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ال�سجن النافذ لـ 20 من معتقلي احلراك  

التما�س �سنة �سجنا نافذة لف�سيل بومالة
وفاة �ساحب فندق ب�سعقة 

كهربائية بق�سنطينة
ت�سرب الغاز املحرتق يقتل 

�سابتني باأفلو يف الأغواط

بطرد  "اأوريدو" تقر 
مديرها التنفيـــــذي 

باجلزائـــــــر  

اجلزائر جمربة على اإعادة 
ترتيب اقت�سادها بعيدا عن 

الرثوة النفطيـــــة

قالت اأنها فتحت حتقيقا ملعرفـــــــــة
 اأ�سباب القـــــــرار

وزير التجارة يطلع وفد الفامي على توجهها اجلديد 
و �سندوق النقد يوؤكـــــــــد :

20 03

2006

20/03

 7 تخ�س�سات جديدة للدخول املهني
فتح املجال اأمام الطلبة للت�سجيل يف البكالوريا املهنية بداية من �سبتمرب القادم

جمعية التجار تتوقع التهابها جمددا بحلول �سهر افريل

مربو الدواجن يلوحون بتقلي�س 
العر�س لك�سر انخفا�س الأ�سعار  

03

انطالق املو�سم التكويني 
بتخ�س�سات جديــــدة، 
ت�سجيل 12 األف متكون 
منهم 4 اآلف جديـــــد 

بلدية اأقبلي تعاين اهرتاء 
الطرق جراء تاآكلهــــــــا 

وزحف الرمال عليها

اإ�سابة 16 �سخ�سا بت�سمم 
غدائي يف حفل زفاف 

ب�سكرة بالروي�سات 

ت�سامن �سوف 

كابو�س النتائج ال�سلبيـــــة 
يتوا�ســـل خارج الديار

نادي تقرت 

الالعبون يوؤكدون قدراتهم 
بفوز ثمني على البليــدة 

الــــــوادي

اإنهاء مهام ق�سـاة 
ومفت�سني باملفت�سيـــة 
العامة لوزارة العــدل

ريا�ســـة اجلنوب

اأدرار

ورقلة
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قاعة عالج 
بدوار اأولد 

ال�ساديل 
بولد �سيدي 

امليهوب 
بغليزان  

بدون عنوان 
ومغلقة يف 

وجه ال�سكان.

جنا من هجوم 
اأملانيا فاأعلن 

اإ�سالمه
اأ�ْسَهر مواطن كامريوين اإ�سالمه، اإثر 
جناته من الهجوم الإرهابي الذي وقع 

يف مدينة هاناو غربي اأملانيا الذي اأ�سفر عن مقتل 9 اأ�سخا�س واإ�سابة 6 

بجروح، وجنا بيرت مينيمان من الهجوم بعدما نفد الر�سا�س من �سالح املهاجم، 

قبل اأن ي�سهر اإ�سالمه عقب �سالة اجلمعة ويغري ا�سمه اإىل بالل.

مثول بروتوكول بوتفليقة اأمام حمكمة 
�سيدي اأحممد

مُثل مدير التشريفات 

السابق برئاسة 
اجلمهورية، خمتار 

رقيق، مبحكمة سيدي 

أحممد يف هتم تتعلق 

بالفساد.و خضع رقيق 

يف الساعات املاضية 

للتحقيق لدى فصيلة 
البحث و التحري للدرك الوطين يف باب جديد، 

قبل تقدميه أمام وكيل اجلمهورية.

العثور على جثة 
فتاة قا�سر معلقة 
يف �سجرة بغليزان

مت العثور على جثة فتاة 
تبلغ من العمر 16 سنة، 

معلقة بشجرة بدوار 
سرارجة تابع لبلدية بين 

درقن )زمورة( يف والية 
غليزان .

و قد عثر على جثة املدعوة 
/ل م / معلقة يف حبل 

مشدود على جذع شجرة 
على بعد حوايل 10 أمتار 
عن مقر مسكنها العائلي ، 
و تنقلت احلماية املدنية 
و مصاحل الدرك الوطين 

إىل عني املكان ، و مت نقل 
اجلثة إىل العيادة متعددة 

اخلدمات بزمورة إلخضاعها 
للتشريح الطيب...

قمة ال�ستبداد

أجربت قوات االحتالل 
الصهيوين أحد سكان القدس 
على هتدمي بيته بيده ألن يف 
حال قيام آالت الكيان املحتل 

باألمر، فإنه سيكون جمربا 
وقتها على دفع غرامة مالية 

كبرية كتعويض وهو مشهد 
يلخص االستبداد الذي ميارسه 

الصهاينة حبق الفلسطينيني 
والذي فاق كل احلدود.

عامان حب�سا 
ل�ساب �سّوه وجه 

جاره ب�سفرة 
حالقة  بوهراَن

اأيدت نهاية الأ�سبوع املن�سرم 
الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�ساء 
وهران احلكم امل�ستاأنف فيه و 

القا�سي باإدانة ع�سريني بعامني 
حب�سا نافذا. لتورطه يف حادثة 

العتداء على ابن جارهم.
باإقدامه على ت�سويه وجهه ب�سفرة 

حالقة.خملفا له عجزا مدته 
بحي  كالمية  مناو�سات  اإثر  16يوما 
ال�سويل. حيث توبع بتهمة تكوين 
جمعية اأ�سرار و ال�سرب و اجلرح 

العمدي.
.حيث تبني اأنه يف يوم الواقعة 

وقعت مناو�سات كالمية دارت بني 
ال�سحية واملتهم .خلالف �سابق 

بينهما .لُيقدم املتهم بت�سويه وجه 
ال�سحية ب�سفرة حالقة خملفا له 
العجز املذكور كما طالب دفاعه 
باإفادته بظروف التخفيف... . 
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ا�سبانيا تعلن عدم اتفاقها مع اجلزائر ب�ساأن تر�سيم 
احلدود البحرية

لوؤي ي
--------------------

باي�س”  “�أل  �صحيفة  قالت  و 
�لرت�صيم  ه��ذ�  �إّن  �لإ�صبانية 
جزيرة  �أي�صًا  ي�صمل  �جلديد 
بعد  على  �ل��و�ق��ع��ة  ك��اب��ري��ر� 
جزيرة  جنوب  كلم   10 نحو 
�إّنه  ليا،  �أ�صافت  و  مايوركا. 
�ل�صرت�كي  حكومة  ت�صلم  منذ 
يف  مهامها  �صان�صيز  بيدرو 
جو�ن 2018، فاإّنها "رّدت على 

�جلز�ئر".
و ح�صب زعمها �أّنه وفقًا لقانون 
تتد�خل  "حني  �ل��دويل  �لبحار 
مياه  م��ع  �لإقليمية  مياهك 
�أن  يجب  �لأمر  هذ�  فاإّن  جارك، 
يحل باملفاو�صات" و �أو�صحت 
عن  �أعربنا  �أننا  هو  به  قمنا  "ما 
�لآخر  �لطرف  لإجبار  رف�صنا 
وهذه  مبفاو�صات.  �لبدء  على 
�ملفاو�صات مل تبد�أ منذ 2018".
�لأوىل  �لزيارة  هذه  �صتكون  و 

�جلز�ئر  �إىل  �لإ�صبانية  للوزيرة 
بن�صف  م��دري��د  ت���زود  �ل��ت��ي 
�لطبيعي.  �لغاز  من  حاجاتها 
�لبحرية  �حلدود  م�صاألة  تعّد  و 
مع  �إ���ص��ب��ان��ي��ة  خ���اف  نقطة 
�لتي  �ي�صًا  �ملغربية  �ململكة 
نهاية  ليا يف  غونز�ليز  ز�رتها 

جانفي.
لن  بادها  �إن  �لوزيرة  قالت  و 
و  �لو�قع  �لأم��ر  �صيا�صة  تقبل 
�لدولية  �لإج����ر�ء�ت  �صتتخذ 
حال  يف  منا�صبة  تر�ها  �لتي 
ب�صكل  �لتحرك  �ملغرب،  قر�ر 
�أحادي �جلانب يف تر�صيم حدوده 

�لبحرية.
�أن  لي��ا  غونز�ليز  �أ�صافت  و 
�لقانون �لدويل و �تفاقية حقوق 
�لبحر ين�صان بو�صوح على �أن 
حدود �ملياه ميكن تر�صميها فقط 
�ملعنية،  �ل��دول  بني  بالتفاق 
�صيا�صة  تكفي  "ل  �أنه  موؤكدة 
�أحادية  قر�ر�ت  �أو  �لو�قع  �لأمر 

�جلانب من طرف �ملغرب.
�يطاليا  �لأمر كذلك مع  و كان 
�لعاقات  وزي��ر  ���رح  حيث 
مع �لربملان �لإيطايل فيديريكو 
دينكا، يف جل�صة �صماع بالربملان 
�ملا�صي  �لأ�صبوع  �لإي��ط��ايل 
لل�صوؤون  �ل��دول��ة  كاتب  �أن 

�صتيفانو،  دي  مانليو  �خلارجية، 
يف  ل��زي��ارة  �لتح�صري  ب�صدد 
)مل  �جلز�ئر  �إىل  �ملقبلة  �لأي��ام 
و�صتكون  م��وع��ده��ا(،  ي��ذك��ر 
�لزيارة على عاقة مبلف �حلدود 

�لبحرية بني �لبلدين.
فاإنه  �ليطايل  �لوزير  وح�صب 

�أن  ميكن  جلنة  ت�صكيل  يجري 
ب�صاأن  �جل��ز�ئ��ر  م��ع  تتفاو�س 
�لبحرية  �ملناطق  حدود  تر�صيم 
�خلال�صة  �لقت�صادية  )�ملنطقة 
�نه  على  مو�صحا   ،)ZEE(
�أو�خ��ر  لقاء  �أول  عقد  �صيتم 

فرب�ير و �أو�ئل مار�س.

اأعلنت وزيرة اخلارجية الإ�سبانية اأرانت�سا غونزاليز ليا التي �ستزور اجلزائر يوم الأربعاء القادم، اأّن مدريد غري متفقة مع اجلزائر ب�ساأن تر�سيم 
احلدود البحرية للبلدين يف البحر الأبي�س املتو�سط.

وزيرة خارجيتها يف زيارة لها يوم الأربعاء القادم جمعية التجار تتوقع التهابها 
جمددا بحلول �سهر افريل

مربو الدواجن 
يلوحون بتقلي�س 

العر�س لك�سر 
انخفا�س 
الأ�سعار  

�أكد رئي�س �جلمعية �لوطنية 
للتجار و �حلرفيني �جلز�ئريني، 

�حلاج "طاهر بولنو�ر" �أن 
�أ�صعار �للحوم �لبي�صاء قد 

تعرف �رتفاعا بد�ية من �صهر 
�أفريل �ملقبل وهذ� بالتز�من 

مع �قرت�ب �صهر رم�صان 
�ملبارك، موؤكد� �أن �لنهيار 
�لذي تعرفه �أ�صعار �للحوم 

�لبي�صاء منذ مدة، ت�صبب يف 
خ�صائر فادحة ملربي �لدو�جن.

و قال "�لطاهر بولنو�ر" 
يف ت�ريحات �صحفية �إن 
بع�س مربي �لدو�جن عرب 

خمتلف وليات �لوطن تلقو� 
خ�صائر كبرية نتيجة �نهيار 

�لأ�صعار، و يف حال ��صتمر�ر 
�لو�صع على ما هو عليه 

�صيقل�س �لعر�س يف �ملو�صم 
�لقادم، متوقعا عودة �لأ�صعار 

لارتفاع بد�ية من �صهر 
�أفريل �ملقبل، �أي بالتز�من 

مع �صهر رم�صان �لكرمي،�أين 
يكرث �لطلب على �للحوم 

�لبي�صاء.و ك�صف �ملتحدث 
�أن �أ�صعار �للحوم �لبي�صاء 

و�صلت يف بع�س �لأ�صو�ق 
�إىل 160 دينار� للكيلوغر�م 
�لو�حد يف حني و�صل �صعر 
�جلملة �إىل 120 دينار� وهذ� 

�لنخفا�س ت�صبب يف �نهيار 
كبري و خ�صائر فادحة ملربي 

�لدو�جن �لذين عربو� عن 
تذمرهم من �خل�صائر �لفادحة 
�لتي يتعر�صون لها يف �أكرث 
من منا�صبة.و ح�صب رئي�س 

�جلمعية �لوطنية للتجار و 
�حلرفيني، فاإن �حلفاظ على 

��صتقر�ر �أ�صعار �للحوم 
�لبي�صاء و جعلها يف متناول 

ذوي �لدخل �ل�صعيف، 
يتطلب تنظيم �صعبة تربية 

�لدو�جن و �إبعاد �لدخاء عن 
�لقطاع للحفاظ على هذ� 
�لن�صاط و تفادي تذبذب 
�لأ�صعار خا�صة يف ظل 

�نت�صار �لأ�صو�ق �ملو�زية، 
�لتي ل ت�صاعد على ��صتقر�ر 

�لأ�صعار خا�صة مع �قرت�ب 
�صهر رم�صان �ملبارك ،�لذي 

يكرث خاله �لطلب على 
هذه �ملادة من قبل �أ�صحاب 

"�ل�صعف �ل�صعيف" بالدرجة 
لوؤي ي�لأوىل.

بيانًا  �أوري���دو  �ركة  �أ���ص��درت 
طرد  ب�صاأن  موؤخر�  �أثري  ما  حول 
"نيكولي بيكرز" �ملدير �لتنفيذي 
لفرع �ل�ركة يف �جلز�ئر.و �أعلنت 
قطر  لبور�صة  بيان  يف  �ل�ركة 
بالغ  باهتمام  تتابع  �أنها  �أم�س، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �إبعاد  حيثيات 
�لأمل��اين  �جل��ز�ئ��ر،  يف  لل�ركة 
�أ�صاف  بيكرز".و  "نيكولي 

�ملجموعة  �إد�رة  �أن جمل�س  �لبيان 
للوقوف  �صامًا  حتقيقًا  يجري 
عن  �ل�صادر  �لقر�ر  �أ�صباب  على 
جددت  كما  �جلز�ئرية،  �ل�صلطات 
�ملعايري  باأعلى  �لتز�مها  �ملجموعة 
قو�نني  و  عمائها  خ��دم��ة  يف 
ل�ركاتها  �لتنظيمية  �لهيئات 
حول  �لدول  خمتلف  يف  �لعاملة 
م�صادر  ع��دة  �أن  ي�صار  �لعامل. 

طرد  خرب  �ملا�صي  �لأربعاء  نقلت 
باجلز�ئر  لل�ركة  �لتنفيدي  �ملدير 
قر�ره  ب�صبب  بيكرز"  "نيكولي 

طرد 900 عامل يف �ل�ركة.
من  �لكثري  تثري  �لق�صية  تز�ل  ل 
�أ�صبابها �حلقيقية،  �لغمو�س حول 
م�صاألة  تتعدى  �أنها  يبدو  �لتي  و 
�ل�ركة  من  موظف   900 طرد 

�إىل م�صائل �أخرى.

قر�رها  بررت  �لقطرية  �ل�ركة 
�لإفا�س،  من  لإنقاذها  بخطة 
رقم  هو  تناق�صها  يوؤكد  ما  لكن 
 72 تفوق  �لتي  �ل�صنوية  �أرباحها 
�أمريكي، بالإ�صافة  مليون دولر 
�لأجانب  باملوظفني  �حتفاظها  �إىل 

�لذين يتقا�صون رو�تب �صخمة.

لوؤي ي

 "اأوريدو" تقّر بطرد مديرها التنفيذي باجلزائر  
قالت اإنها فتحت حتقيقا ملعرفة اأ�سباب القرار منهم ع�سوان من "راج"

ال�سجن النافذ لـ 
معتقلي  من   20

احلراك  

�أ�صدرت حمكمة �صيدي 
�أحممد بالعا�صمة �أم�س 

�أحكاما يف حق 20 
�صخ�صا من معتقلي 

�حلر�ك، �ثنان منهما من 
جمعية ر�ج.

ومت �حلكم على 16 
�صخ�صا بال�صجن ملدة 3 

�أ�صهر نافذة مع غر�مة 
قدرت ب� 20 �ألف، مع 

�إعادة تكيف �لتهم.يف حني 
مت �حلكم على ع�صوين من 

جمعية "ر�ج" وهما كل 
من "كمال مني�س" و"مقر�ن 
لعو�صدي" بال�صجن �لنافذ 

ملدة 6 �أ�صهر وغر�مة 
مالية قدرت ب� 20 �ألف 
دج.كما �أ�صدرت ذ�ت 

�لهيئة، حكما بال�صجن ملدة 
6 �أ�صهر نافذة وغر�مة ب� 
20 �ألف دج ل�"بوغري�صة 

ر�صا"، وبال�صجن ملدة 12 
�صهر� نافذ مع غر�مة مالية 

ل�"لعمري حممد".
لوؤي ي

�لتكوين و�لتعليم  ك�صفت وزيرة 
يف  فريحة"  بن  "هيام  �ملهنيني 
بها  �أدل���ت  �إذ�ع��ي��ة  ت�ريحات 
�ل�����روع يف  �صيتم  �أن��ه  �أم�����س، 
يف  �لر�غبني  �لطلبة  ت�صجيل 
�صهادة  على  للح�صول  �لرت�صح 
من  �نطاقا  �ملهنية  �لبكالوريا 
�أك��دت  حيث   ،2020 �صبتمرب 
�لوليات  من  جمموعة  �ختيار 
�لنموذجية لتج�صيد هذ� �مل�روع 
كبرية  فر�صة  �صيعطي  �ل��ذي 

لل�صباب يف جمال �لتوظيف.
 �أو���ص��ح��ت �ل���وزي���رة، �أن���ه مت 
هند�صة  و���ص��ع  يف  �ل�����روع 
�إن�صاء  من  �نطاقا  بيد�غوجية 
ديو�ن لامتحانات و �مل�صابقات و 
�لتكوين، و �صيبد�أ ت�صجيل �لطلبة 
2020.و  �صبتمرب  من  �نطاقا 
 60 توفري  عن  �لوزيرة  ك�صفت 
يف  بيد�غوجي  مقعد  و300  �ألف 
متخ�ص�س.و  وطني  معهد   201
وز�رتها  �أن  فريحة،  بن  �أ�صافت 
�ملهني  للدخول  بالتح�صري  قامت 
�جلديد عرب كل مديريات �لتكوين 

و �ملعاهد و �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة و 
موؤ�ص�صة   1329 عددها  �لبالغ 
ربوع  كل  موزعة عرب  تكوينية، 
�أن  �إىل  �لوزيرة  �أ�صارت  �لوطن.و 
 7 �صتعرف   ،2020 فيفري  دورة 
تخ�ص�صات جديدة، �أهمها �صهادة 
بالطاقات  خا�س  ���ص��اٍم  تقني 
�صمن  تندرج  و�لتي  �ملتجددة 
�جلمهورية  رئي�س  �إ�صرت�تيجية 
�صعبة  �إدر�ج  جانب  �جلديدة.�إىل 
وثقافة  فن  هي  جديدة  مهنية 
زر�عة  تخ�ص�س  وكذ�  وت��ر�ث، 
�لأ�صجار �ملثمرة و�صناعة �لجبان 
وحتويل  �لبا�صتيك  و�صناعة 
�أفادت �لوزيرة،  �حلليب وغريها.و 
خا�صة  م��دون��ة  و���ص��ع  مت  �أن���ه 
 23 �إىل  مق�صمة  بالتخ�ص�صات، 
من  �أكرث  تت�صمن  مهنية  �صعبة 
بخ�صو�س  تخ�ص�س.و   400
�لتكوين  قطاع  �إ�صرت�تيجية 
�ملهني ملر�فقة �لقت�صاد �لوطني، 
�أفادت بن فريحة بوجود خمطط 
لل�ر�كة بني �لقطاع �لقت�صادي 
تتكفل  ح��ي��ث  و�ل��ت��ك��وي��ن، 

بتكوين  �لقت�صادية  �ملوؤ�ص�صات 
وع��ن  �ملمتهنني.  �مل��رتب�����ص��ني 
�لوزيرة  �أ�صارت  �لمتياز،  مر�كز 
مت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  هذه  �أن  �إىل 
�ملوؤ�ص�صات  مع  بال�ر�كة  خلقها 
خال  من  حتر�س  �لقت�صادية، 
بر�جمها على تقدمي تكوين نوعي 
�لتاأهيل  متتلك  عاملة،  يد  لتوفري 
�لعايل. �لتكنولوجي  و  �لتقني 
�ملر�كز،  هذه  �أهم  من  �نه  مربزة 
لتكنولوجيات  �متياز  مركز 
و  بتيبازة،  �لت�صال  و  �لإع��ام 
�ل�صيار�ت  ل�صناعة  م��رك��ز�ن 
بوهر�ن، ومركز خا�س مبهن �لبناء 
باحلر��س،  �لعمومية  �لأ�صغال  و 
و  بالكهرباء  خ��ا���س  م��رك��ز  و 
�ل��ط��اق��ات �مل��ت��ج��ددة ب��اجل��ز�ئ��ر، 
خا�صة  �متياز  م��ر�ك��ز  ك��ذ�  و 
ت�صوية  بخ�صو�س  بالفاحة".و 
لعمال  �لجتماعية  �لو�صعية 
عن  فريحة  بن  �أك��دت  �لقطاع، 
�لعمال  ه��وؤلء  مبطالب  �لتكفل 
خال  م��ن   ، �ل�����روع  مت  ،حيث 
�لأ�صاتذة  بر�مج دقيقة، يف ترقية 

�لتكوين  يف  �ملتخ�ص�صني 
رتبة  �إىل  �لثانية  �لرتبة  م��ن 
�لبيد�غوجية. بالهند�صة  مكلفني 
ع��دد�  �لرتقية  ه��ذه  و�صت�صمل 
و�صت�صمح  �لأ�صاتذة،  من  كبري� 
�ل�صنف  �لفئة بالنتقال من  لهذه 
�صيتم  15.كما  �ل�صنف  �إىل   13
�أعلى  رتب  �إىل  �ملوظفني  ترقية 
يتو�فق مع  مبا  �نتمائهم،  من رتب 
�ل�صهاد�ت �ملتح�صل عليها، حيث 
قامت �لإد�رة بت�صوية �لعديد من 
تعلق  ما  منها  خا�صة  �مللفات، 
�مل�صرتكة.و  و  �خلا�صة  بالأ�صاك 
يف جمال ترقية �حلو�ر وفتح كل 
قنو�ت �لتو��صل لإعادة �لثقة بني 
�أو�صحت  �ملو�طن،  و  �حلكومة 
�لوزيرة �أنه مت فتح بريد �لكرتوين 
عليه  ت�رف  ب��ال��وز�رة  خا�س 
�لر�صائل  ملتابعة  خا�صة،  خلية 
�لتي بلغت 1000 ر�صالة �إىل حد 
�ل�صاعة �صيتم �لإجابة من خاله، 
يطرحها  �لتي  �لن�صغالت  على 

�ملو�طنون.
لوؤي ي

 7 تخ�س�سات جديدة للدخول املهني
فتح املجال اأمام الطلبة للت�سجيل يف البكالوريا املهنية بداية من �سبتمرب القادم
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 �سرورة تفعيل اآليات ال�سلح و احللول الودية

حممد علي 
-----------------

وخال �فتتاحه لليوم �لعامي 
�لتحكيم  يف  �لدولة  "دور  حول 
بال�صتثمار"،  �خلا�س  �ل��دويل 
�أعلن �لوزير �ن �حلكومة تعتزم 
�لن�صو�س  يف  �لنظر  �إع���ادة 
�لتي  �لتنظيمية  و  �لقانونية 
نز�عات  ن�صوب  يف  ت�صببت 
على �مل�صتوى �ملحلي و �لدويل، 
�عتماد  �ىل  م��ي��ول��ه  م��ب��دي��ا  
"�ملفاو�صات و عدم �خلو�س يف 
عدم  و  �ملحاكم  �أمام  �لنز�عات 
�للجوء �ىل �لتجرمي و �لعقوبات 
�جلرمية  ح��الت  يف  �ل  �جلنائية 

�ملنظمة".
�أ�صار  �لأ���ص��ا���س،  ه��ذ�  وعلى 
تدعيم  �أهمية  �إىل  ر�وية  �ل�صيد 
�خلربة �لوطنية يف جمال �لقانون 
و  �لدولة  مل�صاعدة  �إقحامها  و 

موؤ�زرتها يف هذ� �لطار.
رئي�س  ،�ن  ر�وي���ة  و�أو���ص��ح 
تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية، 
للعمل  �حلكومة  �أع�صاء  حث 
على تكري�س ��صتقر�ر �ملنظومة 
بتحقيق  �لكفيلة  �لقانونية 
ترتكز   " �ل�صاملة  �لتنمية 
مالية  منظومة  تفعيل  على 
�لهد�ف  بتحقيق  ت�صمح  مرنة  
�مل�صطرة مع تدعيمها باإجر�ء�ت 
�ل�صتثمار  تفعيل  كذ�  و  فعالة، 

�ملنتج و �ملعريف".
�لإعامي  �ليوم  هذ�  �صهد  وقد 
ح�صور �ملحامني، ممثلي م�صالح 

�لذين  �لق�صاء  �م��ام  �ل��دول��ة 
حمام   100 ع��دده��م  يتجاوز 
�ملجال�س  خمتلف  على  موزعني 

�لق�صائية عرب �لرت�ب �لوطني.
جلنة وزارية م�سرتكة 

الثنائية التفاقيات  ملراجعة 
�ملالية  وز�رة  �أن  ر�وي��ة  قال  و 
بالن�صبة  مف�صلية  �أد�ة  تعترب 
�ل��وز�ري��ة  �لقطاعات  لباقي 
�لأخرى، حيث ��صندت لها مهمة 
�لوز�رية  �للجنة  على  �ل�ر�ف 
مبر�جعة  �ملكلفة  �مل�صرتكة 
ذلك  و  �لثنائية،  �لتفاقيات 
�حلا�صلة  �لتغيري�ت  "ملو�كبة 
�لتكتات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
�لتي  و  �لقليمية  �لقت�صادية 
ت�صتوجب و�صع و تفعيل �آليات 
جديدة تهدف �ىل حماية م�صالح 

�جلمهورية �جلز�ئرية �جلديدة".
ر�وية  قال  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

هاما  دور�  لعبت  �ل��دول��ة  �ن 
يف جم���ال �إع����ادة �ل��ن��ظ��ر يف 
�ملُوؤطرة  �لقانونية  �لن�صو�س 
للتحكيم �لدويل، مما �أدى بلجنة 
�لتجاري  للقانون  �ملتحدة  �لأمم 
جلنة  ��صتحد�ث  �ىل  �ل���دويل 
لها مهمة مر�جعة  �وكلت  ثالثة 
�لتحكيم  �أخ��اق��ي��ات  م��دون��ة 
و  �لأ���ص��ب��اب  بحث  و  �ل���دويل 
�للجوء  لظاهرة  �لناجعة  �حللول 
�لدويل  �لتحكيم  يف  �لتع�صفي 
�مل�صتثمرين،  بع�س  طرف  من 
�ل��دول  على  لل�صغط  ك���اأد�ة 
يف  �لنظر  �عادة  كذ�  و  �لنامية 
�ملجهولة  �لتمويل  م�صادر 
بالن�صبة  �لتحكيم  لنز�عات 

للمتعاملني �لقت�صاديني.
�جلز�ئر  �إن  بقول  ر�وي��ة  تابع  و 
عملية  يف  فعال  دور  لها  كان 
�لتنظيمية  �لإج���ر�ء�ت  تعديل 
�ل��دويل  �ملركز  يعتمدها  �لتي 
�ل�صتثمار  ن��ز�ع��ات  لت�صوية 

�أن  �ع��ُت��رب  حيث   )CIRDI(
م��ر�ج��ع��ة ه���ذه �لإج������ر�ء�ت 
�لتنظيمية  ت�صنح للدول �لنامية 
�آجال  يف  م�صاحلها  عن  بالدفاع 

معقولة و تكاليف مقبولة.
دعت  طاملا  �جلز�ئر  �ن  �أ�صاف  و 
�إق���ر�ر  ����رورة  �إىل   �أي�����ص��ا 
تخدم  �صو�بط  و  �إج����ر�ء�ت 
حد  على  �لدول  و  �مل�صتثمرين 
"حتبذ  �جلز�ئر  �أن  موؤكد�   ، �صو�ء 
د�ئما �لت�صوية �لودية للنز�عات" 
�ثر�ء  يف  �صاهمت  �أنها  بحيث 
�لنز�عات  �لو�صاطة حلل  �تفاقية 
�مل�صماة  �لدويل  �مل�صتوى  على 

�تفاقية �صنغافورة.
على  �جلز�ئر  ��صتحدثت  قد  و 
حملية  جلانا  �لوطني  �مل�صتوى 
مهمة  لها  �أُ�صندت  مركزية  و 
للنز�عات  �ل��ودي��ة  �لت�صوية 
�لتجارية و يف جمال �ل�صتثمار 
�ل�صفقات  ق��ان��ون  �إط���ار  يف 

�لعمومية.

جمال  يف  للنزاعات  الدويل  التحكيم  اإطار  يف  ال�سلح  اآليات  تفعيل  �سرورة  على  باجلزائر،  راوية  الرحمان  عبد  املالية  وزير  اأكد 
ال�ستثمار. م�سريا اإىل اإعطاء الأولوية اإىل احللول الودية حل�سم  الق�سايا اخلالفية. 

التحكيم يف ال�ستثمارات التحكيم الدويل للنزاعات يف جمال ال�ستثمار

اجلزائر تتوفر على الأدوات 
ال�سرورية لتاأمني م�سالح الدولة

�مل�صلحة بدعوة من �لفريق �لركن �حمد حممد ثاين  �لقو�ت  �أركان  رئي�س  �لرميثي، 

�لإمار�تية، �رع �لّلو�ء �ل�صعيد �صنڤريحة، 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س  �أرك��ان  رئي�س 
�لإم��ار�ت  دول��ة  �إىل  زي��ارة  يف  بالنيابة، 
�لعربية �ملتحدة، حل�صور فعاليات �لطبعة 
UMEX-( »يومك�س«  ملعر�صي  �لر�بعة 
كذ�  و  �ملاأهولة  غري  لاأنظمة    )2020
»�صيمتك�س« )simTEX-2020( لأنظمة 
�ملحاكاة و �لتدريب، �ملزمع تنظيمهما من 

23 �إىل 25 فرب�ير 2020 باأبو ظبي.
�أو��ر  تعزيز  �إطار  �لزيارة  يف  تندرج  و 
�جلي�س  بني  �لتعاون  و  �ل�صد�قة  و  �لأخوة 
�مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  و  �ل�صعبي  �لوطني 
من  �لطرفني  متكن  حيث  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
�لهتمام  ذ�ت  م�صائل  ح��ول  �لتباحث 

�مل�صرتك.
ق/و

تعزيزا لأوا�سر الأخوة وال�سداقة بني جي�سي البلدين

اللواء ال�سعيد �سنڤريحة يف زيارة اإىل دولة الإمارات

باجلز�ئر  �خل��رب�ء  عديد  �أك��د 
تتوفر  �جلز�ئر  �إن  �لعا�صمة، 
�ل�رورية  �لأدو�ت  على 
يف  �لدولة،  م�صالح  لتاأمني 
�إطار  يف  �لنز�عات  مو�جهة 
للنز�عات  �ل��دويل  �لتحكيم 

يف جمال �ل�صتثمار�ت.
�مل��ت��دخ��ل��ون خال  و�أ���ص��ار 
"دور  ح��ول  �ع��ام��ي  ي��وم 
�لدويل  �لتحكيم  يف  �لدولة 
�همية  �ىل  لا�صتثمار�ت" 
�لتي  �لقانونية  �لدو�ت 
�أجل  من  �جلز�ئر،  و�صعتها 
�إط���ار  يف  نف�صها  ح��م��اي��ة 
حتدث  ق��د  �لتي  �ل��ن��ز�ع��ات 
�مل�صتثمرين  ب��ني  و  بينها 

�لأجانب.
ذلك  �ن  ه���وؤلء  و�أ���ص��اف 
�صمح بعدم �صدور �ي حكم 
�ليوم  حتى  �جل��ز�ئ��ر  �صد 
�ل��دويل  �لتحكيم  �ط��ار  يف 
ل��ا���ص��ت��ث��م��ار�ت، م��ن بني 
رفعها  �لتي  �ل11  �لق�صايا 
منذ  �أج��ان��ب  م�صتثمرون 

�صنو�ت �ل90.
موقف  تعزيز  �أج���ل  وم��ن 
من  �لوقاية  و  ه��ذ�  �ل��دول��ة 
دعا  �ل�صتثمار�ت،  نز�عات 
�ملالية  بوز�رة  �لتعاون  مدير 
مر�جعة  �ىل  بوهر�وة  علي 
�لقت�صادية  �لت��ف��اق��ي��ات 
تكييف  يتم  حتى   ، للباد 
حلماية  �أح��ك��ام��ه��ا،  بع�س 

م�صالح �لباد.
بلد�ن  "بع�س  �ن  �ك��د  كما 
من  ك��ث��ري�  ت��ع��رف  �ملنطقة 
على  حت��ال  �لتي  �خل��اف��ات 
�لتحكيم �لدويل و عليه يجب 
�تفاقاتنا �لقت�صادية  مر�جعة 
تاأمني م�صالح  بغية حماية و 

�لدولة �جلز�ئرية".
�آخر  جانب  من  �لمر  ويتعلق 
�ملالية-  وز�رة  ممثل  ح�صب   -
بني  ت��و�زن  نقطة  ب"�يجاد 
�لهدف  و  �ل��ب��اد  م�صلحة 
م�صتثمرين  جلب  يف  �ملتمثل 
�لقيمة  خ��ال��ق��ني  �أج���ان���ب 
�مل�صافة" مو�صحا �ن "هوؤلء 
موؤمنني  ليكونو�  بحاجة 
و  �لقانوين  �مل�صتوى  على 

�لقت�صادي".  
�لتي  �ل��ت��و���ص��ي��ات  وم���ن 
تلك  توجد  �ملتدخلون،  قدمها 
�لتن�صيق  بتح�صني  �ملتعلقة 
بني خمتلف �لدو�ئر �لوز�رية 
"من �جل �لتاأكد من �ن جميع 
ما  بق�صية  �ملتعلقة  �لوثائق 

قد مت تقدميها يف �ق�ر وقت 
�لوز�ر�ت  جميع  �ن  و  ممكن، 
�مام  و�ح��د  ب�صوت  تتكلم 

�مل�صتثمرين".
باحلفاظ  �نه  �ملتدخلون  وتابع 
حمرتمة  م�صار�ت  برتقية  و 
�صت�صتمر  �لقانونية،  للقو�عد 
�جلالب  موقعها  يف  �جلز�ئر 
�لأجنبية  لا�صتثمار�ت 
�أخطار  حتديد  م��ع  �ملكثفة 

�لنز�عات �إىل �أق�صى قدر.
جتاه  �لخطار  يخ�س  وذلك 
�ل�ركات  �و  �لأ�صخا�س 
�لتحكيم،  طريق  تختار  �لتي 
على  للح�صول  كو�صيلة 
�و  �روري  غري  نز�ع  مز�يا 
�رعيني  م�صتثمرين  جت��اه 

�ختارو� �جلز�ئر
للقيام با�صتثمار�تهم.

