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تكلفة احلج مر�سحة لبلوغ 60 مليون �سنتيم هذا املو�سم

بن قرينة يدعو اإىل ا�ستكمال 
مطالب احلراك ال�سعبــــــــي

• مقري: "احلراك ا�ستكمـــــــال 
جلهود املنا�سلني ال�سيا�سييــــــن"

تفا�سيل قانـــــون 
مكافحة الكراهية على 

طاولة تبون اليوم

قال اأنه ا�ستطاع حماية الدولة ويوؤ�س�س 
لبداية مرحلة جديدة

اجتماع ملجل�س الوزراء خم�س�س لت�سيري العقار 
واملناطق ال�سناعية والت�سال احلكومي  
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وزارة الرتبية قالت اأنها ل ت�ستند اإىل اأي اإطار قانوين

حتذيـر مـن دعــوات 
م�سبوهـة للتظاهـر  

05/04

فحو�سات طبية لـ100 
مري�ض معوز من البدو 

الرحل بدوار املـــاء 
احلدوديـــــــة

جائزة املقاوالتيــــــــة 
الأح�سن م�سروع ابتكاري 

بالواليــــــــــــة

ا�ستفادة 800 �سخ�ض 
من املبالغ املودعــــة 

يف �سندوق الزكاة

يـــورو  ماليني   10
تقرب موناكـــــو من 
اال�ستفادة نهائيــــــا 

من �سليمانـــــي

الــــــوادي

يف تعليمات اإىل الوليــــــــات 
ال�سهبية واجلبلية

�سهر واحد مهلة ملديري 
الفالحــة الإح�ســـــاء

 "مناطق الظل"

ريا�ســـة

ورقلة

تندوف

�س 07

�س 11

�س 06

�س 06

العمومية  ال�سحة  ملفت�سي  احتجاجية  • وقفة 
للمطالبة مبراجعة القانون االأ�سا�سي
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احلكومــــــــــــة تف�ســـل يف قيمتهـــــــــا �سهــــــر مار�س الداخـــــــل  
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احتجاح 
بحي اأم 

�سلمى ب�سبب 
و�سعية 
الطريق 
املهم�ض 
ل�سنوات 

بالوادي. 

م�سالح االأمن فتحت حتقيقا يف الواقعة

العثور على جنني غري مكتمل 
داخل علبة كرتونية

ذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن شركة طريان الشرق 
األوسط اللبنانية اململوكة للدولة سوف تقبل فقط الدفع 
بالدوالر اعتبارا، فيما تعاين البالد من أزمة سيولة للنقد 

األجنيب..
وقوبل القرار الذي نشر يف ساعة متأخرة و أكده مصدر من 

شركة الطريان لوكالة رويترز-بانتقادات من زعيم التيار 
الوطين احلر جربان باسيل وزير اخلارجية السابق، الذي 

وصفه بأنه غري قانوين.« فيمل طالب نواب بإلغائه.

الدفع يف طائرات 
لبنان بالدوالر

متكنت مصاحل احلماية املدنية أول أمس من 
العثور على جنني غري مكتمل داخل حقيبة كرتونية بشارع عبد 

احلميد إبن باديس بلدية عنابة. ووفق ما توفر من املعطيات أنه 

عثر على جنني غري مكتمل داخل علبة كرتونية يرجح أن يكون يف 

الشهر اخلامس من قبل بعض املارة، ليتم إبالغ عناصر الشرطة واليت 
حلت بعني املكان رفقة احلماية املدنية اليت قامت بتحويل اجلنني 

ابن رشد بعنابة. إىل مصلحة حفظ اجلثث 
هذا، و رجحت بعض 

املصادر أن تكون 
عملية إجهاض متت، 
قبل وضعه بالشارع 
فيما فتحت املصاحل 
األمنية حتقيقا يف 

احلادث.

عمالقة ت�سميم االأزياء يف اجلزائر

تستضيف العاصمة اجلزائر، داخل قصر »رياس البحر«، 

فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان 

األزياء التراثية مبشاركة 45 عارضا من 

12 دولة عربية من بينهم مصر، الكويت 

و اإلمارات، و ستنطلق يوم 15مارس املقبل 

مبشاركة 10 مصممي أزياء من اجلزائر. 

و أعلنت إدارة املهرجان تكرمي مصممة 

األزياء املصرية »إيناس علي« ضمن أشهر 

مصممي األزياء عربيا، الذين من املنتظر أن 

يسجلوا حضورهم يف التظاهرة.

وزير التجارة يعتذر 
لـ 400 بلدية كانت 
حمرومة من احلليب!

قدم وزير 
التجارة 

كمال رزيق، 
اعتذاراته إىل 

سكان 400 
بلدية عرب 
الوطن، مل 

تكن تصلها مادة احلليب. ويف منشور 
أطلقه عرب صفحته الرمسية يف موقع 

التواصل االجتماعي “فايسبوك” 
أوضح الوزير، بأن قطاعه اكتشف 

بفضل إنشاء منظومة معلومات توزيع 
احلليب، بأن هناك حوايل 400 بلدية 

مل تكن أصال مدرجة يف االستفادة 
من احلليب املدعم من طرف اهليآت 
املسؤولة على توزيع بودرة احلليب 
املدعم.وأطلق كمال رزيق، تسمية 

بلديات الظل، على هذه املناطق اليت 
ال يصلها احلليب املدعم، مشريا أنه 
سيتم نشر قائمة البلديات الحقا، 

كما أكد بأنه يتم العمل حاليا مع تلك 
اهليئات، على إجبارية تغطية هذه 

البلديات املنسية عن قريب.و جاء يف 
منشور الوزير :”لذا أعتذر منكم، رغم 

أن وزارة التجارة ال دخل هلا يف ذلك 
احليف، لكن أقدم مرة أخرى اعتذاري 
خاصة وأن وزارة التجارة مل تكتشف 

هذا الظلم على هذه البلديات، اال 
بعد إنشاء نظام املعلومات...ألف ألف 
معذرة، لكن أعاهدكم بأن األمر سوف 

ُيحل عن قريب إن شاء اهلل مهما كلفنا 
ذلك”.

خبري ال ين�سح 
بتناول م�سروبات 
الطاقة ع�سوائيا

أعلن إيفان أليمينكو، خبري 
التغذية الروسي، أنه ميكن القول 
أن مشروبات الطاقة غري مضرة 

لصحة اإلنسان، ولكن بشرط 
حتديد اجلرعة والسكر وعدد 
من “األمراض املزمنة”.وقال، 
اجلفاف ومشكالت يف األسنان 

وارتفاع ضغط الدم ومرض 
السكري، هي يف انتظار الشخص 
الذي يتناول مشروبات الطاقة.

ويؤكد اخلبري، على أن هذه 
العواقب غري السارة للجسم، فعال 

قد حتصل إذا تناول الشخص هذه 
املشروبات بكمية كبرية. وأضاف، 

الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة 
وال يفرط يف تناول هذه املشروبات 

وغريها... عليه، أال خياف من 
تناول علبة منها. وقال “إذا كان 
الشخص ال يعاين من أية أمراض 
مزمنة، فال خطر  من تناول علبة 

من مشروبات الطاقة. ولكن اخلطر 
يكمن يف اإلفراط بتناوهلا. ألنه 

إذا كانت لديه أمراض مزمنة 
معينة فحىت االفراط بتناول املاء 

سيكون ضارا. فالشخص الذي 
يعاين من ارتفاع ضغط الدم مثال، 

عليه التقليل من تناول السوائل 
ملنع ارتفاعه”.وأضاف موضحا، 

ميكن أن تسبب مشروبات الطاقة 
مشكالت يف املعدة وترفع مستوى 
احلموضة فيها. وأيضا قد تؤذي 

البنكرياس. ولكن اخلطر الرئيس 
من هذه املشروبات هو السكر. 

فسكر الغلوكوز نفسه يعترب مصدرا 
للطاقة، وعند تناول مشروبات 

الطاقة يرتفع مستوى السكر يف 
الدم لذلك نشعر بطاقة عالية. 

إضافة هلذا حتتوي هذه املشروبات 
على مادة الكافيني أيضا.وقال، 

الفائدة الوحيدة من تناول 
مشروبات الطاقة هي الشعور 

بطاقة عالية مؤقتة، كالشعور 
بعد تناول القهوة، والفرق الوحيد 

بينهما هو أن أضرار القهوة أقل.
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 تفا�سيل قانون مكافحة الكراهية على طاولة تبون اليوم
لوؤي ي

--------------------
اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  واأكد 
العديد  �سيدر�س  االجتماع  اأن 
اأ�سا�سا  تتعلق  التي  امللفات  من 
بقانون  ،اخل��ا���س  ب��امل�����روع 
وخطاب  التمييز  من  الوقاية 
وواقع  ومكافحتها،  الكراهية 
وت�سيري  ال�سناعي  العقار 
امل��ن��اط��ق ال�����س��ن��اع��ي��ة.ك��م��ا 
اأي�سا  االج��ت��م��اع  �سيدر�س 
ن�ساطات  وتطوير  بعث  اآف��اق 
الثقايف  وال��ك��ت��اب  الثقافة 
ال�سيناموغرافية  وال�سناعة 
وال�سباب والريا�سة، وال�سياحة 
اأي�سا  و  التقليدية،  وال�سناعة 
اإ�سرتاتيجية  ح��ول  ع��ْر���س  

االت�سال احلكومي.
ويقدم اليوم وزير العدل، حافظ 
امل�روع  حول  عر�سا  االأختام 
بالوقاية  املتعلق  التمهيدي 
الكراهية  وخطاب  التمييز  من 
ومكافحتهما.ويحتوي م�روع 
ويعترب   مادة،   48 على  القانون 
على  يقوم  �سلوك  ك��ل  متييز 
اأو  العرق  اأو  اجلن�س  اأ�سا�س 
االأ�سل  اأو  الن�سب  اأو  اللون 
االنتماء  اأو  اللغة  اأو  القومي 

العنا�ر  اجلغرايف.وتتعلق 
املكونة لتجرمي خطاب الكراهية 
التي  التعبري  اأ�سكال  بجميع 
تن�ر التمييز اأو حتر�س عليه اأو 
اأو تلك التي  اأو تربره،  ت�سجعه 
تعربرِّ عن االحتقار اأو االإذالل اأو 
العنف. اأو  الكراهية  اأو  العداوة 
كما ي�سمل نف�س امل�روع على 
توفري  خالل  من  وقائي  جانب 
اإ�سرتاتيجية وطنية للوقاية من 
التمييز وخطاب الكراهية.جتدر 
اجلمهورية  رئي�س  اأن  االإ�سارة 
من  ���راح��ة  طلب  ق��د  ك��ان 
مينع  قانون  حت�سري  احلكومة، 
الكراهية والتمييز، بعد  خطاب 
مواقع  على  منا�سري  انت�سار 
ب�سكل  االجتماعي،  التوا�سل 
وتلعب  التفرقة  تثري  الف��ت، 
اآخر  اجلهوية.وكان  وتر  على 
جمل�س للوزراء قد �سادق على 
الذي  احلكومة  عمل  خمطط 
للم�سادقة  بع�س،  فيما  عر�س 
على املجل�س ال�سعبي وجمل�س 
عمل  خمطط  االأم���ة.ورك���ز 
دول��ة  تعزيز  على  احلكومة 
املمار�سة  وت��رق��ي��ة  ال��ق��ان��ون 
والعمل  احلقيقية  الدميقراطية 
االجتماع  حرية  �سمان  على 
وتدعيم  ال�سلمي  والتظاهر 

االإع��الم،  وو�سائل  ال�سحافة 
ملمار�سة ن�ساطها يف ظل احلرية 
امل�سوؤولية  والتزام  واالحرتافية 
ت�سهر  كما  املهنة،  واأخالقيات 
ال�سحافة  ن�ساط  تقنني  على 
واالإ�سهار.كما  االلكرتونية 
�ستعمل  احل��ك��وم��ة  اأن  اأك���د 
التي  الظروف  كل  توفري  على 
من  امل���راأة  متكني  �ساأنها  م��ن 
ال�ساحة  يف  مكانتها  تبوئ 
امل�سوؤولية،  مواقع  و  ال�سيا�سية 
من  و  ا�ستقالليتها،  حتقيق  و 
ال�سباب  ي�سكل  اأخ��رى  جهة 

خمطط  يف  الكربى  االأولوية 
�سيكون  بحيث  احلكومة،  عمل 
خما�سي  وطني  خمطط  حمور 
يتمكن  لكي   ،2020-2024
بفعالية يف م�سار  االإ�سهام  من 
بناء اجلمهورية اجلديدة يف كل 
املجاالت. كذلك يعتمد خمطط 
عمل احلكومة �سيا�سة خارجية 
تنتهج  التاأثري،  �سابقة  و  ن�سطة 
يف  فعالية  اأك��ر  دبلوما�سية 
الثقايف،  و  االقت�سادي  املجال 
يف  للحوار  االأول��وي��ة  متنح  و 
حل النزاعات، كما تويل عناية 

عن  ف�سال  الإفريقيا،  خا�سة 
يف  اجلزائرية  باجلالية  االهتمام 
م�سار  يف  اإ�راكها  و  اخل��ارج 
جمال  الوطني.ويف  التجديد 
الوطنيني،  وال��دف��اع  االأم���ن 
اإ�راف  حتت  احلكومة  تعكف 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ال�سيد 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
على  الوطني،  ال��دف��اع  وزي��ر 
تكثيف جهود الع�رنة وتعزيز 
ال�سناعة  وتطوير  االحرتافية، 

الع�سكرية وتنمية قدراتها.

يرتاأ�ض رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد اليوم اجتماعا دوريا ملجل�ض الوزراء لدرا�سة عدة ملفات على راأ�سها م�سروع قانون خا�ض مبكافحة الكراهية.

اجتماع ملجل�ض الوزراء خم�س�ض لت�سيري العقار و املناطق ال�سناعية و االت�سال احلكومي   يف تعليمات اإىل الواليات 
ال�سهبية و اجلبلية

�سهر واحد مهلة 
ملديري الفالحة 

الإح�ساء 
الظل" "مناطق 

منح وزير الفالحة و التنمية 
الريفية �ريف عماري مديري 
الفالحة الوالئيني �سهرا واحدا 

الإح�ساء و حتديد مناطق الظل يف 
الواليات ال�سهبية واجلبلية.

و�سدد عماري على �رورة 
الرتكيز على املناطق املعزولة 

التي تفتقد الأدنى �روط احلياة، 
على غرار الكهرباء و�سبكات 

املياه والطرقات.واأمر الوزير 
امل�سوؤلني التنفيذيني الوالئني 

باإعداد بطاقة م�سبوطة خا�سة 
بالواليات اجلبلية، على اأن تالم�س 

كافة القطر الوطني انطالقا من 
اخل�سائ�س الطبيعية لكل والية.

كما اأعطى وزير الفالحة والتنمية 
الريفية �ريف عماري الإطارات 

القطاع مهلة �سهر واحد لر�سد كل 
ان�سغاالت �ساكني املناطق اجلبلية، 

وحتديد اأولويات التدخل وتقدمي 
تقارير تقييمها.ويف كلمته له 

خالل اجتماع عمل، يخ�س برنامج 
عمل القطاع للفرتة 2020-2024 
، واملتعلق بتطوير املناطق اجلبلية، 

مب�ساركة الوزير املنتدب املكلف 
بالفالحة ال�سحراوية واجلبلية 

فوؤاد �سحات، اأفاد عماري اأن 
القطاع �سريكز على ما يعرف 

حاليا ب� "مناطق الظل" املعزولة 
والتي تواجه �سعوبات يف بلوغ 

م�ساريع التنمية اإليها.واأكد الوزير 
على اأهمية العمل بالتن�سيق مع 

القطاعات االأخرى لو�سع �سبكات 
الغاز والكهرباء واملياه وتوفري 

�سبل التنقل وتهيئة امل�سالك يف 
هذه املناطق، عرب كافة القطر 

الوطني.وتهدف العملية ح�سب 
نف�س املتحدث اإىل درا�سة الواقع 

بطريقة ت�ساركية مع ال�سكان 
ودرا�سة االن�سغاالت االأ�سا�سية 

َعب الفالحية.كما  ملختلف ال�سُّ
يعمل القطاع على ا�ستحداث 
ن�ساطات جديدة ح�سب طلب 

ال�سكان ومالءمة املكان ل�سمان 
مردود اقت�سادي لل�سباب حاملي 

امل�ساريع وانعكا�س اجتماعي و 
تنموي.وينتظر اأن ي�رع القطاع 

يف التن�سيق مع ال�سلطات املحلية 
والوالة يف عمل منهجي حول 

كيفيات التدخل املتاحة وابتكار 
و�سائل عمل جديدة.وتتم درا�سة 

اإمكانية ال�روع يف عمليات 
ت�سجري مفيدة للعائالت ومدرة 

للربح، واال�ستغالل امل�ستدام 
للنباتات العطرية والطبية وحتويل 

الزيوت.اإىل جانب ذلك دعم 
ن�ساطات جتميع احلليب واإنتاج 

االأجبان، وتربية النحل، وزراعة 
الفواكه ما ي�سمح بتحقيق ظروف 

اقت�سادية واجتماعية اأف�سل 
م�ستقبال.

لوؤي ي

ل�سان  على  الوطني  البناء  حركة  اأك��دت 
ر�سالة  يف  قرينة  بن  القادر  عبد  زعيمها 
للحراك  ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة  لها 
ال�سعبي، اأن احلراك اجلزائري متيز عن غريه 
من الثورات بخا�سية وا�سحة، هي التحام 
اجلي�س مع ال�سعب ومرافقه اجلي�س للحراك 
الوطني وحمايته من االخرتاقات الداخلية 

واخلارجية.
وجاء يف ن�س الر�سالة التي ن�رها احلزب 
على �سفحته الر�سمية اخلا�سة على موقع 
التوا�سل االجتماعي "فاي�سبوك"، "بعد عام 
على انطالق احلراك ال�سعبي املبارك الذي 
والتهمي�س  واحلقرة  املعاناة  رحم  من  خرج 
وال�سطو على اإرادة ال�سعب راف�سا الف�ساد 
واإهدار  االقت�سادي  والف�ساد  ال�سيا�سي 
الروة الوطنية، وتهمي�س املخل�سني وقهر 
الوطنية  الدولة  ومتييع  ال�سيا�سية  القوى 
�سعبنا  على  اخلارجية  الو�ساية  وفر�س 
". وذّكرت احلركة بالدور  ودولتنا ووطننا 

م�ستوى  على   �سواء  الوطنية،  للنخب 
يف  انخرطت  التي  ال�سيا�سية  االأح��زاب 
املثقفة  القوى  م�ستوى  على  اأو  احل��راك 
وغريها،  واالإعالمية  اجلامعية  والنخب 
املميز  امل�ستمر  حراكهم  للطالب  كان  كما 
الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  احلركة  .وحيت 
على  احل��ف��اظ  يف  ال��ه��ام  دوره���ا  ب�سبب 
وحمايته  الوطني  ال�سعبي  احلراك  �سلمية 
احلركة  م�سعاه.وعرجت  يف  ومرافقته 
التي  الكربى  املوؤامرة  اإىل  ر�سالتها  يف 
احلراك.وقالت  بداية  يف  اجلزائر  �سهدتها 
فمع  �سعبة،  مراحل  اجلزائر  عانت  "لقد 
موؤامرة  اجلزائر  �سهدت  احل��راك  بدايات 
وا�ستقرارها  وثوابتها  وحدتها  على  كربى 
"كانت  وجي�سها".واأ�سافت  وموؤ�س�ساتها 
االأر�س  �سورة  تعيد  اأن  الع�سابة  اإرادة 
من  اال�ستعمار  خّلفها  التي  املحروقة 
اجل��زائ��ري،  ال�سعب  اأن  ورائه".واأكدت 
ا�ستطاع اأن يزيل الع�سابة ويحمي الدولة 

بناء  وهي  جديدة،  مرحلة  لبداية  ويوؤ�س�س 
نوفمرب،  ث��ورة  لقيم  وفية  جديدة  جزائر 
املغت�سبة،  �سيادته  فيها  ال�سعب  ي�سرتجع 
التعددية،  وحتمى  الدميقراطية  فيها  ترقى 
واإىل  زاه��ر  م�ستقبل  اإىل  فيها  ويتطلع 
البناء،  حركة  والتقدم.واأ�سارت  التطور 
ا�ستمرار  ت�سمن  اأن  ا�ستطاعت  اجلزائر  اأن 
الدولة عرب االنتخابات. ودعت احلركة اإىل 
على  والعمل  احل��راك،  مطالب  ا�ستكمال 
يتطلع  التي  اجلديدة،  للجزائر  بناء م�سرتك 
كل اجلزائريني اإىل روؤيتها.وجدد بن قرينة، 
�رورة احلفاظ على هذا املك�سب الغايل، 
التظاهر  يف  ال�ّسعب  حق  بتكري�س  ب��دءا 
الثقة  اإعادة  اإىل  التعبري.باالإ�سافة  وحرية 
اأهدافه  وا�ستكمال  والدولة،  ال�سعب  بني 
حماربه  يف  االأ�سا�سية  ومقا�سده  الكربى 
وحتقيق  واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  الف�ساد 
حتّول �سيا�سّي ودميوقراطي يوؤ�س�س لدولة 
حركة  رئي�س  دعا  واملواطنة.كما  القانون 

البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، حلوار 
مكونات  كل  بني  وعميق  مو�سع  وطني 
و  وال�سعبية  الر�سمية  الوطنية  ال�ساحة 
و  اجلامعية  النخب  و  واجلمعوية،  احلزبية 
االإعالمية وغريها.و �سدد على �رورة اأن 
داخلية  الوطني، جلبهة  احلوار  هذا  يوؤ�س�س 
قوية متما�سكة ملواجهة التحديات املختلفة 
يلبي  و  امل�ستعجلة،  و  املتوقعة  و  احلا�سلة 
الوطنية. االإ�سالحات  يف  احلراك  مطالب 
�ساحة  ت�سمية  اإىل  قرينة  بن  دع��ا  كما 
بن  ح�سان  احلرية  ب�"�ساحة  املركزي  الربيد 
االأوىل  ال�سنوية  للذكرى  تخليدا  خدة"، 
ل�سهدائه  وفاًء  و  املبارك  ال�سعبي  للحراك 
وعلى راأ�سهم ح�سان بن خّدة، جنل رئي�س 
بن  التحرير  ثورة  خالل  املوؤّقتة  احلكومة 
من  اأّول   ،  � الله  رحمه   � خدة  بن  يو�سف 
احلراك، و حتويل مبنى  داخل  اأنفا�سه  لفظ 

الربيد اىل "متحف احلراك ال�سعبي".
لوؤي ي

بن قرينة يدعو اىل ا�ستكمال مطالب احلراك ال�سعبي
قال اإنه ا�ستطاع حماية الدولة ويوؤ�س�ض لبداية مرحلة جديدة

للديوان  العام  املدير  يجتمع  ان  ينتظر 
عزوزة،  يو�سف  العمرة  و  للحج  الوطني 
بداية من �سهر مار�س الداخل، مع جمل�س 
االإدارة و ذلك من اأجل حتديد تكلفة احلج 
ملو�سم 2020 متهيدا لو�سعها على طاولة 
احلكومة من اأجل امل�سادقة عليها ب�سكل 

ر�سمي.
امل�سرتك  ال��وزاري  االجتماع  و�سيكون 
ح�سب  احلج  تكلفة  لتحديد  املخ�س�س 
بعدما  مار�س.  �سهر  بداية  مع  م�سادرنا 
البقاع  املفاو�س يف  اجلزائري  الوفد  اأنهى 

باالإطعام و  العقود اخلا�سة  املقد�سة كافة 
بتثبيت  ي�سمح  ما  هو  و  النقل  و  االإي��واء 
تف�سل  اأن  ينتظر  التي  التكلفة،  قيمة 
ح�سب  نهائي.و  ب�سكل  احلكومة  فيها 
متكن  املفاو�س  الوفد  فاإن  ذاتها  امل�سادر 
امتيازات  حتمل  عقود  على  احل�سول  من 
من  متكن  اجلزائري،حيث  احل��اج  ل�سالح 
توقيع اتفاقيات تق�سي بتخفي�س تكاليف 
االإطعام واالإيواء و النقل، االأمر الذي من 
حمتمل  ارتفاع  اأي  من  يحد  اأن  �ساأنه 
لتكلفة احلج التي يتوقع اأن ال تقل عن 50 

ا�ستكى  �سنتيم.ياأتي هذا يف وقت  مليون 
من  بالقرعة  الفائزين  احلجاج  من  الكثري 
بعد  �سيما  ال  التكلفة،  ارتفاع  احتمال 
الوكاالت  اأ�سحاب  بع�س  ت�ريحات 
تكلفة  ارت��ف��اع  بخ�سو�س  ال�سياحية 
م�سادرنا  اأن  من  الرغم  على  ذلك  احلج.و 
مع  مقارنة  ترتفع  لن  التكلفة  اأن  اأكدت 
املو�سم املا�سي، خا�سة يف حال مل تفر�س 
املبلغ  حجاجنا  على  ال�سعودية  ال�سلطات 
حال  ال�سحي،لكن و يف  بالتاأمني  اخلا�س 
ال�سعودية،  ال�سلطات  قبل  من  فر�سه  مت 

مليون   60 تتجاوز  لن  االأ�سعار  ف��اإن 
التذكرة  �سعر  باحت�ساب  ذلك  �سنتيم.و 
زيادات.  اأية  االأخرى  هي  تعرف  لن  التي 
و اأرجع امل�سدر ذاته، اأن املفاو�سات التي 
تاأجري  من  البعثة،مكنت  اأع�ساء  قادها 
العمائر باأ�سعار مقبولة، حيث تراوح �سعر 
ال�رير بني 4300 و5100 ريال �سعودي 
وقربه  وت�سنيفه  فندق  كل  وح�سب   ،
21 و25 مليون  من احلرم، وهو ما يعادل 

�سنتيم بالعملة الوطنية.

لوؤي ي

تكلفة احلج مر�سحة لبلوغ 60 مليون �سنتيم هذا املو�سم
احلكومة تف�سل يف قيمتها �سهر مار�ض الداخل  
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حتذير من دعوات م�سبوهة للتظاهر  

لوؤي ي
-----------------

و�سدد بيان وزارة الرتبية الوطنية 
بها  تعج  ال��ت��ي  ال��دع��وات  ب���اأن 
مواقع  على  ال�سفحات  بع�س 
اأجل  من  االجتماعي  التوا�سل 
اإطار  الأي  ت�ستند  ال  االحتجاج، 
احرتام  عدم  عن  ف�سال  قانوين، 
القانونية  الواجبات  و  االإجراءات 
الت�ريع  يف  عليها  املن�سو�س 
عليها  املن�سو�س  وتلك  العام 
اخلا�س.و  االأ�سا�سي  القانون  يف 
ذكرت وزارة الرتبية اأنها �رعت 
دورية  و  ثنائية  لقاءات  عقد  يف 
االجتماعيني  ال�ركاء  كافة  مع 
التزاما  فيفري   20 م��ن  اب��ت��داء 
الرتبية  وزير  قطعه  الذي  بالوعد 
جمعه  الذي  اللقاء  اأثناء  الوطنية، 
العامني  االأم��ن��اء  و  ب��ال��روؤ���س��اء 
املعتمدة  النقابية  للتنظيمات 
ال��رتب��ي��ة.وج��اء يف  ق��ط��اع  يف 
الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن  البيان 
االن�سغاالت  بالغة  بعناية  تدر�س 
ه��وادة  دون  وتعمل  امل��رف��وع��ة 
الذي  اجل��واري  العمل  خالل  من 

امل�ستوى  على  اإطاراتها  به  يقوم 
العمل  و  ب��االإ���س��غ��اء  امل��ح��ل��ي، 
يبقى  و  االإقناع  و  التهدئة  على 
لب�سط  الوحيد  ال�سبيل  احلوار هو 
الهدوء يف القطاع، و احلفاظ على 
قطاع  يعي�س  امل�سالح.و  جميع 
منذ  �ساخن  �سفيح  على  الرتبية 
قرر  بعدما  الفارط  نوفمرب  �سهر 

الدخول  املتو�سط  الطور  اأ�ساتذة 
اأ�سبوع  كل  دوري  اإ���راب  يف 
الطلبات  من  جمموعة  رافعني 
اعتربت الوزارة بع�سها تعجيزية 
خا�سة يف الوقت الراهن الذي متر 
اقت�سادية حادة.و  باأزمة  البالد  به 
دعت التن�سيقية الوطنية الأ�ساتذة 
من  اأبعد  اإىل  االبتدائي  التعليم 

االإ�راب الدوري االأ�سبوعي كل 
بالدخول  هددت  ،حيث  اأثنني  يوم 
يف اإ�راب مفتوح بداية من ال�2 
احتجاجا  الداخل  مار�س  �سهر  من 
على ما و�سفته بال�سمت الرهيب 
التي  املطالب  اجت��اه  للو�ساية 
بالن�سبة  بامل�روعة،  و�سفتها 

الأ�ساتذة الطور االبتدائي.

�سددت وزارة الرتبية الوطنية يف بيان لها اأم�ض، على �سرورة توخي احليطة و احلذر من  دعوات و�سفتها باملغلوطة اإىل االحتجاج 
على م�ستوى قطاع الرتبية التي ن�سرت عرب و�سائط التوا�سل االجتماعي، و دعت اإىل عدم االن�سياق وراء هذه الدعوات.

راوية يوؤكد: وزارة الرتبية قالت اإنها ال ت�ستند اإىل اأي اإطار قانوين

جلان حملية مركزية للت�سوية 
الودية للنزاعات يف اإطار قانون 

ال�سفقات العمومية

عبد  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  اعترب 
ا�ستكماال  فيفري   22 حراك  مقري  الرزاق 
الوطنيني  ال�سيا�سيني  املنا�سلني  ملجهودات 
املبني  القائم  النظام  �سلوك  رف�سوا  الذين 
يف  مقري  الواقع.وقال  االأمر  �سيا�سة  على 
لهياكل  اجلهوي  امللتقى  خ��الل  له  كلمة 
جمتمع  حركة  اإن  العا�سمة،  يف  احلركة 
ال�سلم كانت من االأحزاب ال�سيا�سية الوطنية 
احلراك    قبل  ال�سيا�سي  النظام  قاومت  التي 
الرابعة  العهدة  م�سيفا:”رف�سنا  ال�سعبي، 
اأن  نعترب  الأننا  فقط؛  اخلام�سة  نرف�س  ومل 
العهدة  هو  االنك�سار  مل�سار  البلد  ول��وج 
الذهاب  مع  باأنه  املتحدث  الرابعة”.واأو�سح 
الو�سع  اأن  جليا  اأ�سبح  الرابعة  العهدة  نحو 
ال ميكن ال�سرب عليه “فرف�سناها رغم اإحلاح 
حماولة  ورغ��م  الرتهيب  ورغ��م  النظام،   

للحائط  احلركة  وبجر  الداخل  من  االخرتاق 
والنظرة املتطرفة اإال اأننا ثبتنا على موقفنا”.
خاللها  حذر  التي  بت�ريحاته  مقري  وذكر 
اندالع  قبل  القائم  ال�سيا�سي  النظام  من 
:”حذرنا  قال  حيث  ال�سعبي،  احلراك  �رارة 
م�ساريع  قدمنا  بل  عدميني  نكن  ومل  منه 
وحتدثنا  الوطن،  تخدم  واقت�سادية  �سيا�سية 
وواجبنا  فيها  كنا  الأننا  ال�سفينة  حادثة  على 
اإنقاذها ومل ُي�سمع لنا واتهمنا بالتطرف اإىل اأن 
املبادرة وخرج لل�سارع”. ال�سعب اتخاذ  قرر 
واأ�سار الرجل االأول يف حركة جمتمع ال�سلم 
باأن بع�س ال�سخ�سيات ال�سيا�سية املح�سوبة 
داخل  حديثها  يف  ال�سيا�سي،  النظام  على 
الغرف املظلمة وال�سالونات “اأرجعت خروج 
الرزاق  22 فيفري خلطابات لعبد  النا�س يف 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  وبع�س  مقري 

مكافحة  التاريخ”.وب�ساأن  هذا  قبل  الوطنية 
ال�سلم:”  جمتمع  حركة  رئي�س  قال  الف�ساد، 
ما دام ال منلك برملانا �رعيا لن تكون عندنا 
مرتبط  ذلك  وكل  الف�ساد  تكافح  حكومة 
ق�سة  لهذا  بالف�ساد،  مربوطة  اأخرى  بنقاط 
ولوج  رغم  بعد  تنتِه  مل  الف�ساد  مكافحة 
واأن  خا�سة  ال�سجن،  رم��وزه  من  العديد 
جهة  قبل  من  للف�ساد  جديد  هيكلة  هنالك 
النار  فتح مقري  اآخر  �سياق  به”.ويف  تعي�س 
على من �سماهم العلمانيني املت�سددين قائال: 
مبفردكم  ت�سارعون  التي  الهوية  معركة   ”
ال�سعينات  يف  فيها  خ�رمت  بخ�سو�سها 
يعتز  اأ�سبح  ال�سعب  اليوم  و  الثمانينات،  و 
املعارك  هذه  على  م�رون  لكنكم  بهويته 

الهام�سية املح�سومة”.
ق/و

مقري يوؤكد:

 حراك 22 فيفري ا�ستكمال جلهود املنا�سلني ال�سيا�سيني

�رح وزير الطاقة حممد عرقاب التعديالت 
لوفد  اجلديد  املحروقات  قانون  يف  املقرتحة 
ا�ستقباله  خالل  ال��دويل،  النقد  �سندوق 
م�ستوى  على  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية 
الوزارة، حيث تطرق الطرفان اإىل هذا امللف  
للقانون  اجلديدة  الن�سو�س  اأّن  اعتبار  على 
جديدة  اآفاقا   تعر�س  بها  العمل  ال�ساري 
للتعاون و ال�راكة يف جمال اال�ستك�ساف، 

باالإ�سافة اإىل املجال املنجمي اجلزائري، الذي 
م�ستك�سف  غري  الوزارة  بيان  ح�سب  يبقى 
اإىل حد االآن بالنظر اإىل االمكانيات الكبرية 

التي يزخر بها.
القطاع  وزير  الطاقة،اأّن  وزارة  بيان  ذكر  و 
ا�ستقبل اخلمي�س املا�سي وفدا من االأفامي، 
�سمال  منطقة  ق�سم  م�سوؤول  راأ�سه  وعلى 
فرنا�سوا  جون  االأو�سط  وال�رق  اإفريقيا 

على  ترجمت  التي  املنا�سبة  وهي  دوف��ان، 
الوقوف  اأجل  من  للطرفني  فر�سة  كونها 
بني  التعاون  اإمكاينات  و  فر�س  على 
الطاقوي.وا�ستعر�س  املجال  يف  الطرفني 
ملخطط  الكربى  املحاور  باملنا�سبة  الوزير 
تطوير و ترقية القطاع الطاقوي التي تتبناه 
اإىل  االجتاه  �رورة  على  م�سددا  احلكومة، 
تطوير  على  والرتكيز  الطاقوي  التحويل 
اعتبارا  البرتوكيماوية،  ال�سناعة  اإمكاينات 
اأنها من�ِسئة للروة و منا�سب العمل، ف�سال 
املوارد  تكوين  و  املتجددة  الطاقات  على 
فرنا�سوا  جون  عرّب  جهته،  من  الب�رية.و 
التي  املقابلة  ه��ذه  من  ر�ساه  عن  دوف��ان 
القطاع  تطوير  اآف��اق  خاللها  من  اكت�سف 
الطاقوي اجلزائري، ال�سيما يف جمال التنوع 
هذا  يف  املقررة  للربامج  تنفيذا  الطاقوي، 
االجتاه، و العمل على جت�سيد خطوة التحول 

الطاقوي.
ق/و

عرقاب ي�سرح لـ”االأفامي” التعديالت االأخرية يف قانون املحروقات

الرحمان  عبد  املالية،  وزير  ك�سف 
حملية  جلان  ا�ستحداث  عن  راوية، 
مركزية للت�سوية الودية للنزاعات 
ال�سفقات  ق��ان��ون  اإط����ار  يف 

العمومية.
اأ�سغال  افتتاحه  راوية، خالل  واأكد 
املخ�س�س  االإع���الم���ي  ال��ي��وم 
هذه  “ا�ستحداث  مت  اأنه  للحوكمة، 
اللجان على امل�ستوى الوطني قبل 
اللجوء اإىل االآليات االأخرى يف هذا 

املجال.”.
التحكيم  م��ل��ف  وب��خ�����س��و���س 
اللجوء  “اأن  راوية  اعترب  الدويل، 
من  ال��دويل  للتحكيم  التع�سفي 
هو  ما  امل�ستثمرين  بع�س  طرف 
الدول  على  ال�سغط  على  اأداة  اإال 

النامية.”.
وقال اإنه “مت اإعادة النظر يف م�سادر 

نزاعات  يف  املجهولة  التمويل 
التحكيم بالن�سبة للم�ستثمرين.”.

