارة  قبل 

اآذار يف الإياب.
"لعب  فــريــقــه  اإن  تــوخــيــل  ـــال  وق
النتقادات  ــم  رغ �سديد"  بخوف 
 3-4-3 خطة  تطبيق  ب�سبب  �سده 
كيمبيمبي  برين�سل  املدافع  لكن 

رف�س حتميل امل�سوؤولية للمدرب.
تــتــعــلــق  ل  "الهزمية  وقـــــــال: 
بــخــطــط املــــدرب بل 

بالالعبني".

هالند يدخل تاريخ دوري الأبطال من 3 اأبواب

�شحف اأملانيا يف قب�شة العمالق هالند

هالند العّداء يقرتب من رقم قيا�شي

م�شاعد بلما�شي اجلديد ي�شيد بحفاوة وا�شتقبال اجلزائريني

�شليماين يتخطى بن يدر ويحقق رقما قيا�شيا جديدا يف "الليغ1"

ح�شب �شبكة "�شكاي �شبورت"

حمرز يوؤكد وفاءه لل�شيتي رغم عقوبة الحتاد الأوروبي

مدرب ميالن: "بن نا�شر لعب رائــــــع نيمــــــــار يهاجم "�شان جريمان"
لكــــن هذه م�شكلتـــــــــه"

تاألقه  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  اجلزائري  النجم  وا�سل 
فــوزه  يف  �ساهم  حيث  مــيــالن،  فريق  مــع  الكبري 
املحقق على ملعب "�سان �سريو"، بهدف نظيف على 
من  الـ24  الأ�سبوع  مناف�سات  �سمن  تورينو  ح�ساب 

بطولة الدوري الإيطايل لكرة القدم.
ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سيًا  عن�سراً  ال�ساب  الالعب  واأ�سبح 
التي  وال�سرا�سة  الكبري  ومب�ستواه  ميالن،  فريق 
يظهرها يف امللعب، اأ�سبح لعبًا حمبوبًا عند ع�ساق 
بثناء  كذلك  يحظى  جعله  ما  وهو  "الرو�سونريي"، 

مديره الفني �سيتفيانو بيويل.
ت�سريحات  يف  بيويل،  الإيــطــايل  ــدرب  امل وحتــدث 
مردود  عن  الإيطايل،  مريكاتو"  "توتو  موقع  نقلها 
لكن  مباريات،  اآخر  يف  املقدم  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 
احتفاظه  م�سكلة  مبعاجلة  مطالبته  يف  يرتدد  مل 

بالكرات يف بع�س املرات زيادة عن اللزوم.
"بن  واأ�سار املدرب �ستيفيانو بيويل يف ت�سريحاته: 

لقاء  من  يتطور  وهو  ممتاز،  مزاج  حالة  يف  نا�سر 
الكرة  م�سك  من  ُيقلل  اأن  عليه  فقط  يبقى  لآخر، 
زيادة عن اللزوم، يف الكثري من املرات كان عليه اأن 

يكون اأكرث �سرعة يف التمرير".
كما ُيعاب لعب فريق اأر�سنال ال�سابق على ح�سوله 
ُيعترب  حيث  ال�سفراء،  البطاقات  من  الكثري  على 
يف  املو�سم  هــذا  الإنـــذار  على  ح�سول  لعــب  اأكــرث 
بطاقة  بـ11  وهــذا  الكربى،  اخلم�سة  الــدوريــات 

�سفراء.
اأن  اأعتقد  "ل  اخل�سو�س:  بهذا  بويل  املدرب  وقال 
ب�سبب  ال�سفراء  البطاقات  على  يح�سل  نا�سر  بن 
الو�سط،  يف  زمــالئــه  مــن  كـــاٍف  جهد  وجـــود  ــدم  ع
الناحية  من  عليه  ما  كل  يقدم  الفريق  اأن  اأظــن 
بالن�سبة  م�سكلة  يعد  ل  هذا  اأن  اأعتقد  الدفاعية، 
لإ�سماعيل، ما زال �سغرياً و�سين�سج بالتاأكيد اأكرث 

مع مرور الوقت".

بورو�سيا  لنادي  الفني  املدير  روز،  ماركو  تلقى 
جنمه  ــودة  ع عن  اأنــبــاء  ـــاين،  الأمل مون�سنغالدباخ 
اجلزائري رامي بن �سبعيني اإىل اأجواء التدريبات، 
ب�سبب  �سهر،  من  لأكــرث  املناف�سة  عن  غيابه  بعد 

الإ�سابة التي كان ُيعاين منها الالعب.
�سبعيني  بن  اأن  الأملانية  "كيكر"  �سحيفة  وذكــرت 
�سيكون جاهزاً للمباراة التي ي�ستقبل فيها بورو�سيا 
ال�سبت  يــوم  هوفنهامي،  �سيفه  مون�سنغالدباخ 
والع�سرين  الثالث  الأ�سبوع  مناف�سات  �سمن  املقبل، 
حال  يف  ــذا  وه الــقــدم،  لكرة  الأملـــاين  الـــدوري  من 
الطبي  الطاقمان  له  يخطط  كما  الأمـــور  �سارت 

والفني لرابع ترتيب "البوند�سليغا".
يف  للمناف�سة  الأي�سر  الظهري  عــودة  اأن  واأ�سافت 
اأراحت كثرياً ماركو روز، بحيث  الوقت احلايل قد 
املباريات  خالل  اأخرى  مرة  عليه  العتماد  ميكنه 
املقبلة، خ�سو�سًا يف ظل اأزمة الإ�سابات التي ُيعاين 
مرحلة  انطالق  منذ  للفريق  الدفاعي  اخلط  منها 
يف  اأخــرى  اإ�سافية  خيارات  �سيمنحه  كما  ــاب،  الإي
املدافع  مع  املناف�سة  وبعث  الأي�سر،  الظهري  مركز 

ال�سويدي اأو�سكار وندت.
لتمزق  تعر�س  قد  عامًا(   24( �سبعيني  بن  وكــان 
اأمام  فيه  انهزم  الــذي  فريقه  لقاء  خالل  ع�سلي 
�سباط  فــربايــر/   17 يف   ،)2-0( بنتيجة  �سالكه 
اأمــام  مباريات  لثالث  اإثــرهــا  على  ــاب  وغ املا�سي، 

ماينز، وليبزيغ وفورتونا دو�سلدورف.
ال�سابق،  الفرن�سي  ريــن  جنــم  بــن،  ــودة  ع اأن  كما 
ملنتخب  الفني  املــديــر  بلما�سي،  جمال  �سرُتيح 
للخ�سر  املزدوجة  املواجهة  قبل  وذلــك  اجلزائر، 
املقبل، حل�ساب  اآذار  �سهر مار�س/  اأمام زميبابوي يف 
اجلولتني الثالثة والرابعة من ت�سفيات كاأ�س الأمم 

الأفريقية يف الكامريون 2021.

ــب  ــالع ـــل ال وا�ـــس
الدويل اجلزائري 
نـــادي  ــم  ــاج ــه م و 
مـــونـــبـــيـــلـــيـــيـــه  
ــدي  الــفــرنــ�ــســي ان
عرو�سه  ــور   ــل دي
ــــة هــــذا  ــــوي ــــق ال
املالعب  يف  املو�سم 

الفرن�سية .
ا�سادة  تلقى  حيث 
جـــــــديـــــــدة مـــن 
الرابطة الر�سمية 

يف  لعــب  ا�سرع  ا�سبح  بعدما  الفرن�سي  لالحتاد 
املالعب الفرن�سية يف ال20 �سنة الخرية.

انطالقته  احــدى  يف  جرى  قد  ديلور  انــدي  كان  و 
امام نادي �سانت ايتيان ب�سرعة 36.8 كم يف ال�ساعة 
كاأ�سرع انطالقة يف الدوري الفرن�سي يف ال20 �سنة.
و تفوق اندي ديلور على زميله يو�سف عطال الذي 
 36.6 كان ميتلك هذا الرقم املو�سم املا�سي ب�سرعة 
كم يف �سا و مبابي جنم باري�س �سان جريمان �ساحب 

�سرعة 36.2 كم يف �سا.

رئي�س ليون ي�شغط على 
عوار لتمثيل فرن�شا

ليون،  مــيــدان  متو�سط  عـــوار،  ح�سام  يقدم 
يف  ت�سبب  مــا  املو�سم،  هــذا  مميزة  م�ستويات 
الفرن�سي  ــن  ــادي الحت بــني  الــ�ــســراع  ا�ستعال 

واجلزائري؛ للح�سول على خدماته.
ت�سريحات  يف  اأكد  قد  عاما(   22( عوار  وكان 
الذي  املنتخب  ا�سم  على  ا�ستقر  اأنه  �سحفية، 
اأنه  اإىل  م�سريا  امل�ستقبل،  يف  متثيله  يريد 

�سيقوم بالك�سف عنه يف الوقت املنا�سب.
اأن  لــعــوار،  مقربة  �سحفية  تقارير  وح�سب 
من  كثف  ــس،  اأول� مي�سال  جون  ليون،  رئي�س 
يف  اأعــمــالــه  ووكــيــل  الــالعــب  مــع  اجتماعاته 
متثيل  على  حثه  اأجــل  من  املا�سية،  الفرتة 
املنتخب الفرن�سي، وقطع الطريق اأمام املدرب 
�سفوف  اإىل  ب�سمه  املهتم  بلما�سي،  جمال 

"املحاربني".
عــوار  وعـــد  اأول�ـــــس  اأن  املــ�ــســادر،  واأكـــــدت 

على  الحتاد بــالــ�ــســغــط  م�سوؤويل 
ــــــــــــــــدرب الـــفـــرنـــ�ـــســـي،  وم
ــــب  ــــخ ــــت ــــن ديـــــــــديـــــــــه امل
ـــب،  ـــام ـــس ـــ� ئه دي عا �ستد ل
قمي�س  يف حلمل  "الديوك" 

اأقرب فر�سة.

�شحف اإ�شبانيا غارقــة 
يف فو�شى بر�شلونة وكنز 

اأتلتيكــــــــــو

روبرت�شون: "لعبو 
اأتلتيكو احتفلوا كاأنهم 

حققوا التاأهل"

ام�س  �سباح  ال�سادرة  الإ�سبانية،  ال�سحف  �سلطت 
لأتلتيكو  الثمني  النت�سار  على  ال�سوء  الأربعاء، 
الـ16  دور  ذهاب  يف   ،)1-0( ليفربول  على  مدريد 

لدوري اأبطال اأوروبا.
كما اهتمت ال�سحف بفو�سى بر�سلونة، ب�سبب اأزمة 
لعبي  بع�س  �سمعة  لت�سويه  الوهمية  احل�سابات 
النادي، ومن بينهم ليونيل مي�سي وجريارد بيكيه.
وعنونت �سحيفة "ماركا": "هذا الهدف هو الكنز".

لي�سحق  وقاتل،  عانى  مدريد  "اأتلتيكو  واأ�سافت: 
حامل اللقب يف ليلة عظيمة".

باب  يفتح   4 الدقيقة  يف  �ساوؤول  "هدف  وتابعت:   
الأمل للخروج من جحيم اأنفيلد يف الإياب.. خطة 
�سيميوين الدفاعية مل تكن ت�سوبها �سائبة، وجعلت 

ليفربول دون اأي رد فعل".
ويف كتالونيا، خرجت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" 

بعنوان: "فو�سى ال�سبكات".
وحتدث  داخلًيا  حتقيًقا  فتح  "بارتوميو  ووا�سلت: 

بالأم�س مع الالعبني ل�سرح املوقف لهم".
واأردفت: "نفى بارتوميو �سلة بر�سلونة باحل�سابات 
الأ�ــســخــا�ــس  بع�س  �سمعة  لت�سويه  الــوهــمــيــة، 

املرتبطني بالنادي والالعبني".
 وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت"، جاء 

العنوان: "اأزمة".
"اأعلن رئي�س بر�سلونة اأنه ف�سخ التعاقد  واأ�سافت: 
مع ال�سركة التي تدير ح�سابات النادي على مواقع 

التوا�سل الجتماعي".
"بارتوميو كان �سريًحا وقال: )من اخلطاأ  وتابعت: 
لت�سويه  خدمات  ا�ستاأجر  قد  بر�سلونة  يكون  اأن 
يف  �سارمة  اإجــراءات  و�سنتخذ  �سخ�س،  اأي  �سمعة 
تو�سيحات  الرئي�س  ــدم  وق ممكن(،  وقــت  اأ�ــســرع 

لالعبني".

علق اأندرو روبرت�سون، الظهري الأي�سر لليفربول، 
على خ�سارة فريقه اأمام اأتلتيكو مدريد بهدف دون 
رد، يوم الثالثاء، يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا.
هيئة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف  روبرت�سون  ــال  وق
"هدف املباراة؟  "بي بي �سي":  الإذاعة الربيطانية 
قريبة  وكانت  ركنية  ركلة  من  الكرة  ارتدت  لقد 

ومل يكن هناك ت�سلل".
ممكنة،  بداية  اأف�سل  اأتلتيكو  "منْحنا  واأ�ــســاف: 
قبل  الفريق،  تدعم  اجلماهري  كل  جعل  ــذا  وه
لعبي  من  ال�سغط  وتلقي  الرتاجع  يف  يبدوؤوا  اأن 

ليفربول".
اأنه كان ميكننا  اأداًء جيًدا ونعلم  "قدمنا  وتابع: 
اأن نظهر ب�سكل اأف�سل. لدينا مباراة ثانية لقلب 

النتيجة".
احتفلوا  مدريد  اأتلتيكو  "لعبو  واأمت: 

وكاأنهم حققوا التاأهل بعد املباراة. اإنهم 
�سياأتون اإىل اأنفيلد، ونعلم اأن اجلماهري 

�ستكون متواجدة لدعمنا هناك".
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اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية ال�شعبية
                                            اإعـــالن عـــــن  بـيــع عــقـار بـالـمـزاد الـعـلـنــي 

                                            املادة 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة/ بوعبد اهلل احل�شني بن املختار املقيـــم  : حي بوروح  فرجيوة ولية ميلة.�شد / ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة حتت ا�شم " نزل ابو نبيل " SARL HOTEL ABOU NABIL  املمثلة 
ال�شـــادر  بناءا على عقد اعرتاف بدين م�شمون برهن عقاري   - الوادي  بلدية ودائرة ولية  املنظر اجلميل  الكائن مقرها:بحي  العايل  الفتاح بن عبد  مباركي عبد  ال�شيد  امل�شري الجري  من طرف 
عـــن مكتب ال�شتاذ : دعما�س ابراهيم املوثق بعنابة   بتــاريـخ: 15/02/18. رقـم: 88/2018. و املمـهـور بال�شيغــة التنفيذيــــة وجدول قيد الرهن اإيداع يف : 29/05/2018 جملد 10 رقم 
00103/2019.بناءا على الأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة  اأمر بتوقيع  حجز تنفيذي على عقار ال�شادر عن رئي�س حمكمة :الـــوادي بتاريــخ :21/02/2019  حتت رقم  :  066 .- بناءا على 
00060/2020الذي مت مبوجبه حتديد تاريخ ومكان جل�شة البيع باملزاد العلني .باأنه �شيتم البيع باملزاد العلني بقاعة اجلل�شات مبحكمة الوادي قاعة  الوادي ،بتاريخ :05/02/2020 حتت رقم 
رقم 03 يوم الربعاء :11/03/2020 . على ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا للعقار املعني كما يلي : تعيني العقار: : �شكن عائلي كائن بحي املنظر اجلميل بلدية ودائرة ولية الوادي م�شاحته خم�شمائة 
و�شبعة واربعون فا�شل �شتة وع�شرون مرت مربع تتبع الق�شم 036 جمموعة ملكية 139 .- و الثمن الأ�شا�شي لإنطالق عملية البيع باملزاد العلني مببلغ 41.120.000.00دج  واحد واربعون مليون ومائة 
وع�شرون الف  دينار جزائري.- �شروط البيع : اإ�شافة اإىل ال�شروط املذكورة يف دفرت ال�شروط فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�شة خم�س الثمن و امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة ،ويدفع 
املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�شاه ثمانية )08( اأيام باأمانة �شبط املحكمة . ملزيد من املعلومات و لالإطالع على دفرت ال�شروط، الإت�شال باأمانة �شبط حمكمة الوادي، اأو مكتب املح�شر الق�شائي املذكور اأعاله .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  املح�شر الق�شائي

املكتب العمومي للمح�شر الـق�شائي
 مكتب الأ�شتاذ / حــــــا�شـــي زهــيــر
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اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية ال�شعبية
                                            اإعـــالن عـــــن  بـيــع عــقـار بـالـمـزاد الـعـلـنــي 

                                            املادة 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة/ بن عمر عبد اهلل بن حممد ال�شالح .املقيـــم: حي املنظر اجلميل الوادي  ولية الوادي �شد / حمية حممد بن ابراهيم     املقيـــــــــم : حي فاحت  نوقمرب 54 البيا�شة  ولية  الــــــــــــــوادي. 
- بناءا على التزام بت�شديد دين. ال�شادر عن ال�شتاذة /  فتيحة رحماين املوثقة بالوادي. بتاريخ: 13/10/15. رقم: 1498/2015. و املمهــور بال�شيغـة التنفيذيـة .- بناءا على اأمر بتوقيع  حجز 
13/08/2018 عن رئي�س حمكمة الوادي بناءا على الأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة الوادي ،بتاريخ :05/02/2020 حتت رقم  00593/2018 بتاريخ :  تنفيذي على عقار ال�شادر حتت رقم : 
00059/2020الذي مت مبوجبه حتديد تاريخ ومكان جل�شة البيع باملزاد العلني .باأنه �شيتم البيع باملزاد العلني بقاعة اجلل�شات مبحكمة الوادي قاعة رقم 03 يوم الربعاء :11/03/2020 . على 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا للعقار املعني كما يلي : تعيني العقار: : عبارة عن �شكن عائلي كائن بحي الفاحت نوفمرب بلدية البيا�شة ولية الوادي حجم137 رقم147 تبلغ م�شاحته 246م2مبوجب �شهادة 
حيازة  يف 07/06/2005 .- و الثمن الأ�شا�شي لإنطالق عملية البيع باملزاد العلني مببلغ 2.460.000.00دج  مليونني واربعمائة و�شتون الف دينار جزائري.- �شروط البيع : اإ�شافة اإىل ال�شروط 
املذكورة يف دفرت ال�شروط فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�شة خم�س الثمن و امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة ،ويدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�شاه ثمانية )08( اأيام باأمانة �شبط املحكمة . 
ملزيد من املعلومات و لالإطالع على دفرت ال�شروط، الإت�شال باأمانة �شبط حمكمة الوادي، اأو مكتب املح�شر الق�شائي املذكور اأعاله .                                                                                             املح�شر الق�شائي

املكتب العمومي للمح�شر الـق�شائي
 مكتب الأ�شتاذ / حــــــا�شـــي زهــيــر

حــــي الأ�شـــــنــــام – الــــــــوادي –
  032.24.07.27 : الــــــهــاتــــف

اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية ال�شعبية
                                           اإعالن عن بيع عقار )مناب ق�شر ( باملزاد العلني