بثالثة  ملتزمة  ــة  ــدول ال
اإجراءات حتكيم دولية

�جلز�ئر  توجد  �ل�صدد  يف هذ� 
 )3( ث��اث��ة  �إط���ار  يف  �لآن 
مع  دولية  حتكيم  �ج���ر�ء�ت 
-ح�صب  �جانب  م�صتثمرين 
ممثلة مكتب �لتحكيم �لدويل 
�ملحامية  �صرتيلينع  ل�صريمان 
مود لوبو� و هو �ملكتب �لذي 
�جلز�ئرية  �مل�صالح  عن  يد�فع 

منذ �أكرث من ثاثة عقود.
"�لجر�ء  �ن  قولها  تابعت  و 
ب��ال��دول��ة  ي��ت��ع��ل��ق  �لول 
�جلز�ئرية مع م�صتثمر ��صباين 
�ل�صغال  و  �لبناء  قطاع  يف 
فقدمه  �لثاين  �ما  �لعمومية 
م�صتثمر �صوي�ري يف قطاع 
فيخ�س  �لثالث  �أم��ا  �لنقل 
يف  �م��ار�ت��ي��ني  م�صتثمرين 

قطاع �لأ�صغال �لعمومية".
بع�س  �ن  �ملتدخلة  و��صافت 
�مل�صتثمرين ي�صتغلون ثغر�ت 
�ملعاهد�ت �ملربمة بني �لبلد�ن 
�صغط،  و�صائل  ل�صتعمال 
بتلك  �ملعنية  �ل��دول��ة  على 

�لتفاقيات.
�ل�صتاذة  -ت�صيف  �ن��ه  �ل 
�لإجر�ء�ت  مبعاينة  "و  لوبو�- 
�صد  �ملقدمة  ع�ر  �لإح��دى 
�لدولة  �ن  ناحظ  �جل��ز�ئ��ر 
�حلماية  �إجر�ء�ت  �أوجدت  قد 
"�جلز�ئر  بان  مذكرة  �ملائمة" 
�ن��ت�����ص��ار�ت  �صجلت  ق��د 
قانونية هامة �صد م�صتثمرين 
دفع  بذلك  متجنبة   �أجانب، 
دولر"  مليار   22 من  �كرث 
ل�صيما فيما يخ�س �لتحكيم 
�لذي مت بينها و بني �مل�صتثمر 

�مل�ري لات�صالت.
�ملتدخلة  ذ�ت  خل�صت  و 
بان  �لتاأكيد  �ىل  �لأخ��ري،  يف 
من  �أك��رث  �أبرمت  قد  �جلز�ئر 
�جل  من  دولية  معاهدة   40
ذلك  و  �ل�صتثمار�ت  ترقية 
�قت�صاديا  �هتماما  �وج���د 
�صمح  باملقابل  لكنه  بالباد؛ 
للم�صتثمرين بتقدمي �جر�ء�ت 
"ملا  �ل��دول��ة  ���ص��د  حتكيم 
يعاملو�  مل  بانهم  يعتقدون 

ب�صكل عادل و من�صف".

ق/و

العدد
1935

�أكد رئي�س منتدى روؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات، �صامي عاقلي، 
�إخفاق  �أي  “�لو�صع �لقت�صادي �حلايل ل يتحمل  �أن 
جديد”.و قال عاقلي، خال �فتتاح �لعدد �خلام�س من 
�ل�صتثمار،  لن�صاط  �ملخ�ص�س  و  �ملنتدى  نقا�صات 
�ملوؤ�ص�صات  بها  حت�س  �أ�صبحت  �حلالية  “�لأزمة 
�لقت�صادية �أكرث”، م�صري� �أن “�حللول ممكنة للت�صدي 
ي�صتقبل   ” �ملنتدى  �أن  عاقلي  �أ�صار  �لأزمة”.و  لهذه 
�أجنبية، وكلهم يوؤكدون  يوميا ممثلني عن موؤ�ص�صات 

�أو�صح  جد�”.و  كبرية  ��صتثمار  فر�س  للجز�ئر  �أن 
عاقلي “قانون �ل�صتثمار يجب �أن يكون �أكرث جاذبية 
م�صها  يكون  �أن  يجب  و  �لأجنبية،  لاإ�صتثمار�ت 
“�ملوؤ�ص�صات  �أن  �أكد  �جلز�ئرية”.و  �ملوؤ�ص�صات  لعمل 
�لأجنبية �أ�صبحت �أكرث من �رورة يف �جلز�ئر، لكن 

�ملوؤ�ص�صات �لتي ت�صتثمر فعا”.
“فنحن  �ملوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  منتدى  رئي�س  قال  و 
�ل�صتثمار  قانون  �صياغة  يف  بروؤيتنا  �صن�صاهم 

و�لقو�نني �لتي تتحكم يف �لإ�صتثمار باجلز�ئر”.
نعرف حمتو�ها عند  �أن  نريد  “ل  قائا  �أكد عاقلي  و 
�إ�صد�رها بل نريد �أن نكون م�صاهمني فيه، لأننا نحن 
�خليالية  “�لقو�نني  �أ�صاف  �مليد�ن”.و  يف  يتو�جد  َمن 
�ل�صيا�صة  بخ�صو�س  ��صتثمار”.و  جذ�بة  لي�صت 
لكننا  �ل�صيا�صة،  يف  �إطاقا  نتدخل  “لن  عاقلي  �أكد 

�صنعطي ر�أينا فيما يخ�س �لقت�صاد و هو و�جبنا”.
ق/و

عاقلي يعترب اأن الو�سع القت�سادي احلايل ل يتحمل اأي اإخفاق جديد
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العدد
1935

�سرورة التعجيل ب�سبط ن�ساط القنوات 
التلفزيونية اخلا�سة

حممد علي 
-----------------

وق��ال �ل��وزي��ر، يف ح��و�ر مع 
�لتعجيل  “�إن  �لوطن،:  يومية 
متليه  �لن�صاط  ه��ذ�  ب�صبط 
و�ملخالفة  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ملعاجلة 

لأخاقيات �ملهنة،”.
�مل�صعى  ه���ذ�  �أن  م�صيفا 
�لقنو�ت  تاأطري  من  �صيمكن 
بالقانون  �خلا�صة  �لتلفزيونية 
�جلز�ئري و�مل�صاهمة يف حت�صني 
�لقمر  ق���در�ت  ��صتغال  و 
�ألكوم�صات  �ل�صناعي”+ 

.”1+
�أن  �لإط��ار  هذ�  يف  �أو�صح  و 
�لع�صوي  �لقانون  مر�جعة 
مر�جعة  عنه  �صينجم  لاإعام 
بال�صمعي  �ملتعلق  �لقانون 
تعلق  ما  �صيما  ل  �لب�ري، 
�ل�صمعي  ح��ق��ل  بتو�صيع 
�لب�ري �إىل �لقطاع �خلا�س..

و �أعلن �لوزير من جهة �أخرى 
عن ��صتكمال �ل�صبكة �لأوىل 
�لأر�صي  �لرقمي  للتلفزيون 

�لتلفزيون  �صيعّو�س  �ل��ذي 
�لحتاد  حدده  مثلما  �لتناظري 
�ل�صلكية  لات�صالت  �لدويل 
 17 من  �بتد�ء  �لا�صلكية  و 

جو�ن 2020.
�صيمكن  ه��ذ�  �أن  و�أ���ص��اف 
�لرقمية  �لإذ�ع��ة  �نت�صار  من 
�لتكفل  بالتايل  و  �لأر�صية، 

�مل�صتقبلية  �لذ�عية  بالقنو�ت 
�ملرخ�صة....

مز�يا  من  �أنه  �لوزير،  �أكد  و 
هذه �لتكنولوجيا بث �أكرب عدد 
 18 �إىل   9 “من  �لقنو�ت  من 
�إذ�عة يف كل تردد”، مع نوعية 
��صتماع �أف�صل وخدمات ذ�ت 

قيمة م�صافة.

حول  �صوؤ�ل  على  رده  يف  و 
�ملتعلق  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون 
�أن  بلحيمر  �أك��د  بالإ�صهار، 
�صتقوم  �لت�����ص��ال  وز�رة 
متعلق  قانون  م�روع  باإعد�د 
بالن�صاطات �لإ�صهارية، ق�صد 
�لقو�عد  وحت��دي��د  تنظيمها 

�ملتعلقة مبمار�صتها .

التلفزيونية اخلا�سة  القنوات  ن�ساط  وتنظيم  ب�سبط  التعجيل  بلحيمر،على  للحكومة، عمار  الر�سمي  والناطق  الت�سال  وزير  اأكد 

بن خالف يوؤكد: بلحيمر يوؤكد: 

�صورى  جمل�س  رئي�س  �عترب 
و�لتنمية،  �ل��ع��د�ل��ة  جبهة 
رئي�س  قر�ر  خاف،  بن  خل�ر 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
ت�ريعية  �نتخابات  �إج���ر�ء 
�لتهدئة  ي��خ��دم  م�����ص��ب��ق��ة، 
�ل�صلطة  �أم��ام  كبري  و�متحان 
�ل�صعبية  �لإر�دة  لح���رت�م 
لل�صعب،  �لقر�ر  �صلطة  وعودة 
�حلر�ك  مطالب  �أهم  يعدُّ  �لذي 

�ل�صعبي.
ت�صكيلته  �إن  خاف  بن  وقال  
 3 منذ  تطالب  �ل�صيا�صية 
�مل�صكل  �لربملان  بحل  �صنو�ت 
حد  على  معينني  ن��و�ب  م��ن 
تعبريه، مو�صحا: ”  ت�ريعيات 
جمل�س  عنها  ن��ت��ج   2017
دي��ك��ت��ات��وري��ة  م��ن  م�صكل 
عددية همها مترير قو�نني تخدم 

�ل�صلطة �حلاكمة”.
:”�نتظرنا  �ملتحدث  �أ�صاف  و 
�لرئي�س  ي��ح��ل  �أن  ب��ع��ده��ا 
و  �ل��ربمل��ان  تبون  �ملجيد  عبد 

�أو�مر  على  �لت�ريع  يقت�ر 
�صالح  يف  ت�صب  رئا�صية 
بينها  م��ن  �ل��ق��و�ن��ني،  تعديل 
يجب  �لذي  �لنتخابات  قانون 
�خلا�س  جزئه  يف  يتعدل  �أن 

بالت�ريعيات و �ملحليات”.
و ذهب بن خاف �إىل �أبعد من 
ذلك ملا قال �إن ت�صكيلة �لربملان 
على  يعمل  و  يرتقب  �حل��ايل 
بها  يرغب  �لتي  �لقو�نني  مترير 
رئي�س �جلمهورية للتقرب منه 
�أكرث لكي يتم تعيينهم ح�صبه، 
يف  �مل�صبقة  �لت�ريعيات  بعد 

�ملجل�س �ل�صعبي �لوطني.
رئي�س  �أن  �لإ���ص��ارة  جت��در  و 
�ملجيد  ع��ب��د  �جل��م��ه��وري��ة، 
بثها  مقابلة  يف  ق��ال  ت��ب��ون، 
�إن  �أم�س  تلفزيون رو�صيا  يوم 
�لنتخابات �لت�ريعية �مل�صبقة 
�ل�صنة،  نهاية  قبل  �صتجرى 
بعد �لإنتهاء من ور�صة تعديل 
�لد�صتور و قانون �لنتخابات.
ق/و

 الت�سريعيات امل�سبقة اأول امتحان 
حقيقي لحرتام اإرادة ال�سعب

�أطلقت وز�رة �ل�صحة و �ل�صكان و ��صاح 
�جلاري،  �صهرفيفري   �مل�صت�صفيات، خال 
�لوطني  �مل�صتوى  على  توعوية  حملة 
و  �لإجن��اب  و  �لعائلي  بالتخطيط  تتعلق 

�لك�صف �ملبكر عن �رطان عنق �لرحم.
و �أكد مدير �ل�صكان بالوز�رة، �عمر و�يل، 
تدوم  �أن  �ملتوقع  من  �لتي  �حلملة  هذه  �أن 
وتوفري  "تو�صيع  �ىل  تهدف  �صهرين، 
عاج نوعي يف جمال �لتخطيط �لعائلي، 
�لأم و  �لتي تتكفل ب�صحة  �مل�صالح  بكل 
�صن  يف  �مل��ر�أة  توعية  جانب  �ىل  �لطفل، 
�لإجناب حول حمل بدون خطورة وعاج 
�ملتنقلة  و�لأمر��س  �لإجناب  عدم  م�صكلة 
�ملبكر  �لك�صف  كذ�  و  �جلن�س،  طريق  عن 
�لتنا�صلية، ل �صيما  عن �رطان �لأع�صاء 

عنق �لرحم".
كل  من  "�لتخل�س  �ىل  �ي�صا  تهدف  كما 
بالتخطيط  �ملتعلقة  �ل�صائدة  �لأف��ك��ار 
�لرتبية  تعزيز  م��ع  و�لإجن���اب  �لعائلي 

�لنتائج  �أن  موؤكد�  �ملجتمع"،  يف  �ل�صحية 
"�صتو�صح  �حلملة  هذه  عن  �صت�صفر  �لتي 
�لروؤية �مل�صتقبلية �ملتعلقة بهذ� �جلانب يف 

�جلز�ئر".
�حلملة  هذه  �أن  باملنا�صبة  و�يل  �أو�صح   و 
م�صتخدمو  عليها  �صي�رف  �لو��صعة 
من  �ل��وط��ن  ع��رب  �لعمومية  �ل�صحة 
و  �لتوليد  و  �لن�صاء  طب  يف  خمت�صني 
�لأطفال و �لقابات، و �لأطباء �لعامني �ىل 

جانب �ل�صلك �صبه �لطبي.
و�أ�صاف �أن حتديد �حتياجات �ملر�أة يف �صن 
�حلمل  مو�نع  ��صتعمال  ون�صبة  �لإجن��اب 
و�لنقائ�س �مل�صجلة يف �مليد�ن، "قد ي�صاعد 
على �لتخفي�س من ن�صبة وفيات �لأمهات 
�لر�صع  فئة  ل�صيما  و�لأطفال،  �حلو�مل 
وكذ� �أ�صحاب �لقر�ر على حت�صني �لتكفل 
ب�صحة �لأم و�لطفال �لتي متثل �ملوؤ�ر�ت 

�لأ�صا�صية لتطور �ملجتمع".
�أن  و�يل  �ل�صيد  �أك��د  �لإط��ار،  هذ�  يف  و 

�حتياجات �ملر�أة يف هذ� �ملجال "قد �نتقلت 
 7 �ىل   2012 �صنة  خال  باملائة   56 من 
�أظهرت  حيث   ،2019 �صنة  خال  باملائة 
�لن�صاء �ملعنيات بهذ� �ملو�صوع �أنها كانت 
تعاين فيما �صبق من نق�س كبري يف جمال 
�ملعلومات، و كيفية تباعد �لولد�ت �لتي 

ت�صاعد على حماية �صحة �لأم و �لطفل".
"�ل�رح  ف��اإن  �مل�صوؤول،  ذ�ت  ح�صب  و 
�لو�يف وتوعية �ملجتمع حول �أهمية �حلمل 
تربية  على  �إيجابا  يوؤثر  فيه  �ملرغوب 

�لأجيال �ل�صاعدة و��صتقر�ر �لعائلة".
و دعا باملنا�صبة �ىل �إ�ر�ك �ملجتمع �ملدين 
و و�صائل �لإعام يف "تعزيز �ملعارف، لدى 
�لأزو�ج �لذين هم يف �صن �لإجناب و كل 

فئات �ملجتمع �لأخرى".
يذكر �أن وز�رة �ل�صحة �صتنظم ندوة حول 
�لتخطيط �لعائلي، و �لإجناب و �لوقاية من 

�رطان عنق �لرحم يوم �لأربعاء �لقادم.
ق/و

وزارة ال�سحة تطلق حملة توعوية حول التخطيط العائلي

عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أن��ه��ى 
�ملجيد تبون مهام ق�صاة ومفت�صني 

باملفت�صية �لعامة لوز�رة �لعدل
�لأخري  �لعدد  و ح�صبما �صدر يف 
من �جلريدة �لر�صمية فاإنه و ح�صب 
 11 يف  �ملوؤرخ  �لرئا�صي  �ملر�صوم 
مهام  �إنها  مت  فقد   ،2020 فيفري 
عبد  �صاوي،  �لكرمي  عبد  من  كل 
�لقادر لعوز�ين، بن عي�صى حجاج، 

قادة حمادي حممد قودري.
عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أنهى  كما 
�جلريدة  ح�صب   تبون  �ملجيد  
�لر�صمية  مهام مفت�صني باملفت�صية 
كل  وهم  ع��دل،   ل��وز�رة  �لعامة 

على  لإحالته  مرزوقي  �لعيد  من 
لإحالته  طيبي  وحممد  �لتقاعد 

على �لتقاعد..
بن  �لها�صمي  مهام  �إنهاء  مت  كما 
يف  �إدر�ج��ه  لإع��ادة  �ل�صام  عبد 
كيم  وم��ب��ارك  �لأ�صلية،  رتبته 
لإعادة �إدماجه يف رتبته �لأ�صلية، 
يف  �إدماجه  لإع��ادة  قدمي  وخل�ر 

رتبته �لأ�صلية هو كذلك..
كما مت �إنهام مهام �ملفت�صني بوز�رة 
�لعدل نعيمة �صويف و خل�ر قدمي 
رتبتهما  يف  �إدماجهما  لإع���ادة 

�لأ�صلية.
ق/و

اإنهاء مهام ق�ساة ومفت�سني 
باملفت�سية العامة لوزارة العدل

قام �لرئي�س �ملدير �لعام ملجمع �صوناطر�ك، 
�إىل  عمل  و  ميد�نية  حكار،بزيارة  توفيق 
�ملن�صاآت �لغازية ملجمع �صوناطر�ك مبنطقة 
للمجمع  بيان  �أو�صح  �لرمل.و  حا�صي 
�إىل  ��صتمع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لرئي�س  �أن 
�ل�صناعية،  �ملنطقة  حول  مف�صل  عر�س 
حمطة  م�����روع  �ل��وف��د،  رفقة  ز�ر  ث��م 

قوة  بتعزيز  ت�صمح  �لتي  �لغاز  �صغط 
حو�يل  حت�صيل  و  �ملنقول،  �لغاز  �صخ 
خال  �لغاز  من  مكعب  مرت  مليار   400
�مل�صدر  ذ�ت  �أ�صاف  �لقادمة.و  �ل�صنو�ت 
�لأهمية  بالغ  �مل�روع  هذ�  “باعتبار  �أنه 
لاإنتاج على �ملدى �لطويل، يهدف جممع 
�صوناطر�ك على ترقية �لقدر�ت �لإنتاجية 

�ل�صغط  و  �ل�صخ  �أنظمة  وع�رنة 
�لبتكار  ت�صجيع  على  �ل�صهر  و  للغاز، 
و�صط �ملهند�صني، من �أجل تو�صيع جتربة 
�لنفط  لإنتاج  �مل�صاحب  �لغاز  ��صرتجاع 
بهدف تلبية �لطلب �ملحلي و �لأجنبي”.و 
عن  �لأول  للم�صوؤول  �لزيارة  هذه  خال 
هذ�  ��صتمع  �لغازي،  و  �لنفطي  �ملجمع 
�ل�صباب  ممثلي  �ن�صغالت  �إىل  �لأخ��ري 
لتكري�س  ه��ذ�  و  �لعمل،  عن  �لعاطل 
و  �لفاعلة  �لأطر�ف  كل  بني  �حلو�ر  ثقافة 
�لو�صول �إىل خريطة طريق عمل موحدة. 
كما قام توفيق حكار بتد�صني مركز طبي 
و �جتماعي بولية غرد�ية، حيث جهز هذ� 
على  وي�صمل  �ملجمع،  طرف  من  �لأخري 
و  �لطبية،  �لرعاية  و  للعاج  قاعات  عدة 
�حلديثة،  �لطبية  �لتجهيز�ت  بكل  جمهز 
�جتماعًيا  مك�صبا  �لأخري  هذ�  يعترب  حيث 

هاما ل�صكان �لولية.
ق/و

حكار يتفقد م�سروع حمطة �سغط الغاز بحا�سي الرمل

خالل يوم واحد 

حتفهم  �أ�صخا�س  ثمانية  لقي 
بجروح  �آخ���رون   30 �أ�صيب  و 
عرب  م��رور  ح���و�دث  ت�صعة  يف 
طرقات �لوطن خال �ل24 �صاعة 
بيان  به  �أف��اد  ما  ح�صب  �ملا�صية، 

للمديرية �لعامة �حلماية �ملدنية.
�أثقل  �ن  ذ�ت��ه  �لبيان  و�أو���ص��ح 
م�صتوى  على  �صجلت  ح�صيلة 
ولية ب�صار، بوفاة �صخ�صني �ثنني 
على  بجروح  �آخرين   4 �إ�صابة  و 
على  �صيارتني  بني  ��صطد�م  �ثر 
ببلدية   08 رقم  �لولئي  �لطريق 

ود�ئرة ب�صار.
و من جهة �خرى تدخلت عنا�ر 
�لغو�ط   لولية  �ملدنية  �حلماية 
لنقل جثتني لطفلتني �ىل �ملوؤ�ص�صة 

�لعمر  من  تبلغان   ، �ل�صت�صفائية 
14 و11 �صنة توفيتا �ختناقا بغاز 
ماء  �صخان  من  ت�رب  �ملدينة، 

ببلدية �فلو.
�حلماية  وح���د�ت  تدخلت  كما 
�لإ�صعافات  �أجل تقدمي  �ملدنية من 
�ختنقو�  �أ�صخا�س   07 ل�  �لولية 
�ملنبعث من  �لكربون  �أحادي  بغاز 
منازلهم  د�خ��ل  �لتدفئة،  �أجهزة 

بوليتي �صطيف و�لنعامة.
�ملدنية  �حلماية  عنا�ر  تدخلت  و 
�ثر  عل  جانبها  من  وهر�ن  لولية 
�نهيار �صقف بناية ببلدية بئر �جلري 
�أ�صخا�س  خم�صة  �إ�صابة  �إىل  �أدى 

بجروح خمتلفة.
ق/و

وفاة 8 اأ�سخا�س و اإ�سابة 30 
اآخرين بجروح يف حوادث املرور 
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بلديــــة اأقبلي باأدرار تعانـي من اهتــراء
 الطـــــــــــرق

علي  حممد 
------------------

�إىل  �لتنقل  عليهم  يتعذر  �صار  و 
�أول��ف،  بد�ئرة  �ملناطق  خمتلف 
�أدر�ر.  ولية  عن  كلم   270 نحو 
حالة  �مللتقطة  �ل�����ص��ور  ت��ب��ني 
وهو  �ملزرية،  و  �ل�صيئة  �لطريق 
بني  �ل��ر�ب��ط  �ل��ولئ��ي  �لطريق 
�إىل  �ملوؤدي   52 �لوطني  �لطريق 
م�صافة  بعد  على  قبلي،  �أ بلدية 
�لأول  �ملطلب  و�أ�صبح  كلم،   32
�صابقا  ر��صلو�  �لذين  لل�صكان 
ج��دوى،  دون  لكن  �أن ك��م��ا خ��رج��و� ع���دة م���ر�ت يف �ل�صلطات،  م��ل��ني  �آ �حتجاجية،  وق��ف��ات 

و  ملطلبهم،  �ل���ص��ت��ج��اب��ة  ت��ت��م 
بتعبيد  �لعزلة  من  تخلي�صهم 
يحافظ  و�صليم  م��ائ��م  ط��ري��ق 
ي�صهل  و  �ملو�طنني  �صحة  على 
حو�ئجهم. لق�صاء  �لتنقل  عليهم 
قبلي،  �أ �صكان  من  ع��دد  ���ص��ار  �أ
���ص��ارت  م��رك��ب��ات��ه��م  �أن  �إىل 
حيث  كبرية،  لأعطاب  تتعر�س 
للو�يل  مطلبهم  �ل�صكان  ج��دد 
للتدخل،  بهلول  �لعربي  �جلديد 
�لو�صعية،  هذه  من  تخلي�صهم  و 
ن��اه��ي��ك ع��ن م�����ص��اري��ع �أخ���رى 

ليها. �إ ما�صة  بحاجة  هم  حيوية 

الطرق،  �سبكة  خ�سو�سا  باجلملة،  التحتية  البنية  تدهور  من  اأدرار،  بولية  اأولف  لدائرة  التابعة  اأقبلي،  بلدية  �سكان  يعاين 
ال�سكان يف عزلة. املعاناة وو�سع  الرمال عليها، مما عّمق  تاآكلها و زحف  املركبات، جراء  ل�سري  اأ�سبحت ل ت�سلح  التي 

الرمال عليها تاآكلها و زحف  جراء 

�لعمر   مقتبل  يف  �صابتان  لفظتا 
�صمال  فلو  �أ �ملنتدبة  بالولية 
�لأخ��رية  نفا�صهما  ،�أ �لأغ���و�ط 
بني14�صنة  �أع��م��اره��ن  ت��رت�وح 
مهي�صات،  عائلة  من  �صنة  و18 
ت��ع��ر���ص��ت��ا ل��اخ��ت��ن��اق ج���ر�ء 
حمرتقا   غ���از�  ����ص��ت��ن�����ص��اق��ه��م  
يف  �مل���اء  ���ص��خ��ان  م��ن  مت�ربا 
�ل��ك��ائ��ن    �ل��ع��ائ��ل��ي  م�صكنهن 
مت  ف��ل��و،.ح��ي��ث  ب��اأ �ل��ق��ع��دة  بحي 
�ل�صحيتني،يف  جثتي  �كت�صاف 
نقلهن  لها،تطلبت  يرثى  حالة 
م�صلحة  �إىل  �ل�رعة  جناح  على 

مب�صت�صفى  ���ص��ت��ع��ج��الت  �لإ
ي��ن  ف��ل��و، �أ ع��ب��د�ل��ق��ادر ب��ج��رة ب��اأ
�لأخرية،فيما  نفا�صهما  �أ لفظتا 
حترياتها  �لأمن  م�صالح  با�رت 
و  ظ��روف  ملعرفة  وحتقيقاتها 
ل��ي��م��ة،  ���ص��اة �لأ م��اب�����ص��ات �مل��اأ
�حل��زن  م��ن  حالة  خلفت  و�ل��ت��ي 
ع��ائ��ل��ت��ي  و���ص��ط  ����ص���ى  �لأ و 
حي  �صكان  ك��ل  و  �ل�صحيتني 
عامة،  ف��ل��و  �أ �صكان  و  �لقعدة 
حادثة  م�صاعرهم  ه��زت  �لذين 

�ل�صابتني.     وفاة 
بو�ريط عبد�لقادر 

�����ص���ت���ق���ب���ل���ت م�����ص��ل��ح��ة 
حممد  مب�صت�صفى  لا�صتعجالت 
ليا،  ورقلة  بولية  بو�صياف 
غد�ئي  ت�صمم  حالة   16 من  �أكرث 
�مل�صالح  ذ�ت   �صخرت  ي���ن  �أ
�لإمكانات  جميع  �ل�صت�صفائية 
بهم.  للتكفل  �لب�رية  و  �ملادية 
ح��الت  �صبع   �إج���اء  مت  حيث 
ت�صع   ع��ل��ي  ب���ق���اء  �لإ مت  ف��ي��م��ا 

و  �لطبية  �لرعاية  حتت  ح��الت 
�لتي  �لأولية  �ملعلومات  ح�صب 
�لتحرير،  جريدة  عليها  حت�صلت 
علي  جاء  �لغذ�ئي  �لت�صمم  �أن 
يف  ع�صاء  وجبة  تناول  خلفية 
�صكرة  مب��ن��ط��ق��ة  زف����اف  ح��ف��ل 

. �لروي�صات   ببلدية 
فا�صل بن  يو�صف   

�لتجاين  �لأحمدي  �ل�صباب  نظم 
�من��ار  ج��م��ع��ي��ة  م��ع  بالتن�صيق 
للز�وية  �لثقايف  �ملجمع  و  �لثقافية 
علمية  ن��دوة  بتما�صني  �لتجانية 
من  �ل�صبانية  "�لفعالية  ح��ول 
�لرتباط  و  �لروؤى  توحيد  خال 
حتت   " �لتما�صينية  ب��ال��ه��وي��ة 
�لتغيري  حمور  �ل�صباب   ( �صعار 
�حت�صنتها  �حل�صار�ت(  و�صانع 
ق��اع��ة �مل��ح��ا���ر�ت �ل��ك��ربى و 

.. خمت�صون  �صاتذة  �أ �أطرها 
بكلمة  �لعلمي  �ل��ل��ق��اء  ف��ت��ت��ح  �أ
حممد  �صيدي  �لدكتور  لل�صيخ 
�لطريقة  �صيخ  �لتجاين  �لعيد 
عن  خالها  م��ن  ع��رّب  �لتجانية 
هذه  مبثل  �ل��ز�وي��ة  �هتمام  م��دى 
�لعلمية  و�ل��ن��دو�ت  �مللتقيات 
ح��ر�ك  خلق  �إىل  ت�صعى  �لتي   ،
�أهم  ي�صتقطب  فكري  و  علمي 
�صاتذة  �أ من  �لنا�صطني  و  �لفاعلني 
 .. �لعلمي  �لبحث  رّو�د  و  طلبة  و 

على  �لندوة  �أ�صغال  توزعت  و 
�ملتحدثون  ركز   ، مد�خات  �أربع 
�ل�صباين  �لفكر  معاجلة  على  فيها 
يف  �إدماجه  و  �لر�هن  �لوقت  يف 
�لتعريف  كذ�  و  �حلديثة  �لتغري�ت 
و  �خلا�س  �ملوؤ�ص�صاتي  بالنظام 
له  �ل�صباب  تبني  ق�صد  ب��ع��اده  �أ
قدم  جت�صيده..حيث  على  و�لعمل 
..ك��ان  ب�صي  �ل�صعيد  ���ص��ت��اذ  �لأ
توزعت  �ل��ت��ي  مد�خلته  حم��ور 
)مفهوم  ح��ول  ن��ق��اط  ���ص��ت  يف 
 ،  ) حتقيقها  كيفية  و  �لفعالية 
لو�صيف  �صتاذ  �لأ قدم  جهته  من 
 ( بعنو�ن  مد�خلة  �بر�هيم  خالد 
حتديات  و  �ل�صبانية  �لفعالية 
�لتما�صيني  م���ام  �لإ  ، �ل��ع�����ر 
�صتاذة  �لأ ناق�صت  فيما   ..) منوذجا 
�لتكوين  �أهمية  �لتجاين  هادية 
 (  : مو�صوعها  يف  �لتدريب  و 
�لتنمية  �رورة  و  �لروؤى  توحيد 
�صار  �أ جانبه  من   ،  ) �لتدريب  و 

عبد  �لأع��م��ال  رج��ل  و  �مل���درب 
مد�خلته  كانت  �ل��ذي  قنان  �لله 
ت��ف��اع��ل��ي��ة حت���دث ع���ن م��ر�ح��ل 
�لتفكري  م��ن  �مل�صاريع  �ن�����ص��اء 
�أهمية  على  معرجا  �لتنفيذ  �ىل 
�ل��ع��ر�ق��ي��ل  وم��اه��ي  �لتخطيط 
ويف   ، �ل�صباب  تعرت�س  �ل��ت��ي 
فيها  تنوعت  �لتي  �لندوة  ختام 
�ملعمقة  و�لنقا�صات  �ملد�خات 
ب�رورة  �مل�صاركون  �أو�صى   ،
هذ�  يف  م�صقبلية  ندو�ت  برجمة 
�لتف�صيل-  م��ن  ب�صيء  �مل��ج��ال 