عن  ال�سياق  ذات  يف  اأ�سار  كما 
م�ساركة “اجلزائر يف عملية تنظيم 
عملية الت�سوية الدويل للنزاعات”، 
هذه  مراجعة  اأن  “اعتربو  اأ�ساف  و 
النامية،  للدول  تهدف  التنظيمات 
تكاليف  و  م�ساحلها  عن  للدفاع 
معقولة مع �رورة اإقرار �سوابط 
تخدم امل�ستثمرين و الدول على حد 

�سواء”.
دائما  حتبذ  “اجلزائر  اأن  ن��وه  و 
بحيث  للنزاعات،  الودية  الت�سوية 
اتفاقيات  اإث��راء  يف  �ساهمت  اأنها 
على  ال��ن��زاع��ات  حل��ل  ال�سداقة 
اتفاقية  امل�سماة  الدويل  امل�ستوى 

�سنغافورا”.
ق/و

الغنو�سي يتلقى دعوة لزيارة 
اجلزائر

ال��ن��واب   جمل�س  رئ��ي�����س  تلقى 
دعوة  الغنو�سي،  را�سد  التون�سي، 
خالل  اجل��زائ��ر  ل��زي��ارة  ر�سمية 
بتون�س  اجلزائري  ال�سفري  ا�ستقباله 
الغنو�سي يف  اأكد  عزوز باعالل.و 
مبوقع  الر�سمية  ب�سفحته  من�سور 
اجلزائر  و  “تون�س  اأن  فاي�سبوك 
عالقات  تربطهما  و  واحد  �سعب 
�سدد  اأزلية”.و  اأخوية  و  تاريخية 
التون�سي  النواب  جمل�س  رئي�س 

�ستكون  البلدين  بني  العالقات  اأن 
ال�سّف  لتوحيد  وداف��ع��ا  من��وذج��ا 
يف  اال�ستقرار  حتقيق  و  املغاربي 
مبجهودات  ن��وه  املنطقة”.كما  
واأثنى  تون�س،  دع��م  يف  اجل��زائ��ر 
البلدين،  بني  القائم  التعاون  على 
داعيا اإىل تعزيز املبادالت التجارية 
العالقات  وتقوية  واالقت�سادية 

الربملانية.
ق/و

ع�سائر رويبة تغادر البور�سة 
و ت�ستنجد ب�سركة فرن�سية الإنقاذها

اآ  روبية”  “اأن �سي  غادرت �ركة 
اإنتاج الع�سائر اأعمال  املخت�سة يف 
املالية  امل�ساكل  ج��راء  البور�سة 
ال�ركة  منها  عانت  التي  الكثرية 
اخلطوة  وهي  االأخ��رية،  الفرتة  يف 
التي تعترب �ربة جديدة لبور�سة 
اجلزائر التي تبقى يف حكم املتوقفة 

لعدم وجود ن�ساط حقيقي لها.
من  مطلعة  م�سادر  ك�سفت  و 
املالية الكثرية  اأّن امل�ساكل  ال�ركة 
عليها  فر�ست  تواجهها  ال��ت��ي 
التمويالت،  م��ن  ج��دي��دا  ن��وع��ا 
بال�راكة  اال�ستنجاد  خ��الل  من 
التخلي  على  والعمل  اخلارجية 
اأ�سهمها  م��ن  ك��ب��ري  ج���زء  ع��ل��ى 
املتخ�س�سة  الفرن�سية  لل�ركة 
“كا�ستال”.ودفع  امل�روبات  يف 
التهديد بحالة االإفال�س �ركة “اأن 
�سي اآ” رويبة اإىل التخلي عن اأكر 
 BIH ل�سالح  اأ�سهمها  ن�سف  من 
 Brasseries Internationales
Holding، وهي املجموعة املالكة 
“كا�ستال”،  الفرن�سية  لل�ركة 
جمل�س  اأ�سار  االأ�سا�س،  هذا  وعلى 
�سنة  منذ  املوؤ�س�سة  ال�ركة  اإدارة 
االتفاقية  على  التوقيع  اإىل   1966
بهذا  الفرن�سية  ال�����رك��ة  م��ع 
جديدة  مرحلة  لتبداأ  اخل�سو�س، 
ال�ركة  تبنته  ال��ذي  التوجه  من 
وخ��الل  اإن�سائها  منذ  اجل��زائ��ري��ة 
اختارت  الذي  املا�سية،  ال�سنوات 
اجلزائر  بور�سة  اإىل  التوجه  فيه 
املواطنني  على  اأ�سهمها  وعر�س 
تتبناه  التي  بالتوجهات  املوؤمنني 
االقت�سادي.و  لن�ساطها  ال�ركة 
املجمع  فاإّن  امل�سادر  نف�س  ح�سب 
مرحلة  يف  �سي�ساهم  الفرن�سي 

يف  دي��ن��ار،  مليون   945 ب�  اأوىل 
ا�ستعجايل،  متويل  برنامج  اإط��ار 
امل�سطر  الربنامج  و  لالتفاق  وفقا 
اأجل  من  املا�سي،  دي�سمرب   30 يف 
اآ”  �سي  “اأن  �ركة  راأ�سمال  رفع 
متّكن  التي  الو�سعية  وهي  روبية، 
اال�ستحواذ  من  الفرن�سي  املجمع 
ال�سيطرة  و  اال�سهم،  غالبية  على 
على الرقابة وت�سيري جمل�س االإدارة 
تبعا لذلك، و من ثمة فاإّن االإطار و 
التنظيم القانوين لل�ركة اجلزائرية 
�سيتغري، من خالل تعيني مت�رفني 
الفرن�سي،  املجمع  ميثالن  اثنني 
لطفي  تن�سيب  اإىل  باالإ�سافة 
الذي ي�سغل حاليا من�سب  قادوي، 
م�سرّي يف جممع BIH كمدير عام 
اأّن  اإىل  االتفاقية  ت�سري  لل�ركة.و 
حاليا  ي�سغل  الذي  عثماين  �سليم 
من�سب املدير العام بالنيابة �سيبقى 
كرئي�س  من�سبه  على  حمافظا 
�سي  “اأن  ل�ركة  االدارة  جمل�س 
امل�ساهمني  بينما من حق  رويبة،  اآ” 
من  املائة  يف   44.04 ميثلون  الذين 
املوقف  واتخاذ  الت�سويب  االأ�سهم 
كما  ال�ركة،  تنظيم  اإع���ادة  من 
االتفاقية  تختتم  اأّن  املقرر  من  اأنه 
ب�سب غالف مايل من قبل ال�ركة 
اآ”  �سي  “اأن  ح�ساب  يف  الفرن�سية 
راأ�سمالها،  رفع  اأج��ل  من  رويبة 
���راء  اإىل   BIH ت�سعى  حيث 
اأنفا�ست”  “اأفريك  �ركة  م�ساهمة 
من  املائة  يف   14.81 متثل  التي 
يقدر  التي  رويبة،  �ركة  راأ�سمال 
 195  849 ب�  االجمايل  راأ�سمالها 
اأعمال  املتواجدة يف  000 دينارا، و 

البور�سة منذ �سنة 2003.
ق/و
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و�سارك يف هذه الوقفة عدد من 
املمار�سني يف  املفت�سني  االأطباء 
املمثلني  و  الوطن  واليات  عدة 
للدفعتني الوحيدتني املتخرجتني 
 ،)2017 )2005 و  اىل حد االآن 
احمد  الدكتور  ت�ريح  ح�سب 
ان  اأو���س��ح  وال���ذي  �سكري، 
التكوين  اعادة بعث هذا  عملية 
يتبعها  مل  ���س��ن��وات   3 م��ن��ذ 
االعتبار  بعني  ياأخذ  "حتيني" 

وظيفتهم اجلديدة.
االمر  ان  امل�سوؤول  ذات  واأك��د 
التنفيذي  باملر�سوم  يتعلق 
 2018 فرباير   18 يف  امل��وؤرخ 
توظيف  "يتم  اأنه،  ين�س  الذي 
الرئي�سيني  العامني  االأط��ب��اء 
الذين  العمومية  ال�سحة  يف 
يثبتون 5 �سنوات من املمار�سة 
ب�سفة اأطباء عامني مفت�سني يف 
يتكفل  و  العمومية."  ال�سحة  
هوؤالء االأطباء املفت�سون بال�سهر 
املتعلق  الت�ريع  تطبيق  على 
بقائمة العقود و توحيد املعدات 

الطبية".
وي��ت��ك��ف��ل ه�����وؤالء االط��ب��اء 
تقييم  و  التحقيق  و  بالتفتي�س 
ن�����س��اط و ع��م��ل ه��ي��اك��ل و 
العمومية  ال�سحة  موؤ�س�سات 
حما�ر  اإع���داد  و  اخلا�سة،  و 
التدابري  و  االأف��ع��ال  تت�سمن 

التحفظية الواجب اتخاذها.
عن  املحتجون  االأط��ب��اء  وع��رب 
املفت�سني  لكون"اأغلبية  اأ�سفهم 
رئي�سي  طبيب  رتبة  لديهم 
�سنة،   20 تفوق  خربة  على  و 

اأطباء  ي�سبحوا  ان  فور  لكن 
مفت�سني فاإنهم ي�سيعون هام�س 
اأقدميتهم و بع�س املنح املرتبطة 
ال�سلك  هذا  ان  موؤكدين  بها"، 
اأجر"  "اأقل  من ممار�سي ال�سحة 

من باقي  االأطباء.
ال�سلك  ه��ذا  ممثلو  وا�ستكى 
م�سارهم  يف  "ركود"  حالة  من 
نق�س  اىل  متطرقني  املهني، 
و  املالئمة  اللوج�ستية  الو�سائل 
دفعات  لفائدة  التكوين  غياب 
�سفوفهم  تعزيز  بغية  اأخ��رى، 

على امل�ستوى الوطني.
اىل  اآخ��رون  مفت�سون  واأ���س��ار 
التعليمة ال�سادرة �سهر اكتوبر 
حتت  و�سعتهم  التي  و   ،2012
احل�رية"  و  "املبا�رة  ال�سلطة 
ال�سكان  و  ال�سحة  ملديريات 
الهدف  ان  لوالياتهم"، موؤكدين 
يف  يكمن  االإج����راء  ه��ذا  م��ن 
و  الفعلي  ح�سورهم  "مراقبة 

عملهم".
انه  املفت�سون  ه���وؤالء  وذك���ر 

تقارير  كانت  االجراء  هذا  قبل 
اىل  مبا�رة  توجه  املفت�سني 

وزارة ال�سحة.
"من  املحتجات   اإحدى  وقالت 
حينها ومدير ال�سحة وال�سكان 
للمراَقبة  واخلا�سع  املراِقب  هو 
التقارير املنجزة  اأن  على اعتبار 
ت�سله  واليته  يف  القطاع  حول 
له"  يحلو  كما  تعديلها  وميكنه 
اأرى  عندما  "اأتاأمل  م�سيفة 
اأن  دون  االختالالت  هذه  كل 
ال�سلطات  اإع���الم  اأ�ستطيع 
واأردف��ت  بالقطاع".  املكلفة 
اتخذ  القرار  ه��ذا  "اإن  بالقول 
النقائ�س  الت�سرت على  اجل  من 
مل�ساكل  املبا�رة  وامل�سوؤوليات 

قطاع ال�سحة".
وزمالئها  للمتحدثة  بالن�سبة 
ف�����اإن ال����ره����ان ي��ك��م��ن يف 
واالإداري،  التقني  "اال�ستقالل 
مديريات  عن  الفكري  وحتى 
اأن  ميكنها  ال  التي  ال�سحة" 
نف�س  "قا�سيا وطرفا يف  تكون 

الوقت".
بالتكفل  ملتزمة  الو�ساية 

االن�سغاالت  مبعظم 
املحتجني  من  وفد  ا�ستقبال  ومت 
من طرف االأمني العام واملفت�س 
التزما  اللذين  ل��ل��وزارة  العام 
االن�سغاالت  "مبعظم"  بالتكفل 

املرفوعة.
اأن  �سكري  الدكتور  واأو�سح 
بتحقيق  وع��دوا  "امل�سوؤولني 
مراجعة  با�ستثناء  تطلعاتنا  كل 
متحججني  االأ�سا�سي  القانون 
يتعني  اأنه  اإال  االإج��راء،  بتعقيد 
ت�ساف  تعوي�سات  نتلقى  ان 
منحة  �سمنها  من  رواتبنا  اإىل 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  العدوى"، 
اأكدوا  قد  القطاع،  "م�سوؤويل 

على اأهمية �سلك املفت�سني".
بالقول  الطبيب  ذات  وختم 
بطريقة  العمل  "�سنوا�سل 
ال��الزم  الوقت  لنمنح  عادية 

لتطبيق هذه الوعود".

اأجل  من  امل�ست�سفيات،  اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزارة  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  العمومية،  ال�سحة  يف  املفت�سون  االأطباء  نظم 
بهم. االأ�سا�سي اخلا�ض  القانون  املطالبة مبراجعة 

مفت�سو ال�سحة العمومية

ال�سكن  وزارة  ا�ستقبلت 
عن  ممثلني  واملدينة،  والعمران 
الذين   ،2013 ع��دل  مكتتبي 
احتجاجية  وقفة  بتنظيم  قاموا 
بيان  ال��وزارة.واأف��اد  مقر  اأم��ام 
للوزارة اأن االأمني العام للوزارة 
للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  رف��ق��ة 
ال�سكن  لتح�سني  الوطنية 
ال�سكن  وم��دي��ر  وت��ط��وي��ره 
الرتقوي، حتاوروا مع اأبرز ممثلي 
2013.واأو�سح  عدل  مكتتبي 
بيان الوزارة اأن مطالب املمثلني 
وت�ريع  املواقع  فتح  يف   متثلت 
وترية االإجناز اأمام العدد الكامل 
املتبقي من مكتتبي عدل 2013.
االأم��ني  اأك��د  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
“دراية  على  ال��وزارة  اأن  العام 

بان�سغاالتهم”.م�سريا  تامة 
تنظيمه  مت  ال��ذي  االجتماع  اأن 
فيه  مت  اجلزائر،  والية  وايل  مع 
مهمة  جد  نتيجة  اىل  التو�سل 
العقارية  االأوعية  “حتويل  وهي 
ال�سكنات  على  الق�ساء  ج��راء 
العقارية  اجليوب  وكل  اله�سة، 
اىل  اجلزائر  والي��ة  يف  املتوفرة 
عدل”.ونقل  وكالة  م�ساريع 
ذات البيان اأنه وفور االإنتهاء من 
املواقع. فتح  �سيتم  العملية  هذه 
وكالة  م��دي��ر  اأك���د  جهته  م��ن 
الوكالة  َت�سلم  “عدل” اأنه مبجرد 
و  ال�سكن  لتح�سني  الوطنية 
تطويره املواقع فاإن وترية االإجناز 

�ستكون جد �ريعة.
ق/و

وزارة ال�سكن تتعهد باالإ�سراع يف اإجناز 
�سكنات عدل 2013 مبجرد ا�ستالم 

االأوعية العقارية

جتاوزت ال�سادرات اجلزائرية من مادة 
 2019 دوالر يف  مليون   60 اال�سمنت 
قدره  ا�ستثنائيا  ارتفاعا  بذلك  م�سجلة 
ب�سنة  مقارنة  باملئة،   141 من  اأك��ر 
و  الدرا�سات  مديرية  ح�سب   ،  2018

اال�ست�راف للجمارك.
�سهدت  امل�����س��در،  ذات  ح�سب  و 
اال�سمنت  املائي و  اال�سمنت  �سادرات 
ملحوظا"  "حت�سنا  "الكلنكر"  امل�سمى 
مليون  16ر25  م��ن  انتقلت  بحيث 
مليون  68ر60  اىل   2018 يف  دوالر 
دوالر يف 2019 ، اي بن�سبة منو قدرت 
بالتايل  متجاوزة  باملئة،  2ر141  ب 
بداية  العمومية  ال�سلطات  توقعات 

ال�سنة املا�سية.

من  �سادراتها  برفع  اجلزائر  وت�سعى 
دوالر  مليون   500 اىل  اال�سمنت 
ح�سب  املقبلة،  اخلم�س  ال�سنوات  خالل 

توقعات وزارة ال�سناعة و املناجم.
اإنتاج  فائ�س  يبلغ  ان  املحتمل  من  و 
مليون   15 اىل   10 بني  ما  اال�سمنت 
�سادرات  قيمة  برفع  ي�سمح  ما  طن 
دوالر.و  مليون   500 اىل  االإ�سمنت 
اأن  اىل   2020 ل�سنة  التوقعات  ت�سري 
ب6ر40  تقدر  الوطني  االنتاج  طاقة 
املجمع  ب��ني  م��وزع��ة  ط��ن  م��ل��ي��ون 
اجلزائر  الإ�سمنت  ال�سناعي  العمومي 
جممع  و  طن،  مليون   20 ب  "جيكا" 
1ر11  ب  اجلزائر"  هول�سيم  "الفارج 
اخلوا�س  املتعاملني  باقي  و  طن  مليون 

ب� 5ر9 مليون طن. و ك�سفت اجلمارك 
اجلزائرية ان خم�س  منتجات حققت ما 
ميثل 80ر74 باملئة من ال�سادرات خارج 
يتعلق  املا�سية.و  ال�سنة  املحروقات 
و  املعدنية  االأ�سمدة  ب�سادرات  االأمر 
االآزوتية  الكيميائية  املواد  و  الزيوت 
و  الزفت  تقطري  من  الناجمة  امل��واد  و 
االمونياك و ق�سب ال�سكر و ال�سمندر 
و  الطبيعي.  الكال�سوم  فو�سفات  و 
او  املعدنية  اال�سمدة  �سادرات  بلغت 
 31 من  اأزيد  �سكلت  التي  الكيمائية 
لل�سادرات  االإجمالية  القيمة  باملئة من 
مليون  26ر801  املحروقات،  خ��ارج 
30ر948  ،مقابل   2019 يف  دوالر 
مليون دوالر يف 2018 ، م�سجلة بذلك 
انخفا�سا قدره 51ر15 باملئة .و حققت 
اأخرى  منتجات  و  الزيوت  �سادرات 
قيمته  ما  الزفت  تقطري  من  الناجمة 
بانخفا�س  دوالر  مليون  28ر502 
�سادرات  اأن  حني  يف  باملئة،  07ر24 
مليون  58ر298  بلغت  االم��ون��ي��اك 

دوالر، برتاجع قدر ب 35 باملئة.
من جهة اخرى، عرفت فئتان من خم�س 
امل�سدرة  املنتجات  من  ا�سا�سية  فئات 
م�ستقات  متثل  و  املحروقات،  خ��ارج 
يف  لكن  تباينا  البرتولية،  ال�سناعة 
منحى ت�ساعدي ويتعلق االأمر بال�سكر 

و الفو�سفات.
و  الق�سب  �سكر  �سادرات  ارتفعت  و 
 2019 يف  باملئة  52ر11  ب  ال�سمندر 
دوالر  مليون  2ر260  ح��وايل  لتبلغ 
مقابل حوايل 3ر233 مليون دوالر يف 

.2018
فو�سفات  �سادرات  قيمة  بلغت  فيما 
مليون  61ر68  الطبيعي  الكال�سيوم 
باملئة  64ر34  ق��دره  بارتفاع  دوالر 

خالل نف�س فرتة املقارنة.
على  ي�ستحوذون  متعاملني  خم�ض 

73 باملئة من ال�سادرات  حوايل 
معطيات  اب���رزت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
م�سدرين  اكرب  خم�س  ب��اأن  اجلمارك 
 1.468 جمموع  من  املحروقات  خارج 
الت�سدير  جمال  يف  نا�سطا  متعامال 
خارج املحروقات، حققوا لوحدهم اأزيد 
من 69ر72 باملئة من القيمة االجمالية 
يتعلق  2019.و  �سنة  يف  لل�سادرات 
يف  ين�سطون  مبتعاملني  اأ�سا�سا  االأم��ر 
منتجات بلورية و املذيبات واالمونياك 
ال�سادرات  متثل  ال�سكر.للتذكري،  و 
جانبية  بقيت  التي  املحروقات  خارج 
االج��م��ايل  احل��ج��م  م��ن  باملئة  20ر7 
ر2   58 لتبلغ  اجلزائرية  لل�سادرات 
80ر11  قدره  بانخفا�س  دوالر  مليار 

اي�سا  باملقارنة  و  املا�سية،  ال�سنة  باملئة 
بال�سنة التي قبلها .و دفعت هذه النتائج 
للعمل  العمومية  ال�سلطات  ال�سلبية 
على رفع ال�سادرات خارج املحروقات 
الكربى  التحديات  من  واحدا  جعلها  و 

للخما�سي احلايل.
وكان وزير التجارة كمال رزيق قد اأكد 
يف 20 يناير املا�سي باجلزائر، باأن ارتفاع 
كان  املحروقات  خ��ارج  ال�����س��ادرات 
واحدا من التحديات الكربى للخما�سي 
اجلاري مع و�سع جملة اآليات لرتقيتها.
لقاء وطني حول  الوزير خالل  و�رح 
التجارة  جم��ال  يف  الن�ساط  ���روط 
لوزارة  الكربى  املعركة  اأن  اخلارجية، 
 2020-2024 اخلما�سي  خالل  التجارة 
اجلزائرية  ال�سادرات  حجم  رفع  ،هي 
نحو املنطقة العربية و القارة االفريقية. 
املعقول  "غري  م��ن  ف��اإن��ه  ح�سبه،  و 
خ��ارج  اجل��زائ��ر  ���س��ادرات  تكون  اأن 
بالدنا  به  تزخر  ما  كل  مع  املحروقات 
ب�رية، �سعيفة  و  مادية  موؤهالت  من 
لهذا احلد".و قال الوزير اإنه و يف اإطار 
و�سع  مت   ، ال�سادرات  ترقية  م�سعى 
خارج  ال�سادرات  لرتقية  اآليات  عدة 
البلدان  نحو  خ�سو�سا  املحروقات، 
العربية و منطقة التبادل احلر االفريقي.
ق/و

ارتفاع قوي يف ت�سدير االإ�سمنت خالل 2019

للجي�س  ك�سفت ودمرت مفارز 
ال��وط��ن��ي ال�����س��ع��ب��ي، خم��ب��اأ 
ثالث  و  االإرهابية  للجماعات 
قنابل تقليدية ال�سنع، وذلك اإثر 
متفرقة  ومت�سيط  بحث  عمليات 
بومردا�س  و  اجللفة  من  بكل 
ل��وزارة  بيان  به  اأف��اد  ح�سبما 
امل�سدر  الوطني.واأفاد  الدفاع 
نف�سه اأن مفارز للجي�س الوطني 
بالتن�سيق  اأوق��ف��ت  ال�سعبي 
من  بكل  اجلمارك  م�سالح  مع 
والبي�س،  وتلم�سان  النعامة 
و�سبطت  خمدرات  جتار  �ستة 
الكيف  من  كيلوغرام   96،2
املعالج واأربع مركبات �سياحية، 
م�سرتكة  مفارز  اأوقفت  فيما 
خم��درات  جت��ار  خم�سة  اأخ��رى 
وحجزت 2040 قر�س مهلو�س 
وتب�سة. الدفلى  عني  من  بكل 
مفارز  اأوقفت  اآخ��ر،  �سياق  يف 
بكل  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 

واأدرار،  ب�سار  مترنا�ست،  من 
و�سبطت  اأ�سخا�س  اأرب��ع��ة 
الوقود  من  لرت  و1200  �ساحنة 
املائدة  زيت  من  لرت  و23700 
باالإ�سافة  للتهريب،  امل��وج��ه 
و16  كهربائي  مولد   14 اإىل 
اأج��ه��زة  و3  �سغط  م��ط��رق��ة 
حني  يف  املعادن،  عن  للك�سف 
الوطني،  الدرك  عنا�ر  ك�سف 
غري  للت�سنيع  ور�سة  بوهران،  
و�سبطوا  التبغ  ملادة  ال�رعي 
83،8 طن من هذه املادة.من جهة 
م�سرتكة  مفارز  اأحبطت  اأخرى، 
بكل  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
و  اأه��را���س  �سوق  و  تب�سة  من 
تهريب  حم���اوالت  ال��ط��ارف، 
يف  ال��وق��ود،  من  لرت   12611
غري  مهاجر   25 توقيف  مت  حني 
خمتلفة  جن�سيات  من  �رعي 

بكل من تلم�سان وورقلة.
ق/و

تدمري خمباأ للجماعات االإرهابية 
و قنابل تقليدية ببومردا�ض
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ت�سجيع  اإىل  املبادرة  هذه  تهدف 
و  اجلامعي  الو�سط  يف  الطلبة 
ترجمتها  على  االأفكار  حاملي 
ن�ساء  باإ مبتكرة  م�ساريع  اإىل 
���س�����س��ات، وذل���ك م��ن اأج��ل  م��وؤ
املنتظرة،  امل�سافة  القيمة  تقدمي 
م�ساعي  ويدعم  يخدم  مبا  منها 
ويعود  املحلي  االقت�ساد  تنمية 
وي�ساهم  املجتمع  على  بالفائدة 
ج��ه��ة،  م���ن  ���س��غ��ل  خ��ل��ق  يف 
عرب  البطالة  معدالت  وتخفي�س 
للمتخرجني  عمل  فر�س  توفري 

اجلدد.
من  املمول  فاق  اآ برنامج  ويهدف 
تكييف  اإىل  االأوروب��ي  االحت��اد 
احتياجات  لتلبية  ال��ك��ف��اءات 
برامج  ن�ساء  واإ العمل،  �سوق 
االأول  ال��ط��وري��ن  يف  ت��دري�����س 
متطلبات  مع  تتوافق  والثاين 
تكوينية  وع��رو���س  الت�سغيل 
ورقلة  جامعة  طلبة  لتمكني 
�سهادات  على  احل�����س��ول  م��ن 
يف  مهنية  وما�سرت  لي�سان�س 
تربية  بينها  م��ن  تخ�س�سات 
املتجددة،  الطاقات  امل��ائ��ي��ات، 
ب����ار  ن���ت���اج وت��ق��ن��ي��ات االآ االإ
واللوجي�ستيك،  النقل  ونظام 
تكييف  دع��م  على  يركز  حيث 
واملوؤهالت  الت�سغيل  التكوين، 
تكييف  ���س��م��ان  خ���الل  م���ن 
عرو�س  ومتطلبات  املوؤهالت 
ال��ع��م��ل امل���ودع���ة م���ن ط��رف 
ذات  االقت�سادية  القطاعات 
التكييف  ���س��م��ان  االأول���وي���ة، 

ال��ه��ي��ك��ل��ي ب���ني ال��ت�����س��غ��ي��ل 
و�سع  خ��الل  م��ن  وال��ت��ك��وي��ن 
ن��ظ��ام  خ�����س��م  يف  ���س�����س��ة  امل��وؤ
والتمهني،  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ك��وي��ن 
الهيكلي  التكييف  �سمان  وكذا 
من  والتكوين  الت�سغيل  ب��ني 
املوؤ�س�سات  بني  التوفيق  خالل 
التكوين  ونظام  االقت�سادية 

معي. جلا ا
الربنامج  هذا  اأن  بالذكر،  جدير 
جامعات  ثالث  اختيار  مت  الذي 
لتنفيذه  الوطني  امل�ستوى  على 
وه���ي، ورق��ل��ة، ب���اب ال���زوار 
قاعدة  باإر�ساء  يهتم  ووه��ران 
واملوؤ�س�سات  اجلامعة  بني  توافق 
دور  تعزيز  ع��رب  االقت�سادية 
���س�����س��ات وال��ق��ط��اع��ات  امل��وؤ
التكوين  عملية  يف  االقت�سادية 
دم����اج  امل��ه��ن��ي واجل��ام��ع��ي، واإ
خا�سة  املهنية  احلياة  يف  ال�سباب 
للطالب  املعترب  التزايد  ظل  يف 
االأخرية،  �سنوات  الع�ر  خالل 

ح��ادة  م�ساكل  ي��ط��رح  وال���ذي 
وقابلية  التكوين  نوعية  يف 
 ، ما  حد  اإىل  املرتبطة  التوظيف 
م�ستوى  بني  التنا�سب  مدى  مع 

املتاحة. والفر�س  املوؤهالت 
م�ساريع  اإجناز  رفع وترية 

ل�ّسكن ا
بوبكر  اأ ورقلة  والية  وايل  اأكد 
زي��ارة  خ��الل  بو�ستة  ال�سديق 
الإجن��از  ور���س��ات  فيها  ع��اي��ن 
من  ب��ك��ل  �سكنية  م�����س��اري��ع 
والروي�سات  ورق��ل��ة  بلديتي 
وترية  من  الرفع  ���رورة  على 
اإطالق  يف  ���راع  واالإ االأ�سغال 
بعد  تنطلق  مل  التي  امل�ساريع، 
مل�ستحقيها  ت�سليمها  اأج��ل  من 
ح�سب  ممكن  وق��ت  ����رع  اأ يف 

الوالية. م�سادر 
على  امل�����س��وؤول  ذات  و���س��ّدد 
االإجناز  معايري  احرتام  �رورة 
كل  اتخاذ  اإىل  م�سريا  املطلوبة، 
لغاء  اإ من  ال�سارمة  االإج��راءات 

االإع��ذارات  وتقدمي  لل�سفقات 
التي  املقاوالت  �سد  الالزمة، 

االأ�سغال.   يف  اً  تباطوؤ ت�سجل 
اإجناز  الأ�سغال  معاينته  وخالل 
مبنطقة  »عدل«  ب�سيغة  �سكنات 
�رورة  على  اأكد  التجهيزات، 
اأ�سغال  ا�ستكمال  يف  ���راع  االإ
التو�سيالت  وك��اف��ة  التهيئة 
بعني  واالأخ��ذ  ال�سكنات،  بهذه 
امل�سجلة  التحفظات  االعتبار 
ال�سحي  ال�رف  م�ساريع  يف 
هيئة  متابعة  مع  عدل،  ب�سكنات 
الري  الأ�سغال  التقنية  الرقابة 
من  الالزمة  االإج��راءات  واتخاذ 
وحتّملهم  املعنية  امل�سالح  طرف 
الدفعة  ت�سليم  ق�سد  امل�سوؤولية 
 1 ، ع��دل  �سكنات  م��ن  االأوىل 
القادم،  اأفريل  �سهر  نهاية  قبل 
قبل  الدفعات  باقي  وا�ستكمال 

اجلارية. ال�سنة  نهاية 
التفقدية  الزيارة  وعرفت  هذا 
اإجناز  مل�روع  معاينته  للوايل 
ل��ف��ائ��دة  وظ��ي��ف��ي��ا  ���س��ك��ن��ا   80
م�سجلة  العايل  التعليم  قطاع 
م�سكنا   230 ح�سة  �سمن 
منها،  �سكنا   150 ت�سليم  مت 
اأ�سغاله  ن�سبة  و�سلت  وال��ذي 
و�سلت  كما  املائة.  يف   75 اإىل 
بها  التهيئة  ���س��غ��ال  اأ ن�سبة 
اإىل  دعا  ي��ن  اأ املائة  يف   55 اإىل 
اأ�سغال  ا�ستكمال  يف  ���راع  االإ
االإجناز  اأ�سغال  وباقي  التهيئة 
الوظيفية  ال�سكنات  مب�روع 
العايل،  التعليم  قطاع  لفائدة 
�سهر  نهاية  قبل  وت�سليمها 

املقبل. ماي 

االبتكارية  املقاوالتية  موؤمتر ترقية ومرافقة  ابتكاري خالل  م�سروع  املقاوالتية الأح�سن  اإطالق جائزة  موؤخرا  عن  اأعلن 
املوؤهالت. و  الت�سغيل  و  التكوين  اآفاق لدعم تكييف  اإطار برنامج  التي تندرج يف  و  بورقلة،  بجامعة قا�سدي مرباح 

الّت�سغيل و  الّتكوين  تكييف  دعم 

ح�ر  ال��والي��ة  وايل  ع��ن  ممثال 
ال�سيد  للوالية  العام  املفت�س 
ال�سلطات  رفقة  مو�سى  هزيل 
افتتاح  والع�سكرية  م��ن��ي��ة  االأ
ال��ب��ط��ول��ة اجل��ه��وي��ة ل��ل��رم��ي 
م�سالح  بني  ما  الناري  بال�سالح 
الغربي  اجلنوب  لناحية  ال�رطة 
فعالياتها  وامل��ق��ام��ة  ب�����س��ار، 
والية  الأمن  الريا�سي  باملركب 
بهلول  ال��وايل  ���رف  واأ اأدرار، 
ال�سيد  تن�سيب  على  العربي 
للوالية  اجل��دي��د  ال��ع��ام  م���ني  االأ
اخلمي�س  ي��وم    ، ل��ع��رج  نحيلة 
امل��ا���س��ي،  ال���ذي ع��ني ك��اأم��ني 
احلركة  على  بناء   للوالية  عام 
ال�سيد  اأج��راه��ا  ال��ت��ي  االأخ���رية 
�سلك  يف  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
التن�سيب  ومت  العامني،  االأمناء 
املجل�س  رئي�س  ال�سيد  بح�سور 
من  وك��ل  ال��والئ��ي،  ال�سعبي 
لوالية  املنتدب  ال��وايل  ال�سيد 
ممثلي  وال�����س��ادة  ت��ي��م��ي��م��ون، 
االأ�سالك  وممثلي  العدالة،  قطاع 
الهيئة  اأع�����س��اء  و  م��ن��ي��ة،  االأ
���س��اء  وروؤ للوالية،  التنفيذية 
ال�سعبية  املجال�س  و  ال��دوائ��ر 
االأم��ني  توديع  مت  كما  البلدية، 
لوالية  امل��ح��ول  ال�سابق  ال��ع��ام 
احلكومة  لقاء  ومبنا�سبة  �سطيف، 
اأجل  من   * �سعار  حتت  الوالة  مع 
ب�رية-  تنمية   (  * جديدة  جزائر 
ان��ت��ق��ال ط���اق���وي- اق��ت�����س��اد 
اجتماع  ال��وايل  عقد   ،) رقمي 
رئي�س  ال�سيد  بح�سور  عمل 
امل��ج��ل�����س ال�����س��ع��ب��ي ال��والئ��ي 
امل��ن��ت��دب  ال����وايل  وال�����س��ي��د   ،
لتيميمون  داري��ة  االإ للمقاطعة 
للوالية  التنفيذية  والهيئة   ،

ال��دوائ��ر  ���س��اء  روؤ وال�����س��ادة   ،
 ، البلدية  ال�سعبية  واملجال�س 
خالل  ال���وايل  ال�سيد  واأع��ط��ى 
للحا�رين  تعليمات  االجتماع 
مت���ح���ورت ح����ول ال���ق���رارات 
رئي�س  ال�سيد  طرف  من  املتخذة 
تن�سيب  مت  كما  اجل��م��ه��وري��ة، 
جل���ان ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��والي��ة 
العجز  مناطق  اإح�ساء  اأجل  من 
التخاذ  بالوالية  الظل  ومناطق 
نها،  ب�ساأ املنا�سبة  االإج���راءات 
الوالية  وايل  ال�سيد  اأ�رف  كما 
املجل�س  رئي�س  ال�سيد  رف��ق��ة 
وبح�سور  ال��والئ��ي  ال�سعبي 
والع�سكرية  االأمنية  ال�سلطات 
البطولة  اخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  ع��ل��ى 
اجل��ه��وي��ة ل��ل��رم��ي ب��ال�����س��الح 
ال�رطة  م�سالح  بني  ما  الناري، 
اأقيمت  وال��ت��ي  ب�سار  لناحية 
والية  الأمن  الريا�سي  باملركب 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ه��ذا  اأدرار، 
ال�سلطات  رفقة  الوايل  ي�رف 
على  ال��ي��وم،  ل��ل��والي��ة  املحلية 
الوطنية  ب��ال��ذك��رى  االح��ت��ف��ال 
ال�سعبي،  للحراك  املخلدة  االأوىل 
قد  اجلمهورية  رئي�س  كان  حيث 
كل  م��ن  فيفري   22 ي��وم  ق���ر  اأ
وجهت  وقد  وطنيا،  يوما  �سنة 
بالوالية  املعتمدين  لالإعالميني 
هذه  لتغطية  الوالية  من  دعوة 
اأن  ك��ذل��ك  وي��ت��وق��ع  ال��ذك��رى، 
االأح��د،  غد  ي��وم  ال��وايل  ي�رف 
فيفري  دورة  اف��ت��ت��اح  ع��ل��ى 
من  والتمهني  املهني  للتكوين 
والتمهني  املهني  التكوين  مركز 
ب��اأوالد  عبدالله  بخدة  املجاهد 

تيمي. بلدية  اأحمد 
عبدالرحمن بلوايف 

ث���ار ع��دد م��ن اأول��ي��اء  اأ
املتمدر�سني  التالميذ 
"موالتي  مب��ت��و���س��ط��ة 
ببلدة   " ال�سايح  حممد 
ع��م��ر ب��ت��ق��رت اخل��ط��ر 
ال������ذي ب�����ات ي��ه��دد 
ب��ن��ائ��ه��م يف  م�����س��ري اأ
نه  واأ خا�سة  حلظة  ية  اأ
ال��ط��ري��ق  واج��ه��ة  يف 
ج���دار  ق����دم  ج����راء   ،
التي   ، املوؤ�س�سة  ه��ذه 
عدد  اأك��رب  ت�ستقطب 
القادمني  التالميذ  من 
م��ن ع��دي��د االأح��ي��اء ، 
نهم  اأ اإىل  �ساروا  اأ حيث 

عديد  يف  الو�سعية  لهذه  نبهوا 
بناوؤهم  اأ يتعر�س  ال  حتى  املرات 
هذه  باأن  اأو�سحوا  للخطر..كما 
خطورتها  تت�ساعف  امل�سكلة 
امل�سوؤولة  اجلهات  التزمت  كلما 
اأن  خا�سة   ، اجتاهها  ال�سمت 
على  بقي  امل��ائ��ل  اجل���دار  حالة 
ما  وهو   ، مدة  منذ  الو�سع  هذا 
ناقو�س  يدقون  االأول��ي��اء  جعل 

�سقوطه  من  ويتخوفون  اخلطر 
داخ��ل  اأو  خ��ارج  بنائهم  اأ على 
ف�سل  يف  ننا  واأ خا�سة   ، املبنى 
من  ع��دد  اأك���د  وق��د   ، ال�ستاء 
من  يزيد  ما  باأن  التالميذ  اأولياء 
امليل  هو  ي��ام  االأ ه��ذه  خماوفهم 
يثري  اأ�سبح  ما  للجدار،  الوا�سح 
املارة  اأو�ساط  يف  والرعب  القلق 
الكثيفة  الرطوبة  عن  ناهيك   ،
الرتبوية.. باملوؤ�س�سة  املحيطة 

ال��وايل  اأن  اإىل  ���س��ارة  االإ جت��در 
تقرت  ل��والي��ة  االأول  املنتدب 
�سعيد  بن  القادر  "عبد  ال�سيد 
امل�سكل  هذا  على  وقف  قد  "كان 
�سنة  للمتو�سطة  زي��ارت��ه  يف 
اإ�سالحه  ب�رورة  واأمر   2016
اليوم  اإىل  تغرّي  �سيء  ال  ولكن   ،