                               ) املادة 749 ، 789   من قانون  الإجراءات املدنية و الإدارية (
نحن الأ�شتاذ / حـا�شي زهـري املح�شر الق�شائي لدى حمكمة الــوادي دائــرة اإخت�شـــا�س جمل�س قــــ�شاء الوادي .وبناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف رخ�شة بالت�شرف يف اأموال قا�شر ال�شادرة عن 
رئي�س ق�شم : �شوؤون ال�شرة حمكمة : الوادي .بتاريخ: 25/08/2019 حتت رقم : 254/19.و القا�شي مبا م�شمونه بـ )نرخ�س لل�شيد: ولبي العربي   املولود 1954 بح�شاين عبد الكرمي  .ابن : 
مربوك و : وادي زينب  باأن يت�شرف بــ : بالت�شرف بالبيع يف العقار هو عبارة عن �شكن عائلي بحي 01 نوفمرب بلدية الوادي م�شاحته 246.27 م2 يقع بالق�شم  10 جمموعة ملكية رقم  445  .ملك لــ : 
15/09/2007  ب : �شطيف . ابن : العربي  15/09/2007  ب : �شطيف . ابن : العربي و : بومعزة �شادية     .القا�شر : ولبي �شوفيا    املولود يف    القا�شر : ولبي عبد الرحيم    املولود يف   
و : بومعزة �شادية     .القا�شر : ولبي مالك مرمي    املولود يف   15/09/2007  ب : �شطيف .ابن : العربي و : بومعزة �شادية     .وذلك ب�شبب : توافر امل�شلحة للطالب ولبي العربي  بالت�شرف بالبيع 
يف العقار ملك البناء الق�شر وهم : ولبي عبد الرحيم ولبي مالك مرمي وهو عبارة عن �شكن عائلي بحي 01 نوفمرب بلدية الوادي م�شاحته 246.27م2 يقع بالق�شم 10 جمموعة ملكية 445 .  مع 
القول بالرجوع الينا يف حالة ال�شكال ..لفائدة طالب التنفيذ : ولبي العربي   املقيـــم : حي اول نوفمرب الوادي ولية الوادي .-بناءا على اأمر بتحديد تاريخ ومكان جل�شة البيع باملزاد العلني لعقار  
رقم 00061/2020 ال�شادر يف 05/02/2020عن رئي�س حمكمة الوادي.�شيتم بيع مناب الق�شر ولبي عبد الرحيم  ، ولبي �شوفيا  ، ولبي مالك مرمي .  يف العقار هو عبارة عن �شكن عائلي بحي 01 
نوفمرب بلدية الوادي م�شاحته 246.27 م2 يقع بالق�شم  10 جمموعة ملكية رقم  445  يوم الربعاء املوافق لـ 18مار�س 2020 على ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا )11:00( بقاعة اجلل�شات رقم 03 
مـحكمة الوادي  . - والثمن الأ�شا�شي لإنطالق عملية البيع باملزاد العلني مببلغ هو7.400.000.00 �شبعة ماليني واربعمائة الف  دينار جزائري،ويدفع الرا�شي عليه املزاد حال انعقاد اجلل�شة خم�س 
الثمن وامل�شاريف والر�شوم امل�شتحقة ويدفع املبلغ الباقي يف اأجل اأق�شاه ثمانية اأيام من تاريخ جل�شة املزايدة باأمانة �شبط حمكمة الوادي بالإ�شافة اإىل �شروط البيع املدونة يف القائمة املتواجدة بكتابة 
�شبط حمكمة الوادي ومكتب الـمح�شر الق�شائي والتي يكن الطالع عليها لدى كتابة ال�شبط اأو مبكتب املـح�شر القــــ�شائي املذكورين .                                                                                          املح�شر الق�شائي

املكتب العمومي للمح�شر الـق�شائي
 مكتب الأ�شتاذ / حــــــا�شـــي زهــيــر
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اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية ال�شعبية
                                           اإعالن عن بيع عقار )مناب ق�شر ( باملزاد العلني

                          ) املادة 749 ، 789   من قانون  الإجراءات املدنية و الإدارية (
نحن الأ�شتاذ / حـا�شي زهـري املح�شر الق�شائي لدى حمكمة الــوادي دائــرة اإخت�شـــا�س جمل�س قــــ�شاء الوادي .وبناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف رخ�شة بالت�شرف يف اأموال قا�شر ال�شادرة عن 
رئي�س ق�شم : �شوؤون ال�شرة حمكمة : الوادي .بتاريخ: 15/10/2019 حتت رقم : 336/17و القا�شي مبا م�شمونه بـ )نرخ�س لل�شيدة: ال�شايب فتيحة   املولود 02/03/1967 بورقلة  .ابن : عمار و 
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يجريها  التي  اجلاري  الأ�سبوع  تدريبات  �سهدت 
اأوت   20 الــبــلــدي  بامللعب  الت�سامن  عنا�سر 
مطلق  الــالعــب  اإ�ــســابــة  مــن  الــعــائــد  بتك�سبت 
اأمام  املقبل  ال�سبت  يوم  للقاء  حت�سريا  اإبراهيم 
هذا  مبيدان  التالغمة  جنم  اجلديد  املناف�س 
الأخري دون ال�سعور بالآلم على مو�سع الإ�سابة 
ن�سبة  يجعل  مما   ، لقاءات  لعدة  اأبعدته  التي 
م�ساركته  يف اللقاء املرتقب و�سمه للتعداد الذي 

ا .  �سيتنقل نحو التالغمة عالية جدرّ

غياب نمر يتواصل عن التشكيلة 
بتعداد  التحق  الذي  اجلديد  الالعب  اأن  يبدو   
الت�سامن ال�سويف منر هواري غري حمظوظ متاما 
املر�سية  العطلة  الفريق  طبيب  مــدد  حيث   ،
من  لل�سفاء  تعافيه  عدم  ب�سبب  املذكور  لالعب 
ال�سابقتني  املباراتني  عن  اأبعدته  التي  الإ�سابة 
خ�سارة  �سهد  ــذي  ال جــالل  اأولد  الــرائــد  وهما 
العيد  �سلغوم  واأمل  �سفر  مقابل  بهدف  ال�سوافة 

الفائز عليه باحل�سة نف�سها هدف دون رد . 

بن جارة :" أشكر األنصار على 
دعمهم " 

بالعوامل  مــ�ــســرورا  جـــارة  بــن  ــع   ــداف امل زال  ل 
الأخــرية  الآونــة  يف  ح�سدها  التي  الإيجابية 
قبل  من  حلقته  التي  امل�سفرة  الر�سائل  نذكر   ،
التي  الأخــرية  املباريات  يف  تاألقه  بعد  الأن�سار 
الت�سكيلة  يف  اأ�سا�سيا  لعبا  يكون  اأن  اإىل  �ساهمت 
احل�س�س  جديته  اإىل  الالعب  اأرجعها  والتي 
الفريق  يجريها  الــتــي  الــيــومــيــة  الــتــدريــبــيــة 
ا�ستعدادا للقاءات الر�سمية من البطولة  ، حيث 
ل   ": الطيبة  اللتفاتات  هــذه  على  قائال  رد 
الإيجابية  بالردود  �سعيد  جد  اأنا  عليك  اأخفي 
من  والقادمة  يوميا  اأح�سدها   التي  املتتالية 
لقاء  كــل  بعد  خ�سو�سا  ــادي    ــن ال اأن�سار  عند 
اأي�سا  خارجه  اأو  ميدانه  داخــل  الفريق  يلعبه 
اللقاءات  خالل  بــروزي  يف  دعمهم  �ساهم  كما   ،
الإ�سافة  منح  ملوا�سلة  كبرية  ورغبة  الأخرية 
كما   ، الدفاع  خط  وخ�سو�سا  لالألوان  الالزمة 

املتوا�سل  العمل  واإمنا  ذلك  يف  �سر  يوجد  ل  اأنه 
كل  توظيف  يف  كبرية  وبجدية  التدريبات  يف 
قدراتي يف امليدان ، كما اأطمئن الأن�سار اأنني لن 
ندخر جهدا خدمة لالألوان حتى اأخر جولة من 
البطولة التي اأمتناها اأن تكون يف فائدة فريقنا 
بال�سعود للق�سم الثاين نهاية املو�ســـــــــــم الكروي 
اجلاري".                                                                     اأحمد اأمني

التح�سريات   يف  ال�سائدة  لــالأجــواء  بالعودة 
تبني   ، املقبل  ال�سبت  جولة  للقاء  ا�ستعدادا  
الأ�سبوع  جولة  للقاء  جاهزون   الالعبون  اأن 
بوقره  ــدرب  امل اأ�سبال  ينازل  حيث   ، ــاري  اجل
بامللعب  البليدة  اإحتــاد  ال�سبت  هذا  احلق  عبد 
تعد  التي  ــاراة  ــب امل ــي  وه  ، بتقرت  امل�ستقبل 
الربنامج  يف  ال�سعبة  اللقاءات  بني  من  واحدة 
املقبل للنادي ، لكن النقطة التي تقلق اجلميع 
�سيناريو لقاء جنم  الآن هو تخوفهم من تكرار 
يف  التحكيمي  الطاقم  �ساهم  اأيــن  عكنون  بن 

مبيدانه  الفريق  �سجله  الــذي  تعرث  الن�سف 
البقاء  يف  �ساهمت  ثمينتني  لنقطتني  وت�سييع 

متاأخرا يف �سلم الرتتيب العام للبطولة .

نحو إقحام بعض العناصر من 
األواسط أمام البليدة 

عنا�سر  تلقاها  التي  الأخرية  الإ�سابات  عادت 
ت�سكيلة النادي بال�سلب يف التعداد احلايل الذي 
الذي  البليدة  اإحتاد  اجلديد  املناف�س  �سيواجه 

اأ�سبح الآن منقو�سا  من عدة لعبيه اأ�سا�سيني 
اأجرب  مما    ، الت�سكيلة  يف  الثقيل  وزنهم  لهم 
ي على ال�ستنجاد بعنا�سر من فئة  الطاقم الفنرّ
مما   ، الأ�سبوع  تدريبات  وم�ساركتهم  الأوا�سط 
اأبناء  �ستواجه  التي  الالعبني  قائمة  اأن  يعني 
عا�سمة الورود �ستكون مدعمة ب�سبان من فئة 
بقيادة  ي  الفنرّ الطاقم  راأى  بعدما   ، الأوا�سط 
املدرب بوقره عبد احلق اأنها قادرة عن العطاء 

يف امليدان واأمام هذه الفئة بالذات . 
اأحمد اأمني 

ت�شامن �شوف 

مطلق ي�شتاأنف التدريبات وم�شاركته اأمام تالغمة واردة جّدا 

نادي تقرت 

الالعبون يف اأمت ال�شتعداد للقاء البليدة والفوز هدف اجلميع 

يلعب ع�سية اليوم اخلمي�س ، غزلن ال�سحراء �سباب بني ثور ،مباراة  اجلولة 
الثاين  الق�سم  بطولة  من  العودة  مرحلة  من  ال�ساد�سة  اأي  والع�سرين  الواحدة 
 ، زول  الثانية  ال�ساعة  من  بداية  منايل  برج  مبلعب  الو�سط  جمموعة  هواة 
ثمينة  فر�سة  اجلديدة   املواجهة  وتعد   ، بومردا�س  �سباب  رائد  م�سيفه  اأمام 
ال�سعبة  الو�سعية  الدين ل�ستغالل  الفريق �سيدي يخلف خري  لأ�سبال مدرب 
التي يتواجد عليها املناف�س يف �سلم الرتتيب العام للبطولة حيث يحتل املرتبة 
ما قبل الأخرية وك�سب النقاط الثالث يدعم بها ر�سيدهم من النقاط  ، بعد 
ا  ا الآن وحمفزة جدرّ الفوز على رائد القبة الذي جعل املعنويات تكون عالية جدرّ

ملوا�سلة ك�سب النتائج الإيجابية يف البطولة .  

نحو إحداث تغييرات عن التشكيلة 
، �سيدي  ي للفريق بقيادة املدرب املخ�سرم  يف �سياق دائم ، يراهن الطاقم الفنرّ
يخلف خري الدين ، على عنا�سر من الأوا�سط لتدعيم الت�سكيلة مثلما حدث يف 
املباراة الأخرية اأمام رائد القبة اللقاء الفائز به ال�سبان بثالثية مقابل هدف 
اليومية  واحد ، وهذا ب�سبب غياب بع�س الالعبني الأ�سا�سيني عن التدريبات 
ب�سبب امل�سكل الذي يعاين منه الفريق الآن وهو مكروه الإ�سابات ، وهي فر�سة 
يف  مفيدة  م�ساركتهم  كانت  بعدما  امليدان  يف  ا�ستغاللها  ال�سبان  على  اأخــرى 

مباريات �سابقة عندما ا�ستنجد بهم الطاقم الفني .

سيدي يخلف :" هدف الفوز وعلى الالعبين التركيز أكثر في 
الميدان " 

يتواجد  الذي  املهم  املعنوي  للجانب  ارتياحه  عن  يخلف  �سيدي  املدرب  ك�سف 
ا لإ�سافة  عليه جميع عنا�سر ت�سكيلته الآن  ، واأ�سار لأن اجلو ال�سائد حمفز جدرّ
نتائج اإيجابية اأخرى ونقاط يدعم بها الر�سيد اأكرث مع مطلع الن�سف الثاين 
من البطولة ، كما قال :" احلمد هلل اأننا ح�سدنا ثمار الفوز الأخري على رائد 
رائد  اأمام  الأم�سية  للقاء  بها  ح�سرنا  التي  الأجواء  اأن  ذلك  على  دليل   ، القبة 
اجلميع  يراها  التي  بالكيفية  الن�ساط  ملوا�سلة  ا  جدرّ حمفزة  كانت  بومردا�س 
منا�سبة ، ل اأخفي عليك يوجد بع�س امل�ساكل التي نعاين منها نذكر الغيابات 
عن الت�سكيلة الأ�سا�سية ب�سبب الإ�سابات لكن هذا اجلانب ل يقلقني لأنني اأثق 
جيدا يف ال�سبان لت�سجيل نتيجة اإيجابية اأخرى يف البطولة نوا�سل بها ال�سري 

نحو ال�سعود للق�سم الثاين  ". 
اأحمد اأمني

�شباب بني ثور 

بني ثور يف بومردا�س لك�شب النقاط 
الثالث وتدعيم الر�شيد بنقاط جديدة 

  ANEP  GRATUIT      التحرير 2020/02/20
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اأ�شرى فل�شطينيون

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

يتز�يد  و�جل��م��اه��ريي  �ل�سعبي  �لرف�ص  �إن 
�لقرن  �سفقة  ي�سمى  ملا  �لدولية  و�الإد�ن���ة 
�ل�سفقة  �عالن  وي�ستنكر  يدين  و�لكل  تت�سع 
خطة  ي�سمى  وما  ونتنياهو  تر�مب  د�سنها  �لتي 
�سارخا  تعديا  بو�سفها  �ملزعومة  �ل�سالم 
فا�سحا  و�نتهاكا  �لدولية  �ملرجعيات  على 
ويعد  �ل�سلة  ذ�ت  �ملتحدة  �الأمم  ل��ق��ر�ر�ت 
على  �الأرك��ان  مكتمل  و�ع��ت��د�ء  �سطو  ذل��ك 
�سهد  لذلك  �لفل�سطينية  �لوطنية  �حلقوق 
تنظم  كانت  وغالبا  و��سعة  م�سري�ت  �لعامل 
�المريكية  �ل�سفار�ت  �م��ام  �مل�سري�ت  ه��ذه 
و�جلماهريي  �ل�سعبي  �لرف�ص  عن  للتعبري 
�حلقوق  مع  تتناق�ص  �لتي  �ل�سيا�سات  لتلك 
عك�ست  و�لتي  �لدويل  و�لقانون  �لفل�سطينية 
من  �لعديد  مو�قف  وترجمت  �لدويل  �ملوقف 
�الوروب��ي  �الحت��اد  دول  وخا�سة  �لعامل  دول 
تلبى  ال  �ل��ق��رن  �سفقة  تعترب  ب��ات  �ل��ت��ي 
�ل�رشعية  مع  وتتناق�ص  �ل�سالم  �رشوريات 
�لتي  �جلماهريية  �مل�سري�ت  تلك  و�ن  �لدولية 
دول  تو��سلت يف خمتف  �لقرن  ترف�ص �سفقة 
عربت  حيث  نف�سها  �مريكيا  يف  وحتى  �وروبا 
�الأمريكي  لالإعالن  ورف�سها  غ�سبها  عن 
�لتي  �الج��ر�ء�ت  وتلك  �الأح��ادي  �الإ�رش�ئيلي 
�لغربية  �ل�سفة  يف  �الحتالل  حكومة  متار�سها 

. �لقرن  �سفقة  بخطة  يعرف  ما  �سمن 
و�أ�رشفت  �إ�رش�ئيلية  بيد  كتبت  �ل�سفقة  هذه  �إن 

و�أج��ه��زة  �الح��ت��الل  خم��اب��ر�ت  �ي�سا  عليها 
و�أعلنت  �المريكية  �الد�رة  وتبنتها  �ملو�ساد 
كما  وم�سريها  و��سنطن  من  �أمريكي  بل�سان 
و�لن�رش  حتمي،  زو�ل  �إىل  �الحتالل  م�سري 
�ليوم  يقف  �لذي  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حليف 
ورو�يته  وم�ستقبله  حقوقه  عن  للدفاع  موحد� 
فل�سطني  ق�سية  و�أن  �ل�رش�ع  من  �لتاريخية 
�إعالن  �أي  من  و�أقوى  �ملهاتر�ت  تلك  من  �أكرب 
�لتاريخية  �حل��ق��وق  �سد  ت��اآم��ري  ت�سفوي 
وله  فل�سطني  �ر���ص  علي  يعي�ص  ل�سعب 

. م�سريه  تقرير  وحقوقه يف  تاريخه 
جلنة  ي�سمى  م��ا  ت�سكيل  ع��ن  �الإع���الن  �إن 
�الأمريكية  �ال�رش�ئيلية   �ل�سم  خر�ئط  ر�سم 
تر�مب  بني  �ل�رش�كة  عمق  يعك�ص  بت�سكيلتها 
وحجم  بينهما  �ل��ت��ع��اون  وم��دي  ونتنياهو 
كما  �لفل�سطينية  �لق�سية  على  �مل��وؤ�م��رة 
وي�سكل  �مل�سوؤومة  �لقرن  �سفقة  خل�ستها 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  على  �لعدو�ن  يف  �إمعانا 
�لتي  �لدولية  باملو�قف  و��ستخفافا  وحقوقه 
�لتد�عيات  هذه   و�ن  �لقرن  �سفقة  رف�ست 
وعلى  �ل�سالم  حتقيق  فر�ص  على  �خلطرية 
ويعد  برمتها،  �ملنطقة  يف  و�ال�ستقر�ر  �الأمن 
�لقانون  على  و�الن��ق��الب  �لتمرد  يف  متاديا 
للمنطقة  �سيجلب  حيث  �لدولية  و�ل�رشعية 

. �ل�سامل  و�خلر�ب  �لدمار 
يف  �الح���ر�ر  وك��ل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �ن 
�خلطوة  لهذه  بالغة  بخطورة  ينظرون  �لعامل 
تدمري  يف  ت�سهم  �لتي  �لعدو�نية  �ال�ستفز�زية 

عملية �ل�سالم برمتها وهي تعبري عن عن�رشية 
�لهادفة  �الحتالل  وتد�بري  و�إجر�ء�ت  �الحتالل 
�ىل فر�ص �سالم �لقوة و�لهيمنة وح�سم ق�سايا 
و�حد  جانب  من  �لتفاو�سية  �لنهائي  �لو�سع 
و�أن �قد�م �سلطات �الحتالل على �سم �أي جزء 
�المعان  يعني  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �الأر�ص  من 
وممار�سة  �ملنظم  �الرهاب  �سيا�سة  ممار�سة  يف 
تبقى من  ما  نهائيًا كل  و�لعدو�ن ويدمر  �لقمع 
�لفل�سطيني  �جلانبني  بني  �ملوقعة  �التفاقيات 
�لواليات  نهائي  ب�سكل  وي�سع  و�الإ�رش�ئيلي 
�لبيت  موقف  ميثله  مب��ا  �الأم��ريك��ي��ة  �ملتحدة 
�لدول  م�ساف  يف  �حلالية  و�الإد�رة  �الأبي�ص 
و�لد�عمة  �الإ�رش�ئيلي  ل��الإره��اب  �لر�عية 
باال�ستجابة  مطالب  �ل��دويل  �ملجتمع  �ن  له. 
�لدولية  �جلهود  وتوحيد  �ل�سعبية  للمطالب 
لالإعالن  و�لت�سدي  م�سوؤولياته  عند  بالوقوف 
وثيقة  باعتبارها  �ملزعومة  للخطة  �الأمريكي 
�جمع  �لعامل  يرف�سها  ��ستفز�زية  ��ست�سالم 
ومكوناته  �أطيافه  بكل  �لفل�سطيني  و�ل�سعب 
�ن  �ل�����رشوري  ووم��ن  �لوطنية  و���رش�ئ��ح��ه 
�مل�سوؤولية  �الوروب��ي��ة  �حلكومات  تتحمل 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  ظلم  يف  �مل�ساركة  وعدم 
�لدعوة  تبني  �رشورة  يف  �لفاعلة  و�مل�ساهمة 
قاعدة  ي�سكل  لل�سالم  دويل  موؤمتر  عقد  �يل 
عملية  من  �ل��دويل  �ملوقف  طرح  يف  ��سا�سة 
لدعم  �سمولية  مرجعية  وت�سكيل  �ل�سالم 
و�لت�سدي  �لعادلة  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حقوق 