����رورة م��ر�ف��ق��ة �ل�����ص��ب��اب يف 
�ىل  �لتخطيط  من  م�صاريعهم 
على  �أك��رث  �ل��رتك��ي��ز   - �لتنفيذ 
و  �مل��ي��د�ين  �لتطبيقي  �جل��ان��ب 
..و  �لتدريب  و  �لتكوين  �رورة 
�ملتابعة  �إطار  يف  �لندوة  هذه  تاأتي 
�لتجديدي  و  �لفكري  للم�روع 
وكذ�  �ل��ز�وي��ة  �صيخ  ق��ره  �أ �ل��ذي 
�لتما�صينية  �ل��ز�وي��ة  �ه��ت��م��ام 
تقدمي  وحماولة  بال�صباب  �لكبري 

 .. م�صاكله  ملجمل  خاقة  حلول 
�لتجاين  ن-ق- 

حول  ملتقى  يف  م�صاركون  دعا 
تكنولوجيات  و  "�لريا�صيات 
�إىل  ب��اأدر�ر،  نظم  �ملعلومات"، 
علم  تطبيقات  خمتلف  تفعيل 
�لذكاء  دور  لرتقية  �لريا�صيات 
يف  و��صتغاله  �ل�صطناعي 
حتديات  ملختلف  حلول  ي��ج��اد  �إ
�صاتذة  �أ �لتنمية.و��صتعر�س 
�لعلمي،  �للقاء  هذ�  يف  وباحثون 
و  �لريا�صيات  ق�صم  نظمه  �لذي 
�لإعام �لآيل بجامعة �أدر�ر، يف 
بع�س  ح��ول  من��اذج  مد�خاتهم 
�لريا�صيات  علم  تطبيقات 
يف  ��صتعمالتها  و�م��ت��ي��از�ت 

خمتلفة. تنموية  جمالت 
�صتاذ  �لأ قدم  �جلانب،  هذ�  ويف 
ي��و���ص��ف��ات من  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د 
منوذجا  بلعبا�س،  �صيدي  جامعة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ري��ا���ص��ي ت��و���ص��ل 
معاونيه  ط��اق��م  رف��ق��ة  ل��ي��ه  �إ
حتليل  وي��خ�����س  �جل��ام��ع��ة  م��ن 
تقدمي  على  يعتمد  �ملعطيات 
يف  �لتحليلية،  �ملعطيات  تلك 
ثاثي  قو�لب  و  ور�صوم  �أ�صكال 
�لفهم  وتب�صط  تقرب  بعاد  �لأ
تطرق  �ملتابعني.وبدوره  على 
�جل��ز�ئ��ري��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  ع�صو 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات، 
من  ط����ارق،  ط���و�ول���ة حم��م��د 
"�لنمذجة  �إىل  تلم�صان،  جامعة 
 ،" �لأوبئة  علم  يف  �لريا�صية 
تطبيق  ��صتعمال  خ��ال  م��ن 
ميكن  �ل��ري��ا���ص��ي��ات  ع��ل��م  يف 
ت��ن��ب��وؤ�ت  �إىل  �ل��و���ص��ول  م��ن 

حالة  ي���ة  �أ ح��ول  ��صت�ر�فية 
���ر�ت  وب��ائ��ي��ة، وم��ع��رف��ة م��وؤ
�أو  ����ص��ت��ق��ر�ره��ا  و  �أ تر�جعها 
بيئة  ح�صب  �نت�صارها  زي��ادة 
�لوبائية.ومن  �حلالة  تلك  تو�جد 
يعي�صي  �صتاذ  �لأ تناول  جانبه، 
�أدر�ر،  ج��ام��ع��ة  م��ن  ���ص��ال��ح، 
منوذجيا  تطبيقا  �لطلبة،  مبعية 
ب�صفة  ��صتعماله  يتم  ريا�صيا 
حمتويات  معاجلة  يف  �صا�صية  �أ
مبا  �لجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع 
مرور  ل�رعة  �أكرب  حيز�  يتيح 
�ل��وق��ت  وتقلي�س  �ل��ب��ي��ان��ات 
ون�رها  �إر�صالها  يف  �مل�صتغرق 
�للقاء  قيا�صي.ويهدف  ظرف  يف 
�لن�صاطات  �صمن  �مل��ن��درج 
تغطية  �إىل  للجامعة  �لعلمية 
�مل�����ص��ائ��ل �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأم��ن 
�ملعطيات  معاجلة  و  �ل�صيرب�ين، 
در����ص��ة   ، �لكبري  �حل��ج��م  ذ�ت 
وحت��ل��ي��ل حم��ت��وي��ات و���ص��ائ��ل 
ح�صب  �لجتماعي،  �لتو��صل 
بر�ز  �إ �إىل  يرمي  �ملنظمني.كما 
با�صتخد�مات  متعلقة  جو�نب 
�ل����ذك����اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي و 
�أخطار  مو�جهة  على  �لتدريب 
�لو�صائط  با�صتعمال  �لتزييف 
ب���ر�ز  �إ ع��ن  ف�صا  �مل��ت��ع��ددة، 
�لذكاء  ��صتعمالت  �متياز�ت 
جم���الت  يف  �ل���ص��ط��ن��اع��ي 
�صار  �أ ح�صبما  متعددة،  تنموية 
عمري  �مللتقى،  رئي�س  ل��ي��ه  �إ

. حممد
ق/ج

�ملكثفة  �لتدخل  خمططات  مكنت 
خال  �جلرمية  يف  تر�جع  بتحقيق 
م�صتوى  على  �ملا�صية،  �ل�صنة 
�ملجموعة  �خت�صا�س  ق��ل��ي��م  �إ
ق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��درك �ل��وط��ن��ي  �لإ
من  ��صتفيد  ح�صبما  بتندوف، 
م��ن��ي، و  ق��ي��ادة ه��ذ� �جل��ه��از �لأ
�ملكثفة  �ملخططات  تلك  �صمحت 
على  �رتكزت  �لتي  �ملدرو�صة 
و  �لأمنية،  �حلو�جز  و  �لدوريات 
�ل�صتعامات،  عن�ر  ��صتغال 
عمليات  برجمة  �إىل  بالإ�صافة 
م�صالح  مع  م�صرتكة  مد�همات 
بوؤر  �صملت  �لتي  �لوطني،  �لأمن 
بتحقيق  قليم،  �لإ عرب  �لإج��ر�م 
جمال  يف  "�إيجابية"  جد  نتائج 
كما  �لإجر�م،  معدل  من  �لتقليل 
قليمية  �لإ �ملجموعة  قائد  �أو�صح 
كمال  �لعقيد  �لوطني،  للدرك 
�صحفية  ن��دوة  خ��ال  م���ر�دي، 
ح�صيلة  ل��ع��ر���س  خ�ص�صت 

�ملنق�صية. �ل�صنة  ن�صاط 
نف�س  عاجلت  �ل�صدد،  ه��ذ�  يف 
�ملن�رمة،  �ل�صنة  يف  �مل�صالح 
�لقانون  تخ�س  ق�صية   161
 243 ثرها  �إ على  �أوق��ف  �لعام، 
�صخ�صا   56 منهم  �أودع  �صخ�صا، 
عن  ف��رج  �أ فيما  �ملوؤقت،  �حلب�س 
ق�صايا   306 مقابل  �آخرين،   187
�صجلت  �لعام  بالقانون  متعلقة 
 292 خالها  �أوقف   ،2018 �صنة 
�مل�صدر.  نف�س  ح�صب  �صخ�صا، 
�ملنظم،  �لإج���ر�م  وبخ�صو�س 
�لأمنية  �مل�صالح  نف�س  عاجلت 
ق�صية،   48 نحو  �لفرتة  نف�س  يف 
�أودع  �صخ�صا،   91 فيها  تورط 
�حل��ب�����س  ���ص��خ�����ص��ا   37 م��ن��ه��م 
�آخرين،   54 عن  و�أفرج  �ملوؤقت، 

�ملقدمة. �لإح�صائيات  ح�صب 
�لتهريب،  مكافحة  جم��ال  يف 
قليمية  �لإ �مل��ج��م��وع��ة  ع��اجل��ت 
 35 ب��ت��ن��دوف  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��درك 

�ملهربة  �ملو�د  متثلت  حيث  ق�صية، 
�لتجميل  وم���و�د  لب�صة  �لأ يف 
�لنقالة،  و�لهو�تف  و�لعطور 
�ملهربة  �لب�صائع  �صملت  فيما 
ق��ل��ي��م  �إ ن��ح��و  �جل����و�ر  دول  م��ن 
��صتناد�  �ملخدر�ت،  يف  �لولية 

�ل�صامي. �ل�صابط  نف�س  �إىل 
غري  �لهجرة  يف  �نخفا�س  �ُصّجل 
�ملنق�صية  �ل�صنة  خال  �ل�رعية 
�صبقتها،  �لتي  بال�صنة  مقارنة 
ق�����ص��ي��ة   27 ���ص��ج��ل��ت  ح��ي��ث 
مقابل  �صخ�صا،   57 وتوقيف 
�صخ�صا   78 وتوقيف  ق�صية   61
تو�صيحه. جرى  كما   ،2018 يف 

�مل���روري،  م���ن  �لأ يخ�س  فيما 
قليمية  �لإ �ملجموعة  �صهرت 
على  بتندوف،  �لوطني  للدرك 
�لتنازيل  �ملنحنى  على  �حلفاظ 
ق��ل��ي��م،  حل���و�دث �مل���رور ع��رب �لإ
تعزيز  على  ذل��ك  يف  معتمدة 
�لأمنية  �حلو�جز  �صمن  تو�جدها 

ل�صيما  �ملكثفة،  و�ل��دوري��ات 
�ل�صود�ء.  �لنقاط  م�صتوى  على 
ت��و�ج��ده��ا  ت��ك��ث��ي��ف  �إط����ار  يف 
م�صالح  ��صتعملت  �مل��ي��د�ين، 
�ل����درك �ل��وط��ن��ي �ل���در�ج���ات 
تندوف،  مبنطقة  �لنارية لأول مرة 
�ل��ط��رق  م���ن  �أ وح���د�ت  �صمن 
�أكرث  فعالية  �صمان  �صبيل  يف 
�لتجربة  وهي  �مليد�نية،  ملهامها 
ب»�لناجحة"،  و�صفت  �ل��ت��ي 

�لأمني. �مل�صوؤول  نف�س  وفق 
 38 �لإط��ار،  هذ�  يف  �صجل  كما 
قتيا   16 خلف  م��روري��ا  حادثا 
�ل�صنة  خ���ال  ج��ري��ح��ا،  و85 
�لخت�صا�س،  قليم  باإ �لفارطة 
�ل�صبب  �لب�ري  �لعامل  ويظل 
�مل��رور  ح���و�دث  يف  �لرئي�صي 
نتيجة  باملائة،   68 تفوق  بن�صبة 
�ل�صياقة،  ق��و�ع��د  �ح��رت�م  ع��دم 

�حل�صيلة. نف�س  ح�صب 
ق/ج

ت�سرب الغاز املحرتق يقتل �سابتني باأفلو 
يف الأغواط

اإ�سابة 16 �سخ�سا بت�سمم غذائي يف 
حفل زفاف ب�ُسّكرة بالروي�سات يف ورقلة

الفعالية ال�سبانية من خالل توحيد الروؤى و الرتباط بالهوية التما�سينية 

تنظيم ندوة علمية بتما�سني بتقرت 

يف ملتقى نظم باأدرار 

الدعوة اإىل تفعيل تطبيقات علم 
الريا�سيات لرتقية دور الذكاء 

ال�سطناعي خلدمة التنمية

خمططات تدخل الدرك �سمحت برتاجع اجلرمية بتندوف
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انطالق املو�سم التكويني اجلديد بتخ�س�سات تتما�سى 
مع �سوق ال�سغل بالولية

فـوزي. ق
------------------ 

�حت�صنه  �لر�صمي،  �لفتتاح 
�س  �ملتخ�صّ �ل��وط��ن��ي  �ملعهد 
�ل�صهيد  �ملهني  �لتكوين  يف 
بح�صور  �لب�صري،  �لعمامره 
�ل�صعبي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
علي  ب���ن  ري���ا����س  �ل���ولئ���ي 
كما  �مل��ح��ل��ي��ة،  و�ل�����ص��ل��ط��ات 
�لف��ت��ت��اح،  ف��ق��ر�ت  ت�صمنت 
�����روح����ات خم��ت��ل��ف��ة ح��ول 
و�لتخ�ص�صات  �ل��ور���ص��ات 
�ملهني  �لتكوين  يوفرها  �لتي 
للمرتب�صني  �ل���و�دي  ب��ولي��ة 
�ملعهد  مل��دي��ر  ك��ل��م��ة  ل���ق���اء  و�إ
على  �أكد  �لذي  بالقط،  عثمان 
ن��ه  �أ م�صرًي�  �لتكوين،  �أهمية 
يف  �لتكوين  على  �لرتكيز  مت 
تتما�صى  �لتي  �صات  �لتخ�صّ
���ص�����ص��ات  م��ع �ح��ت��ي��اج��ات �مل��وؤ
�لق��ت�����ص��ادي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة يف 
���ص��غ��ال  م��ي��ادي��ن �ل��ب��ن��اء و�لأ
�ل���ع���م���وم���ي���ة وم��ي��ك��ان��ي��ك 

و�ل�صياحة  و�لفندقة  �ملحركات 
بالإ�صافة  و�خلدمات،  و�لفاحة 
�لتي  �لكبرية  �ملجهود�ت  �إىل 
من  للرفع  �لقطاع  مدير  يبذلها 
يف  بالولية  �لتكوين  م�صتوى 

�ملجال. هذ� 
�لتكوين  م��دي��ر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�أكد  بالولية،  �ملهنّيني  و�لتعليم 
 2020 فيفري  دخ��ول  �أن  على 
�لقطاع  برنامج  �إطار  يف  يندرج 
�أمناط  تنويع  �إىل  �صا�صا  �أ �لر�مي 
وتكييف  �لتكوين،  و�أج��ه��زة 

�ل��ت��ك��وي��ن��ات م��ع �ح��ت��ي��اج��ات 
�ل���ق���ط���اع���ات �مل�����ص��ت��ع��م��ل��ة 
مع  �ل�صغل،  �صوق  ومتطلبات 
وتطوير  ترقية  على  �لرتكيز 
من���ط �ل��ت��ك��وي��ن ع���ن ط��ري��ق 

. لتمهني �
�لفتتاح  عن  �لإع��ان  وخ��ال 
 2020 فيفري  لدورة  �لر�صمي 
للولية  �لعام  �لأم��ني  �صار  �أ  ،
�لتي  �ملبذولة  �ملجهود�ت  �إىل 
�صبيل  يف  �ل��دول��ة  ر�صدتها 
متويل  م�صدر  �ل��ق��ط��اع  جعل 

وتزويد  �ملحلية  للتنمية  ودعم 
باليد  �ملحّلي  �ل�صغل  ���ص��وق 
�لكفاءة.  ذ�ت  �ملوؤهلة  �لعاملة 
تقدمي  �حلفل  هام�س  على  مت  فيما 

تكرميات. 
مدير  ك�صف  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 
�ل��ت��ك��وي��ن �مل��ه��ن��ي ب��ال��ولي��ة، 
�لقطاع  �أن  غ�صكيلي،  بلقا�صم 
ت�صجيل  �مل��و���ص��م  ه���ذ�  ع���رف 
 4000 منهم  متكون   12.354
على  م��وزع��ني  جديد  متكون 
ومعاهد  ���ص�����ص��ات  م��وؤ جميع 
حيث  وم��ن  �ملهني،  �لتكوين 
�لقطاع  يتوفر  �لعلمية،  �لهياكل 
تكوينية  موؤ�ص�صة   27 على 
متخ�ص�صة  م��ع��اه��د  و03 
�ملهني  للتكوين  مركز  و17 
�لقطاع  يتوفر  كما  و�لتمهني، 
ما  �أ ملحقات،   06 على  �أي�صا 
�لب�رية  �مل����و�رد  ح��ي��ث  م��ن 
على  �ل�صنة  هذه  �لقطاع  فيتوفر 
بني  مق�صمني  م�صتخدم   1.292
و�لت�صيري  �لبيد�غوجي  �لطاقم 

د�ري. �لإ

اإ�سارة انطالق مو�سم التكوين املهني دورة  "عبد العزيز جوادي"،  العام لولية الوادي  اأم�س، الأمني  اأعطى، يوم 
.2020 فيفري 

املوؤ�س�سات اآلف جديد موزعني على جميع   4 منهم  األف متكون   12 ت�سجيل 

قاعة  م�����س  �أ �صباح  �صهدت 
حممد  �لثقافة  ب��د�ر  مت��ر�ت  �مل��وؤ
مدينة  و�صط  �لعمودي  �لمني 
�لعامة  �جلمعية  �أ�صغال  �لو�دي، 
�لولئية  م��ان��ة  �لأ لن�صاطات 
�ل���و�دي  ب��ولي��ة  للمجاهدين 

.2019 ل�صنة 
عن  ف�صا  ح�رها  �جلمعية 
للمنظمة  �ل���ولئ���ي  م����ني  �لأ
�ل���ولئ���ي���ة ل��ل��م��ج��اه��دي��ن، 
للمجاهدين  �ل��ولئ��ي  �مل��دي��ر 
م��ن��ي��ة  و�أع�����ص��اء �ل��ل��ج��ن��ة �لأ
�ملنظمات  و�لع�صكرية،و�أمناء 
�������رة �ل��ث��وري��ة  ب���ن���اء �لأ و�أ
تقرير  �لأول  قدم  بالولية،�أين 
م��ان��ة  �لأ لن�صاطات  مف�صل 
ما  ل���ص��ي��م��ا   ،2019 ل�����ص��ن��ة 
و�لذ�كرة  �لهوية  ب�صق  تعلق 
ذ�ت  وم�صاهمة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
وحمايتها،  �إحيائها  يف  �ملنظمة 
�ل�صحية  �ل�صوؤون  عن  ناهيك 
للمجاهدين  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�خل��دم��ات �مل��م��ن��وح��ة ل��ذوي 
عبادي  ت��ط��رق  كما  �حل��ق��وق، 

�إىل  �ملجاهدين  مدير  بح�صور 
و�لقرت�حات  �لتد�بري  من  جملة 
�لذ�كرة  ل�صيما ما تعلق بتدوين 
و�لندو�ت  �مللتقيات  وتنظيم 
�ملتعلقة  �لبحثية  و�لور�صات 
و��صتخد�م  �لوطنية،  بالهوية 
�حلديثة  �لإلكرتونية  �لو�صائل 
�ملدير  وب���دوره  تدوينها،  يف 
�ل�صيد  للمجاهدين  �ل��ولئ��ي 
ع��ل��ي دق��ع��ة ث��م��ن جم��ه��ود�ت 
م���ان���ة �ل��ولئ��ي��ة مم��ث��ل��ة يف  �لأ
ع��ب��ادي،  ب�صري  �حل��اج  �أمينها 
وتطبيقا  �ملديرية  �أن  م��وؤك��د� 
�لو�صية  �ل���وز�رة  لتعليمات 
ه��م  و�أ م��ة  �لأ ثو�بت  خدمة  يف 
وذوي  �ملجاهد  وه��و  ركائزها 

 . قهم حقو
�مل��ذك��ورة  �جلمعية  ���ص��ارة  ل��اإ
مانة  �لإ �إرتاأت  تقليد  عن  عبارة 
ق�صد  �صنة  كل  تنظيمها  على 
ويف  �ملنظمة،  باأعمال  �لتنويه 
�ملعمول  �ل�صفافية  مبد�أ  �إط��ار 

. به
�لله عبد  بن  عماره 

ماي  �لثامن  حي  �صكان  ي�صتكي 
نارة  �لإ غياب  من  �لو�دي،  مبدينة 
له  تذمر  �لذي  �لأمر  �لعمومية 
هذه  غياب  و�أن  خا�صة  �ل�صكان 
�نت�صار  �إىل  �أدى  بحيهم  �لأخرية 
م��ر  �لأ و�لع��ت��د�ء�ت  �ل�رقات 
�لر�حة  نعمة  من  حرمهم  �لذي 
بالفرتة  حيهم  يف  و�ل��ت��ج��ول 
تدخل  يتطلب  م��ا  �مل�����ص��ائ��ي��ة 
�لبلدية  ع��ن  �لأول  �مل�����ص��وؤول 
تنهي  حتى  �حلي  نارة  �إ �أجل  من 

. تهم نا معا
ن��ه��م  وح�����ص��ب �ل�����ص��ك��ان، ف��اأ
نارة  �لإ غياب  من  كثري�  يعانون 
من  وبالرغم  بحيهم،  �لعمومية 
�أجل  من  للم�صوؤولني  �لند�ء�ت 
ملن  حياة  ل  ن��ه  �أ غ��ري  �لتدخل، 
معاناتهم  ب��ق��اء  بدليل  ت��ن��ادي 
�لتي  �مل�صكلة  هذه  مع  متو��صلة 
�لظام  ظل  يف  يومياتهم  �أرقت 
حيهم. على  يخيم  �لذي  �لد�م�س 

غياب  �أن  �ل�صكان،  و�أ���ص��اف 
بحيهم  �ل��ع��م��وم��ي��ة  ن�����ارة  �لإ
�لل�صو�س  �نت�صار  على  �صجع 
�حلي  حولو�  �لذين  و�ملجرمني 
مبختلف  للقيام  لهم  م�رح  �إىل 
�لتي  و�ل�����رق��ات  �لع��ت��د�ء�ت 
من  �ل��ع��دي��د  �صحيتها  ر�ح 
من  حرمهم  ما  وه��و  �لقاطنون 
حيهم  يف  ب��ر�ح��ت��ه��م  �ل��ت��ج��ول 
منازلهم  يف  يقبعون  وجعلهم 
على  خوفا  �لليلية  �ل��ف��رتة  يف 

و�أماكهم. حياتهم 
�أرقت  �لتي  �مل�صكلة  هذه  و�أمام 
ماي  �لثامن  حي  قاطني  يوميات 
ه��وؤلء  يطالب  �ل���و�دي،  مبدينة 
�لبلدية  عن  �لأول  �مل�صوؤول  من 
توفري  �أجل  من  �لعاجل  �لتدخل 
حتى  بحّيهم  �لعمومية  ن��ارة  �لإ
�لتي  �لكبرية  �مل�صكلة  تنهي 
يف  خ��ا���ص��ة  يومياتهم  �أرق���ت 
�حلي  �أن  باعتبار  �لليلية  �لفرتة 

�صجع  م��ا  م��ق��ربة  �إىل  ي��ت��ح��ول 
و�لعتد�ء�ت  �ل�رقات  �نت�صار 
وح��رم��ه��م م��ن ن��ع��م��ة �ل��ر�ح��ة 

. بحيهم

اجلنوبي  ال�سرقية  وحي 
يف  يغرق  خليفة  بحا�سي 

الدام�ص  الظالم 

�جلنوبي  �ل�رقية  حي  يعي�س 
�لبلدية  مقر  ع��ن  يبعد  �ل��ذي 
لولية  �لتابعة  خليفة  بحا�صي 
ظاما  كلم،   3 بحو�يل  �ل��و�دي 
يف  عليه  كان  مبا  يوحي  د�م�صا 
ل�صعف  نظر�  �ملا�صية  �حلقبة 
�لنارة، وح�صب عدد من  �صكان 
بهذ�  �لكهرباء  فاإن  �ملذكور  �حلي 
ما  كما  مفقود  �حل��ي  من  �جل��زء 
فح�صب،  للمنازل  بالن�صبة  لي�س 
ف��ح��ت��ى �لن������ارة �ل��ع��م��وم��ي��ة 
و�أن  خا�صة  منعدمة  لل�صو�رع 

مل�صجد  �ملتاخمة  �ملنطقة  ه��ذه 
ب���ي ب��ك��ر �ل�����ص��دي��ق حم��اط��ة  �أ
ب��غ��اب��ات �ل��ن��خ��ي��ل و�حل��د�ئ��ق 
�ل�صامة  �حل�����ر�ت  تكرث  ي���ن  �أ
و�ن  خا�صة  وغريها  كالعقارب 
ب��و�ب  �لأ على  �ل�صيف  ف�صل 
يربطه  �لذي  �لوحيد  و�ل�صارع 
عمود  و�صع   مت  �ل�رقية  بحي 
�ل�صارع  �أغلق  مزدوج  كهربائي 
�حل��ي. ب��اق��ي  ع��ن  مت��ام��ا  ليعزله 
��صتغر�بهم  عن  �ل�صكان  وعرب 
يف  مزدوجة  مبعايري  و�صفوه  مما 
�ل�صكان  بع�س  لنا  ع��رب  ح��ني 
من  و��صتنكارهم  ��صتيائهم  عن 
 ، غري�مل�صوؤولة  �ملمار�صات  هذه 
من  �ل�رقية  �ملنطقة  �أن  حيث 
��صتفادو�  �أن  �صبق  �حل��ي  ه��ذ� 
و�ملياه  �لكهرباء  خ��دم��ات  م��ن 
جمال�س  �بان  لل�رب  �ل�صاحلة 

. بقة �صا
ق ف�وزي.  مبارك/  قدودة 

لولية  �لرتبية  مدير  تنقل 
بعد  مد�حي  حممد  �ل��و�دي 
منزل  �ن��ه��ي��ار  خ��رب  �صماع 
مبتو�صطة  �لرتبية  م�رف 
"�لعايب  �ريفي  حم��م��ود 
بحي  مب�صكنه  �لقاطن  عماد" 

�لولية. بعا�صمة  �لنزلة 
و�صعيته  على  وق��ف  ي��ن  �أ
�لكارثي  �ل��و���ص��ع  وح��ج��م 

ومنعه  عائلته،  ت�رد  بعد 
�ملبني  �مل��ن��زل  دخ���ول  م��ن 
قبل  م��ن  �ملحلي،  باجلب�س 
�عتربته  �لتي  �ملدنية  �حلماية 
يف  و�لنهيار  لل�صقوط  �أيل 
مدير  م��ر  �أ حيث  حلظة.  �أي 
بالتكفل  بالولية  �لرتبية 
و�حتو�ء  قتا  موؤ �إ�صكانه  يف 
ت�صوية  غاية  �إىل  �لو�صع 

. �صعيته و
ن�صانية  �لإ �للفتة  �أن  للعلم، 
موظفي  ��صتح�صان  لقيت 
يف  �لرتبية  ونقابات  وعائلة 
زميلهم  جانب  �إىل  �لوقوف 

حمنته. يف  �لقطاع  يف 
ي�صني حممد   

�صنو�ت  منذ  �لو�دي  مدينة  تعرف 
ورك��ن  وق��وف  ظ��اه��رة  ��صتفحال 
مو�قف  يف  و�ل�صيار�ت  �ملركبات 
�حل�������ري، ويف  ���ص��ب��ه  ح��اف��ات 
كمو�قف  �لأح��ي��اء،  خطوط  �أغلب 
�ل�صعبي،  ليبيا  ���ص��وق  ح��اف��ات 
عمر  بن  م�صت�صفى  �ل�صباب،  �صاحة 
موبيلي�س،  ناحية  �ل�صط،  �جلياين 
�لنزلة،  �ل�صعبي،  �مل��اح  ���ص��وق 

كل  �لد�ئرة،  �لعد�لة  ق�ر  موقف 
وم��و�ق��ف  تك�صبت  ح��ي  م��و�ق��ف 

�أهمية.  �أقل  �أخرى 
هذه  ظل  يف  �ملو�طنون  وت�صاءل 
دور  عن  �لقانونية  غري  �لو�صعية 
مو�قف  تنظيم  يف  �مل��روري  �لأم��ن 
�حل��اف��ات و�مل��و�ط��ن��ني، و�حل��ف��اظ 
كثري  جلوء  ظل  يف  �صامتهم  على 
للتوقف  �حلافات  تلك  �صائقي  من 

ورك��وب  ل��ن��زول  �لطريق  و���ص��ط 
عليهم. خطر�  ي�صكل  ما  �مل�صافرين 

تتطلب  �لو�صعية  �ن  �أك��دو�  كما 
ت��دخ��ا وم��ت��اب��ع��ة م���ن �جل��ه��ات 
�ملرور  مو�قف  كل  لتحييد  �ملخت�صة 
�لع�صو�ئي  �ل�صيار�ت  رك��ن  م��ن 

�ملو�طن. �صامة  على  وتبعاته 
ق. م

�ل�صويهلة  قريتّي  �صكان  يعاين 
و�لأ�����ص����و�و ب�����ص��دي ع��ون 
قريتيهم  ربط  عدم  من  بالو�دي، 
ب��غ��از �مل��دي��ن��ة و�ل���ذي ع��رف � 
مت�صائلني  كبري�  تاأخر�   � ح�صبهم 
من  �ل�صتفادة  عدم  �صبب  عن 
لا�صتقر�ر  �لرئي�صي  �مل�روع 
وللق�صاء  �لفاحية  باأر��صيهم 
ق���ارور�ت  ع��ن  م�صكلة  على 
نادرة  تعترب  �لتي  �لبوتان  غاز 
ح��دود  �أ�صعارها  وت�صل  ج��د� 
طبيعة  ظ��ّل  يف  دي��ن��ار   300

. ملنطقة �
تلقو�  ن��ه��م  �أ �ل�����ص��ك��ان،  و�أك���د 
قبل  م��ن  �ل��وع��ود  م��ن  �لعديد 
بغاز  قريتهم  لربط  �مل�صوؤولني 
بعد  �لنور  ير  مل  ّنه  �أ �إل  �ملدينة، 

يجهلونها. لأ�صباب 
قرية  تعاين  �جلانب،  ذ�ت  ومن 
�إىل  د�ري���ا  �إ �لتابعة  �لأ���ص��و�و 
�نعد�م  من  عون  �صيدي  بلدية 
ل  �لتي  �ل�����روري��ات  ب�صط  �أ
من  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  عنها  غ��ن��ى 
�ملحلية  �ل�صلطات  على  طرحها 

جدوى  دون  منا�صبات  عدة  يف 
�لتي  �ملطالب  ر�أ�س  تذكر. وعلى 
قريتهم  ربط  �ل�صكان  طرحها 
�أزمة  على  للق�صاء  �ملدينة  بغاز 
ن���درة وغ���اء ق����ارور�ت غ��از 
�إىل  نقلها  وتكاليف  �لبوتان 

. لهم ز منا
تلقو�  نهم  �أ �ل�صكان،  ���ص��ار  و�أ
�نطاقا  �لقرية  لتنمية  وع��ود� 
نهم  �أ �إل  �ملدينة  بغاز  ربطها  من 
تطبيق  يتم  مل  �ليوم  غاية  �إىل 
�ل�صكان  و�أ�صاف  ميد�نيا.  ذلك 
�لتهيئة  �إىل  تفتقر  قريتهم  �أن 
و���ص��ع��وب��ة ت��ن��ق��ات��ه��م د�خ��ل 
�مللعب  بتهيئة  وطالبو�  �لقرية، 
وكذ�  بالقرية  �ملتو�جد  �جلو�ري 
بت�صهيل  تتّعلق  �أخرى  مطالب 
�لذي  �لفاحي  �لن�صاط  ممار�صة 
�لكثريين  رزق  م�صدر  يعترب 
لتمكينهم  �لعاج  قاعة  فتح 
�إىل  �لتنقل  ب��دل  فيها  �لعاج 

�لبلدية. مركز 
ق. م

بح�سور اأمناء املنظمات واأبناء الأ�سرة الثورية بالولية

منظمة املجاهدين بالوادي تقدم 
ح�سيلة ن�ساطات 2019

بعا�سمة الولية

�سكان حي الثامن ماي ي�ستكون غياب الإنارة العمومية

يف لفتة اإن�سانية بالوادي

مدير الرتبية يتكفل مب�سرف تربية بعد انهيار منزله
مبدينة الـوادي

ا�ستفحال ظاهرة وقوف وركن ال�سيارات يف مواقف احلافالت 

اأرهقهم البحث عن قارورة البوتان

�سكان قريتي ال�سويهلة والأ�سواو 
يطالبون الربط بالغاز
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ت�سويـة ملـف تعوي�س املت�سررين من احلرائــق
 فـي تيزي وزو قريبا

حممد علي 
----------------

يحي  �ي��ت  بلدية  رئي�س  ق��ال، 
 ،" ر�ب��ح  حاميطو�س  مو�صى، 
يعد  ي���ز�ل  ل  �ل���ذي  �مل��ل��ف  �إن 
�ل�صعبي  للمجل�س  هاما  �ن�صغال 
ت�صوية  يف  �ملتمثل  �ل��ب��ل��دي، 
من  �مل��ت�����رري��ن  تعوي�صات 
�ملنطقة  عرفتها  �لتي  �حلر�ئق 
خلفت  و�لتي   ،2017 يف جويلية 
عن  وزيادة  معتربة،  جد  خ�صائر 
�ل��رثوة  يف  �مل�صجلة  �خل�صائر 
�خلا�صة  �للجنة  �إح�صاء  �لغابية، 
و�يل  من  باأمر  �آنذلك  �ملن�صبة 
عائلة   60 م��ن  �أزي���د  �ل��ولي��ة، 
�حلر�ئق،  بفعل  منازلها  فقدت 
�لتي  �لتعوي�صات  �أن  و�أ�صاف 
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  �أقرها 
�لدين  ن��ور  �لأ���ص��ب��ق،  �ملحلية 
�مليد�نية  زيارته  خال  ب��دوي، 
�ملتمثلة  و  �لبلدية،  ه��ذه  �إىل 
عن  �ملت�ررين،  تعوي�س  يف 
قائمة  �صمن  �إدر�ج��ه��م  طريق 

�لبناء  برنامج  من  �مل�صتفيدين 
�لذي  �لإج���ر�ء  �أن  �إل  �لريفي، 
�ل��دورة  يف  عليه  �مل�صادقة  مت 
�ل�صعبي   للمجل�س  �ل�صتثنائية 
بقي  �لوقت،  ذلك  يف  �ملنعقدة 
�خلاف  ب�صب  �ملكاتب  حبي�س 
�لتي من  �لقانونية  �لطبيعة  حول 
خ�صو�صا  �مللف  ت�صوية  �صاأنها 
ب��احل��ل��ول  �مل��ت��ع��ل��ق  �صقها  يف 
�صبق  للذين  �لإد�رية  و  �لقانونية 
مقرر�ت  على  حت�صلو�  �ن  و 
 70 م�صاعد�ت  من  �ل�صتفادة 
�أهلية  ميلكون  ل  �لذين  و  مليون، 

�لإعانة  من  مرتني  �ل�صتفادة 
لهذه  �مل�صرية  �لقو�نني  بحكم 

 . �ل�صكنية  �ل�صيغة 
 16 م�صت  �لتي  �لق�صية  وهي 
عائلة   60 �أ���ص��ل  م��ن  ع��ائ��ل��ة 
�ل�صدد  ه��ذ�  يف  و  م��ت�����ررة، 
يحي  �يت  بلدية  رئي�س  �رح 
�نعقد  �جتماعا  �أن   مو�صى 
مع  �مل��ا���ص��ي،  �لأ���ص��ب��وع  بحر 
وزو،  تيزي  و�يل  ديو�ن  رئي�س 
ج��دول  خ��ال  م��ن  مناق�صة  مت 
حله  �صبل  و  �مل��ل��ف  �أ���ص��غ��ال��ه، 
�أ�صفر  حيث  ��صتعجالية،  ب�صفة 

يف �خلتام عن تبني قر�ر مر��صلة 
برقية  طريق  عن  �ل�صكن  وزير 
�لو�يل  من طرف  موقعة  ر�صمية 
ترخي�س  ب��اإع��ط��اء  للمطالبة 
�مل�صوؤول  طرف  من  ��صتثنائي 
�صاأنه  من  �لقطاع  على  �لأول 
�ل�صتفادة  من  لهوؤلء  �ل�صماح 
�لثانية،  للمرة  �لعانة  هذه  من  
من  جمموعة  تنفيذ  طريق  عن 
جتديد  بينها  م��ن  �لإج�����ر�ء�ت 
�لفرتة  يف  �ملحررة  �لبناء  رخ�صة 
�لإعانة  مقرر  على  ل  حت�صّ �لتي 
�لذي  �حلل  �لأوىل. وهو  �ملرة  يف 
�إذ�  ل�صيما  نهائيا،  �مل�صكل  يحل 
ل  هوؤلء  �أن  �لعتبار  بعني  �خذ 
ل�صتخر�ج  بديا  عقار�  ميلكون 
ي�صيف  ج��دي��دة،  بناء  رخ�صة 
مو�صى،  يحي  �أيت  بلدية  رئي�س 
�ملعنيني  تاأكيده جلميع  جدد  �لذي 
�لنفر�ج،  �مل�صكل يتجه نحو  باأن 
حقهم  م��ن  و���ص��ي�����ص��ت��ف��ي��دون 

قريبا. �مل�روع 

تتجه ال�سلطات املحلية لبلدية ايت يحي مو�سى بالتن�سيق مع م�سالح ولية تيزي وزو، نحو ت�سوية ملف تعوي�س املت�سررين من 
احلرائق التي عرفتها  البلدية يف جويلية 2017، و التي بقيت عالقة منذ قرابة ثالثة �سنوات ب�سبب غياب الإجراء الإداري 

ال�ستثنائي للتكفل بالذين �سبق لهم و اإن ا�ستفادوا من برنامج البناء الريفي.