. . ح�سبهم
التجاين     ن-ق- 

مدير  ب����راح«  »م��ال��ك  ك�����س��ف 
االأوق��اف  و  الدينية  ال�����س��وؤون 
ل���والي���ة ت���ن���دوف ع���ن امل��ب��ل��غ 
العملية   خالل  املح�سل  االإجمايل 
وال��ذي  ال��زك��اة،  ل�سندوق   18
دينار  ماليني   7.1 مرة  الأول  بلغ 
عن  دينار  مليون  تفوق  بزيادة 

املا�سية. ال�سنة  حملة  ح�سيلة  

كل  م�ست   18 العملية  ه��ذه 
�سهدت  و  ال��والي��ة  م�����س��اج��د 
للتح�سي�س  ن����دوات  ت��ن��ظ��ي��م 
ب�����س��ن��دوق ال��زك��اة م��ن ط��رف 
غاية  اىل  توا�سلت  و   ، ئمة  االأ
���س��دور امل��ن�����س��ور ال����وزاري، 
املال  زكاة  مبلغ  بح�ساب  املتعلق 
تاريخ  حدد  والذي  ال�سنة  لهذه 
كموعد  اجل����اري  ف��ي��ف��ري   03

احل�ساب. قفال  الإ
و���س��ج��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��والئ��ي��ة 
معتربة  زيادة  الزكاة  ل�سندوق 
ال�سنة  لهذه  املح�سل  املبلغ  يف 
مقارنة  دينار  مليون  بحوايل 
املبلغ  لي�سل  الفارطة  بال�سنة 
دينار  ماليني   7.18 اىل  النهائي 

و   ، نوعها  م��ن  �سابقة  ه��ي  و 
مع  بالتعاون  حاليًا  اللجنة  تعمل 
�سبط  و  درا���س��ة  على  ئ��م��ة  االأ
يف  لل�روع  حت�سرياً  القوائم 

التوزيع. عملية 
الدينية  ال�سوؤون  مدير  واعترب 
اأن  تندوف،  لوالية  االأوق��اف  و 
و  اإيجابية  جد  امل�سجلة  النتائج 
بنتائج  قورنت  ما  ذا  اإ م�سجعة 
�سبب  مرجعا  املا�سية،  ال�سنوات 
الثقة  عامل  اىل  ال��زي��ادة  ه��ذه 
اللجنة  به  حظيت  الذي  الكبري 
و  ال��زك��اة  ل�سندوق  ال��والئ��ي��ة 
من  ئمة  االأ رفقة  امل�سني  العمل 
و  التح�سي�سية  احلمالت  خالل 
باأن  مو�سحًا   ، العلمية  الندوات 
الزكاة  �سندوق  ح�سيلة  ارتفاع 
ال�سنة  عن  دينار  مليون  بحوايل 
امل�ساهمة  نه  �ساأ م��ن  املا�سية 
احل�س�س  قيمة  م��ن  ال��رف��ع  يف 
اللجنة  بقرار  منوطا  عددها  اأو 
املقبل  االأ�سبوع  �ستجتمع  التي 
عدد  و  ح�سة  كل  مبلغ  لتحديد 
�سندوق  منحة  من  امل�ستفيدين 

العام. لهذا  املال  زكاة 

����رع���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��والئ��ي��ة 
بالتن�سيق  ال��زك��اة  ل�سندوق 
امللفات  درا�سة  يف  االأئمة  مع 
امل�ستفيدين،  ق��وائ��م  �سبط  و 
على  القائمون  اأح�سى  ق��د  و 
الزكاة  ل�سندوق   18 ال�  احلملة 
مت  دينار  ماليني   04 يقارب  ما 
�سناديق  طريق  عن  حت�سيلها 
الوالية  مب�ساجد  املنت�رة  الزكاة 
املبلغ  باقي  حت�سيل  مت  حني  يف 
اىل  بنكية  حتويالت  طريق  عن 

مبا�رة. ال�سندوق  ح�ساب 
يف  زيادة  ال�سنة،  هذه  ُيتوقع  و 
 120 بنحو  امل�ستفيدين  ع��دد 
عتبة  بذلك  لتتخطى  م�ستفيدا 
8000دج  مبقدار  م�ستفيد   800
اللجنة  �ستعمل  ح�سة  لكل 
احل�����س��اب��ات  يف  ���س��ب��ه��ا  ع��ل��ى 
ب�سكل  للم�ستفيدين  الربيدية 
ح��واالت  طريق  عن  اأو  مبا�ر 
من  مكنت  خطوة  هي  و  بريدية، 
املعوزين  حقوق  على  املحافظة 

م�ساعرهم. و 
ق/ج

ال�سلطات الوالئية باأدرار ت�سرف 
على ن�ساطات نهاية االأ�سبوع املا�سي 

وبداية هذا االأ�سبوع 

اجلدار اخلارجي ملتو�سطة موالتي حممد ال�سايح ببلدة عمر 
بتقرت يهدد م�سري التالميذ

زيادة يف �سندوق الزكاة بتندوف

ا�ستفادة 800 �سخ�ض من املبالغ املودعة
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فحو�سات طبية لـ100 مري�ض معوز من البدو الرحل 

علي حممد
------------------ 

الت�سامنية  املبادرة  هذه  تاأتي 
الطبي  الربنامج  جت�سيد  اإطار  يف 
اإىل  الرامي  للجمعية،  ال�سنوي 
جراحية  طبية  خ��دم��ات  ت��وف��ري 
�سكان  م��ن  امل��ع��وزة  للعائالت 
ال��ب��دو ال��رح��ل، ك��م��ا اأو���س��ح 
تلك  و�سملت  باي،  علي  رئي�سها 
خمتلف  الطبية  الفحو�سات 
اجلن�سني  من  العمرية  الفئات 
ور�سع(،  واأطفال  ورجال  )ن�ساء 
اأن  الت�سخي�س  ث��ب��ت  اأ ح��ي��ث 
اإجراء  ت�ستدعي  املر�سية  حاالتهم 

متخ�س�سة،  طبية  فحو�سات 
منهم  البع�س  توجيه  ثرها  اإ ومت 
ا�ست�سفائية  موؤ�س�سات  اإىل 
للمراقبة  الإخ�ساعهم  عمومية، 
بهدف  �سواء  الطبية،  واملتابعة 
ت�سخي�س  اأو  اجلراحي  التدخل 
اأكر  طبية  باأجهزة  متخ�س�س 

املتحدث. نف�س  ي�سيف  دقة، 
الطبية،  املبادرة  هذه  على  اأ�رف 
يومني  م��دار  على  نظمت  التي 
طبي  و�سبه  طبي  طاقم  كاملني، 
 15 منهم  فردا،   39 من  يتكون 
و24  وع��ام��ا،  اأخ�سائيا  طبيبا 
مع  ال��ط��ب��ي،  �سبه  يف  مم��ر���س��ا 

الدفع  رباعية  �سيارة   16 توفري 
واأفر�سة  وخيم  ب��اأدوي��ة  م��زودة 
ذات  امل��واد  وخمتلف  واأغطية، 
امل��واد  من  الوا�سع  اال�ستهالك 

والفواكه. واخل�ر  الغذائية 
احل��م��ل��ة  ه���ذه  يف  ال��رتك��ي��ز  مت 
لل�سنة  املربجمة  االأوىل،  الطبية 
اجل��اري��ة ع��ل��ى ���س��ك��ان ال��ب��دو 
دوار  بلدية  يف  القاطنني  الرحل، 
ال�ريط  م�ستوى  على  امل���اء، 
الحقا  تعمم  اأن  على  احل��دودي، 
ع��ل��ى ب��اق��ي امل��ن��اط��ق وال��ق��رى 
الوالية،  بلديات  بباقي  املعزولة 
يف  ا�ستفاد  ���رح��ه.  ج��رى  كما 

للجمعية  الطبية  القوافل  اإطار 
خالل  ال��رح��ل،  للبدو  املوجهة 
من  اأزي���د  املنق�سية،  ال�سنة 
من  م��ع��وزا  م��ري�����س��ا   1041
متخ�س�سة،  طبية  فحو�سات 
جراحيا  ت��دخ��ال   155 واإج����راء 
و44  العيون،  باأمرا�س  خا�سا 
طبية،  وحتاليل  بالراديو  فح�سا 
طبية،  و���س��ف��ة   550 وحت��ري��ر 
موزعني  طبيبا،   176 مب�ساركة 

وعامني. اأخ�سائيني  اأطباء  بني 
جمعية  اأن  اإىل  ���س��ارة  االإ جت��در 
مبركزها  تتكفل  لل�سحة  "التاج" 
�سمال  كلم   14 ( قمار  بلدية  يف 
ذوي  من  طفال   94 ب  ال��وادي(، 
ال�سيما  النف�سية،  االإع��اق��ات 
ا�ستفاد  وق��د  التوحد،  مر�سى 
ه��وؤالء  اأول��ي��اء  من   490 ح��وايل 
حت�سي�سية،  حمالت  من  االأطفال 
الإع��ط��اء  ب��رن��اجم��ه��ا،  اإط���ار  يف 
التكفل  �سبيل  يف  تقنية  بدائل 
كما  النف�سية،  بنائهم  اأ بحاالت 

اجلمعية. رئي�س  ذكر 

100 مري�ض معوز من البدو الرحل، مبنطقة دوار املاء احلدودية، يف والية الوادي، هذا االأ�سبوع، من  ا�ستفاد 
‘'التاج''  جمعية  نظمتها  التي  الطبية  احلملة  اإطار  يف  االأمرا�ض،  من  العديد  يف  متخ�س�سة  جمانية  طبية  فحو�سات 

املنظمني. من  ا�ستفيد  ما  ح�سب  لل�سحة، 

املاء احلدودية مبنطقة دوار 

طرف  من  متت  العملية  تفا�سيل 
كانوا  الوالئي،  االأمن  من  اأعوان 
بال�سوق  جولة  يف  املدين  بالزي 
انتباههم  لفت  ي��ن  اأ امل��رك��زي، 
وهيكل  ال�سخ�س  ه��ذا  حركة 

. ج�سمه
م���ن  وب���ع���دم ت��ت��ب��ع رج����ال االأ
من  ف��ي��ه  امل�����س��ب��وه  ال�����س��خ�����س 
تبني  حتركاته  ومالحظة  و  بعيد 
يف  جعلهم  ما  ة  باإمراأ لي�س  ن��ه  اأ
بعدما  ك��ب��رية،  ا�ستنفار  حالة 

اأغرا�س  له  يكون  قد  نه  اأ �سكوا 
بية. رها اإ

االأمنية  الت�سكيالت  توفري  وبعد 
مكان  اإىل  وا�ستدراجه  املنا�سبة 
مت  امل��واط��ن��ني  جت��م��ع  ع��ن  بعيد 
خلوه  ليتبني  وتفتي�سه  توقيفه 
ليتم  ���س��ل��ح��ة  اأ اأي  ح��م��ل  م��ن 
للتحقيق  االأمن  مقر  اإىل  توجيهه 

. معه
ق.م

عند  امل�سلني  لدى  كبري  ارتياح 
العتيق  امل�سجد  م��ن  خروجهم 
الواقعة  خليفة  حا�سي  بحي 
ال��وادي  والي��ة  عا�سمة  �رقي 
اجلمعة  خلطبة  ح�سورهم  بعد 
اإمام  تناول  حيث   21/02/2020
اأهمية  ذا  مو�سوعا  امل�سجد 
يف  متثل  املواطنني  حياة  يف  بالغة 
وكذا  الفراغ  اأوق��ات  ا�ستغالل 
�سا�سا  اأ املرتبطة  ال�سحة  نعمة 
مربزا  للبالد  االقت�سادي  باجلانب 
يف  االأولياء  دور  الوقت  ذات  يف 
قيمية  تربية  بنائهم  اأ تربية  ح�سن 

متالأ  وال  ال��ري��اح  ت�ستهويها  ال 
قيمنا  عن  بعيدة  اأفكار  فراغها 
م�ستنجدا  واال�سالمية  العربية 
ي��ات  االآ ببع�س  الآخ��ر  ح��ني  م��ن 
ن��ي��ة وب��ع�����س االأح��ادي��ث  ال��ق��راآ
ت�سب  التي  ال�ريفة  النبوية 
اخللق  ح�����س��ن  خ��ان��ة  يف  ك��ل��ه��ا 
م��ث��ل الأوق��ات  واال���س��ت��ق��الل االأ
على  االدم��ان  عن  بعيدا  الفراغ 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ذي 
ال�سباب  بع�س  ل��دى  اأ���س��ب��ح 
رغباته  لتلبية  املف�سل  �سغله 
العاطفية  الوحدانية  ون��زوات��ه 

االأولياء  بع�س  ا�ستقالة  ظل  يف 
اياهم  مذكرا  م�سوؤولياتهم  من 
راع  وجميعهم  م�سوؤولون  نهم  باأ
دور  يت�سنى  اأن  دون  رعيته  على 
االأف�سل  التوجيه  يف  �ساتذة  االأ
وبذلك  االأجيال  تربية  ح�سن  يف 
خطى  ق��د  م����ام  االإ ه���ذا  ي��ك��ون 
ال�سحيح  االجت����اه  يف  خ��ط��وة 
مع  تكامال   ، املواطنني  بح�سب 
املوؤ�س�سة  ودور  االأول��ي��اء  دور 
تربية  يف  االإعالم  ودور  الرتبوية 
جزائر  يف  ال�ساعدة  االأج��ي��ال 

اجلميع. يتمناها  كما  جديدة 

خطبة  جاءت  ال�سياق  ذات  ويف 
بحي  ال��ه��دى  مب�سجد  اجل��م��ع��ة 
على  احلي  لذات  التابع  الن�ر 
بامل�سجد  اجلمعة  خطبة  منوال 
ركز  حيث  احل��ي  ب��ه��ذا  العتيق 
العناية  على  اخلطيب  م���ام  االإ
بر�سولنا  اق��ت��داء  ب���االأخ���الق 
مت��م  الأ بعثت  ق��ال:  ح��ني  ال��ك��رمي 
تكون  وبذلك  االأخ��الق  مكارم 
دور  م��ع  امل�سجدية  املوؤ�س�سة 
الرتبية  يف   ����رة  واالأ املجتمع 

لالأجيال. ال�سليمة 
مبارك قدودة 

م��واط��ن��ي   م���ن   ك�����س��ف ع���دد 
بالبيا�سة  ن��وف��م��رب  ف��احت  ح��ي 
رغبتهم  عن    ،  " التحرير   " ل� 
جديدة  التفاتة   يف  ال�سديدة 
حليهم   بجدية   النظر  و  واأو�سع 
م����ور  االأ ب��ع�����س  يف  امل���ذك���ور 
التهيئة  برجمة  تتقدمها    ، الهامة 
بدايته  م��ن  بحيهم   احل�رية 
الذي  احلي  وحدود  النهاية   حّتى 
وهذا    ، الفطاحزة  حي  يجاوره 
الرئي�سي   الطريق  حافتي   على 
اجلنوبية  اجلهة  لبلديات   املوؤدي  
الرباح  بلدية  �سورة   يف    ، منه 
حيث   ، وال��ن��خ��ل��ة   ال��ع��ق��ل��ة    ،
اجلانب   ه��ذا  اإىل  االأخ��ري  يفتقر  
�سورة  مينحه  اأن  املنتظر  املهم 
يف  اال�ستفادة   حالة   يف  اأف�سل 
ّن  واأ ال�سيما   ، القريب   امل�ستقبل 
االأحياء  اأعرق   بني  من  يعد  احلي 
ت��راب  م�ستوى  على  الكثرية 
اأي�سا  واأكرهم  البيا�سة   بلدية 
ّن  اأ جند  كما    ، لل�سكان   ع��ددا 
املرافق  من  الكثري  به  االأخ��ري  
امل�ست�سفى   يتقدمهم  الهامة 
وك��ذا  والدة   ب��ق�����س��م  امل����زود 
منها  تربوية  موؤ�س�سات  ع��ّدة 

بوابها  اأ فتحت  التي   الثانوية 
بعد   ، م��وؤخ��را  ال��ط��ل��ب��ة   م���ام  اأ
للجهات  والتنقل  معاناة   طول 
االأخ�����رى م��ن اأج����ل  م��زاول��ة 
ناث   االإ فئة  خ�سو�سا  الدرا�سة 
ال���زي���ارات   ي��وؤك��د  م��ا  وه���و   ،
ملختلف  اليوم   وطيلة  امل�ستمرة  
وخارجها  املدينة  من  الزائرين  
يجرب   ال���ذي  م���ر  احل���ي.االأ ل��ه��ذا 
�سوؤون  ت�سيري  على  امل�رفني 
بجدية  النظر  االآن   البلدية 
تهيئة  ور���س��م  ل��الأخ��ري  ك��ب��رية 
احل��ي  ت��ط��ل��ع��ات   م�����س��ت��وى  يف 
ممكن،   وقت  اأقرب  يف  املذكورة 
تنال  الئ��ق��ة   ���س��ورة  تعطيه 
للجهات   املتنقلني  اإع���ج���اب  
ف�سال  بحيهم   م��رورا  االأخ��رية 
وكذا  الرمال   زحف   منع  على 
التي  املجاورة   للم�ساكن  الغبار 
اإ�سابة  وراء  االأخرى  هي  كانت 
وال�سيوخ   االأطفال  من  الكثري 
الناجمة   احل�سا�سية   مبر�سى  
يوم  م��ن  ال��غ��ب��ار  ت�ساعد  ع��ن 

 . الآخر 
زياد           بو  اأ

منذ  ال�����وادي  م��دي��ن��ة  ت��ع��رف 
وقوف  ظاهرة  ا�ستفحال  �سنوات 
يف  وال�سيارات  املركبات  وركن 
احل�ري،  �سبه  حافالت  مواقف 

االأح��ي��اء،  خ��ط��وط  اأغ��ل��ب  ويف 
ليبيا  �سوق  حافالت  كمواقف 
ال�����س��ع��ب��ي، ���س��اح��ة ال�����س��ب��اب، 
اجليالين  عمر  ب��ن  م�ست�سفى 

�سوق  موبيلي�س،  ناحية  ال�سط، 
موقف  النزلة،  ال�سعبي،  املالح 
ال���دائ���رة، كل  ال��ع��دال��ة  ق�����ر 
ومواقف  تك�سبت  حي  مواقف 

اأهمية.  اأقل  اأخرى 
هذه  ظل  يف  املواطنون  وت�ساءل 
عن  القانونية  غري  الو�سعية 
تنظيم  يف  امل��روري  االأم��ن  دور 
واملواطنني،  احل��اف��الت  مواقف 
يف  �سالمتهم  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
�سائقي  م��ن  ك��ث��ري  جل���وء  ظ��ل 
و�سط  للتوقف  احلافالت  تلك 
ال���ط���ري���ق ل���ن���زول ورك����وب 
خطرا  ي�سكل  م��ا  امل�سافرين 

. عليهم
تتطلب  الو�سعية  ان  اأكدوا  كما 
ت��دخ��ال وم��ت��اب��ع��ة م��ن اجل��ه��ات 
مواقف  كل  لتحييد  املخت�سة 
امل���رور م��ن رك��ن ال�����س��ي��ارات 
�سالمة  على  وتبعاته  الع�سوائي 

املواطن.
ق. م

من طرف اأعوان من االأمن الوالئي

توقيف �سخ�ض متخفي بجلباب يف 
ال�سوق املركزي بالوالية

كيفية ا�ستغالل اأوقات الفراغ ونعمة ال�سحة املرتبطة باجلانب االقت�سادي للبالد

خطب اجلمعة بحا�سي خليفة تواكب دور االأ�سرة واملجتمع 

حي لبامة بالبيا�سة يف حاجة ما�سة
 اإىل تهيئة ح�سرية 

مبدينة الـوادي

ا�ستفحال ظاهرة وقوف وركن ال�سيارات يف مواقف احلافالت 
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املنتجة بالقطاعات  جديدة  �سات  تخ�سّ  9

حممد علي 
----------------

واحل��رف  املهن  مدونة  حملت 
اجلديدة  فيفري  بدورة  اخلا�سة 
مدير  ع��ن��ه��ا  ك�����س��ف  ال��ت��ي 
التكوين املهني �سادق �سعادنة 
للدخول  التح�سري  اأثناء عملية 
الثانية،  دورت���ه  يف  املهني 
موزعة  جديدة  عرو�س  عدة 
التمهني  مراكز  خمتلف  على 
ومالحقها املنت�رة عرب بلديات 
�سات  الوالية، �سملت 9 تخ�سّ
ت��ع��ك�����س اأه����م ال��ق��ط��اع��ات 
وال�سناعية  االق��ت�����س��ادي��ة 
»مبثابة  اإياها  معتربا  املنتجة، 
ت�ستجيب  ومهن  �سات  تخ�سّ
واحلركية  املرتب�سني  لتطلعات 
التي تتطّلب  بالوالية  التنموية 

ميدان  يف  موؤهلة  عاملة  ي��دا 
للتحّوالت  وت�ستجيب  ال�سغل 
االأن�سطة  وطبيعة  اجل��دي��دة 
على  تهيمن  التي  واخلدمات 

ميدان �سوق العمل«.
�سات  التخ�سّ اأب���رز  م��ن  و 
دورة  خالل  املعرو�سة  املهنية 
وتركيب  �سيانة  ف��ي��ف��ري، 
ال�سفائح و االألواح ال�سم�سية، 
حتويل اللحوم واحلليب، حتويل 
الزجاج،  اإن��ت��اج  البال�ستيك، 
تر�سي�س  ال�سناعية،  ال�سيانة 
�سحي، �سيانة العتاد الفالحي 
وغريها  البحري  ال�سيد  و 
االأخ��رى  �سات  التخ�سّ م��ن 
موؤ�س�سات  بها  تدّعمت  التي 
ك�سهادة  االأخ���رى  التكوين 
امل�ساحات  الب�ستنة و  تقني يف 
منايل2،  برج  مبركز  اخل�راء 
حمّقق و درا�سة االأ�سعار مبركز 

خمي�س اخل�سنة.
املعهد  ي�ساهم  اأن  ينتظر  كما 
املهني  ل��ل��ت��ك��وي��ن  اجل���دي���د 
الفالحة  مهن  يف  �س  املتخ�سّ
اأ�سا�سي  ب�سكل  ي�ّر  ببلدية 
ال��ف��الح��ة  ق��ط��اع  دع����م  يف 
رائ��دة  تعترب  التي  بالوالية 
و  اأن�سطة  و  �سعب  ع��دة  يف 
الن�ساط  ربط  طريق  عن  هذا 
�س  املتخ�سّ التكوين  مبيدان 

�سات  تخ�سّ بخلق  وع�رنته 
اخلا�سة  التقنيات  خمتلف  يف 
التلقيم،  الفالحي،  باالإر�ساد 
وغريها  املبيدات  ا�ستعمال 
ال�سيد  قطاع  �سهده  مثلما 
املائيات  تربية  و  ال��ب��ح��ري 
�س  متخ�سّ مبركز  تدعم  الذي 
منطقة  و  ال�سيد  مهن  يف 
ن�ساطات بزموري ال�ستحداث 
تكامل ما بني ميدان التكوين و 
ترقية االإنتاج بتوفري يد عاملة 

�سة. موؤهلة ومتخ�سّ
به  يقوم  اأي�سا  ال��دور  نف�س 
�س  املتخ�سّ الوطني  املعهد 
ال�سياحة  و  ال��ف��ن��دق��ة  يف 
اإىل  حت���ّول  ال���ذي  بالكرمة 
خمتلف  من  للمرتب�سني  قبلة 
الطلبة  حتى  و  الوطن  واليات 
ما  اإىل  بالنظر  اجل��ام��ع��ي��ني 
مهنية  تخ�س�سات  من  يوّفره 
القطاع  ملتطلبات  ت�ستجيب 
اأي�سا  يعترب  الذي  ال�سياحي، 
االأن�سطة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
بومردا�س  بوالية  االقت�سادية 
االأمثل  اال�ستغالل  حالة  يف 
حيث  امل���وج���ودة،  ل��ل��ق��درات 
م�ستحدثة  مهن  عدة  يعر�س 
جانب  اإىل  ال�سياحي  كاملر�سد 
كاال�ستقبال  التقليدية  املهن 
و  املركبات  ت�سيري  و  اإدارة  و 

مهن  و  ال�سياحية  الوكاالت 
الطبخ.

�سات  التخ�سّ هذه  جانب  اإىل 
املراكز  باقي  تقوم  املعرو�سة، 
االأخ���رى وع��دده��ا اأزي���د من 
بني  ما  تكوين  موؤ�س�سة   34
�س  متخ�سّ ومعهد  م��رك��ز 
باملهن  ثرية  م��دون��ة  بتوفري 
امل��ف��ت��وح��ة اأم����ام ال�����س��ب��اب، 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب��االأخ�����س 
�سة  املتخ�سّ الوطنية  املعاهد 
الوطنيان  املعهدان  اأهمهما  من 
التكوين  يف  املتخ�س�سان 
و  ب��ودواو  من  كل  يف  املهني 
حمودة  ب��ن  احل��ق  عبد  معهد 
اللذين  ال��والي��ة،  بعا�سمة 
تقنية  و  عملية  مهنا  يوفران 
ال�سناعية،  االلكرتونيك  منها 
املعلوماتية،  االأنظمة  �سيانة 
ال�سبكات،  و  الرقمية  االأنظمة 
م�ساح طوبوغرايف، متار حمقق 
درا�سة  االأ�سعار،  درا���س��ة  و 
وغريها،  املعدنية  الهياكل 
تخ�س�سات  اإىل  باالإ�سافة 
كالبنوك،  كال�سيكية  اأخ��رى 
املحا�سبة،  و  االآيل  االإع���الم 
و  الب�رية  امل����وارد  ت�سيري 
اخليارات  من  طويلة  القائمة 

املفتوحة لفائدة املرتب�سني.
فيفري  دورة  اأن  االإ�سارة  مع 
�سبتمرب  دورة  مثل  مثلها 
مفتوحة  اأبواب  تنظيم  �سبقها 
لفائدة  حت�سي�سية  وق��اف��ل��ة 
مراكز  م�ستوى  على  ال�سباب 
بطبيعة  للتعريف  التكوين، 
و  امل��وج��ودة  �سات  التخ�سّ
اإدراجها  �سيتم  التي  اجلديدة 
باالإ�سافة  دورة،  كل  خ��الل 
التكوين و  تنظيم �سالون  اإىل 
�سعيد  ال�سباب  بدار  التوجيه 
املرتب�سني،  لتوجيه  �سناين 
وعر�س ور�سات حية وجتارب 
ملوؤ�س�سات م�سغرة اأن�سئت من 

قبل متخرجني.

�سّجلت موؤ�س�سات التكوين املهني والتمهني لوالية بومردا�ض لدورة فيفري، 9052 مرتب�سا جديدا من جمموع 15 األف مرتب�ض 
م�ستمر يف خمتلف االأمناط املعمول بها يف القطاع، منها النمط االإقامي و التكوين عن طريق التمهني، و املعابر، اإ�سافة اإىل عدة 
�سيغ اأخرى موّجهة للمراأة املاكثة يف البيت،  وال�سباب من دون م�ستوى تعليمي وغريها من الفئات ال�سبانية وتالميذ املوؤ�س�سات 

التعليمية الذين وجدوا يف هذه املراكز فر�سا مواتية الكت�ساب تاأهيال يدويا ومنا�سب �سغل.

ببومردا�ض التنموية  احلركة  لتطلعات  ت�ستجيب 

الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
ا�سرتجاع  م��ن  بجاية  ب��والي��ة 
���س��ي��ارة م�����روق��ة يف ظ��رف 
وحنكة    حكمة  ،بف�سل  قيا�سي 
لهذه   تنبهوا  الذين  عنا�رها 
العملية ، و تعود وقائع الق�سية 
اثناء   19/02/2020 تاريخ  اىل 
قيام  اأفراد الفرقة االقليمية للدرك 
بدورية عرب  بتازمالت  الوطني  
باملكان  مرورهم  ،عند  االقليم 
انتباههم  لفت  اي�سقار  امل�سمى 
االر�س  على  �ساقطا  �سخ�س 
النجدة،تقدم  طالبا  بيده  ملوحا 
ينزف  فوجدوه  الفرقة  اأفراد  منه 
متفاوته  بجروح  وم�سابا  دما  
بامل�سمى)ع.ل(  االم��ر  ،ويتعلق 
30�سنة،ينحدر  العمر  من  البالغ 
والية  مليك�س  بني  بلدية  من 
اال�سعافات  تقدمي  ،مت  بجاية 

جناح  على  ونقل  ل��ه  االول��ي��ة 
لبلدية  امل�ست�سفى  اىل  ال�رعة 
العالج  تلقي  اجل  من  تازمالت 
انه  الفرقة  عنا�ر  اأبلغ  ،حيث 
تعر�س الإعتداء من طرف ثالثة 
ب�رقة  قاموا  ،كما  اأ�سخا�س 
�سيارته نوع �سيات اإبيزا والذوا 
جمهولة.  وجهة  نحو  بالفرار 
على اإثرها مت تنفيذ خطة حمكمة 
الثابتة  الت�سكيالت  بتكثيف 
عن�ر  وتفعيل  وامل��ت��ح��رك��ة 
البحث عن  اال�ستعالمات ق�سد 
مرور  امل�روقة،بعد  ال�سيارة 
مت  ال��زم��ن  م��ن  �ساعة  ح���وايل 
الذكر  ال�سالفة  املركبة  توقيف 
مت  ،كما  تازمالت  مدينة  بو�سط 
اىل  واقتيادهم  الفاعلني  توقيف 

مقر الفرقة للتحقيق.
كرمي . ت 

ا�سرتجاع �سيارة م�سروقة يف ظرف 
قيا�سي ببجاية 

اجلمعة  ام�س  اول  م�ساء  �سهد 
مدينة  و�سط  امل��م��رات  ح��ي 
انتحار  ملحاولة  حادثة  خن�سلة 
 15 العمر  من  التتجاوز  فتاة 
على  اأق��دم��ت  اأن  بعد  ع��ام��ا، 
رمي نف�سها من الطابق الثاين 
لت�سطدم  العائلي  ب�سكنها 
ا�سيبت  اين  باالر�س  مبا�رة 
ا�ستدعت  بليغة  ب��ج��روح 
من  ال�رعة  جناح  على  نقلها 

حيث  الإ�سعافها  امل�سفى  واإىل 
احلادثة  يوم  غاية  اىل  تتواجد 
املركزة.  الطبية  العناية  حتت 
م�سالح  فتحت  ه���ذا...وق���د 
االمن املعنية حتقيقا معمقا يف 
تبقى  التي  احلادثة  مالب�سات 
هذه  كتابة  غاية  اىل  ا�سبابها 
اال�سطر جمهولة؛ يف انتظار ما 
�سيك�سف عنه التحقيق.         

لزهاري ونا�س   

حماولة انتحار لفتاة اليتجاوز 
عمرها الـ  15 بحي املمرات بخن�سلة

بوالية  ال�سحة  مبديرية  م�سوؤول  م�سدر  ك�سف 
الظروف  حت�سني  اإط��ار  ويف  م�ساحلها  اأن  تب�سة 
املعي�سية للمواطنني  �سحيا، ال �سيما لذوي الدخل 
ال�سعيف والبطالني. �رعت املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية 
العمومية عاليا �سالح مبدينة تب�سة، نهاية االأ�سبوع، 
عليها  ي�رف  باطنية،  جراحية  عمليات  اإجراء  يف 
االأوىل  بالدرجة  ت�ستهدف  متخ�س�س،  طبي  طاقم 
هم  الذين  املر�سى،  من  ال�سعيف  الدخل  ذوي 
بحاجة ا�ستعجالية لعمليات جراحية.و برجمت يوم 
برنامج  اإط��ار  يف  جراحية،  عمليات   10 اخلمي�س، 
االإطار،  هذا  يف  و  املوؤ�س�سة  اإدارة  �سطرته  �سنوي 
يف  التفكري  عن  امل�ست�سفى،  من  م�سدرنا  وك�سف 
اإجراء عمليات جراحية يف اإطار اجلراحة العامة، على 
خلفية ما مت ت�سجيله من معاناة كبرية يف هذا اجلانب، 
ال�سيما لدى الطبقات اله�سة، خا�سة اإذا علمنا باأن 
هناك من ينتظر دوره يف اإجراء عملية منذ 6 اأ�سهر.
املتحدث،  اأ�ساف  املر�سى،  معاناة  من  وللتخفيف 
باأنه مت االتفاق مع اجلراح “ اآييت” و الدكتور “حفظ 

و  مّكاوي”  واالإنعا�س”  التخدير  طبيبة  و   “ الله 
بحيث  برنامج،  ت�سطري  على  فياليل”،  الطبيب” 
م�ستوى  على  املر�سى  ا�ستقبال  اثنني  يوم  يتم كل 
بعد  و  لفحو�سات  الإخ�ساعهم  اجلراحية،  العيادة 
باأنه  م�سيفا  اجلراحة،  بعنرب  املري�س  يلتحق  اأيام،   3
مر�سى   10 توجيه  و  مري�سا   20 ا�ستقبال  مت  قد 
اإمتام  انتظار  يف  جراحية،  عمليات  الإج��راء  منهم 
الطبية،  بالتحاليل  تعلق  ما  خا�سة  مللفاتهم،  البقية 
لربجمتهم لالأ�سبوع القادم، موؤكدا يف ذات ال�سياق، 
�سيتوا�سل  اجلراحية  العمليات  برنامج  اأن  على 
ملفات  نهائيا على  للق�ساء  ال�سنة،  اأيام  على مدى 
املر�سى التي تنتظر دورها منذ مدة طويلة لي�ست 
عاليا  م�ست�سفى  من  م�سدرنا  دعا  بالق�سرية.و 
االثنني  يوم  اأ�سمائهم  لت�سجيل  املعنيني،  �سالح، 
قال  و  للجراحة  برجمتهم  ق�سد  اأ�سبوع،  كل  من 
اإطار  يف  القادم،  االثنني  يوم  برجمة  متت  قد  باأنه 
 58 لفح�س  عملية  االأم��ن،  م�سالح  مع  التن�سيق 
حيث  الوطني،  االأمن  جهاز  منت�سبي  من  �سخ�سا 

طرف  من  جراحية  عمليات  منهم   25 �سيجري 
فقد  املتحدث،  لذات  ا�ستنادا  مرموقني.و  جراحني 
عبد   “ اجلامعي  امل�ست�سفى  مع  تواأمة  عقد  اإبرام  مت 
العامة،  اجلراحة  بق�سنطينة، يف  بادي�س”  بن  احلميد 
فرقة طبية الإجراء عمليات جراحية،  حيث �ست�سل 
معاناة  تقلي�س  بغر�س  كامل،  اأ�سبوع  ملدة  متتد  قد 
يف  اأبرمت  فقد  ولالإ�سارة،  بالوالية.   املر�سى 
املوؤ�س�سة  بني  تواأمة  اتفاقية  املا�سية،  ال�سنة  نهاية 
واملركز  �سالح  عاليا  اال�ست�سفائية  العمومية 
يف  بق�سنطينة،  بادي�س  ابن  اجلامعي  اال�ست�سفائي 
العجز  �سد  اأجل  من  االأع�ساب،  جراحة  اخت�سا�س 
برجمت  حيث  االخت�سا�سات،  بع�س  يف  امل�سجل 
قافلة طبية جراحية، �سمت فريقا طبيا حتت اإ�راف 
م�سلحة  رئي�س  بوبالطة،  لطفي  الربوفي�سور 
اجلراحة العامة و الربوفي�سور فار�س لعور خمت�س 
املوؤ�س�سة  اإىل  توجهت  االأع�ساب،  جراحة  يف 
العمومية اال�ست�سفائية عاليا �سالح بعا�سمة والية 
تب�سة و اأجرت عددا من العمليات اجلراحية الناجحة.