. �المريكية  �لقرن  ل�سفقة 

منظم ارهاب  الغربية  ال�شفة  على  الحتالل  �شيطرة 

الأمني العام حلركة اجلهاد يلتقي قيادة حما�س يف بريوت
لبحث �شبل مواجهة "�شفقة القرن"اأخبار فل�شطني

�جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �لتقى 
�لنخالة،  زياد  �لقائد  �الإ�سالمي، 
�ملقاومة  حركة  قيادة  من  وف��د�ً 
ع�سو  تر�أ�سه  حما�ص،  �الإ�سالمية 
�أبو  مو�سى  د.  �ل�سيا�سي  مكتبها 
�للبنانية  �لعا�سمة  يف  م��رزوق، 

بريوت.
�الت�ساالت  �إطار  يف  �للقاء  وياأتي 
و�لف�سائل  �لقوى  بني  �مل�ستمرة 
بحث  ح��ي��ث  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
"�سفقة  مو�جهة  �سبل  �ملجتمعون 
�ل�سهيونية،  �الأمريكية  �لقرن" 
�لق�سية  ع��ل��ى  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا 

. لفل�سطينية �
على  �للقاء  خالل  �ملجتمعون  و�أّكد 

ولن  متر  لن  �لقرن"  "�سفقة  �أن 
�ل�سعب  ّن  و�أ �لنجاح،  لها  ُيكتب 
�لبا�سلة  ومقاومته  �لفل�سطيني 
بكل  ل��ل�����س��ف��ق��ة  ���س��ي��ت�����س��دو� 
�لعربية  �الأمة  مطالبني  �لو�سائل، 
مع  �لتطبيع  برف�ص  و�الإ�سالمية 
على  و�لعمل  �ل�سهيوين،  �لكيان 
�ل�سعب  �سمود  وتعزيز  �إ�سناد 
عن  ي��د�ف��ع  �ل��ذي  �لفل�سطيني 

فل�سطني. يف  �الأمة  مقد�سات 
�إ���رش�ر  على  �ملجتمعون  و�سدد 
�إف�سال  على  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�لثمن،  كلف  مهما  �لقرن"  "�سفقة 
هو  �ملقاومة  طريق  �أن  مو�سحني 
�إف�سال  �أجل  من  �الأ�سوب  �لطريق 

حتيط  �ل��ت��ي  �م���ر�ت  �مل���وؤ ك��اف��ة 
�لفل�سطينية. بالق�سية 

دونالد  �لرئي�ص  �أن  بالذكر،  �جلدير 
 28 ت��اري��خ  يف  �أع��ل��ن  ت��ر�م��ب 
�ل�سهر  من  �لثاين  يناير/كانون 

�ل�رشق  يف  لل�سالم  خطته  �ملا�سي 
با�سم  �إعالميًا  �ملعروفة  �الأو�سط 
رف�سًا  القت  �لتي  �لقرن  �سفقة 

ودوليًا. وعربيًا  فل�سطينيًا 

اقتحامات واعتقالت وحواجز ع�شكرية واإغالق خمبز مبدن ال�شفة والقد�س

����س���ن���ت ق�������و�ت �الح����ت����الل 
�الأربعاء  �أم�ص  فجر  "�الإ�رش�ئيلي"، 
�قتحامات  حملة   ،19/2/2020
وم���د�ه���م���ات مل����دن وق����رى يف 
تخللها  �ملحتلة،  �ل�سفة  حمافظات 
و�إغالق  �ملو�طنني  من  عدد  �عتقال 

ع�سكرية. حو�جز  و�إقامة  خمبز، 
غرب  �سمال  نظام  دير  قرية  ففي 
�الحتالل  جنود  �قتحم  �لله،  ر�م 

منازل  عدة  �أ�سطح  و�عتلو�  �لقرية، 
�لباكر،  �ل�سباح  �ساعات  يف  فيها 
و�ح��ت��ج��زو� ع���دد�ً م��ن �الأه���ايل 
و�أقامو�  ميد�نيًا،  و��ستجوبوهم 
منطقة  يف  ع�����س��ك��ري��ًا  ح���اج���ز�ً 
مركبات  وفت�سو�  بالقرية،  �حلر�ص 

هوياتهم. يف  ودققو�  �ملو�طنني، 
عدد�ً  �الحتالل  قو�ت  د�همت  كما 
�لقرية  يف  �ملو�طنني  منازل  من 

�ساكنيها،  وروع��ت  �أم�����ص،  ي��وم 
�إىل  و�ملتوجهني  �مل��ارة  وحجزت 
�سطح  �عتلت  كما  عملهم،  �أماكن 
�لقرية،  مدر�سة  من  قريب  منزل 
و����رشع���ت ب��ت�����س��وي��ر �ل��ط��ل��ب��ة، 
تز�ل  ال  فيما  مدر�ستها،  وحا�رشت 
لليوم  �لرئي�سي  �لبلدة  مدخل  تغلق 

�لتو�يل. على  �لثامن 
�الح��ت��الل،  ق��و�ت  �عتقلت  كما 
ون�سبت  �خلليل،  جنوب  مو�طنًا 
مد�خل  على  �لع�سكرية  حو�جزها 
�خلليل،  حمافظة  وخميمات  بلد�ت 
�مل��و�ط��ن��ني،  م��رك��ب��ات  وفت�ست 

هوياتهم. يف  ودققت 
قو�ت  باأن  �أمنية،  م�سادر  و�أفادت 
حمزة  �ملو�طن  �عتقلت  �الحتالل 
�ل�رشة جنوب  قرية  �إياد قطينة من 

منزله. تفتي�ص  بعد  �خلليل، 
ق��و�ت  �عتقلت  حل��م،  بيت  ويف 

زيد  �لدهي�سة،هما  من خميم  �سابني 
وحممد  عاما(،   25( فر�رجة  خليل 
�أبو ر�سيد )35 عاما(، من  �سعفوط 
ذويهما  منزيل  �قتحام  بعد  �لبلدة 

. تفتي�سهما و
�الح��ت��الل،  ق��و�ت  �عتقلت  كما 
�لبلدة  يف  خمبزه  و�أغلقت  مو�طنًا 

بالقد�ص. �لقدمية 
تلك  �أن  حملية،  م�سادر  و�أف��ادت 
نا�رش  �ملو�طن  �عتقلت  �لقو�ت 
وقامت  خمبزه،  من  ��سنينة  �أب��و 

باإغالقه.
�غ��الق  �أن  �مل�����س��ادر،  و�أ���س��اف��ت 
قبل  من  �خطار  بعد  ج��اء  �ملخبز 
ل�ساحبه،  �أ�سبوع  قبل  �الحتالل 
�ملقد�سي  �لكعك  �سناعة  بحجة 
�مل�سلني  على  وتوزيعه  �ملحلي، 
�الأق�سى  �مل�سجد  �إىل  �لقادمني 

جمانا.

الأ�شري كامل من�شور
حمطات من حياته ..

حياة  م��ن  وم��و�ق��ف  حم��ط��ات 
�لرحمن  عبد  ك��ام��ل  �الأ���س��ري 
 ، عامًا   38  ، من�سور  حممود 
نابل�ص   قليل ق�ساء  من من كفر 
 ، عامًا   23 بال�سجن  �ملحكوم   ،
�سهد�ء  لكتائب  �النتماء  بتهمة 
 ، �الحتالل  ومقاومة  �الق�سى 
يعترب   " مهدي  �سقيقه  ويقول 
كامل �ل�سابع يف عائلتنا �ملكونة 

عائلتنا  و�سط  وتربى  ن�ساأ   ، وحيدة  �خت  بينهم  �أنفار   9 من 
�الر�ص  وحب  و�ل�سالح  �لدين  على  و�ملحافظة  �مللتزمة 
على  لديه  للوطن  و�لعطاء  �النتماء  معامل  فبد�أت   ، و�لوطن 
مقاعد �لدر��سة "، وي�سيف " متيز �سقيقي ، بالهدوؤ و�لتو��سع 
لو�لدينا   وبار�ً  حنونا  كان    ، منذ �سغره   ، �لعالية  و�الخالق 
�لكثري  وحتمل  �سحى   ، �خو�نه  وجميع  لعائلتنا   وم�ساعد� 
من �أجلنا ، و�متلك حمبة ومكانة كبرية يف �لقلوب وخا�سة 
حياة  تاأ�سي�ص  يف  نف�سه  على  �عتمد   " ويكمل   ،  " لو�لدينا 
و��رشة حتى تزوج عام 1999 من رفيقة دربه "�م عبد �لقاهر 
بطفله  رزق  بعدما  �عتقل   حتى  عامني  ملدة   معًا  وعا�سا   ،"

�لوحيد وهو بعمر 8 �سهور ،و�ليوم ��سبح ب�سن  19 عامًا.
�أن �سقيقه كامل ، كان   ، �ملطاردة و�ال�سابة  : يروي مهدي 
يف مقدمة �سباب قريته �لذين �ساركو� يف �نتفا�سة �الق�سى 
، ويقول " بروحه �لوطنية �لعالية ، مترد على �الحتالل و�سلك 
و�لقرى  �ملدن  باجتياح  �الحتالل  بد�  عندما  �لن�سال  طريق 
و�ملخيمات بعد تدني�ص �سارون للم�سجد �الق�سى ، دون تردد 
للدفاع عن �ر�سه و�بناء  �نت�سب لكتائب �سهد�ء �الق�سى   ،
�سعبه "، وي�سيف " تكررت مد�همات �الحتالل وتهديد�ته 
�ل�سفوف يف  وتقدم   ، ببندقيته  ت�سلح  �لذي  كامل  بت�سفية 
ملدينة  �نتقل   ، ��ستدت مالحقته  ، وعندما  �الحتالل  مقاومة 
نابل�ص و�ن�سم للكتائب يف �لبلدة �لقدمية "، ويكمل " �جلميع 
�الحتالل  مقاومة  يف  و�سجاعته  ببطوالته   ، لكامل  ي�سهد 
خالل �الجتياحات �ملتالحقة ، حتى تعر�ص لكمني للوحد�ت 
يف  ناري  بعيار  و��سيب   ، عليه  �لنار  �طلقت  �لتي  �خلا�سة 
عينه �لي�رشى ، وفور� قام رفاقه بنقله للم�سفى للعالج بعدما 

كتب رب �لعاملني عمر�ً جديد�ً له .
�عتقال وحتقيق : بعدما ��ستعاد �سحته وعافيته ، عاد كامل 
من  تنال  مل  �ال�سابة   " �سقيقه  ويقول   ، �ملقاومة  ل�سفوف 
مو��سلة  على  و��رش�ر  قوة  ز�دته  بل   ، ومعنوياته  عزميته 
الجتياح  �لو�قي  �ل�سور  حملة  �سارون  �علن  حتى  �مل�سو�ر 
�ل�سفة وتدمري مقر�ت �ل�سلطة و�رشب �ملقاومة "، وي�سيف 
�ملقاومة  لكن   ، نابل�ص  يف  �لقدمية  �لبلدة  �الحتالل  حا�رش   "
حتى  لالحتالل  بالت�سدي  و��ستمرت  �ال�ست�سالم  رف�ست 
متكن من حما�رشة كامل مع جمموعة من �ملقاومني و�عتقالهم 
فور   " ويكمل   ،"  9/4/2002 تاريخ   ذخريتهم يف  نفاذ  بعد 
�جللمة  �سجن  زنازين  يف  �لتعذيب  القبية  �قتادوه   ، �عتقاله 
�لتي �حتجز فيها لعدة �سهور رهن �لتحقيق �لقا�سي و�لعزل 
بني  معاناتنا  ��ستمرت   " ويتابع   ،" �لزيار�ت  ومنع  و�لعقاب 
 23 �لفعلي  بال�سجن  �خي  حوكم  حتى   ، و�ملحاكم  �ل�سجون 
�النتماء و�لن�ساط يف كتائب �سهد�ء �الق�سى  بتهمة   ، عامًا 

وتنفيذ عمليات �سد �الحتالل.
�لو�سع �ل�سحي : منذ �سنو�ت ، يعاين �الأ�سري كامل من �أمل 
�سديد ورف�ص �د�رة �ل�سجون عالجه ، ويقول " ظهرت لديه 
دمامل ومل يعد قادر�ً على �جللو�ص وعانى من �مل م�ستمر ، 
، خ�سع  ،وبعد �سكاوي و�حتجاجات  �الد�رة عالجه  الهمال 
من  يعاين  ز�ل  ما  لكن   ، �ز�لتها  خاللها  مت  جر�حية  لعملية 
بر�سا�ص  �مل�سابة  �لي�رشى  عينه  يف  م�ستمر  و�أمل  ظهورها 
�نتكا�سات و�وجاع  له  �لدمامل �سبب   " "وي�سيف  �الحتالل 
�جللو�ص  ميكنه  فال   ، �سعبة  حياته  ��سبحت  حتى  تنتهي  ال 
ب�سكل طبيعي وعند �لنوم ي�ستلقي على جنبه ، وهذ� �سعب 
�ملر�سى  كباقي  حاليًا  تعاجله  �ل�سجون  �د�رة  لكن   ، له  جد�ً 

بحبوب �الكمول. 
�أمل �حلريه :خالل رحلة �عتقاله ، تنقل كامل بني كافة �ل�سجون 
 ، �ل�سحر�وي  �لنقب   �سجن  يف  يقبع   وحاليا  �ال�رش�ئيلية، 
على  يو�ظبون  وزوجته  و�سقيقتي  �خو�ين   « مهدي  ويقول 
زيارته ، وحتقيق و�سية و�لدتي �الخرية ، باال�ستمر�ر برعايته 
ومتابعة �موره خلف �لق�سبان ، لكني منذ عامني حمروم من 
»، وي�سيف  ب�سبب رف�ص �الحتالل منحي ت�رشيحًا  زيارته 
» �سقيقي ما ز�ل �سامد ومر�بط يف �سجنه ، وكلنا ن�سلي 
لرب �لعاملني ليكرمه باحلرية قريبًا ويعود ملنزله وعائلته و�بنه 

�لذي ��سبح �سابًا ، �سربنا كثري�ً ولن نفقد �المل .

تخللها اعتقال 4 مواطنني
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ترامب: لقاء �شيناتور اأمريكي مع ظريف انتهاك 
لقانون لوغان!  

قراءة / حممد علي
------------------ 

قاعدة  يف  لل�سحفيني  تر�مب  وقال 
�إىل  مغادرته  قبيل  �جلوية  ن��دروز  �أ
)يف  "ر�أيت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا:  والي���ة 
�ل�سيناتور  �أن  �إخ��ب��اري��ة(  ن�����رشة 
هذ�  هل  ي��ر�ن��ي��ني.  �الإ �لتقى  م��رييف 
�أن  يجب  �سيء  هناك  هل  �سحيح؟ 
�نتهاك  ن��ه  �أ يبدو  ه��ذ�  الأن  �أع��رف��ه؟ 
ب�رشورة  منوها  لوغان"،  لقانون 
�الأمريكية  �جلهات  ت�ستو�سح  �أن 

�الأمر. هذ�  �ملعنية 
�ل��ق��ان��ون  �أن  �إىل  ���س��ارة  �الإ جت��در 
عام  تبنيه  مت  ت��ر�م��ب،  ذك��ره  �ل��ذي 
غري  من  �الأمريكيني  ومينع   ،1799
من  �ل��ر���س��م��ي،  �ل��ت��ف��وي�����ص  ذوي 
�لتي  �لدول  مع  مفاو�سات  خو�ص 
معها،  خالفات  �ملتحدة  للواليات 
�إ�سعاف  دون  �حليلولة  بهدف  وذلك 
قبل  من  �الأمريكية  �حلكومة  مو�قف 

نف�سهم. �أ مو�طنيها 
�ال�ستخد�م  ن��ادر  �ل��ق��ان��ون  وه��ذ� 
ملا  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  يف  للغاية 
مر�قبني،  وح�سب  ج��دل،  من  يثريه 
يتم  مل  �لبالد  تاريخ  مدى  على  نه  فاإ
�إال  ليه  �إ ��ستناد�  �تهامات  توجيه 

و1853،   1803 عامي  يف  مرتني، 
�لق�ساء  يحكم  مل  �حلالتني  كال  ويف 

د�نة. باالإ
نف�سه  عن  مرييف  د�ف��ع  جانبه،  من 
لها  تعر�ص  �لتي  �النتقاد�ت  �سد 
هام�ص  على  ظ��ري��ف  لقائه  عقب 
على  م�سدد�  لالأمن،  ميونخ  موؤمتر 
�مل�سالح  حل��م��اي��ة  �ل��ل��ق��اء  ه��م��ي��ة  �أ

. مريكية الأ �
�الير�ين  �خلارجية  وزير  و�أك��د  هذ� 

�الد�رة  على  �ن  ظريف  جو�د  حممد 
�سيا�سة  �ن  ت��درك  �ن  �الم��ريك��ي��ة 
�ي��ر�ن  جت��اه  �لق�سوى  �ل�سغوط 

بالف�سل. حمكومة 
لل�سحفيني  ت�رشيح  يف  ظريف  وقال 
جمل�ص  �جتماع  هام�ص  على  �الربعاء 
مثل  جاهال  �سخ�سا  �ن  �ل���وزر�ء: 
�حلكومة  �إن  لرت�مب  يقول  بومبيو 
�لوقت  هو  و�ليوم  ف�سلت،  ير�نية  �الإ
ب��اأن  �الأم��ريك��ي��ني  الإخ��ب��ار  �ملنا�سب 

ف�سلت،  ق��د  �لق�سوى  �ل�سغوط 
على  �م���ريك���ا  ن��رغ��م  �ن  وي��ج��ب 
�ملفاو�سات  ط��اول��ة  �ىل  �جللو�ص 
�ىل  بحاجة  نحن   ،5+1 جمموعة  مع 
�ل�سعب،  م�ساركة  من  �الق�سى  �حلد 
��ستفتاء  يف  �ل�سعب  ح�رش  مثلما 
�لت�سييع  )مر��سم  �سليماين  �ل�سهيد 
�ىل  بحاجة  �ي�سا  فنحن  �ل�سعبي(، 
�النتخابات  يف  �جلماهري  م�ساركة 

. نية( لربملا � (
تكون  �أن  �إىل  بحاجة  �ننا  و��ساف: 
 21 �نتخابات  يف  �ل�سعب  م�ساركة 
من  �الأف�سل  ه��ي  /�سباط  ف��رب�ي��ر 
�الأف�سل  �خليار  ولهم  �لكمية  حيث 

�جلودة. حيث  من 
ل��ق��اء  ع��ل��ى  رده  م��ع��ر���ص  ويف 
"كري�ص  �الم��ريك��ي  �ل�����س��ي��ن��ات��ور 
ميونيخ  موؤمتر  هام�ص  على  موريف" 
�ل���دويل ل��الم��ن، ق��ال ظ��ري��ف: يف 
طلبات  �تلقى  �خلارجية  �جل��والت 
الج����ر�ء ل���ق���اء�ت م���ن ب��رمل��ان��ي��ني 
على  وبناء  �ي�سا  ن��ا  �أ و�سحفيني، 
�مل�سلحة  عل  وبناء  �ملتاحة  �لفر�سة 
�لعالقات  �ط��ر�  يف  معهم  �لتقي 
ولتبيني  �ل��ع��ام��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