�سنوات املدينة اجلديدة بوعينان بالبليدةبقيت عالقة منذ قرابة ثالث  

كمال  �لبليدة،  و�يل  ك�صف 
�لنطاق  �صيتم  ن��ه  �أ نوي�ر، 
�ل�صد��صي  مطلع  "تدريجيا" 
يف  �جلارية  �ل�صنة  من  �لثاين 
�صكنية  وح��دة   4.500 توزيع 
ب��الإي��ج��ار  �لبيع  �صيغة  م��ن 
�إجن��ازه��ا  �جل����اري   "2 "عدل 
�جلديدة  �ملدينة  م�صتوى  على 
ب��وع��ي��ن��ان )����رق �ل��ب��ل��ي��دة(، 
منها   3.700 �أن  �إىل  م�صري� 
مكتتبي  ل��ف��ائ��دة  خم�ص�صة 
على  نوي�ر  �لولية.و�أو�صح 
قادته  �لتي  �لعمل  زيارة  هام�س 
�جل��دي��دة  �ملدينة  ل��ه��ذه  �ل��ي��وم 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى وت���رية �جن��از 
بها،  �ل�صكنية  �مل�صاريع  خمتلف 
ب�صكل  �ل�روع  "�صيتم  �أنه  و 
�ل�صد��صي  من  �بتد�ء  تدريجي 
�ل��ث��اين م��ن �ل�����ص��ن��ة �جل��اري��ة 
�ل�صكنية  �ل�صقق  ت�صليم  يف 
�ملوقع  م�صتوى  على  �ملنجزة 
من  م�صكن   4500 �ل�صكني 
عدل،  بالإيجار  �لبيع  �صيغة 
ح�صة  منه  خ�ص�صت  �ل��ذي 
وح��دة   3700 ت�صم  �صكنية 
�لولية  مكتتبي  لفائدة  �صكنية 

عدل1". ملف  غلق  بعد  وهذ� 
�أن  �مل�����ص��وؤول،  ذ�ت  و�أو���ص��ح 
�ل�صكنات  من  �لأك��رب  �لن�صبة 
م�صتوى  على  �جنازها  �جل��اري 
فاقت  �ل�����ص��ك��ن��ي،  �حل���ي  ه���ذ� 
باملائة.  �ل90  بها  �لأ���ص��غ��ال 
��صتكمال  �إىل  بالإ�صافة  هذ�... 
�ل�صاحلة  �ملياه  ب�صبكتي  ربطها 
ق��ن��و�ت  ك����ذ�  و  ل��ل�����روب 
قريبا  ُي�رع  �أن  على  �لتطهري 
تهيئة  و  ���ص��ق  �أ���ص��غ��ال  يف 

�لد�خلية. �لطرقات 
ه��ذ�  �أن  ن��وي�����ر  �أ���ص��اف  و 
���ص��ادف  �ل�صكني  �مل�����روع 
تقنية  و�أخ��رى  مالية  م�صاكل 

ب�صبكتي  ب��رب��ط��ه  ت��ع��ل��ق��ت 
على  �أثر  مما  �لغاز  و  �لكهرباء 
�أك��د  ن��ه  �أ �إل  �لأ���ص��غ��ال،  تقدم 
�مل�صكلني  هاذين  جتاوز  "مت  �أنه 
مايل  غ��اف  تخ�صي�س  بعد 
لإجناز  عنه(  يك�صف  )مل  معترب 
�لغاز  كذ�  و  للكهرباء  حمطتي 
يف  �أ�صغالهما  مبا�رة  �صيتم 
�ختيار  بعد  �لعاجل،  �لقريب 
�حلي  هذ�  عن  تبعد  �لتي  �ملو�قع 

كلم".  6 نحو  م�صافة 
تفقد  �صلة  ذي  �صياق  ويف 
من  �ل��ع��دي��د  �ل���ولي���ة  و�يل 
ور����ص���ات �جن����از �مل�����ص��اري��ع 
على  �جنازها  �جلاري  �ل�صكنية 
�لتي  �مل��دي��ن��ة،  ه��ذه  م�صتوى 
�صكنية  وحدة   32.000 حت�صي 
مت  و�لتي  �ل�صيغ  خمتلف  من 
 18.000 �إىل غاية �ليوم توزيع 

منها. �مل�صتفيدين  على  منها 
وخ���ال ه���ذه �ل���زي���ارة وق��ف 
�لعديد  على  نوي�ر  �ل�صيد 
وكذ�  منها  �لتقنية  �لعو�ئق  من 
تقدم  عطلت  �ل��ت��ي  �لإد�ري����ة 
�أمر  ي��ن  �أ �مل�صاريع  ه��ذه  �صري 
�لتنفيذية  �لهيئة  ممثلي  خمتلف 
ع��ل��ى �ل��ع��م��ل ���ص��م��ن ف��ري��ق 
بينهم  فيما  و�لتن�صيق،  و�ح��د 
�ل�صكنات  هذه  ت�صليم  بهدف 

�ملحددة. �لآجال  يف  لأ�صحابها 
�لتي  �مل�صاكل  �أه��م  �أن  يذكر 
ح�صبما  �لأ�صغال،  تقدم  �أعاقت 
مل  و�ل��ت��ي  �ل��و�يل  عليه  وق��ف 
�حللول  �إيجاد  �لآن  غاية  �إىل  يتم 
منها  تعلق  ما  حللها،  �لكفيلة 
�لناجمة  �ملرت�كمة  �لأتربة  بنقل 
ع��ن خم��ل��ف��ات �لإجن����از، وه��و 
مو��صلة  من  منع  �لذي  �مل�صكل 
عرب  �خلارجية  �لتهيئة  �أ�صغال 

�ملو�قع. من  عدد 
 ق/�س

 ال�سروع يف ت�سليم �سكنات "عدل2" 
ابتداء من ال�سدا�سي الثاين 

2020

�ملدنية  �حلماية  م�صالح  قامت 
 19 باإ�صعاف  ق�صنطينة  لولية 
�لأعمار  خمتلف  من  �صخ�صا 
ت��ع��ر���ص��و� حل���و�دث م��روري��ة 
�صاعة،   48 ظ��رف  يف  ه��ذ�  و 
بني  �أعمارهم  ترت�وح  �ل�صحايا 
نقلهم  مت  �صنة،   74 و  �صهر   18
�بن  �جلامعي  �مل�صت�صفى  �إىل 
دعت  و   ، ق�صنطينة  بادي�س 
�إىل  �ل�صائقني  �مل�صالح  ذ�ت 
و  �ل�صياقة  �أثناء  �حلذر  توخي 

موؤكدة  �مل��رور،  قانون  �ح��رت�م 
وقوع  يف  �لرئي�صي  �ل�صبب  �أن 
�لعن�ر  �إىل  �حلو�دث يعود  هذه 
�لأول  �حل����ادث  �ل���ب�������ري.  
رقم  �لوطني  بالطريق  وق��ع   
�إثر   ، �لباي   عني  مبنطقة   79
خلف  �صيارتني  بني  ��صطد�م 
 ، �جلن�صني  كا  من  �صحايا   07
�آلم  بني  خمتلفة  �إ�صابات  لهم 
�آلم  باحلو�س،  �آلم  و  بالرقبة 
�أم��ا �حل��ادث   ، ب��ال��ر�أ���س و�ل��ي��د 

�أم�����س يف ح��دود  �ل��ث��اين وق��ع 
بالطريق  �ل��ن��ه��ار  منت�صف 
�ملطار  مقابل   79 رقم  �لوطني 
خال  بو�صياف   حممد  �لدويل 
حافلة  �صيارة  ب��ني  ��صطد�م 
ذل��ك  يف  خملفا   ، و���ص��اح��ن��ة 
�جلن�صني  كا  من  �صحية   12
بني  خمتلفة  �إ���ص��اب��ات  لهم   ،
�آلم  باحلو�س،  �آلم  بالفم،  �آلم 
و�لرجلني  باليدين  ،�آلم  بالر�أ�س 
ريو  كيا  ن��وع  من  �ل�صيارة   ،

ي�����ر  �لأ �جل��ان��ب  م��ن  حمطمة 
 41 بعمر   ) ���س-ع   ( ب��ق��ي��ادة 
�صانزهو  نوع  من  �حلافلة   ، �صنة 
و  �لأمامية  �جلهة  من  حمطمة 
)ط-ع  بقيادة  �لأي�ر  �جلانب 
�صنة   42 �ل��ع��م��ر  م��ن  (ي��ب��ل��غ 
مر�صيد�س  نوع  من  ،�ل�صاحنة 
بقيادة  �ل�صاحنة  ح��اوي��ة  بها 
مل  و   ، �صنة   61 بعمر  )ت-ح( 
. �إ�صابة  ّية  لأ �ل�صو�ق  يتعر�س 
عي�س علجية 

ا�سطدام بني مركبات يخلف 19 جريحا بق�سنطينة

ل��ق��ي ���ص��خ�����ص��ان 
و�أ�صيب  حتفهما 
بجروح  �آخ���رون   7
�خلطورة  متفاوتة 
��صطد�م  حادث  يف 
م��رك��ب��ات   3 ب���ني 
ببلدية  �صياحية 
ت���ازول���ت ب��ولي��ة 
ب��ات��ن��ة.وك�����ص��ف��ت 

باأن  �ملدنية،  �حلماية  م�صالح 
�لوطني  بالطريق  وقع  �حلادث 
ببلدية  �ملار  �صطره  يف   31 رقم 
تازولت، وت�صبب يف وفاة رجل 
و�مر�أة  �لعمر  من  �صنة   52 يف 
�ملكان،  بعني  �صنة   86 عمرها 
ت��رت�وح  �آخ��ري��ن   7 و�إ���ص��اب��ة 
�صنة  و75   6 ب��ني  �أع��م��اره��م 

�خلطورة. متفاوتة  بجروح 
طرف  من  �جلرحى،  �إ�صعاف  ومت 
�لتابعني  �ملدنية  �حلماية  عنا�ر 

و�مل��رك��ز  �لرئي�صية  ل��ل��وح��دة 
�لوحدة  وك��ذ�  باتنة،  �ملتقدم 
�ملكان،  بعني  لتيمقاد  �لثانوية 
�ل�رعة  جناح  على  نقلهم  قبل 
�ل�صتعجالت  م�صلحة  �إىل 
�ل�صت�صفائي  باملركز  �لطبية 
�لتي  باتنة،  مبدينة  �جلامعي 
حفظ  م�صلحة  �إىل  ح��ول��ت 
�ل�صحيتني  جثتا  ب��ه  �جل��ث��ث، 
�أي�����ص��ا.وف��ت��ح��ت �مل�����ص��ال��ح 
ظروف  ملعرفة  حتقيقا  �ملخت�صة 

�حلادث.     وماب�صات 
                                    ق/�س

قتــيالن و7 جرحى يف حادث مرور 
بباتنة

احلماية املدنية حتّذر اأ�سحاب املركبات من التهور اأثناء ال�سياقة

�مللتقى  يف  م�����ص��ارك��ون  دع���ا 
�لوطني �لر�بع للبحث يف ''�ملز�يا 
�لعذبة''  �ملياه  لأ�صماك  �لعاجية 
�لإد�ري���ة  باملقاطعة  نظم  �ل��ذي 
)ق�صنطينة(  منجلي  علي  �جلديدة 
تربية  �صعبة  ترقية  �رورة  �إىل 
جديد  جمال  �إىل  �لطبيب  �ل�صمك 

لا�صتثمار.
�أ�صغال هذ�  �مل�صاركون يف  �أكد  و 
�صعار  حتت  نظم  �ل��ذي  �مللتقى 
"�ل�صمك �لطبيب: �ملز�يا �لعاجية 
و �مكانية �ل�صتثمار" على �أهمية 
بال�صمك  �لتد�وي  جمال  تطوير 
�لأ���ص��ع��دة  ع��ل��ى  �جل���ز�ئ���ر،  يف 
وكذ�  �لقت�صادية،  و  �لجتماعية 
و  �حلديث  �لعلم  لهذ�  �لتعليمية 
على  قطاعات  ع��دة  مي�س  �ل��ذي 
وكذ�  �ل�صحة  و  �ل�صياحة  غر�ر 
تدخله  �لأ���ص��م��اك.ول��دى  تربية 

�لطبيب  تطرق  �للقاء  هذ�  خال 
مبديرية  �لرئي�صي  �ل��ب��ي��ط��ري 
بقاملة  �ملائية  و�مل���و�رد  �ل�صيد 
�ملز�يا  �إىل  �أود�ينية،  �لدين  �صاح 
�لبلطي  �ل�صمك  جللد  �لعاجية 
ب��احل��روق  �مل�صابني  ع��اج  يف 
�لأ�صماك  هذه  جلد  �أن  مو�صحا 
�لإن�صان،  ب�رة  من  مقاومة  �أكرث 
من  كبرية  كمية  على  ويحتوي 
3 �لذي يعد  1 و  �لكولجني نوع 
�ل�صفاء. على  م�صاعد�  بروتينا 
�إىل  �أي�صا  �ملتدخل  ذ�ت  وتطرق 
على  �لرب�زيل  يف  �أجريت  جتربة 
�أ�صيبو�  �صخ�صا،  خم�صني  نحو 
فعالية  �إثبات  مت  حيث  بحروق 
كبديل  �لبلطي  �صمك  ج��ل��د 
يقل�س  مما  �لتقليدية،  لل�صماد�ت 
من فرتة �لتعايف وي�صمح بالعاج 
�لأمل. م�صكنات  �إىل  �للجوء  دون 

�لغذ�ئية  بالفو�ئد  نوه  �أن  وبعد 
�لأكرث  �لأ�صماك  من  �لنوع  لهذ� 
ك�صف  �ل��ع��امل؛  يف  ��صتهاكا 
�ر�كة  �تفاقية  �أن  �ملخت�س  ذ�ت 
�جلز�ئر  بني  موؤخر�  �إبر�مها  مت  قد 
�ملعر�س  هام�س  على  وم�����ر 
�لأ�صماك  ل�صيد  �لثامن  �لدويل 
�أجل  من  �ل�صمكي  و�ل�صتزر�ع 
�لبلطي  �ل�صمك  تربية  تطوير 
�إنتاج  بهدف  �جلز�ئر،  يف  �لنيلي 
طن  �أل��ف   30 و  �أل��ف   20 بني  ما 
�لطبيبة  �صنويا.من جهتها ركزت 
على  كرو�صي  �أ�صماء  �لبيطرية 
�مل��ز�ي��ا  ذ�ت  �لأ���ص��م��اك  بع�س 
يف  تعي�س  و�ل��ت��ي  �ل��ع��اج��ي��ة 
تاياند و بورما و �لأردن و تركيا 
تناولت  كما  �ل�صني.  و  �أملانيا  و 
نوع  كل  خ�صائ�س  طرحها  يف 
�جللدية.بدورها  �لقروح  يف عاج 

يف  �ملخت�صة  �لطبيبة  �أك���دت 
�أن  على  كيز�ر  مرمي  �لأوبئة  علم 
لهذه  يخ�صعون  �لذين  �ملر�صى 
�لأ�صماك،  طريق  عن  �لعاجات 
بالتد�بري  �للتز�م  عليهم  يجب 
على  للمحافظة  �ل�����روري��ة 
�جل�صم.لاإ�صارة  و�صحة  نظافة 
�لذي  �لوطني  �مللتقى  هذ�  ف��اإن 
مديريتي  ط��رف  من  تنظيمه  مت 
لوليتي  �ملائية  �ملو�رد  و  �ل�صيد 
مع  بالتعاون،  �صكيكدة  و  قاملة 
�ملائيات  تربية  و  �ل�صيد  غرفة 
�لبيطري  �حلقل  و  قاملة  لولية 
�جلز�ئري و كذ� جمعية "�لكوكب 
�لبيئة  حماية  جمعية  و  �لأزرق،" 
عرف  قد   " �لأزرق  �ل�صمك   "
�لأطباء  و  لاأطباء  ح�صور� كبري� 
�لبيطريني و كذ� باحثون و طلبة �ل
جامعة.                             ق/�س

دعوة لرتقية �سعبة تربية ال�سمك الطبيب اإىل جمال جديد لال�ستثمار 
بق�سنطينة 
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املواطنون يتطّلعون ملزيد من الربامج

حممد علي 
------------------ 

برنامج  �أن  �ملتحدث  �أو���ص��ح 
ب��ال��ولي��ة  �لإج��م��ايل  "عدل" 
�صكنات،   7205 �إىل  ي�صل 
على  كم�صاريع  توزيعها  مت 
ع���دد ق��ل��ي��ل م��ن �ل��ب��ل��دي��ات، 
يف  �لن��ط��اق��ة  �صملت  حيث 
فيما  ���ص��ك��ن��ا،   4050 �إجن����از 
بح�صة  جديد  برنامج  يوجد 
دي��و�ن  يتوىل  �صكنا،   1155
�لعقاري  �لت�صيري  و  �لرتقية 
مرحلة  تنتهي  ريثما  �إجن��ازه��ا 
مطمئنا  �لإد�ري��ة،  �لإج��ر�ء�ت 
كافة  بتوزيع  �لقيام  باإمكانية 
على  للولية  �ملمنوح  �لربنامج 
�ل�صنة  نهاية  م��ع  �مل��و�ط��ن��ني 

�كتمال  بعد  خ�صو�صا  �جلارية، 
�لعطاف،  ببلدية  �لهام  �مل�روع 
"عدل"  موؤ�ص�صة  توفر  ظل  يف 
متابعة  باإمكانها  �إطار�ت  على 

�لأ�صغال. وترية  �صري 
بر�مج  ب��اأن  �مل�����ص��وؤول  �أف��اد  و 
�ل�����ص��ك��ن �ل��ري��ف��ي م��ا ز�ل��ت 
منها  يوجد  حيث  متو��صلة؛ 
�لإجن���از  ق��ي��د  �صكنا   2384
بينما  �ل��ب��ل��دي��ات،  مب��خ��ت��ل��ف 
جديد  �صكن   2200 �صيعرف 
ق��ري��ب��ة، يف ح��ني مل  �ن��ط��اق��ة 
لأ�صباب  �آخر  �صكن  �ألف  ينطلق 
نف�س  يف  م�����ص��ري�  خم��ت��ل��ف��ة، 
�صكن   41700 �أن  �إىل  �ل�صياق، 
�أن  م�صيفا  و  �أ�صغالها،  �نتهت 
بلغت  �ملرجوة  �لأه��د�ف  ن�صبة 
�إن  �ملتحدث  قال  و  باملائة.   90

مطلوب  �لرب�مج  من  �لنوع  هذ� 
ب��ق��وة م��ن ق��ب��ل �مل��و�ط��ن��ني و 
 36 �ل��ولي��ة  ب��ل��دي��ات  بكافة 
على  �لنائية،  باملناطق  وخا�صة 
بطحية  و  تا�صتة  بلديات  غر�ر 
عال  بن  و  �حل�صنية  و  �ملاين  و 
حيث  وغريها،  بويحيى  وعني 
طلب  �ألف   45 �ملديرية  ت�صجل 
�ملخ�ص�صة  بالإعانات  خا�صة 
تبعا  �لريفية،  �ل�صكنات  لبناء 
على  توفرها  و  �لولية  لطبيعة 
و�لقرى؛  �ملد��ر  من  هام  عدد 
ولية  متكني  ح�صبه،  يتطلب،  ما 
ح�ص�س  م��ن  �ل��دف��ل��ى  ع��ني 
�لطلبات،  لتلبية  كافية  �إ�صافية 
من  �لولية  ��صتفادت  �أن  بعد 
�ل�صنة  خال  �إعانة   900 ح�صة 
ُخ�ص�صت   300 منها  �ملا�صية، 

�لبلدي. �حلر�س  لأعو�ن 
�صياق  يف  �مل�صوؤول،  �أعلن  و 
�صغل  معدل  �أن  عن  �صلة،  ذي 
�نخف�س  �لدفلى  بعني  �ل�صكن 
�صنة،   20 منذ حو�يل   7،33 من 
ما  4.66؛  �إىل  �ل��ي��وم  لي�صل 
هاما،  �إجن��از�  �ملتحدث  �عتربه 
�إىل  لي�صل  ت��دع��ي��م��ه  وج���ب 
م�صتقبا،  دن��ي��ا  م�صتويات 
�حلظرية  �إج��م��ايل  ي��ق��ّدر  فيما 
 213 بنحو  بالولية  �ل�صكنية 
 32840 منها  م�صكن،  �أل��ف 
بعد  �إيجاريا  �جتماعيا  �صكنا 
خال  �ل��ولي��ة  ��صتفادت  �أن 
 108413 من  �ل�صابقة،  �لرب�مج 
منها  �أنهي  �ل�صيغ،  خمتلف  من 
 13521 تبقى  بينما   ،85583
�آلف   6 يبقى  و  �لإجن��از،  قيد 
بعد  �لن��ط��اق��ة  ق��ي��د  �صكن 
�ملّتبعة.  �لإجر�ء�ت  من  �لنتهاء 
�لأنظار، ح�صبه، موجهة  �أن  كما 
ت�صتفيد  قد  �لتي  �لرب�مج  �إىل 
�ل�صكن،  جمال  يف  �لولية  منها 
�ملو�طنني  �آم��ال  معها  تبقى  و 
منها  �ل���ص��ت��ف��ادة  يف  ك��ب��رية 
خال  م��ن  حاجاتهم؛  وتلبية 
على  �لرب�مج  جللب  �أول  �ل�صعي 
و  �لوليات،  من  �لعديد  غر�ر 
لتد�رك  �لإجن��از  وترية  ت�ريع 
بالعدد  مقارنة  �مللحوظ  �لعجز 
�لتي  �ل��ط��ل��ب��ات،  م��ن  �ل��ه��ائ��ل 
يتطلعون  �أ�صحابها  لي���ز�ل 
مرحلة  يف  مكوثهم  ن��ه��اء  لإ

�لنتظار.

ك�سف مدير ال�سكن بولية عني الدفلى مازن �سندقلي، عن قرب النطالق من جديد يف اإجناز ح�سة األفي �سكن يف 
نتيجة  اأ�سحابها املفرت�سني؛  القلق و�سط  و  اللغط  اأثارت كثريا من  و  اأ�سغالها متوقفة،  "عدل"، كانت  اإطار برنامج 

الدفلى. وعني  جندل  و  العطاف  ببلديات  ال�سابقة  الإجناز  موؤ�س�سة  مع  العقد  ف�سخ 

الدفلى بعني  ال�سكن  قطاع 

�ل�صناعية  �مل��ن��ط��ق��ة  حت��ت��اج 
حلا�صي عامر وهر�ن، �لتي ترتبع 
�ىل  هكتار�،   319 م�صاحة  على 
�ل�صحي  لل�رف  �صبكة  �إجناز 
بها  لتدعيمها  تنتظر  حيث 
تعرف  �صنة.و   15 حو�يل  منذ 
طرحا  �ل�صناعية  �ملنطقة  هذه 
�نبعاث  مع  �للون  �صود�ء  ملياه 
�لو�صعية  هي  و  كريهة  رو�ئح 
�لتي كانت حمل �روح  قدمت 
ل���و�يل وه����ر�ن، ع��ب��د �ل��ق��ادر 
�مليد�نية  زيارته  خال  جاوي، 

�ملا�صي. �خلمي�س 
�ملنطقة  ه���ذه  ن�����ص��اء  �إ مت  و 
ث��م��ان��ي��ن��ات  يف  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
توفرها  دون  �ملا�صي  �ل��ق��رن 
�ل�صحي  لل�رف  �صبكة  على 
مئات  ط��رح  تو�جه  جعلها  مما 
�لأم���ت���ار �مل��ك��ع��ب��ة م��ن �مل��ي��اه 
زهاء  منذ  يومًيا،  �مل�صتعملة 

عاًما. ثاثني 
�ملائية  �مل���و�رد  م��دي��ر  ب���رز  و�أ
طر�صون،  جلول  وهر�ن،  لولية 
يتم  �ل�صناعية  �لنفايات  �أن 
دون  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  يف  ط��رح��ه��ا 
طبيعية  كارثة  "�إنها  معاجلة، 

تعبريه. حد  على  حقيقية"، 
�ل�����ص��ل��ط��ات  ح���اول���ت  ق���د  و 
و  �مل�صكلة،  ه��ذه  حل  �ملحلية 
�أنه  �إثبات  ي�صعى  م�صوؤول  كل 
دون  لكن  �صيء  عمل  ح��اول 

جناح. حتقيق 
تطبيق  �سرورة 

حلل  الالمركزية 
املحلية امل�سكالت 

على  �ل�صناعة  وز�رة  ت�رف  و 
تاأهيل  �إع��ادة  عمليات  ت�صيري 
يتم  مل  و  �ل�صناعية.  �ملناطق 
مايل  غاف  على  بعد  �حل�صول 
تاأهيل  �إع��ادة  مل�روع  �إ�صايف 
ح�صبما   ،2006 �صنة  �ىل  يعود 

�ليه. �أ�صري 
وه���ر�ن  و�يل  �ق����رتح  ق���د  و 
تنفيذ�  �لعملية  هذه  لمركزية 
�جلمهورية،  رئي�س  لتعليمات 
�لجتماع  يف  تبون،  �ملجيد  عبد 

�لولة. و  �حلكومة  بني  �لأخري 
�ىل  �ملائية  �ملو�رد  مدير  �أ�صار  و 
نهائي  ب�صكل  �مل�صكلة  حل  �أن 
لل�رف  �صبكة  �إجن��از  يتطلب 
�ملياه  لرفع  حمطة  و  �ل�صحي 
�ل�صبكة  ورب���ط  �مل�صتعملة 
�مل�صتعملة  �ملياه  ت�ريف  بقناة 
مت  �لتي  "تيامني"،  بحرية  باجتاه 
�إعادة  م�روع  �صمن  �إجنازها 

.2006 ل�  �لتاأهيل 
اإعذارات  توجيه 

عيني لل�سنا
تاأهيل  م�����روع  �ت��ظ��ار  يف  و 
حلا�صي  �ل�صناعية  �ملنطقة 
وحدة   192 ت�صم  �لتي  عامر، 
�ل�صناعيون  يعترب   ، �صناعية 
م�����ص��وؤول��ني ع���ن �ل��ن��ف��اي��ات 
�ل��وح��د�ت  ه��ذه  تخلفها  �لتي 
�صناعية  وح��دة  �أن  خا�صة   ،
مبحطة  جمهزة  تكون  �أن  يجب 
�ل�رف  مياه  لت�صفية  �صغرية 

�إليه. �أ�صري  كما  �ل�صحي، 
�ل��ولئ��ي��ة  �مل��دي��رة  ذك���رت  و 
خال  دح��و،  �صمرية  للبيئة، 
"جلنة  �أن  �مليد�نية  �لزيارة  هذه 
�ل�صناعيني  م�صبات  ملر�قبة 
عدة  منذ  تن�صيبها  مت  �لتي  و 
 49 بتوجيه  قامت  قد  �أ�صهر، 
�ل�صناعية  للوحد�ت  �إع��ذ�ر� 
د�خلي  نظام  على  حتوز  ل  �لتي 
"�لعمل  باأن  م�صيفة  للت�صفية، 
لي�صمل  متو��صل  �ل��رق��اب��ي 

�ملتبقية. �ل�صناعية  �لوحد�ت 
�مل�صتعملة  �مل��ي��اه  ت�صكل  و 
�ملياه  ث  ت��ل��وُّ خطَر  �مل��رت�ك��م��ة 
�مل��و�رد  مدير  ح�صب  �جلوفية، 
�ملخلفات  هذه  �أن  كما  �ملائية. 
حتتوي  �أن  ميكن  �ل�صناعية 
خطرية  تعد  ثقيلة  معادن  على 

�ل�صحة. على 
�مل��ت��ح��دث  ن��ف�����س  �أ����ص���اف  و 
�ملجاورة  باملنطقة  ب���ار  �لآ �أن 
يطرح  م��ا  وه��و  قليلة  لي�صت 
��صتعمال  حول  ت�صاوؤلت  عدة 
ميكن  �لتي  �ملخاطر  و  مياهها 
جهتها،  م��ن  ت�صكلها.و  �أن 
م�صلحة  م�صوؤولة  �أ���ص��ارت 
�لبيئة  مب��دي��ري��ة  �لت�����ص��ال 
�أن  �إىل  من�صوري،  ،عائ�صة 
�ملنطقة   ه��ذه  يف  ب���ار  �لآ مياه 
هي  بالتايل  و  �مللوحة  �صديدة 
غ��ري ���ص��احل��ة ل��ا���ص��ت��ه��اك.و 
"هذه  �أن  من�صوري  ذك���رت 
يف  ع��م��وم��ا  ت�صتعمل  �مل��ي��اه 
م�صيفة  �لتنظيف"،  �أو  �ل�صقي 
�أج��ر�ه��ا  �ل��ت��ي  "�لتحاليل  �أن 
للبيئة  �جلهوي  �ملر�صد  خمرب 
�لتطهري  و  �مل��ي��اه  ���رك��ة   و 
�ملياه  �أن  بينت  )�صيور(،  لوهر�ن 
باملخلفات  ملوثة  �لأر�س  حتت 
�لثقيلة  �ملعادن  �أن  و  �لع�صوية، 
�ل��رتب��ة  رو����ص��ب  ع��رب  مت��ر  ل 