وذكر م�سدر من مديرية ال�سحة و ال�سكان بوالية 
تب�سة، اأن اإجراء هذه العمليات مب�ست�سفى تب�سة، من 
بالوجهة  االلتحاق  على  املرتددين  يحفز  اأن  �ساأنه 
ال�سحية الطبية، كما اأن مثل هذه العمليات، ت�سمح 
هذه  جاهزية  مدى  على  بالوقوف  القطاع  مل�سريي 
االحتكاك  عن  ف�سال  اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات 
خا�سة  اجلامعية،  باملوؤ�س�سات  العاملني  باملخت�سني 
و  ت�سهيالت  عدة  قدمت  الوالية  �سلطات  اأن  و 
حتفيزات لالأطباء، مبا يف ذلك و�سع م�ساكن وظيفية 
حتت ت�رف املخت�سني الراغبني يف العمل بالوالية.
غري اأن القطاع ال�سحي يبقى يعاين عجزا يف جمال 
االأطباء املخت�سني، خا�سة يف جمال اأمرا�س الن�ساء 
و القلب و اجلراحة العامة و التخدير و غريها، حيث 
خمت�س،  طبيب   100 قرابة  حاليا  ت�سم  الوالية  اأن 
اآخر لتجاوز هذه  100 طبيب  اإىل قرابة  فيما حتتاج 
االإ�سكالية التي دفعت املواطن اإىل التنقل للواليات 
املجاورة، اأو اإىل م�ست�سفيات تون�س، بنية العالج.                          
الزين حممد  �سو�سه 

 10عمليات جراحية جمانية لذوي الدخل ال�سعيف مب�ست�سفى عاليا �سالح بتب�سة 

مبديرية  االإع��الم  خلية  بيان  اأف��اد 
فرقة  اأن  تب�سة  والي���ة  اأم���ن 
ب��االأم��ن  الق�سائية  ال�����رط��ة  
والية  باأمن  اخلام�س  احل�ري 
�سبكة  تفكيك  من  متكنت  تب�سة، 
اأمن ووقاية  اإجرامية يقودها عون 
التب�سي. العربي  ال�سيخ  بجامعة 
االت�سال  خلية  لبيان  وا�ستنادا 
مت  ال�سبكة،  اأف��راد  توقيف  فاإن   ،
اإىل  وردت  �سكوى  على  بناء 
امل�سلحة، اأين مت فتح حتقيق اأ�سفر 
من  مهلو�سة  حجز،اأقرا�س  عن 
نوع "بريغابلني" وهاتف نقال من 

املتهم  بحوزة  امل�روقات  �سمن 
للتحقيق  وموا�سلة  الرئي�سي، 
للمعلومات،  اجليد  باال�ستغالل 
ك�سف  ليتم  �ريكه،  توقيف  مت 
با�سرتجاع  الق�سية،  خ��ي��وط 
هواتف  يف  املتمثلة  امل�روقات 
وجهاز  االأنواع  من خمتلف  نقالة 
حا�سوب حممول واأ�سلحة بي�ساء، 
وذلك بعد تفتي�س منزل املتهمني.
باإيداع  التحقيق  قا�سي  اأمر  وقد 
بتهمة  املوؤقت،  احلب�س  املتهمني 

تكوين جماعة اأ�رار وال�رقة.
الزين  حممد  �سو�سة 

تفكيك �سبكة اإجرامية �سرقت 26 
هاتفا نقاال وحا�سوبا بجامعة تب�سة

العثورعلى 1كلغ 
و ن�سف خمدرات 

داخل م�ستودع 
ببئرالعاتربتب�سة

مبديرية  االإع���الم  خلية  ب��ي��ان  اأف���اد 
ال�رطة   فرقة  اأن  تب�سة  والي��ة  اأم��ن 
العاتروالية  بئر  دائرة  باأمن  الق�سائية 
يوم  معمقا  حتقيقا  فتحت  تب�سة، 
على  العثور  ق�سية  يف  االأول،  اأم�س 
بالقرب  املخدرات  من  معتربة  كمية 
بعد  ذل��ك  و  باملدينة  م�ستودع  من 
لتبليغ  امل�ستودع  �ساحب  تقدم  اأن 
اأن عر حار�س  م�سالح ال�رطة، بعد 
بال�ستيكي  كي�س  على  امل�ستودع 
كمية  على  يحتوي  ال�سور،  بجانب 
بيان  ح�سب  و  املخدرات.  من  معتربة 
فاإن  ال��والي��ة،  باأمن  االت�سال  خلية 
الفور  على  تنقلت  ال�رطة  ق��وات 
على  العثور  مت  اأين  املكان،  عني  اإىل 
 2423.44 ب�  قدرت  خمدرات  كمية 
با�رت  و  املعالج  الكيف  من  غراما 
وكيل  مع  بالتن�سيق  امل�سلحة  ذات 
العاتر  بئر  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
يف  حتقيق  فتح  اإقليميا،  املخت�س 
اأ�سحاب  اإىل  للو�سول  الق�سية 

املخدرات.  
�سو�سة حممد الزين 
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تلقيح 75 طفال بوادي تليالت وهران 

نحو اإي�سال الغاز الطبيعي الأزيد من 6 اآالف م�سكن 
مب�ستغامن

حممد علي 
------------------ 

االأول  ال��ث��الث��ي  خ��الل  �سيتم 
و�سع  اجل��اري��ة  ال�����س��ن��ة  م��ن 
التوزيع  �سبكة  اخلدمة   حيز 
لكل  الطبيعي  للغاز  العمومي 
وع�سعا�سة،  خ�رة  بلديتي  من 
البلديات  ع��دد  يف  �سريفع  مما 
احليوية  الطاقة  بهذه  تزود  التي 
 32 اأ�سل  من  بلدية   29 اإىل 
انتظار  يف  ب��ال��والي��ة؛  بلدية 
وهي  املتبقية  البلديات  برجمة 
واأوالد  اخلري  وواد  ال�سف�ساف 

م�ستقبال. بوغامل 
لعملية  امل�ساريع  هذه  وت�ساف 
ف��الق  ���س��ي��دي  منطقة  رب���ط 
الطبيعي  بالغاز  �سيادة  ببلدية 
والتي  م��وؤخ��را،  انطلقت  التي 
 600 زه��اء  تزويد  اإىل  تهدف 
مايل  مببلغ  املادة  بهذه  م�سكن 
وكانت  دج.  مليون   45 ق��دره 
والية م�ستغامن، قد عرفت خالل 
م�سكنا   2.463 رب��ط   2019
احل��ي��وي��ة، من  ال��ط��اق��ة  ب��ه��ذه 
ببلديات  م�سكنا   2.80 بينها 
ت��ازق��اي��ت و  ب��ودي��ن��ار و  ع��ني 
خالل  اأي�سا  ومت  النكمارية. 
ن��ف�����س ال��ف��رتة و���س��ع ث��الث 
العمومي  التوزيع  �سبكات 
البلديات  بهذه  الطبيعي  للغاز 

مليون   846 قدره  مايل  بغالف 
ربط  الفرتة  ذات  وعرفت  دج. 
عرب  الطاقة  بهذه  م�سكنا   379
لديوان  تابعة  �سكنية  10اأحياء 
العقاري. الت�سيري  و  الرتقية 
الربط  عمليات  �سملت  كما 
الفرتة،  ه��ذه  خ��الل  مت��ت  التي 
و  اجل��دي��دة  ال�سكنية  االأح��ي��اء 
العمومية  امل�ساكن  خ�سو�سا 
التو�سع  مبنطقة  االإي��ج��اري��ة 
م�سكن   1000 احل�سم  العمراين 
م�سكنا.  �سيادة280  بلدية  و 
الربنامج  ه��ذا  مع  ب��امل��وازاة  و 
حت�سني  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي 

و  للمواطنني  املعي�سي  االإطار 
الريفية،  باملناطق  خ�سو�سا 
ال�سبكة  ع�رنة  اإطار  ويف  مت 
اخل��دم��ة،  حت�سني  و  ت��اأم��ني  و 
بعدة  ال��رب��ط  ق��ن��وات  جت��دي��د 
م�ستغامن  مبدينة  �سكنية  اأحياء 
م�سكنا،   520 مزغران  وبلدية 
تتوا�سل  اأن  املنتظر  م��ن  و 
من  ال��ث��اين  ال�سدا�سي  خ��الل 
تزويد  عمليات  ال�سنة  ه��ذه 
ال�سكنية  واالأح��ي��اء  البلديات 
لت�سمل  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  ب��ال��غ��از 
التي  امل��در���س��ي��ة  امل��ج��م��ع��ات 
املو�سم  خالل  اخلدمة  �ستدخل 

املقبل. الدرا�سي 
موؤ�س�سة  خ�س�ست  لالإ�سارة، 
فرع  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
م�ستغامن،  والي��ة  و  �سونلغاز 
قيمته  ما  املا�سي  العام  خالل 
دج  م��ل��ي��ون  و80  م��ل��ي��ار   1
بالغاز  م�ساكن  لربط2508 
امل��ن��اط��ق  مبختلف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
�ساهم  م��ا  وه��و  وال��ب��ل��دي��ات، 
بهذا  التزويد  ن�سبة  رف��ع  يف 
يف   50 من  احل��ي��وي،  العن�ر 
يف   60 اإىل   2017 يف  امل��ائ��ة 

حاليا. املائة 

35 حيا �سكنيا بوالية م�ستغامن ب�سبكات التموين بالغاز الطبيعي، حيث و�سي�سمح هذا الربنامج  �سيتم قريبا تزويد 
اأين  بلدية،   15 عرب  م�سكن  اأالف   6 من  الأكرث  الطبيعي  الغاز  باإي�سال   2020 �سنة  خمطط  اإطار  يف  يج�سد  الذي 

املحلية. للجماعات  والت�سامن  ال�سمان  �سندوق  م�ساريع  مليون دج، �سمن   180 مايل قدره  له غالف  ر�سد 

15 بلدية عرب تراب الوالية عرب 

طرف  من  املقدمة  االرقام  ت�سري 
عدد  الدفلى،ان  عني  والية  امن 
جمال  يف  املرتكبة  الق�سايا 
اخلا�س   و  العام  القانون  جرائم 
ب�ستى  اإجرامية   3783ق�سية 
 ،  2019 �سنة  خالل  اأ�سكالها 
44 ق�سية ، مقارنة  بارتفاع بلغ 
فيها  �سجل  التي   2018 ب�سنة 
انخفا�س  قابلها   ، ق�سية   3739
االأ�سخا�س  ع��دد  اإج��م��ايل  يف 
 3786 بلغوا  الذين  املتورطني 
 2018 ب�سنة  مقارنة  �سخ�سا 
 3887 تورط  فيها  �سجل  التي 
 ،101 رقم:  بلغ  بانخفا�س  اأي   ،
 3547 تورط  اإىل  االإ�سارة  مع 
الذكور  لفئة  بالن�سبة  �سخ�سا 

االإناث. لفئة  بالن�سبة   239 و 
ق��ال رئ��ي�����س االم���ن ال��والئ��ي 
لل�رطة  اول  بغدادعميد  حممد 
ال�سحفية  ن���دوت���ه  ،خ����الل 
ن�ساطات  ح�سيلة  ال�ستعرا�س 
ّنا  اأ   ،2019 �سنة  م�ساحله خالل 
عدد  اجمايل  يف  كان  انخفا�سا 
املتورطني  عدد  يف  اال�سخا�س 
عدد  ان  اىل  م�سريا    ،101 ب 
كما  تتوزع  املعاجلة   الق�سايا 
�سد  واجلنح  اجلنايات  يلي:- 
اجلنايات   948- االأ�سخا�س: 
واجل���ن���ح ���س��د امل��م��ت��ل��ك��ات: 
�سد  واجلنح  اجلنايات   1711-
 81- العامة:  واالآداب  االأ���رة 
يرتكبها  التي  واجلنح  اجلنايات 
العمومي:  النظام  �سد  االأفراد 
�سد  واجل��ن��ح  اجل��ن��اي��ات   73-
 16- ال���ع���م���وم���ي:  االأم������ن 
ال�سالمة  �سد  واجلنح  اجلنايات 
اأخرى  جرائم   02- العمومية: 
الوطني:  باالقت�ساد  ما�سة 
الت�زوي���ر:  ق�����س��اي��ا   05-
 243- املخ�درات:  جرائم   19-
 50- املع�لوماتية:  اجل��رائ��م 

635 اأخ���رى:  ق�سايا 
مبجال  تتعلق  كح�سيلة  و 
املخدرات  ا�ستهالك  مكافحة 
كذا  و  العقلية  ث��رات  امل��وؤ و 
بهما،  امل�����روع  غ��ري  االجت���ار 
املخت�سة  امل�سالح  �سجلت  فقد 
 343 الدفلى  عني  والية  الأمن 
 09 ب��ل��غ:  ب��ارت��ف��اع   ، ق�سية 
 2018 ب�سنة  مقارنة  ق�سايا 
ق�سية،   234 فيها  �سجل  التي 

�سخ�سا   383 بتوقيف  �سمحت 
93.397 كلغ اإىل جانب  و حجز 
هذا  و  مهلو�سا  قر�سا   6421
بارتفاع   ،2019 �سنة  خ��الل 
للكمية  الن�سبة  كبري  موجب 
ب�سنة  م��ق��ارن��ة  امل�����س��ب��وط��ة 
 8.767 فيها  حجز  التي   2018
اأقرا�س مهلو�سة.  6004 كلغ و 
املداهمة  عمليات  �سياق  يف  و 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ف��ج��ائ��ي��ة 
حم��ارب��ة اجل��رمي��ة احل�����ري��ة و 
حم��ا���رة ب���وؤر االإج��رام:ف��ق��د 
بعني  ال�رطة  م�سالح  نفذت 
 ،  2019 �سنة  خ��الل  الدفلى 
 2799 ا�ستهدفت   ، عملية   640
نقطة ، خاللها ، مت تفح�س هوية 
اجنر  قد  و   ، �سخ�سا   12551
اأمام  �سخ�سا   395 تقدمي  عنها 
 ، املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
خمتلفة  الأ�سباب  جاء  توقيفهم 
االأ�سخا�س  حالة  تت�سدرها   ،
امل��ب��ح��وث ع��ن��ه��م م��ن ط��رف 
206 حاالت  م�سالح العدالة ب�: 
املوؤثرات  و  املخدرات  حيازة  و 
42 حالة.و يف �سياق  العقلية ب�: 
ب�رقة  املتعلقة  اجلرائم  حماربة 
م�ساحله  متكنت  املركبات:فقد 
مركبة   21 وحجز  ا�سرتجاع  من 
مت  حني  يف   ،  2019 �سنة  خالل 
مركبة   22 وحجز  ا�سرتجاع 
بالن�سبة  2018.اما  �سنة  خالل 
مت  الطفولة:فقد  حماية  ملجال 
ق�سية   75 معاجلة  و  ت�سجيل 
 105 فيها  متابعة  متت  اجرامية، 
رقم  اىل  االإ�سارة  مع  اأ�سخا�س، 
و  ال�سحايا  لعدد  بالن�سبة   141
ال�سيد  اأرجع  بالطبع.و  ق�رّ  هم 
هذا   بغداد  حممد  االول   العميد 
لعنا�ر  املتميز  لالأداء   االجناز 
تفعيل  ن��ت��ي��ج��ة   ال�����رط��ة،و 
.و  اجل��واري  و  امليداين  عملها 
بعمل  يت�سل   ، اآخر  �سياق  يف 
الق�سائية  ال�رطة  م�سالح 
التفوي�سات  جم��ال  ه��و  و   ،
نفذت  و  تلقت  :فقد  الق�سائية 
تفوي�سا،   21719 م�ساحله 
ن�سيب  من  كان  االأك��رب  الرقم 
 ،)19037 ( النيابية  التعليمات 
ال��ق��رارات  و  االأح��ك��ام  تلتها 

.)1605 ( باحلب�س  النهائية 
برادع خمتار 

معاجلة 3783ق�سية اإجرامية 
خالل 2019 بعني الدفلى 

اأك����دت م��دي��ري��ة ال�����س��ح��ة و 
اأن  وه���ران  ل��والي��ة  ال�سكان 
للدفترييا  امل�ساد  التلقيح  عملية 
موؤخرا  م�ست  التي  الكزاز  و 
ببلدية  متمدر�سا  تلميذا   75
وهران(،  )جنوب  تليالت  وادي 
على  تداعيات  اأية  لها  تكن  "مل 
مديرية  ذك��رت  �سحتهم".و 
بيان  يف  ال�سكان  و  ال�سحة 
قدمتها  التي  للدعوة  تبعا  اأنه 
بوادي  القاطنة  العائالت  اإحدى 
ت��ل��ي��الت ل��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ح��ول 
البالغ  ابنها  وف��اة  مالب�سات 

اأيام  بعد  �سنوات،   7 العمر  من 
امل�ساد  باللقاح  تلقيحه  م��ن 
مت  "فقد  ال��ك��زاز،  و  للدفترييا 
الوفاة  �سبب  اأن  اإىل  التو�سل 
ال��ذي  ل��ل��ق��اح  ب�سلة  مي��ت  ال 

له". خ�سع 
ب��االإع��الم  املكلف  اأو���س��ح  و 
الدكتور  ال�سحة،  مديرية  لدى 
الطفل  اأن  ب��خ��اري،  يو�سف 
من   9 يوم  اللقاح  تلقى  املتوفى 
اأيام،   10 بعد  بينما تويف  فرباير 
معتربا  فيفريي  من   19 يف  اأي 
ميكن  ال  �ساعة   48 "بعد  ن��ه  اأ

الوفاة  �سبب  رب��ط  ح��ال  ب��اأي 
اأن  البيان،  يف  جاء  باللقاح".و 
مع  تلقيحه  "مت  املتويف  الطفل 
�سقيقته  منهم  اآخرين،  طفال   74
اأي  يتعر�س  اأن  دون  ال��ت��واأم، 
ث��ار  اآ اأو  م�ساكل  الأي  منهم 
امل�سدر  ذات  اعترب  جانبية".و 
"نتيجة  الطفل  وف���اة  �سبب 
اإىل  م�سريا  دماغي"،  اعتالل 
ك�سف  الوالد  "ا�ستجواب  اأن 
من  عانى  قد  كان  ال�سبي  اأن 
اإىل  اخلمي�س  ليلة  يف  ت�سنجات 
يتم  مل  فيما  فرباير(   14 ( اجلمعة 

ا�ستعجاالت  ق�سم  اإىل  نقله 
اجلامعي  بامل�ست�سفى  االأطفال 
اجلمعة،  �سبيحة  اإال  بوهران، 

وفاته". يف  ت�سبب  ما  وهو 
الطفل  عائلة  طالبت  ق��د  و 
مقاطع  خ��الل  م��ن  امل��ت��وف��ى، 
م��واق��ع  ع��رب  بثتها  ال��ف��ي��دي��و 
بفتح  االجتماعي،  التوا�سل 
و  ظ���روف  لتو�سيح  حتقيق 
الذي  ابنها،  وف��اة  مالب�سات 
االأوىل  ال�سنة  يف  يدر�س  كان 

ابتدائي.
ق/غ

التلقيح امل�ساد للدفترييا والكزاز مل يكن له اأية تداعيات على �سحتهم

�سكان  م��ن  ال��ع�����رات  اأق���دم 
االحتجاج  على  �ستوان  بلدية 
اإدارة  ب��واب  اأ غلق  مع  �سلميا 
بالت�رفات   تنديدا  البلدية 
غ��ري امل��ق��ب��ول��ة وع���دم اح��رتام 
ا�ستقبال  ملواعيد  البلدية  رئي�س 
يوم  قانونيا   املحدد  و  املواطنني 
عنه  ك�سف  ح�سبما  الثالثاء، 

ت�ريحهم"  يف  امل��ح��ت��ج��ون 
اإن  وق��ال��وا  التحرير"  جل��ري��دة 
املدعو  �ستوان  بلدية  رئي�س 
من  يتهرب  حممد  �سعيدي 
،االأخ��ري... املواطنني  مواجهة 
هو  و  البلدية  بهذه  عّمر  الذي 
�سنة  من  اأي  الثالثة  العهدة  يف 
اأن  املحتجون  اأك��د  و   2007

ال�سكنات  يف  م�ساكل  لديهم 
الريفي  ال�سكن  و  االجتماعية 
حقهم  من  ي�ستفيدوا  مل  اأنهم  و 
؛هذا،  ال�روط  كل  توفر  رغم 
اأن  حديثهم  ختام  يف  اأك��دوا  و 
�سي�سعدون  املحتجني  ه��وؤالء 
مقر  ���س��وب  املقبل  ال��ث��الث��اء 
�سيدخلون  و  تلم�سان  والي��ة 

اجل��دي��د  ال����وايل  مكتب  ع��ن��د 
لك�سف  م���رم���وري  اأم���وم���ن 
�ستوان،  بلدية  رئي�س  ممار�سات 
ال���ذي ك���رت ف�����س��ائ��ح��ه يف 
به  االأخ����رية وو���س��ل  االآون����ة 
امل��واط��ن��ني  ت��ه��دي��د  اإىل  احل���د 
املرا�سليني  و  ال�سحفيني  و 

ال�سحفيني...         بكاي عمر

ملفات املق�سني من ال�سكنات االجتماعية و الريفي ُتخرج اأ�سحابها
عن �سمتهم بتلم�سان 

والي��ة  اأم���ن  م�سالح  متكنت 
ال�سنة  مطلع  منذ  تي�سم�سيلت 
ا�سرتجاع  م��ن  احل��ايل  اجل��اري��ة 
دراج��ات   04 اأرب���ع  و  �سيارة 
عدة  خ��الل  من  وذل��ك   ، نارية 
تفتي�س  و  م��راق��ب��ة   عمليات 
م�����س��ت ع���ددا م��ن امل��رك��ب��ات 
متت  املركبة  ا�سرتجاع  .عملية 
�سكوى  �ساحبها  تقدمي  اإثر  على 
اإىل  �سيارته  تعر�س  مفادها 
 ، م�سكنه  اأم���ام  م��ن  ال�����رق��ة 
امل�سلحة  عنا�ر  تكثيف  وبعد 
الق�سائية  لل�رطة  الوالئية 
مكان  حت��دي��د  مت  ل��ل��ت��ح��ري��ات، 

بعد  و   ، امل�روقة  املركبة  تواجد 
امل�ستبه  هوية  حتديد  مت  توقيفها 
�سنة   26 العمر  من  البالغ  فيه 
نظام  ا�ستخدام  بف�سل  ذلك  و 
الب�سمات  على  االآيل  التعرف 
اإجن��از   و  توقيفه  ليتم    AFIS
تقدميه  و  �سده،  ق�سائي  ملف 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم���ام 

تي�سم�سيلت. حمكمة 
ال�رطة  ف��رق��ة  متكنت  كما    
احلد،  ثنية  دائرة  باأمن  الق�سائية 
دراجات   04 اأربع  ا�سرتجاع  من 

بحث..  كانت حمل  نارية 
حميد  زغارية 

ا�سرتجاع �سيارة واأربع درجات 
نارية م�سروقة  بت�سم�سيلت 

طالبوا بحقهم و�سرورة اإ�ستقبالهم من طرف رئي�ض البلدية
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فريناندينيو يهنئ ريا�ض 
حمرز بطريقة طريفة

 حمرز يختار ت�سكيلته املف�سلة 
من خم�سة العبني

�سخ�سية  ــد،  ــون ب جيم�س  يــعــد 
خــيــالــيــة جلــا�ــســو�ــس بــريــطــاين 
ــان  ـــات املــوؤلــف اإي ظــهــرت يف رواي

فلمنج يف عام 1953.
احلقيقية  بــونــد  ــرة  ــه ــس � ــن  ــك ل
طريق  عن  اأ�سا�سي  ب�سكل  حتققت 
من  اأكرث  اإنتاج  خالل  من  ال�سينما 
20 فيلًما لل�سخ�سية التي ا�ستهرت 
حتقق  ورمبـــا   ،)007( بــالــرقــم 
ظهوًرا جديًدا لكن هذه املرة على 
عندما  برنابيو  �سانتياجو  ملعب 
بر�سلونة  مع  مدريد  ريال  يلتقي 
مطلع مار�س/اآذار املقبل يف الليجا.
بالكال�سيكو،  فريق  كل  وي�سم   
)اإيــديــن   7 الــرقــم  يحمل  بــطــاًل 
كما  جريزمان(،  واأنطوان  هازارد 
املو�سم  �سفقة  يعد  لعب  كل  اأن 
لريال  انتقالهما  بعد  نــاديــه،  يف 
كثرية  باأموال  وبر�سلونة  مدريد 

خالل ال�سيف املا�سي.
 

جريزمان 

عاتق  عــلــى  املــلــقــى  ــبء  ــع ال زاد 
جريزمان يف بر�سلونة منذ اإ�سابة 
وعثمان  �سواريز  لوي�س  زميليه 
جماهري  اأ�سبحت  اإذ  دميــبــلــي، 
املباريات  ح�سم  تنتظر  البار�سا 
بلم�سات  اأو  الفرن�سي  النجم  من 

�ساحرة ملي�سي.

اأي  لــديــه  جــريــزمــان  يــعــد  ومل   
كبري  م�ستوى  لتقدم  مـــررات 
اعتاد  اأنه  حيث  البار�سا،  بقمي�س 
بعدما  بر�سلونة  لعب  اأ�سلوب  على 
تقرتب  لفرتة  الفريق  مع  �سارك 
من 6 اأ�سهر، بالإ�سافة اإىل ح�سوله 
عقب  امللعب،  يف  اأكر  حرية  على 
كيكي  قيادة  حتت  توظيفه  اإعــاد 

�سيتني كمهاجم �سريح.
عن  غريًبا  جــريــزمــان  يعد  ول   
اإ�سبانيا،  يف  الــكــرى  املــواجــهــات 
ل�سنوات  اللعب  لــه  �سبق  حيث 
وريـــال  ــد  ــدري م اأتلتيكو  رفــقــة 
ــــه خــا�ــس  ــيــيــداد، كــمــا اأن ــو�ــس �ــس
كال�سيكو الدور الأول الذي انتهى 

بالتعادل ال�سلبي.
 

هازارد 

املنتظر  الالعب  هو  ــازارد  ه يعد 
رحيل  تركه  ــذي  ال الــفــراغ  ل�سد 
اإىل  رونـــــالـــــدو  ــو  ــان ــي ــت ــس ــ� ــري ك
 ،2018 �ــســيــف  يف  يــوفــنــتــو�ــس 
الكبرية  الفنية  القيمة  ب�سبب 
البلجيكي،  النجم  بها  يتمتع  التي 
قمي�س  ارتــدائــه  اإىل  بالإ�سافة 

الدون رفقة املريجني.
كال�سيكو  عن  هازارد  غياب  وكان 
حمبًطا  لالإ�سابة  الأول  ـــدور  ال
تنتظر  والــتــي  امللكي،  جلماهري 

�سحر النجم البلجيكي يف املواعيد 
بع�س  اأن  خا�سة  الــكــرى، 

انتقدت  التقارير 
الالعب  اأداء 

�سد الكبار 
اأثــنــاء 

تــواجــده 
مع ت�سيل�سي.

وميــــــــثــــــــل   
الـــكـــال�ـــســـيـــكـــو 

املــقــبــل فــر�ــســة 
ذهــبــيــة لـــهـــازارد، 

قلوب  يدخل  حتى 
جـــمـــاهـــري ريـــــال 
اأ�سباب  لعدة  مدريد 

املــــبــــاراة  اأن  ــا  ــه ــن م
الرنابيو،  يف  �ستقام 

حالة  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
ــا  املـــريجنـــي مــــوؤخــــًرا رمب

البلجيكي  الــنــجــم  ت�ساعد 
بر�سلونة  مقارنة  التاألق  على 

الذي ل يزال ي�سكل هويته 
مع املدرب اجلديد كيكي 

�سيتني.

الغائبة  النت�سارات  نغمة  ت�سيل�سي  ا�ستعاد 
منذ 4 جولت، بالتغلب على توتنهام بنتيجة 
�ستامفورد  ملعب  على  ال�سبت،  ام�س   ،2-1
الـ  اجلولة  اإطار  يف  لندن،  ديربي  يف  بريدج 

املمتاز. الإجنليزي  الدوري  عمر  من   27
جريو  اأوليفيه  ت�سيل�سي،  ثنائية  �سجل 
و48،   15 الدقيقتني  يف  األون�سو  وماركو�س 
بينما اأحرز هدف توتنهام، اأنطونيو روديجر 

باخلطاأ يف مرماه بالدقيقة 89.
اإىل  ر�سيده  ت�سيل�سي  رفع  النتيجة،  وبتلك 
الرابع،  املركز  يف  موقعه  معزًزا  نقطة   44
بينما جتمد ر�سيد توتنهام عند 40 نقطة يف 

املركز اخلام�س.
يف  املـــبـــاراة  يف  الأوىل  ــة  ــاول ــح امل وجــــاءت 
بريجوين  تبادل  بعدما  العا�سرة،  الدقيقة 
على  ــن  م الأخــــري  لي�سدد  الــكــرة،  ومــــورا 
لها  ت�سدى  قوية  كرة  اجلزاء  منطقة  حدود 

كابايريو.
الأي�سر  اجلانب  من  بتوغل  مونت  عليه  ورد 
م�سدًدا   ،12 الدقيقة  يف  ـــزاء  اجل ملنطقة 
بعدها كرة اأر�سية، اأبعدها لوري�س ب�سعوبة 

اإىل ركلة ركنية.
لوري�س،  هوجو  مباغتة  باركلي،  وحــاول 
بت�سديدة قوية من خارج منطقة اجلزاء يف 

الدقيقة 14، مرت بقليل اإىل جوار القائم.
 ،15 وافتتح ت�سيل�سي، الت�سجيل يف الدقيقة 
متقنة  بينية  كرة  جورجينو  اأر�سل  بعدما 
انفرد مبرمى توتنهام، م�سدًدا  الذي  جلريو، 

باركلي  وتابعها  لوري�س،  لها  ت�سدى  كــرة 
من  جريو  اإىل  لتعود  بالقائم،  وا�سطدمت 
�سكنت  متقنة  اأر�سية  �سدد  الــذي  جديد 

�سباك احلار�س الفرن�سي.
للبلوز  الثاين  الهدف  ي�سيف  اأن  األون�سو  وكاد 
بقدمه  مباغتة  بت�سديدة   ،24 الدقيقة  يف 
اليمنى من على حدود منطقة اجلزاء، مرت 

بقليل اأعلى العار�سة.
وعاد توتنهام للظهور الهجومي من جديد يف 
اأخرجها  �سان�سيز،  من  براأ�سية   ،34 الدقيقة 

كابايريو اإىل ركلة ركنية.
�ساورخية  باركلي  اأطلق   ،40 الدقيقة  ويف 
اجلزاء،  ملنطقة  الأي�سر  اجلانب  من  اأر�سية 
مرت اإىل جوار القائم، لينتهي بعدها ال�سوط 

الأول بتقدم ت�سيل�سي بهدف دون رد.
ال�سوط  يف  مبكًرا  تقدمه  ت�سيل�سي  ــزز  وع
باركلي  مهد  بعدما   ،48 الدقيقة  يف  الثاين 
حــدود  على  األون�سو  ملاركو�س  مميزة  مــرة 
�ساروخية  الأخري  ليطلق  اجلــزاء،  منطقة 

اأر�سية مل يتمكن لوري�س من الت�سدي لها.
للت�سجيل،  ت�سيل�سي  �سهية  بعدها  وانفتحت 
يف  �سان�سيز  ــع  ــداف امل بــاركــلــي  راوغ  بعدما 
الدقيقة  يف  اجلزاء  ملنطقة  الأي�سر  اجلانب 
50، و�سدد بعدها كرة قوية اأخرجها لوري�س 

اإىل ركلة ركنية.
تدخله  بعد  الــطــرد،  من  �سي�سلو  لو  واأفــلــت 
اأزبيلكويتا،  على   52 الدقيقة  يف  العنيف 
حكم  قرر  الفار،  تقنية  اإىل  الرجوع  وبعد 

يف  احلــمــراء  البطاقة  اإ�سهار  عــدم  املــبــاراة 
وجهه.

لتوتنهام  الأول  التبديل  مورينيو،  واأجرى 
ح�ساب  على  لميال  بنزول   ،62 الدقيقة  يف 

ندومبيلي.
لت�سيل�سي،  الهجومي  امل�ستوى  انخفا�س  ومع 
ح�ساب  على  اأبراهام  املهاجم  لمبارد  اأقحم 
جريو يف الدقيقة 71، وتبعه بنزول ويليان 

على ح�ساب باركلي يف الدقيقة 77.
ال�سبريز،  مدرب  مورينيو  جوزيه  واأجــرى 
 ،78 الدقيقة  يف  ـــدة  واح دفــعــة  تبديلني 
ح�ساب  على  واأوريـــيـــه  اآيل  ديــلــي  بــنــزول 

بريجوين واألديرفريلد.
للت�سجيل  حمققة  فر�سة  اأبــراهــام،  واأهــدر 
كرة  مونت  له  مرر  بعدما   ،79 الدقيقة  يف 
باملرمى  لينفرد   ،79 الدقيقة  يف  �سحرية 
وي�سدد بعدها كرة �سعيفة جنح لوري�س يف 

الت�سدي لها.
وح�سل ت�سيل�سي على خمالفة على حدود 

 ،82 الــدقــيــقــة  يف  اجلــــزاء  منطقة 
متقنة  كرة  م�سدًدا  األون�سو  نفذها 

ا�سطدمت بالعار�سة.
ــام الــــفــــارق يف  ــه ــن ــوت ــس ت ــ� ــل وق
لميال  من  بتمريرة   ،89 الدقيقة 

من اجلانب الأي�سر ملنطقة اجلزاء، 
املدافع  بقدم  ا�سطدمت 

وغالطت  روديــجــر، 
و�سكنت  كابايريو 

لينتهي  ال�سباك، 
بعدها  اللقاء 

بـــــــــفـــــــــوز 
ت�سيل�سي 
بنتيجة 
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بات مان�س�سرت يونايتد منفتًحا على بيع لعب و�سطه الفرن�سي، 
لتقرير  وفقا  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  يف  بوجبا،  بول 

�سحفي اإجنليزي.
اأو  مــدريــد  ــال  ري اأنــديــة،  ــد  اأح اإىل  بالنتقال  بوجبا  وارتــبــط 

يوفنتو�س اأو باري�س �سان جريمان.
وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية، فاإن م�سوؤويل ال�سياطني 
طويلة  لفرتات  غاب  بعدما  بوجبا،  جتاه  �سرهم  فقدوا  احلمر 
هذا املو�سم، ب�سبب الإ�سابة، ومل ي�ستطع الفريق ال�ستفادة منه.

مقنًعا  يكون  قد  ــورو،  ي مليون   60 مبلغ  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
مو�سم  تبقي  مع  الالعب،  بيع  على  للموافقة  يونايتد  ملان�س�سرت 

واحد فقط على نهاية عقده.
يوفنتو�س  اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت 

�ــســيــعــاين رغـــــم ذلـــــك لــعــقــد 
الالزم  املال  ال�سفقة، حيث ل ميلك 

اأحــد  لبيع  و�سيحتاج  احلــالــيــة،  الــفــرتة  يف 
و�سان  مدريد  ريــال  مناف�سة  اأجــل  من  جنومه 

جريمان على الدويل الفرن�سي.
يريد  كان  يونايتد،  مان�س�سرت  اأن  بالذكر  جدير 

احل�سول على نحو 150 مليون يورو مقابل التخلي 
عن بوجبا، ال�سيف املا�سي.

ق�سة  اليوم  اأتالنتا  نــادي  ي�سبه 
ال�سيادة الإغريقية التي ُج�سدت 
مــاهــٌر  مثلها  فــهــو  ــعــاره،  �ــس عــلــى 

و�سريع و�سديد التحّمل. 
النادي الإيطايل الذي اأبهر اأوروبا 
دور  اإىل  و�سل  حني  املو�سم،  هذا 
الـ16 من دوري اأبطال اأوروبا، وهو 
ربع  بلوغ  من  خطوات  بعد  على 
وتاليًا  ا�سمه  يف  يحمل  النهائي، 
بقية  عن  متفردة  ق�سة  �سعاره، 

اأندية كرة القدم.
حتمل معظم الفرق يف اأوروبا ا�سم 
مثل  فيها  تاأ�س�ست  التي  املدينة 
ال�سم  اأو  ــالن...  ــي وم بر�سلونة 
جريمان  �سان  باري�س  مثل  الأول 
اأيــاكــ�ــس  مــثــل  ــاين  ــث ال ــم  ــس ال� اأو 
لكن  برمين،  فريدر  اأو  اأم�سرتدام 
يف  الوحيد  يكون  يكاد  اأتــالنــتــا 
امراأة  من  ا�سمه  اأخذ  الذي  اأوروبا 
اأ�سطورية، وج�ّسد ت�سّوراً لها على 
التي  الأندية  اأحــد  وهو  �سعاره. 
ا�سم  عن  بعيداً  با�سمها  خرجت 
واأر�سنال  يوفنتو�س  مثل  مدينتها 

واآخرين.
فاإن  اأتالنتا  ا�سم  �سماع  مبجرد 
تاأخذنا  الريا�سية  اجلغرافية 
جــورجــيــا  وليــــة  عــا�ــســمــة  اإىل 
التي   ،"Atlanta" ــة  ــي ــريك الأم
ا�ست�سافت دورة الألعاب الأوملبية 
At -" نـــادي  ولــكــن   ،1996 ــام  ـ
 1907 عام  تاأ�س�س  الذي   ،"lanta
يف  تقع  التي  بريغامو  مدينة  يف 
الألب  بجبال  لومباردي  منطقة 
من  ا�سمه  اأخــذ  الإيطالية  �سمال 
م�سهورة  كانت  اإغريقية  اأ�سطورة 

باجلري ال�سريع.
بريغامو  مدينة  قــرب  ونتيجة 

ــان  ك كــــم(   30( ــرا  ــس ــ� ــوي ــس � ـــن  م
مـــن الــطــبــيــعــي روؤيـــــة الــطــالب 
املدينة  مدار�س  يف  ال�سوي�سريني 
ثلة  لرغبة  وحتقيقًا  الإيطالية، 
تاأ�سي�س  جــاء  الطلبة  ــوؤلء  ه من 
حتديداً  والأ�سود،  الأزرق  النادي 
من  اأكتوبر  الأول/  ت�سرين   17
نادي  ُم�سمى  حتت  املذكور،  العام 
اأتالنتا للجمباز، النادي الثالث يف 
لكرة  وبرغامو  يونغ  بعد  املدينة 

القدم.
الإلهام  منح  ال�سبان  هــوؤلء  اأراد 
ــذوا  ــخ ــات جلــمــيــع املــنــتــ�ــســبــني ف
الفتاة  ــا  ــت ــالن اأت ا�ــســم  لــنــاديــهــم 
اليونانية التي حتوي كتب التاريخ 

على ق�ستها امل�سوقة يف الرك�س.
�ــســعــاراتــه  يف  ـــادي  ـــن ال ــد  ــسّ ــ� وج

الزمن،  من  عقود  عر  املتبدلة 
اأنها كانت  �سورة املراأة التي يروى 
�سّيادة �سريعة، واأنها لعدم رغبتها 
على  �سرطًا  و�سعت  قد  الــزواج  يف 
كل من يريد اأن يتزوجها، وهو اأن 
�سبقها  فمن  الرك�س،  يف  ي�سبقها 

تزوجته، ومن هزمته ُيقتل.
ووفق كتب التاريخ اأي�سًا فاإن قوة 
حتمل اأتالنتا و�سرعتها ا�ستمدتها 
على  الغابة  يف  تربت  كونها  من 
رماها  اأن  بعد  مهرة،  �سيادين  يد 
اإجنــاب  يف  رغبته  لعدم  والــدهــا 

البنات.