. �ير�ن  نظر  وجهات 

ال�شيناتور كري�س مرييف، مع وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد  لقاء  اأن  الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،  اعترب 
الأمريكي.  للقانون  انتهاك  اإىل  ظريف قد يرقى 

�أم�ص  �ليابانية،  �ل�سلطات  �أعلنت 
�مل�سابني  عدد  �رتفاع  �الأرب��ع��اء، 
ب��ف��ريو���ص ك���ورون���ا �جل��دي��د يف 
 79 �إ�سابة  �ليابان  و�أكدت  �لبالد.  
كورونا  بفريو�ص  جديد�،  �سخ�سا 
�ل�سفينة  م��نت  ع��ل��ى  �مل�ستجد، 
�ملحتجزة  برن�سي�ص"  "د�ميوند 
تف�سى  بعد  �ل�سحي،  �حلجر  رهن 
وذك��رت  ركابها.  ب��ني  �لفريو�ص 
"كيودو"  �ليابانية  نباء  �الأ وكالة 
�سخ�سا   79 �ختبار�ت  "نتائج  �أن 
"د�ميوند  �ل�����س��ف��ي��ن��ة  م��نت  ع��ل��ى 
ي��ج��اب��ي��ة،  �إ ج���اءت  برن�سي�ص" 
كورونا".  بفريو�ص  باإ�سابتهم 
على  �سخ�ص   3500 نحو  ويوجد 
�إ�سابة  ت��اأك��دت  �ل�سفينة  م��نت 
ومت  كورونا،  بعدوى  منهم  �ملئات 
بالعدوى  �إ�سابتهم  ثبتت  من  نقل 

�مل�ست�سفى. �إىل 
�ل�سياحية  �ل�سفينة  �حتجاز  ومت 
"كارنيفال  ل�����رشك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�إىل  و���س��ول��ه��ا  م��ن��ذ  كورب"، 
فرب�ير/�سباط،   3 يف  يوكوهاما 

رجل  �إ�سابة  ت�سخي�ص  مت  �أن  بعد 
بالفريو�ص.  كونغ  هونغ  يف  نزل 
�ليوم  �ليابانية،  �ل�سلطات  و�أعلن 
 704 �إ�سابة  من  �لتاأكد  �الأربعاء، 
�جلديد.  ك��ورون��ا  بفريو�ص  حالة 
و�لتلفزيون  ذ�عة  �الإ هيئة  وبح�سب 
بني  م��ن  �إن   ،"NHK" �ليابانية 
حالة   621" هناك   704 �ل� �مل�سابني 
�ل�سفينة  طاقم  ف��ر�د  و�أ ركاب  بني 
برين�سي�ص"  "دياموند  �ل�سياحية 
�ل�سحي".  للحجر  تخ�سع  �لتي 
بني  م��ن  �أن  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ���س��اف��ت 
مت  �سخ�سا   14" كذلك  �مل�سابني 
�ل�سيني  هوبي  قليم  �إ من  �إجالوؤهم 
��ستاأجرتها  ط��ائ��ر�ت  م��نت  على 
"�أما  وتابعت  �ليابانية".  �حلكومة 
 69 وع��دده��م  �ملتبقني  �مل�سابني 
�سياح  بينهم  من  فكان  �سخ�سا 
يف  �أ�سيبو�  و�أ�سخا�ص  �سينيون 
�ليابان  يف  �مر�أة  وُتوفيت  �ليابان". 
ع�رش  �لثالث  يف  �لفريو�ص  ج��ر�ء 

فرب�ير/�سباط. من 
ق/د

����س��ت��ري�د  ح��ظ��ر  دول   3 ق����ررت 
�ل�سعودية،  من  و�لبي�ص  �لدو�جن 
وذل����ك ن��ظ��ر� الن��ت�����س��ار م��ر���ص 
�لهيئة  و�أعلنت  �لطيور.   نفلونز�  �إ
�ل�سمكية  و�لرثوة  للزر�عة  �لعامة 
جميع  ����س��ت��ري�د  حظر  �لكويتية، 
و�لبي�ص  �حل��ي��ة  �ل��ط��ي��ور  ن����و�ع  �أ
و�ل�����س��ي�����س��ان م��ن �ل�����س��ع��ودي��ة 
�الإج���ر�ء  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��دة  ق��ت��ا،  م��وؤ
نفلونز�  �إ مر�ص  النت�سار  نظر�  ياأتي 
�ليمنية  �لهيئة  و�أ�سدرت  �لطيور. 
و�سبط  و�ملقايي�ص  للمو��سفات 
ر�سميا  تعميما  �الث��ن��ني،  �جل���ودة، 
ومكاتبها  ف��روع��ه��ا  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
��ستري�د  بحظر  �جلمركية،  باملنافذ 
م��ن��ت��ج��ات �ل���دو�ج���ن و�ل��ط��ي��ور 
وحل��وم��ه��م��ا �مل��ج��م��دة و�ل��ب��ي�����ص 

�ل�سعودية. من  �مل�ستوردة 
�ملا�ص،  حديد  �لهيئة،  عام  مدير  و�أكد 
�حرت�زي  كاإجر�ء  ياأتي  �لتعميم  �أن 
ل�����س��م��ان �حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل���رثوة 
�ملو�طن،  و�سالمة  و�سحة  �حليو�نية 
�إعالن  حتى  به  �لعمل  و�سي�ستمر 

�حليو�نية  لل�سحة  �لدولية  �ملنظمة 
نفلونز�  �إ مر�ص  من  �ل�سعودية  خلو 
�ل��ط��ي��ور. و�خل��م��ي�����ص �مل��ا���س��ي، 
�ال�ستهالكية  �لرقابة  د�رة  �إ �أعلنت 
منتجات  ��ستري�د  حظر  �لرو�سية، 
ملدينة  د�ري  �الإ �لنطاق  من  �لدو�جن 
 12 من  �عتبار�  �ل�سعودية،  �لريا�ص 
وجود  ب�سبب  �جلاري،  �سباط/فرب�ير 
ح��االت  لتف�سي  ق��وي��ة  م�سببات 

�لطيور. نفلونز�  �إ �إ�سابة 
�إن  �ل��رو���س��ي��ة  �ملوؤ�س�سة  وق��ال��ت 
�حل��ظ��ر ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى �ل���دو�ج���ن 
�حل��ي��ة وب��ي�����ص �ل��ف��ق�����ص وحل���وم 
منتجات  ن��و�ع  �أ وجميع  �ل��دو�ج��ن 
للمعاجلة  تخ�سع  مل  �لتي  �لدو�جن 
من  �لنهائية  و�ملنتجات  �حل��ر�ري��ة 
�ل��دو�ج��ن و�الأع����الف و�الأع���الف 
�ملعد�ت  وكذلك  للطيور،  �مل�سافة 
�ل��ط��ي��ور  ح��ف��ظ  يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة 
�ملنظمة  وكانت  وتقطيعها.  وذبحها 
يف  �أعلنت  �حليو�ن،  ل�سحة  �لعاملية 
بلغت  �أ �ل�سعودية  �أن  �سابق،  وقت 
 H5N8 ل�ساللة  تف�ص  �أول  ع��ن 

ن��ف��ل��ون��ز�  ���س��دي��دة �ل��ع��دوى م��ن �إ
ويف  للدو�جن.  مزرعة  يف  �لطيور 
�أعلنت  �جل��اري،  �سباط/فرب�ير   7
و�ل��زر�ع��ة  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة 
�إ�سابة  ب��وؤرة  ت�سجيل  �ل�سعودية، 
ن��ف��ل��ون��ز� �ل��ط��ي��ور ع��ايل  مب��ر���ص �إ
م�رشوع  يف   )H5N8 ( �ل�����رش�وة 
حرميالء  حمافظة  يف  بيا�ص  دو�جن 
�لوز�رة  وقالت  �لريا�ص.  منطقة  يف 
ن��ب��اء  �الأ وك��ال��ة  نقلته  مل��ا  وف��ق��ا 
"فرق  �أن  �لر�سمية  �ل�سعودية 
للوز�رة  �لتابعة  �مليد�نية  �لطو�رئ 
 35000 من  �ل�سحي  بالتخل�ص 

�مل�سابة". للطيور  خمالط  طائر 
�ملتحدث  ل�سان  على  �لتقرير  ونقل 
�خليل،  با  �أ عبد�لله  �ل��وز�رة،  با�سم 
ت�سجيله  مت  �لذي  "�لنوع  �إن  قوله 
�لطيور  ت�سيب  عرتة  هو   ،)H5N8 (
حيث  ن�سان،  �الإ �إىل  تنتقل  وال  فقط 
�ل�سحة  ع��ل��ى  خ��ط��ر�  ت�سكل  ال 

لعامة". �
ق/د

ارتفاع عدد امل�شابني بـ"كورونا"
 يف اليابان اإىل 704 حالت 

دول حتظر ا�شترياد الدواجن والبي�س من ال�شعودية

عقد  �حتمال  عن  رو�سيا  ك�سفت 
�ل�سامنة  لالأطر�ف  ثالثية  قمة 
طهر�ن  يف  ���س��ت��ان��ا،  �أ الت��ف��اق��ات 
عامة،  �سوريا  يف  �لو�سع  ملناق�سة 
مرهون  �ن��ع��ق��اده��ا  �أن  وذك���رت 
موعدها  على  �لرتكية  باملوفقة 

�عمالها.  وجدول  ومكانها 
و�أع��ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�لرو�سي  للرئي�ص  �خلا�ص  و�ملمثل 
�الأو���س��ط  �ل�����رشق  منطقة  �إىل 
ميخائيل  ف��ري��ق��ي��ة،  �الأ و�ل���دول 
حول  ثالثية  قمة  �أن  بوغد�نوف، 
���س��اء  ل��روؤ �ل�����س��وري��ة  �لت�سوية 
فالدميري  وتركيا،  ي��ر�ن  و�إ رو�سيا 
ورج��ب  روح��اين  وح�سن  بوتني 
يف  تعقد  ق��د  �أردوغ�����ان،  ط��ي��ب 
ذ�  �إ �ملقبل،  مار�ص  و�ئ��ل  �أ طهر�ن 
�لقيادة  مو�فقة  على  �حل�سول  مت 
�الآن  ح��ت��ى  وع��ق��دت  �ل��رتك��ي��ة. 
بني  �ل��ت��و�يل  ع��ل��ى  ق��م��م  خم�ص 
�ل�سامنة  �لدول  �لثالثة  �ساء  �لروؤ
للت�سوية  ���س��ت��ان��ا  �أ ل��ع��م��ل��ي��ة 
�سبتمرب  يف  كان  �آخرها  �ل�سورية، 

نقرة. �أ يف   2019

�خلارجية  وزير  �أكد  �ل�سياق،  ويف 
�أن  الف��روف،  �سريغي  �لرو�سي 
يف  �لرتكية  �لرو�سية  �ملباحثات 
�ل�سورية  دل��ب  �إ ح��ول  مو�سكو 
معينة،  نتيجة  �إىل  تو�سل  مل 
تعرث  م�سوؤولية  ن��ق��رة  �أ وح��م��ل 
الفروف  و�أ�سار  دل��ب.  �إ يف  �حلل 
يف  ف�سل  �لرتكي  �جلانب  �أن  �إىل 
بني  �سوت�سي  �تفاق  بنود  تنفيذ 
بوتني  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�ص 
طيب  رج���ب  �ل��رتك��ي  ون��ظ��ريه 
 ،2018 عام  �سبتمرب  يف  �أردوغان 
�ملعار�سة  بني  بالف�سل  و�ملتعلقة 
�لزمني  �الإط��ار  يف  و�الإرهابيني 
ال  مو�سكو  �إن  وق���ال  �مل��ح��دد، 
تنفيذ  من  �أكرث  نقرة  �أ من  تطلب 

عليه. �التفاق  مت  ما 
"حريت"  ���س��ح��ي��ف��ة  وك���ان���ت 
�لثالثية  �لقمة  �أن  �أكدت  �لرتكية، 
�جلمهورية  �ساء  روؤ بني  �ل�ساد�سة 
ورو�سيا  ي��ر�ن��ي��ة  �الإ �ال�سالمية 
ذ�ر/ �آ �سهر  �و�ئل  �ستعقد  وتركيا 

طهر�ن. يف  �لقادم  مار�ص 
ق/د

�لوطني  �ل��وف��اق  حكومة  �أعلنت 
يف  م�ساركتها  تعليق  �لليبية 
وقف  حول  �الأممية  جنيف  حمادثات 
بعد  وذلك  �لبالد،  يف  �لنار  �طالق 
�ملتقاعد  �للو�ء  قو�ت  ق�سفت  �أن 
�لعا�سمة  م��ي��ن��اء  ح��ف��رت  خليفة 
ط��ر�ب��ل�����ص ب���دع���وى ����س��ت��ه��د�ف 
ه�سة  هدنة  لالأ�سلحة.   م�ستودع 
ه�سا�سة  �كرث  ومفاو�سات  ليبيا  يف 
�لليبية  �الزمة  طريف  بني  جنيف  يف 
�الطاحة  منذ  �لبالد  يف  �ملتو��سلة 
�لفني  ع��ام  �ل��ق��ذ�يف  معمر  بنظام 

ع�رش.  و�حد 
�ملعرتف  �لوطني  �لوفاق  حكومة 
م�ساركتها  تعليق  �علنت  �مميا  بها 
�لع�سكرية  �للجنة  مفاو�سات  يف 
�للو�ء  قو�ت  وبني  بينها  �مل�سرتكة 
�المم  ترعاها  و�لتي  حفرت  خليفة 

بيان  يف  وقالت  جنيف،  يف  �ملتحدة 
�النتهاكات  مرده  �لتعليق  �سبب  �ن 
ميناء  و��ستهد�ف  للهدنة  �ملتكررة 
تعليقها  �ن  و��سافت  طر�بل�ص، 
جتاه  مو�قف  �تخاذ  حلني  �سي�ستمر 
�لبيان.   يف  جاء  ما  بح�سب  �ملعتدين 
قو�ت  طر�بل�ص  حكومة  �تهمت  كما 
�زمات  خلق  مبحاولة  حفرت  �للو�ء 
من  حالة  �يجاد  بهدف  للمو�طنني 
�ن  بعد  �ال�ستقر�ر  تهز  �لفو�سى 
بال�سيطرة  هدفها  حتقيق  يف  ف�سلت 
�ما  ع�سكريا.   �لعا�سمة  على 
عرب  فاأعلنت  حفرت  �ل��ل��و�ء  ق��و�ت 
ع�سكرية  �رشبة  وجهت  نها  �أ بيان 
ميناء  يف  وذخرية  �أ�سلحة  مل�ستودع 
لتكرر  نظر�  �لبحري،  طر�بل�ص 
من  �لنار  �إط��الق  وق��ف  خ��روق��ات 
و�سف  بح�سب  �ل�رش�ج،  قو�ت  قبل 

�ل�رشبة  �أن  و�أو���س��ح��ت  �ل��ب��ي��ان. 
�الإمكانيات  �إ�سعاف  �إىل  تهدف 
و�سلو�  �لذين  للمرتزقة  �لقتالية 
�جلماعات  عنا�رش  لدعم  �سوريا  من 

 . مل�سلحة �
غ�سان  ليبيا  �ىل  �المم��ي  �ملبعوث 
���س��الم��ة �ل�����ذي ي�������رشف ع��ل��ى 
�ل�سذ�جة  من  �ن  �كد  �الجتماعات 
�مل��م��ك��ن حل  م��ن  ب���ان  �الع��ت��ق��اد 
�جتماع  خالل  من  �لليبية  �الزم��ة 
حاليا  �ل�سعب  من  �ن  وقال  و�حد 
طريف  �ن  طاملا  حل  �ىل  �لتو�سل 
بالهدنة  ملتزمني  غ��ري  �ل�����رش�ع 
لل�سغط  �لدولية  �الط��ر�ف  ودع��ا 
ع��ل��ى ط���ريف �الزم����ة ل��الل��ت��ز�م 
�ملبعوث  قال  حيث  �لهدنة.   باتفاق 
�سالمة،  غ�سان   ، ليبيا  �ىل  �الممي 
ه�ص  �الر�ص  على  �لهدنة  �ن"و�سع 

�نتهاكها،  يتم  ما  وغالبا  للغاية، 
حتى  �ليوم  جديدة  هجمات  وقعت 
�ن  ط��امل��ا  ط��ر�ب��ل�����ص،  ميناء  على 
يتغري،  مل  �الر���ص  على  �لو�سع 
عن  �الن  حتى  يتنازل  مل  �حد�  و�ن 
�جلهود  فان  �لهدنة،  مببد�  �لقبول 
�لعملية  ل��ت��ح��ري��ك  �ستتو��سل 

قدما".  بها  و�مل�سي  �ل�سيا�سية 
�لتي  �لع�سكرية  �لعملية  �ن  يذكر 
ني�سان  �بريل  يف  حفرت  �للو�ء  بد�ها 
خارجية  ق��وى  من  بدعم  �ملا�سي 
ف�سلت  طر�بل�ص  على  لل�سيطرة 
ب�سبب  �هد�فها  حتقيق  يف  �الن  حتى 
حلكومة  مقدم  �خ��ر  خ��ارج��ي  دع��م 
مقتل  عن  ��سفرت  وقد  طر�بل�ص، 
مئة  ونزوح  �سخ�ص  �لف  من  �كرث 

. �خرين  �لفا  و�ربعني 
ق.د

لبنانية  ر�سمية  ج��ه��ات  تبّلغت 
م��و�ق��ف �أول���ّي���ة م��ن �حل��ك��وم��ت��ني 
عن  ت��ع��رب  مل��ان��ي��ة  و�الأ �لفرن�سية 
معامل  ب��ن��اء  مب�����رشوع  �هتمامها 
وقال  لبنان.   يف  �لكهرباء  ن��ت��اج  �إ
�ل�سفارتني  �إن  رئا�سي  مرجع  زو�ر 
ب��ريوت،  يف  و�لفرن�سية  مل��ان��ي��ة  �الأ
بالدهما  يف  �رشكات  �أن  �إىل  �سارتا  �أ
مناق�سة  يف  ل��ل��دخ��ول  م�ستعدة 
معامل  بناء  م�رشوع  لتويّل  جديدة 
وكذلك  لبنان،  يف  �لطاقة  ن��ت��اج  �إ
لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  مع  �لعمل 
�لتي  �الأو���س��ع  �لعمل  خطة  على 
و�لتوزيع،  �لنقل  �سبكات  ت�سمل 

�للبنانية. �الخبار  جريدة  ح�سب 
وز�رة  فاإن  �ملرجع،  زو�ر  وبح�سب 
منّقحة  ن�سخة  �إعد�د  ب�سدد  �لطاقة 
للحكومتني  ي�سمح  �رشوط  دفرت  من 
على  بعر�سه  و�لفرن�سية  ملانية  �الأ
وبرلني  باري�ص  يف  معنية  �رشكات 
�أولّية  تفاهمات  �إىل  �لو�سول  بغية 
يف  �رشيعة  �جتماعات  عقد  �إىل  تقود 
�سيقرر  متخ�س�سة  جلنة  مع  بريوت 

د�رة  الإ ت�سكيلها  �ل��وزر�ء  جمل�ص 
وفد  بريوت  �إىل  ح�رش  وقد  �مللف. 
و�لتقى  ملانية  �الأ �سيمنز  �رشكة  من 
دف��رت  يف  للبحث  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 
�أن  يتوقع  فيما  �جل��دي��د،  �ل�����رشوط 
�ل�ساعات  خالل  بريوت  �إىل  ي�سل 
�ل�رشكة  ميّثل  فرن�سي  وفد  �ملقبلة 
ل��ك��رتي��ك  �مل�����س��رتك��ة م��ع ج���رن�ل �إ

�مل�رشوع. يف  للبحث  �الأمريكية 
حول  �جتماعات  يوميًا  تعقد  وبينما 
�لدويل  �لبنك  مع  �لكهرباء  قطاع 
مب�رشوع  �مل�سّي  على  ي�رّش  �ل��ذي 
�آخ��ر،  م�����رشوع  �أي  قبل  �ل��زه��ر�ين 
�جتماع  �ملقبل  �ل�سبت  يعقد  بينما 
ملعاجلة  �حلكومي  �ل�رش�يا  يف  خا�ص 

�لكهرباء. ملف 
نبيه  �لرئي�ص  يدعم  ثناء،  �الأ هذه  يف 
يف  لل�سري  �حلكومي  �لتوّجه  ب��ري 
�لطويل  �مل��دى  م�ساريع  تلزميات 
مل�رشوع  حما�سة  يظهر  وال  و�لد�ئم 
�ل��ذي  ذل��ك  �أي  ق���ت«،  �مل���وؤ »�حل���ل 
كبرية  طاقة  مبولد�ت  تيان  �الإ يتطلب 
بناء  �نتهاء  ح��ني  �ىل  ط��اق��ة  ت��وف��ر 

مل. ملعا �
�جل��ان��ب  ك��م��ا  ب����ّري،  �أن  ي��الح��ظ 
ن�ساء  �إ طلب  عن  تر�جعا  �لفرن�سي، 
�لكهرباء  لقطاع  �لناظمة  �لهيئة 
ال  بينما  �لتلزميات.  يف  �ل�رشوع  قبل 
هذه  على  ي�رّش  �لدويل  �لبنك  يز�ل 
�جلديد  �أن  �إىل  �لزو�ر  وي�سري  �لهيئة. 
م�رشوع  على  بتعديالت  يرتبط 
يفرت�ص  كان  �لذي   2  – عمار  دير 
رجل  )يتوىل  جديدة  لبنانية  ب�رشكة 
جمل�ص  رئا�سة  خو�جة  عالء  �الأعمال 
ميتد  عقد  �سمن  تنفيذه  د�رت��ه��ا(  �إ
�سعر  يكون  �أن  على  �سنة  لع�رشين 
دوالر   2.6 �ل��و�ح��د  و�ط  �لكيلو 
خو�جة  �إن  �مل�سادر  وتقول  �أمريكي. 
�لطاقة  وز�رة  �إىل  ر�سالة  يف  �أعرب 
مناق�سة  يف  للدخول  ��ستعد�ده  عن 
حال  يف  �أخ��رى  �رشكات  مع  جديدة 
بعر�ص  ترغب  �ل�رشكات  هذه  كانت 
للتنازل  م�ستعد  نه  و�إ جديد،  �سعر 
�لفرتة  عن  مالية  تعوي�سات  �أي  عن 

. بقة ل�سا �
ق/د

رو�شيا توؤكد احتمال عقد قمة ثالثية 
بني بوتني وروحاين واأردوغان

ماذا فعلت مفاو�شات جنيف لالأزمة الليبية؟!