�جلوفية". �ملياه  �إىل  للو�صول 
ق/غ

�سرورة ملحة لإجناز �سبكة لل�سرف 
ال�سحي باملنطقة ال�سناعية حلا�سي 

عامر بوهران 

دو�ر  ���ص��ك��ان  �أم�����س  �أق����دم 
ببلدية  �خلايفية  و  �ملحاذنية 
�لطريق  قطع  على  �حلمادنة 
�ل��ر�ب��ط   07 رق���م  �ل���ولئ���ي 
�صيدي  �ولد  و  �حلمادنة  بني 
و  �حلجارة  بو��صطة  �مليهوب 
�لنار  �أ�رمو�  كما  �ملتاري�س. 
�أجل  ممن  �ملطاطية  بالعجات 
�ملحلية  �ل�صلطات  مطالبة 
لتنقل  �ملدر�صي  �لنقل  بتوفري 
�ملوؤ�ص�صات  و�ىل  من  �أبنائهم 
�حلافلة  �ن  موؤكدين  �لرتبوية 

�لتاميذ  لنقل  �ملخ�ص�صة 
جانب  �ىل  للنقل،  �صاحلة  غري 
لكبح  ممهات  بو�صع  �ملطالب 
�لطريق  م�صتوى  على  �ل�رعة 
ل  �ل��ت��ي  �لأخ��ط��ار  م��ن  للحد 
مبا  �ل�صكان  حياة  تهدد  ت��ز�ل 
تنقلت  و  هذ�  �ملتمدر�صني  فيها 
�ل�����ص��ل��ط��ات �مل��ح��ل��ي��ة ل��د�ئ��رة 
رئي�س  يتقدمهم  �حل��م��ادن��ة 
عبد�لقادرغربيني  �ل��د�ئ��رة 
�ل���ذي �ل��ت��ق��ى ب��امل��ح��ت��ج��ون و 
�ملدر�صي  �لنقل  بتوفري  وعدهم 

بخ�صو�س  �أم��ا  �ليوم،  ع�صية 
فهنا  �ملمهات  و���ص��ع  طلب 
�لطلب  هذ�  رفع  �صيتم  �نه  �أكد 
وعلى  �ملحلية  �ل�صلطات  �ىل 
للنظر  �ل��ولي��ة  و�يل  ر�أ�صها 
�حلركة  �ن  بالذكر  �جلدير  فيها. 
بالق�صم  �آخ��ره��ا  ع��ن  ��ل��ت  ���صُ
و  �ملحاذنية  ب��دو�ري  �ملت�رر 
�ىل  باملحتجني  دفع  ما  �خلايفية 
�صيدي  �ولد  عرب  �مل�صلك  تغيري 
ذكر  وعلى  جديوية  و  �مليهوب 
عدد  �عرت�س  حيث  جديوية، 

�ل��و�يل  م��وك��ب  �ل�صكان  م��ن 
�تي  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل��زي��ارة  ل��دى 
�ملهني  �لتكوين  ملركز  قادته  
لا�ر�ف  بجديوية  �لتمهني  و 
لدورة  �لر�صمي  �لفتتاح  على 
طالبو�  �مل��ح��ت��ج��ون  ف��ي��ف��ري. 
حل  لي��ج��اد  بالتدخل  �ل��و�يل 
يف  �مل�صجل  �ل��ت��اأخ��ر  مل�صكل 
م�������روع ت��ه��ي��ئ��ة �ل�����ص��ارع 
كلم   2.5 �متد�د  على  �لرئي�صي 

. ملحوظا  تاأخر�  عرف  �لذي  و 
ع�صام �بو 

�سكان املحاذنية و اخلاليفية  بغليزان يقطعون الطريق الولئي بوا�سطة 
احلجارة و املتاري�س

جي�س  ح��ي��ي  ���ص��ك��ان  ي��ع��اين 
 11 و  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ح��ري��ر 
 2 ع��دل  برنامج  من  دي�صمرب 
عديدة  نقائ�س  من  ب�صعيدة 
غر�ر  على  يومياتهم  نغ�صت 
و�صائل  يف  �لكبري،  �لنق�س 
و  �لعمومية  ن��ارة  �لإ و  �لنقل 
�ملر�فق  نق�س  و  �لأقبية  �متاء 
بالأطفال  �خلا�صة  �لرتفيهية 
عن  �ل�صكان  عرب  ،حيث  وغريها 
�لكبريين  تذمرهم  و  ��صتيائهم 
معاناة  من  يتجرعونه  ما  جر�ء 

ند�ء�تهم  من  بالرغم  متو��صلة 
موؤكدين  �ملتكررة  �صكاويهم  و 
حقيقية  عزلة  يف  يعي�صون  �أنهم 
�ملحلية،  �ل�صلطات  منا�صدين 
لو�صع  �لعاجل  �لتدخل  �أجل  من 
يتكبدونها  �لتي  للمعاناة  حد 
ومنذ  �أنهم  �ل�صكان  �أكد  حيث 
�جل��دي��دي��ن  للحيني  ول��وج��ه��م 
حتى  و  �لنقائ�س  من  �ن�صدمو� 
و  د�خليا،  �لتهيئة  عيوب  منها 
�إعادة  �إىل  �لعديد  دفعت  �لتي 
�خلا�س؛  مالهم  م��ن  تهيئتها 

فة  �صا لإ با
م�صكل  �إىل 
�لأع����ب����اء 
�أثقلت  �لتي 
و  كاهلهم 
�صفينها  �
همية  لو با
�ل���ت���ي  و 

دف��ع��ت��ه��م ل��اح��ت��ج��اج ع��دي��د 
خدمات  وج��ود  ل��ع��دم  �مل���ر�ت 
تطرق  كما  ح�صبهم.  ب��احل��ي 
فتح  ع���دم  مل�����ص��ك��ل  ه�����وؤلء 

حتديد  و  �لتجارية  �مل��ح��ات 
من  وغ��ريه��ا  �مل�صاجد  م��و�ق��ع 
قاطنو  طرحها  �لتي  �لنقائ�س، 

ب�صعيدة.  2 عدل  �صكنات 
ق/غ

نقائ�س يف التهيئة وعيوب مب�ساكن عدل2 ب�سعيدة
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روجريز : حتركات حمرز يف 
اللحظات الأخرية �سنعت الفارق

 حمرز يح�سل على هدية 
ويتوعد  ميالده"...  "عيد 

ريال مدريد

نابويل،  نظريه  ملواجهة  بر�سلونة  ي�ستعد 
يف  باولو،  �سان  ملعب  على   ، الثالثاء  غدا 

ذهاب دور الـ16 من دوري اأبطال اأوروبا.
ح�سن  من  العودة  عن  البلوجرانا  ويبحث 
مــبــاراة  قبل  اإيجابية  بنتيجة  نــابــويل 
التاأهل  ل�سمان  نو،  كامب  ملعب  يف  العودة 

للدور ربع النهائي من امل�سابقة.
و�ستكون مواجهة نابويل وبر�سلونة خارج 
التوقعات، بعد �سل�سلة النتائج الإيجابية 
املدير  جاتوزو  جينارو  قيادة  حتت  لالأول 
البار�سا  ــودة  وع اجلنوب،  لفريق  الفني 

ل�سدارة الليجا.

�سجل مقلق

بر�سلونة  لــعــب  الأبـــطـــال،  دوري  ويف 
اإنرت،  ميالن،  هي  اإيطالية  فرق   6 ــام  اأم
وروما،  يوفنتو�ص  اأودينيزي،  فيورنتينا، 
املباريات  يف  كثرًيا  البلوجرانا  وعانى 

التي يخو�سها يف اإيطاليا.
مــبــاراة   25 بر�سلونة  لعب  اأن  و�سبق 
بدوري الأبطال على املالعب الإيطالية، 

بينما  ــرات،  م  7 يف  الفوز  يحقق  اأن  ا�ستطاع 
خ�سر 7 وتعادل يف 11 مرة.

زيــارات   8 يف  انت�سار  اأي  البار�سا  يحرز  ومل 
مرات   5 يف  تعادل  بعدما  لإيطاليا،  متتالية 
نوفمرب/  من  الفرتة  يف  وذلــك   ،3 يف  وخ�سر 
كانون  دي�سمرب/  حتى   2011 الثاين  ت�سرين 

الأول 2019.
الفوز  حتقيق  يف  الكتالوين  الفريق  وجنــح 
اأخرًيا يف الأرا�سي الإيطالية والذي جاء على 
يف  �سريو  �سان  يف  مبعقله  ميالن،  اإنرت  ح�ساب 
دور  مرحلة  من  والأخــرية  ال�ساد�سة  اجلولة 
كانون  دي�سمرب/  يف  املو�سم،  هذا  املجموعات 

الثاين املا�سي.
يف  الإيطاليني  على  بر�سلونة  تفوق  ــم  ورغ
الكالت�سيو  فرق  اأن  اإل  الإق�سائية،  الأدوار 
كانت مبثابة الغ�سة يف حلق الفريق الكتالوين 

يف ال�سنوات الأخرية.
الأبطال،  ــدوري  ب الإق�سائية  الأدوار  ففي 
 8 اإيطاليا  فرق  ح�ساب  على  بر�سلونة  تاأهل 

مرات، بينما ودع امل�سابقة يف 5 منا�سبات.
ودع  ـــال،  ـــط الأب لــــدوري  ن�سخ   3 ـــر  اآخ ويف 
يد  على  مرتني  البطولة  مناف�سات  بر�سلونة 
ويوفنتو�ص،  رومــا  هما  اإيطاليني  فريقني 
ليفربول  يد  على  املا�سي  العام  يف  خرج  فيما 

الإجنليزي.
البار�سا  ودع   ،)2017 )2016ـ  مو�سم  ففي 
ذهاًبا  خ�سارته  بعد  النهائي  ربع  من  امل�سابقة 
 ،)3-0( بنتيجة  يوفنتو�ص  اأمــام  اإيطاليا  يف 

وتعادله �سلبًيا يف كامب نو.
ربع  ويف   ،)2018 )2017ـ  التايل  املو�سم  ويف 
ذهاًبا  روما  على  بر�سلونة  فاز  ا،  اأي�سً النهائي 
يخ�سر  اأن  قبل   ،)4-1( بنتيجة  نو  كامب  يف 

بثالثية نظيفة يف ملعب الأوملبيكو.

ــرز،  ــص حم ــا� عـــاد الــنــجــم اجلـــزائـــري ري
�سيتي  مان�س�سرت  فريقه  ت�سكيلة  اإىل 
مباراة  ــر  اآخ عن  غياب  بعد  الأ�سا�سية، 
�سد وي�ست هام، اإذ جاء دخوله هذه املرة 
�سد فريقه ال�سابق لي�سرت �سيتي، حل�ساب 
الإنكليزي  ــدوري  ال من  الـ)27(  الأ�سبوع 

املمتاز لكرة القدم، يوم ال�سبت.
"كينغ  ملعب  على  حمرز  ح�سور  يكن  ومل 
لئق  غري  ا�ستقباًل  لقي  اإذ  عاديًا،  باور" 

قابلته  التي  "الفوك�سيز"  جماهري  من 
ب�سافرات ال�ستهجان كّلما مل�ص الكرة، وهو 

اأمر مل يكن متوقعًا.
اأّن هذا الت�سّرف من قبل جماهري  ويبدو 
الأول  اأ�سباب،  لثالثة  جاء  �سيتي  لي�سرت 
"فران�ص  ملجلة  الأخرية  ت�سريحاته  رمبا 
فيها  اعرتف  والتي  الفرن�سية،  فوتبول" 
باأّنه "�سّيع" عامني من م�سريته مع لي�سرت 
بيعه  النادي  هذا  اإدارة  رف�ص  بعد  �سيتي، 

وكذلك   2016 ــام  ع اأر�ــســنــال  نـــادي  اإىل 
النتقالت  ــرتة  ف يف  �سيتي  مان�س�سرت 

ال�ستوية لعام 2018.
اأما ال�سبب الثاين فيعود رمبا اإىل مقاطعته 
مباراتني  عن  والغياب  الفريق  تدريبات 
بعد رف�ص بيعه لـ"ال�ستيزن�ص" يف ال�ستاء، 
وقبل اأن يتم ح�سم هذه ال�سفقة يف �سيف 
الأ�سباب  ثالث  يعود  حني  يف  العام،  ذلك 
بهدفه  حمــرز  احــتــفــال  اإىل  املحتملة، 
الفريقني،  بني  الذهاب  لقاء  يف  امل�سجل 
الالعبني  من  الكثري  يتجنبه  ــر  اأم وهــو 

عند مواجهتهم فرقهم ال�سابقة.
ومل يرتدد متابعون عرب مواقع التوا�سل 
ــن حمــرز ملا  ــاع ع ــدف الجــتــمــاعــي، يف ال
ــن قــبــل جــمــاهــري لي�سرت  ــه م ل تــعــر�ــص 
التي  الهائلة  للخدمات  نــظــراً  �سيتي، 

ذلك،  قبل  مغموراً  كان  لفريق  قدمها 
اإىل  ب�سعوده  امل�ساهمة  يف  بداية 

ثم   ،2014 عــام  "الربميريليغ" 
ـــدوري  ال بلقب  ــوز  ــف ال قــيــادتــه 
الإنكليزي عام 2016، يف واحدة 
التي  الــكــبــرية  ــاآت  ــاج ــف امل ــن  م

�سهدها تاريخ كرة القدم.

ميونخ  بايرن  جنم  هامان  ديتمار  اأعــرب 
مب�ستوى  اقتناعه  عــدم  عــن  الأ�ــســبــق، 
رفقة  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  الالعب 
العمالق الأملاين، منذ ان�سمامه اإىل �سفوف 

الفريق يف ال�سيف املا�سي.
 �ساحب الـ27 عاًما ان�سم اإىل البايرن، معاًرا 
من بر�سلونة حتى نهاية املو�سم احلايل، مع 
وجود بند يف عقده ي�سمح للنادي البافاري 

ب�سمه نهائيا مقابل 120 مليون يورو.
�سحيفة  اأبــرزتــهــا  ت�سريحات  وخـــالل   
عن  هامان  ديتمار  حتدث  بيلد"،  "�سبورت 
و�سعية كوتينيو، قائال: "بالن�سبة يل، فهو 

يبدو كج�سم غريب داخل الفريق".
اأحترك  فلن  يل،  الأمــر  عاد  "اإذا  واأ�ساف:   
�سيًئا  يظهر  مل  لأنــه  ــم،  دائ بعقد  ل�سمه 
نظري  يـــورو  مليون   100 ـــع  اأدف يجعلني 
ل  اللحظة  هــذه  فحتى  مــعــه،  التعاقد 

ي�ساوي حتى ن�سف هذا املبلغ".
ــة الأ�ــســبــق،  ــي ــان ــرة الأمل ــك ــم ال ـــرى جن  وي
يف  عليه  التعويل  ميكن  ل  كوتينيو  اأن 
لبتعاده  نظرا  املقبلة،  احلا�سمة  الأ�سابيع 

عن امل�ستوى الذي كان عليه يف ليفربول.
نف�سه  يف  الثقة  لديه  "لي�ص  وا�ستطرد:   

م�ستواه  عــن  بــاأمــيــال  بعيد  ــو  وه حاليا، 
من  الفريق  ُبني  ليفربول،  ففي  املعهود، 

حوله".
م�سكلة  يف  �سيت�سبب  اأنه  "اأعتقد  وختم:   
لعبا   14 اأو   13 ميلك  الــذي  بايرن،  لدى 
وعندما  عليهم،  التعويل  باإمكانه  فقط 
بحاجة  فــاأنــت  كــبــرية،  ــرق  ف اأمـــام  تلعب 
لالعبني ميكنهم �سناعة الفارق، اإذا جاءوا 

مقاعد  من 
الــــــبــــــدلء، 

وهذا غري متوفر".
ميونخ  بايرن  وي�ستعد   

ملواجهة ت�سيل�سي يف عقر 
يف  املقبل،  الثالثاء  داره، 

دوري  نهائي  ثمن  ــاب  ذه
اأبطال اأوروبا.

ــص تــوخــيــل مـــدرب  ــا� ــوم دافــــع ت
قراره  عن  جريمان  �سان  باري�ص 
با�ستبعاد نيمار جونيور واإراحته 
بورو�سيا  مواجهة  قبل  مباريات   4
الـ16  دور  ــاب  ذه يف  ــد،  ــون دورمت

لدوري اأبطال اأوروبا.
�سحفي  موؤمتر  يف  توخيل  وقــال 
ال�سبت قبل مواجهة بوردو  اليوم 
"ل  الأحــد:  الفرن�سي  الــدوري  يف 
تف�سريه،  ي�ستدعي  �سيء  يوجد 
الأطباء  بني  م�سرتك  قــرار  اإنــه 

والنادي واجلهاز الفني".
�سمحنا  اإذا  "تخيلوا  ـــع:  ـــاب وت
مــبــاراة  اأي  يف  نيمار  مب�ساركة 
ميكن  ل  اأ�سهر،  لثالثة  واأ�سيب 
اأنــنــا  لنعلن  ــب،  ــواق ــع ال انــتــظــار 
ــن تقبل  لـــذا لبـــد م خمــطــئــون، 
مل�ساركته  اأتطلع  بالتاأكيد  قرارنا، 
املباريات،  بجميع  زمالئه  وكــل 
ونقرر  م�سوؤوليات،  علينا  ولكن 
كل �سيء بعد الت�ساور مع الأطباء 

واإدارة النادي".
ل�سان  الــفــنــي  املـــديـــر  ـــل  ـــس ووا�
والآن  ــا،  ــررن ق "لقد  ــان:  ــريم ج
يف  امل�ساركة  باإمكانه  نيمار  فــاإن 
املباريات وا�ستعادة كامل لياقته".
وعن اخل�سارة اأمام دورمتوند 1-2 
بارك،  اإيدونا  �سيجنال  ملعب  يف 
مباراة  "يف  توخيل:  توما�ص  اأ�سار 
مثل  فــريــق  ـــام  اأم ملعبنا  خـــارج 
نعتمد  اأن  ال�سعب  من  بورو�سيا، 
فقط،  بالفيديو  حتليلها  عــلــى 
لأننا بذلك �سنغفل عوامل اأخرى 
مهمة مثل ال�سحن اجلماهريي يف 

ت�ساهم  امللعب  واأجــواء  املدرجات 
الفريق  لعبي  عقلية  تغيري  يف 

الأملاين".
ميكن  ل  الأمـــور  "هذه  ــح:  ــس واأو�
فقط  امللعب  يف  اإل  ا�ست�سعارها 
متاما  الــفــيــديــو،  مقاطع  ولي�ص 
مثل اأجواء ملعب اأنفيلد، الأجواء 
فريق  اإىل  ليفربول  حتول  هناك 
نكن  مل  اأننا  واأرى  و�سر�ص،  �سجاع 
على  ــد  ــون دورمت ــرار  ــس اإ� بنف�ص 
التكيف  وافتقدنا  الفوز،  حتقيق 

مع اأجواء اللقاء".
مباراة  اأف�سل  تكن  "مل  وا�ستطرد 
مفزعا،  يكن  مل  اأداءنــا  ولكن  لنا، 

بداية  منذ  مباراة   14 لعبنا  لقد 
فقط   7 مــقــابــل  اجلــــاري  الــعــام 
على  ح�سلنا  اأننا  كما  لدورمتوند، 

يوم اأقل من اأجل التعايف".

غيابات الإياب

الإيــاب  مباراة  يف  الغيابات  وعن 
توما�ص  ك�سف  ــد،  ــون دورمت اأمـــام 
يغيب  مونييه  "توما�ص  توخيل: 
ــاين من  ــع لــالإيــقــاف، وداجـــبـــا ي
�سي�سارك  كريير  تيلو  لذا  اإ�سابة 
لدي  وبالطبع  اليمنى،  اجلبهة  يف 
ماركو  غياب  تعوي�ص  ب�ساأن  اأفكار 

فرياتي الذي نفتقده لالإيقاف".
لياندرو  ا�ستبعاد  "اأما  ووا�ــســل: 
كان  الذهاب  لقاء  من  باريدي�ص 
حيث  فنية،  وح�سابات  لأ�سباب 
ماركينيو�ص  ا�ستدعاء  ف�سلت 
ـــي وجـــايـــي وكــوا�ــســي،  ـــريات وف
لعب  مهام  اأداء  ميكنه  فالأخري 

الو�سط اأو قلب الدفاع".
يف  كــبــرية  ثقة  توخيل  واأبـــدى 
التعوي�ص  على  فريقه  قـــدرات 
م�سيفا  دورمتوند،  بورو�سيا  اأمام 
ليفربول  مواجهة  ي�سبه  "الو�سع 
يف املو�سم املا�سي بدور املجموعات، 
رد  لكن   ،2-3 هناك  خ�سرنا  لقد 
الفوز  وحققنا  قويا  ــان  ك فعلنا 
نف�ص  اإنــه  ــــراء،  الأم حديقة  يف 
املوقف، ونحتاج نف�ص رد الفعل".

مواجهة بوردو

الدوري،  يف  بوردو  مواجهة  وعن 
توقع املدير الفني ل�سان جريمان 
بخطة  �ــســيــلــعــب  ــص  ــ� ــاف ــن امل اأن 
الهجمات  على  ويعتمد  دفاعية، 
�سيفتقد  اأنـــه  مو�سحا  ــدة،  ــرت امل
وداجبا  مونييه  الثالثي  خدمات 

وميت�سيل بيكر لالإ�سابة.
فر�سة  �ستكون  املــبــاراة  اأن  ــد  واأك
باري�ص  لالعبي  وحتــديــا  رائــعــة 
ـــام  ــارة اأم ــس ــ� ــوة اخل ــب ــاوز ك ــج ــت ل
الثقة،  وا�ــســتــعــادة  دورمتـــونـــد، 
اأمــام  وقوتهم  قدراتهم  واإثــبــات 
حديقة  يف  ـــادي  ـــن ال ــري  ــاه ــم ج

الأمراء.

الأرا�سي الإيطالية تقلق بر�سلونة قبل موقعة نابويل

جنم بايرن الأ�سبق: كوتينيو ج�سم غريب.. ل ي�ستحق 
ن�سف ثمنه

جماهري لي�سرت �سيتي تفاجئ حمرز با�ستقبال غري لئق

توخيل: "نيمار يجب اأن يتقبل قراري.. 
ودورمتوند مثل ليفربول"

مدير ريا�سي اإيطايل: "اجلزائري بن 
نا�سر مظلوم اإعالميًا"

جنح النجم اجلزائري، اإ�سماعيل بن نا�سر، يف فر�ص 
خالل  الإيطايل  ميالن  لعبي  اأف�سل  كاأحد  نف�سه 
املو�سم اجلاري، رغم بداية معقدة له مع املدير الفني 
مع  موهبته  تربز  اأن  قبل  جيامباولو،  ماركو  ال�سابق 

خليفته �ستيفيانو بيويل.
الإنكليزي،  اأر�سنال  لنادي  ال�سابق  الالعب  ويحظى 
الكرة  ومتابعي  اجلماهري  قبل  من  وا�سعة  باإ�سادة 
والإ�سرار  القتالية  للروح  وهذا  خا�سة،  الإيطالية 
اأر�سية  فوق  يظهره  الــذي  بالكرة  التعامل  وح�سن 
املدير  اإ�سادة  حمل  اأي�سًا  جعلته  ــور  اأم وهي  امللعب، 

الريا�سي يف نادي اإمبويل.
ويعترب بيرتو اإكاردي، اأحد اأكرث العارفني باإمكانات 
نادي  من  �سمه  وراء  كان  حيث  نا�سر،  بن  ا�سماعيل 
2017، وعندما كان  اأر�سنال لنادي اإمبويل �سيف عام 
ي�سعد  اأن  قبل  الثانية،  الدرجة  يف  يلعب  الفريق 
ويقدم كذلك مو�سمًا واحداً يف "الكالت�سيو"، تاألق فيه 

ا�سماعيل بن نا�سر رغم �سقوط النادي املو�سم املا�سي.
وحتدث بيرتو اأكاردي ملوقع "توتو مريكاتو" الإيطايل 
عن اإعجابه ال�سديد بخدمات النجم اجلزائري حيث 
ل�سغوطات  �سُيعّر�سك  ميالن  قمي�ص  "حمل  قــال: 
نا�سر  بن  ا�سماعيل  ــاوزه  جت ال�سيء  ــذا  وه كبرية، 
بامتياز و�سار اأحد اأح�سن الالعبني يف امليالن حاليًا".
نا�سر  "بن  قوله:  اإمبويل  يف  الريا�سي  املدير  وتابع 
ما  وهو  نف�سه،  تثبيت  اأجــل  من  كبرياً  جهداً  يبذل 
نراه حاليًا باإظهاره معدنه الكبري، واأنا اعتربه اأحد 
اأح�سن الالعبني يف من�سبه بالعامل حاليًا، رغم اأنه ل 

يحظى بالتغطية الإعالمية املنا�سبة".
منتخب  مع  تاألقه  اأكد  قد  نا�سر،  بن  ا�سماعيل  وكان 
فاز  التي  املا�سية  اأفريقيا  اأمم  ببطولة  اجلــزائــر 
اإدارة  جعل  مــا  ــو  وه فيها،  ــب  لع اأفــ�ــســل  بــجــائــزة 
"الرو�سونريي" ت�سارع اإىل خطفه مقابل 16.5 مليون 

يورو.

اأكد مدرب نادي لي�سرت �سيتي براندون روجرز ان 
وراء  ال�سبب  كان  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم 
امام  بــاور  الكينغ  ملعبه  يف  اأم�ص  فريقه  خ�سارة 

ال�سيف نادي مان�سي�سرت �سيتي .
الإعـــالم  لو�سائل  �سحفية  ت�سريحات  وخـــالل 
حتركات  ان  روجـــرز  بــرانــدون  ــد  اأك الإجنليزية 
النجم اجلزائري ريا�ص حمرز يف الدقائق الأخرية 

�سنعت الفارق .
النجم  حتركات   ” قائال  روجــرز  براندون  و�سرح 
من  الأخرية  اللحظات  يف  حمرز  ريا�ص  اجلزائري 

املباراة �سنعت الفارق كثريا ”
ــوارق  ــف ال بع�ص  ” هــنــاك  قــائــال  حــديــثــه  ــع  ــاب وت
ال�سيتي  فوز  لكن  و   ، اللقاء  ح�سمت  التي  ال�سغرية 
جمريات  على  �سيطرتهم  اىل  بالنظر  م�ستحق  كان 

املباراة ”
ريا�ص  اجلزائري  الوطني  املنتخب  جنم  و�سيكون 
اأجل تاأكيد علو كعبه  اأمام فر�سة جيدة من  حمرز 
اأبطال  رابطة  يف  مدريد  ريال  مواجهة  عند  وهذا 

اأوروبا.

اأف�سل  اإحدى  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  قّدم 
�سيتي،  مان�س�سرت  فريقه  مع  املو�سم  هذا  مبارياته 
وقاده للعودة بفوز جديد من معقل فريقه ال�سابق 
"كينغ باور"، يف مباراة تندرج �سمن  �سيتي  لي�سرت 
الأ�سبوع الـ)27( من الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة 

القدم، اليوم ال�سبت.
ومتّكن حمرز من �سناعة الهدف الوحيد يف املباراة 
جي�سو�ص،  غابريال  الــربازيــلــي  لزميله  القوية 
اأح�سن  كذلك  اختياره  ليتم  رائع،  فردي  مبجهود 
�سبورت"  "�سكاي  ل�سبكة  وفقًا  املواجهة،  يف  لعب 

الربيطانية.
ــالده  ب منتخب  ــع  م اأفــريــقــيــا  لبطل  وحــ�ــســل 
بت�سريحات  اإدلئــه  عند  طريف،  موقف 
اإذ  جي�سو�ص،  زميله  مع  �سبورت"  لـ"�سكاي 
اأف�سل  جائزة  حمرز  باإهداء  الأخــري  قام 
عيد  هدية  "هذه  قائاًل:  املباراة  يف  لعب 
قد  كان  حمرز  اأّن  اإىل  اإ�سارة  يف  ميالدك"، 

احتفل، يوم ال�سبت، بعيد ميالده الـ29.
مباراة  كانت  "لقد  حمــرز:  قــال  املــبــاراة  وعــن 
والفوز  القدوم  ال�سهل  من  فلي�ص  �سعبة، 
هنا، لي�سرت �سيتي قدم مباراة دفاعية 
ــل الأمــــر خــا�ــســة يف  ــس ــرية، وو� ــب ك
ال�سوط الثاين اإىل اأن يدافع بخم�سة 
لعبني، لكن من ح�سن حظنا وجدنا 

م�ساحات وا�ستطعنا الت�سجيل".
و�سيكون مان�س�سرت �سيتي على موعد 
الأربــعــاء  يــوم  مرتقبة،  مــبــاراة  مــع 
املقبل، عندما يحل �سيفًا على ريال 
مباريات  �سمن  الإ�سباين،  مدريد 
دوري  م�سابقة  من  الـ)16(  ــدور  ال
على  ــى  اأت والتي  اأوروبـــا،  اأبــطــال 
مباراة  كانت  "لقد  حمرز:  ذكرها 
مثالية  لــيــ�ــســرت(  ــد  ــس �( ــوم  ــي ال
مدريد.  ــال  ري ملــبــاراة  حت�سرياً 
لكننا  معقدة،  مــبــاراة  �ستكون 

م�ستعدون".
وحتدث جي�سو�ص هو الآخر عن 
تلقاها  التي  الرائعة  التمريرة 
"دائمًا  فقال:  حمــرز،  قبل  من 
عندما اأدخل احتياطيًا اأحاول 
�سنع الفارق وتقدمي الإ�سافة 
لديه  حمــرز  ريا�ص  لزمالئي. 
الكثري من اجلودة واملهارة، ولهذا 
التمركز  حاولت  انطالقاته  راأيت  عندما 
جيداً، لأنني اأعرف اأنه قادر على التمرير 

يف اأي ظرف".

فاينالدوم: "كلوب يحمينا 
من الت�ستت"

و�سط  لعــب  فــايــنــالــدوم،  جورجينيو  اأبـــرز 
يورجن  مدربه  دور  ال�سبت،  اليوم  ليفربول، 

كلوب يف احلفاظ على تركيز الفريق.
اأبرزها  ت�سريحات  خالل  فاينالدوم،  وقــال 
مــدرب  "لدينا  لليفربول:  الر�سمي  املــوقــع 
من  فرتة  نواجه  عندما  تركيزنا  على  يحافظ 
ناجًحا  يكون  اأن  يريد  فريق  ولدينا  الت�ستت، 
تركيز  ن�سبة  حتتاج  لذلك  الإمــكــان،  قــدر 
%100، واأن تبذل كل ما لديك من جهد".
يف  الــبــعــ�ــص  بع�سنا  "ن�ساعد  وتـــابـــع: 
ليفربول، اأعتقد اأن هذا هو ال�سبب وراء 
على  فقط  نــركــز  لأنــنــا  املــ�ــســرية،  ــذه  ه

القيام بعمل اأف�سل من ذي قبل".
ب�سع  منذ  �سوًيا  "نلعب  ووا�ــســل: 
بع�سنا  نعرف  لذلك  �سنوات، 
كــاأ�ــســخــا�ــص كــاأنــنــا عــائــلــة.. 
بع�ص  يف  علينا  يتعني  ــا  رمب
من�سفني،  نكون  اأن  الأحيان 
يعجب  ل  قــد  �سيًئا  ونــقــول 
هذا  لكن  الآخـــر..  ال�سخ�ص 
اأن نكون  ا على  اأي�سً ي�ساعدنا 

فريًقا اأف�سل". 
الهولندي:  الـــدويل  واأكــمــل 
اأمامنا  التي  املــبــاراة  يف  "نفكر 
اأجل  من  جهدنا  ق�سارى  ونبذل  فقط، 
على  الأمــور  �سارت  الآن  حتى  النت�سار.. 
اأن نتمكن من موا�سلة  ناأمل  ما يرام، لذلك 
مناف�سة  اإنها  النهاية..  حتى  ال�سباق  هذا 

ا". �سعبة، لكننا ن�ستمتع بها اأي�سً
هام  و�ست  مباراة  "�ستكون  بقوله:  واأمت 
�سعبة، عندما لعبنا �سدهم خارج ملعبنا 
يدافعون  وكانوا  معقدة،  مواجهة  كانت 
اللعب  ال�سعب  من  وجعلوا  العمق،  من 
�سيحاولون  اأنهم  اأعتقد  باأ�سلوبنا.. 

القيام بذلك مرة اأخرى".

�سوبر مي�سي و�سقوط مدريد 
الأبرز ب�سحف اإ�سبانيا

�سبح انتهاء املو�سم يطارد 
هازارد

ام�ص  �سباح  ال�سادرة  الإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت 
العري�ص  بر�سلونة  انت�سار  على  ال�سوء  الأحــد، 
الليجا،  �ــســدارة  واعــتــالء  اإيــبــار،  على  بخما�سية 
الذي  مدريد  ريــال  الو�سيف  عن  نقطتني  بفارق 
خ�سر بهدف �سد ليفانتي، قبل مواجهة الكال�سيكو 

بني الغرميني الأحد املقبل.
 وعنونت �سحيفة "ماركا": "البطء".