املجد تاأخر لأكرث من 100 عام

اأن  ال�سبان  هوؤلء  يتخيل  يكن  مل 

حلاجتهم  رمبا  ولد  الذي  ناديهم 
ب�سكل  الــريــا�ــســة  ممــار�ــســة  اإىل 
اإىل  ي�ستمر  اأن  ومنظم،  جماعي 
اأكرث من قرن واأن ي�سبح بعد ذلك 
بعد  كلها،  اأوروبـــا  ــرتام  اح حمط 
املو�سم  يف  الثالث  املركز  حتقيقه 
دور  من  حيًا  وخــروجــه  املا�سي، 
املجموعات يف دوري اأبطال اأوروبا 
مبان�س�سرت  ا�ــســطــدامــه  ــد  ــع )ب
�سيتي و�ساختار ودينامو زغرب(، 
�سيف  لفالن�سيا  اكت�ساحه  ثــم 
مقابل  بــربــاعــيــة  ــريو  ــس � ــان  ــس �
ربع  اإىل  التاأهل  بانتظار  هــدف 
حقق  اإذا  اإل  امل�ستايا،  من  النهائي 

اخلفافي�س رميونتادا تاريخية.
الفريق  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الذي لعب مبارياته الأوروبية يف 
األف   45 نحو  تواجد  �سريو،  �سان 
فالن�سيا  �سد  ليدعموه  متفرج 
لعدد  اإح�سائية  اآخــر  اأن  حني  يف 
األف   120 نحو  هي  مدينته  �سكان 

ن�سمة.
لنادي  البيتي  امللعب  اأن  العلم  مع 
األــف   21 ــوايل  حل يت�سع  اأتــالنــتــا 
عملية  ــن  م اأكـــرث  بــعــد  مــتــفــرج 

تو�سيع.
بطلته  ق�سة  اليوم  اأتالنتا  ي�سبه 
ق�سته  اأثـــرت  التي  الإغريقية 
بغريب  لي�س  وهــو  مبوؤو�س�سيه، 
جيان  املخ�سرم  يدربه  نــاٍد  على 
وي�سم  غــا�ــســبــرييــنــي،  ــريو  ــي ب
مغمورين  لعبني  �سفوفه  بــني 
ـــداً  ــني ج ــم ــس ــا� بـــالأ�ـــســـمـــاء وح
غوميز،  الكابنت  اأمثال  بالأفعال؛ 
هاتيبور  فرويلر،  بازاليتي�س، 
بيريلويجي  املــرمــى  وحـــار�ـــس 

جوليني.

من �سيكون "جيم�ض بوند" الكال�سيكو؟

مان�س�سرت يونايتد يخف�ض �سعر بوجبا للتخل�ض منه

 ت�سيل�سي يعود لنغمة الفوز بثنائية يف توتنهام

اأتاالنتا... ق�سة املراأة االأ�سطوريــة 
وال�سعــار املتفــرد

من  موناكو  تقرب  يورو  ماليني   10
اال�ستفادة نهائيا من �سليماين

اإ�سالم �سليماين مع  املتواجد يف عقد  ال�سرط اجلزائي  اإعالمية فرن�سية عن قيمة  ك�سفت م�سادر 
�سهر  يف  ل�سفوفه  نهائيا  الأخري  هذا  �سم  الفرن�سية  الإمارة  نادي  باإمكان  حيث  الفرن�سي،  موناكو 

جوان القادم نظري دفع مبلغ 10 ماليني يورو.
وك�سف املوقع الريا�سي الفرن�سي “�سبور تون” عن تواجد نية من قبل اإدارة نادي الإمارة الفرن�سية 
ل�سم الالعب اجلزائري نهائيا ل�سفوفه يف فرتة النتقالت ال�سيفية، بعد دفع قيمة بند ال�سراء. 
وفر�س لعب املنتخب الوطني نف�سه واحدا من اأبرز جنوم الدوري الفرن�سي، حيث �سارك معه يف 

وت�سجيل. �سناعة  بني  ما  هدفا   17 يف  فيها  اأ�سهم  مباراة   16
تقييم  يف  املخت�س  ماركات”،  “تران�سفري  موقع  يف  ال�سوقية  قيمته  ارتفاع  يف  التاألق  هذا  واأ�سهم 

اأ�سعار الالعبني، حيث و�سلت يف �سهر دي�سمر املا�سي ملبلغ 8 ماليني يورو.
يذكر اأن موناكو تعاقد مع �سليماين يف فرتة النتقالت ال�سيفية يف نطاق الإعارة من لي�سرت �سيتي 
ملدة �سنة واحدة. ويحتل �سليماين البالغ من العمر 31 عاما، املركز ال�سابع يف جدول ترتيب هدايف 
“ماورو  جريمان  �سان  باري�س  لعب  عن  واحد  هدف  بفارق  اأهداف   9 بر�سيد  الفرن�سي  الدوري 
اإيكاردي”، لكن �سليماين �سنع 8 اأهداف، وهو اأكرث لعب �سناعة لالأهداف يف قائمة الهدافني جنبا 

اإىل جنب مع الأرجنتيني اأنخل دي ماريا الذي �سنع 11 هدفا و�سجل 8 اأهداف.

بعيد  حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم  اليوم  يحتفل 
ال�سحراء"  "حماربي  قائد  تلقى  وقد  الـ29،  ميالده 
اجلماهري  طــرف  من  التهاين  ر�سائل  من  العديد 
وزمالئه الالعبني، متمنني له مزيداً من النجاحات 

يف ال�سنوات املقبلة خالل م�سريته الحرتافية.
وخــطــفــت الــطــريــقــة الــتــي هــنــاأ بــهــا الــرازيــلــي 
زميله  �سيتي،  مان�س�سرت  قــائــد  فريناندينيو، 
لبن  ال�سعيد  اليوم  هذا  يف  الأنظار  حمرز،  ريا�س 
على  ح�سابه  عر  فريناندينيو  كتب  اإذ  اجلزائر، 
ميالد  "عيد  "تويرت":  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
التوفيق"،  كــل  لــك  واأمتــنــى  حمــرز  ريــا�ــس  �سعيد 
وقام مب�ساركة فيديو �سابق للنجم اجلزائري، وهو 
"ال�سيتيزين" يف نهاية  اإنه �سريحل عن  يقول فيه 
اأ�سحك اجلميع، ومن بينهم  املو�سم احلايل، وهو ما 
النجم الرتغايل بريناردو �سيلفا والظهري الأي�سر 

الفرن�سي بنجامني ميندي.
واأثار ريا�س حمرز جدًل كبرياً قبل اأ�سابيع قليلة، 
�سبورت"  "�سكاي  �سبكة  برامج  اأحد  يف  �سرح  حني 
فريناندينيو  الرازيلي  زميليه  باأن  الريطانية 
مان�س�سرت  يغادران  �سوف  �سيلفا  ديفيد  والإ�سباين 
مبثابة  كان  ما  وهو  احلايل،  املو�سم  نهاية  مع  �سيتي 

ال�سربة ال�سادمة لع�ساق النادي.
ال�سهر  اأيام  اآخر  يف  اأعلن  قد  �سيتي  مان�س�سرت  وكان 
املا�سي عن جتديد عقد متو�سط ميدانه الرازيلي، 
ملعب  يف  مغامرته  يجعل  ما  وهو  اآخــر،  مو�سم  ملدة 
"الحتاد" ت�ستمر حتى الـ30 يونيو/ حزيران 2021، 
للمو�سم  ال�سماوي  الفريق  قمي�س  حمل  ليوا�سل 

الثامن على التوايل.

يوم  حمـــرز،  ريــا�ــس  اجلـــزائـــري،  النجم  احتفل 
�سيفًا  جعله  ما  وهو  الـ)29(،  ميالده  بعيد  اجلمعة، 
�سيتي  مان�س�سرت  نــاديــه،  قناة  عند  الــعــادة  فــوق 
التي  اجلوانب  من  العديد  عن  ليك�سف  الإنكليزي، 
لعبيه  باأ�سماء  كذلك  والــبــوح  م�سريته  تخ�س 

املف�سلني.
ال�سحراء"  "حماربي  منتخب  قائد  وك�سف 
اأم�س  �سيتي،  مان�س�سرت  لقناة  حديثه  يف 
)اأف�سل  اخلما�سي  فريقه  عــن  اجلمعة، 
خم�سة لعبني(، التي تت�سكل من حار�س 
وثنائي  دفاعي  و�سط  خط  لعب  مرمى، 

هجومي، وكذلك مهاجم.
حرا�س  يف  ــرز  حم ريــا�ــس  املــهــاجــم  ــار  ــت واخ
لنادي  وال�سابق  الفرن�سية  الأ�سطورة  املرمى، 
فابيان  الإنكليزي،  يونايتد  مان�س�سرت 
العامل  بطل  بلقبي  الفائز  بارتيز، 
منتخب  مــع  اأوروبــــــا  اأمم  وكـــاأ�ـــس 
"الديوك"، يف اختيار مفاجئ وغري 

منتظر.
ــرتدد  ــط الــو�ــســط، فــلــم ي ـــا يف خ اأم
ريا�س حمرز يف اختيار جنم ت�سل�سي 
�ساركه  والذي  كانتي،  نغولو  احلايل، 
كذلك يف �سنع معجزة لي�سرت �سيتي، 
ببطولة  التاريخي  الــفــوز   خــالل 
لكرة  املمتاز  النكليزي  الـــدوري 

القدم يف عام 2016.
واأثبت ريا�س حمرز، حبه الكبري 
وكذلك  رونالدينيو  للرازيلي 
ليونيل  الأرجنتينية  الأ�سطورة 
مي�سي، حيث و�سعهما اإىل جانبه 
وهما  الهجومي،  الو�سط  خط  يف 
منا�سراً  جعله  ــذي  ال الثنائي 
ح�سب  بر�سلونة  لنادي  عا�سقًا 

ت�سريحاته ال�سابقة.
ــار  ــت اخ الـــهـــجـــوم،  خـــط  ويف 
والظاهرة  النجم  حمرز  ريا�س 
الرازيلية، رونالدو داليما، الذي 
يعتره قائد منتخب "حماربي ال�سحراء"، 
اأح�سن  املتابعني،  من  كبرية  فئة  وكذلك 
امل�ستديرة  ال�ساحرة  عامل  عرفه  مهاجم 

خالل ال�سنوات املا�سية.

ليفاندوف�سكي يوجه 
نريانه اخلفية �سوب 

كوفات�ض

انتقد البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم 
بايرن ميونخ، املدرب الكرواتي نيكو كوفات�س 
هانز  على  ثنائه  عر  مبا�سرة،  غري  بطريقة 

فليك، املدير الفني احلايل للفريق البافاري.
ــان،  ــاردي اجل ل�سحيفة  ت�سريحات  وخـــالل   
قائاًل  فليك  مــدربــه  ليفاندوف�سكي  امــتــدح 
"الالعبون ي�سعرون باأمان اأكرث، لأنهم يعرفون 

الآن ما يريده املدرب منهم".
توا�سل  اأهمية  اإىل  البولندي  الــدويل  واأ�سار   
مهمة  ي�سهل  مما  فريقه،  لعبي  مع  ــدرب  امل

اجلميع لتحقيق الأهداف املطلوبة.
ف�سل  اإىل  الإ�سارة  ليفاندوف�سكي  اأراد  ورمبا 
مع  جيد  ب�سكل  التوا�سل  يف  الكرواتي  املدرب 
بداية  مع  النتائج  لرتاجع  اأدى  مما  لعبيه، 

املو�سم.
الفريق  تــدريــب  ــوىل  ت قــد  كوفات�س  وكـــان   
يتعر�س  اأن  قبل  ون�سف،  عام  ملدة  البافاري 
املا�سي  ثــان  نوفمر/ت�سرين  مطلع  لالإقالة 
فليك  م�ساعده  ليخلفه  النتائج،  �سوء  ب�سبب 

ب�سكل موؤقت حتى نهاية املو�سم احلايل.
على  ت�سيل�سي  ملواجهة  ميونخ  بايرن  وي�ستعد   
يف  املقبل،  الثالثاء  بريدج،  �ستامفورد  ملعب 

ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
جتاوز  يف  اأمله  عن  عاًما   31 الـ  �ساحب  واأعرب   
باأننا  موؤمًنا  زلــت  "ل  م�سيًفا  البلوز،  عقبة 
ما،  يــوًمــا  الأبــطــال  دوري  نهائي  اإىل  �سن�سل 

و�سنتوج باللقب".
ومنذ ان�سمامه اإىل بايرن عام 2014، مل يتمكن 
دوري  نهائي  يف  الظهور  مــن  ليفاندوف�سكي 
الأبطال، بينما �سارك يف املباراة النهائية مرة 
واحدة بقمي�س بورو�سيا دورمتوند عام 2013، 

لكنه خ�سر اللقب ل�سالح فريقه احلايل.

بوفون: "هذا مناف�ض 
يوفنتو�ض االأكرث رعًبا"

فرنانديز: جئت مان�س�سرت 
يونايتد بتو�سية من رونالدو

مرمى  حار�س  بوفون  جيانلويجي  املخ�سرم  علق 
يوفنتو�س، على الأداء الذي يقدمه ال�سيدة العجوز 

خالل املو�سم احلايل.
الإيطايل  للتلفزيون  ت�سريحات  يف  بوفون  وقال 
"النتقادات املوجهة ملاوري�سيو �ساري؟ كان �سرورًيا 
اأ�سلوب  مع  الن�سجام  اأجل  من  الفريق  جلد  تغيري 

لعب جديد".
من  ــان  وك الــوقــت،  لبع�س  يحتاج  "الأمر  واأ�ــســاف 

ال�سواب جتربة اأ�سياء خمتلفة لتحقيق اأهدافنا".
ذلك  لأن  �ساري،  ماوري�سيو  يظل  اأن  "اآمل  وتابع 

يعني اأننا �سنفوز ب�سيء".
اإنرت يف الدوري  اإذا تقدم  "املناف�سة حملًيا؟  ووا�سل 
املناف�س  هــو  لت�سيو  اإن  اأقـــول  ــا  رمب الأوروبـــــي، 
وهذا  فقط،  ــد  الأح يــوم  يلعبون  اإنهم  الأخــطــر. 

يجعلهم اأكرث رعًبا".
فريو�س  بــ�ــســاأن  �سيني  م�سجع  "ممازحة  ونـــوه 
لقد  اأخـــرى.  مــرة  املــزحــة  هــذه  �ساأفعل  كــورونــا؟ 
هناك  التعاطف.  بع�س  لإظهار  لطيًفا  �سوؤاًل  كان 
ال�سينيني لنا، ويف تلك  امل�سجعني  العديد من  دائًما 
الليلة كان مبفرده. حاولت التفاعل معه كي ي�سعر 

بالراحة".
ي�سوده  وقت  خالل  اإيجابية  اإ�سارة  "اأر�سلت  واأمت 
الكثري من التع�سب، خا�سة يف اإيطاليا. اأعتذر لأي 

�سخ�س تعر�س لالإهانة".

و�سط  لعــب  فرنانديز،  بــرونــو  الرتغايل  ك�سف 
مبواطنه  جمعه  موقف  عــن  يونايتد،  مان�س�سرت 
كري�ستيانو رونالدو، جنم يوفنتو�س، عقب النتقال 

اإىل "اأولد ترافورد".
"�سكاي  وقال فرنانديز، يف ت�سريحات اأبرزتها �سبكة 
مان�س�سرت،  يف  للجميع  ظهر  "كري�ستيانو  �سبورت�س": 
الحرتافية،  م�سريته  من  كبرًيا  جزًءا  هنا  واأم�سى 

وحقق الكثري من النجاحات".
األعب  اأن  حلمي  كان  ال�سبب  "لهذا  واأ�ساف: 
م�سرور  واأنــا  يونايتد،  مان�س�سرت  مع 
جًدا لوجودي هنا، حيث حتول حلم 

الطفولة اإىل حقيقة".
لعــب  اأي  اأن  "اأعتقد  وتـــابـــع: 
يونايتد  مان�س�سرت  اإىل  ين�سم 
اأريد  �سيء.  بكل  الفوز  يريد 

ل  حل�سو على كل بطولة ي�سارك فيها ا
الفريق".

"اأنا  لعب طموح واأريد النجاح، ووا�ـــســـل: 
الفوز  يف  بكل مباراة يف كل بطولة".واأرغـــب 

اإىل  جميئي  قبل  رونالدو  اإىل  اأحتدث  "مل  واأكمل: 
اأن  اأعرف  ال�سفقة.  هنا، لكننا حتدثنا عقب ح�سم 
البع�س �ساأل رونالدو عن راأيه ب�ساأين �سواء كالعب 

و�سخ�س".
جيدة،  تو�سية  وقدم  بي  اأ�ساد  اأنه  "اأعلم  وا�ستمر: 
على  اأ�سكره  كي  بر�سالة  اإليه  بعثت  لذلك 

كلماته الرقيقة".
 وعن تعر�سه ل�سغط ب�سبب �سعر ال�سفقة، 
دائًما،  حا�سر  ال�سغط  يكون  اأن  "يجب  قال: 
كل  نتح�سن  كي  ال�سغط  حتت  نكون  اأن  وعلينا 
واأريــد  نف�سه،  من  الكثري  يطلب  �سخ�س  اأنــا  يــوم. 

دائًما تقدمي املزيد والظهور باأداء اأف�سل".
اأن  اأريــد  ال�سفقة،  ر�سوم  عن  النظر  "ب�سرف  واأمت: 

اأ�ستمر يف التح�سن واأن اأكون لعًبا اأف�سل".



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
والية الوادي 

مديرية البيئة 

ان وايل والية الوادي:
وباقرتاح من ال�سيد مدير البيئة لوالية الوادي 

اجلزائرية  ال�سركة  لفائدة  الوادي  والية   ، الرقيبة  دائرة  احلمراية  ببلدية  املاحلة  ب�سط  للملح  منجم  ا�ستغالل  م�سروع  حول  العمومي  التحقيق  اإجراء  يف  ي�سرع  االأويل  املادة 
ال�ستخراج امللح ال�سناعي للجنوب ال�سرقي �ض ذ.م.م.- املادة 02: تعني ال�سيدة عا�سور �سهيلة مت�سرف اقليمي ببلدية احلمراية حمافظا حمققا للم�سروع املذكور، و يخلفها عند 
ح�سول مانع لها ال�سيد دقعة ا�سماعيل مت�سرف اقليمي ببلدية احلمراية . املادة 03: يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �سجل خا�ض كل ما ي�سله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية 
او �سفوية، يبديها املواطنون و القطاعات املحلية املعنية، حول حجم التاأثريات ال�سلبية واالإيجابية التي تنجم عن ا�ستغالل هذا امل�سروع.  املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية 
احلمراية ويف موقع امل�سروع.  املادة 05: تودع درا�سة التاأثري يف البيئة للم�سروع املذكور وال�سجل اخلا�ض بالتحقيق يف مقر بلدية احلمراية خالل  )10( اأيام ابتداءا من 11 
فيفري 2020  اإىل؛ 20 فيفري 2020 ليتمكن كل �سخ�ض من االإطالع عليهما كل يوم يف اوقات العمل ماعدا اأيام العطل .املادة 06 يقفل املحافظ املحقق ال�سجل يف نهاية املدة 
املحددة لهذه اال�ست�سارة العمومية ويعر�سه على رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية احلمراية للتاأ�سري عليه، ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�سيا ير�سله اإىل الوايل مرفقا 
مبلف التحقيق خالل ثمان واربعني )48( �ساعة. املادة 07 ي�سهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الوالية ويف مقر بلدية احلمراية ويف االأماكن املجاورة ملوقع امل�سروع املزمع 
اإجنازه ويتم اإثبات اإجراءات االإ�سهار بوا�سطة �سهادة ي�سلمها رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية احلمراية ، وي�سهر اي�سا عن طريق ن�سره على نفقة �ساحب ال�سروع يف جريدتني 
يوميتني وطنيتني على االأقل.-املادة 08: يكلف ال�سادة االأمني العام للوالية الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية املغري، مدير التنظيم وال�سوؤون العامة مدير البيئة، مدير احلماية 
املدنية، مدير الطاقة ، مدير املوارد املائية مدير التجارة مدير الربجمة و متابعة امليزانية، مدير امل�سالح الفالحية، مدير ال�سحة و ال�سكان، مدير ال�سناعة واملناجم ، حمافظ 
الغابات املفت�ض الوالئي للعمل، قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني، رئي�ض امن الوالية ، رئي�ض دائرة الرقيبة ، رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية احلمراية ، واملحافظ 

املحقق كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ي�سر يف مدونة العقود االإدارية للوالية.

قرار رقم 89 املوؤرخ يف 06 فيفري 2020
 . يت�سمن فتح حتقيق عمومي مل�سروع ا�ستغالل منجم للملح ب�سط املاحلة ببلدية 
احلمراية دائرة الرقيبة ،والية الوادي  لفائدة ال�سركة اجلزائرية ال�ستخراج 

امللح ال�سناعي للجنوب  ال�سرقي �ض.ذ.م.م 

12 االحد 23 فيفري 2020 م الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1441هـ
العدد
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار
دائرة اولف
بلدية اولف

الرقم: 2020/02
و�سل ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية

18 �سفر عام  12/06 املوؤرخ يف  18 من القانون رقم  طبقا الأحكام املادة 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 املوافق  هـ   1433
يف  املوؤرخة  التنفيذية  الهيئة  جتديد  مذكرة  ا�ستالم   2020 فيفري   02

: امل�سماة  اجلمعية  مكتب  على  ادخلت  التي  و   2019/11/21
رقم:   حتت  امل�سجلة   - عمري  بن  م�سعب  مل�سجد  الدينية  اجلمعية 
بلدية  الركينة  بحي  املقيمة   -  2004/  10/05 بتاريخ   2004/0140

اأولف والية اأدرار - يرتاأ�سها ال�سيد رقاين حممد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 2020/07
و�سل ا�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية ذات طابع �سباين

امل�سماة: جمعية ال�سراج املنري لرعاية ال�سباب و الطفولة - بلدية 
غرداية املودعة بتاريخ: 2019/05/16

 رئي�ض اجلمعية ال�سيد: عوي�سي مو�سى بن حممد 
املولود بتاريخ: 1974/01/21 بـ: غرداية 

الكائن مقرها: نادي بدر الثقايف بحي ثنية املخزن - بلدية غرداية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التكوين المهني
لوالية ورقلة

رقم التعريف الجبائي : 30010409935

إعالن عن منح مؤقت
تنظيم  والمتضمن   ،  2015/09/16 في  المؤرخ   -15  247 رقم  الرئاسي  المرسوم  ألحكام  طبقا          

الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، تنهي إدارة التكوين المهني لوالية ورقلة الي جميع المتعهدين 
التحرير  جريدة  في  الصادرة  و  المكتبات  بتجهيز  المتعلقة   2019/02 رقم  العروض  بطلب  في  المشاركين 
بتاريخ 2019/10/03 و جريدة Horizons بتاريخ 2019/10/01 انه بعد دراسة و تحليل و تقييم العروض 

التقنية و المالية للمتعهدين تم منح المؤقت على النحو التالي:
 

رقم التعريف الجبائيالمؤسسةالمشروع
عالمة 
العرض 
التقني

المبلغ العرض بعد 
التصحيح

مدة 
التسليم

المالحظة

تجهيز 
المكتبات

تجارة بالجملة 
لألثاث المنزلي
و المكتبي و 
عتاد االعالم

األلي األجهزة 
االلكترونية و

الكهرو منزلية 
شلغوم رضا

198039010438626
91.00

22.367.240,0004
ايام

اقل
 عرض

      
         بإمكان المتعهدين تقديم طعونهم عن طريق حامل لدى اللجنة الوالئية للصفقات العمومية، و ذلك 
في أجل عشرة )10( أيام ابتداء من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 
العمومي BOMOP او الصحف اليومية الوطنية ، كما يمكن للمتعهدين الراغبين في االطالع على نتائج 
التقييم التقني و المالي االتصال بمصالح مديرية التكوين المهني لوالية ورقلة في أجل أقصاه ثالثة ) 03 ( 
أيام ابتداء من تاريخ الصدور األول لإلعالن عن المنح الموقت كل طعن يقدم بعد انقضاء األجل الممنوح ال 

يؤخذ بعين االعتبار.

  ANEP Nْ 2030000290      التحرير 2020/02/23 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية : ورقلة
دائرة : حاسي مسعود
بلدية : حاسي مسعود

مكتب الصفقات

إعالن عن عدم جدوى
2019/12 لالستشارة رقم: 

         طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

في  المشاركين  المتعهدين  كافة  لبلدية حاسي مسعود  البلدي  الشعبي  المجلس  يعلم رئيس 

االستشارة رقم: 2019/12 والمعلن عنها بالجرائد الوطنية التالية :

- EL tahrir بتاريخ : 2019/05/14

والمتعلقة بـ:

دراسة انجاز خزان مائي بسعة 1000م3 بحي الشيخ بوعمامة

أن هذا طلب العروض غير مجدي.

  ANEP Nْ 2030000276      التحرير 2020/02/23 



اأ�ـــــســـــفـــــرت 
اجلـــــــولـــــــة 
من  الــثــالــثــة 
مـــــرحـــــلـــــة 
ـــــــودة  ـــــــع ال
ــــة  ــــس ــــا� اخل
بــالــبــطــولــة 
ــة  ــي ــرف ــس ــ� ال
ــــة  ــــط ــــراب ل
ويف  اجلــلــفــة 
جمــمــوعــتــهــا 

الأوىل ، عن متكن فريق اأمل اجللفة بقيادة مدربه الفذ دحمان 
 " ال�سالت من �سحق جاره اإحتاد اأولد نايل بثمانية اأهداف كاملة 
"  وبهذا النت�سار  قيب�س 4 ، بن جدو 1 ، تومي 1 ، �سابر 1 ، �سداد 1 
الباهر وامل�ستحق يبقى رفقاء القائد الطيب ديق�س على مركزهم 
الريادي بر�سيد 32 نقطة ، وبفارق نقطتني عن الو�سيف وفاق 
الزعفران �ساحب 30 نقطة ، مما يوحي اأن التناف�س بينهما على 
تاأ�سرية ال�سعود اإىل الق�سم اجلهوي �سيتوا�سل حتى اآخر حمطة 
اأن ممثل عا�سمة الولية هو الأقرب  من عمر البطولة ، ويبدو 
اأن  غري   ، املتبقية  املقابالت  برنامج  اإىل  بالنظر  التتويج   اإىل 
هذا الأمر ل ي�سمن اأي �سيء بحكم اأنه جمرد جزء من احل�سابات 
والنتائج   بالأحداث  زاخر  القدم  كرة  ميدان  لأن   ، والتكهنات 
الغريبة والعجيبة ، لكن من خالل قراءة واقعية ن�ستطيع القول 
اأن ت�سكيلة الأمل برثاء  تعدادها وخرته �ستظل املر�سح الأول 
رئي�س  ك�سفه  ما  وهو   ، املطاف  نهاية  يف  التتويج  من�سة  ل�سعود 
" اأنه  " يف اآخر ت�سريح اإعالمي بعد اأن قال  " فوؤاد تومي  الفريق 
ل يت�سور باأن يخ�سروا الرهان هذه املرة بعد ت�سحيات وحتركات 
م�سنية ، وهو ما جعله يبعث ر�سالة اإىل الأن�سار يطلب منهم  فيها 
مبوا�سلة الدعم والت�سجيع ، مع التاأكيد لهم اأن ال�سعود لن يفلت 

من فريقهم و�سيفرحون كثريا هذه ال�سائفة.
 عمر ذيب
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ــاط  ــب ــس ــ� اأعـــلـــنـــت جلــنــة الن
باجلزائر  القدم  كرة  لرابطة 
نادي  رئي�س  بحق  عقوبة  عن 
يلعب  ــذي  ال عــزازقــة،  �سبيبة 
وذلك  الهواة،  دوري  يف  فريقه 
العتداء  حادثة  خلفية  على 
حــكــام  �ــســحــيــتــهــا  راح  الـــتـــي 
املباراة، التي جمعته مع النادي 

ال�سطايفي. الأفريقي 
�ساحي  الرئي�س،  اإيقاف  وتقرر 
ن�ساط  اأي  ممار�سة  عن  فريد، 
�سنوات   3 ــدى  م على  ريــا�ــســي 
اإثر اعتدائه �سربًا على  كاملة، 
مرافقيه  برفقة  املباراة،  حكام 
ــة مـــن الإداريــــــني،  ــوع ــم وجم
النادي  مع  فريقه  تعادل  عقب 

ال�سيف بهدف يف كّل �سبكة.
كانا  لعبني  العقوبات  وطاولت 
كرة  هــّز  الــذي  العــتــداء  وراء 
اأ�سبوع،  القدم اجلزائرية، قبل 
اإذ اأعلنت ذات الهيئة عن اإيقاف 
 6 ملــدة  في�سل  �سفيح  الــالعــب 
الذي  بلقا�سي  وزميله  اأ�سهر، 
واحـــدة  مــبــاراة  ــن  ع �سيغيب 

فقط.
يف  املذكوران  الالعبان  و�سارك 
والإهــانــة  بال�سرب  العــتــداء 

اللفظية عقب املباراة.
عزازقة  �سبيبة  نادي  و�سُيحرم 
ــريه خـــالل اأربـــع  ــاه ــم مـــن ج
مباريات، بعد ت�سببها يف اأحداث 
كما  للمقذوفات،  ورمــي  عنف 

ال�ستقبال  على  النادي  �سُيجر 
عزازقة،  مدينته،  عن  بعيداً 
يف مباراتيه املقبلتني من دوري 

الهواة.
ـــف خمــتــلــف  ـــن ـــع ــــرب ال ــــس و�
الـــــــدوريـــــــات اجلــــزائــــريــــة 
خـــالل املــنــتــ�ــســف الــثــاين من 
غري  �سغط  كطريقة  املو�سم، 

الالعبون  ي�ستعملها  ريا�سية 
اجلماهري،  وحتى  ــون  والإداري
اأو  ال�سعود  حتقيق  اأجـــل  مــن 
ــن الـــنـــزول، وهـــو ما  الــنــجــاة م
نتجت عنه عقوبات من هيئات 
والهاوية  املحرتفة  القدم  كرة 

باجلزائر.
ق.ر

موؤ�س�سة   90 ا�ــســتــالم  يــرتــقــب 
فندقية جديدة بوهران يف اآفاق 
احت�سان  مبنا�سبة  ذلك  و   2021
األــعــاب  ــالد  ــب ال غـــرب  عا�سمة 
 ،2021 املتو�سط  الأبي�س  البحر 
اخلمي�س  اليوم  ا�ستفيد  ح�سبما 
و  لل�سياحة  املحلي  املدير  لــدى 

ال�سناعات التقليدية .
و  ال�سياحة  مديرية  وتتوقع 
لوهران  التقليدية  ال�سناعات 
يف  فندقي  م�سروع   90 ا�ستالم 
حت�سبا   2021 يف  يــونــيــو  اآفــــاق 
املتو�سط  الأبي�س  البحر  لألعاب 
بلعاب�س  ـــواأج  ل اأبـــرزه  ح�سبما 

قامي بن عمر.
وتـــتـــوفـــر هـــــذه املــوؤ�ــســ�ــســات 
درجــات  خمتلف  من  الفندقية 
الت�سنيف على اأكرث من 12.572 
با�ستحداث  و�ست�سمح  �سرير 
مبا�سر  �سغل  من�سب   4.029
حيز  �سيدخل  م�سروع   12 منها 
الأول  ال�سدا�سي  خالل  اخلدمة 
يت�سع  و  اجلــاريــة  ال�سنة  ــن  م
 400 و�سيوفر  �سرير   2.000 ل 
اأ�ساف  كما  مبا�سر  �سغل  من�سب 

نف�س امل�سدر.
اإطار  يف  امل�ساريع  هذه  تدخل  و 
 100 يت�سمن  ا�ستثماري  برنامج 
م�سروع ي�سم 16.676 �سرير ومن 
ا�ستحداث  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه 
6.454 م�سروع وفق ذات امل�سوؤول 
املوؤ�س�سات  هذه  جميع  اأن  لفتا" 
ـــرية  ــة تـــــرتاوح وت ــي ــدق ــن ــف ال
الأ�سغال بها بني 3 و 98 يف املائة و 
من خمتلف درجات الت�سنيف ".

ــتــثــمــارات  ال�ــس ـــذه  تـــاأتـــي ه و 

الفنادق  حظرية  اإىل  لت�ساف 
عا�سمة  عليها  تــتــوفــر  ــي  ــت ال
ب  املــقــدرة  و  اجلــزائــري  الغرب 

. فندقية  موؤ�س�سة   178
املتوقفة  الأ�سغال  وبخ�سو�س 
بوهران  الفندقية  للموؤ�س�سات 
م�ساريع   9 ت�سجيل  مت  فــقــد 
ب  ال�ستيعابية  طاقتها  تقدر 
املحلي  املدير  وفق  �سريرا   666
لل�سياحة و ال�سناعة التقليدية، 
التوقف  اأ�سباب  اأن   " اىل  م�سريا 

و  امل�سروع  مالك  وفاة  اإىل  يعود 
كذا التمويل".

ت�سنيف  لمركزية  اإطـــار  ويف 
برجمة  مت  الفندقية  املوؤ�س�سات 
ت�سنيفه  بــغــيــة  ــا  ــدق ــن ف  58
ــى تــراخــيــ�ــس  ــل واحلـــ�ـــســـول ع
امل�سريمن  اعتماد  و  ال�ستغالل 
املكلفة  الولئية  اللجنة  قيل 
الأ�سبوع  املقررة  العملية  بهذه 

القادم، ح�سبما اأ�سري اإليه.
ق.ر

ـــدوار،  ــرمي م ــك انــتــقــد عــبــد ال
اجلــزائــريــة  الــرابــطــة  رئي�س 
اجلمعة،  يـــوم  الـــقـــدم،  ــرة  ــك ل
الدرجة  فــرق  روؤ�ــســاء  �سيا�سة 
اأنــهــم  اإىل  مــ�ــســريا  ــة،  ــي ــان ــث ال
الــفــو�ــســى  خــلــق  "يتعمدون 

للح�سول على مطالبهم".
ت�سريحات  يف  ــــدوار  م وقـــال 
لــــالإذاعــــة املــحــلــيــة، الــيــوم 
الأندية  روؤ�ساء  "اأدعو  اجلمعة: 
والتزام  بال�سر،  التحلي  اإىل 
الـــهـــدوء، والــتــفــكــري يف طــرق 
من  لال�ستفادة  وقانونية  فعالة 

دعم ال�سلطات اجلزائرية".
لن  املقاطعة  "خيار  ــاف:  ــس واأ�
كل  على  الكارثة  �سوى  يجلب 

الأندية".
فكرة  رف�ست  "الرابطة  وتابع: 
 ،20 اجلــولــة  مباريات  تاأجيل 

مع  بحزم  �سنتعامل  اأننا  واأوؤكــد 
�ستنفذ  الــتــي  الأنــديــة  كــافــة 
ما  وفق  باملقاطعة،  تهديداتها 
تن�س عليه اللوائح والقوانني".