�شركات فرن�شّية واأملانّية يف بريوت من اأجل الكهرباء
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امل�شاركون يوؤكدون على �شرورة تبّني مقاربات 
تكاملية ت�شتح�شر الأبعاد املتداخلة لالأمن ال�شيرباين

عماره بن عبد اهلل
------------------ 

خ��رب�ء  و  باحثون  و  ���س��ات��ذة  �أ و�أو���س��ح 
�جليو  �لعالقات  و  �الأزم���ات  د�رة  �إ يف 
وخارجها،يف  �جلز�ئر  د�خل  من  �إ�سرت�جتية 
و  تن�سيقا  كان  �لذي  هام،  �جلد  �للقاء  هذ� 
ليات  �آ �لبحث  فرقة  و  �لكلية  بني  ��سرت�كا 
و  �جلز�ئري  �جلنوب  يف  �الجر�م  مكافحة 
��ستعر�ص  فيه  و  فيه،  �لتنمية  على  ثرها  �أ
�مل��ق��ارب��ات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل�����س��ارك��ون 
���س��ك��ال��ي��ات  الإ �ل��ن��ق��دي��ة  و  �لتحليلية 
ذلك  و  �ل�����س��ي��رب�ين،  م���ن  �الأ ق�سايا  و 
متحورت  حم��وري��ة  جل�سات  بو��سطة 
جديدة  مفاهيم  �ل�سيرب�ين،  �المن  على  
عنا�رش  حمور  و  �الفرت��سي،  �لع�رش  يف 
يف  �لرقمية  �لال�سيادة  ع�رش  يف  �المن 
�ال�سرت�تيجي  �لبعد  حم��ور  و  �ملنطقة، 
و  �لقانونية  �ملنظومة  و  �لرقمنة  لفو�سى 

�ملعلوماتي،  �المن  يف  �لعربية  �لتجارب 
�جلهوية  �ل�رشكات  ��ستح�سار  عن  ف�سال 
ملجابهة  رقمي  جماعي  �أم��ن  لهند�سة 
و�سائل  ��ستح�سار  �ل��ظ��اه��رة،و  ه��ذه 
دفاع  بناء  �جتاهات  و  �ل�سيرب�ين  �ل��ردع 
يومني  بعد  و  �فرت��سي.  قليمي  �إ و  دويل 
�ل��ور���س��ات  و  �لعلمية  �جلل�سات  م��ن 
�لنظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  و  �ملتخ�س�سة 
حول  جمملها  يف  �جتمعت  �ملختلفة، 
�أمن  منه  و  �ل�سيرب�ين  �المن  �ىل  �لنظر 
ت�رشيعية  و  تقنية  زو�يا  من  �ملعلومات 
ثقافية  و  �أمنية  و  و�سيا�سية  �أكادميية  و 
�اللكرتوين،  �الإج��ر�م  ملجابهة  فكرية  و 
و�مل��ك��ان،  �ل��زم��ان  ح��دود  تخطى  �ل��ذي 
خ��ل�����س��ت جل��ن��ة ���س��ي��اغ��ة �ل��ت��و���س��ي��ات 
تكاملية  مقاربات  تبني  ���رشورة  �إىل 
لالمن  �مل��ت��د�خ��ل��ة  ب��ع��اد  �الأ ت�ستح�رش 
�لتعاون  و  �لتن�سيق  �أهمية  �ل�سيرب�ين،و 
�اللكرتونية  �جل��رمي��ة  ملجابهة  �ل���دويل 

حتيني  ع��ن  ف�����س��ال  ل��ل��ح��دود،  �ل��ع��اب��رة 
�لقانونية  و  �لت�رشيعية  �مل��ن��ظ��وم��ات 
مبا  �لوطنية  و  �الفريقية  و  �ملغاربية 
للجرمية،كما  �ل�رشيع  �لتطور  ي��و�ك��ب 
و  �خلبرية  ترت�أ�سها  �لتي  �للجنة  �أو�ست 
�الإ�سد�ر  �ساحبة  �لبارز  �العالمي  �لوجه 
منذ  كبري�  رو�ج���ا  لقي  �ل��ذي  �ل�سهري 
و�ملو�سوم”   23 �سيال  مبنا�سبة  �سدروه 
“�لدكتورة  �جلز�ئر  يف  �المني  �الإع��الم 
تطوير  �ىل  �جلز�ئر،  جامعة  من  عباد  كرمية 
خماطر  �سد  �لتقنية  �ملكافحة  ل��ي��ات  �آ
مقاربات  �ملعلوماتي،و�عتماد  �الأم��ن 
لتن�سيق  طريق  كورقة  �كادميية  علمية 
�المنية. و  �ل�سيا�سية  �جلهات  مع  �جلهود 
تفعيل  �رشورة  �ىل  �ملجتمعون  خرج  كما 
�جلامعات  م�ستوى  على  �لبحث  خمابر 
�لتكنولوجيات  تطور�ت  حتليل  و  لر�سد 
�ملعلومات،  ب��اأم��ن  وعالقتها  �حل��دي��ث��ة 
ك�رشيك  �الإع��الم  �ندماج  �أهمية  ناهيك 
و  �لتوجيه،  و  �لتوعية  خطط  يف  فعال 
خا�سة  �لتوعية  و  �مل�ستمر  �لتح�سي�ص 
�ال�ستباقي  �لعمل  لتكري�ص  م��ن��ي��ة  �الأ
�لتكوين  على  �لرتكيز  ثم  من  و  �لوقائي، 
�الأمنية  �الإطار�ت  تاأهيل  و  �لتخ�س�سي 
ال  كحتمية  �ملتخ�س�سة  �لق�سائية  و 
�جلرمية  خم��اط��ر  ملجابهة  منها  منا�ص 
�لرتبية  م��ق��رر  �إدر�ج  و  �الل��ك��رتون��ي��ة، 
مع  مناهجه  و  �لتعليم  بر�مج  يف  �الأمنية 
�لنا�سئة  لتاأمني  �لديني  �ل��و�زع  تقوية 

�ل�سيرب�ين. �لف�ساء  خماطر  �سد 

اأفريقيا  �شمال  الرهانات والتحديات يف  الإلكرتوين:  الف�شاء  املعلومات يف  اأمن  الدويل حول  امللتقى  م�شاركون يف  اأكد 
تكاملية  مقاربات  تبّني  �شرورة  غرداية،على  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  و  احلقوق  بكلية  اأ�شغاله  اختتمت  الذي  و   ،

ال�شيرباين. لالأمن  املتداخلة  ت�شتح�شرالأبعاد 

غرداية بجامعة  املعلومات  اأمن  حول  الدويل  امللتقى  فعاليات  اختتام 

يتبارى  جامح،  خيال  ذ�تها  بحد  �لكتابة 
مييزهم،  ما  و  �أ�سلحتهم  بر�ز  �إ يف  فر�سانها 
�ل�سباحة  يقررون  ملن  �الأكرب  �لتحدي  لكن 
جذب  على  قدرتهم  ه��و  �خل��ي��ال  ع��امل  يف 
و�سط  حو��سهم  على  �ال�ستحو�ذ  و  قر�ئهم 
يف  �خل��ي��ال  يفوق  ب��ات  �ل��ذي  �ل��ع��امل  ه��ذ� 
�أهمية  �الأكرث  بل  فقط،  هذ�  لي�ص  تفا�سيله. 
باحلقيقي  �خليايل  �لعامل  هذ�  ربط  كيفية  هو 

�لرتابة. و  �أ �خلفة  فخ  يف  �لوقوع  دون  من 
يف رو�يته “1Q84” دخل �الأديب و�لرو�ئي 
يف  مور�كامي  هاروكي  �ل�سهري  �لياباين 
فيه  يناف�سه  مل  �خليال  من  �رشي  ���رشد�ب 
قدمية  خيال  عو�مل  بني  مازًجا  قبل،  من  غريه 
و�قع  وبني  �جلد�ت  ق�س�ص  �إال  ت�سبه  ال  جًد� 

و�لتعقيد. �حلد�ثة  �سديد 
نا�ص  و�أ قمر�ن،  �لرو�ية  عامل  يف  ويظهر 
���س��خ��و���س��ه  يف  ي��ت��ح��ك��م��ون  ���س��غ��ار 
لكنك  يت�سارعان،  و�رش  وخري  وم�سائرهم، 
بو�سوح،  بينهما  �لفا�سل  �خليط  تلم�ص  ال 
�لرمادية،  �مل�ساحات  بني  كثرًي�  فتحتار 
مربوطة  كعر�ئ�ص  يتحركون  �أبطال  وثمة 
جديد�  ن�رًش�  �لكاتب  يحقق  وهنا  بخيوط، 
فال  �حلكاية،  يف  و�إقحامه  �لقارئ  باإرباكه 
ترك  وال  �خليال  �سحر  من  �خلروج  ي�سعك 

�لقر�ءة.
نيوزويك  جملة  قالت  للرو�ية،  تقييمها  ويف 
�أ�سبه  �لرو�ية  هذه  كانت  ذ�  “�إ �الأمريكية 
يف  �ملوغل  �مل��رح  ذل��ك  نه  فاإ �مل��رح،  ببيت 

لديك  ما  بكل  جتازف  تدخله  عندما  �جلدية، 
َقَناعات”. من 

�لكاتب  يعني  م��اذ�  نت�ساءل  �لبد�ية  منذ 
لنجد  طرحها،  �لتي  �الأرق��ام  تلك  وماهية 
فحرف  لرو�يته،  خا�سا  عنو�ًنا  �ختار  نه  �أ
 )Q و)  ،”1“ �لرقم  �ليابانية  يف  يعني   )I (
�ل  �سوؤ كلمة  �خت�سار  )�أو   ”9“ �لرقم  يعني 
مر�دفا  �لرو�ية  ��سم  في�سري  باالإجنليزية(، 
كما   ،”1984“ �أورويل  جورج  لرو�ية  متاما 
نف�سها  �ل�سنة  تلك  يف  تدور  �أحد�ثها  �أن 
حمرية  مقارنة  طارًحا  �ليابان..  يف  ولكن 

�الأحد�ث. مد�ر  على  معك  تتو��سل 
عبًثا  ذ�ت��ه  لال�سم  ��ستخد�مه  يكن  مل 
بعينها  �أفكاًر�  يوؤكد  كان  نه  �إ بل  بالتاأكيد، 
م�سالح  ت��الق��ي  م��ن  ي��ح��دث  م��ا  خا�سة 
و�الأمم  �ل���دول  ع��ل��ى  �ملهيمنة  للجهات 
كما  �الأ�سخا�ص.  م�سائر  يف  تتحكم  و�لتي 
و�سطوتها  �لدينية  �ملوؤ�س�سات  عن  حتدث 
غطاء  ت�سع  �لتي  و�جلهات  فر�دها،  �أ على 
�لليرب�لية  و  �أ بالدين  متلحفة  لتطرفها 
يغفل  مل  كما  �لعامة،  �مل�سلحة  حتى  �أو 
ويقيد  �ل��ن��ا���ص  يخنق  وك��ي��ف  �مل��ا���س��ي 

يريدون. ما  نحو  �نطالقهم 
يف   1984 �لعام  يف  �لق�سة  �أحد�ث  وتدور 
�لثاين  و  ج��و�ن،  و  �فريل  بني  �الأول  �جلزء 
�أكتوبر  بني  و�لثالث   ، و�سبتمرب  جويلية  بني 
�أومامة  بهروب  �لرو�ية  تبد�أ  و   ، دي�سمرب  و 
عن  تتاأخر  ال  حتى  �ل��ط��و�رئ  خم��رج  عرب 

جتعلها  غريبة  �سياء  �أ لتالحظ  موعدها، 
يحمل  �آخر  مو�ٍز  عامل  يف  تعي�ص  نها  �أ تقرر 

عديدة. وت�ساوؤالت  �سكوكا 
�ل�رشد ..لعبة 

كتابة  يف  مي�سي  �أن  م��ور�ك��ام��ي  �خ��ت��ار 
منهما  كل  يخ�ص  م�سارين  يف  �الأح��د�ث 
�سدر  �لتي  رو�ي��ت��ه  ب��ط��ال  �أ من  ا  �سخ�سً
ف�سوله  يف  يفعله  ما  جل  �أجز�ء،  ثالثة  منها 
�سخ�سياته  تفا�سيل  يف  �لغو�ص  �لعديدة 
و  �لرتابة  فخ  يف  �لوقوع  دون  من  �لدقيقة 
من  �لنوع  هذ�  مع  عادة  يحدث  �لذي  �مللل 

�لرو�يات.
جيل  من  هنا  �لق�سة  بطال  تنغو..  �أومامة.. 
عادي  عامل  حو�ف  بني  باحلياة  كثرًي�  ثر  تاأ
ومتنوع  مت�سارع  و�آخ���ر  ب���اء  �الآ عا�سه 
منهما  ولكل  �الآن،  يعي�سونه  متاما  وجديد 
منهما  ه��ي��اأت  وظ���روف  خ��ا���س��ة  طبيعة 
وتتك�سف  رو�ئ��ي��ة،  ق�س�سية  ملحمة 
 1800 عن  يزيد  ما  على  منهما  كل  طبيعة 

. �سفحة
ذي  جملة  �عتربت  للرو�ية،  عر�سها  ويف 
�أومامة  �أن  مونيرت  �ساين�ص  كري�ستيان 
ي�سري�ن  �لرئي�سيني  �لرو�ية  بطلي  وتنغو 
غو��سان  نهما  وكاأ �الآخ��ر  نحو  �أحدهما 
“عندما  �ملاء،  �سطح  نحو  طريقهما  ي�سقان 
لو  كما  �سعرت   IQ84″“ قر�ءة  من  �نتهيُت 
�ل�سطح،  نحو  �أ�سعد  كنت  �الآخر،  نا  �أ نني  �أ
ال  �لعامل  ظل  قر�ءتها،  من  يام  �أ بعد  وحتى 

عليه”. كان  مثلما  يل  يبدو 
للحقيقة �الآخر  �لوجه  ..�أومامة.. 

تعمل  �لتي  �ليافعة  �لفتاة  تلك  �أوم��ام��ة 
�سا�ص  باالأ هي  �لبدنية  للريا�سة  مدربة 
ت�ستطيع  ال  ولكنك  حمرتفة  ماأجورة  قاتلة 
يغذيك  �لكاتب  الأن  معها،  تتعاطف  �أن  �إال 
خيوًطا  ل��ك  وي��ك�����س��ف  ب��دو�ف��ع  دورًي����ا 
يف  ولتبغ�سها  �أحيانا  �سفها  يف  للوقوف 

�أخرى.. �أحايني 
نطق  �لتي  �جلملة  تلك  ذ�ت��ك  مع  لرت�جع 
م�سامعها  على  �الأج��رة  �سيارة  �سائق  بها 
�ل�سكل  “�إن  �الآخر  �لعامل  يف  تقع  �أن  قبل 
قليال،  تغري  وقد  يبدو  رمبا  �سياء  لالأ �ملاألوف 
عما  نظرك  يف  خمتلفة  �سياء  �الأ تبدو  رمبا 
�ملظاهر  تدعي  ال  ولكن  قبل  من  عليه  كانت 
فقط”. و�حدة  حقيقة  هناك  د�ئًما  تخدعك.. 

ما  بني  متناق�سة  م�ساعر  تنتابك  وهنا 
عندما  حلظًيا  معه  تتعاطف  ما  و  به  توؤمن 
خيوط  جميع  تدرك  بعيد  من  مر�قًبا  تكون 
فكيف  فيها،  فاعال  طرًفا  ول�ست  �للعبة 
قاتلة  على  بال�سفقة  متلب�ص  و�أنت  تت�رشف 

�أحدهم؟! موت  وقت  تغيري  قررت 
و�حللم �لو�قع  ..تنغو.. 