ويتخلف  ال�سدارة،  يفقد  مدريد  "ريال  واأ�سافت: 
املقبل  والأ�سبوع  بر�سلونة،  عن  نقطتني  بفارق 
ي�ست�سيف الكال�سيكو يف معقله �سانتياجو برنابيو".
 وتابعت: "هازارد ُيغادر امللعب ُم�ساًبا، ويطرق باب 

الإنذار يف مدريد".
بعنوان:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وخرجت 

"املت�سدر".
كمت�سدر  للكال�سيكو  ي�سل  "بر�سلونة  واأ�سافت: 
وهزمية  اإيبار،  على  بخما�سية  الفوز  بعد  لليجا، 
واأكـــد  ــدارة  ــس ــ� ال ُيــعــيــد  ومي�سي  مــدريــد،  ـــال  ري

جاهزيته للمباريات املقبلة".
وتابعت: "برايثوايت اأعطى انطباعات اإيجابية عن 
غيابه  املمكن  ومن  ُم�ساب  وهــازارد  له،  ظهور  اأول 

عن الكال�سيكو".
"�سبورت":  ل�سحيفة  الرئي�سية  ال�سفحة  وعلى 

والوحيد". احلقيقي  "املت�سدر 
الفريق  قاد  هاتريك  �سوبر  مع  "مي�سي  واأ�سافت: 
ل�سدارة  والو�سول  اإيبار،  على  النت�سار  لتحقيق 

الرتتيب بفارق نقطتني".
الكال�سيكو،  قبل  ُيعاين  مدريد  "ريال  وتابعت: 
ق�سى  هدًفا،  ليفانتي  لعب  مورالي�ص  �سجل  حيث 

على فريق زيدان".

بياًنا  الأحـــد،  ام�ص  مــدريــد،  ــال  ري ــادي  ن اأ�ــســدر 
البلجيكي  التي تعر�ص لها  ر�سمًيا حول الإ�سابة 

اأم�ص  ليفانتي  مباراة  خالل  هــازارد،  اإيدين 
اجلولة  مناف�سات  �سمن  ال�سبت، 

الـ25 من الليجا.
البيان  يف  ــادي  ــن ال وقـــال 

ن�سره  الــذي  الر�سمي، 
الإلكرتوين:  املوقع 
ــع  خــ�ــس "بعدما 
للفحو�سات  هـــازارد 

ــة الــــيــــوم، مت  ــي ــب ــط ال
يف  بــ�ــســق  ــه  ــت ــاب ــس اإ� ت�سخي�ص 
ويف  اليمنى،  ال�سظية  عظمة 

انتظار التطورات".
اأر�ـــص امللعب  ـــازارد مــن  وخــرج ه

مع  التحامه  بعد  بالأمل  ي�سعر  وهو 
ليفانتي،  لعب  مريامون  خورخي 

اأثــنــاء  وو�ــســع �ــســمــادة على قــدمــه 
جلو�سه على مقاعد البدلء.

بهدف  اخل�سارة  مدريد  ريــال  وتلقى 
الثاين  املركز  اإىل  ليرتاجع  رد،  دون 

بفارق نقطتني عن املت�سدر بر�سلونة، قبل 
لقاء الكال�سيكو يف اجلولة املقبلة.

�سيغيب  هازارد  اأن  الإ�سبانية  ال�سحف  واأكدت 
على الأقل ملدة �سهرين.

مو�سم  اإن  فقالت  "ماركا"  �سحيفة  اأمــا   
هازارد انتهى تقريبا.

مدرب ليفانتي: كنا بحاجة 
لفرحة الفوز على الريال

كان  فريقه  باأن  ليفانتي،  مدرب  لوبيز  باكو  يف بحاجة لهذه "الفرحة" و"ال�سعادة" التي ح�سل عليها اعرتف  ال�سبت  م�ساء  مدريد،  ريال  على   )-0  1( فوزه  من 
وكان هذا الفوز هو الثاين فقط لليفانتي يف املباريات املرحلة الـ25 بالدوري الإ�سباين لكرة القدم.

على التي خا�سها حتى الآن منذ بداية عام 2020. "ح�سلنا  اإعالمية:  ت�سريحات  يف  لوبيز،  لأن وقال  البالغة  بال�سعادة  اأ�سعر  ال�سعادة.  مــن  الهائلة كثري  ال�سعادة  هذه  امل�سجعني  منح  باملباراة  للفوز الفوز  بحاجة  كنا  لها.  بحاجة  كانوا  التي  والفرحة 
الكثري واأ�سار لوبيز اإىل اأن الالعب خو�سيه لوي�ص مورالي�ص على ريال مدريد". وقدم  للمباراة  الوحيد  الهدف  �سجل  من  الفريق هو  بجهد  حتقق  الــفــوز  لكن  ليفانتي  خلدمة 

يجب باأكمله. لكننا  بالنت�سارات  الحتفال  "يجب  اأن نبداأ من غٍد الإثنني ال�ستعداد ملباراتنا اأمام اإيبار واأ�ساف: 
واملقررة يوم ال�سبت املقبل بالدوري".
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مكتب الأ�ستاذ : بامون عبد الرحمان حم�سر ق�سائي لدى اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية
�سارع اجلزائر غرداية الهاتف : 029.28.52.92

اإعالن عن تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 

للخدمات  املحدودة الحتاد  امل�سوؤولية  الوحيد وذات  ال�سخ�س  ذات  موؤ�س�سة  �سد  بجاية   باأميزور ولية  ال�ساكن  وكيله حيدو�س عبد احلكيم  بوا�سطة  بن عبد احلكيم  اأني�س  ال�سيد: حيدو�س  لفائدة   -
الأ�ستاذ  اإيجار حمرر مبكتب  املتمثل يف عقد  التنفيذي  ال�سند  الدين - مبقت�سى  ال�سيد بوكرمو�س عز  EURL UNION SERVICE ET TRANSPORT ممثلة مب�ساعد م�سريها  والنقل 
حل�سريي اأعمر املوثق ببجاية بتاريخ : 2017/05/03 رقم الفهر�س: 2017/620 واملت�سمن عقد اإيجار مركبتني الأوىل: ال�سنف VOLVO ، النوع: TRA RO، الرقم الت�سل�سلي يف الطراز: 
617177،الطراز: YV2ASO2A36A، الرقم ال�سابق: 16 - 00 - 92120 رقم الت�سجيل: 06 -506- 01694 . والثانية ال�سنف: SICAME ، النوع: REMORQ، الرقم الت�سل�سلي 
14557- ، ملدة اإثنا ع�سر )12(   - 809 يف الطراز: SRPA2S32T11467 الطراز: SRPA2S32T ، الهيكل: PLATEAU الرقم ال�سابق:18-809-00066 رقم الت�سجيل: -06 -  
300.000،00 دج- وتبعا لتبليغ املنفذ �سدها مبحا�سر التبليغ الر�سمي لل�سند التنفيذي والتكليف بالوفاء  2017/05/03 باأجرة �سهرية قدرها ثالثمائة األف دينار جزائري  �سهر اإبتداء من تاريخ 
وحم�سر تبليغ التكليف بالوفاء بتاريخ: 2018/03/29 ثم عن طريق الربيد امل�سمن بتاريخ:2018/04/03 و�سل الربيد رقم: 001049 وكذا حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق 
وحم�سر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق املوؤ�سر عليها من طرف بلدية غرداية بتاريخ: 2018/04/15 ورئي�س اأمناء �سبط حمكمة غرداية بتاريخ 2018/04/15 - وتنفيذا لالإذن بن�سر م�سمون 
تكليف بالوفاء ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة غرداية بتاريخ: 2020/02/07 رقم الرتتيب: -20/00158 نحن الأ�ستاذ بامون عبد الرحمان املح�سر الق�سائي لدى جمل�س ق�ساء غرداية - كلفنا 
املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة الحتاد للخدمات والنقل EURL UNION SERVICE ET TRANSPORT ممثلة مب�ساعد م�سريها ال�سيد بوكرمو�س عزالدين 
بن خل�سر بالإمتثال ملا جاء به م�سمون عقد الإيجار املذكور اأعاله: وذلك باأن ت�سدد بني اأيدينا مبلغ بدلت الإيجار غري املدفوعة للفرتة من 2017/05/03 اإىل 2018/02/28 : املقدر مبليونني 
و�ستمائة وع�سرون األف دينار جزائري ) 2.620.000،00 دج(اإ�سافة اإىل مبلغ م�ساريف التنفيذ الأولية املقدرة بـ 5.700،00 دج ومبلغ احلقوق التنا�سبية املقدر بـ 120.600،00 دج ومبلغ الر�سوم 
24.437 دج اأي ما جمموعه : مليونني و�سبعمائة و�سبعون الف و�سبعمائة و�سبعة وثالثون دينار جزائري )2،770.737،00دج(- ونبهناه بان له مهلة خم�سة ع�سر يوما )15( للوفاء   .00 املقدر بـ 
ت�سري من تاريخ ن�سر م�سمون حم�سر التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية واإل نفذ عليه جربا وذلك طبقًا للمادة 613 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية.                                  املح�سر الق�سائي

مكتب الأ�ستاذ : بامون عبد الرحمان
حم�سر ق�سائي لدى اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء غرداية
�سارع اجلزائر غرداية الهاتف : 029.28.52.92
اإعالن عن بيع مناب قا�سرة يف عقار باملزاد العلني

املواد 783-789 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
- بطلب من ال�سيدة: �سرع اهلل م�سعودة بنت عمر ال�ساكنة مبليكة العليا غرداية ب�سفتها الولية ال�سرعية على اإبنتها القا�سرة �سرع اهلل عزيزة بنت علي- بناء على الأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�س 
حمكمة غرداية بتاريخ: 2019/05/13 رقم الرتتيب 19/209 املت�سمن رخ�سة بالت�سرف يف اأموال قا�سر- �سيتم بيع باملزاد العلني ملناب القا�سرة املتمثل يف:احلقوق العقارية امل�ساعة املقدرة 
ب�سبعة اأجزاء من اأربعة و�ستني جزء ) 64/07 ( من خم�سني )5/2( يف عقار عبارة عن م�سكن به دهليز به 04 غرف ، طابق اأول به 02 غرف + حمام + مطبخ + م�ستودع ، طابق ثاين به �سطح 
كائن بحي اأغرم اأنواداي -مليكة - بلدية غرداية بالق�سم 030 جمموعة ملكية رقم 109 م�ساحته الإجمالية مائة واثنان وخم�سون مرت مربع )152م2( وذلك يوم: 2020/03/10 على ال�ساعة 
احلادية ع�سر والن�سف نهار ) 11:30 ( بقاعة اجلل�سات ملحكمة غرداية الأق�سام املدنية: �سروط البيع:- ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�س �سعر اإفتتاحي قدره : ) 351،425،50 دج( - ف�سال 
عن ال�سروط الواردة بدفرت ال�سروط فاإن الرا�سي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�سة خم�س الثمن وامل�ساريف والر�سوم على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�ساه ثمانية )08( اأيام - وملزيد 

من املعلومات اأو لالإطالع على دفرت ال�سروط يرجى الإت�سال بكتابة �سبط حمكمة غرداية اأو مبكتب املح�سر الق�سائي املذكور اأعاله.                                                                           املح�سر الق�سائي



ال�سويف  الت�سامن  جانب 
ـــل الـــتـــوقـــعـــات خــالل  ك
�سهد  ــذي  ال ــري  الأخ لقاء 
وبالتايل   زاد  دون  عودته 
النتائج  عقدة  فك  عدم 
ميدانه  ــارج  خ العك�سية 
املا�سية  ــة  ــول اجل خـــالل 
ــه  ــزام ــه ــدت ان ــه ــس الــتــي �
بــثــنــائــيــة مــقــابــل هــدف 
جنم  م�سيفه  ــام  اأم واحــد 

التالغمة ، ليوؤجل مرة اأخرى التخل�ص من النتائج ال�سلبية التي ت�سبثت 
به خارج ملعبه مما اأحجب الروؤية اأمامه للتقدم يف �سلم الرتتيب العام 
للبطولة الذي اأ�سبح الآن اأمر ي�سعب التخل�ص منه يف ظل ارتفاع ن�سبة 
اأو  لل�سعود  توؤهلهم  مرتبة  لك�سب  املجموعة  فرق  بني  التناف�ص  حجم 

تفادي ال�سقوط .

عدم تركيز المدافعين يساهم في الخسارة 
من بني العوامل التي �ساهمت يف فوز اأ�سحاب الأر�ص ، جند عنا�سر عدة 
ا�ستغلها خالل اأطوار اللقاء منها عدم تاأقلم عنا�سر القاطرة اخللفية مع 
جو املباراة منذ �سافرة البداية للقاء التي كادت اأن جتني خ�سارة ثقيلة 
الفّني  الطاقم  على  يحتم  مما   ، مهامها  اأداء  اأثناء  تركيزها  عدم  ب�سبب 
به  م�سموح  غري  اأ�سبح  النقاط  ت�سييع  لأن  جيدا  احل�سابات  مراجعة 
ويحرم النادي من ال�سعود اإن توا�سلت الأخطاء يف امليدان خالل املواعيد 

القادمة من البطولة . 

نتائج الجولة المنقضية كانت مطمئنة 
كانت اخل�سارة الأخرية بثنائية مقابل هدف واحد يف تدحرج الت�سام 
للمرتبة التا�سعة التي يحتلها مبفرده بر�سيد 29 نقطة ، اإل اأن العن�سر 
بعد   ، اجلوانب  كل  ومن  خدمته  املا�سية  اجلولة  اإفــرازات  اأن  هو  املفيد 
املتاأخرة يف  الفرق  الفرق نتائج عك�سية  خ�سو�سا منها  ت�سجيل لبع�ص 
�سلم الرتتيب العام للبطولة ، مما اأبقى الفارق على حاله وك�سب نقاط 
اجلولتني القادمتني اللتني �سيلعبهما مبيدانه اأمام مولودية باتنة و�سباب 
حي مو�سى كافية للقفز جيدا نحو مرتبة موؤهله لل�سعود للق�سم الثاين 

نهاية املو�سم  .                                                                                                      اأحمد اأمني 

بني  �سباب   ، اأن�سار  عمل 
قبل  ــم   ــه ــي ــب لع ـــــور،  ث
ال�ستئناف  ح�سة  بداية 
ــوع  ــب ــس ــة الأ� ــول لــلــقــاء ج
فيها  ي�ست�سيف  ــي  ــت ال
بوطي�ص  املــتــاألــق  رفــقــاء 
تنظيم  على  القليعة  جنم 
داخل  ق�سرية  احتفالية 
جمهودهم  على  ردا  امللعب 
املــتــمــثــل   ، املــــيــــدان  يف 

باللقاء  الفوز  بعد   ، بومردا�ص  رائد  اأمــام  من  نقاط  بثالثة  العودة  يف 
كثريا  اأ�سعدت  التي  الطيب  اللتفاتة  وهي  �سفر،   مقابل  وبثالثية 
الالعبني خ�سو�سا ، كما �ستحفزهم على بذل مزيدا من اجلهد ملوا�سلة 
من  يوم  اأخر  حتى  ال�سحيح  امل�سار  يف  للبقاء  الإيجابية  النتائج  ح�سد 

البطولة اجلارية على قدم و�ساق. 

الخط األمامي يقفز للمرتبة األولى  
لفريق  الأمامي  اخلط  عنا�سر  �سجلها  التي  الأخرية  النتفا�سة  جعلت 
�سباب بني ثور  من القفز ملرتبة ال�سدارة  يف �سلم ترتيب العام لأف�سل 
على  متقدما   ، كاملة  اإ�سابة   29 ر�سيده  يف  اأ�سبح  بعدما   ، اأمامي  خط  
ح�سيلة  وهي   ، اأهداف   باأربعة  بوفاريك  وداد  للبطولة  احلايل  الرائد 
هذه  م�ستوى  على  تن�سط  التي  منها  خ�سو�سا  الالعبني  اإرادة  يف  �ستزيد 
ومنها  القادمني  املناف�سني  �سباك  زيــارة  ملوا�سلة  الرغبة  من  القاطرة 

املحافظة على هيبة الفريق اأي�سا .

... والخط الخلفي يساهم في البروز والتألق 
اأن التاألق مل يتوقف لدى عنا�سر اخلط الأمامي  يف �سياق مت�سل ، جند 
اأتت  عّدة  عوامل  تبعها  واإمنا  املناف�سني  �سباك  يف  لالأهداف  بت�سجيلهم 
للنادي  اخللفية  القاطرة  عنا�سر  تاألق  منها  نذكر   ، امليدان  يف  بثمارها 
والتي حتتل املرتبة الثانية بعد لعب مباريات اجلولة الواحدة والع�سرين 
من بطولة ق�سم الهواة ، وذلك بعدد 16 اإ�سابة كاملة رفقة فريقني هما 
جنم بن عكنون واإحتاد الأخ�سرية واإحتاد البليدة ، بعد املرتبة الأوىل 
وهو   ، بوفاريك  وداد   ، الو�سطى  للمجموعة  احلايل  الرائد  بحوزة  التي 
مما   ، فقط  اإ�سابات  ت�سعة  �سوى  �سباكه  تتلق  مل  الذي  املخ�سرم  الفريق 
يف  �سواء  الإيجابية  النتائج  ح�سد  يف  كبرية  كانت  م�ساهمتها  اأن  يوؤكد 
واملرتبة  خارجها  اأجريت  التي  اأو  الديار  داخــل  لعبت  التي  اللقاءات 
املتقدمة التي يتواجد عليها الفريق الآن يف البطولة اجلارية على قدم 
و�ساق .                                                                                                                           اأحمد اأمني 
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ــــدوري  ال رابـــطـــة  ــص  ــ� ــي رئ اأدىل 
ــدوار،  م الــكــرمي  عبد  ــري،  ــزائ اجل
بــتــ�ــســريــحــات مــثــرية لـــالإذاعـــة 
حتدث  اجلمعة،  ــوم  ي اجلــزائــريــة 
التي  امل�ساكل  من  العديد  عن  فيها 
يف  خ�سو�سًا  املحلية  الكرة  بها  متّر 
ق�سية  غرار  على  الأخرية  الفرتة 
الكبري  اجلزائر  "ديربي"  تاأجيل 
بني مولودية اجلزائر وجاره احتاد 

العا�سمة.
املباراة  اإجراء هذه  املقرر  وكان من 
يوليو   5 ملعب  يف  ال�سبت  ــص  ــ� اأم
مع  ت�سادف  يــوم  وهــو  بالعا�سمة، 
ال�سعبي"  "للحراك  الأوىل  الذكرى 
تاأجيل  تــقــرر  لــكــن  اجلـــزائـــر،  يف 
وقال  الإثنني،  غٍد  يوم  اإىل  املباراة 
اأن  "اأظن  اخل�سو�ص:  بهذا  ــداور  م
وهذا  منطقيًا،  كان  التاأجيل  قرار 
مع  يت�سادف  ال�سابق  املوعد  لأن 
كان  وقد  ال�سعبي،  احلــراك  ذكرى 
املباراة  هذه  اإقامة  املمكن  غري  من 

من الناحية الأمنية".

واأثــــري جـــدل كــبــري يف اجلــزائــر 
خالل الفرتة املا�سية، حول تاريخ 
بني  املحلي  "ال�سوبر"  كاأ�ص  اإجــراء 
املا�سي،  للمو�سم  ــــدوري  ال بطل 
كاأ�ص  لقب  وحامل  العا�سمة  احتاد 
اجلمهورية �سباب بلوزداد، ليك�سف 

ــراء  ـــرياً عــن تــاريــخ اإج مـــدوار اأخ
حتت�سنها  اأن  يتمنى  التي  املــبــاراة 

دولة اأجنبية.
بقوله:  ت�سريحاته  ــداور  م وتابع 
"حددنا تاريخ الفاحت من �سهر اآيار/
هذه  لإقــامــة  مــوعــداً  الــقــادم  مايو 

واأمتنى  رم�سانية  �سهرة  يف  املباراة 
اأجنبية  دولة  تطلب  اأن  ب�سراحة 
لت�ستفيد  املباراة،  هذه  ا�ست�سافة 
مع  احلال  كان  مثلما  ماديًا،  نوادينا 

دوٍل عربية اأخرى".
كاأ�ص  نهائي  ـــراء  اإج تــاريــخ  ــن  وع
اجلارية،  ن�سخته  يف  اجلمهورية 
اأوملبي  لنادي  ال�سابق  الرئي�ص  قال 
حتديد  اأن  "تعرفون  الــ�ــســلــف: 
�سالحيات  من  الكاأ�ص  نهائي  تاريخ 
بدورنا  ونحن  اجلمهورية،  رئا�سة 
اأيــار،  مــايــو/   30 تــاريــخ  اقرتحنا 

و�سرنى ما �سيتقرر لحقًا".
على  مـــــدوار  الـــكـــرمي  عــبــد  ورد 
دوري  روؤ�ساء  ينوي  التي  اخلطوة 
والتي  بها،  القيام  الثانية  الدرجة 
املقبلة  اجلولة  مقاطعة  اإىل  تهدف 
بقوله:  مــالــيــة،  م�ساكل  ب�سبب 
اخل�سو�ص،  بهذا  وا�سحة  "القوانني 
لعقوبات  �سيتعر�سون  املقاطعون 
الأندية  اأن  يف  ثقتي  رغم  �سارمة 

لن تقوم بهذه اخلطوة اخلطرية".

امل�سار  تــقــرت  ـــادي  ن لعــبــو  ــري  غ
بوا�سطة  ــم  ــاره ــس ــ� اأن ــوا  ــاحل ــس و�
يف  مناف�سهم  على  الثمني  فوزهم 
والع�سرين  الواحدة  اجلولة  اإطــار 
هــواة  الــثــاين  الق�سم  بطولة  مــن 
عا�سمة  اأبــنــاء  الو�سط  جمموعة 
بهدف  متثل  البليدة  اإحتاد  الورود 
عبد  بن  الالعب  وقعه   ، رد  دون 
عمر  من  الأول  ال�سوط  يف  ال�سادق 
كانت  نقاط  ثالثة  ــي  ،وه اللقاء 
ــّدا  كــافــيــة و�ــســع بــهــا الــتــعــداد ح
جاءت  التي  ــرية  الأخ لتعرثاتهم 
تعادل  وهــي  الــتــايل  النحو  على 
عكنون  بن  جنم  اأمام  الديار  داخل 
جيل  اأمـــام  ثقيلة  هــزميــة  وكـــذا 
يف  متثلت   ، اجلــبــل  حــي  ال�ساعد 
يف   ، ــد  واح هــدف  مقابل  رباعية 
الطريق  يف  البقاء  موا�سلة  انتظار 
احلالية  ال�سحوة  وتاأكيد  ال�سحيح 
خـــالل املـــبـــاريـــات الــقــادمــة من 
�سيلة  على  البقاء  ومنها  البطولة 

بالنتائج الإيجابية .

المدافع شاللي يتعافى 
ويعود للتشكيلة 

األساسية 
�ساليل  الالعب  الّدفاع  �سخرة  اأكد 
للميادين  ــد  ــي اجل ــــودة  ع ــار  ــم ع
للت�سكيلة  قوية  ــودة  ع بوا�سطة 
ــاد  اإحت لقاء  مبنا�سبة  الأ�سا�سية 

غاب  ــا  م بعد   ، الأخـــري  البليدة 
لفرتة  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  عــن 
 ، كاملة  اأ�سابيع  ت�سع  يف  متثلت 
يبدو  التي  اإ�سابة  عن  والناجمة 
متاما  مغاير   ، كليا  منها  تعافى  اأنه 
يف  الريا�سي  ال�سارع  يف  ــداول  ت ملا 
الإدارة  اأن  عــلــى  تــقــرت  مــديــنــة 
لأ�سباب  الفريق  من  بطرده  قامت 
اأ�سعد  الذي  اجلانب  وهو   ، خمتلفة 
الإ�سافة  منح  بعد  كثريا  الأن�سار 
التي  الأ�سا�سية  للت�سكيلة  الالزمة 
كان من بني اأبرز لعبيها يف اللقاء 
الفوز  يف  الــوا�ــســحــة  وم�ساهمته 

بالنقاط الثالث . 

الخط األمامي يواصل 

إهدار الفرص الثمينة 
يف �سياق اآخر ، ورغم ك�سب الفريق 
اأن عنا�سر خط  اإل  الثالث  للنقاط 
الهجوم  مل توؤدي دورها كما ينبغي 
ينتظره  كان  ما  وكــذا   ، امليدان  يف 
اأكد  وما   ، خ�سو�سا  الفّني  الطاقم 
الفر�ص  لعديد  ت�سييعها  هو  ذالك 
�سوطي  كال  يف  للت�سجيل  ال�سانحة 
الطاقم  يجرب  مــا  ــو  وه  ، ــاراة  ــب امل
املخ�سرم  املـــدرب  بقيادة  الفّني 
موا�سلة  على  ــق  احل عبد  بــوقــره 
العمل بجدية يف هذا اجلانب حتى 
اأخطائهم  من  الالعبون  يتخل�ص 

املرتكبة يف املباريات الر�سمية .

بوقره :" كانت لي ثقة 

في الالعبين إلحراز الفوز 
الجديد "

جمع  الذي  اللقاء  بعد  حديثه  يف 
الــبــلــيــدة  �سرح  فــريــقــه بــاإحتــاد 
املدرب بوقره اأنه كان يثق جيدا يف 
لعبيه لالإطاحة باملناف�ص والفوز 
بالنقاط كاملة ، كما اأ�ساف اأن الدور 
الذي لعبه عنا�سر الفريق املناف�ص 
يف امليدان خلقت لفريقه �سعوبات 
لإبقاء النقاط مبيدانهم  ، كما جاء 
اأن  :" مبا  يلي  ما  اأي�سا  ت�سريحه  يف 
نادي  لفريقي  جــّدا  هامة  املــبــاراة 
تقرت طلبت من الالعبني الرتكيز 
للقاء  البداية  �سافرة  ومنذ  جيدا 
ككل  الأخطاء  يف  الوقوع  لتفادي 
منها  والهجومية  الدفاعية  �سواء 
جيدا  ــرف  اأع لأنني  اللقاء  خــالل 
ال�سيف  الفريق  عنا�سر  اإمكانات 
ت�ستغل  التي  الهجومية  خ�سو�سا   ،
لال�ستفادة  امليدان  يف  جيد  ب�سكل 
الــالعــبــون  اأن  هلل  احلــمــد   ، منها 
النقاط  وك�سبوا  امل�ستوى  يف  كانوا 
الآخر  هو  املناف�ص   ، كاملة  الثالث 
نظيفة  كــرة  ولعب  �سهال  يكن  مل 
لكن  امليدان  يف  م�ساكل  لنا  وخلق 
ــت كــبــرية   ــان ــة اأ�ــســبــايل ك ــزمي ع
لك�سب النقاط  وطرد النح�ص الذي 
من  ال�سابقتني  اجلولتني  يف  لزمنا 

البطولـــــــــة ".
اأحمد اأمني 

اأوملـــبـــي الـــــوادي لــكــرة  مل يــفــلــح 
اإيجابية  بنتيجة  العودة  يف  اليد 
تاجنانت  ــاده  ق ــذي  ال التنقل  مــن 
يف   ، املحلي  امل�ستقبل  اأمام  والتباري 
بطولة  من  العا�سرة  اجلولة  ــار  اإط
بفارق  اأنهزم  حيث   ، املمتاز  الق�سم 
يف  اأبــــاه  ــا  مم  ،   23/21 اإ�ــســابــتــني 

نقطتني  بر�سيد  الأخــرية  املرتبة 
لتوؤكد  جاءت  و�سعية  وهي   ، فقط 
اأن الفريق لي�ص على ما يرام ومنذ 
اأ�سبح  وبالتايل  املناف�سة  بداية 
هو  الــتــي  املكانة  لت�سييع  مــهــددا 
عليها الآن اإن مل يكن فيه انتفا�سة 
البقاء بقّوة  جتعله يدخل مناف�سة 

ويحافظ على مكانته الق�سم املمتاز 
الذي يلعب له ملوا�سم عديدة اأحرج 
تلعب  والتي  املخ�سرمة  الفرق  فيها 
 ، طويلة  مــدة  منذ  الق�سم  هــذا  يف 
من  تبقى  ــادة  ــري ال فــاإن  للتذكري 
رغــم  الـــبـــرتويل  املــجــمــع  ن�سيب 
ميله  نــادي  م�سيفه  اأمـــام  تعادله 

عنابة  اأوملــبــيــك  رفــقــة   ،  26/26
بعد  منهما   لكل  نقطة   15 بر�سيد 
مولودية  على  ـــري  الأخ ــذا  ه ــوز  ف
اإ�سابات  خم�سة  بفارق  تليالت  واد 
فلم�ستقبل  الثالثة  اأمــا   ،  31/25

تاجنانت بر�سيد 14 نقطة . 
اأحمد اأمني 

جامعة  �سباب  مولودية  نادي  ك�سب 
لكرة  الأول  الوطني  الق�سم  مــن 
اليد نقاط لقاءه بنجم جميله دون 
ــري  الأخ ــذا  ه غياب  ب�سبب  عناء 
يحافظ  وبــالــتــايل   ، املــبــاراة  عــن 
رفع  بعدما  اخلام�سة  مرتبته  على 

ر�سيده من النقاط اإىل عدد ثمانية 
ريادة  فــاإن  لالإ�سارة   ، كاملة  نقاط 
بعد  ال�سرقية  املجموعة  ترتيب 
�سقوط الورقة الثامنة من البطولة 
 11 بريكة  بلدية  اأمــل  ن�سيب  من 
نقطة ، فيما يحتل املرتبة الثانية 

و�سباب  بــوثــلــجــة  ــــاد  اإحت ــن  م ــل  ك
منهما  لكل  نقاط   10 بعدد  نقاو�ص 
ن�سيب  مبن  الرابعة  املرتبة  اأمــا   ،
 9 بعدد  الد�سي�ص  اأجمــاز  اأوملبيك 
جميلة  نادي  ويبقى   ، كاملة  نقاط 
بر�سيد  الأخرية   املرتبة  يف  قابعا 

اأن  يوؤكد  مما   ، فقط  واحدة  نقطة 
ومهدد  يــرام  ما  على  ل�ست  اأحواله 
ــي يــتــواجــد  ــت بــفــقــدان املــكــانــة ال
العام  الرتتيب  �سلم  يف  الآن  عليها 

للبطولة . 
اأحمد اأمني 

الــوادي  اأوملبي  ــّرة  امل هــذه  يوفق  مل 
خالل  م�سعاه  يف   ، الــطــائــرة  لكرة 
اجلمعة  ــوم  ي جمعه  الـــذي  اللقاء 
املا�سي بالقاعدة املتعددة الريا�سات 

بتك�سبت ولية الوادي ، حيث اأنهزم 
اأمام م�سيفه  اأ�سواط دون رد  بثالثة 
مباراة  يف   ، باتنة  م�ستقبل  جيل 
املتتالية  ــاء  ــط الأخ فيها  �ساهمت 

�سقوطه  يف  املــيــدان  يف  واملــتــكــررة 
 ، كاملة  باأطوارها  ال�سيوف  ــوز  وف
وبالتايل ي�سيع ممثل مدينة الوادي 
ثمينة  فر�سة  املناف�سة  ــذه  ه يف 

بعدما  الرتتيب  �سلم  يف  اأكرث  للقفز 
يف  ت�سعه  اجلــديــدة  النقاط  كانت 
مرتبة اأف�سل لو فاز بها كاملة ودون 
اأخطاء .                                   اأحمد اأمني  

مدوار ُينا�سد دوًل اأجنبية ل�ست�سافة "ال�سوبر" اجلزائري

نادي تقرت 

الالعبون يوؤكدون قدراتهم بفوز ثمني على البليدة 

اأوملبي الوادي لكرة اليد : "الأوملبي يح�سد خ�سارة جديد ومطالب بتجاوز حمنته يف البطولة "

�سباب جامعة لكرة اليد : "�سباب جامعة يك�سب نقاط لقائه بجميله ب�سبب غيابه عن اللقاء"

اأوملبي الوادي لكرة الطائرة : "الأوملبي ينهزم بثالثة اأ�سواط دون رد اأمام جيل م�ستقبل باتنة" 

ت�سامن �سوف 

كابو�س النتائج ال�سلبية يتوا�سل 
خارج الديار

�سباب بني ثور 

الالعبون يردون جميل الالعبني 
بوا�سطة احتفالية 
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم  :  �سري القدوة
-----------------------------

�لمريكية  �لد�رة  خطة  م��ن  تك�صف  م��ا 
�لهدف  بات  �مل�صوؤومة  �لع�ر  خطة  �مل�صماه 
للجميع  ومعروف  و��صح  منها  �ل�صا�صي 
�ر�صه  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �قتاع  وهو 
يف  طرحه  مت  ما  و�خطر  جديد  من  وت�ريده 
وت��ب��ادل  �ملثلث  ق�صية  ه��و  �ل��ق��رن  �صفقة 
��صحاب  �ل�صكان  ت�ريد  و�إع���ادة  �لر���س 
ليتما�صى  جديد  من  �لفل�صطينية  �لر���س 
متار�صها  �لتي  و�لكر�هية  �لعن�رية  م��ع 
تعر�صه  وما  �ملتطرفة  �ل�ر�ئيلية  �لحز�ب 
ذ�تي  حكم  �ىل  ي�صل  ل  �لمريكية  �لد�رة 
تر�مب  فاأ�صبح  �حلقوق  مع  ويتناق�س  حمدود 
مل�روع  �ل�صا�صي  و�لد�عم  �مل�صتوطن  هو 
لاأر��صي  �ملغت�صب  �ل�ر�ئيلي  �ل�صتيطان 
��صتمر�ر  يف  �لحتال  ويدعم  �لفل�صطينية 
�لكر�هية  يعزز  مما  دولتهم  وبناء  �صيطرتهم 
تقدم  ل  �خلطة  هذه  و�ن  �ملنطقة  �صعوب  بني 
بل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مل�صلحة  �صيء  �أي 
�لحتال  خارطة  توزيع  �ع��ادة  �ىل  تهدف 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �بناء  وعزل  �ل�ر�ئيلي  
متو��صلة  �و  مت�صلة  غري  ومناطق  جزر  يف 
�ل�صيطرة  ل�صهولة  �لبع�س  بع�صها  م��ع 
�أو  �أنفاق  بينها  وتربط  وقت  �أي  يف  عليها 
ي�صاء  متى  �إغاقها  �لحتال  باإمكان  ج�صور 