ووا�سل: "�سراحة مل اأفهم حلد 
رئي�س  حللو،  مراد  تعيني  الآن، 

كممثل  داي،  ح�سني  ن�سر  نادي 
لأنـــديـــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
الــدرجــة  يف  ين�سط  وفــريــقــه 

الأوىل، هذا غري معقول".
ــاء  ــس روؤ� ــن  م "اأمتنى  واأردف: 
الأوىل  ــة  ــرتف ــح امل الأنـــديـــة 

�سفوفهم،  يوحدوا  اأن  والثانية 
مبرافقتهم  بعدها  ــم  ــده واأع
والريا�سة  ال�سبيبة  وزارة  اإىل 
لإيـــجـــاد خمـــرج لـــالأزمـــة، فال 
القدم  كرة  م�سلحة  �سوى  تهمنا 

اجلزائرية".
وزاد: "�سدقوين اأنا منده�س مما 
اآلت اإليه الأمور يف الدوري، فال 
الإ�سرابات،  عن  �سوى  حديث 
�سواء بالن�سبة لروؤ�ساء الأندية، 

اأو الالعبني".
معقول،  غري  اأمر  "هذا  وختم: 
األف   15 يتقا�سى  لالعب  كيف 
م�سروف  يجد  ل  �سهريا  دولر 
اأزمــة،  يف  اإنــه  ويدعي  اجليب، 
لدى  املوظفون  اإذا  يقول  ــاذا  م
ـــات احلـــكـــومـــيـــة يف  ـــرك ـــس ـــ� ال

القطاعات الأخرى؟". 
ق.ر

عقوبة قا�سية بحق رئي�ض �سبيبة عزازقة بعد اعتدائه على احلكم

األعاب البحر االأبي�ض املتو�سط بوهران: 

ا�ستالم 90 فندقا مع اأفاق يونيو 2021

مدوار: "املقاطعة لن جتلب �سوى الكارثة على كل االأندية"

اإحتاد  فريق  متكن  اأفقه  عني  �سباب  �سيفه  اأمــام  مثرية  مقابلة  يف 
الفنان  توقيع  حمل  ورائع  وحيد  بهدف  الفوز   من  الأحداب  بويرة 
اإىل  ال�سعود  ، وكان كافيا لك�سب نقاط مهمة يف �سباق  عي�سى عجلي 
الق�سم ال�سريف ، واأبقى اأ�سحاب اللونني الأحمر والأ�سود دون �سريك اأو 
منازع  ، ويعود الف�سل  يف تاألق الت�سكيلة البويرية اإىل دفاعها القوي 
 ، الفعال  اليقظ  وهجومها  املتما�سك  املكافح  ميدانها  وو�سط  املن�سجم 
، وانطالقا من  الفني وامل�سرّي  الكبري للطاقمني  العمل  وهذا بف�سل 
امل�ستوى الفني والبدين والتقني الذي و�سل اإليه الإحتاد ميكن القول 
ال�سريف  من  اأكر  البويرة  م�ستوى  واأن   ، البطولة  بلقب  جدير  اأنه 
وحان الوقت ملغادرته ، لي�سبح الأن�سار ياأملون اأن يوا�سل على نف�س 

املنوال حتى يفرحهم ويرفع من �ساأنهم اأكرث.                           عمر ذيب

طالب فريق بوجلبانة النا�سط يف ق�سم مابني الرابطات و�سط �سرق 
احل�سول  من  بوجلبانة   �سباب  فريق  حرموا    الرابطة  م�سريوا   اأن  
على ثالث نقاط لقاء �سباب بومردا�س الذي جرى مبلعب حمام عمار 
حم�سر  اإر�سال  عدم  ب�سبب  البطولة  من  الع�سرين  اجلولة  اإطــار  يف 
م�سوؤويل  وقيام   ، الع�سرين  اجلولة  لقاءات  اإجــراء  قبل   19 اجلولة 
الفريق ال�سيف باإقحام لعب معاقب خالل اجلولة ال�سابقة وح�سب 
م�سوؤويل الفريق فاإن  الفريق اأجرى لقاء اجلولة الع�سرين �سد فريق 
�سباب بومردا�س يف اإطار اجلولة الع�سرين والتي انهزم فيها الفريق 
مبلعب حمام عمار دون احل�سول على حم�سر اجلولة ال�سابقة التي 
عدم  ب�سبب  ولكن   ، معاقب  بومردا�س  �سباب  من  لعب  يوجد  فيها 
اإر�سال املح�سر مت اإدراج الالعب املعاقب ولعب �سد �سباب بوجلبانة  ، 
وحني ح�سول م�سوؤويل الفريق على املح�سر تبني اأن الالعب معاقب 
الرابطة  م�سوؤويل  اأن  اإل  الحــرتازات  تقدمي  ليتم   19 اجلولة  يف 
رف�سوها بحجة اأن هناك قانونا يجيز اإقحام الالعب يف املقابلة مامل 
ي�سدر املح�سر اخلا�س باجلولة ال�سابقة ، موؤكدين اأن ذلك قانون مت 
اإلغاء العمل به ، واأن اأي فريق ميكنه تقدمي احرتازات حال ح�سوله 

على حم�سر اجلولة ال�سابقة.
م�سوؤولو الفريق وبعد تعنت م�سوؤويل ما بني الرابطات قرروا اللجوء 
اإىل الفيدرالية اجلزائرية لكرة القدم ق�سد ا�سرتجاع النقاط التي 
الهواة  ق�سم  اإىل  لل�سعود  ت�ساعده  لعلها  اإليها  يحتاج  الفريق  �سار 

املو�سم املقبل .
ر�سيد ب 

اأمل اجللفة

�سعيفة  مباديات   .. رائع  "فريق 
وتقنيات كبرية "

اإحتاد بويرة االأحداب

كبري" العب   .. عجلي  "عي�سى 

�سباب بوجلبانة  يطالب بنقاط لقاء 
بومردا�ض بعد اقحام العب معاقب
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم: عبد ال�ستار قا�سم
-----------------------------

يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرك���ان  ي�ستمر 
فل�سطني  بتحرير  للملتزمني  ا�ستفزازهم 
فل�سطينية  دولة  اإقامة  حول  املتكررة  باأقوالهم 
وعا�سمتها  حزيران  من  الرابع  ح��دود  وفق 
بال�رعية  ي�سمى  ما  ووفق  ال�رقية،  القد�س 
ال��رتاب  كامل  حترير  اأن  ح��ني  يف  ال��دول��ي��ة. 
من  بكثري  واأق��رب  ج��دا  قريب  الفل�سطيني 
ي�سمى  م��ا  اأن  ح��ني  ويف  ح��زي��ران.  ح���دود 
الكيان  اأوجدت  التي  هي  الدولية  بال�رع7ية 

فل�سطني. �سعب  و�ردت  ال�سهيوين 
عبا�س ومن معه ما زالوا يظنون ان ما ي�سمى 
�ساحة  على  والن�ساطات  الدولية  بال�رعية 
دولة.  اإقامة  اإىل  �ستوؤدي  الدولية  املوؤ�س�سات 
مدى  على  ممتدة  جتارب  االآن  حتى  تقنعهم  مل 
هو  �رعية  ي�سمونه  ما  اأن  الزمن  من  عقود 
وال  ال�سعف،  �رعية  ولي�ست  القوة  �رعية 
ال�سلطة  جتارب  االأقل  على  العدالة.  �رعية 
اإىل  ت�سري  ال   1994 ع��ام  منذ  الفل�سطينية 
على  ب��ل  تتعزز،  الفل�سطينية  احل��ق��وق  اأن 
وال�سهاينة  با�ستمرار  تنتهك  هي  العك�س، 
ميعنون  الغربية   اال�ستعمارية  الدول  ومعهم 
واأ�سمع  الفل�سطيني.  ال�سعب  على  بعدوانهم 
عن  يتحدثون  وه��م  ال�سلطة  اأرك��ان  بع�س 
املحاكم  وعن  الدولية،  الهيئات  اإىل  جلوئهم 
زال��وا  ما  وه��م  ال��دويل،  والقانون  الدولية، 
توؤدي  قد  الن�ساطات  هذه  مثل  اأن  يتوهمون 

جمل�س  نحو  يلهثون  اإنهم  اإيجابية.  نتيجة  اإىل 
اأمواال  وينفقون  عموما،  املتحدة  واالأمم  االأمن 
ال�سعب  ح�ساب  على  ترحالهم  على  طائلة 
حق  من  التاريخ  معادالت  تنقلب  اأن  ع�سى 
حتى  يدركون  ال  هم  املظلومني.  حق  اإىل  القوة 
كان  واإذا  فا�سلة،  ال�سعف  نظرية  اأن   االآن 
ال�سهيونية  احلركة  تقليد  يريد  من  بيننا  من 
فاإن  التعاطف  لك�سب  وعويلها  بكائها  يف 
كانت  ال�سهيوين  احلركة  اأن  يعرف  ان  عليه 
كانت  الأنها  واحد  اآن  يف  قواها  وتبني  تتباكى 
نتيجة  بقيت  اإن  جتدي  ال  الدموع  اأن  ت��درك 
�سلوك  من  عهدناه  ما  ووف��ق  اخل��دود.  لطم 
با�ستمرار  يعملون  منا  املتنفذون  �سيا�سي، 
القوة  م�سادر  من  م�سدر  اأي  ت�سفية  على 
القانون  تطويره.دولة  وباإمكاننا  لدينا  يظهر 
مل�سلحة  ه��و  وال��ق��ان��ون  ت��ق��وم،  ل��ن  ال���دويل 
ي�سعون  ال��ذي��ن  ه��م  واالأق��وي��اء  االأق��وي��اء، 
ت�سارب  اإن  عليه  يدو�سون  وهم  القانون، 
يتحدى  من  �سد  وي�ستعملونه  م�ساحلهم  مع 
اإرادات���ه���م. اخ��ت�����روا ال��زم��ن واخ��ت�����روا 
باإقامة  لكم  ي�سمحوا  لن  االأمريكيون  اجلهد. 
االأمريكيون  يقيمها  التي  وال��دول��ة  دول��ة. 
�ستبقى  واإمنا  دولة،  اأبدا  تكون  لن  وال�سهاينة 
ُتنتزع  وم�ساحله.الدولة  لالحتالل  وكيال 
املنطقة  يف  القوى  معادالت  ت�ستجدى..  وال 
ال�سهاينة  اأمام  وبالتحديد  االإ�سالمية  العربية 
ال�سهاينة  ال  ت��غ��ريت.  ق��د  واالأم��ري��ك��ي��ني 
القيام  على  االآن  ق��ادرون  االأمريكيون  وال 
�سابقا،  به  القيام  على  اعتادوا  مبا  ع�سكريا 

من  للفرار  جاهزون  املقاومون  العرب  وال 
املنطقة  يف  املقاومة  تطورت  املعارك.  �ساحات 
للهجوم  موؤهلة  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  درج��ة  اإىل 
االأمريكي  بالعدوين  الهزائم  واإحلاق  الفعال 
متتلك  وهي  املقاومة،  عود  ا�ستد  وال�سهيوين. 
من ال�سالح الفتاك ما يهابه العدو، وهي قادرة 
التكتيكية  الع�سكرية  قدراتها  تطوير  على 
االأعداء  حروب  تعد  مل  واال�سرتاتيجية.  منها 
وخوفا.  ذعرا  يرجتفون  العرب  يعد  ومل  نزها، 
الكيان  �ستهزم  االإ�سالمية  العربية  املقاومة 
املتحدة  الواليات  تتمكن  ولن  ال�سهيوين، 
يف  فل�سطني  �ست�ستعيد  املقاومة  اإنقاذهم.  من 
بكامل  القد�س  و�ستعيد  ببعيد،  لي�س  وقت 
اإىل  الالجئون  و�سيعود  اأنحائها،  وبكافة  حلتها 
فل�سطني  دولة  الله.  باإذن  وممتلكاتهم  ديارهم 
قريبا،  �ستقوم  الفل�سطيني  الرتاب  كامل  على 

حزيران. لدولة  هناك جمال  يكون  ولن 
مدة  مدى  على  الع�سكرية  قواها  بنت  غزة 
احل��دث  ت�سابق  وه��ي  ال��زم��ن،  م��ن  ق�سرية 
حرب  اأي  ويف  القوة.  من  مزيد  ع  ال�ستجما 
�ست�سيطر  قادمة،  حمال  ال  حرب  وهي  قادمة، 
املقاومة ف5ي غزة على جنوب فل�سطني على 
ال�سهاينة  �سيالقي  ال�سمال  ومن  تقدير.  اأقل 

�سينهار. الكيان  وو�سط  اأهواال، 
لكن  الكالم،  بهذا  �سيهزاأ  من  هناك  بالتاأكيد   
على  يراهن  من  هناك  وهل  قريب.  لناظره  غدا 
هي  فل�سطني  حترير  نحو  الطرق  اأق�ر  ذلك؟ 
العربية  املنطقة  يف  املقاومة  لقوى  االن�سمام 

�سالمية. االإ

اأقرب من دولة عبا�ض النهر  البحر اىل  دولة فل�سطني من 

نتنياهو: �سفقة القرن �ستنفذ لو خ�سر ترامب االنتخابات 
بخ�سارتي �ستتاأثر  لكنها 

اأخبار فل�سطني

االح��ت��الل  وزراء  رئي�س  اأع���رب 
بنيامني  واليته،  املنتهية  االإ�رائيلي 
فاز  لو  حتى  باأنه  ثقته  عن  نتنياهو 
الرئا�سية  باالنتخابات  دميقراطي 
القرن"  "�سفقة  فاإن خطة  االأمريكية 
�سوف  ترامب  دونالد  قدمها  التي 

تطبق.
مع  مقابلة  يف  نتنياهو  وا�ستدرك 
�سحيفة "اجلوريزمل بو�ست" العربية، 
اخلطة  تنفيذ  وق��ف  ميكنه  ما  اإن   ،
االأمريكية هو عدم فوزه باالنتخابات 
التي �ستجري يف الثاين من مار�س/

اآذار املقبل.
"�سفقة  اإ�سارة اىل  وقال نتنياهو يف 
خطة  طرح  "مبجرد  املزعومة  القرن" 
حتريكها،  مت  االأه��داف  ف��اإن  ترامب، 

اأي  ال�سعب جًدا على  و�سيكون من 
اإدارة اإعادتها".

ويف اإ�سارة اإىل عمل جلنة اأمريكية-
ر�سم  على  م�سرتكة  اإ�رائيلية 
قال  الغربية  بال�سفة  ال�سم  خرائط 
قدًما  امل�سي  على  "�سنعمل  نتنياهو 
من  االنتهاء  مبجرد  اخلطة  ه��ذه  يف 
ت�ستغرق  ولن  اخلرائط،  ر�سم  عملية 
اأعيد  طاملا  طوياًل  وقًتا  العملية  هذه 

انتخابي".
اأمريكية،  اإدارة  "اأي  واأ���س��اف 
اأن  يجب  جمهورية،  اأو  دميوقراطية 
تعمل وفق احلقائق اجلديدة، �سيكون 
اجلديد يف  الو�سع  ياأخذوا  اأن  عليهم 
اأن  من  متاأكد  "اأنا  االعتبار".وتابع 
االإدارة املقبلة، مهما كانت، �ست�سطر 
اإىل التفكري يف حقيقة اأن هناك خطة 

جديدة."
الرئا�سية  االنتخابات  و�ستجري 
االأمريكية يف نوفمرب/ت�رين الثاين 

املقبل.
ومل يبد نتنياهو قلقا من فوز مر�سح 

باالنتخابات  اأمريكي  دميقراطي 
مع  جيد  ب�سكل  "�ساأعمل  وق��ال 

الدميقراطيني اأو اجلمهوريني".
م�سري  على  القلق  عن  اأعرب  لكنه 
خ�سارته  حال  يف  املزعومة  اخلطة 
الثاين  يف  "االإ�رائيلية"  االنتخابات 

من مار�س املقبل.
رئي�س  اأنني  "طاملا  نتنياهو  واأ�ساف 
اأ�سلحة  متتلك  لن  اإيران  فاإن   ، وزراء 

نووية".
وال��ع��رب  الفل�سطينيون  وك���ان 
االأوروب��ي��ة  وال���دول  وامل�سلمون 

معار�ستهم  عن  اأعلنوا  والغربية 
للخطة املزعومة اأو رف�سهم لها.

نتنياهو  بنيامني  اأن  ذك��ره،  اجلدير 
مع  االعالمية  ت�ريحات  من  يكر 
الثالثة  اال�رائيلية  االنتخابات  قرب 
يف  ا�سهمه  لرفع  منه  حماولة  يف 
ت�سكيل  من  ليتمكن  االنتخابات 
الئتالف  حاجته  عن  بعيدا  حكومة 
ابي�س  ازرق  كتلة  م��ع  حكومي 
بزعامة بيني غانت�س، والتي �ستكون 
مالذه للهروب من املالحقة القانونية 

على ملفات ف�ساد بحقه.

اأطلقت قوات االحتالل االإ�رائيلي، 
جتاه  احلي  الر�سا�س  ال�سبت،  ام�س 
االأرا�سي الزراعية �رق خانيون�س 
مرا�سلنا،  واأكد  غزة.  قطاع  جنوب 
اأطلقت  االإ�رائيلية  ال��ق��وات  ان 
النار ب�سكل ع�سوائي اجتاه اأرا�سي 

املواطنني، دون وقوع اإ�سابات.
االح��ت��الل  ق���وات  اأّن  اإىل  ُي�سار 
توا�سل اإطالق النار �سوب اأرا�سي 
غزة  حمافظات  �رقي  املواطنني 
اخلم�س، للت�سيق عليهم والإجبارهم 

على ترك اأرا�سيهم املزروعة.

االحتالل يطلق 
النار جتاه اأرا�سي 

املواطنني �سرق 
بينت يوعز لوزارته مبنع البناء الفل�سطيني يف مناطقخانيون�ض

)B( بال�سفة

اأوعز وزير احلرب االإ�رائيلي نفتايل 
ي�سمى  ملا  ال�سبت،  اأم�س  بينيت، 
مبنع  لوزارته  الق�سائي  بامل�ست�سار 

الفل�سطيني  البناء 
القريبة  املناطق  يف 
امل�ستوطنات  من 
�سمن  ال��واق��ع��ة 
امل�سنفة  املناطق 
جنوب  يف   ،)B(

مدينة نابل�س.
واأك�������د ال��ق��ن��اة 
العربية،  ال�سابعة 
الفل�سطيني  البناء  منع  قرر  بينت  ان 
املتاخمة من م�ستوطنات  املناطق  يف 

املناطق  وتلك  و"عيلي"،  "�سيلو" 
لل�سلطة  ومدنًيا  اإداري���ة  خا�سعة 
عليه  تن�س  ما  بح�سب  الفل�سطينية، 
القرار  هذا  "او�سلو".وجاء  اتفاقية 
بعد اإعالن االحتالل يف وقت �سابق، 
املناطق  يف  الفل�سطيني  البناء  حظر 
ثلثي  ت�سكل  والتي   ،C امل�سنفة 
ذلك  ويعد  املحتلة،  ال�سفة  م�ساحة 
نّية )اإ�رائيل( يف فر�س ال�سيادة على 

اأرا�سي الفل�سطينية.

�سياء زكريا �ساكر 
الفالوجى

نوٍع  من  حكايٌة 
ف���ري���د، ح��ك��اي��ٌة 
عندها  ي��ت��وق��ف 
ال���زم���ن، الأن��ه��ا 
ال  ببطٍل  تتعلق 
غبار،  ل��ه  ي�سق 
بطٌل ولد يف زمٍن 
كل  فيه  عجزت 
العرب  جيو�س 
يف  الوقوف  على 
وج���ه االح��ت��الل 
هو  ال�سهيوين، 

)الفالوجى( من  البطل �سياء زكريا �ساكر االآغا  االأ�سري 
عقله  ثنايا  يف  يختزل  اأ�سرٌي  خانيون�س،  مدينة  �سكان 
اليوم  هذا  اأنهى  الذي  وهو  االأ���ر،  مع  طويلًة  حكايًة 
ربع قرٍن يف �سجون االحتالل. منذ كان �سغرياً، ت�رب 
تربى  فقد  ثائراً وعمالقًا،  منه  ف�سنعتا  واملرارة،  االأ�سى 
يف اأح�سان املخيمات التي خرج منها ال�سهداء واالأ�رى 
و�سار فى اأزقة اأحياء خانيون�س التي تعترب االأكر فقراً، 

واالأكر عزًة وكرامة.
االأ�سري  حياة  عن  نبذة  يعر�س  االأ���رى  اإع��الم  مكتب 
�سجون  وداخل  الن�سال  يف  اأفناها  والتي  االآغا،  �سياء 

االحتالل؛ دفاعًا عن كرامة �سعبه ووطنه.
ني�سان لعام  التا�سع ع�ر من �سهر  نبذة عن حياته: يف 
احلياة، ومنذ نعومة  اإىل  االآغا  االأ�سري �سياء  1975 وفد 
عمره  يكن  مل  احلجارة،  انتفا�سة  يف  �سارك  اأظافره 
يتجاوز ال13 عامًا، اآنذاك، حتى اإذا بلغ ال16 ربيعًا التحق 
العا�سفة  قوات  �سمن  عمل  فقد  املقاومة،  ب�سفوف 
وهو  الع�سكري  بالعمل  وانخرط  فتح،  حلركة  التابعة 
االأ�سري  نفذ  الحق  وقٍت  خالل  اجل�سور.  املقدام  ال�ساب 
م�ستوطنات  جممع  �سد  بطولية  عملية  االآغ��ا  �سياء 
اأدت  وقد  خانيون�س،  اأر�س  على  اجلاثم  قطيف  غو�س 
ال�سابط  امل�ستوطنة  اأمن  م�سوؤول  مقتل  اإىل  العملية 
اغتيال  االأخري يف عملية  اإميات�س حاييم، وقد كان �سارك 
يو�سف  واأبو  عدوان،  كمال  نا�ر،  كمال  الكبار،  القادة 
االأ�سري  االحتالل  اعتقل  بتاريخ10/10/1992،  النجار. 
ع�سقالن،  حتقيق  مركز  اإىل  الفور  على  ونقله  االآغ��ا، 
اأنواع  اأب�سع  بحقه  االحتالل  خمابرات  مار�ست  وهناك 
كل  وا�ستخدمت  كما  والتهديد،  وال�سغط  التعذيب 
اأ�سكال العقاب اجلماعي بحق عائلته، وحرمته من روؤية 
ذويه ل�سنواٍت عديدة. م�سرية االأ�ر: عقب مرور عامني 
على توقيف االأ�سري االآغا اأ�سدرت املحكمة الع�سكرية 
احلياة،  مدى  الفعلي  بال�سجن  بحقه  ال�سهيونية حكمها 
ويقينه  بق�سيته،  اإميانه  تزعزع  اأن  ت�ستطيع  مل  ولكنها 
�سابراً  فكان  وال�سجان،  ال�سجن  وزوال  الن�ر  بحتمية 
على االأمل، مرابطًا عليه وهو يعي�س على اأمل احلرية يف 
اأي وقت.ل�سياء �سقيٌق اآخر كان اأ�سرياً ونال حريته، وهو 
حممد، وقد اعتقل بتاريخ 2003، وحكم عليه االحتالل 
بال�سجن الفعلي مدة 12عامًا، وقد اأم�ساها كاملة داخل 
�سعبة  حلظات  وكانت  ال�سجان،  قيد  من  وحترر  االأ�ر 
يزال  بينما هو ال  للحرية،  �سقيقه  على �سياء حني ودع 
حلظات  اإىل  االآغا  االأ�سري  تعر�س  الق�سبان.وقد  خلف 
احلاج زكريا  والده  وفاة  اأبرزها  كان  االأ�ر  داخل  قا�سية 
اأ�سعب  من  وفاته  خرب  ك��ان  فقد   ،2005 ع��ام  االآغ��ا 
اللحظات التي عا�سها �سياء و�سقيقه حممد قبل حترره، 
فقد ُحرما من اإلقاء نظرة الوداع على جثمانه قبل مواراته 
�سمن  حريته  ينال  اأن  يجب  كان  االآغ��ا  الرى.االأ�سري 
الدفعة الرابعة من �سفقة اإحياء املفاو�سات مع ال�سلطة 
نهاية العام 2013، غري اأن االحتالل وكعادته اأخلف وعده 
بحق االأ�سري االآغا، وكان من بني 30 اأ�سرياً جرى عرقلة 
االإفراج عنهم.رغم كل �سيء ال يزال االأ�سري االآغا على 
واأنه ومهما طالت  اأحد،  يغلق على  ال�سجن ال  باأن  يقني 
اأح�سان  اإىل  ويعود  قيوده  �ستك�ر  حمالة  ال  ال�سنوات 

ذويه واأهله ليكمل م�سوار عطائه.
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اأمري قطر �سيبداأ جولة عربية اليوم ت�سمل 
االأردن، تون�ض واجلزائر..

قراءة / حممد علي
------------------ 

نباء  االأ وكالة  ذك��رت  ما  وبح�سب 
ال�سبت،  م�����س  اأ "قنا"،  القطرية 
ق��ادة  م��ع  قطر  دول��ة  اأم��ري  �سبحث 
دعم  "�سبل  الثالث  العربية  الدول 
املتينة  االأخوية  العالقات  وتعزيز 
دولهم  م��ن  وك��ل  قطر  دول���ة  ب��ني 
امل��ج��االت،  خمتلف  يف  ال�سقيقة 
النظر  وجهات  تبادل  اإىل  باالإ�سافة 
ب��رز  واأ قليمية،  االإ الق�سايا  ح��ول 

العاملية  ال�ساحة  على  امل�ستجدات 
امل�سرتك". االهتمام  ذات 

متيم  االأمري  اأجراها  زيارة  اآخر  وكانت 
مار�س   30 يف  االأردن  اإىل  حمد  بن 
له  خارجية  جولة  اأول  �سمن   ،2014
البالد،  يف  احلكم  مقاليد  توليه  بعد 

.2013 العام  منت�سف 
عمان  ب��ني  ال��ع��الق��ات  و���س��ه��دت 
بعد  خا�سة  كبرية،  قفزة  والدوحة 
البلدين،  بني  ال�سفراء  تبادل  عودة 
وتقدمي  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  منت�سف 

بقيمة  للمملكة  م�ساعدات  قطر 
دوالر. مليون   500

ي��ول��ي��و   16 يف  االأردن،  وع����نّي 
بقطر،  له  جديداً  �سفرياً  املا�سي، 
العالقات  ع��ودة  باجتاه  خطوة  يف 
�سحب  من  عامني  بعد  طبيعتها،  اإىل 
الدوحة  عينت  كما  االأردين،  ال�سفري 
جا�سم  بن  نا�ر  بن  �سعود  ال�سيخ 

عمان. يف  لها  �سفرياً  ثاين  اآل 
اأمري  �سيتوجه  مت�سل  �سياق  ويف 
املقبل،  االثنني  يوم  تون�س،  اإىل  قطر 
امل�ستوى،  رفيع  وف��د  ���س  راأ على 
واملالية؛  اخلارجية  وزي��ري  ي�سم 
البلدين  بني  التعاون  عالقات  لبحث 

دعمها. و�سبل 
يف  التون�سية،  الرئا�سة  واأعلنت 
"بدعوة  ال�سبت:  اليوم  لها  بيان 
�سعيد،  قي�س  اجلمهورية  رئي�س  من 
متيم  ال�سيخ  ال�سمو،  �ساحب  يوؤدي 
قطر،  دولة  اأمري  ثاين،  اآل  حمد  بن 
 24 يومي  تون�س  اإىل  ر�سمية  زيارة 
وفد  راأ�س  على   ،2020 فرباير  و25 
باخل�سو�س  ي�سم  امل�ستوى  رفيع 
وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

املالية". ووزير  اخلارجية، 

ب��رن��ام��ج  "يت�سمن  واأ����س���اف���ت: 
اجلمهورية  رئي�س  بني  لقاء  الزيارة 
جل�سة  تليه  ق��ط��ر،  دول���ة  م���ري  واأ
البلدين  وف��دي  بني  مو�سعة  عمل 
التعاون  عالقات  بحث  خاللها  يتم 
يف  وتثمينها  دعمها  مزيد  و�سبل 

االأولوية". ذات  املجاالت 
جت�سيداً  لتون�س  الزيارة  هذه  وتاأتي 
دفع  م��زي��د  يف  امل�سرتكة  للرغبة 
التعاون  وتعزيز  الثنائية  العالقات 

البلدين. بني 
عبد  اجلزائري  الرئي�س  من  وبدعوة 
متيم  ال�سيخ  ي�سل  ت��ب��ون،  العزيز 
االثنني  ي��وم  اجل��زائ��ر،  اإىل  حمد  بن 
تبادل  اإطار  يف  تاأتي  والتي  املقبل، 
وتوطيد  البلدين  ب��ني  ال��زي��ارات 
وكالة  ذك��رت  ح�سبما  العالقات، 

اجلزائرية. نباء  االأ
املرتقب  االجتماع  ي�سهد  و�سوف 
تناول  قطر  واأمري  تبون  الرئي�س  بني 
دول  تخ�س  التي  الق�سايا  من  عدد 
والعمل  ليبيا،  مقّدمتها  ويف  اجلوار، 
الدولية  امل�ساعي  حول  االتفاق  على 
احلل  اإيجاد  عن  الباحثة  قليمية  واالإ

املنطقة. يف  لقائم  لل�راع 

اأيام.  اآل ثاين"، جولة عربية ت�سمل كاًل من االأردن وتون�ض واجلزائر، ت�ستمر ثالثة  "متيم بن حمد  ال�سيخ  اأمري قطر  �سيبداأ 

املتحدة  لالأمم  ال�سامي  املمثل  اأعلن 
ميجيل  احل�����س��ارات،  ل��ت��ح��ال��ف 
عن  بالرباط،  موراتينو�س،  اأنخيل 
الحت�سان  فا�س،  مدينة  اختيار 
احل�سارات  لتحالف  العاملية  القمة 
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�����س����ار م���ورات���ي���ن���و����س، يف  واأ
وزير  مع  لقائه  عقب  ت�ريحات 
ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 

املقيمني  وامل��غ��ارب��ة  ف��ري��ق��ي  االإ
نه  اأ اإىل  بوريطة،  نا�ر  باخلارج، 
بالنظر  ف��ا���س  مدينة  اخ��ت��ي��ار  مت 

الروحية. ورمزيتها  لعراقتها 
ما  كثريا  اإن  االأممي  امل�سوؤول  وقال 
نقاذ  اإ ���رورة  عن  احلديث  ي��دور 
علينا  يتعني  لكن  االأر�س،  كوكب 
امل�سرتك  العي�س  نتعلم  اأن  اأي�سا 
وجود  وتفهم  املتبادل  واالح��رتام 
دي��ان��ات وث��ق��اف��ات وح�����س��ارات 

ه��ذا  يج�سد  وامل��غ��رب  خمتلفة، 
خالل  �سيتم،  نه  اأ واأ�ساف  االأمر". 
ت��ت��واف��ق مع  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة،  ه��ذه 
ن�ساء  الإ ع�رة  اخلام�سة  الذكرى 
االأوىل  وتعد  احل�سارات  حتالف 
اإفريقية،  اأر���س  على  نوعها  من 
ن�سائه،  اإ منذ  التحالف  عمل  تقييم 
اإع��داد  اخل�سو�س،  على  ول��ك��ن 
ن��ق��اذ  خم��ط��ط ع��م��ل م��ن اأج���ل اإ
ال�سامي  املمثل  واأعرب  ن�سانية.  االإ

امتنانه  عن  احل�سارات  لتحالف 
ل��دع��م امل��ل��ك حم��م��د ال�����س��اد���س 
احلدث  لهذا  املغربية"  واململكة 
جهود  بف�سل  نه  اأ موؤكدا  العاملي، 
"�سن�سمن  واملغرب  املتحدة  االأمم 
لتحالف  العاملية  للقمة  كبريا  جناحا 

احل�سارات".
ق/د

���رف  اأ ف��غ��اين  االأ الرئي�س  اأ�سدر 
تعليمات  ال�سبت،  م�����س  اأ غ��ن��ي، 
�سد  الع�سكرية  العمليات  بوقف 
اتفاق  اإطار  يف  "طالبان"،  جماعة 

واجلماعة. امريكا  بني  ال�سالم 
بقرار  ل��ه،  بيان  يف  غني،  ورح��ب 
البالد  ع��م��وم  يف  العنف  خف�س 
الليلة  منت�سف  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
املذكور،  االتفاق  مبوجب  املا�سية، 
ذلك  ي��وؤدي  اأن  متنياته  عن  معربا 

النار. اإطالق  وقف  بدء  اإىل 

االأمنية  ال��ق��وات  "اأمر  ن��ه  اإ وق��ال 
ملدة  طالبان  �سد  العمليات  بوقف 
العمليات  ا�ستمرار  مع  اأ�سبوع، 
م�سريا  االإرهابية"،  املنظمات  �سد 
بني  ال�سالم  اتفاق  توقيع  اأن  اإىل 
�سيزيل  وطالبان،  املتحدة  الواليات 

االأفغاين. احلوار  بدء  اأمام  العوائق 
التو�سل  مت  الذي  االتفاق،  ومبوجب 
قبل  وطالبان  وا�سنطن  بني  ليه  اإ
العنف  احل��رك��ة  تخف�س  ي����ام،  اأ
 22 ال�سبت  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

 7 ومل��دة  اجل���اري  �سباط  ف��رباي��ر/ 
ب�سكل  هجماتها  وتقل�س  ي��ام،  اأ

. كبري
الواليات  تفرج  اأن  املنتظر،  ومن 
 5 عن  االأفغانية  واحلكومة  املتحدة 
حمتجزين  طالبان  من  عن�ر  اآالف 
�راح  االأخ��رية  تطلق  فيما  لديها، 

رهينة. األف 
الغزو  منذ  اأفغان�ستان،  وت�سهد 
�راعا   ،2001 ع��ام  م��ري��ك��ي  االأ
وال��ق��وات  جهة  م��ن  ط��ال��ب��ان  ب��ني 

احل��ك��وم��ي��ة وال���دول���ي���ة ب��ق��ي��ادة 
ما  اأخ����رى،  م��ن ج��ه��ة  وا���س��ن��ط��ن 
ال�سحايا  اآالف  �سقوط  يف  ت�سبب 

ملدنيني. ا
على  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  وت�سيطر 
وحدات   407 اأ�سل  من   59 نحو 
اأفغان�ستان،  منها  تت�سكل  داري��ة  اإ
وحدة   119 يف  بنفوذ  تتمتع  بينما 
الواليات  مكتب  تقرير  وفق  اأخرى، 

اأفغان�ستان. اإعمار  الإعادة  املتحدة 
ق/د

املغرب حتت�سن القمة العاملية لتحالف احل�سارات قريبا 

الرئي�ض االأفغاين ياأمر بوقف العمليات �سد جماعة "طالبان"

م�ساء  "رويرتز"،  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
قتل  تركيا  جنديا  ب���اأن  ال�سبت، 
لقيت  اأ بقنبلة  هجوم  يف  دل��ب،  ب��اإ
ال�سوري.  اجلي�س  قوات  جانب  من 
اإعالن  من  يومني  بعد  ذلك  وياأتي 
اخلمي�س،  الرتكية،  الدفاع  وزارة 
واإ�سابة  جنودها  من  اثنني  مقتل 
زعمها.  ح�سب  دل��ب  اإ يف  اآخرين   5
ل�  فاد  اأ قد  ع�سكري  م�سدر  وكان 

ال�سوري  اجلي�س  ب��اأن  اليوم،   ،RT
امل�سلحني  ملواقع  ق�سف  عمليات  نفذ 
الدويل  الطرق  اإدلب مبحيط  يف ريف 

.M4
ميهد  اجلي�س  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 
نريان  عرب  املنطقة  يف  قواته  لتقدم 

اجلوية. وال�ربات  املدفعية 
فادت  اأ اليوم،  من  �سابق  وقت  ويف 
ال�سورية  الر�سمية  "�سانا"  وكالة 

ملحاور  ا�ستهدافه  كثف  اجلي�س  باأن 
امل�سلحني  م���داد  اإ وخ��ط��وط  حت��رك 
حلب  ريفي  يف  تركيا،  من  املدعومني 

وال�رقي. اجلنوبي  واإدلب  الغربي 
وتركيا،  رو�سيا  اأن  بالذكر  جدير 
الثانية  اجل��ول��ة  خ��ت��ام  يف  اأك��دت��ا 
يف  الو�سع  ح��ول  حمادثاتهما  من 
التزامهما  ال�سورية،  اإدلب  حمافظة 
اإج��راءات  حول  املوقعة  باالتفاقات 

اإدلب. منطقة  يف  الت�سعيد  وقف 
املباحثات  ختام  يف  البيان  اأكد  كما 
و18   17 ي��وم��ي  ا�ستمرت  ال��ت��ي 
دفع  اأهمية  على  اجل���اري،  ف��رباي��ر 
�سوريا  يف  ال�سيا�سية  العملية 
الذين  نف�سهم  اأ ال�سوريني  باأيدي 
الت�سوية  جهود  ي��ق��ودوا  اأن  يجب 

. وينفذوها
ق.د

جني  �سي  ال�سيني،  الرئي�س  اأر�سل 
اإىل  ر�سالة  ال�سبت  اأم�س  بينغ، 
"مايكرو�سوفت"،  �ركة  موؤ�س�س 
�سكره  عن  فيها  اأعرب  غيت�س،  بيل 
الذي  للدعم  ميليندا،  ولزوجته  له 
ال��ت�����س��دي  يف  ل��ل�����س��ني  ق��دم��اه 

اجلديد.  "كورونا"  لفريو�س 
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي يف 
يف  حرج  بوقت  االآن  "منر  ر�سالته: 
اجلديد  كورونا  فريو�س  مكافحة 
موؤ�س�سة  ل�سخاء  للغاية  ممنت  نا  ،اأ
وخلطابكما،  غيت�س  وميليندا  بيل 
مع  ت�سامنكما  عن  يعرب  ال��ذي 
اللحظة  هذه  يف  ال�سيني  ال�سعب 

لهامة". ا
ر���س��ال��ت��ه:  يف  ب��ي��ن��غ  واأ����س���اف 
من  عددا  واتخذنا  اأمتنا  "ح�سدنا 
الحتواء  امل�سبوقة  غري  التدابري 
ال��وب��اء وع��الج امل��ر���س��ى، وه��ذه 

نتائج  حتقق  اال�ستثنائية  التدابري 
على  م�����س��م��م��ون  ن��ح��ن  م��ه��م��ة. 
ال�سني  �سعب  و�سحة  حياة  حماية 
وج��دد  العامل".  ب��ل��دان  وج��م��ي��ع 
على  تاأكيده  ال�سيني  الرئي�س 
قائال:  اجل��ه��ود،  تظافر  ����رورة 
االأحيان،  من  كثري  يف  قلت  "كما 
قدر  ذو  جمتمع  ه��ي  ن�سانية  االإ
هما  وال��ت��ع��اون  وال��وح��دة  واح��د، 
الذي  املر�س  لهزمية  �سالح  اأقوى 
وكالة  افادت  اجلميع"ح�سبما  يهدد 
اأكد  وقد  هذا  لالنباء.  �سبوتنيك 
عزمه  �سابق  وقت  يف  غيت�س  بيل 
دوالر  مليون   100 مببلغ  التربع 
بعد  "كورونا"،  فريو�س  ملكافحة 
العاملية  ال�سحة  منظمة  اإع��الن 
ال��دول  مل�ساعدة  برنامج  اإط��الق 

الفريو�س. فيها  انت�ر  التي 
ق/د

ميانويل  اإ الفرن�سي  الرئي�س  طالب 
يف  اأوروبية  قمة  عقب  ماكرون، 
االحتاد،  موازنة  ب�سان  بروك�سل 
اأقرب  يف  �سوريا  حول  قمة  ب�"عقد 
مب�ساركة  ا�سطنبول  يف  ممكن  وقت 
بهدف  وتركيا  ورو���س��ي��ا  مل��ان��ي��ا  اأ
دل��ب  اإ حمافظة  يف  امل��ع��ارك  وق��ف 

ن�سانية".  اإ اأزمة  وجتنب 

وامل�ست�سارة  مل��اك��رون  و���س��ب��ق 
اجريا  اأن  مريكل  اأنغيال  ملانية  االأ
ات�����س��ال��ني ه��ات��ف��ي��ني اخل��م��ي�����س 
طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  بالرئي�سني 
اإردوغ�����ان وال��رو���س��ي ف��الدمي��ري 
�سوريا  يف  االأو�ساع  تناوال  بوتني، 

خربية. مواقع  افادت  ح�سبما 
ق/د

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  قال 
بالده  اإن  ال�سبت،  اليوم  اأردوغان، 
الوطني  "اجلي�س  ق��وات  حت��ارب 
يف  حفرت  خليفة  بقيادة  الليبي" 
من  عدد  �سقوط  اإىل  م�سريا  ليبيا، 

هناك. الرتكي  اجلانب  يف  القتلى 
م���وج���ودون  "نحن  واأ�����س����اف: 
قوات  نحارب  ليبيا  يف  بجنودنا 
هناك،  القتلى  بع�س  ولدينا  حفرت، 
قتيل   100 نحو  اأوقعنا  ولكننا 