يف  كثريين  ي�سبه  �ساب  فهو  تنغو  م��ا  �أ
مدر�ًسا  ليعمل  ظروفه  �ساقته  �أوطاننا، 
يكون  �أن  يحلم  لكنه  يومه،  قوت  لك�سب 
عليه  تدر  ال  �الأخ��رية  �ملهنة  والأن  كاتًبا، 
ب�سيطة  بد�أت  لعبة  يف  يدخل  كافًيا  دخال 

تودي  �أن  كادت  خماطرة  �إىل  قادته  لكنها 
�لكتابة  يف  مهار�ته  ��ستثمار  وهي  بحياته، 
من   17 يف  لفتاة  دب��ي  �أ ن�ص  تعديل  يف 
لكنها  بجائزة  �لرو�ية  تلك  لتفوز  عمرها 
عامله  غ��رّيت  بل  فح�سب،  طريقه  تغري  ال 

. مل. لكا با
�ملدنية  م�سكالت  لكل  فري�سة  تنغو  يقع 
�حلفاظ  ���رش�ع  يف  ويبقى  �لتح�رش،  و 
بائ�سة  بطفولة  مروره  رغم  ن�سانيته  �إ على 
و�لده  هو  ب��اه  �أ �أن  ي�سعر  ال  كونه  وجحيم 
�أحد�ث  مد�ر  على  هناك  ي�سارع  �حلقيقي، 
بد�فع  فعله  عليه  يجب  ب�ساأن  �ل��رو�ي��ة 
ب�سفته  ب��خ��اط��ره  ي��ج��ول  وم��ا  �مل�سلحة 

طيبا. ن�ساًنا  �إ
حب  يف  غارق  نه  �أ يكت�سف  �لطريق  يف  و 
الم�ست  نها  �أ عنها  يتذكره  ما  كل  فتاة 
در��سته  نهاية  يف  كان  عندما  ما  يوًما  يديه 
مور�كامي  لنا  ي�رشب  وهنا  �البتد�ئية، 
حتى  �لنجاة  طوق  يكون  �أن  للحب  كيف 
�أو  ج�سدي  تو��سل  وبال  بعد،  عن  كان  و�إن 

�الآخر. �لطرف  بوجود  حتى  علم 
�ل�سك  م���ل..  �الأ و  �خليبة  و�خل���وف..  �حل��ب 
�لتام..  �خليال  و  �ل�رشفة  �حلقيقة  و�ليقني.. 
و�الن�سياق..  �لهيمنة  و�ل��ظ��ل��م..  �ل��ع��دل 
يف  م��ور�ك��ام��ي  طرحها  ع��دي��دة  مفاهيم 
ذلك  رغم  لكنها  ن�سبًيا  �ل�سخمة  رو�يته 

ليكملها. ب�سال�سة  �لقارئ  ت�سحب 
ق/ث

رواية IQ84 للياباين موراكامي 

�شحر اخليال ومتعة الق�س

من  مغنا�سي،  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
�أن  بق�سنطينة،  �ساتذة  لالأ �لعليا  �ملدر�سة 
و  �لكربى،  �لقيم  حول  و�لن�سال  �جلهاد 
ال  �لهوية،  و  �للغة  �لوطن،  مقدمتها  يف 
�أي�سا،  بالقلم  منا  �إ بال�سالح،  فقط  يكون 
�أع��الم  �أح��د  و  �الأدب  بر�ئد  م�ست�سهد� 
�لع�رشين،  �لقرن  يف  �جل��ز�ئ��ري  �الأدب 
مبناه�سته  عرف  �لذي  حوحو  ر�سا  �أحمد 
ملقاومة  دعوته  و  �لفرن�سي  لال�ستعمار 

. ملحتل �
�فتتاح  هام�ص  على  �ل��دك��ت��ور  �ع��ت��رب 
حوحو"  ر�سا  "�أحمد  �لوطني  �مللتقى 
لليوم  �ل31  بالذكرى  �الحتفال  و  تز�منا 
د�ر  �حت�سنته  �لذي  لل�سهيد،  �لوطني 
ر�سا  �أحمد  �أن  حد�د"،  "مالك  �لثقافة 
�لكلمة  �سهد�ء  م��ن  يعد  �ل��ذي  حوحو 
بنوعيها  �لثورة  مانة  �أ حمل  حني  و�لوطن، 
الأدب  خط  و  �ل�سيا�سي،  و  �الجتماعي 
دباء  �الأ معظم  و  �لكّتاب  ملهما  جز�ئري، 
مظلته،  حت��ت  كتبو�  �ل��ذي��ن  �جل��ز�ئ��ري��ني 
�أهم  من  �ل�سهيد  �إن  �ملتدخل،  قال  حيث 
حاربها  �لتي  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�سخ�سيات 
يقظة  يف  �ساهمت  كونها  �مل�ستعمر، 
�لوطنية  بال�سخ�سية  ومت�سكه  �ل�سعب 
�للغة  �لفرن�سي  �مل�ستعمر  فر�ص  ثناء  �أ
كتاباته  لقاء  �جلز�ئريني،  على  �لفرن�سة 
وعلى  عنها،  �مل��د�ف��ع��ة  و  �للغة  ح��ول 
ن�سان،  �الإ ليه  �إ ينتمي  �لذي  �لوطن  هوية 
ر�سا  �لبطل  �أن  حديثه،  �سياق  يف  موؤكد� 
�ل�سحفي،  و  �لكاتب  يف  يختزل  ال  حوحو 
طيلة  مار�سها  �لتي  �الأعمال  من  وغريها 
�لكتاب  و  �لباحثني  حماولة  يف  منا  �إ حياته، 
جو�نب  �إظهار  و  �سخ�سيته،  �إىل  �لتطرق 
معترب�  للعامل،  معروفة  تكن  مل  كثرية 
حقيقية  خ��ال��دة  �سخ�سية  �ل�سهيد  �أن 
و  و��سعة  ي��ة  روؤ ذ�ت  حقيقية  طفرة  و 
فذ  مد�فع  و  ن�سان،  �الإ و  للغة  م�ست�رشفة 

�جلز�ئر. �سخ�سية  عن 
تاريخي  وثائقي  فيلم  عر�ص  �مللتقى  عرف 

حلياة  خ�س�ص  عمور،  �سورية  ملخرجته 
دبية،  �الأ وم�ساهماته  حوحو  ر�سا  �أحمد 
�لرجل  مل�سار  دقيقة   20 يف  تطرق  و 
�لوطنية،  �لق�سية  �أج��ل  م��ن  �ملنا�سل 
�سهاد�ت  عن  �لك�سف  �لفيلم  عرف  كما 
�بن  ح��وح��و،  ر���س��ا  م�سار  ح��ول  قيمة 
�لذي  �لثائر  و  �ملثقف  بالتبني،  ق�سنطينة 
للق�سية  وموهبته  وعلمه  حياته  كر�ص 

. طنية لو �
يو�سف  �ل��دك��ت��ور  �ع��ت��رب  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�مللتقى،  هام�ص  على  �ملكرم  وغلي�سي، 
�لكويت  بدولة  �لبابطني  جائزة  لنيله 
منا�سبة  تكرميه  �جل��اري،  �ل�سهر  خ��الل 
�لذي  �لرمز  �أن  �سيما  ال  م�رشفة،  ثقافية 
حوحو،  ر�سا  �أحمد  �ل�سهيد  هو  �ليوم  ميثل 
و  �حلديثة  �جلز�ئر  كتاب  �أعظم  من  و�حد 
يف  رو�ي���ة  �أول  �ساحب  و  �مل��ع��ا���رشة، 
ر�ئد  و  �حلديث،  �جلز�ئري  �الأدب  تاريخ 
و  �لق�سرية  �جلز�ئرية  �لق�سة  رو�د  من 
�ل�سحافة،  و  �لنقد  و  �جلز�ئري  �مل�رشح 
رغم  و  �ل�سهيد،  �أن  �لكاتب  �أ�ساف  حيث 
�لذي  �ملحدود  و  �لق�سري  �لزماين  �لف�ساء 
و  �ملجاالت  جميع  يف  مبدعا  كان  عا�سه، 

دبية. �الأ �الأجنا�ص 
"دم  �سعار  حمل  �لذي  �مللتقى  �سارة،  لالإ
يومني  يدوم  و  بد�ع"،  �الإ حرب  �ل�سهادة.. 
�جلمهور  خ��الل��ه  �سيتلقي  متتاليني، 
من  �لعديد  �لثقافة،  و  لالأدب  �ملتعط�ص 
عن  �الأك��ادمي��ي��ة  و  �لعلمية  �مل��د�خ��الت 
در��سة  على  زيادة  حوحو،  ر�سا  �الأديب 
�سيعرف  ح��ي��ث  �مل��ح��اور،  م��ن  �ل��ع��دي��د 
بالوالية  �لثقافة  مدير  ح�سب  �مللتقى 
من  �سيتطرق  رئي�سية،  حم��اور  ع��دة 
دي��ب  �الأ �سرية  �إىل  �مل�ساركون  خاللها 
رو�ئ��ي��ا،  كاتبا،  ن�سانا،  �إ حوحو  ر�سا 
جمعية  �سفوف  يف  منا�سال  و  م�رشحيا 

�مل�سلمني. �لعلماء 
ق/ث

دم ال�شهادة.. حرب الإبداع

امللتقى الوطني ر�شا حوحو بق�شنطينة
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وت��ت��و����س��ل �ل��ب��ح��وث �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
مِلِها،  و�لدر��سات، ومر�كز �الأبحاث يف َعّ
�العالن  عن  ن�سمع  ما   كثري�ً  وكذلك  
علمية،  �كت�سافات  عن  ُم�ستمر  ب�سكٍل 
�سبحانُه،  للِه  ويبقي  جديدة،  وبحثية 
ذِي  ُكِل  "وفوق  �ملُّطلق:  �لعلم  وتعايل 
وُيعلِمُكم  �لله،  "و�تقو�  عليم"،  ِعلٍم 
�لله"؛؛  فبعد ما يزيد عن �ألف، و�أربعمائة 
يكت�سف  �لكرمي   �لقر�آن  نزول  من  عام 
�آيات  �سطرتُه  ما  بع�ص  �حلديث  �لعلم 
عن  �حلديث  يدور  وهنا  �حلكيم،  �لِذكر 
�سورة  كاملة  يف �لقر�آن �لكرمي معروفة 
�لله  كالم  و�إن  �لعنكبوت"،   ب�سورة   "  :
ٌل، وما  ُهو  بالهزل!. و�إن  عز ، وجل َف�سّ
�ليوم  �لعربية  �الأُم��ة  حال  علي  �ملُطلع 
�لعناكب،  بنكاح  حالُه  �أ�سبه  بع�سها 
بيت  ب��اأن  و�مللعوم  �لثعالب!؛  و���رش�ع 
�لعنكبوت هو �أُوَهن �لبيوت؛ حيُث  تقتُل 
د�رها،  وُتّخرب  بع�سًا،  بع�سها  �لعناكب 
يفعل  كما  باأيديها،  وت��دم��رُه   وبيتها، 
يقتلون  �ليوم،  و�مل�سلمني   �لعرب،  بع�ص 
بيوتهم  وي��دم��رون  بع�سًا!؛  بع�سهم 
�أُخرجت  �أُم��ة  خري  �أنهم  رغم  باأيديِهم!!؛ 
وعظيمة  خ��رية،   �سفات  ولها  للنا�ص، 
باأعظم  وجل  عز،  �لله  و�أكرمهم  و�رشفهم 
�ليوم  وحالهم  �ال���س��الم؛؛  وه��ي  نعمة 
له  �أن  من  �لرغم  ّفعلي  �لعنكبوث،   مثل 
�أنثى �لعنكبوت  �أن   مميز�ت خارقة؛ حيُث 
طريق  عن  �خليط،  بن�سج  تقوم  �لتي  هي 
يف  �إلهية  معجزة  تعترب  هند�سية  �آلية 
�ل�سئيل  �لعنكبوت  فخيط  ذ�تها،  حد 
م�سنوع  �ملجردة  �لعني  �أمام  يظهر  �لذي 
بها  ي�سنع  �ل��ت��ي  نف�سها  بالطريقة 
يتكون  حيث  �ل�سالبة؛  �سديدة  �لكو�بل 
متناهية يف  عدة خيوط  من  �ملفرد  �خليط 
يبلغ  وقد  بع�سها،  حول  ملتفة  �ل�سغر 
مليون  من   1 منها  �لو�حد  �خليط  �سمك 
من �لبو�سة، تنتجه غدد �أنثى �لعنكبوت 

موجودة  خا�سة  مغازل  ثالثة  خالل  من 
مغزل  كل  قرب  ويوجد  �لبطن،  �أ�سفل 
�ملادة  منها  تخرج  �سغرية  لغدة  فتحات 
مادة  وهي  �حلريرية،  �خليوط  تكون  �لتي 
عدد  ي�سل  قد  و  �لربوتني  من  معظمها 
هند�سة  و�أثناء  غدة،   600 �إىل  �لغدد  هذه 
�خليوط  بجمع  �لعنكبوت  تقوم  �لن�سيج، 
لتكوين  معا  مغازل  ثالثة  من  �لناجتة 
�لعناكب  وتغزل  ومتينة،  قوية  خ�سلة 
معروفا  ن�سيجا  �ملنزل  خارج  تعي�ص  �لتي 
�لد�ئري،  �سكله  �إىل  ن�سبة  �لفلك  با�سم 
�خلطوط  من  ر�ئعة  هند�سية  قطعة  وهو 
حتت  بهي  ب�سكل  تتالأالأ  �لتي  �ملتنا�سقة 
ولقد  �لفجر؛  مطلع  يف  �ل�سوء  �أ�سعة 
�أكرث  و�سف  �إىل  �حلديث  �لعلم  تو�سل 
�ملختلفة  �لعناكب  من  نوع   35000 من 
�الأحجام و �الأ�سكال و �الألو�ن و �لطبائع، 
�ملنزل  عنكبوت  يعترب  و   ، �لغر�ئز  و 
�أقل هذه �الأنو�ع �بتكار�ً و تفننًا  �ملعروف 
يف �سنع ن�سيجه، و قد الحظ �لعلماء �أن 
له �سكل هند�سي خا�ص  �لعنكبوت  بيت 
خمتار  مكان  يف  مقام  و   ، �ل�سنع  دقيق 
�الأ�سجار  غ�سون  بني  �أو  �لزو�يا،  يف  له 
منها  �ملبني  �خليوط  �أن كل خيط من  و   ،
منه  �أدق  خيوط  �أربعة  من  مكون  �لبيت 
�الأربعة  �خليوط  ، و يخرج كل خيط من 
و  �لعنكبوت  ج�سم  يف  خا�سة  قناة  من 
جد�ً،  رفيعة  حريرية  �لعنكبوت  خيوط 
ر�أ�ص  من  و�حدة  �سعرة  �سمك  �أن  حتى 
ن�سيج  خيط  �سمك  عن  يزيد  �الإن�سان 
وال  م���رة،   400 ب��ح��و�يل  �لعنكبوت 
ماأوى  �أنه  على  �لعنكبوت  بيت  يقت�رش 
�لوقت  نف�ص  يف  هو  بل  فيه،  ي�سكن 
�للزجة  حبائلها  بع�ص  يف  تقع  م�سيدة 
غريها  و  �لذباب  مثل  �لطائرة  �حل�رش�ت 
و  �حل�رش�ت  من  �ملاليني  تلتهم  فهي   ..
�لنباتات �ل�سارة بال�سحة، �أي �أنها تعمل 
�أحد  �أن  لدرجة  حية،  ح�رشية  كمبيد�ت 
�الإن�سان  نهاية  �أن  يوؤكد  �الأحياء  علماء 
ما  �إذ�  �الأر�ص  ظهر  على  مهددة  ت�سبح 

ناحية  ومن  �لعناكب،  على  �لق�ساء  مت 
جماالت  يف  �لعناكب  ت�ستخدم   ، �أخرى 
بع�ص  تاأثري  لتجريب  �لعلمي  �لبحث 
�لعناكب  �أن  كما   ، عليها  �ملخدرة  �ملو�د 
يف  و�سعت  �لتي  �لكائنات  �أو�ئ��ل  من 
هي  و  �سلوكها  ملالحظة  �لف�ساء  �سفن 
�جلاذبية  �نعد�م  تاأثري  حتت  �سباكها  تبني 
حاليًا  جت��ري  و  �خل��ارج��ي  �لف�ساء  يف 
من  ل��الإف��ادة  مكثفة  علمية  در����س��ات 
�لتجاري  �لنطاق  على  �لعنكبوت  حرير 
ال�ستخد�م  بالن�سبة  حدث  ما  غر�ر  على 
و  �لقز،  دودة  بو��سطة  �ملنتج  �حلرير 
�لتعبري  يف  �لعلمي  �الإع��ج��از  يتجلى 
يف  �ملوؤنث  ب�سيغة  �لفعل  عن  �لقر�آين 
يف  �إ���س��ارة  وه��ي   ،  " �ت��خ��ذت   " كلمة 
"�الأنثى"،  �أن  على  للداللة  �لدقة  غاية 
ب�سنع  تقوم  �لتي  فهي  �لذكر،   لي�ص  و 
ظاهرة  �إىل  �الإ�سارة  وكذل  �لبيت،  ن�سيج 
يف  �لعنكبوت  بيت  يف  �الأ�رشي  �لتفكك 
�أن �لعنكبوت �الأم تقوم بقتل زوجها بعد 
�سغار  تهجر  كذلك  و  مبا�رشة،  �لتلقيح 
و  مبكرة،  �سن  يف  �أع�سا�سها  �لعناكب 
بالن�سبة  �حلديث  �لعلم  عنه  ك�سف  ما  هو 
كان  ما  و  �لعنكبوت،  �أن��و�ع  لغالبية 
�حلقيقة  ه��ذه  �إىل  يفطن  �أن  قط  الأح��د 
 : تعاىل  قال  �لكرمي  �لقر�آن  نزول  وقت 
�أَْوِلَياَء  ِه  �للَّ ُدوِن  ِمْن  َخُذو�  �تَّ ِذيَن  �لَّ )َمَثُل 
َو�إِنَّ  َبْيتًا  ��َخ��َذْت  �تَّ �ْلَعْنَكُبوِت  َكَمَثِل 
َكاُنو�  َلْو  �ْلَعْنَكُبوِت  َلَبْيُت  �ْلُبُيوِت  �أَْوَهَن 
�لله �سبحانه وتعاىل  (، لقد �سبه  َيْعَلُموَن 
من  �تخذوهم  �لذي  و�أليائهم  �لكافرين 
يرجون ن�رشتهم  �أن�سار�ً  تعاىل  �لله  دون 
بيتًا  �تخذت  �لتي  �لعنكبوت  حال  كمثل 
ك�سف  فقد  �أوالد،  و  زوج  من  مكون 
�لعلم �حلديث �أن �لعنكبوت �الأنثى بعدما 
تن�ساأ �لبيت �لذي ت�ساكن فيه �لذكر جترب 
�أجل  من  �لنكاح  على  �لذكر  �لعنكبوت 
ُثم   �ملنوية؛  �حليو�نات  على  �حل�سول 
و  رمق  �آخ��ر  �إىل  ق��و�ه  باإ�ستنز�ف  تقوم 
تتيقن  و  منه  حاجتها  على  حت�سل  عندما 

�ملزيد،  يبذل  �أن  ي�ستطيع  ال  �أ�سبح  �أنه 
�الأنثى  �لعنكبوت  على  عبًئ  و�أ�سبح 
تطيح بر�أ�ص زوجها �لذي �ساكنها يف هذ� 
�أن  كما  ّفتاأكله!!  قتلُه  �رش  وتقتلُه  �لبيت 
�سن  يف  �لبيت  تغادر  �ل�سغرية  �لعناكب 
تاأُّكلهْم  رمبا  �لتي  �أمهم  من  فر�ر�ً  مبكرة 
�الأنثى،  �لعنكبوت  فعالقة  جاعت!؛  �إن 
م�سلحة  عالقة  هي  �لذكر  و�لعنكبوت 
�أ�سار  �ل��ذي  فالوهن  بانتهائها،  تنتهي 
�لعنكبوت  بيت  يف  �لكرمي  �لقر�آن  �إليه 
هو  وهن �جتماعي ال مادي، وحال بع�ص 
يف  يعي�سون  �ليوم،  و�مل�سلمني  �لعرب، 
و�جتماعي،  "مادي،  �سيء  كل  يف  ّوهن 
كخيوط  �أقوياء  وّليّثُهْم  �لخ..!؛  و�سيا�سي 
�لعلم  �كت�سف  قد  و�لتي  �لعنكبوت 
�لعنكبوت  خيط  �أن  م��وؤخ��ر�ً  �حل��دي��ث 
هذه  كانت  و�إذ�  �لفوالذ،  من  متانة  �أ�سد 
هبة  متزقها  و�هية  �سعيفة،  تبدو  �خليوط 
�أنها  �أو�سحت  �لدر��سات  �أن  �إال  ريح، 
�ل�سدة،  و  �ملتانة،  من  عالية  درجة  على 
ُتعد  �لعنكبوت  وخ��ي��وط  و�مل��رون��ة، 
�الإن�سان  عرفها  بيولوجية  م��ادة  �أق��وى 
�حلريرية  �خل�سالت  وتعترب  �الآن،  حتى 
�أق��وى  �لعنكبوت  ن�سيج  تكون  �لتي 
�سوى  ق��وة  يفوقها  وال  �ل��ف��والذ،  م��ن 
�خليط  ويتمدد  �مل�سهور،  �ل��ك��و�رت��ز 
طوله  �أ�سعاف  خم�سة  �إىل  منه  �لرفيع 
�لعلماء  �أطلق  ولذلك  ينقطع،  �أن  قبل 
"�لفوالذ  �أو  �حليوي"  "�لفوالذ  ��سم  عليه 
�أقوى  "�لبيو�سلب"، وهو  �أو  �لبيولوجي" 
بع�رشين  �لعادي  �ملعدين  �لفوالذ  من 
 300.000 �حتماله  ق��وة  وتبلغ  م��رة، 
جدال  قدر  ف��اإذ�  �ملربعة،  للبو�سة  رطال 
�الإبهام  �إ�سبع  بحجم  �سميك  حبل  وجود 
َحمل  ف�سُيْمِكنه  �لعنكبوت  خيوط  من 
لقد  و  �سهولة  بكل  "جامبو"  ط��ائ��رة 
تركيبها  ي�سبه  مادة  باإنتاج  �لعلماء  قام 
بالكافلر؛  ت�سمى  وهي  �لعنكبوت  خيط 
�لقم�سان  �سنع  يف  ي�ستعملونه  حيث 
�لعرب  وليث  �لر�سا�ص"،  من  �لو�قية 