�لعدو�نية. �صيا�صته  و��صتمر�ر 
�ل�صعب  خلفها  ومن  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن 

لرف�س  �لدويل  �ملجتمع  يدعون  �لفل�صطيني 
�ملتو��صل  �لب�صع  �لعدو�ين  و�إد�نة هذ� �ملخطط 
�أنه  �عتبار  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على 
�ل�صعب  بحق  ترتكب  جديدة  �أخ��رى  جرمية 
على  �صتعمل  و�أنها  ومقدر�ته  �لفل�صطيني 
وقانونيًا  �صيا�صيًا  �لإج��ر�ء�ت  هذه  مو�جهة 
م�صوؤولياتها  وفق  �ملتاحة  �لإج��ر�ء�ت  �صمن 
�جل  من  �مل�صرتك  �جلماعي  �لعمل  و���رورة 
وحتقيق  �لنهيار  من  �لدولتني  حل  حماية 
يف  �ل�صتقر�ر  ي�صمن  مما  و�ل�صام  �لعد�لة 
مفاو�صات  �طلق  �صمان  خال  من  �ملنطقة 
وفق  تتم  �أن  يجب  و�لتي  �ل�صاملة  �ل�صام 
�لقانون  �أ�صا�س  على  و��صحة  دولية  مرجعية 
�لعد�لة  حتقيق  وت�صمن  �لدولية  و�لقر�ر�ت 
�ل�رعية  �حلقوق  وتاأكيد  �لحتال  و�إنهاء 

. �لفل�صطيني  لل�صعب 
�ملهم  م��ن  ب��ات  �ل��وط��ن��ي  �مل�صتوي  وع��ل��ى 
و�لتغلب  �لوحدة  �رك��ان  تعزيز  على  �لعمل 
على  و�لعمل  �لفل�صطيني  �لنق�صام  على 
بديا  لتكون  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  بناء 
�صاملة  وطنية  خطة  وو�صع  �لحتال  عن 
�لقت�صادية  و�لتبعية  �لتدريجي  لانفكاك 
و�لتي  �ل�ر�ئيلية  �لتجارية  للموؤ�ص�صات 
�ملحتل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  علي  فر�صت 
�لع�صكرية  ل��ل�����ص��ي��ط��رة  ي��خ�����ص��ع  �ل����ذي 
�ل�صعبي  �لتاحم  تعزيز  بد من  �ل�ر�ئيلية ول 
�ل�صيادة  ب�صط  يعزز  مبا  �جلماهريي  و�لتكاتف 
�لفل�صطينية  �لدولة  حدود  على  �لفل�صطينية 

. عا�صمتها  و�لقد�س 

بعد  �لقر�ر  �صاحب  هو  �لدويل  �ملجتمع  وبات 
�ملوؤ�ص�صات  تدخل  وقت  وحان  تقدم  ما  كل 
حل  حلماية  �لورب��ي  �لحت��اد  ودول  �لدولية 
مبادرة  على  ج��دي  ب�صكل  و�ل��رد  �لدولتني 
مبوقف  �لوروب��ي  �لحتاد  يخرج  و�أن  تر�مب، 
و�ل�رعية  �لفل�صطينية  للحقوق  د�ع���م 
�أنتجته  �ل��ذي  �لفر�غ  مبلىء  ويقوم  �لدولية 
�لكامل  ب��ان��ح��ي��ازه��ا  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة 
على  يقوم  دويل  موؤمتر  عقد  عرب  لاحتال 
من  ينتج  فل�صطني  �أجل  من  �لدولة  �ل�رعية 
على  �لفل�صطينية  بالدولة  �لع��رت�ف  خاله 
على  رد�  لها،  عا�صمة  و�لقد�س   1967 حدود 
من  �أج��ز�ء  �صم  نحو  �لإ�ر�ئيلية  �لإج��ر�ء�ت 
ف�صل  بعد  وخا�صة  �لفل�صطينية  �لأر��صي 
�لفل�صطينية  �لق�صية  حلل  �لثنائية  �ملفاو�صات 
على  قدرتها  عدم  �لمريكية  �لد�رة  و�أثبتت 
قر�ر�ت  و�تخذت  �لدويل  �لقانون  مع  �لتعامل 
خال  من  �لدولية  �ل�رعية  مع  تتعار�س 
بد  فا  �ل�ر�ئيلي  لاحتال  �ملطلق  دعمها 
وممار�صة  �لدولية  �ل�رعية  �ىل  �لعودة  هنا 
من  ينتج  ما  لكل  حد  وو�صع  �لدويل  �لقانون 
�لعن�رية  �لقرن  �صفقة  ي�صمى  ما  �رها�صات 
�لتفاو�س  مرحلة  من  و�لنتقال  �مل�صوؤومة 
�لدويل  �لقانون  على  �لعتماد  �يل  �لثنائي 
�لدويل  �لقانون  يكون  و�أن  �لعادل  و�لتحكيم 
�لأمم  قر�ر�ت  وكذلك  �لعملية  لهذه  مرجعية 
حلماية  دويل  �ئتاف  خلق  و���رورة  �ملتحدة 

دويل. باإجماع  يحظى  �لذي  �لدولتني  حل 

الدولتني الدويل وحماية حل  املوقف 

والعودة وال�ستقالل  امل�سري  تقرير  اأجل  من  الن�سال  يف  عامًا   51
اأخبار فل�سطني

و��صتنها�س  �أو�صلو  م��ن  •باخلروج 
تر�مب  »خطة  نف�صل  �ل�صاملة  �ملقاومة 

- نتنياهو«
�صعبنا  يحتفل  ���ص��ب��اط   22 يف   ■
�ل�صديقة  و�لقوى  �ل�صيا�صية  وق��و�ه 
لتحرير  �لدميقر�طية  �جلبهة  بانطاقة 
�رورية  حاجة  �صكلت  �لتي  فل�صطني، 
�لتاريخية  �لنقلة  لإحد�ث  ومو�صوعية 
ل�صعبنا، يف  �مل�روع  �لكفاح  م�صار  يف 
وبناء  �لوطنية،  �صخ�صيته  بناء  �ع��ادة 
وت�صليحها  �ملعا�رة،  �لوطنية  حركته 
وث���وري،  و�ق��ع��ي  ن�صايل  ب��ربن��ام��ج 
�أو�صع  ل�صتقطاب  �أ�صا�صًا  ي�صكل 
حلقوقه  �لعاملي،  �مل�صتوى  على  �لتاأييد 
�مل�صري،  تقرير  يف  �مل�روعة،  �لوطنية 

و�ل�صتقال و�لعودة. 
�لو�حد  عامها  يف  �جلبهة  خا�صت   ■
�صديدة  ن�صالت  غمار  و�خلم�صني 
�صعبنا  �أبناء  مع  جنب  �إىل  جنبًا  �لتعقيد، 
وقو�ه �ل�صيا�صية، يف ظل ظروف �صعبة 
�لأمريكية  �لهجمة  فيها  ت�صاعدت 
�لق�صية  لت�صفية  �لإ���ر�ئ��ي��ل��ي��ة   –
ل�صعبنا،  �مل�روعة  �لوطنية  و�حلقوق 
�لإ�صتعمارية  و�لقيم  �ملفاهيم  و��صتعادة 
�لو�قع �لإحتايل  و�لكولونيالية لفر�س 
د�ئمًا  حًا  �ل�صتيطاين  �لإ�صتعماري 
كل  �صطب  ع��رب  �لوطنية  لق�صيتنا 
�لفل�صطينية  �لدولة  وحتويل  عنا�رها 
�لطرق  بينها  تف�صل  م��ع��ازل  �إىل 
و�حلو�جز  و�ملعابر،  و�جل�صور  �لإلتفافية 
�لهيمنة  حت��ت  �لع�صكرية،  و�مل��و�ق��ع 
�لكاملة لل�صلطات �لإ�ر�ئيلية، مبا يقود 
لل�صعب  �لوطنية  �لهوية  �صطب  �إىل 
�لوطنية لاأر�س، و�صطب حق  و�لهوية 

�لعودة لاجئني �لفل�صطينيني. 
�لأمريكية  للهجمة  �جلبهة  ت�صدت   ■
�أ�صكال  كل  �تباعها  يف  �لإ�ر�ئيلية   –
�لن�صال، يف عموم �لأر�س �لفل�صطينية 
ويف  �لفل�صطينية  �ل�صفة  يف  �ملحتلة، 
�لقلب منها �لقد�س، ويف قطاع غزة، ويف 

�أقطار �للجوء وبلد�ن �ملهاجر، قدمت يف 
�ملميزة  �لن�صالية  ��صهاماتها  ذلك  �صياق 
و�ملو�جهة  �ل�صيا�صي،  �لعمل  ميد�ن  يف 
�مليد�نية لاحتال و�ل�صتيطان، و�لدفاع 
و�صون  �حل�صار،  �صد  غزة  قطاع  عن 
�لإجتماعية  وق�صاياهم  �لاجئني  حقوق 
�إىل  �ل��ع��ودة  يف  حقهم  مقدمهم  ويف 
�صبيل  يف  وقدمت  و�ملمتلكات،  �لديار 
�صهد�ء  من  �لغالية  �لت�صحيات  ذلك 
�ل�صفوف  تقدمو�  وجرحى،  و�أ���رى 
ر�يات  ر�فعني  �ل�صاملة؛  �ملو�جهات  يف 
�لتحرير  منظمة  ور�ي���ات  فل�صطني، 
و�لوحيد  �ل�رعي  �ملمثل  �لفل�صطينية، 
�لدميقر�طية،  �جلبهة  ور�ي��ات  ل�صعبنا، 
�لعودة  يف  �لوطني  �لربنامج  ر�ي��ات 
و�حلرية  و�ل�صتقال  �مل�صري  وتقرير 

و�ل�صيادة.
�لعام  �لوطنية خال  �لق�صية  ■ �صهدت 
�أحد�ثًا كربى،  �جلبهة،  حياة  �ملن�رم من 
م�صتقبل  على  �آث��اره��ا  لها  �صتكون 
خالها  حتملت  �ل��وط��ن��ي،  �لن�صال 
رغم  كاملة،  �لوطنية  �مل�صوؤولية  �جلبهة 
وح�صار  �صغوط  من  له  تعر�صت  ما 
�صيا�صي ومايل، يف رهان فا�صل لتطويق 
دورها �لن�صايل و��صعافه، لكن �جلبهة، 
وتيار�ً  وقو�عد  وكو�در  قادة  مبنا�صليها 
جماهرييًا، حتدت �ل�صغوطات، وقاومت 
�حل�صار  فيها  مبا  �حل�صار،  �أ�صكال  كل 
مو�قعها  على  وحافظت  �خلانق  �مل��ايل 
�لوطنية  �ملعار�صة  �صف  يف  �ملتقدمة 
�أجل  ومن  و�صيا�صاته،  �أو�صلو  لتفاق 
باحلالة  و�لنتقال  قيوده،  من  �لتحرر 
�للفظي  �لرف�س  مربع  من  �لفل�صطينية 
يف  �ل�صتباك  �إىل  �ملجاين،  و�لكامي 
�مليد�ن ويف �ملحافل �لدولية مع �لإحتال 
وخطة تر�مب – نتياهو، مبا يف ذلك �صحب 
�لتن�صيق  ووقف  باإ�ر�ئيل،  �لإع��رت�ف 
�لأمني مع �صلطات �لحتال، ومقاطعة 
و����ص��رتد�د  �لإ���ر�ئ��ي��ل��ي،  �لقت�صاد 
�لإد�رة  من  و�لأر��صي  �ل�صكان  �صجل 

�لقانونية  �لولية  �أج��ل  وم��ن  �ملدنية، 
فل�صطني،  دول��ة  �أر����ص��ي  كامل  على 
بني  �لد�خلية  �ل��ع��اق��ات  وت�صحيح 
�لفل�صطينية  و�حلركة  م.ت.ف  ف�صائل 
�أركان  وتوطيد  �لإنق�صام  و�إنهاء  عمومًا 
�لوحدة �لد�خلية و��صاح �لأو�صاع يف 
�ملوؤ�ص�صات �لوطنية يف م.ت.ف. ل�صالح 
بديًا  �لوطنية  �ل�ر�كة  مبادئ  تكري�س 
ت�صكيل  ذلك  مبا يف  للتفرد و�ل�صتفر�د، 
لل�صندوق  م�صتقل  �د�رة  جمال�س 
�لقومي �لفل�صطيني، مرجعيته �لوحيدة، 
و�ملركزي،  �لوطني  �ملجل�صني  ق��ر�ر�ت 
�حل�صابات  ت�صفية  ل�صيا�صات  بديًا 
�ملايل  �حل�صار  فر�س  عرب  �ل�صيا�صية 

على �لف�صائل و�لهيئات �لوطنية.
لتحرير  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �جلبهة  �إن   ■
و�خلم�صني  �لو�حد  �لعيد  ويف  فل�صطني، 
لنطاقتها ترحب بكل �ملو�قف �لعربية 
رف�صها  يف  عمومًا،  و�لعاملية  و�مل�صلمة 
للحل،  �أ�صا�صًا  نتنياهو«  تر�مب،  »خطة 
وق��ر�ر�ت  �لدولية  باملعايري  ومت�صكها 
�مل�روعة  و�حلقوق  �لدولية،  �ل�رعية 
ل�صعبنا �لفل�صطيني، كما �أقرتها قر�ر�ت 
وباقي  �لعامة،  و�جلمعة  �لأمن،  جمل�س 
�مل�صري  وتقرير  �لعودة  يف  �ملوؤ�ص�صات، 
وتوؤكد  و�حلرية،  و�ل�صيادة  و�ل�صتقال 
�لبناء  �أ�صا�صًا متينًا يجب  �أن هذ� ي�صكل 
�مليد�نية  �ملجابهة  �إىل  لانتقال  عليه 
و»خطة  و�ل���ص��ت��ي��ط��ان،  ل��اح��ت��ال، 
�لرهان  وقف  عرب  نتنياهو«،   – تر�مب 
�لبائ�صة  �ملفاو�صات  �إىل  �لعودة  على 
و�خلروج  �أو�صلو،  �صقف  حتت  �لعبثية، 
م��ن �ت��ف��اق��ات �أو���ص��ل��و، وب��روت��وك��ول 
باري�س وقيودهما، بكل ما يتطلب ذلك 
عليها  ن�صت  و�ج��ر�ء�ت  خطو�ت  من 
قر�ر�ت �ملجل�س �لوطني )30/4/2018( 
و�ملركزي )يف دورتيه 27و28(، و�صلوك 
�ل�صعبية،  و�ملقاومة  �لنتفا�صة  طريق 
بطلب  �ملتحدة،  �لأمم  �إىل  �لق�صية  ونقل 
ق��ر�ر�ت  مبوجب  دويل  م��وؤمت��ر  �نعقاد 

من  مبا�ر  و��ر�ف  �لدولية،  �ل�رعية 
�لدول د�ئمة �لع�صوية يف جمل�س �لأمن، 
وب�صقف زمني حمدد، وبقر�ر�ت ملزمة 
ل�صعبنا  تكفل  �لإ�ر�ئيلي  للجانب 
كما  كاملة،  �مل�روعة  �لوطنية  حقوقه 
ومو��صلة �ملعركة �لوطنية يف �ملحكمة 
�لدولية لإد�نة ومقا�صاة جمرمي �حلرب 
عن  �ل�رعية  ونزع  �لحتال،  دولة  يف 
و�د�رة  �إ�ر�ئيل،  دولة  وعزل  �لحتال، 
تر�مب، و�ف�صال خطة �لثنائي �لأمريكي 
– �لإ�ر�ئيلي ل�صطب �لق�صية و�حلقوق 

�لوطنية ل�صعبنا.
تعرب  وه��ي  �لدميقر�طية  و�جلبهة   ■
ن��ح��و �ل��ع��ام �ل��ث��اين و�خل��م�����ص��ني من 
وكو�درها،  بقياد�تها  �لن�صايل،  عمرها 
متلوؤها  �جلماهريي،  وتيارها  وقو�عدها، 
وثباته،  �صعبنا،  ب�صمود  �لكاملة  �لثقة 
ويف  �لوطنية،  وحقوقه  ق�صيته  وعد�لة 
ظل �للتفاف �لدويل حول هذه �حلقوق، 
�لدولية،  �ل�رعية  قر�ر�ت  �أقرتها  كما 
رف�س  على  �لدولية  �لإجماع  ظل  ويف 
�لعزم  جتدد  نتنياهو،   – تر�مب  �صفقة 
على  ق��دم��ًا  �مل�صي  على  و�ل����ر�ر 
�لطريق �لذي ر�صمه �صهد�وؤها و�صهد�ء 
م�صاعلهم  وح��م��ل  �لأب����ر�ر،  �صعبنا 
�ملنا�صلون يف مو�قع �لن�صال يف �لأر�س 
ومناطق  �لإحتال،  �صجون  �ملحتلة ويف 
ر�ية  حتمل  و�ملهاجر،  و�للجوء  �ل�صتات 
�لي�صار �لفل�صطيني �لو�صاءة دومًا، تنري 
�لطريق نحو �لأهد�ف �لوطنية �ملقد�صة، 
كما ر�صمتها موؤ�ص�صاتنا �لوطنية بقيادة 
وتقرير  �ل��ع��ودة  �لئتافية،  م.ت.ف 
ودحر  و�حل��ري��ة،  و�ل�صتقال  �مل�صري 
خطة  مقدمها  ويف  �ملعادية،  �مل�صاريع 
تر�مب نتنياهو عرب �خلروج من �تفاقيات 
وخو�س  قيوده،  من  و�لتحرر  �أو�صلو 
ق��ر�ر�ت  هدى  على  �ل�صتقال  حرب 

�ملجل�صني �لوطني و�ملركزي.
�جلبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�صطني
�للجنة �ملركزية

والوطن وال�سعب  الثورة  تاريخ  يف  جديد  فجر   ،1969 �سباط   22

يو�سف ال�سركجي
يو�صف خالد عبد �ملجيد �ل�ركجي )30 �أيار 1961 - 22 كانون 
�لثاين 2002( هو �أحد �برز موؤ�ص�صي �جلناح �لع�صكري حلركة 
�ل�صهيد  )كتائب  �لغربية  بال�صفة  )حما�س(  �لإ�صامية  �ملقاومة 
�أول  وهو  للكتائب،  �ل�ري  �لقائد  ويعترب  �لق�صام(  �لدين  عز 
معتقل يبعد �إىل غزة من �ل�صفة �لغربية ولد يف مدينة نابل�س 

يف �ل�صفة �لغربية.
لن�ساأة: ن�صاأ يو�صف �ل�ركجي يف عائلة ملتزمة وتلقى تعليمه 
�لأ�صا�صي و�لثانوي يف مد�ر�س نابل�س وقد متيزت �صرية حياته 
�لأخاق  فيها  تتجذر  �صخ�صية  من  تنبثق  ومامح  باإ�صاء�ت 
�لإ�صامية �ل�صامية، فقد ن�صاأ وترعرع على هذه �لأخاق حيث 
كان �لتز�مه بالإ�صام وهو يف حد�ثة �صنه مذ كان يبلغ �أربعة 

ع�ر ربيعا
درا�سته: تلقى علومه �ل�صا�صية و�لثانوية يف مد�ر�س نابل�س 
�لأردنية  �جلامعة  �ل�ريعة من  �لبكالوري�س يف  نال �صهادة  ثم 
بعمان وتتلمذ على �يدي علماء وقادة �إ�صاميني بارزين منهم 
�ل�صهيد �لدكتور عبد �لله عز�م رحمه �لله، و�لدكاترة �ل�صاتذة 
ولكن  و�آخ��رون  عوي�صة  وحممد  عبا�س  وف�صل  نوفل  �حمد 
�خرت �ملخابر�ت �لأردنية ت�صليمه �صهادته �جلامعية عقوبة له 
على ن�صاطه يف �لعمل �لإ�صامي يف �جلامعة �لأردنية ومنطقة 
�ل�ريعة من  �ملاج�صتري يف  نال درجة  �صويلح يف عمان، كما 

جامعة �لنجاح �لوطنية .
م�سريته العمالية: عمل �إماما وخطيبا يف عدة م�صاجد قبل 
يديه  على  ن�صاأ  وهناك  �ل�صام  م�صجد  �ملقام يف  به  ي�صتقر  �أن 
جيل من �ل�صباب �مل�صلم �لذي حمل هم دينه ووطنه و�صعبه .. 
�أبو  ون�صيم  �صمارو  �لقائد�ن جا�ر  �ل�صهيد�ن  بينهم  فكان من 
ومطاردته  �صجنه  مر�فقته يف  �رف  لهما  كان  �لذين  �لرو�س 

و��صت�صهاده.
�صجون  يف  عديدة  م��ر�ت  �عتقل  ابعاده:  و  اعتقالته 
يف  فتح  حركة  �صلطة  �صجون  ويف  �ل�صهيوين،  �لحتال 

�ل�صفة �لغربية.
 1995 �لعام  يف  �لإبعاد  بعد  و�عتقل  الحتالل:  �سجون  يف 
من  وعانى  ع�صقان  �صجن  يف  �لإ�ر�ئيلي  �لحتال  لدى 
�ملر�س �أثناء �لتحقيق وو�صل لدرجة �قرب من �لف�صل �لكلوي 
لدى  تو�صط  وبعد  �إىل غزة  و�إبعاده  دعاها لإطاق �ر�حه  ما 
�ملحتلني من �ل�صلطة �أعيد �إىل نابل�س بعد عدة �أيام و�أدخل �إىل 

�مل�صت�صفى ومت ��صتئ�صال �إحدى كليتيه.
و�عتقل  فتح(:  )حركة  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سجون  يف 
�عرت�فات  خلفية  على  مرة  من  �أكرث  فتح  حركة  �صلطة  لدى 
�للذين كانو�  �أبو �لرو�س وجا�ر �صمارو  من �ل�صهيدين ن�صيم 
م�صوؤولني عن معمل للمو�د �ملتفجرة بحي و�دي �لتفاح بنابل�س 
. عانى ب�صدة من �لتحقيق �أثناء وجوده يف �لتحقيق لدى �صلطة 
كما  �لتعذيب  من  ميوت  �أن  كاد  حتى  �صحته  وتدهورت  فتح 
عن  تقارير  �لفل�صطينية  �ل�صحف  ون�رت  عائلته  ذك��رت 
�أكرث من مرة لدى �لأمن �لوقائي  �آنذ�ك.�أعيد للتحقيق  و�صعه 
يف �أريحا بعد نقله من �صجن جنيد بنابل�س وكان كلما �عتقل 
عن�ر من كتائب �لق�صام �أعادو� �ل�صيخ �أبو طارق للتحقيق يف 
�أريحا ونابل�س. وجهت له تهم بامل�صوؤولية عن كتائب �لق�صام يف 

�ل�صفة �أثناء �لتحقيق.
كانون   22 فجر  من  �لثالثة  نحو  يف  وا�ست�سهاده:  اإغتياله 
رهيبة،  جمزرة  مع  موعد  على  نابل�س  كانت  2002م  �لثاين 
جمموعة من �لوحد�ت �خلا�صة من جي�س �لحتال �لإ�ر�ئيلي 
�صكنية  �صقة  وتطوق  �ل�صمال  جهة  من  �ملدينة  �إىل  تت�صلل 
طبقات  ت�صع  من  موؤلفة  بناية  من  �لأر�صي  �ل��دور  يف  تقع 
�أربعة  بد�خلها  يتو�جد  �ل�صمايل  �جلبل  يف  ع�صرية  �صارع  يف 
�لقائد  �ل�صهيد  هم  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  قادة  من 
�صمارو"  و"جا�ر  �لرو�س"  �أبو  و"ن�صيم  �ل�ركجي"  يو�صف   "
دبابات  ع�ر  نحو  ذل��ك  بعد  وتتبعها   ، مفارجة"  و"كرمي 
وناقات جند من جهتني وتتخذ مو�قع لها يف حميط �لبناية.

�ل�صقة قبل  �حلارقة د�خل  �لقذ�ئف  باإطاق  بد�أ جنود �لحتال 
�أن يقتحموها، ثم بد�أو� باإطاق �لنار على روؤو�س �لأربعة بعد 

�لقتحام، بغر�س �لتاأكد من قتلهم
م�رح  �إىل  �لنا�س  �صارع  �ل�صهيونية  �لقو�ت  �ن�صحاب  وبعد 
و�أطلق  بها  ُمّثل  وقد  حمرتقة  �أج�صاد  �أربعة  ليجدو�  �جلرمية 
�لر�صا�س على روؤو�صهم من م�صافة ق�صرية .. وتعالت �أ�صو�ت 
�لتكبري �ملنددة باجلرمية وخرج �لألوف يف م�صرية غا�صبة جتوب 
حركة  �أ�صدرت  فيما  �لعاجل  بالثاأر  مطالبة  �ملدينة  �صو�رع 
حما�س بيانا مقت�صبا نعت فيه �ل�صهيد �لقائد و�إخو�نه �ل�صهد�ء 
وتعهدت فيه بالنيل من كل ع�صابات �لإجر�م �ل�صهيونية .]2[

قو�ت  �قتحمت  جنله:  ويعتقل  منزله  يقتحم  الحتالل 
منزله   )8-6-2010( �لثاثاء  �ليوم  �ل�صهوينية فجر  �لحتال 
قبل  �ل�ركجي  معاذ  جنله  باعتقال  وقامت  نابل�س،  مدينة  يف 
قو�ت  وكانت  فيها.  �لنجاح  جامعة  من  و�حد  بيوم  تخرجه 
بتفتي�س  وقامت  �لفجر،  �صاة  قبيل  �ملنزل  �قتحمت  �لحتال 
�ملنزل ومن ثم �قتياد معاذ �إىل جهة جمهولة، ومعاذ طالب يف 

كلية �لفنون.
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 اإمرباطور اليابان يعرب عن قلقه من فريو�س 
كورونا 

قراءة / حممد علي
------------------ 

عامه  يتم  �لذي  ناروهيتو،  وتوىل 
يف  �لعر�س  �لأح���د،  غ��د�   60 �ل��� 
و�ل��ده  �أ�صبح  بعدما  ي��ار  م��اي��و/�أ
ياباين  �إم��رب�ط��ور  �أول  �أكيهيتو 

قرنني. منذ  �لعر�س  عن  يتنازل 
منذ  له  �صحفي  موؤمتر  �أول  ويف 
عيد  �أول  ومبنا�صبة  �لعر�س  توليه 
�أي�صا،  �حل��ني  ذل��ك  منذ  له  مياد 
 10 �ل�  "�لأ�صهر  �إن  ناروهيتو  قال 
على  جل�س  �أن  منذ  �نق�صت  �لتي 
بال�صطر�بات  متوج  كانت  �لعر�س 
تعر�صت  �لتي  لليابان  بالن�صبة 
�لعام  �ملميتة  �لأعا�صري  من  للعديد 
فريو�س  �لآن  وت��و�ج��ه  �مل��ا���ص��ي 

." كورونا
كورونا  "فريو�س  ناروهيتو  وقال 
�أعرب  �أن  �أود  قلق.  مبعث  �جلديد 
ومع  �أ�صيبو�  من  مع  تعاطفي  عن 

�رهم". �أ
فاإن  �لوقت  نف�س  "ويف  و�أ�صاف 
ق��ل��ب��ي م��ع ج��ه��ود م��ن ي��ت��ول��ون 
ملنع  ب��ج��د  وي��ع��م��ل��ون  ع��اج��ه��م 
توؤتي  �أن  �أمتنى  �لعدوى.  �نت�صار 

قريبا". ثمارها  جهودهم 
�لأوملبياد  طوكيو  وت�صت�صيف 
يوليو/متوز.   24 من  بدء�  �ل�صيفي 
�لأوىل  "�ملرة  �إن  ناروهيتو  وق��ال 
طوكيو  فيها  ��صت�صافت  �لتي 
يف  وذلك  �لأوملبية،  لعاب  �لأ دورة 
�لإمرب�طور  كان  عندما   1964 عام 
كانت  �صنو�ت،   4 �لعمر  من  يبلغ 
يف  ُتن�صى  ل  �لتي  �لذكريات  من 

"رويرتز". بح�صب  طفولته". 
�إىل  "يتطلع  ن��ه  �إ ناروهيتو  وق��ال 
�ملقبلة  �ل�صيفية  ل��ع��اب  �لأ دورة 
�أي�صا  هي  تتحول  �أن  ياأمل  �لتي 

�لاعبني  كل  عند  حية  ذكرى  �إىل 
مل�صاركني". �

ج��ون  ق���ال  ���ص��اب��ق،  وق���ت  ويف 
�لتن�صيق  جلنة  رئي�س  ك��وت�����س، 
�إن  �لدولية،  �لأوملبية  �للجنة  يف 
بلغت  �أ �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
ل  نه  باأ �لدولية  �لأوملبية  �للجنة 
�للجوء  �إىل  يدعو  �صبب  يوجد 
نقل دورة  �أو  لغاء  خلطط طو�رئ لإ
�ملقررة   2020 �لأوملبية  لعاب  �لأ
ب�صبب  �ملقبل  �ل�صيف  طوكيو  يف 

كورونا. فريو�س  �نت�صار 
خطاأ  بعد  تعتذر  اليابان 

كورونا"  "�سفينة 
�لياباين  �ل�صحة  وزي��ر  �ع��ت��ذر 
�ل�صماح  بعد  كاتو،  كات�صونوبو 
رح��ات  �صفينة  مب��غ��ادرة  ة  لم���ر�أ
ت��ف�����ص��ى ب��ه��ا ف��ريو���س ك��ورون��ا 
�لختبار�ت  �ثبتت  طوكيو  قرب 
وغ��ادرت  بالفريو�س.   �إ�صابتها 
من  �ل�صتينيات  يف  وه��ي  ة،  �مل���ر�أ
بعد  �لأربعاء  يوم  �ل�صفينة  عمرها، 
�صحي  حجر  يف  �أ�صبوعني  ق�صاء 
مت  ول��ك��ن  �ل�صفينة،  ظهر  على 
بعد  بالفريو�س  �إ�صابتها  �كت�صاف 
مقاطعة  يف  لها  �آخر  �ختبار  �إجر�ء 

طوكيو. �صمايل  توت�صيغي 
�صحفي  مت��ر  م��وؤ يف  ك��ات��و  وق���ال 

عن  ب�صدة  "نعتذر  �ل�صبت  م�صاء 
�إهمالنا.  عن  جنم  �لذي  �ملوقف،  هذ� 
�لازمة  �لإج��ر�ء�ت  كل  و�صنتخذ 
ملنع  �لفح�س  �إجر�ء�ت  زيادة  مثل 
�رتفعت  و�لأح���د،  ذلك".  تكر�ر 
عن  �ل��ن��اجت��ة  �ل��وف��ي��ات  ح�صيلة 
يف  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
�إع��ان  بعد   ،2.442 �إىل  �ل�صني 
�صخ�صا،   79 وف���اة  �حل��ك��وم��ة 
ج��م��ي��ع��ه��م، م��ا ع���د� و�ح����د�، يف 
�لتي  �ل��ب��وؤرة  ه��وب��اي،  مقاطعة 
و�أك��دت  �لفريو�س.  منها  �نت�ر 
�ل�صينية  �لوطنية  �ل�صحة  جلنة 

جديدة. �إ�صابة   648 ت�صجيل 
 2442 اأرواح  كورونا يح�سد 

يف  انت�ساره  ويو�سع  �سينيا 
اجلنوبية  كوريا 

�ليوم  �ل�صينية  �ل�صلطات  �أعلنت 
�لوفيات  ح�صيلة  �رتفاع  �لأح��د، 
د�خل  �مل�صتجد  بفريو�س"كورونا" 
 2442 �إىل  �ل�صبت،  بنهاية  �لباد 
�إىل  �ملوؤكدة  و�لإ�صابات  �صخ�صا 
�ل�صحة  جلنة  وق��ال��ت    .76936
�ليوم  بيان  يف  بال�صني  �لوطنية 
�ل�صحة  �صوؤون  جلنة  "تلقت  �لأحد: 
توؤكد  مقاطعة،   31 من  بيانات 
�صخ�صا،  و936  لفا  �أ  76 �إ�صابة 

لفا  �أ  51 لدينا  �حلايل  �لوقت  ويف 
�آلف   10 بينهم  من  مري�س،  و606 
�صحية  حالة  يف  �صخ�صا  و968 
 2442 �حل��ي��اة  وف����ارق  ح��رج��ة، 
وغ��ادر  �ل��ع��دوى،  ج��ر�ء  �صخ�صا 
 888 و  ل��ف��ا  �أ  22 �مل�صت�صفيات 

�صفائهم". بعد  �صخ�صا 
�صجلت  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 
مقاطعة  يف  �ل�صحية  �ل�صلطات 
جديدة  وف��اة   96 �ل�صينية  هوبي 
بفريو�س  �أخ���رى  �إ���ص��اب��ة  و630 
يوم  بنهاية  �مل�صتجد،  "كورونا" 
عدد  يرتفع  وب��ذل��ك  ف��رب�ي��ر.   22
كورونا  فريو�س  ج��ر�ء  �لوفيات 
حالة   2346 �إىل  �مل��ق��اط��ع��ة  يف 
�لتي  �ليومية  للتقارير  وفقا  وفاة. 
هوبي  يف  �ل�صحة  جلنة  ت�صدرها 
يف  �لوفيات  غالبية  ح�صلت  فقد 
�ملقاطعة،  عا�صمة  ووهان  مدينة 
�لأول  للمرة  �لفريو�س  ظهر  حيث 

�ملا�صي. دي�صمرب  يف 
�جلنوبية  كوريا  �أعلنت  جهتها  من 
بفريو�س  �مل�صابني  ع��دد  �رت��ف��اع 
حالة،   556 �إىل  لديها  "كورونا" 
جديدة  حالة   123 ت�صجيل  عقب 
�مل��ا���ص��ي��ة،  ���ص��اع��ة   24 �ل� خ���ال 
�أ�صخا�س.   4 �لوفيات  عدد  وبلغ 
ملكافحة  �لكورية  �ملر�كز  و�أعلنت 
يف  منها  و�ل��وق��اي��ة  م���ر�����س  �لأ
�إ�صابة  حالة   123 �كت�صاف  فادة،  �إ
مبدينة  حالة   93 بينها  من  جديدة، 
مبحافظة  �أخ��رى  حالة  و20  د�يجو 
يف  و�ل��ب��اق��ون  جيوجن�صاجنبك، 
ن��ح��اء  �أ بجميع  خمتلفة  م��ن��اط��ق 
�أربعة  وفات  �ملركز  و�أكد  �لباد. 
�صخ�صا   18 و�صفاء  �أ�صخا�س، 

. عاجهم  بعد 

ي�سعر  لكنه  ال�سيف  الأوملبية يف طوكيو خالل ف�سل  الألعاب  اإقامة دورة  اإىل  اإنه يتطلع  ناروهيتو  الياباين  قال الإمرباطور 
فيها ببطء.  اليابان وينت�سر  اأ�سخا�س يف   3 اأودى بحياة  الذي  اإزاء تف�سي فريو�س كورونا اجلديد  بالقلق 

�أع��ل��ن رئ��ي�����س ج��ن��وب �ل�����ص��ود�ن 
رياك  �ملعار�صة  وزعيم  �صلفاكري 
م�����ص��ار، ع���ن ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
ونهاية  �أع��و�م  ثاثة  ملدة  �نتقالية 
وق��ال  �ل��ب��اد.   يف  �لأهلية  �حل��رب 
�لدبلوما�صيني  من  جمع  �أمام  م�صار 
رئي�س  بينهم  �جلو�ر،  لدول  وممثلني 
�لفريق  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�س 
“�أق�صم  �لربهان،  �لفتاح  عبد  �أول 
جنوب  جلمهورية  وفيا  �أك��ون  �أن 
�لرئي�س  م�صار  و�صافح  �ل�صود�ن”. 
���ص��ل��ف��اك��ري، غ��رمي��ه �ل��ق��دمي �ل��ذي 
�ل�صود�ن  جنوب  حلكم  �صي�صعى 

�لثالثة. للمرة  معه 
“هذ�  �حلدث:  خال  كري  �صالفا  وقال 
�لر�صمية  �لنهاية  على  يدل  �لعمل 
�لحتاد  بهدف  �أوفينا  لقد  للحرب.. 