حفرت". قوات  من  وجريح 
اأن  ال���رتك���ي  ال��رئ��ي�����س  واأك�����د 
وليبيا  �سوريا  يف  بالده  �سيا�سات 

"خيارا  وال  مغامرة"  "لي�ست 
تهربنا  ذا  "اإ ن��ه  اأ م�سيفا  عبثيا"، 
�سوريا  يف  الن�سال  خو�س  م��ن 
وعموم  املتو�سط  والبحر  وليبيا 
باهظا  �سيكون  الثمن  فاإن  املنطقة 

تعبريه. ح�سب  م�ستقبال" 
الرتكية  "حرييت"  �سحيفة  وكانت 
طيب  رج��ب  الرئي�س  ع��ن  نقلت 
اإن  قوله،  االأ�سبوع  مطلع  اأردوغان 
ليبيا  اإىل  جنديا   35 اأر�سلت  تركيا 
لن  لكنهم  طرابل�س  حلكومة  دعما 

املعارك. يف  ي�ساركوا 
ق/د

امل�سلحة  ال��ق��وات  متحدث  اأعلن 
اأن  ال�سبت  �ريع،  يحيى  العميد 
�ستزيح  اليمنية  امل�سلحة  القوات 
 4 ال�����س��ت��ار ال���ي���وم االأح����د ع���ن 
للدفاعات  �ساروخية  منظومات 
ال�����س��ه��ي��د  م��ع��ر���س  يف  اجل���وي���ة 

املهرم. عبدالعزيز 
اأم�س  يوم  اأعلن  �ريع  العميد  وكان 
�ستزيح  امل�سلحة  القوات  اأن  االأول 
منظومات  من  ع��دد  عن  ال�ستار 
اخلدمة  دخلت  التي  اجلوي  الدفاع 
اخلدمة  �ستدخل  وال��ت��ي  م��وؤخ��را، 

القادمة. يام  االأ خالل 
بيان  يف  ���ري��ع  ال��ع��م��ي��د  واأك����د 
متتاز  املنظومات  هذه  اأن  مقت�سب 
ولها  وم��ت��ط��ورة  حديثة  بتقنية 
عدد  ���س��ق��اط  اإ يف  ناجحة  جت��ارب 
اال�ستطالعية  الطائرات  من  كبري 

احلربية. والطائرات  املقاتلة 
للجي�س  اجلوية  الدفاعات  وكانت 
قد  ال�سعبية  وال��ل��ج��ان  اليمني 
الرابع  يف  اجلمعة  م�ساء  ا�سقطت، 
طائرة  احل��ايل،  ال�سهر  م��ن  ع�ر 

تابعة  تورنيدو  ن��وع  م��ن  حربية 
االأمريكي  ال�سعودي  ل��ل��ع��دوان 
يف  عدائية  باأعمال  قيامها  ثناء  اأ
حمافظة  امل�سلوب  مديرية  �سماء 

اجلوف.
للقوات  الر�سمي  املتحدث  واأو�سح 
نه  اأ �ريع  يحيى  العميد  امل�سلحة 
اأر�س  ب�ساروخ  الطائرة  اإ�سقاط  مت 
تكنولوجيا  ميتلك  م��ت��ط��ور  ج��و 
اليمن  �سماء  اأن  م��وؤك��داً  حديثة، 
اأن  ال��ع��دو  وعلى  للنزهة  لي�ست 

ح�ساب. األف  لذلك  يح�سب 
م�ساهد  احل��رب��ي  االإع���الم  ووزع 
جو  اأر������س  ����س���اروخ  اإط�����الق 
الطائرة  واإ�سقاط  اإ�سابة  وحلظة 
مت  ال��ت��ي  ال��ت��ورن��ي��دو  ال�سعودية 
وك��ذل��ك  اجل���وف  يف  ���س��ق��اط��ه��ا  اإ

احلطام. م�ساهد 
التزام  لعدم  بالنفاد  ب��داأ  ال�سرب 
الهدنة  بوقف  االأخ��رى  االأط���راف 
قبل  م��ن  ب��ا���س��ت��م��رار  وخ��رق��ه��ا 

امل�سلحة. الع�سابات 
ق/د

ال�سني  يف  حملية  حكومة  اأعلنت 
من  يبلغ  رج��ال  اأن  ال�سبت  م�����س  اأ
هوبي  قليم  اإ يف  عاما   70 العمر 
مل  لكن  كورونا  بفريو�س  اأ�سيب 
 27 بعد  اإال  اأع��را���س  عليه  تظهر 
ح�سانة  ف��رتة  اأن  يعني  مم��ا  ي��وم��ا 
من  بكثري  اأطول  تكون  قد  الفريو�س 
املفرت�سة.  يوما  ع�ر  االأربعة  فرتة 

االأطول  احل�سانة  فرتة  تعرقل  وقد 
الذي  التف�سي  انت�سار  احتواء  جهود 
�سخ�س  األفي  من  اأكر  بحياة  اأودى 
املوقع  وذكر  ال�سني.  خارج  وانت�ر 
بوؤرة  هوبي،  حلكومة  ل��ك��رتوين  االإ
الذي  الرجل  اأن  الفريو�س،  تف�سي 
قاد  جيانغ  با�سم  اأ�رته  ليه  اإ اأ�سارت 
الثاين  كانون  يناير   24 يف  �سيارته 

يف  �سنونغجيا  منطقة  اإىل  للعودة 
مدينة  من  قادما  هوبي  غرب  �سمال 
التي  ب�سقيقته  التقى  حيث  يت�سو  اإ
بيان  وذكر  باملر�س.  م�سابة  كانت 
 20 يف  بحمى  اأ�سيب  نه  اأ احلكومة 
اإ�سابته  وت��اأك��دت  �سباط  ف��رباي��ر 
وفقا  التايل؛  اليوم  يف  بالفريو�س 

خربية. ملواقع 

اليوم  ال�سينية  ال�سلطات  واأعلنت 
االإ�سابات  ح�سيلة  ارتفاع  ال�سبت، 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  املوؤكدة 
اإىل76  اجلمعة  بنهاية  البالد  داخل 
 2345 بينهم  من  حالة،   288 األف 
 20 �سفاء  اإىل  م�سرية  وف��اة،  حالة 

معاجلتهم. بعد  �سخ�س  و659  األف 
ق/د

مقتل جندي تركي باإدلب ال�سورية

ال�سني ت�سكر اأغنى اأغنياء العامل ب�سبب 
دعمه ملواجهة "كورونا" 

ماكرون يدعو لعقد قمة يف اأقرب وقت 
حول �سوريا 

اأردوغان: اأوقعنا نحو 100 قتيل 
وجريح من قوات حفرت يف ليبيا

اليوم.. ازاحة ال�ستار عن 4 منظومات 
للدفاع اجلوي باليمن

فرتة ح�سانة فريو�ض كورونا قد ت�سل اإىل 27 يوما
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خواطري جّلها تواكب الواقع كونها �سكبا لل�سعور
اأ . خل�سر . بن يو�سف 

------------------ 
ارتديت  متى  التحرير:منذ 

عباءة اخلواطر ، و هل خ�ست 
يف  الفا�سلة  الكتابة  جتارب 

؟ البدايات 

قبل  اخل��واط��ر  كتابة  يف  ب��داأت 
كانت  و  االآن  من  �سنوات  ثالث  
كانت  كونها  معنى،  بدون  تقريبا 
خ�ست  قد  و   ، خمتلطة  اأفكار 
ليفي  تاأ بداية  يف  فا�سلة  جتارب 
هذه  و  باملمار�سة  طورتها  اأن  اإىل 

كاتب. لكل  بديهية  مرحلة 
جمرد  خواطرك  كل  التحرير:هل 
حقيقية  حاالت  جميعها  اأم  خيال 
ما  اأحد  يف  ترى  هل  و  واقعية  و 

؟ اخلاطرة  يف  املثلى  قدوتك 
الواقع  تواكب  جلها  خواطري 
نعم   ، لل�سعور  �سكبا  كونها 
العودة،   فهد  مثل  اأرى  بالطبع 

ال�رقاوي  ده���م  اأ باخل�سو�س 
كذلك.

كتاب  لك  التحرير:�سي�سدر 
مو�سوم " روح اأال �سكا  " ، 

و  معنى  عن  الف�سول  ينتابنا 
ماذا  و  الت�سمية،  �سبب هذه 

؟ م�سمونه  يحتوي 

الت�سمية  معنى  احلقيقة  يف  هي 
النف�س  تاأّذت  مهما  نه  اأ اإىل  يرجع 

امل�سقاتاأ  و  امل�ساعب  واجهت  و 
ب��اردة  ت�سبح  و  ي��وم  �سياأتي 
ال  و  ب�سيء  تاأبى  ال  ذلك  حيال 
و    العنوان.  مراد  هذا  كان  تهتم 
على  يحوي  الكتاب  م�سمون 
و  �سياع  م��ن  اخل��واط��ر  بع�س 
يعني  وغريها  مباالة  وال  نفاق  

العقل. و  الروح  مت�س  نها  اأ
طموحاتك  هي  التحرير:ما 

على  اأو  ال�سخ�سية  اأكانت  �سواء 

الكتابة؟ ال�سعيد 

من  املزيد  ليف  تاأ هو  طموحي 
من  غفري  ع��دد  وك�سب  الكتب 
كاتب  كل  طموح  هذا  و  القراء، 
ا�سم  على  اأح�سل  اأن  و  طبعا، 
ميار�س  �سخ�سا  ك��وين  ك��ات��ب 

فقط. الكتابة 
الكاتب  يود  التحرير:ماذا 

اأن يقول يف م�سك اخلتام  حممد 
واجلريدة  للقارئ 

اأقول يف ختام هذا احلوار،  اأود ان 
بن  لل�سحفي  االأول  ال�سكر 
احلوار  هذا  على  خل�ر  يو�سف 
للكتاب  ���س��ن��دا  ال��ل��ه  دام�����ه  اأ
كذلك  �سكر  اأود  و  ال�سباب، 
التي  الفر�سة  هذه  على  اجلريدة 
و  ال��ل��ه  وفقكم  يل.  منحها  مت 

خطاكم. �سدد 

اأال�سكا اأدبي حتت عنوان روح  اأول كتاب  له  �سنة طالب تاريخ بجامعة مع�سكر �سدر   22 بهلول من والية مع�سكر �ساحب  حممد 

لـ :"التحرير": بهلول يف حوار  الكاتب حممد 

�سهرة  غراي�سي  �سيمون  اأحيا 
حفال  االف��ري��ق��ي��ة  ب��ك��ن��ي�����س��ة 
جمهور  ب��ح�����س��ور  مو�سيقيا 

 . معترب
�سيمون  امل��و���س��ي��ق��ار  ق���دم  و 

الزمن  من  �ساعة  خالل  غراي�سي 
مو�سيقية  مقطوعات  ع�����ر  
دائها،  اأ يف  برع  و  بعناية  اختارها 
و  الو�سطى  الع�سور  بني  متنقال 

ملعا�رة. ا

و  امل��ك��ان  اأ���س��واء  اأ���س��ف��ت  و 
على  خ��ا���س��ا  ط��اب��ع��ا  ق��دا���س��ت��ه 
التي  املو�سيقية  امل��ق��ط��وع��ات 
وقعها  التي  و  غراي�سي،  قدمها 
على  العامليني  املو�سيقيني  كبار 
ب��اخ  �سيب�ستيان  ج��ون  غ���رار 
لي�ست  فرانتز  و   )1685-1750 (
بيتهوفن  و   )1811-1886 (
و  نيمان  مايكل  و  �سومان  و 
الكال�سيكيني.و  م��ن  غ��ريه��م 
عن  غ��راي�����س��ي  ���س��ي��م��ون  ع��رب 
اجلزائري  اجلمهور  للقاء  فرحته 
حيث  ب��ح��رارة  ب��ه  رح��ب  ال��ذي 
مقطوعة  كل  تقدمي  عناء  جت�سم 
م�سيفا  ديتها،  تاأ قبل  للجمهور 
لتعزف  بع�سها  بتكييف  قام  نه  اأ
االأ���س��ل  يف  ن��ه��ا  الأ ب��ال��ب��ي��ان��و 
ج��رى  و  ل��ل��غ��ي��ت��ار.  م��وج��ه��ة 
للفنان  املو�سيقي  احل��ف��ل  ه��ذا 
عن  ممثلني  بح�سور  غراي�سي 
الفرن�سي  الدبلوما�سي  ال�سلك 
باجلزائر. املعتمدين  املك�سيكي  و 
هو  الذي  غراي�سي،  الفنان  ولد 
و  لبناين  اأ���س��ل  م��ن  فرن�سي 
حيث   1985 �سنة  مك�سيكي، 

يف  م�سهورة  �سخ�سية  اأ�سبح 
كما  الكال�سيكية.  املو�سيقى 
ي��ح��ظ��ى ه���ذا االأخ����ري ب��اح��رتام 
و  الكبرية  لرباعته  نظرا  زمالئه 
مكنته  التي  �سخ�سيته  و  هيبته 
جمهور  قلوب  دخ��ول  من  ف��ورا 

. جديد
يد  على  الفرن�سي  الفنان  تتلمذ  و 
هوروفا  داريا  و  بريوف  مي�سال 
كذا  و  للمو�سيقى،  باري�س  مبعهد 
باأكادميية  هاكيال  تويجة  يد  على 
فنلندا(،  )هل�سنكي،  �سيباليو�س 
�سنة  قفزة  م�سريته  عرفت  حيث 
موهبته  اكتملت  ان  بعد   2010
كربى  حفالت  اأحيى  و  الفنية 
ال��ع��امل ال  امل�����س��ارح يف  ب��اأع��رق 
من  غ��ريه��ا.و  و  بفرن�سا  �سيما 
كاتدرائية  م��دي��ر  اأك��د  جهته، 
االأب  االف��ري��ق��ي��ة،  ال�����س��ي��دة 
ريفا�س  كانتال  ماريا  خو�سيه 
الذي  املو�سيقي،  احلفل  هذا  اأن 
يندرج  الكاتدرائية،  بذات  نظم 
اأطلقته  منتظم  برنامج  اإطار  يف 

. " لكني�سة ا
ق/ث

بتقرت  الها�سمية  الزاوية  متثل 
تتمّيز  ثقافيا  تاريخيا  معلما 
بنيت  التي  الرئي�سية،  بواجهتها 
�سكل  على  االأج��ر  با�ستخدام 
يتكون  ح��ي��ث  ث��الث��ة،  ق��وا���س  اأ
كبري  �سحن  م��ن  امل��ب��ن��ى  ه���ذا 
جزء  غ��رف،  جمموعة  به  حتيط 
العلم  لطلبة  خم�س�س    منها 
ال�سيخ  قامة  الإ خم�س�س  جزء  و 
ج��زء  خ�س�س  ك��م��ا  وع��ائ��ل��ت��ه، 
منها  تبقى  ما  ال�سبيل.    لعابري 
تاريخ  حكاية  تفا�سيل  ي��روي 
ال�سحراوي  املعماري  ال��رتاث 
فيه  ا�ستخدمت  الذي  التقليدي 
التب�سمت  و  احلجرة   : حملية  مواد 
بعنا�رها  غنية  وهي  االأجر،  و 

الزخرفية. و  املعمارية 
ال���زاوي���ة  ���س��ي�����س  ت��اأ ي��ع��ود  و 
على  ت��رتّب��ع  ال��ت��ي  الها�سمية 
 2500 ب��ح��وايل  تقدر  م�ساحة 
تقرت،  مدينة  قلب  يف  مربع  مرت 
اأواخر  اإىل  م�ستاوة  ق�ر  مبحيط 
ال�سيخ  ي��د  ع��ل��ى   18 ال��ق��رن 
رئي�سة  ح�����س��ب  ال��ه��ا���س��م��ي، 
املهند�سة  ت��اج��م��اع��ت  جمعية 

�سالمي. �سعاد  املعمارية 
الها�سمية  ال��زاوي��ة  جت�سد  و 
يج�سد  خا�سا  معماريا  طابعا 
كان  الذي  احل�ساري،  التوا�سل 
ببع�س  مازال  و  م�ستاوة  ق�ر 
عليه،  ���س��اه��دا  م��ن��ه،  تبقى  م��ا 
مبحيط  العتيق  اجلامع  كان  فاإن 
حمدثتنا  قالت  كما   - الق�ر 
امل��ع��م��اري  ال��ط��اب��ع  يج�سد   -
الزاوية  فاإن  االأق�سى،  للمغرب 
حتف  من  حتفة  تعد  الها�سمية 

االأدنى. املغرب  عمارة 
التي  الها�سمية  الزاوية  وتنق�سم 

الطريقة  ام��ت��دادات  اإح��دى  تعد 
كما  ال��وط��ن،  ع��رب  ال��ق��ادري��ة 
 3 اإىل  اجلمعية  رئي�سة  ذك��رت 
منها  االأول  اجل��زء  ك��ان  اأج���زاء، 
احلوا�س  �سي  ل�سارع  املقابل  و 
ُم���َع���ّدا ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ي��وخ 
و  ال��دول  خمتلف  من  والعلماء 
للجزء  بالن�سبة  و  اجل��ه��ات.... 
الو�سطى  اجل��ه��ة  وه��و  ال��ث��اين، 
احلوا�س  �سي  �سارع  تربط  التي 
فكان  اال���س��ت��ق��الل،  ���س��ارع  و 
والتي  ال�سيخ«  »دار  اإىل  يوؤدي 
م�سيدة  وهي  كثرية،  غرفا  حتوي 
املحلي  املعماري  الطراز  ح�سب 
اأو  احل��و���س  ي��ت��و���س��ط��ه  ال���ذي 
الغرف  ُتفتح  بينما  ال��داراأ  فناء 
الثالث  اجلزء  ما  اأ داخله،  بوابها  اأ
كان  فقد  ال�سمالية  الناحية  من 
و  لل�سيوف  جمل�س  عن  عبارة 
مدخل  اأي�سا  يوجد  اجل��زء  بهذا 
كبري؛  فناء  اإىل  ي���وؤدي  ث��ان��وي 
ينوي  كان  الزاوية  �سيخ  اأن  يقال 
توافيه  اأن  قبل  فيه  م�سجد  بناء 

.1923 �سنة  املنية 
ت��اري��خ  يف  ب��ح��اث  االأ ت�سري  و 
هذه  اأن  اإىل  الها�سمية  الزاوية 
لالإ�سعاع  منارة  كانت  الزاوية 
كانت  حيث  الديني،  و  العلمي 
بني  من  و  الدين  تعاليم  تلّقن 
دّر�سوا  الذين  املحليني  العلماء 
ج��اري«،  »اأح��م��د  ال�سيخ  فيها 
و  للفقراء  م�ساندة  كانت  كما 
حلركة  داعمة  كانت  و  امل�ساكني، 
العديد  ومازالت  باجلهة،  العلم 
م��ن ع���ب���ارات »ط��ل��ب ال��ع��ل��م« 

الزاوية. داخل  منقو�سة 
ق/ث

فعاليات  افتتاح  من  االأول  اليوم  �سهد 
بقاعة  للكتاب  الرابع  الوطني  ال�سالون 
باتنة،  مدينة  بو�سط  اأ�سحار  املعار�س 
خمتلف  من  للزوار  النظري  منقطع  قباال  اإ
ال��ف��ئ��ات خ��ا���س��ة ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ني و  
التالميذ  بناءها  اأ رافقت  التي  العائالت، 
يف  يحتاجونها  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب،  الق��ت��ن��اء 

الدرا�سي. م�سارهم 
طبعتها  يف  الوطنية  الثقافية  التظاهرة 
مديرية  تنظيمها  اإىل  ب��ادرت  ال��راب��ع��ة، 
ن�ر  دار  مع  التعاون  و  بالتن�سيق  الثقافة 
الثقافية  �روق  جمعية  تاأطري  و  خا�سة، 
للكتاب  العام  لالحتاد  الوالئي  الفرع  و 
الدكتور  به  فاد  اأ ح�سبما  ذلك  و  اجلزائريني، 
االحتاد،  ممثل  و  اجلمعية  رئي�س  ثابت  طارق 
اأجنحة  ملختلف  ق��ب��ال  االإ بنوعية  م�سيدا 

. زواياه  و  املعر�س 
الذي  االفتتاح  هام�س  على  ثابت  �سار  اأ و 
اأن  اإىل  املحلية،  ال�سلطات  عليه  اأ�رفت 
يف  حملت  الوطني  لل�سالون   2020 طبعة 
اللقاءات  و  الور�سات  من  العديد  طياتها 
جمموعة  اإىل  باالإ�سافة  دبية  االأ و  الفكرية 
من  ملجموعة  ال�سعرية  االأم�سيات  م��ن 
م�����س��ي��ات  اأ ���س��ت��زي��ن  ال��ت��ي  و  ال�����س��ع��راء، 
لبع�س  باالإهداء  البيع  جانب  اإىل  ال�سالون، 
من  اجلدد  باملبدعني  اخلا�سة  اجلديدة  الكتب 

االورا�س. منطقة  من  املنحدرين  الكتاب 
 .. يقراأ  »جمتمع  �سعار  الطبعة  حملت  و 
يف  ملفتا  تنوعا  �سهدت  يبني«،  جمتمع 
نوعية  كذا  و  امل�ساركة  الن�ر  دور  عدد 
مدير  ���س��ار  اأ حيث  املعرو�سة،  العناوين 
التي  التظاهرة  اأن  اإىل  كبور  عمر  الثقافة 

مار�س  �سهر  م��ن   5 غ��اي��ة  اإىل  ���س��ت��دوم 
من  ن�ر  دار   30 مب�ساركة  متيزت  املقبل، 
باأكر  الوطن،  اأنحاء  خمتلف  من  والية   25
يف  كبري  تنوع  هو  و  عنوان،  األف   18 من 
امليادين  خمتلف  الم�ست  التي  املعرو�سات 
من  دبية،  االأ و  الفنية  و  البحثية  املجاالت  و 
حتى  و  ترفيه  و  تكنولوجيا  و  وعلوم  ثقافة 

بالطفل. اخلا�سة  الكتب 
الوطني  ال�سالون  ان  بالذكر  اجلدير  و 
�سهد  قد  كان  ال�سابقة،  طبعته  يف  للكتاب 
اإح�سائيات  ح�سب  فاق  للزوار  كبريا  قباال  اإ
وافد  األف   15 ال� الثقافة  مديرية  قدمتها 
متديد  ا�ستدعى    الذي  االأمر  اأ�سبوع،  خالل 
عند  ن��زوال  اآخ��ري��ن،  الأ�سبوعني  التظاهر 

الزائرين٫. طلب  و  رغبة 
ق/ث

الّزاوية الها�سمية بتقرت

منارة ذاع بريقها يف منطقة ال�ّساحل

عازف البيانو �سيمون غراي�سي يحّيي حفال باجلزائر العا�سمة

تتخلله لقاءات اأدبية واأم�سيات �سعرية

بباتنة الكتاب  �سالون  يف  عنوان  األف   18
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ح�سني علي غالب 
------------------------------

هبوط  ب�سبب  عنيفة  لهزة  نتعر�س  اأخ��رى  مرة 
ما  ت�ستهلك  التي  فال�سني   ، عامليا  النفط  اأ�سعار 
يوميا  برميل  مليون  ع�ر  اأربعة  من  باأكر  يقدر 
اأ�ستهلكها  تقل�س   ، عندنا  من  م�ستوردة  اأغلبها 
اإىل ما يقارب اخلم�سة وع�رين باملائة اإىل ثالثني 

باملائة منذ بداية االإعالن عن تف�سي الكروونا .
�سبه  ولقد   ، طوارئ  وحالة  تام  �سلل  يف  البالد 
عرب  ق�سرية  فرتة  منذ  ال�سني  من  العائدين  اأحد 
كاأنها  ال�سني  باأن  به  التقت  التي  االإعالم  و�سائل 

قد تعر�ست اإىل قنبلة نووية .
لها هو  ن�ستمع  �سوف  التي  امل�روخة  االأ�سطوانة 

اجتماع عاجل لكل اأع�ساء "اأوبك" ،وبعدها بفرتة 
"اأوابك"  من  �ريع  بيان  اأو  اأخر  اإجتماع  ق�سرية 
امل�سدرة  الدول  حتت�سن  التي  العربية  منظمتنا 
للكميات  تقلي�س  كله  هذا  عن  ينتج   ، للنفط 
املنتجة واالتفاق على �سعر حمدد ير�سى اجلميع 

حتى لو كان منخف�س للغاية .
ونبتعد  م�سارنا  نغري  اأن  دعونا  االقت�ساد  خرباء 
نريد  ال  واح��د  م�سار  على  املفرط  تركيزنا  عن 
مثلنا  متبعني  االأ�سكال  من  �سكل  ب��اأي  تغيريه 
" اذن من طني واذن من عجني"،  ال�سعبي اجلميل 
ونحن بتنا يف دوامة حقيقة بني ارتفاع وانخفا�س 
 ، العظمى  ال��دول  يف  االأح��داث  جمريات  ب�سبب 
اأن �سوق نفط كان  اأن ننكر  املا�سي ال ميكننا  يف 

متباعدة  فرتات  يف  لكن  النتكا�سات  يتعر�س 
االآن  اأما   ، عليها  وال�سيطرة  حتملها  ميكن  مقبولة 
تقلبنا  هزات"  لعدة  نتعر�س  الواحد  العام  ففي 
هو  م�ستفيد  اأكرب  اأن  عقب".باإعتقادي  على  راأ�سًا 
�سعر  فهبوط  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
مقبل  وهو  اأمريكا  يف  �سعبيته  من  يرفع  النفط 
على انتخابات ال ي�ستهان فيها من حيث املناف�سني 
طائلة  مبالغ  يوفر  االأمريكي  واملواطن   ، االأقوياء 
ال�سني  اأن  كما   ، مقبول  بثمن  وق��وده  وي�سرتي 
نعلم  ال  وقد  ومري�س  منهك  ال�سلب  املناف�س 
يجعل  اأم   ، ب�سهولة  اأ�سابه  مما  يتعافى  �سوف  هل 
باإمكانها  دولة  توجد  ال  وحقيقة  مفتوحة  ال�ساحة 

�سد الفراغ اإال اأمريكا .

هزات �سعر النفط

ف�����َك�����ان م��ن 
�سفاتهم ال�سيئة، 
اأفط�ٌس   اأزع��ٌر   واأَخ��ٌر   املُمتليء،  ال�سخم  الق�سعم 
قليل  الل�سان،  طويل  َخاْب  �سّ بطرير   اأرع���ٌن  
االإح�سان، ومنُهم رويب�سٌة  �ِسكرٌي، زنديٌق، ِعرِبِيْد، 
و" َعركرك" غليٌظ قوي، َجع�سو�س اأي: بغري اأخالق 
لئيم، ودميم، وهقل�س مبعني �سيء اخُللق، "وخنخ�س 
�سنخُف!!؛؛  منُه،  فاِئدة  وال  له،  فائدة  ال  اأي  خُرود" 
وكاأننا  العامة،  اآمر  يف  يتكلم  ال�سفيه  التافه  وتري 
نعي�ُس اآخر الزمان!؛.  واإنُه  الأمٌر  حُمزن، ومرعب ما متُر  
به الب�رية اليوم من اأحداث ج�سام بداأت ف�سولها 
علُو  حيُث  2020م؛   العام  هذا  بداية   منذ  النكِدة، 
الرويب�سة يف  االأر�س،، وحتكم  الُبغاة  يف  الُطغاة 
اأمر عامة النا�س؛ فقد اأعلنوا �سفقة، وموؤامرة القرن!؛ 
ُثم  ياأتي االإعالن عن فايرو�س كورونا، والقادم قد 
يكون �سادم، هذا العام، واالأعوام القادمة!!؛ " فويٌل 
للعرب من �ّرٍ قد اقرتْب"!،  والكن اأيها االأحباب ال 
الله جل حالله، فقد  تقنطوا وال تياأ�سوا من رحمِة 
االأعلون  واأنتُم  تهنوا وال حتزنوا،  وال   " تعايل:  قال 

م�س  فقد  ق��رٌح  مي�س�سكم  اإن  موؤمنني،  ُكنتم  اإن 
النا�س"؛  بني  لُها  ُنّداِوّ االأياُم  وتلك  مثلُه،  قرٌح  القوم 
قد  والتي  فيها،  وما  الُدنيا،  اإيل  تركنوا  ال  وكذلك 
َعْم  فيها موت اّلَفّجاأة،، فيا اأيها املهموم، وامللكوم، 
اأو  جمرٍم،  اأو  بظامٍل،  اّبتُليت  اإن  حتزن  ال  واملظلوم، 
ان�سان!؛  بثياب  حمار   جح�ٍس  ُخنخ�س،  اأو  �سفيٍه، 
ّي�ستمك، وي�سُبك، ويوؤذيْك من غري ذنب!؛  ف�سار  
وهو  ال ي�ساوي جناح بعو�سة، فُي�َسِبّب لك االأحزان، 
ُمِتك،  �سَ قلبك،  �سلوي  فليكن  لذلك  واالأالم!؛ 
ال��زاين،  احل�سا�س  ال�سكري  ذل��ك  علي  و�سربك 
ال�رير، والذي ّقِتل ّنف�سُه بفعلِه امل�سني، فما اأكفرُه!؛ 
املجرمون  علي  فلقد تطاول  َفلت�سرب، ولتحت�سب، 
رُبنا الكرمي، اخلالق العظيم، اللُه رب العاملني، فقالوا: 
قالوا!؛  مبا  نوا  وُلعرِّ اأيديهم،  ُغلت  مغلولة"،  الله  "يد 
وخ�سئوا،  فكذبوا  ثالثة"!!؛  َثالُث  الله  "اإن  وقالوا: 
ِذيَن  الَّ َكَفَر  َقْد  وجل:"  عز  الله  قول  فيهم  فّنزل 
َواِحٌد  اإَِلٌه  اإاِل  اإَِلٍه  ِمْن  َوَما  َثالَثٍة  َثاِلُث  َه  اللَّ اإِنَّ  َقاُلوا 
َكَفُروا  ِذيَن  الَّ نَّ  َلَيَم�سَّ َيُقوُلوَن  ا  َعمَّ َيْنَتُهوا  مَلْ  َواإِْن 
املجرمني،  بع�س  تطاول  وقد  ِليٌم"؛  اأَ َع��َذاٌب  ِمْنُهْم 

علي ال�ساحلني، واملُتقني، واملُنا�سلني، واملجاهدين!؛ 
َخْنَخ�ْس،  َجّع�ُسو�ْس،  ِبّطريٍر   َجَعّجِعة   لهم  فكانت 
ر�سول  �سيدنا   علي  تطاولوا   ممن  َهِقل�ْس،  وٍد،  َخّرُ
عليه  الله  �سلى  الثقلني  �سيد  حممد  �سيدنا  الله 
"�ساحٌر، وجمنون،  عنه:  وقالوا  قتلُه،  فحالوا  و�سلم 
الخ.."، وحا�ساُه �سلى الله عليه و�سلم ّفهو الرحمُة 
املُهداة، والنعمُة املُ�سداه، وال�راج املُنري، وال�راط 
الكالب،  نبح  ال�سماُء  فلن ي�ر  امل�ستقيم؛ وختامًا  
فالقافلة ت�سري، والكالب ّتنَبح، وال اأجد اأ�سدق من 
َرِر  قول االمام اجلليل حممد  بن ادري�س ال�سافعي  ُدّ
رحمه الله: " ّكم من عامٍل ُمتف�سٍل قد �سّبه من ال 
ُي�ساوي ُغرزٌة  يف  َنّعُله،،، البحُر  تعلو فوقُه جيُف 
واأعَجُب  رَمِله،،،  با�سفل  مطموٌر   وال��ّدُر  الفال،،، 
وّخَفِة   ّلَطي�سِتِه،  اإِّاَل   با�سقًا،،،  ُيزاحُم  ِلع�سفوٍر  
َعّقِلِه، ! اإّياك جتني �سكًرا من حنظل ، فال�سيء يرجع 
تعلو  اليوم  نعي�سُها  الأيام  باملذاق الأ�سله"؛؛؛ فعجبًا 
فيها اّلبُوم علي الن�ُسور!؛ وت�ُسوُد فيها القروُد علي 

رباُن علي  الُعربان!!!...... االأُ�سُود!؛وتنعُق الغرِّ

وٍد  َهِقل�ْض َجَعّجِعة  ِبّطريٍر  َجّع�ُسو�ْض  َخْنَخ�ْض  َخرّثُ
َماِدح �سديدة؛ حيث حتكم، وا�ستّحكْم، يف عاملنا احلا�سر  �سياطنٌي  تعي�ض الب�سرية اليوم ليايل ُمدلِهمة �سوداء، �سُ
من االإن�سن علي �ساكلة  ترامب، ونتنياهو، وفريدمان، وّغريهم، وكذلك من بني جلدُتنا من العرب، وامل�سلمني 

كثرٌي  علي �ساكِلتِهْم، من الُطغاة، والظاملني من النا�ض، والذين  لُفوا  ّلفيفهم.

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة 
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 الدكتور/ جمال عبد النا�سر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل

بقلم / اأ. كرمي تقلميمت
ولّعل التجارب ال�سابقة وحتى احلا�رة  توؤكد هذا 
على  القدرة  مدى  يبني  الذي  املنطقي  اال�ستدالل 
...التي  امل�ساعب  كل  تخطي  و  العقبات  تذليل 
قائم   اخلوف  يعد  ، ومل   حياته  االن�سان يف  تالحق 
احلا�سل    التطور  نتيجة   ، ال�ساأن  هذا  يف  بكيانه 
حد  اىل  والتي  املعلوماتية  تكنولوجيا  جمال  يف  
ال�ساعة �ساهمت ب�سكل مل يكن متوقعا ومل يكن 
املعرفة  اأط��رت  التي  النخبة  ذهن  يف  حتى  وارد 
والعلوم يف القرن املا�سي ودفعت بالعقل الب�ري 
الن�ساط  يف  حيويته  و  طاقاته  بكل  لي�ستنه�س 
حاليا  االإن�سانية  اأو�سل  ما  والعلمي وهو  الفكري 
احل�ساري  واالزده��ار  والنمو  التطور  درجة  اإىل 
الع�سوية يف  االمرا�س  فلك  يدور يف  ما  وكل   ،
احلقيقة لي�س باالأمر الذي ينذر بال�سوؤم  بل ميكن 
من  زوبعة  تثري  قد  التي  النقمة  هذه  تكون  ان 
 ، الب�ر  نفو�س  العلع يف  االإعالمية ومن  ال�سجة 
اإال اأنها نعمة بحد ذاتها تدفع وحتفز الطاقة الكامنة 
تعد  مل  التي  املفاهيم  بع�س  ليغري  االن�سان  لدى 
العامل  ي�سهدها  التي  التطورات  �سوء  على  تفيد 
�رده  اأريد  ما  لكن   . املجاالت  خمتلف  يف  حاليا 
يف  وتتمثل  خميفة  حقيقة  من  املو�سوع  هذا  يف 
يجب  ..وهنا  والقّيم  االخالق  ي�سيب  الذي  الوباء 

االإ�سارة اإىل اأن املعاجلة لي�ست بالطريقة ذاتها التي 
مي�سي بها الباحثون واملخت�سون ، فامل�سوؤولية يف 
عواقبها   اأن  باعتبار  اجلميع  يتقا�سمها  ال�ساأن  هذا 
ج�سيمة وعظيمة على املجتمع وحتى على  الفرد 
لي�س  فالوباء   ، ووج��وده  كيانه  يف  تهدده  فهي   ،
�سلبية يف  اثار  عليه  ترتتب  بل  للت�سخي�س  قابال 
اىل  تاأثريه  وي�سل  املعامالت  يف  وحتى  ال�سوك 
درجة جتريد االن�سان من ان�سانيته ، فالغزو الثقايف 
واالأفكار الهدامة و الثقافة  الدخيلة على جمتمعنا 
االجتماعي ومن  التوا�سل  و�سائل  تاأتي من  التي 
الف�ساءات  خمتلف  ومن  والعنكبوتية  ال�سبكة 
احل�سارة  تن�ر  انها  الغرب  بها  يتغنى  التي 
وطرق  مزاعم  اإال  ماهي  ..وكلها  والدميقراطية 
الرذيلة  ن�ر  �سوى  اح�سانها  ملتوية ال حتمل يف 
ال�سغينة  تزرع  التي  البينية  العالقات  ت�سميم  و 
اأن  اأقول  ودعني  الواحد  املجتمع  افراد  بني  واحلقد 
املجتمعات  ا�ستهداف  نطاق  عن  يخرج   ال  االأمر 
وترف�س  ووحدتها  كرامتها  على  حتافظ  التي 
احلا�رة  فاالأجيال   ، وطنها  با�ستقالل  امل�سا�س 
ملزمة باحلفاظ على تاريخها وما �سنعه اال�سالف 
واالجداد خالل ثورة التحرير املجيدة ) نوفمرب 54 
التي حتمي  اال�سيلة  التاريخية  القاعدة  ، كونها   )
االأجيال القادمة وامل�ستقبلية من اأي خطوة يريد بها 

االأعداء النيل  من ح�سارتنا التاريخية واالإن�سانية 
االأر�س  من  بقعة  اأي  من  ينطلق  الذي  فالوباء   ،
ينخر  داء  اإال  لي�س  والقّيم  االخ��الق  وي�ستهدف 
واال�ستكانة  اال�سمحالل  فيها  ويبث  االمة  ج�سد 
بال  كيان  جمرد  اىل  ال�سنني   مدى  على  لتتحّول 
بادت  وان  ال�سورة  ..وهذه  م�سوؤولية  وبال  روح 
الوباء  اأنها بفعل ذلك  الراهن اال  الوقت  بعيدة يف 
لتغيري  يدفع  قد   ، والقارات  للدول  والعابر  املدمر 
اأمناط احلياة ويبث فيها اأ�سباب الهزمية و االنك�سار 
لغريها  تابعة  االم��ة  تلك  تبقى  حتى  والتخلف 
تاأكل مما ينتجه االآخرون وتلب�س ما ين�سجه غريها 
يحمل  غطاء  حتت  وطنها  خريات  منها  وت�سلب 
تكون  قد  �سموم  خباياه  ويف  االإن�سانية  �سعار 
اخطر من داء ال�رطان الذي ي�سمح اأحيانا للج�سد 
املقاومة ليطيل يف احلياة .  لذا فاإن االأخطار القادمة 
مهما  االجتماعي  التوا�سل  �سبكة  خمتول  من 
احلذر  ثم  احلذر  ت�ستوجب  اأنها  اإال  اإيجابيها  كانت 
خا�سة واأنها موجه لال�ستعمال العام واال�ستهالك 
الذي ي�سمل خمتلف فئات املجتمع، تبقى التوعية 
اكرب  املعلوماتي  الوباء  هذا  من خطر  والتح�سي�س 
بقيت  ان  واالأخالق   فالقيم   ، داء ع�سوي  اأي  من 
ا�سالتها  على  وحافظت  املجتمعات  معها  بيقت 

وتاريخها وعاداتها االإن�سانية ال�سمحاء .