�لعناكب  كخيوط  �ليوم  متما�سك  حالهم 
�أي�سًا �رش�ع،  بينهم  ي�سود  بل  �لفوالذية، 
�لثعالب؛ وُنورد ق�سة  كلثوم بن  ومكر  
بن  عبد�مللك  جي�ص  فى  قائد�ً  كان  �الأغر  
يبغ�ص  يو�سف  بن  �حلجاج  وكان  مرو�ن 
عبد�مللك  جعلت  مكيدة  له  فدّبر  كلثوم 
�الأغر  بن  كلثوم  على  يحكم  مرو�ن  بن 
كلثوم  �أم  فذهبت  بال�سيف،  ب��االإع��د�م 
عفوه  تلتم�ص  م��رو�ن  بن  عبد�مللك  �إىل 
�ملائة  جاوز  عمرها  الأن  منها  فا�ستحى 
عام. فقال لها �ساأجعل �حلجاج يكتب فى 
�لثانية  ورقتني �الأوىل ُيعدم وفى �لورقة 
قبل  ورقة  يختار  �بنك  وجنعل  ُيعدم  ال 
�لله،  جّناه  مظلومًا  كان  فاإن  �حلكم  تنفيذ 
�أن  تعلم  فهى  يعرتيها  و�حلزن  فخرجت 
�سيكتب  �أنه  و�الأرجح  �بنها  يكره  �حلجاج 
ال  �بنها:  لها  فقال  ُيعدم..  �لورقتني  فى 
وفعاًل  لله،  �الأمر   ودعى  �أّماه  يا  تقلقى 
فى  يعدم  كلمة  بكتابة  �حل��ج��اج  ق��ام 
�ملوعود  �ليوم  فى  �ملالأ  وجّتّمع  �لورقتني 
كلثوم  جاء  وملا  كلثوم،  �سيفعل  ما  لريو� 
�لق�سا�ص قال له �حلجاج وهو  فى �ساحة 
فابت�سم  و�ح��دة،  �خ��رت،  بخبث:  يبت�سم 
هذه،  �خرتت  وقال:  ورقة  و�ختار  كلثوم 
فانده�ص  يقر�أها  �أن  دون  ببلعها  قام  ثم 
لقد  كلثوم!  يا  �سنعت  ما  وق��ال:  �مللك 
فقال  بها!  ما  نعلم  �أن  دون  �لورقة  �أكلت 
و�أكلتها  ورقة  �خرتت  موالى  يا  كلثوم: 
بها  ما  نعلم  ولكى  بها  ما  �أعلم  �أن  دون 
�نظر للورقة �الأخرى فهى عك�سها فنظر 
»يعدم«  فكانت  �لباقية  للورقة  �مللك 
وجني  ُيعدم  �أال  كلثوم  �ختار  لقد  فقالو�: 
تفيق  فمتي  ُيعدم،  ومل  �حلجاج  مكر  من 
�ُسباتها  من  و�الإ�سالمية  �لعربية  �الأمة 
وتلفظ  بينها،  فيما  �ل�رش�ع  عن  وتبتعد 
تكون  وال  بينها،  من  �ملكارة  �لثعالب 
برغم  بايديها  ّبيتَها  تدمر  �لتي  كالعناكب 
�لتي  و�لكبرية  �لرهيبة،  �المكانيات 

�الأُمة. بها  تتمتع 

ـَّـعَاِلـــْب    ـِراعمُ الث ـ ّ ـْب، و�شِ ـَاحمُ اَلعـنَاكِّ كـ ـِ ن
ولة، وكبرية  جًدا من العِلِم واملعرفة، اإل  اأنهمُ  يبقي  م�شكينًا، و�شعيفًا،  ور  العلمي، والتقني، لدرجة مهمُ مهما عال �شاأن الإن�شان، وو�شل به  التقدم، والتطمُ
اأَدْل علي ذلك من ا�شتمرار  البحث،  كه يتاأمل منها، وكذلك نحن ل نزال جنهل  الكثري  من اأ�شرار  الكون العظيم من حولنا، ول �شيء  ولو  َوّخَزتهمُ �ّشومُ
وال�شتق�شاء، والتنقيب، والتفتي�س عن حلول لكل املمُع�شالت، والأمرا�س، والفريو�شات التي تطراأ، وتظهر  بني الفينة، والأمُخري للنا�س، مثل "فايرو�س 

كورونا"، وّغريه. 

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، فعلى كل من يريد امل�شاهمة مبو�شوع ، مقال، فكرة 
journalaltahrir@gmail.com   :اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على ايايل التحرير

 الدكتور/ جمال عبد النا�شر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل

كتب  بتقدمي  �أن�سح  ال  قائال:  عّقبت 
�لذ�تية  �ل�سرية  ذ�ت  نبي  ب��ن  مالك 
�جلز�ئر  وحالة  �ل�سيا�سية  و�ل�رش�عات 
ومذكر�ته  �ال�ستقالل  وبعد  �لثورة  �أيام 
مالك  كتبها  كتب  هناك  �مل�سلمني.  لغري 
يبدع  مل  لكنه  �لفرن�سية  بالّلغة  نبي  بن 
لغري  تقدميها  عدم  ل  �أف�سّ ولذلك  فيها 
من  جمموعة  و�سلته  �أن  بعد  �مل�سلمني. 
قال يل  �خلا�ص  نبي عرب  بن  مالك  كتب 
 Le phénomène كتابه   �خرتت  �إيّن 
للمر�أة  �أر�سله  �أن  و�أريد   coranique
دڤلة  مع  عنها  حدثتك  �لتي  �لفرن�سية 

�جلز�ئرية. نور 

 Le بكتاب  �أن�سحك  ال  قائال:  دخلت 
.phénomène coranique

�أردته و�لله. مب تن�سحني. تعّجب: 
بن  ملالك  كتاب  و�آخر  �أّول  الأّنه  �أجبت: 
على  نبي  بن  مالك  ي�ستمر  ومل  نبي 
تقديري-  -ويف  وبالّتايل  �ملنو�ل.  ذلك 
الي��ع��رف م��ال��ك ب��ن ن��ب��ي م��ن خ��الل 
�أخر  كتب  من  يعرف  بل  "�لظاهرة" 

لك. ذكرتها 
 La lutte بكتاب  �أن�سحك  ال  �أ�سفت: 
 .idéologique en pays colonisés
.]Les carnets ]1 و .Pourritures و

للفرن�سي  بالن�سبة  ب�:  موقفي  علّلت 

�ل�سخ�سية  باحلياة  تتعّلق  كتب  الأّنها 
�أخرى  بكتب  ومرتبطة  نبي  بن  ملالك 
�ملتعلقة  �الأخ���رى  كتبه  يقر�أ  مل  وم��ن 
ال  جزئيات  يف  يتوه  �لفكري  بال�رش�ع 

قبل له بها.
 Les conditions de la ك��ت��اب:  
ماكتب  �أعظم  من  renaissanceكتاب 
مالك بن نبي. وعظمة بن نبي يف كونه 
�ملنو�ل.  هذ�  على  حياته  طيلة  ��ستمر 
�لنه�سة"  ���رشوط  خالل"  من  ويعرف 

وكتب �أخرى ذكرتها لك يف �الأعلى.
�أن متنيت له هدية موفقة. و�سكرين  بعد 
�لن�سيحة.  على  �سيدي  �سكر����  قائال: 

كيفية  يف  مهما  �أر�ه  مبا  �حل��و�ر  ختمت 
للغربي: بالن�سبة  نبي  بن  قر�ءة مالك 

تعّلمت من �حلو�ر والأّول مّرة يف حياتي 
�لتي   - كمثال   - نبي  بن  مالك  كتب  �أّن 
تختلف من حيث: جز�ئري  للقارئ  تقّدم 
غري  فرن�سي  وغربي  وم�سلم  وعربي 
ومن  بها  خا�ص  نوع  فئة  ولكّل  م�سلم 
ف�سل  �سّيع  فقد  �الختيار  يح�سن  مل 
�لقارئ  على  و�سّيع  و�لكتاب  �لكاتب 
و�لكتاب.  �لكاتب  من  �ال�ستفادة  ف�سل 
�لكّتاب  جميع  مع  ت�سلح  �لقاعدة  وهذه 
و�لكتب. وحني كتبت مقايل " كيف نقر�أ 
حتت  و�سعته  وقد   ]2[" نبي  بن  مالك 

�حل�سبان  يف  حينها  يكن  مل  ت�رشفك 
�الآن يف  ذكرته  �لذي  �لفرن�سي  �لعن�رش 
يف  مقال  لتخ�سي�ص  مايدفعني  �حلو�ر 
"كيف ي�ستفيد �لقارئ �لغربي من مالك 
بن نبي" وغري ذلك من �لكتب و�لكّتاب. 
ولذلك وجب تقدمي �ل�سكر لزميلنا �لذي 

�حل�سن. �ملو�سوع  بطرح  �إلينا  �أح�سن 

اّت�شل بي البارحة عرب اخلا�س �شائال: "ال�شالم عليكم ورحمة اهلل. ما هو اأف�شل كتاب ملالك بن نبي يكن اأن يكون هدية لغري امل�شلمني بالفرن�شية طبعا".
Les conditions de la renaissance .La vocation de l'islam. Le..اأجيب على الفور ودون تردد: ال�ّشالم عليكم

Le problème de la culture. Le problème des idées dans le monde musulman. Lebbeik، pélerinage de pauvres                                          
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 اأ�شرار الإفراط فى تناول ال�شاي الأ�شود 
اأهمها فقر الدم والقلق 

 5 م�شاكل �شحية اإذا كانت 
لديك منها.. يجب اأن 

تتعر�س لل�شم�س 

قد يكون �ملر�هقون �لك�ساىل �أكرث عر�سة لالإ�سابة باالكتئاب من �أقر�نهم �لن�سطني، وت�سري 
در��سة جديدة �إىل �أن �لتمارين �خلفيفة مثل �مل�سى قد ت�ساعد فى تقليل هذ� �خلطر. وبعد 

متابعة �أكرث من 4000 �ساب من �سن 12 �إىل 18 عاما، وجد �لباحثون �أن م�ستويات �لن�ساط 
�لبدين �نخف�ست مع تقدم �الأطفال يف �لعمر، لكن �أولئك �لذين كانو� �أكرث خموال من عمر 

12 �إىل عمر 16 عاما كانو� �الأكرث عر�سة لالإ�سابة باالكتئاب يف عمر 18.
وعلى �لعك�ص كان �الأطفال �لذين مار�سو� ن�ساطا بدنيا خفيفا �أو ز�دوه على مر �ل�سنني �أقل 

عر�سة لالإ�سابة باالكتئاب عند بلوغهم �سن 18 عاما.
وقال �آرون كاندوال �لذي �أ�رشف على فريق �لدر��سة وهو من كلية لندن �جلامعية يف 

بريطانيا "ت�سري نتائجنا �إىل �أنه يجب على �ل�سباب �حلد من �أ�سلوب �حلياة �خلامل 
وزيادة ن�ساطهم �خلفيف خالل فرتة �ملر�هقة... هذ� ميكن �أن يقلل من خطر �الكتئاب 

يف �مل�ستقبل".
و�أ�ساف "يجب على معظم �الأطفال ممار�سة �أي ن�ساط ملدة 60 دقيقة يوميا".

وذكر �لباحثون �أن �لن�ساط �لبدين ي�ساعد يف حت�سني �لثقة بالنف�ص ويقلل 
�الإ�سابة بااللتهابات �أو يحفز منو خاليا ع�سبية جديدة يف �لدماغ.

 "ال تعر�ص نف�سك لل�سم�ص 
كتري"، من �جلمل �لتي ن�سمعها 

د�ئما، فالتعر�ص �مل�ستمر الأ�سعة 
�ل�سم�ص يعر�سنا ملخاطر �سحية 

عديدة، ومنها حروق �جللد 
و�رشبة �ل�سم�ص و�الأمر��ص 

�ل�رشطانية، ولكن ال يعنى ذلك 
عدم �لتعر�ص لل�سم�ص فقد 

�أثبتت �لدر��سات و�الأبحاث �نها 
متد �جل�سم بفيتامني د وبع�ص 

�لفيتامينات �الأخرى ولها 
فو�ئد عديدة على �سحة �جل�سم 
وحتميه من �المر��ص،  وح�سب 
ما ذكره موقع  lifehack فاأن 

هناك بع�ص �المر��ص و�حلاالت 
�ل�سحية �لتي يجب  يتعر�ص 

�أ�سحابها لل�سم�ص وهم:
حاالت يجب �أن تتعر�ص 

لل�سم�ص
 1:مر�سى �ل�سغط �ملرتفع

�أثبتت بع�ص �الأبحاث �أن 
مركب "�أك�سيد �لنيرتيك" 

ي�ساعد على خف�ص �سغط 
�لدم ويتم �إطالقه يف �الأوعية 

�لدموية مبجرد �أن يلم�ص �سوء 
�ل�سم�ص �جللد، وبالتايل يجب 
�أن يتعر�ص مر�سى �ل�سغط 

�ملرتفع لل�سم�ص د�ئمان وبالتايل 
يعمل على تقليل خطر �الإ�سابة 

بالنوبات �لقلبية و�ل�سكتات 
�لدماغية.

2:مر�سى ه�سا�سة �لعظام
حتتوى �أ�سعة �ل�سم�ص على 

ن�سبة عالية من فيتامني د 
وبع�ص �لفيتامينات �الأخرى 

�لتي تعزز �سحة �لعظام 
و�ملفا�سل وحتميها من 

�له�سا�سة و�لتهابات �ملفا�سل، 
لذلك يجب على مر�سى 

�له�سا�سة و�مل �ملفا�سل 
�لتعر�ص الأ�سعة �ل�سم�ص يف 

�ل�سباح �لباكر.
3:مر�سى �الكتئاب

�أثبتت �لدر��سات و�الأبحاث 
�أن �لتعر�ص الأ�سعة �ل�سم�ص 

يعمل على فرز هرمون �ل�سعادة 
وبالتايل ي�ساعد يف عالج 

�الكتئاب وتقليل �لتوتر و�لقلق.
4:من يعانون من �الأرق �مل�ستمر

��سطر�بات �لنوم و�الرق 
من �مل�ساكل �لتي يعانى منها 

�لكثريون وفى هذه �حلالة 
ين�سح بالتعر�ص الأ�سعة 

�ل�سم�ص حيث �نها ت�ساعد على 
تهدئة �جل�سم و�لتخل�ص من 

�الأرق و�لتوتر.
5:مر�سى �لزهامير

�ثبتت بع�ص �لدر��سات 
و�الأبحاث �أن �الأ�سخا�ص �لذين 

يتعر�سون الأ�سعة �ل�سم�ص 
با�ستمر�ر لديهم قدر�ت 

عقلية �ف�سل عن غريها كما 
�نهم يتمتعون بذ�كرة جيدة، 

لذلك ين�سح مر�سى �لزهامير 
بالتعر�ص �مل�ستمر لل�سم�ص 

لتعزيز حالتهم �ل�سحية.

 �ل�ساي �الأ�سود هو منتج م�سنوع 
من نبات كاميليا �سينين�سي�ص، 
وت�ستخدم �الأور�ق و�ل�سيقان 

�لقدمية يف �سنع �لدو�ء، و�ل�ساي 
�الأخ�رش، �مل�سنوع من �الأور�ق 

�لطازجة لنف�ص �لنبات، له بع�ص 
�خل�سائ�ص �ملختلفة.

 ووفقًا للموقع �لطبى �الأمريكى 
"WebMD"، ي�ستخدم �ل�ساي 
�الأ�سود لتح�سني �ليقظة �لعقلية 

وكذلك مهار�ت �لتعلم و�لذ�كرة 
ومعاجلة �ملعلومات. 

 كما �أنه ي�ستخدم يف حاالت 
مثل �ل�سد�ع، و�نخفا�ص �سغط 

�لدم �ملرتفع و�لعايل، و�لوقاية 
من مر�ص باركن�سون، و�لعديد 
من �حلاالت �الأخرى ، ولكن ال 

يوجد دليل علمي جيد يدعم هذه 
�ال�ستخد�مات.

�الآثار �جلانبية لل�ساى �الأ�سود
عندما توؤخذ عن طريق �لفم: �إن 

�رشب كميات معتدلة من �ل�ساي 
�الأ�سود يعد �أمر�ً عاديًا، لكن �رشب 

�لكثريمن �ل�ساي �الأ�سود، مثل 
�أكرث من خم�سة �أكو�ب يف �ليوم ، 

هو �أمر غري �آمن. 
وقد ت�سبب تناول كميات كبرية 

من �ل�ساي �الأ�سود �آثاًر� جانبية 
ب�سبب �لكافيني �ملوجود يف 

�ل�ساي �الأ�سود، وميكن �أن ترت�وح 
هذه �الآثار �جلانبية ما بني خفيفة 

�إىل خطرية وت�سمل �ل�سد�ع 

و�لع�سبية وم�ساكل �لنوم و�لقيء 
و�الإ�سهال و�لتهيج و�رشبات 

�لقلب غري�ملنتظمة وحرقة �ملعدة 
و�لدوخة و�لرنني يف �الأذنني 

و�لت�سنجات و�الرتباك. 
�الحتياطات �خلا�سة و�لتحذير�ت:

�حلمل و�لر�ساعة �لطبيعية: 
��ستهالك �أكرثمن3 كوب �أثناء 

�حلمل �أمرغري �آمن على �الأرجح 
وقد �رتبط بزيادة خطر �الإجها�ص 

، وزيادة خطر �الإ�سابة مبتالزمة 
 ، )SIDS( موت �لر�سيع �ملفاجئ

وغريها من �الآثار �ل�سلبية ، مبا يف 
ذلك �أعر��ص �ن�سحاب �لكافيني 

يف �الأطفال حديثي �لوالدة 
و�نخفا�ص �لوزن عند �لوالدة.

 �إذ� كنت تر�سعني طفلك ر�ساعة 
طبيعية، فاإن �رشب �أكرث من 3 

�أكو�ب يومًيا من �ل�ساي �الأ�سود 
يعترب �أمًر� غري �آمن وقد يت�سبب 
يف �أن ي�سبح طفلك �أكرث �رشعة 

يف �لتنف�ص ويزيد من حركات 
�الأمعاء.

فقر�لدم: �رشب �ل�ساي �الأ�سود 
ب�سورة مفرطة قد يزيد من 

فقر �لدم لدى �الأ�سخا�ص �لذين 
يعانون من نق�ص �حلديد.

 ��سطر�بات �لقلق: �لكافيني 
�ملوجود يف �ل�ساي �الأ�سود قد 

يجعل هذه �لظروف �أ�سو�أ.
 ��سطر�بات �لنزف: هناك بع�ص 
�الأ�سباب لالعتقاد باأن �لكافيني 

�ملوجود يف �ل�ساي �الأ�سود قد 
يوؤدي �إىل �إبطاء جتلط �لدم ، على 

�لرغم من �أن هذ� مل يظهر يف 
�لنا�ص.