كرث احلديث يف ال�سنوات االأخرية حول االمرا�ض الفتاكة التي ت�سيب االن�سان يف ج�سده ويف اأع�سائه ، وهو ما قد ميّكن  الباحثني واملخت�سني يف املجال 
ذاته، الت�سخي�ض لو�سف العالج الذي يقي من هذه االمرا�ض الع�سيبة مثل كرونا ، اإبوال ، الطاعون  والقائمة طويلة ، حيث اأنها مهما طالت مدة املعاناة 
اإال اأن االن�سان قادر على  اأن يحقق املعجزات و يكت�سف يوما  ما العقار الذي يبحث عنه للق�ساء على ذلك الوباء اأو التخفيف من ويالته التي قد تهلك 

اعداد كبرية من بني الب�سر .

بقلم- معمر حبار
الكتاب  ق��راءة  اأنهيت 
ا�سرتيته  الذي  ال�ّسابع 
ال��دويل  املعر�س  م��ن 
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�سفحة:
ال��ك��ات��ب  1.ي�سف 
ال��ف��رن�����س��ي اجل��ي�����س 
الفرن�سي املجرم املحتل 

بقوله: العمل البطويل جلي�سنا. ومفاخر فرن�سا. 
2.حّرف املجرم "دوفال" االتفاقية التي متّت بني الداي واجلي�س املجرم 

الفرن�سي املحتل ل�سالح املحتل الفرن�سي. 
3.   كان �سعار اجلي�س الفرن�سي املحتل: هدم اجلزائر حجرا حجرا. 

4.را�سل االأ�سقف "فريجو" اجلي�س الفرن�سي املحتل واملتجه الحتالل 
م�ساركتي  لعدم  اأتاأ�سف  بقوله:  "بورمون"  املجرم  بقيادة  اجلزائر 

معكم وكم متنيت لو �ساركتكم احتالل اجلزائر. 39
الفرن�سي املحتل قبل احتالل اجلزائر على عمليات  5.تدّرب اجلي�س 
اإنزال على ال�ساطئ الفرن�سي ا�ستعدادا الحتالل اجلزائر عرب النزول 
اأّن االأتراك الذين حكموا  اأقول: واملده�س يف االأمر  عرب �سواطئها. ) 
اجلزائر يف غفلة وال يعرفون عن تدريبات اجلي�س الفرن�سي املحتل 

�سيئا حّتى باغتهم وهم نائمون(. 
على  اإنزال  تدريبات  تقيم  املحتلة  وفرن�سا   1830 ماي  �سهر  6.منذ 

ال�سواطئ الفرن�سية ا�ستعدادا الحتالل اجلزائر عرب �سواطئها. 
7.   و�سل اجلندي الفرن�سي املحتل ل�سواطئ اجلزائر يف حالة يرثى 
خيانة  على  مايدل  اجلزائر  واحتل  انت�ر  ذلك  ورغم  اأق��ول:   ( لها 
االأتراك باعتبارهم احلكام الفعليني للجزائر ومل يكونوا على ا�ستعداد 

لرّد الهجوم(. 
اخلدمات  كاّفة  ي�سم  للجزائر  املحتل  الفرن�سي  االأ�سطول  8.كان 
وباالأرقام  متناهية  بدقة  التفا�سيل  الكاتب  ذكر  الرتب وقد  وجميع 
واالإمكانات  الرتب  واأ�سماء  اخلدمات  ونوعية  واالأ�سماء  الدقيقة 
الهائلة وال�سخمة عرب عّدة ف�سول و�سفحات ملن اأراد اأن يعود اإليها 

ويقارن ويدّقق.
اجلزائريني  ي�سفون  اجلزائر  احتلوا  الذين  الفرن�سيون  املجرمون     .9
الذين يدافعون عن اأر�سهم وعر�سهم ب�"ال�سكان املتوح�سني؟ !" 94 
و "عنف وهيجان العرب؟ !" 100. و"ال�سفة املتوح�سة" وهو يتحّدث 

عن اجلزائريني االأحرار الذين دافعوا عن اجلزائر. 
االأحرار  اجلزائريني  ويق�سد  العرب  دفاع  عن  الكاتب  10.حتّدث 
عن  يدافعون  البدو  "وكان  بقوله:  اجلزائريني  بطوالت  وي�سف 
 "! االأت��راك؟  "دفاع  عن  يتحدث  وال  )اأق��ول:  ب�سالة(.  بكل  اأنف�سهم 

مايدل على خيانة االأتراك(. 
عن  يدافعون  وهم  باجلزائريني  حلقت  التي  اخل�سائر  يخ�س  11.فيما 
اأّن  )اأق��ول:  العرب".  امل�ساة  اجلنود  من  الكثري  "وقتل  قال:  اجلزائر 
ولي�س  املحتل  املجرم  الفرن�سي  اجلي�س  واجهوا  الذين  هم  اجلزائريني 

االأتراك باعتبارهم احلكام يومها(. 
ووهران  ق�سنطينة  بايات  "تقهقر  يقول:  الرتكية  اخليانة  12.عن 

وتيرتي وكان ذعرهم كبريا". 
الرتك  فيقول:  لالأتراك  املهني  وال�سعف  املزرية  احلالة  13.ي�سف 

يفتقدون اإىل املعدات ال�رورية. 
اأ�رارا  اأحلقت  التي  ال�سيئة  اجلوية  االأحوال  عن  الكاتب  14.حتّدث 
مل  ذلك  ورغ��م  اأق��ول:   ( املجرم.  املحتل  الفرن�سي  اجلي�س  ب�سفن 
لالنق�سا�س  ل�ساحلهم  املزرية  احلالة  هذه  حينها  االأتراك  ي�ستغلها 
على املجرم املحتل ويجّنبوا اجلزائر حينها الذل والهوان واالحتالل(. 
15.وّقع الداي على معاهدة اخلزي والعار والتي ت�سمنت تعوي�س 
املجرم الفرن�سي املحتل على اخل�سائر التي حلقته اأثناء غزوه للجزائر 
وما ي�سميه املجرم املحتل ب� "نفقات احلملة؟ !". ) اأقول: بعبارة اأخرى 
دفع اخلونة من الداي وحميطه للمجرم الفرن�سي ثمن احتالل املجرم 

الفرن�سي للجزائر(. 
16.اأم�سى الداي على معاهدة اخلزي الأّنه يثق يف املحتل الفرن�سي 

املجرم و "بنزاهتها؟ !". 
التي  اجلزائر]1[  خريات  عن   148 �سفحة  يف  الكبري  17.حتّدث 
انده�س املحتل الفرن�سي املجرم حني راآها الأّول مّرة ومل يكن يحلم 
بها طيلة حياته كقوله: "وجدنا يف اجلزائر 1500 مدفع من النحا�س 
جّيدا  م��زّودة  احلربية  ال�سفن  وور�سات  االأ�سلحة  وم�ستودعات 
اأقول: املدافع واالأ�سلحة للزينة ولي�س للدفاع   ( باالأ�سلحة والعتاد". 

عن اجلزائر واجلزائريني(. 

غزو اجلزائر
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 كيف يوؤثر �سره الطعام املر�سي
 على �سحة الن�ساء؟ 

اعريف تاأثري االكتئاب 
على جمال ب�سرتك 

 ال�سلل الدماغى واحد من اال�سطرابات 
وامل�ساكل ال�سحية التي توؤثر على �سحة 

اجل�سم وي�سبب نق�س احلركة و�سلل جزئى اأو 
كلى يف الع�سالت، يف الغالب يحدث تلف 
الدماغ قبل الوالدة اأو اأثناء 

الوالدة مما توؤثر على �سحة 
الطفل  وت�سبب اعاقات 

مدى احلياة.
وح�سب ما ذكره موقع 

  birthinjuryguide
فاإن هناك ثالث اأنواع 

من ال�سلل الدماغى 
ومنها )ال�سلل الدماغى 

الت�سنجى، ال�سلل 
الدماغى االلتهابى، 
ال�سلل الدماغى 

الكلوى(.
يف الغالب 

تكون حاالت 
ال�سلل 

الدماغى 
خلقية 

ويعنى 
ذلك 

اأن تلف الدماغ قبل الوالدة اأو حلظة الوالدة ا 
وت�سمل االأ�سباب الرئي�سية لل�سل الدماغى 

اخللقي:
اأ�سباب اإ�سابة االأطفال بال�سلل الدماغى 

اخللقى:
1:قد يكون ال�سلل الدماغى عند الطفل نتيجة 

انخفا�س وزنه اأثناء الوالدة.
2:اأن يكون الطفل مولود قبل ميعاد والدته 

اال�سا�سى، مما يوؤثر على �سحة الدماغ.
3:تعر�س االأم لاللتهابات ال�سديدة اثناء فرتة 

احلمل.
4:تعر�س االأم مل�ساكل �سحية عديدة منها 

م�ساكل الغدة الدرقية واجللطات.
5:قد يكون �سبب �سلل الدماغ عند االأطفال 

هي امل�ساعفات التي حتدث لالأم اأثناء الوالدة 
ومنها »متزق الرحم، م�ساكل احلبل ال�رى، 

انقطاع االأك�سجني«.
وقد يكون ال�سلل الدماغى مكت�سب اأي اإ�سابة 

الطفل بتلف الدماغ بعد والدته ب� 28 يوما اأو 
اأكر ومن اأبرز اأ�سبابه:

اأ�سباب اإ�سابة االأطفال بال�سل الدماغى 
املكت�سب

1: اإ�سابة الطفل الر�سيع بالتهابات خمتلفة 
توؤثر على الدماغ وت�سبب التلف ومنها" 

التهاب ال�سحايا، التهاب الدماغ".
2: اإ�سابة الدماغ ببع�س امل�ساكل واخلبطات 

نتيجة احلوادث واخلبطات.
3:تعر�س الطفل لل�سكتة الدماغية ونزيف 

املخ، ي�سبب ال�سلل الدماغى.
وهناك بع�س االأعرا�س التي تظهر على الطفل 

وتدل على ا�سابته بال�سلل الدماغى ومنها
اأعرا�س ال�سلل الدماغى عند االأطفال

 1:يعانى الطفل من م�ساكل عديدة يف احلركة.

2:ت�سنجات �سديدة وردود اأفعال غري طبيعية .
3: يعانى الطفل من ت�سلب الع�سالت.
4:عدم القدرة على التوازن مع ال�سعور 

بالدوخة والدوار امل�ستمر.
5: يواجه الطفل �سعوبة يف الكالم والنطق 

ب�سكل �سحيح.
6:م�ساكل يف البلع وتناول الطعام.

7:�سل�س البول.
8:م�ساكل وا�سطرابات يف اجلهاز اله�سمى.

وين�سح االإباء بتح�سني مهارات االأطفال 
امل�سابني بال�سلل الدماغى وذلك من خالل 

املتابعة مع الطبيب لو�سف االأدوية التي حت�سن 
من حالته وحتميه من امل�ساعفات وامل�ساكل 

التي يتعر�س لها.

 من املعروف اأن االكتئاب 
وال�سغط النف�سى من 
العوامل التي تعر�سنا 

لالأمرا�س املزمنة املختلفة 
مثل مر�س ال�سكر والقلب 
وم�ساكل اجلهاز اله�سمى، 
كما اأثبتت بع�س االأبحاث 
والدرا�سات اأن لالكتئاب 

دورا كبريا يف ظهور 
م�ساكل الب�رة وال�سعر 

عند ال�سيدات.
وح�سب ما ذكره موقع 

healthline فاإن االكتئاب 
يوؤثر على جمال املراأة من 

خالل تاأثريه الوا�سح على 
الب�رة وال�سعر ومن اأبرز 

هذه امل�ساكل:
تاأثري االكتئاب على جمال 

املراأة
1:الغ�سب ال�سديد 

واالكتئاب يوؤثران على 
�سحة الب�رة وي�سبب 

ظهور البقع الداكنة يف 
اأماكن خمتلفة يف اجللد.

2:االكتئاب والتوتر ال�سديد 
ي�سببان ظهور التجاعيد  

على الب�رة يف وقت مبكر 
جدا، وهى من اأكر امل�ساكل 
التي تخ�سى املراأة التعر�س 

لها، وذلك خوفا على 
جمالها و�سبابها.

3:قد تتعر�س املراأة لالكزميا 
اجللدية نتيجة ال�سغط 

النف�سى واالكتئاب 
ال�سديد، فاالكزميا من 

االمرا�س اجللدية ال�سديدة 
التي توؤثر على الب�رة 

وت�سبب اجلفاف ال�سديد 
واحلكة وال�سعور باحلرق 

وااللتهاب.
4:االكتئاب واحلزن ال�سديد 

ي�سبب �سحوب الب�رة 
وظهور الهاالت ال�سوداء 

حتت العني وذلك نتيجة 
التفكري الزائد عن حده 

واحلزن ال�سديد.
5:االكتئاب ال�سديد يوؤثر 

على �سحة ال�سعر وي�سبب 
الت�ساقط والتلف ال�سديد 

به، ويزيد ذلك من امل�ساكل 
النف�سية عند املراأة.

6:الثعلبة، من اأ�سهر 
امل�ساكل ال�سحية التي توؤثر 

على املراأة نتيجة ال�سغط 
النف�سى واالكتئاب وهى 
عبارة عن ت�ساقط �سديد 

يف ال�سعر وظهور فراغات 
يف فروة الرا�س.

7:االكتئاب ال�سديد يوؤثر 
على الب�رة وي�سب ظهور 

حب ال�سباب، وهو من 
اأ�سهر امل�ساكل اجللدية التي 

تواجهها املراأة ويرتك اثار 
بقع  وندبات على الب�رة.

لذلك ين�سح ال�سيدات 
باالبتعاد عن التوتر 

وال�سغط النف�سى للوقاية 
من االكتئاب واثاره اجلانبية 
على �سحة اجل�سم والب�رة 

وال�سعر.

 ال�ره املر�سي الع�سبي هو نوع 
من ا�سطرابات الطعام، حيث 
يتناول االأ�سخا�س امل�سابون 

بال�ره املر�سي كميات كبرية 
من الطعام يف وقت واحد، ثم 
يحاولون التخل�س من الوزن 

عن طريق تناول امل�سهالت اأو 
ال�سيام )عدم تناول اأي �سيء( اأو 
ممار�سة التمارين الريا�سية اأكر 
من الالزم، وهذا املر�س ي�سيب 

الن�ساء اأكر من الرجال، وفقًا ملوقع 
."womenshealth "

ال�ره املر�سي الع�سبي يحدث 
ب�سبب م�ساكل ال�سحة النف�سية 

التي ت�سبب �سلوكيات االأكل 
ال�سيئة، وهذه ال�سلوكيات ت�سبب 

م�ساكل �سحية خطرية اأخرى ويف 
بع�س االأحيان املوت.

الن�ساء امل�سابات بال�ره املر�سي 
ياأكلن الكثري من الطعام يف فرتة 

زمنية ق�سرية وي�سعرن بعدم 
التحكم يف االأكل خالل هذا 

الوقت، يحاول امل�سابون بال�ره 
املر�سي جتنب زيادة الوزن عن 

طريق التخل�س من الطعام بطرق 
عدة منها:

- حماولة تقيوؤ الطعام.
- اأخذ امل�سهالت التي ت�رع 

حركة الطعام من خالل 
اجل�سم وتوؤدي اإىل 

حركات االأمعاء.
- قد حتاول الن�ساء 

ا  امل�سابات بال�ره املر�سي اأي�سً
منع زيادة الوزن بعد ممار�سة 

الريا�سة عن طريق ممار�سة 
التمارين الريا�سية اأكر من 
املعتاد، اأو تناول القليل جًدا 

من الطعام اأو عدم تناوله على 
االإطالق )ال�سيام( ، اأو تناول 

احلبوب للتبول كثرًيا.
عادة ما يكون لدى الن�ساء 

امل�سابات بال�ره املر�سي قلة 
الثقة بالنف�س الذي يرتبط ارتباًطا 

وثيًقا ب�سور اأج�سامهن.
كيف يوؤثر ال�ره املر�سي على 

�سحة املراأة؟
 التخل�س من الطعام من خالل 
القيء اأو تناول امل�سهالت ميكن 

اأن مينع ج�سمك من احل�سول على 
العنا�ر الغذائية املهمة التي 
يحتاجها من الطعام، و مبرور 
الوقت ، ميكن اأن يوؤثر ال�ره 

املر�سي على ج�سمك بالطرق 
التالية:
-تلف 
املعدة 

نتيجة االإفراط يف تناول الطعام
-خلل بالكهرباء )وجود م�ستويات 

من ال�سوديوم اأو البوتا�سيوم 
اأو معادن اأخرى مرتفعة جًدا اأو 

منخف�سة جًدا ، مما قد يوؤدي اإىل 
اأزمة قلبية اأو ف�سل القلب(.

-القرحة وغريها من االأ�رار التي 
حلقت احللق من القيء.

-دورة �سهرية غري منتظمة اأو 
عدم وجود دورة �سهرية، والتي 

ميكن اأن ت�سبب م�ساكل يف احلمل.
-ت�سو�س االأ�سنان من القيء.

-اجلفاف.
-م�ساكل وجود حركات االأمعاء اأو 
تلف االأمعاء ب�سبب �سوء ا�ستعمال 

امللينات.
ت�سري الدرا�سات طويلة االأجل 

التي ا�ستمرت 20 عاًما اأو اأكر 
اإىل اأن الن�ساء الالئي اأ�سنب 

با�سطراب يف االأكل يف املا�سي 
يعاجلن عادة ويحافظن على وزن 

�سحي بعد العالج.

مجتمــــع اأ�سباب ال�سلل الدماغى وخماطره على �سحة طفلك 
طرق لتحبيب ر�سيعك

 يف الطعام ال�سلب
ا�ستخدمي البهارات واالأع�ساب يف طعام �سغريك: ال يوجد اأي 
�سبب طبي يجعلك تقدمني طعام �سغريك له دون اأي نكهات 

فني ال�سغري على الطعام دون نكهات، يف اأول  اإ�سافية، فبعدما تعرِّ
اإدخال الطعام ال�سلب لغذائه، اأدخلي كميات �سغرية من البهارات 

واالأع�ساب املختلفة لدى و�سول 
الطفل عمر 8 اأ�سهر، مثل جوزة 

الطيب والكزبرة والقرفة، فهناك 
خيارات ال نهائية ميكنك ا�ستخدامها 

دون خوف اأو 
قلق.
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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 
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عن  بالدفاع  ــزام  ــت واالل الــوطــن،  حرية  من  ــالم  اإلع

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

العام. 
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ستحـاط  اجلريدة  تصل  الــيت  واملواضيع  والوثائق 
مل  أو  نشرت  سواء  هلا،  ملكا  تصبح  أهنا   كما  بالسرية، 

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر
1طلب ومناشدة o يابس

2ناد رياضي سعودي اختري نادي القرن يف آسيا
3فو o العب مغريب يف صفوف بوردو الفرنسي

4أكثر قربا o ثلثا موج.
5نصف سامح o ذهب o نفذ جبلده
6عصبية )عامية( o دق )اهلاتف(.

7خاف من o اطلب o تصرف بال مسؤولية
8متثال على مدخل خليج نيويورك o حيز ومكان

9أبو الطب اليوناين
10أدوات للرسم امللون o جيمع الصورة من الفضاء 

لالستقبال التلفزيوين.

أفقــــــــــــــــــي

1حرف نصب o استخدمه قدميا العرب 
واملسلمون للمالحة وحتديد موقعهم 

اجلغرايف
2إغالق )معكوسة( o قام وثار وانتفض.

3من أهم املمالك العربية القدمية يف 
بالد الشام o املصباح واملرشد اهلادي

4القردة الصغرية o أعطى عذرا ألمر 
ما o منطقة يف جبال اهلماليا تسمى 

سقف العامل
5متشاهبة o القارة السمراء

6سرب شيئا أو أمرا حتت ستار ما مثل 
ستار الليل o شدة وعدم تراخ o ثلثا 

ورل
7حطم o نصف ناعم

 o 8بلدة عريقة يف الشمال اللبناين
متشاهبات

9متشاهبات o ركض
10فصل اجللد عن اللحم o انقسام

عمــــــــــــــودي 

اال�سم املفقود 
   اأكرب اأوالد �سيدنا اآدم؟
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يعتر املر�سوم الذي اأ�سدره الّرئي�س عبد 
املجيد تبون ب�ساأن تر�سيم يوم الّثاين والع�سرين 

من فيفري كيوم وطني من كّل �سنة للتالحم، 
حية لهذا  اإقرارا من الدولة بالظاهرة ال�سّ

الفعل ال�ّسيا�سي الذي هز ّاجلزائر منذ �سنة 
م�ست، ول يزال حلّد اليوم، من خالل الهّبة 

ال�سعبية املباركة، واملطالب ال�ّسلمية التي رفعها 
املتظاهرون بهدف اإ�سالح الأو�ساع ال�ّسيا�سية 
بالق�ساء على روؤو�س الف�ساد املايل وال�ّسيا�سي 

التي عاثت ف�سادا ونخرت كيان الّدولة 
ل�سنوات عديدة. والواقع اأّن احلراك ال�ّسلمي 

يف اجلزائر بف�سل جهود وب�سرية اجلي�س 
ال�ّسعبي الوطني و�سلمية ال�ّسعب اجلزائري  
فّوت الفر�س على املتاآمرين ممن اأرادوا بّث 

الفنت وقّدم در�سا تاريخيا للعامل باأ�سره، بكلمة 
اأظهرت  كما  خاوه"،  خاوه  وال�سعب  " اجلي�س 

هذه الّثورة ال�سلمية مفاهيم ثورية جديدة، 
انبثقت من احلراك ال�ّسعبي اجلزائري. لقد 

اأ�سبح مفهوم احلراك اأكرث تداول مع انت�سار 
مواقع الّتوا�سل الجتماعي يف اجلزائر، وي�سري 

يف دللة وا�سحة اإىل الّن�ساط داخل الكيان 
الجتماعي، اإذ هو ح�سب املفّكرين واحد من 

اأنواع الّت�سّرف  Comportement الذي يتحّرك 
بناء على خلفيات �سيا�سّية، وذلك من خالل 

حتريك موارد املجتمع �سواء اأكانت ب�سرّية اأو 
مادّية، وله نهايات موؤّداها الّتاأثري للو�سول 

اإىل تغيري �سلمي.  ومع النت�سار ال�ّسريع 
ية الّتفاعل  ملواقع الّتوا�سل الجتماعي وخا�سّ

والّت�سارع، اأ�سحت دون ريب اأكرث تاأثريا مبا 
حتمله من تداعيات �سلبية اأو ايجابية، كما 

املوؤ�ّسرات الدميغرافية وال�سو�سيولوجية  اأّن 
للمجتمع اجلزائري �سهدت نقلة نوعية، ومن 

ثم ت�سافرت جمموعة املدخالت من اأ�سباب 
�سيا�سية واقت�سادية لتتبلور يف مطالب 

ب�سرورة الّتغيري ال�سيا�سي. بطبيعة احلال 
جت�ّسد اخليار الأمثل يف احلفاظ على م�سلكية 

املوؤ�ّس�سات الّد�ستورية، مما اأنقذ اجلزائر من 
مرحلة الالدولة، اإّل اأن امل�سار نحو النتقال 
الدميقراطي ل يزال يف بدايته وقد يدوم  

�سنوات قادمة،  فاحلكومة اجلديدة مل مير على 
تن�سيبها اإل اأقّل من ثالثة اأ�سهر، ول ميكنها 

دون ريب اأن حتّقق اأي انتقال دون م�ساركة 
بقية الفواعل ال�ّسيا�سية �سواء من خالل و�سائل 

الإعالم اأو املجتمع املدين بكل فاعلياته، اإذ 
هي فواعل مهّمة يف احلوار والّت�ساور داخل 

الأطر الّد�ستورية، بهدف اإثراء الّد�ستور 
الّت�سريعية  اجلديد والتح�سري لالنتخابات 

القادمة. وامللفت لالنتباه غيبوبة وغياب 
بع�س الأحزاب ال�سيا�سية عن تاأطري هذا 

احلراك كفعل تنظيمي، ا�ستكمال للتعبئة 
واحل�سد الذي حاولت القيام به، دون تقدمي 
حلول وبدائل عملية، كما اأن عقلية وذهنية 

اجلهاز البريوقراطي لبد اأن تواكب وتتكّيف 
مع ميكانيزمات التغريات التي حدثت، حتى 

تتخل�س من اأغالل الدولة العميقة، لأن الكلمة 
�ستكون مرة اأخرى لل�ّسعب اإذا تخلت وان�سحبت 
هذه الفعاليات والّنخب من ال�ّساحة ال�سيا�سية 

وتركتها فارغة، اإىل حني موا�سم النتخابات 
كعادتها. والكرنفالت 

بقلم: بيزيد يو�سف

يوم احلراك ال�ّسعبي

انتخابات ت�سريعيـــــة و حمليــة م�سبقــــة
 قبل نهايـــــــة العـــــــام

ي�سبقها تعديل الد�ستور

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

قناة  مــع  ــوار  ح يف  تبون  اأو�ــســح  و 
اأم�س،  اأول  ليلة  ُبث  اليوم"،  "رو�سيا 
ــل الــرملــان قبل  ـــه لــتــفــادي ح اأن
تعديل الد�ستور، ” لأن املال الفا�سد 
ما زال يف ال�سارع و ا�ستغالل النفوذ 
مازال موجودا”، م�سيفا اأن الد�ستور 
�سيجرم بع�س الت�سرفات، و حينها 
من  غالبيته  برملان  ــام  اأم �سنكون 

ال�سباب و املثقفني.
اأن  تـــبـــون  ــد  ــي ــج امل ــد  ــب ع اأكـــــد  و 
بال�سرعة  تــ�ــســري  الإ�ـــســـالحـــات 
اأقــبــل  ” لـــن  ــددا  ــس ــ� ــوى، م ــس ــ� ــق ال
يف  �سندخل  و  اأكرث،  الو�سع  بتعفن 

احللول”.
وقال الرئي�س عبد املجيد تبون اأن 
مهلة  يف  �سيكون  الد�ستور  تعديل 
و  ال�سيف،  ف�سل  نهاية  اأق�ساها 
تابع قائال ” من هنا لنهاية ال�سنة، 
ويف  الــد�ــســتــور  يف  ف�سلنا  ــون  ــك ن
لنتخابات  و�سلنا  و  النتخابات، 
نهاية  قبل  اأي  حملية  و  ت�سريعية 

ال�سنة”.
و قبل اأن يعود الرئي�س اإىل الق�سايا 
ـــراك  احل اأّن  ويـــوؤكـــد  الــوطــنــيــة 
الدولة  اأنقذ  اجلزائر  يف  ال�سعبي 
من النهيار والنزلق وقال معقًبا: 
من  ونخ�سى  لل�سعب  حق  “التظاهر 
انزلقه نتيجة اخرتاق �سفوفه”، 
ذاته:  ال�سياق  يف  الرئي�س  ووا�سل 
“يجب اأن يتحقق التوازن بني عمل 
املوؤ�س�سات لكي ل ننزلق اإىل احلكم 

الفردي”.
وا�سل  القــتــ�ــســادي،  ـــار  الإط ويف 
يف  “يوجد  اجلــمــهــوريــة:  رئي�س 
وتنمية  الرثوات  من  كنز  اجلزائر 

مهم”،  اأمـــر  الــداخــلــي  القــتــ�ــســاد 
مو�سًحا: “لي�س من ال�سهل النتقال 
اقت�ساد  اإىل  الأقلية  اإقت�ساد  من 
�سفاف  اقت�ساد  اإىل  ن�سعى  وطني، 
مبني على �سناعة حقيقية مبناأى 
ول  ال�سيا�سية،  الــتــغــيــريات  عــن 
داعًما  ال�سياحة  تكون  اأن  من  مانع 
اأمر  اأّنه  غري  اجلزائري،  لالقت�ساد 

يحتاج اإىل تنظيم”.
قال  �سلة،  ذي  ــر،  اآخ مو�سوع  ويف 
هو  “الريف  اجلمهورية:  رئي�س 
و  ال�ستعمار  ــن  م تــاأثــًرا  الأكـــرث 
حتويل  م�سوؤول  اأي  مــن  اأطــلــب  مل 
الريف اإىل مدينة، تعزيز الرقابة 
م�سوؤولني  عــر  يــكــون  الــريــف  يف 

حمليني ل الوزراء فح�سب”.
وفيما يخ�س العالقة بدول اجلوار 
الق�سية  اإىل  الــرئــيــ�ــس  ــرق  ــط ت

ميكن  مــا  “اأقل  ــاًل:  ــائ ق الليبية، 
ل�سعبها  اجلميل  رد  هو  لليبيا  فعله 
التحرير،  ــورة  ث من  موقفه  على 
رّد  كان  املغرب  مع  احلــدود  اإغــالق 
فعل ونوؤمن باأن امتداد اجلزائر هو 
باملناورات  حتل  ل  امل�ساكل  املغرب، 
وعزل الآخر والأمل قائم يف عودة 

الأمور اإىل ن�سابها”.
اجلمهورية  رئي�س  يعقب  اأن  قبل 
ــى الـــعـــالقـــات اجلـــزائـــريـــة- ــل ع
دولة  “رو�سيا  مو�سًحا:  الرو�سية 
والعالقات  �سقيقة  تكون  اأن  تكاد 
ال�سيا�سي،  التفاهم  بحجم  معها 
الرو�سي  الرئي�س  من  دعوة  تلقيت 
الدعوة  �ساألبي  و  مو�سكو  لــزيــارة 
م�سافة  عــلــى  نــقــف  ــر،  ــخ ف بــكــل 
لن  و  الليبيني  جميع  مــن  واحـــدة 

ننحاز لطرف على ح�ساب اآخر”.

الق�سية  اإىل  تبون  الرئي�س  ليعقب 
ر�سيد  “للجزائر  الفل�سطينية: 
الق�سية  و  عليه  حت�سد  دبلوما�سي 
ق�سية  لنا  بالن�سبة  الفل�سطينية 
حمورية، �سفقة القرن لن متر ول 
يوجد اأ�سا�س ت�ستند عليه و الدولة 
هناك  حتما،  �ستقوم  الفل�سطينية 
القرن  �سفقة  رف�س  على  اإجماع 
على  فل�سطني  دولة  قيام  نتمنى  و 

حدود عام 1967”.
عن  متحدًثا  الرئي�س  ليوا�سل 
خمتلف  مع  الدبلوما�سية  العالقات 
“كنت  بــقــولــه:  العربية،  ـــدول  ال
لكنها  ال�سعودية  زيارة  و�سك  على 
برناجمي”،  اإزدحام  ب�سبب  تاأجلت 
موؤ�س�سة  دولـــة  “�سوريا  مــتــابــًعــا: 
دوليا  و�سعفها  العربية  للجامعة 

يعود لكونها من دول املواجهة”.

ك�سف رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون عن تنظيم انتخابات ت�سريعية وحملية م�سبقة قبل نهاية ال�سنة موؤكدا اأن 
تعديل الد�ستور �سيكون يف مهلة اأق�ساها نهاية ف�سل ال�سيف.
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اإذاعة اجلديد تفتتح ر�سميا

وفاة 10 اأ�سخا�ض يف حوادث املرور خالل 48 �ساعة

متديد اآجال تعديل م�ستخرجات ال�سجالت التجارية االإلكرتونية

توقيف منتحل �سفة اإطار بقطاع ال�سحة بق�سنطينة
مت يوم اأم�س ال�سبت افتتاح املولود الإعالمي 
ــة  اإذاع يف  املتمثل  الـــوادي  بولية  اجلديد 
حيث   ،radio djadid FM اأم  اف  اجلديد 
وايل  عن  نيابة  للولية  العام  الأمني  اأ�سرف 
لأمــواج  الر�سمي  البث  انطالق  عن  الولية 
اأعماق اجلنوب  هذه الذاعة التي �ستبث من 

اجلزائري.. وقد ح�سر هذه الفعاليات العديد من القامات وممثلي العالم واملوؤ�س�سات 
العمومية واخلا�سة بالولية..

اأ�سرة التحرير بتهانيها اخلال�سة لأ�سرة اجلديد على  وبهذه املنا�سبة الكرمية تتقدم 
هذا املك�سب اجلديد بالولية. متمنني لهم املزيد من التوفيق وال�سداد وم�سوار اعالمي 

متاألق.
التحرير

ــرون  اآخ  48 اأ�سيب  و  حتفهم  اأ�سخا�س   10 لقي 
مرور  حــاث   13 يف  اخلــطــورة،  متفاوتة  بجروح 
 48 ال  خالل  الوطن  من  خمتلفة  مبناطق  �سجلت 
م�سالح  اأوردتها  ح�سيلة  ح�سب  الأخرية،  �ساعة 

احلماية املدنية.
و مت ت�سجيل اأثقل ح�سيلة بكل من ولية باتنة 
حــادث  يف  اآخــريــن   7 اإ�سابة  و  �سخ�سني  بــوفــاة 
ببلدية   31 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على 

�سهدت  التي  خن�سلة  بولية  و  تازولت،  دائرة  و 
وفاة �سخ�سني و اإ�سابة 6 اآخرين بجروح على اإثر 

حادثني منف�سلني.
ق/و

لل�سجل  الوطني  املركز  باأن  التجارة  وزارة  اأعلنت 
املعنيني  التجار  لكافة  الآجــال  مدد  قد  التجاري 
التجارية  �سجالتهم  م�ستخرجات  بتعديل 
الإلــكــرتوين  الرمز  اإدراج  ق�سد  الإلكرتونية، 
اأو�سحت  املقبل.و  جوان   30 غاية  اإ” اإىل  “�س.ت. 
الوزارة يف بيان لها من�سور يف �سفحتها الر�سمية:” 
تعلم وزارة التجارة كافة املتعاملني القت�ساديني 
اأن املركز الوطني لل�سجل التجاري قد مدد الآجال 
م�ستخرجات  بتعديل  املعنيني،  التجار  لكافة 

اإدراج  ق�سد  الإلكرتونية  التجارية  �سجالتهم 
30 جوان  اإ” اإىل غاية  “�س.ت.  الرمز الإلكرتوين 
″2020 .و ذكر امل�سدر ذاته، باأنه مع انق�ساء هـذه 
الـ�سجل  مـ�ستخرجات  تـ�سبح  املــذكــروة،  املـّدة 
غري  الــرمــز  هــذا  على  حتتوي  ل  التي  التجاري 
التجارة  وزارة  �سددت  الأثــر.و  وعدمية  �ساحلة 
للت�سهيل  الــالزمــة  الو�سائل  كافة  ــرت  وف باأنها 
تعديل  بعملية  للقيام  املعنيني،  التجار  على 
اللكرتونية  التجارية  �سجالتهم  م�ستخرجات 

التي �ستتم على م�ستوى فروعه املحلية املتواجدة 
مبختلف مناطق الوطن.                                             ق/و

وفقت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية �سيدي مروك  باأمن ولية ق�سنطينة  يف الإطاحة مب�سبوق ق�سائي يبلغ من العمر 21 �سنة 
  403 اأدوية �سيدلنية دون رخ�سة ، العملية مكنت من حجز اإجمايل  اإطار يف قطاع ال�سحة من اأجل  حيازة و توزيع  ، انتحال �سفة 
16200 دج و كذا �سكني من احلجم الكبريفبعد  300 ملغ(  بالإ�سافة اإىل مبلغ مايل يقدر بـ  150 ملغ و  كب�سولت من دواء بريغابلني ) 
تلقيها معلومات تفيد قيام اأحد الأ�سخا�س برتويج املخدرات و املوؤثرات العقلية على م�ستوى حي الخوة عبا�س ) واد احلد ( ، انتقلت 
على جناح ال�سرعة اإىل مكان اجلرمية. و بعد التحريات و ال�ستغالل اجليد للمعلومات امل�ستقاة كللت بتحديد هوية م�ستبه فيه ومكان 
بريغابلني  دواء  من  م�سطا   16 بداخلها  �سبط  حافظة،  تفتي�س  و  بتفتي�سه  و  حمكمة،  مهنية  خطة  و�سع  بعد  توقيفه  ليتم  تواجده 
القانونية  الإجــراءات  ل�ستكمال  الفرقة  مقر  اإىل  حتويله  ليتم  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  بـال�ساروخ؛  الإجرامي  الو�سط  يف  املعروف 
الالزمة ، بناء على اإذن ال�سلطة املخت�سة مت تفتي�س مقر �سكناه. مت �سبط كمية اأخرى من نف�س الدواء تقدر بـ 24 م�سطا بالإ�سافة 
اإىل �سكني من احلجم الكبري ، بعد النتهاء من اجناز ملفي اإجراءات جزائية منف�سلني يف حق املعني مت تقدميه اأمام النيابة املحلية عن 
ق�سيتي : املمار�سة غري ال�سرعية ملهنة ال�سحة بحيازة و توزيع اأدوية �سيدلنية دون رخ�سة و حيازة �سالح ابي�س حمظور دون مرر 

�سرعي، لالإ�سارة اأن الق�سية تاأتي يف اطار جهود م�سالح اأمن الولية يف مكافحة جرمية ترويج الأدوية و املوؤثرات العقلية .
علجية عي�س
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