 م�ساكل يف �لقلب: ميكن �أن 
ي�سبب �لكافيني �ملوجود يف �ل�ساي 

�الأ�سود دقات قلب غريمنتظمة 
لدى بع�ص �الأ�سخا�ص.

 �الإ�سهال: �ل�ساي �الأ�سود يحتوي 
على مادة �لكافيني، وقد يوؤدي 

�لكافيني �ملوجود يف �ل�ساي 
�الأ�سود ، وخا�سة عند تناوله 

بكميات كبرية ، �إىل تفاقم 
�الإ�سهال.

 درا�شــة: خمــول املراهــقني قــد يــزيد 
تعر�شهــم لالكتــئاب  مجتمــــع

ن�شائح لتحبيب طفلي 
بالأكل

    تقدمي الطعام للطفل يجب 
اأن يكون يف �شكل جذاب ؛ 

حتى يزيد 
من اإقباله على 

الطعام .
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 قسم التنحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الننوادي- النجنزائر

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 ورقلننة
SIO وهران
النتوزينع : 

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  اإلعننالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  وااللننتننزام  الننوطننن،  حرية  من  اإلعننالم 

استقالليته واجب وطي ومهي 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 
ستحناط  اجلريدة  تصل  الننيت  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

أفقنننننننننننننننننني

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

5للتمي 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

عمننننننننننننننودي 
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ال�شم املفقود 
  مطرب و ملحن جزائري قبائلي راحل ؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�شطيب الكلمات 
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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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  3   2   1 همية الكلمات ال�سرّ
التعريف:املعركة الإ�سالمية التي يطلق 

عليها يوم الفرقان 
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

بالد ال�سم�س
امل�سرقة 

للتعريف 

ممر يف مبنى 

الكوكب الأحمر 

امرّ اإ�سماعيل 
عليه ال�سالم 

نهايات الأ�سابع

للتف�سري 
ال�سم الأول

للر�سام بيكا�سو
عك�س كثري

رقبة 

على حلقه �سدرّ
حتي املوت)م(

ملكي 

حرف مكرر 

ف �سيء جمورّ
ينفخ فيه 

عا�سمة البريو 

ين�سر 

لقيا�س امل�ساحة

نهاية 

عا�سمة بوليفيا 

حرف مكرر 

اأقرب الكواكب
اإىل ال�سم�س  

رف�س ال�سيء
بقدميه 

ح�سون  �سمني 
منعه �سارخا

برفقة 

حزن واأ�سي
اأهل الزمان الواحد

عا�سمة كوريا 
عدد جزر 

الكناري 

اأطول نهر 
يف اأوروبا 

عقل 
يلب�س وقاية

من �سالح العدو
للتخيري)مع(

اقتحم املكان 
دولة اأمريكية 

طريق حتت 
الر�س

عرب 

الأمرباطورية 
التي لتغيب 
عنها ال�سم�س 

جاء فجاأة
ومن بعيد

مادة متفجر)ن(

اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية ال�شعبية
ولية ب�شار

دائرة العبادلة
بلدية العبادلة

      اإ�شهار ان�شاء جمعية حملية  بلدية
املوافق   1433 �شفر   18 06/12املوؤرخ يف  رقم  القانون  طبقا لحكام 
 )02( الثانية  املادة  �شيما  ل  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ 
منه لقد مت هذا اليوم التا�شع ع�شر من �شهر فرباير عام 2020 ان�شاء 
الن�شر  حي  اأوملبي  للهواة  الريا�شي  النادي   : امل�شماة  املحلية  اجلمعية 
176 م�شكن العبادلة  بالعبادلة الرئي�س: هامل عبد املجيد املقر : حي 

ولية ب�شار .



اإ�شراب م�شيفي الطريان يعزل ال�شمال عن اجلنوب
اجلوية اجلزائرية تعلن اإجراءات ا�ستعجالية  

_ كراء طائرتني والتعاقد مع م�سيفني جدد لك�سر اإ�سراب املطار الدويل
_  اخلطوط اجلوية الفرن�سية تعتزم ت�سيري 17 رحلة اأ�سبوعيا مع اجلزائر  واجلوية اجلزائرية تتخوف املناف�سة

باأمر من ماكرون و بدءا من العام القادم :

كانت تن�سط على م�ستوى م�ستودع باملنطقة

لــــوؤي .ي
----------------------

فقد  ــة  ــري ــزائ اجل للجوية  ح�سيلة  وح�سب 
منذ  اجلنوب،  باجتاه  اجلوية  الرحالت  توقفت 
الأحد املا�سي، ب�سبب اإ�سراب امل�سيفني ما عطل 
عن  ال�سمال  وعــزل  امل�سافرين،  مئات  م�سالح 

اجلنوب، خالل اليومني الأخريين.
با�سم  الر�سمي  الناطق  اأندل�سي"  "اأمني  وك�سف 
�سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية عن ت�سكيل 
خلية اأزمة للتكفل بربامج الرحالت بعد دخول 
يومه  الأربعاء  اأم�س  الطريان  م�سيفي  اإ�سراب 
ت�سريحات  يف  اأندل�سي"  "اأمني  الثالث.واأو�سح 
ال�سركة  اأن  الأوىل،  الإذاعية  للقناة  بها  اأدىل 
طا�سيلي  �سركة  مــن  طــائــرتــني  لــكــراء  جلـــاأت 
الطريان  يف  م�سيفني  مع  والتعاقد  للطريان 
اأكملوا تكوينهم يف مراكز تكوين موؤهلة معتمدة 

اأن  ال�سياق  نف�س  يف  الدولة،موؤكدا  طرف  من 
60 باملائة من برامج  ال�سركة متكنت من �سمان 
الرحالت.وندد املتحدث بالإ�سراب الذي و�سفه 
ال�سركة،  به  تفاجاأت  والــذي   ال�سرعي  بغري 
خالل  من  املطالب  بيان  على  اطالعه  اإىل  لفتا 
مهنية  مطالب  املجمل  يف  وهي   التوا�سل  مواقع 
اجتماعية.وقال اأندل�سي اإنه عقب �سدور حكم 
العدالة القا�سي بعدم �سرعية الإ�سراب اأقدمت 
على  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  اإدارة 
عدم  ب�سبب  حتفظي  ب�سكل  عامال   82 توقيف 
اأن عدد م�سيفي  التحاقهم مبواقع عملهم،علما 
موزعني   ،1100 يبلغ  ال�سركة  يف  ــريان  ــط ال
ذات  اأعــلــن   ثانية  جهة  طــائــرة.مــن   56 على 
اجلوية  اأ�سطول  لتدعيم  خطة  عن  املتحدث 
املجال  دفعات.ويف  على  طائرة  بـ29  اجلزائرية 
�سركة  با�سم   الر�سمي  الناطق  اأ�سار  التناف�سي 

اجلوية  اخلطوط 
اجلــزائــريــة  اإىل 
�سركة  ـــزام  ـــت اع
اجلوية  اخلطوط 
ـــة  ـــي ـــس ـــ� ـــرن ـــف ال
دخـــــول الــ�ــســوق 
اجلـــــزائـــــريـــــة، 
ــــرح خــطــة  ــــط ب
كبرية   ا�ستثمار 
تــــ�ــــســــمــــن مـــن 
رحلة   17 خاللها 
بني  اأ�ــســبــوعــيــا 
وفرن�سا،  اجلزائر 
مــــعــــتــــربا هــــذا 
مبا�سرا  ا�ستهدافا 

لن�ساط ال�سركة.

على  طابية  بلدية  �سكان  اأم�س،  ــدم،  اأق
هناك  والعت�سام  البلدية  مقر  غلق 
خ�سو�سا  التهمي�س  تعاين  ظلت  اأن  بعد  
مبنطقتهم  املحلية  بالتنمية  تعلق  ما 
ال�سباب  عــربرّ  ،اإذ  ال�سغل  من  املحرومة 
الــذي  املـــزري  الو�سع  مــن  �سخطهم  عــن 
،حيث  عــديــدة  �سنوات  منذ  يعي�سونه 

يتخبط  التي  املزرية  الو�سعية  ت�سببت 
ولية  جنوب  طابية  بلدية  �سكان  فيها 
�سيدي بلعبا�س يف احتجاجهم وغلق مقر 
البلدية لأجل تدخل وايل الولية حلل 
اأن  بعد  تعيقهم  ظلت  التي  امل�سكلة،  هذه 
�سئموا من هكذا اأو�ساع ل�سنوات عديدة. 

املــحــتــجــني  ـــني  ب ـــن  م ــان  ــب ــس �  05 هــــدد 

�سعدوا  اأن  بعد  اجلــمــاعــي  بــالنــتــحــار 
باللتفات  مطالبني  البلدية  مبنى  فوق 
هذه  يف  ال�سغل  فر�س  ومنحهم  اإليهم 
موؤ�س�سات  عدة  على  تتوفر  التي  املنطقة 
اأبناء  توظف  اأن  لبد  و�سحية،  تربوية 
هكذا،   العي�س  �سئموا  الــذيــن  املنطقة 
بالهم  ي�سغل  الذي  اأي�سا  ال�سكن  ل�سيما 

هادفة  �سكنية  م�ساريع  غياب   ظل  يف 
للق�ساء على امل�سكل يف ظل وجود الوعاء 
هكذا  لحت�سان   ، ح�سبهم  الــعــقــاري 
م�ساريع �سكنية ،هذا كما طالب املحتجون 
قــارة  عمل  منا�سب  تــوفــري   بــ�ــســرورة 

لل�سباب الذين يعانون ظروفا قا�سية .
م.رم�ساين

اأم�س،  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قال 
اإنه �سيفر�س قيودا على اإيفاد دول اأجنبية اأئمة 
البالد، مبا فيهم من اجلزائر وذلك  اإىل  ومعلمني 

بهدف الق�ساء على ما و�سفه بخطر "ال�سقاق".
النتخابات  من  �سهر  من  ــل  اأق قبل  تدخل  ويف 
�سينهي  ــه  اإن مــاكــرون  قــال  الفرن�سية،  البلدية 
بالتدريج نظاما تر�سل مبوجبه اجلزائر واملغرب 

وتركيا اأئمة للوعظ يف م�ساجد فرن�سا.
واأ�ساف يف موؤمتر �سحفي مبدينة مولوز )�سرق(، 
لكبح  الأهمية  غاية  "يف  النظام  هــذا  اإنهاء  اأن 
اجلميع  ــرتام  اح من  والتاأكد  الأجنبي  النفوذ 

لقوانني اجلمهورية".
وقال ماكرون اإن هذه الدول توفد ثالثمئة اإمام 
عام  اآخــر  �سيكون   2020 واإن  �سنويا،  فرن�سا  اإىل 

ي�ستقبل مثل هذه الأعداد.
-التي  الهيئة  مــن  طلبت  حكومته  اأن  واأ�ــســاف 
لتدريب  �سبل  اإيجاد  فرن�سا-  يف  الإ�سالم  متثل 
الأئمة على الأرا�سي الفرن�سية، والتاأكد من اأنهم 
ن�سرهم  وعدم  بالفرن�سية  التحدث  ي�ستطيعون 

اأفكارا مت�سددة.
لوؤي ي

الوطني  ــدرك  ــل ل الإقــلــيــمــيــة  الــفــرقــة  فككت 
معاجلة  و  �سناعة  يف  اخت�ست  �سبكة  بالدويرة، 
اإثر  مت  حيث  مقلدة"،  "�سمة  الرت�سق  تبغ  مــادة 
على  حتتوي  كرطونية  علبة   995 حجز  العملية 
236000 كي�س من ال�سمة املقلدة، اإ�سافة اإىل مبلغ 
�سنتيم.  مليون  مئة  خم�س  و  مبليار  مقدر  مايل 
حيث تقدر القيمة املالية الإجمالية للمحجوزات 

مبليارين و214 مليون �سنتيم..

عن�سر  تن�سيط  و  ــاث  ــح الأب و  التحريات  بعد 
للدرك  الإقليمية  الفرقة  حت�سلت  ال�ستعالم 
وجود  مفادها،  معلومات  على  بالدويرة  الوطني 
�ساحنة قامت بتفريغ �سحنة من مادة تبغ الرت�سق 
يف  امل�ستودعات  اأحد  م�ستوى  على  مقلدة"  "�سمة 
بلدية الدويرة، اأين مت و�سع خطة اأمنية حمكمة 
من اأجل تطويق م�سار ال�ساحنة ،حيث مت �سبطها 
يقدر  مــايل  مبلغ  على  العثور  فتم  توقيفها؛  و 

ليتم  ال�سائق،  بحوزة  �سنتيم  مليون  و500  مبليار 
وكيل  طرف  من  بالتفتي�س  اإذن  طلب  الفور  على 
تفتي�س  اأجــل  من  اإقليميا  املخت�س  اجلمهورية 
املحجوزة. املواد  على  بداخله  عرث  اأين  امل�ستودع 

اأمــام  تقدميهم  مت  احلــال  ق�سية  يف  املتورطون 
اجلهات الق�سائية املخت�سة 

ق/و

�سرفة  يو�سف  العا�سمة  وايل  اأمـــر 
احلر�س  بــ�ــســرورة  ـــاز  الإجن �سركات 
على ا�ستعمال مواد ذات اجلودة العالية 
تهيئة  اإعـــادة  عمليات  يف  املحلية،  و 

الأر�سفة، من خالل ا�ستعمال النوعية 
اجليدة للبالط، اإ�سافة اإىل ال�ستغناء 
عــلــى ا�ــســتــعــمــال اخلــ�ــســب املــ�ــســتــورد 
وا�ستعمال  املدار�س  اأبــواب  و  بالنوافذ 

ــوج املــحــلــي عــلــى غــــرار جنــارة  ــت ــن امل
الأعــبــاء  تقلي�س  بــهــدف  الملــنــيــوم، 
املالية الزائدة، كما اأكد وايل العا�سمة 
�ستكون  م�ستقبال  امل�سطرة  امل�ساريع  اأن 

فقط يف اإي�سال الكهرباء  و املاء و الغاز 
البتعاد  و  ال�سحي  ال�سرف  قنوات  و 

عن "الت�سباح"
ق/و

�شكلت �شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية خلية لت�شيري الأزمة التي دخلت فيها املوؤ�ش�شة الوطنية النا�شطة يف جمال املالحة اجلوية، ب�شبب الإ�شراب الذي �شنه م�شيفو 
ال�شركة منذ الثنني املا�شي.

15 دج   1932   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   20  فــــيـــفـــري 2020 م  املوافـــــق لـ  25  جمادى الثاين  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  اخلمي�س  

جمل�س الق�شاء يوؤجل النظر 
يف ملف غديري 

اإحباط �شفقة بيع 89 قطعة من 
الأحجار الكرية و قطعا اأثرية 

بعني البي�شاء ـ اأم البواقي

اأجلت غرفة التهام مبجل�س ق�ساء اجلزائر النظر 
يف ملف املرت�سح ال�سابق للرئا�سيات علي غديري 
اإىل  �سبتمرب  �سهر  منذ  املوؤقت  احلب�س  يف  املوجود 
يوم 26 فيفري اجلاري.و يتابع غديري بتهمتني 
تتعلق الأوىل بامل�ساركة يف ت�سليم معلومات، اأ�سياء 
مت�س  عمالئها  اأو  اأجنبية  دول  اإىل  م�ستندات  اأو 
بالقت�ساد الوطني و بالدفاع الوطني.اأما التهمة 
للجي�س  املعنوية  بالروح  بامل�سا�س  تتعلق  الثانية 
 75 ق�سد الإ�سرار به، الفعل املعاقب عليه باملادة 

من قانون العقوبات.
ق/و

جنحت فرقة البحث و التدخل BRI باأمن ولية اأم 
البواقي من اإحباط عقد �سفقة بيع كمية معتربة 
كانت  الأثــريــة،  القطع  و  الكرمية  الأحــجــار  من 
 29 اأعمارهم بني  اأ�سخا�س ترتاوح  بحوزة خم�سة 
و 45 �سنة ،وتاأتي هذه العملية بح�سب بيان خلية 
الت�سال و العالقات العامة باأمن ولية اأم البواقي 
اأ�سكال  خمتلف  حماربة  ــار  اإط يف  تدخل  التي  و 
اإثر  على  الثقايف،  بالرتاث  املا�سة  منها  و  اجلرمية 
بع�س  قيام  مفادها  الفرقة  ا�ستغلتها  معلومات 
اأثرية  قطع  بيع   �سفقة  عقد  باإبرام  الأ�سخا�س 
اتخاذ  وبعد  البي�ساء  عني  مدينة  م�ستوى  على 
الجراءات القانونية املعمول بها و حتديد املكان، 
من  قطعة   89 حجز:  مت  اأين  الفرقة  افراد  تنقل 
 ، خمتلفة  اأحجام  و  األــوان  ذات  الكرمية  الأحجار 
لراأ�س  متثال   ، ال�سكل  دائــري  اللون  اأبي�س  حجر 
منحوت بطريقة متقنة وا�سح املالمح جموف من 
الداخل مثبت فوق قاعدة رخامية ، متثال لن�سر 
على  جموفة  قاعدة  مع  النحا�س  مادة  من  م�سنوع 
�سكل جبل ، اإ�سافة اإىل حجز مبلغ مايل و مركبتني 
مت ا�ستغاللهما يف العملية .ليتم توقيف املتورطني 
قيمتها  مــن  الــتــاأكــد  مت  التي  الب�ساعة  حجز  و 
امل�سالح  قبل  من  التاريخية  و  الفنية  و  الأثرية 
املخت�سة، و مبا�سرة التحقيق مع املتورطني،   فتم 
اجناز ملف جزائي �سدهم يف الق�سية ، مع ت�سليم 

املحجوزات للم�سالح املخت�سة .
ق/و

الأول  احل�سري  الأمــن  م�سالح  متكنت 
اأربعة   اإيقاف  من  وزو،  تيزي  ولية  لأمن 
و   20 مابني   اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�سخا�س 
تيزي  مدينة  من  ينحدرون  �سنة،   29
�سالح  بوا�سطة  اعتداء  يف  تورطوا  وزو، 
يبلغ  �سخ�س  �سحيته  راح  حمظور  اأبي�س 

من العمر 39 �سنة ينحدر من مدينة ذراع 
بن خدة. وذكر بيان خلية الإعالم لالأمن 
هاتفية  مكاملة  م�ساحلنا  "تلقت  الولئي، 
على الرقم الأخ�سر 15.48 من طرف اأحد 
عن   بالتبليغ  خاللها  من  قــام  املواطنني 
مبحاذاة  البي�ساء  بالأ�سلحة  �سجار  ن�سوب 

وزو،  بتيزي   1954 نوفمرب   01 حديقة 
اأين   املكان،  عني  اإىل  تنقلت  الفور  على 
العملية مكنت من �سبط �سكني من احلجم 
مت  الذين  الفاعلني،  اأحد  بحوزة  الكبري 
حتويلهم اإىل مقر الأمن احل�سري الأول".   
ليتم بتاريخ 16 فيفري 2020 ، تقدميهم 

حمكمة  ــدى  ل اجلمهورية  وكــيــل  اأمــــام  
حماولة  جناية  تهمة  عــن  وزو،  تيزي 
واحد   حق  يف  �سدر  اأين  العمدي،  القتل 
منهم  اأمر اإيداع باملوؤ�س�سة العقابية، فيما 

ا�ستفاد ثالثة  من الرقابة الق�سائية.
ق/و

20 وهران 21ق�سنطينة 22ورقلة 26الوادي 25اجلزائر 20حالـة الطقـس

الفجر 05:45  الظهر 12:44   الع�شر 15:51   املغرب 18:15  الع�شاء 19:35مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

حمتجون يغلقون  بلدية طابية  ببلعبا�س واآخرون يهددون بالنتحار

 منع توظيف اأئمة من اجلزائر يف م�شاجد فرن�شا  

تفكيك ع�شابة خمت�شة يف �شناعة ال�شمة املقلدة بالدويرة بالعا�شمة 

�شرفة ياأمر با�شتعمال املواد املنتجة حمليا يف اإجناز امل�شاريع

متورطون يف حماولة القتل العمدي يف قب�شة اأمن تيزي وزو



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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