باإ�صكات  يتعلق  فيما  ف��ري��ق��ي  �لأ
�لعام”.  ه��ذ�  �أفريقيا  يف  �لبنادق 
رياك  �لدكتور  “�صقيقي  و�أ�صاف: 
يف  �لآن  ���ري��ك��ان  ن����ا،  و�أ م�����ص��ار 
�ل�صغط  ظل  ويف  �ل�صام”.  �تفاق 
على  �ل��زع��ي��م��ان  �ت��ف��ق  �ل����دويل، 
متثل  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل 
�ل�صام  �ت��ف��اق  يف  �ل��ز�وي��ة  حجر 

.2018 �صبتمرب  يلول/  �أ يف  �ملوقع 
ي��وم  �حل��ك��وم��ة  ك��ري  �صالفا  وح���ّل 
�حلكومة  ت�صكيل  �أجل  من  �جلمعة 
“ت�صكيل  ّن  �إ م�صار  وقال  �جلديدة. 
ثمة  ّن  باأ �لأمل  مينحنا  �حلكومة  هذه 
�ل�صعب  معاناة  نهاء  لإ جديد�  زخما 
م�صتد�م”.  ل�صام  �صبيا  ثمة  ّن  وباأ
جماعات  �حلكومة  ه��ذه  و�صت�صم 
من  و�صتت�صكل  �أخ��رى،  معار�صة 

�ملحاولتان  تنجح  ومل  وزي��ر�.   35
حكومة  ت�صكيل  يف  �لأخ���ريت���ان 
�خلافات  تو��صل  ظ��ل  يف  وح��دة 
وع��دد  م��وح��د  جي�س  ن�����ص��اء  �إ ح��ول 
�ل�صمانات  �إىل  بالإ�صافة  �لوليات 
�أمنه  ب�صاأن  مل�صار  �صتمنح  �لتي 
�صالفا  �لرئي�س  وكان  �ل�صخ�صي. 
نظام  �إىل  �ل��ع��ودة  عر�س  قد  ك��ري، 
من  بدًل  وليات   10 ي�صم  فدر�يل 
ثاث  ن�����ص��اء  �إ �إىل  بالإ�صافة   32
وبيبور  روينق  هي  د�رية"  �إ "مناطق 
�خلروج  يف  �صاهم  ما  وهو  بيي،  و�أ

�ملاأزق. من 
هذ�  بد�يًة  رف�س  قد  م�صار  وك��ان 
روينق  و�صعية  ب�صبب  �لعر�س 
�لرئي�صة  �ملنطقة  وه��ي  �صمنه، 
مينع  مل  ذلك  ولكن  �لنفط.  نتاج  لإ

���ص��اد  و�أ �حلكومة.  ب�صاأن  �لت��ف��اق 
حظي  �لتي  بالقفزة  �ل�صبت  م�صار 
�ل�����ص��ود�ن،  ج��ن��وب  يف  �جلنيه  بها 
�ل��دولر  مقابل  جنيها   320 م��ن 
جنيها،   220 �إىل  �لو�حد  �لأمريكي 
ت�صكيل  على  �لعمل  خلفية  على 
ثمار  نها  “�إّ وقال  �جلديدة.  �حلكومة 

ل�صام”. �
�نزلقت  قد  �ل�صود�ن  جنوب  وكانت 
بعدما   2013 عام  �أهلية  حرب  يف 
�لذي  مل�صار  �لتهام  �صلفاكري  وجه 
�نقاب.  بتدبري  له،  نائبا  حينها  كان 
خم�صة  منذ  �مل�صتمر  �لنز�ع  و�أدى 
مقتل  �إىل  ل��ذل��ك،  نتيجة  �أع���و�م 
�أربعة  نحو  وت�ريد  �لآلف  ع�ر�ت 

�صخ�س. مايني 
ق/د

�مل�صرتكة �لأمنية  �لغرفة  �آمر   �أعلن 
درج��ة رف���ع  زو�رة،  م��دي��ن��ة   يف 
حالة و�إعان  و�لتاأهب   �ل�صتعد�د 
�ملدينة يف  �لعامة  و�لتعبئة   �لنفري 
جدير، ور�أ�س  كما�س  �أبي   ومناطق 
هاتفية م��ك��امل��ات  ر���ص��د   م��وؤك��د� 
لزعزعة ع�صكرية  عمليات   بوجود 

�ملناطق بتلك  و�ل�صتقر�ر   .�لأمن 
للغرفة �صحفي  ل��ب��ي��ان   ووف��ق��ا 
"ترفع زو�رة  �مل�صرتكة   �لأمنية 
 درج����ة �ل���ص��ت��ع��د�د و�ل��ت��اأه��ب
و�لتعبئة �لنفري  ح��ال��ة   و�إع���ان 
�لقدر�ت كافة  وت�صخري   �لعامة 
زو�رة ب��ب��ل��دي��ة   و�لإم��ك��ان��ي��ات 
نظر� �حل��رب��ي  للمجهود   �ل��ك��ربى 
 مل���ا مت���ر ب��ه��ا �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة
زو�رة ب��ل��دي��ة  وحم��ي��ط   ع��ام��ة 
�لبيان و�أك���د  خا�صة".   �ل��ك��ربى 
م�صبوهة حت��رك��ات  "وجود   على 
ور���ص��د ح��ف��رت  ل��ق��و�ت   وحت�صيد 
مفادها �لهاتفية  �ملكاملات   بع�س 
لزعزعة ع�صكرية  بعمليات   �لبدء 
بلدية �جتاه  يف  و�ل�صتقر�ر   �لأمن 
مت�صل، �صياق  يف  �لكربى".   زو�رة 
غربي زو�رة  بلدية  عميد   �أعلن 
يف �ل�صو��صي  بو  فرحات   �لباد 
�لأح��ر�ر، ليبيا  لقناة   ت�ريحات 
�لنفطي مليتة  جممع   ��صتهد�ف 
 وميناء زو�رة من قبل قو�ت �جلي�س

حفرت بقيادة  �لليبي  .�لوطني 
"حكومة �ل�صو��صي  ب��و   ونا�صد 
�لدعم نو�ع  �أ جميع  بتقدمي   �لوفاق 
وتكر�ر حفرت  ملي�صيات  توغل   قبل 
"ر�صدنا قائا  غريان"،   �صيناريو 
حميط يف  حفرت  مللي�صيات   حتركات 
وبع�س و�رمان  �لوطية   قاعدة 

�لبدء مفادها  �مل�صبوهة   �ملكاملات 
�أم��ن لزعزعة  ع�صكرية   بعملية 
�لكربى"، زو�رة  بلدية   و��صتقر�ر 
�صار و�أ �لأح��ر�ر.  ليبيا  لقناة   وفقا 
ت�صتهدف حفرت  "ملي�صيات  �أن   �إىل 
زو�رة ومطار  وميناء  مليتة   جممع 
مع �حل��دودي  جدير  ���س  ر�أ  ومعرب 
"رفعنا ق��ائ��ا:  وخ��ت��م،   تون�س"، 
و�ل�صتعد�د�ت �ل��ط��و�رئ   درج��ة 
�إمكانيات كافة  وت�صخري   �لق�صوى 

�حلربي للمجهود  ."�ملدينة 
يف ح��اد�  �نق�صاما  ليبيا   وت��ع��اين 
�ل�رق ب��ني  �ل��دول��ة،   موؤ�ص�صات 
و�جلي�س �لنو�ب  جمل�س  يديره   �لذي 
خليفة �مل�����ص��ري  ب��ق��ي��ادة   �ل��وط��ن��ي 
�ملجل�س حيث  �لغرب  وبني   حفرت، 
برئا�صة �لوفاق  حلكومة   �لرئا�صي 
بثقة حتظ  مل  نها  �أ �ل�ر�ج،�إل   فائز 
�لليبية بالعا�صمة  وتدور   �لربملان. 
من �لر�بع  منذ  وحميطها،   طر�بل�س 
�ملا�صي، �لعام  من  بريل   ني�صان/�أ
حفرت قو�ت  بني  متو��صلة   معارك 
�ل��وف��اق، حلكومة  تابعة   وق��و�ت 
و�آلف �ل��ق��ت��ل��ى  م��ئ��ات   خ��ل��ف��ت 

.�جلرحى
ملانية �لأ �لعا�صمة   و��صت�صافت 
�لثاين/يناير كانون   19 يف   برلني، 
ليبيا حول  دولًيا  متر�  موؤ  �ملا�صي، 
�مل�صتوى. رفيعة  دولية   مب�صاركة 
ختامًيا بياًنا  �مل�صاركون   و�أ�صدر 
يف �لهدنة  تعزيز  �إىل  فيه   دع��و� 
على �ل��ه��ج��م��ات  ووق���ف   ل��ي��ب��ي��ا، 
قو�ت وت�صكيل  �لنفط،   من�صاآت 
وحظر م��وح��دة،  ليبية   ع�صكرية 

ليبيا �إىل  �ل�صاح  .توريد 
ق/د

حكومة انتقالية يف جنوب ال�سودان واإعالن ر�سمي لنهاية احلرب

ليبيا تعلن حالة النفري حت�سبا لعمليات 
ع�سكرية لقوات حفرت

�لرئي�س  زي���ارة  م��وع��د  ع��ن  �أع��ل��ن 
�صتاينماير  فالرت  ف��ر�ن��ك  مل���اين  �لأ
رفيع  وف��د  برفقة  �ل�����ص��ود�ن،  �إىل 
نباء  �لأ وكالة  وبح�صب  �مل�صتوى.  
�لرئي�س  ي�صل  "�صونا"  �ل�صود�نية 
 27 يف  �خلرطوم  �لعا�صمة  �لأملاين 
زيارة  يف  �جلاري  فرب�ير/�صباط  من 
�لرئي�س  وير�فق  ليومني.  ت�صتمر 
كبار  ي�صم  رف��ي��ع  وف��د  مل����اين  �لأ
وعدد  ملانية  �لأ باحلكومة  �مل�صوؤولني 

و�ل�صحفيني. �لربملانيني  من 
م�صتهل  يف  �لأملاين  �لرئي�س  ويلتقي 
�ل�صيادة  جمل�س  رئي�س  زي��ارت��ه، 
عبد  رك��ن  �أول  �لفريق  �ل�صود�ين 
�ل��وزر�ء  ورئي�س  �لربهان،  �لفتاح 
�لله  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ص��ود�ين، 
ت�ريح  �لوكالة  ونقلت   . حمدوك 

بوز�رة  �لاأُوربية  د�رة  �لإ مدير  عن 
�لغز�يل،  حممد  �ل�صفري  �خلارجية 
�لأملاين  �لرئي�س  �أن  �إىل  فيه  �صار  �أ
 70 ي�صم  و�لذي  له  �ملر�فق  و�لوفد 
�مل�صوؤولني  مع  ويناق�س  �صخ�صية، 
بني  �لثنائية  �لعاقات  �ل�صود�نيني 
وتطويرها  دعمها  و�صبل  �لبلدين، 
بعد  خا�صة  �ملقبلة،  �لفرتة  خ��ال 
�حلظر  رف��ع  مل��اين  �لأ �ل��ربمل��ان  ق��ر�ر 

�ل�صود�ن. عن  �لتنموي 
زيارة  �أن  �إىل  �لغز�يل  �ل�صفري  ونوه 
للخرطوم،  �ملرتقبة  �لأملاين  �لرئي�س 
بني  �لعاقات  يف  كبري�ً  �نفتاحا  متثل 
�لأملاين  للتعاطي  و"تتويجًا  �لبلدين 
ثورة  بعد  ما  فرتة  يف  �ل�صود�ن  مع 

�لوكالة. بح�صب  دي�صمرب" 
ق/د

�ل�صعب  ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  �أك��د 
ر��صد  �لنه�صة  وحركة  �لتون�صي 
تكن  "مل  حركته  �أن  �لغنو�صي، 
"ل  نه  �أ م�صيفا  �ليوم"،  بقوة  يوما 
�حلكومة  ت�صكيل  ي�صتطيع  �أح��د 
يف  �ل��غ��ن��و���ص��ي  وذك���ر  دونها".  
ن��دوة  ح�صوره  خ��ال  ت�ريحات 
للحركة  �جلهوية  �ملكاتب  �صاء  روؤ
�أو  �أحد  لأي  ميكن  "ل  نه  �أ ب�صو�صة، 
حكومة  ير�صي  �أن  �لباد  يف  �جتاه 
عدم  �أن  �إىل  م�صري�  �لنه�صة"،  دون 
يف  تون�س"  "قلب  ح��زب  م�صاركة 
رئي�س  �ختيار  �إىل  يعود  �حلكومة، 
�لفخفاخ.  ليا�س  �إ �ملكلف  �حلكومة 
ه��م��ي��ة  و���ص��دد �ل��غ��ن��و���ص��ي ع��ل��ى �أ

للحكومة،  �ل�صيا�صي  �حلز�م  تو�صيع 
باحلكومة  ة  �ملر�أ م�صاركة  �أن  معترب� 
"وناأمل  �ملطلوب،  �مل�صتوى  دون 
منا�صب  تو�جد  حتقيق  على  �لعمل 
و�ل��وظ��ائ��ف  �حل��ك��وم��ة  ل��ل��م��ر�أة يف 

قوله. حد  على  للدولة"،  �لعامة 
ت�صكيل  عقب  قال  �لغنو�صي  وكان 
"تركيبتها  �إن  �لتون�صية،  �حلكومة 
�لتمثلية  بني  تو�زن،  وفيها  معقولة 
�أن  م�صيفا  و�حلكومية"،  �لربملانية 
ولكن  �ل��ت��و�زن،  من  ق��در�  "هناك 
�لتو�زن  لي�س  �لعمل  �أن  د�ئما  يبقى 
و�لت�صديد"،  �لتقريب  منا  و�إ ح�صابيا 

تعبريه. حد  على 
ق/د

تنفيذه  ع��ن  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  �أع��ل��ن 
ت�صمل  ع�����ص��ك��ري��ة  ت���دري���ب���ات 
���ص��ي��ن��اري��و ���ص��ن ���رب��ة ن��ووي��ة 
م�صوؤول  و���رح  رو���ص��ي��ا.   على 
�لدفاع  وز�رة  يف  �مل�صتوى  رفيع 
�صحفي  موجز  ث��ن��اء  �أ �لأمريكية، 
موقع  على  ن�صه  ون�ر  �جلمعة  عقد 
�لتدريبات  �صيناريو  باأن  �ل��وز�رة، 
�فرت��صية  حربا  يحاكي  �لأخ���رية 
يقرر  حيث  �أوروبا،  يف  رو�صيا  �صد 
�صاح  ��صتخد�م  �لرو�صي  �جلانب 
ل�صتهد�ف  �لقوة  منخف�س  نووي 

�لناتو. حلف  دول  �إحدى  يف  موقع 

�ل��ولي��ات  �أن  �مل�����ص��وؤول  و�أو���ص��ح 
�ل�صيناريو،  ح�صب  تقرر،  �ملتحدة 
ت��وج��ي��ه ���رب��ة ن��ووي��ة م�����ص��ادة، 
قيادة  على  يتعني  ن��ه  �أ �إىل  م�صري� 
�إجر�ء  �خلطوة  هذه  �تخاذ  قبل  �جلي�س 
مع  ثم  �لدفاع  وزير  مع  م�صاور�ت 
�إىل  �مل�صوؤول  ولفت  �لباد.  رئي�س 
بف�صل  �إ�صرب  مارك  �لدفاع  وزير  �أن 
�أف�صل  ب�صكل  �طلع  �لتدريبات  هذه 
هذه  مثل  يف  �لت�رف  كيفية  على 
يف  �أع�صاء  �أن  م�صيفا  �ل��ظ��روف، 
ح�رو�  م��ري��ك��ي  �لأ �لكونغر�س 
كيفية  لإدر�ك  �لتدريبات  �أي�صا 

نف�س  يف  �لقر�ر  و�صنع  �لت�صاور 
D - �مل��ج��ل��ة و�أك���دت   لل��ظ��روف. 
جرت  �لتدريبات  �أن   fense One
�لقيادة  ق��اع��دة  يف  ف��رب�ي��ر   20 يف 
�لأمريكي  للجي�س  �ل�صرت�تيجية 
لفتت  فيما  ن��رب����ص��ك��ا،  ولي��ة  يف 
�إىل   National Defense جملة 
حني  من  ينفذ  �لأمريكي  �جلي�س  �أن 
هجمات  حتاكي  تدريبات  �آخر  �إىل 
عن  �لك�صف  دون  عادة  لكن  نووية 

. �صيلها تفا
ريابكوف،  �صريغي  �صدد  جانبه،  من 
على  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  نائب 

من  �لت�رفات  تدين  مو�صكو  �أن 
بو�صوح  "تظهر  نها  لأ �لنوع،  هذ� 
طريق  لتباع  و��صنطن  ��صتعد�د 
عتبة  خف�س  �جت���اه  يف  �مل��و�ج��ه��ة 
�لنووية"،  ���ص��ل��ح��ة  �لأ ����ص��ت��خ��د�م 
يف  تنظر  ل  رو�صيا  �أن  �إىل  م�صري� 
تر�صانتها  ل�صتخد�م  خيار�ت  �أي 
تعر�صها  ح���ال  يف  �إل  �ل��ن��ووي��ة 
دمار  �أ�صلحة  با�صتخد�م  لهجمات 
رو�صيا  يهدد  لع��ت��د�ء  �أو  �صامل 

كدولة.
ق/د

لأول مرة.. رئي�س اأملانيا يزور 
ال�سودان بعد رفع احلظر 

الغنو�سي: النه�سة اليوم اأقوى ول ميكن 
ت�سكيل حكومة دونها

الوليات املتحدة حتاكي هجوما نوويا على رو�سيا 
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ال�سالون  يف  املجالت  خمتلف  يف  عنوان  اآلف   10
الوطني للكتاب  بقاعة املعار�س "اأ�سحار" باتنة

عي�س علجية 
------------------ 

من  للزو�ر  كبري�  قبال  �إ لقي  �ل�صالون 
ملعرفة  متعط�صني  باحثني  و  طلبة  و  قر�ء 
�ل��ف��ك��ري��ة و  �ل�����ص��اح��ة  م��اه��و ج��دي��د يف 
يف  �أرقى  م�صتوى  �إىل  و�لرتقاء  �لثقافية، 
�صيء  على  دل  �إن  هذ�  و  �ملقروئية،  جمال 
يز�ل  ل  �لورقي  �لكتاب  �أن  على  يدل  منا  فاإ
نه ميثل مرجعا  �أ �لقر�ء، و  مطلوبا من طرف 
�إجن��از  يف  �لطلبة  و  للباحثني  �صا�صيا  �أ
�صهدته   ما  رغم  بحوثهم،  و  مذكر�تهم 
ترويج  يف  جناح  من  �لتنكنولوجية  ثورة 
و  �لعوملة  فكر  ظهور  و  �لرقمي  �لكتاب 
كرث  �لذي  �لكوكبي  �لإعامي  �ملجتمع 
عنه،  �لكتابات  تعددت  و  حوله  �حلديث 
و  �لثقافة  قطاع  يف  �مل�صوؤولني  جعل  ما 
�جلمعيات  حتى  و  �لرتبوية،  �ملنظومة 
�أهمية  �لإعتبار  بعني  ياأخذون  �لثقافية 
ن�صاء  �إ و  �لتظاهر�ت  ه��ذه  مثل  تنظيم 
كذلك  �ختيار  و  بها  �خلا�صة  �لف�صاء�ت 
خطر  مل��و�ج��ه��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ن��ا���ص��ب��ات 
و�صهدت  ف�صاء�تها،  تد�خل  و  �لرقمنة 
ظهور  �جل��ز�ئ��ر  يف  �لثقافية  �ل�صاحة 
و  ه��ذ�  للمطالعة،  �لعمومية  �ملكتبات 
جناحا  �ل�صالون  منظمو  خ�ص�س  ق��د 
و  بيد�غوجي  كمو�صوع  للطفل   خا�صا 

مدر�صية  كتب  عر�س  مت  حيث   ، ثقايف 
عن  تتكلم  �آخرى   و  لاأطفال  ق�ص�س  و 
عر�س  عن  ف�صا  �لطفل  �صيكولوجية 
�لطفل  ذكاء  تنمي  �أن  نها  �صاأ من  لعاب  �أ
بف�صل  وه��ذه  �لتعليمي  م�صتو�ه  و  كل 
عمل  �لذي  �لأدبي  �ملجال  يف  �لتطور�ت 
ب�:"�أدب  ي�صمى  ما  �خ��رت�ع  على  �أهله 
م�صتهلكا  فقط  يبقى  ل  حتى  �لطفل" 
جناحا  �ملنظمون  خ�س  كما  للثقافة، 
لإطاع  هذ�  و  �جلامعي  للكتاب  خا�صا 
يف  �جل��دي��دة  �لإ���ص��د�ر�ت��ه  على  �لطلبة 
من  متكينهم  و  �لعلمية،  �ملجالت  خمتلف 

�لبحوث. �إجر�ء 
�لثقافية  �لتظاهر�ت  هذه  �صجعت  كما     
�ملناف�صة،  على  �جلز�ئر  يف  �لن�ر  دور 
م�صتويات  رف��ع  و  منتوجهم  لعر�س 
لدخول  ق��ام   �لأ دع��م  خ��ال  من  �لن�ر 
�لباحث  و  �أ �لكاتب  جعل  و  ليف،  �لتاأ عامل 
ي�صع  �أن  هو  �لوحيد  ماله  ر�أ�س  يكون  �أن 
نوعا(  و  ا  )كمًّ �لكتاب  �لقارئ   يدي  بني 
�أن   هو  هنا  ليه.  �إ �صارة  �لإ ميكن  ما  كمرجع، 
متينة  عاقة  خلق  من  متكنت  �لن�ر  دور 
"�لكتاب"  جعلت  و  �لقارئ  و  �لكاتب  بني 
و  مل�صناه  ما  هذ�  بينهما،   و�صل  همزة 
كان  حيث  �ملعر�س،  �أجنحة  نتفقد  نحن 
ه،  قر�وؤ له  جناح  فكل  �لتنظيم،  غاية  يف 
�لإ�صامية  �لكتب  �أن  هو  عليه  وقفنا  ما 

من  خا�صة  و   للزو�ر  كبري�  �هتماما  لقيت 
تعط�صه  على  يوؤكد  ما  هو  و  �ل�صباب، 
يف  ب��ح��ار  �لإ و  �لإ�صامي  تر�ثه  ملعرف 
قبل  من  �ملغيبة  �حلقائق  ك�صف  و  �أعماقه، 
�لإ�صامي،  �لفكر  يف  �لباحثني  بع�س 
ثقافية"،  "�ل�صو�صيو  �لتحولت  ظل  يف 
تعد  مل  و  �لإ�صامية  �لكتب  تنوعت  فقد 
عر�س  يف  �لن�ر  دور  تعيق  �ل�صلطات 
فقد  كتب،  من  يطبعونه  ما  و  منتوجهم 
يف  �أ�صحابها  �خت�س  كتب  على  وقفنا 
عاقة  له  ما  كل  و  �لإ�صامي  �ل��رت�ث 
على  وقفنا  كعينة  و  �لإ�صامية،  باخلافة 
للدكتور  �ل�صقيفة"  "يوم  بعنو�ن:  كتاب 
دم�صق،  �لقلم  د�ر  عن  خليفة  حممد  حامد 
ع�ر  يف  �ل�صائدة  �لأو�صاع  فيه  تناول 
للخليفة  "�لبيعة"  متت  كيف  و  �لر�صالة 
�لذي  �لدور  و  )�س(،  �لر�صول  وفاة  بعد 
م��ة  �لأ تق�صيم  يف  �مل�صت�رقون  لعبه 
�حلاكم  بني  �لعاقة  تفكيك  و  �لإ�صامية، 
�إخو�ن  جلماعة  يوؤرخ  كتاب  و  �ملحكوم،  و 
للدكتور  �لعلوي  �لتوحيد  و  �ل�صفاء 
�أخرى  كتب  و  حمد،  �حلميد  عبد  حممد 
�إىل  ترجمته  و  للقر�آن،  تفا�صري�  تناولت 
كله  ه��ذ�  و  ذل��ك،  غري  و  �أجنبية  لغات 
يف  �لإ�صامية  �لثقافة  غر�س  �أج��ل  من 
دينهم  على  �نفتاحهم  و  �ل�صباب  قلوب 

�لتغريب. ثقافة  حماربة  و 

الثقافة  مديرية  نظمته  باتنة  ولية  اأ�سحار  املعار�س  بقاعة  الرابعة  طبعته  يف  للكتاب  الوطني  ال�سالون  فعاليات  تتوا�سل 
30 عار�سا ،مت خاللها  من  اأزيد  فيه  �سارك  ال�سالونات،  و  اإك�سبو" للمعار�س  "غوف  موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  باتنة  لولية 

اإطار الإحتفال باليوم الوطني لل�سهيد؛ و  10 اآلف عنوان يف خمتلف املجالت، و جاء ال�سالون يف  اأزيد من  عر�س 
"جمتمع يقراأ.. جمتمع يبني" �سعار:  ال�سنة اجلارية، حيث حمل  مار�س من   05 اإىل غاية  ي�ستمر 

يبني" جمتمع  يقراأ..  "جمتمع  �سعار:  حمل  ال�سالون 

جد�رة  عن  و  �جلنوبية  كوريا  �نتزعت 
  " "بار��صايت فيلم   يف  �لأو�صكار  جائزة 
  ،2020 لعام  فيلم  كاأف�صل   parasite
و   ، هوليود  يف  �صنوية  بجائزة  يفوز 
باللغة  ناطق  غري  فيلم   �أول  يعترب  هو 
�لأو�صكار،  بجائزة  يفوز  �لإجنليزية 
�لإجن��از  بهذ�  �جلنوبية  كوريا  تكون  و 

�ل���رف���ي���ع ق��د 
تاريخ  دخلت 

. ل�صينما �
�ل����ف����ي����ل����م  
ح�������ص���ب���م���ا 
بع�س  ن�رته 
�مل�������و�ق�������ع 
تدور  �لغربية 
ح��ول  ق�صته 
كورية  عائلة 
ج����ن����وب����ي����ة 
تخرق  ف��ق��رية 
�أ�رة  �صفوف 
قد  و   ، ث��ري��ة 
فيه  �مل�صاركون  و  �لفيلم  �أبطال  حتدى 
فنون  �أك��ادمي��ي��ة  ب��اأن  �ل�صائد  �لعتقاد 
لاأو�صكار  �ملانحة  وعلومها  �ل�صينما 
حيث  مرتجما،  �آ�صيويا  فيلما  �صتتجاهل 
و  بي�س،  �لأ �لبيت  �نتقاد�ت  �لفيلم  لقي 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  ت�صاءل  
كوريا  مكنت  �لتي  �لطريقة  عن  ب�صدة  

�جلائزة  هذه  على  �حل�صول  من  �جلنوبية 
و   ،2020 لعام  فيلم  لأف�صل  �لعريقة، 
مربر�  بال�صيئة،  �ل�صنة  هذه  جائزة  �عترب 
�ركة  �أما  �لفيلم،  ي�صاهد  مل  نه  باأ موقفه 
ردت  فقد  "نيون"   �لأمريكية  �لتوزيع 
"تويرت"  على  بتغريدة  �لرئي�س  على 
�ملرفق  للفيلم  معار�صته  �ع��ت��ربت  و 
ل  بذلك  وهو  مفهومة  ترجمة  ب�ريط 
مر�قبون  �أرج��ع  قد  و  �ل��ق��ر�ءة،  يح�صن 
�صببه  �لكوري  للفيلم  تر�مب  �نتقاد  �أن 
و  �جلنوبية  كوريا  بني  �لقائمة  �خلافات 
لأ�صباب  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�آخ��رون  ق��ال  و  جت��اري��ة(،   ( �قت�صادية 
�حلكام  ب��اق��ي  ع��ن  يتميز  ت��ر�م��ب   �أن 
هو  و    ، عدو�نية  و  عد�ئية  ب�صخ�صية 
�أول"،  "�أمريكا  �لقومي  �ل�صعار  حمل  من 
�لكا�صيكية  ف��ام  �لأ عودة  �إىل  دعا  و 
على  ذكر  و  �لذهبي،  هوليود  ع�ر  من 

�لريح". مع  "ذهب  فيلم   �ملثال   �صبيل 
عي�س علجية 

�جلز�ئر  يف  مقيمة  17�صنة  هيام  عبدي    
بال�صبط يف �لكاليتو�س تدر�س بالثانوي 

جذع م�صرتك علوم

اكت�سفت  وكيف  متى  منذ  التحرير: 
وهج الكتابة لديك ؟

ُزرع بد�خلي حب �لكتابة منذ �صغري  ، 
للكتابة منذ  ثاث �صنو�ت  ورفع قلمي 
حتى قررت �لن�صمام �إىل  عامل �لكتابة.

ما  تو�سيح  ممــكــن  ــل  ه الــتــحــريــر: 
ب�سكل  وقيم  اأفكار  من  به  ُتوؤمنني 
الإبداعي   الفعل  ممار�سة  اأثناء  عام 

؟
�أن  �إل  عليك  فما  ���ص��يء  ر���ص��م  عند 
�أنا  فهكذ�   ، خميلتك  جدر�ن  بني  ت�صعه 
�ل�صخ�صية  دور  �أتقم�س   �لكتابة  عند 

�ملوجودة يف �لرو�ية.

يف  ُموؤلَّفك  عن  ثينا  حدِّ التحرير: 
 " والظلم  الــظــالم  " مـــراآة  ــة   واي ــرِّ ال
للن�سر  املــثــقــف   دار  ــن  ع ــادر  ــس ــ� ال

والتوزيع ؟
�لظام  "مر�آة  رو�ي��ت��ي  يف  ت��ن��اول��ت 
و�لظلم"" �ل�صادرة عن د�ر �ملثقف للن�ر 
ممكن   ، متتالية  لفتاة  ظروفا  و�لتوزيع، 
كانت  لكن كيف  منا  فرد  �أي  يعي�صها  �أن 
�لتي  �لو�صيلة  وماهي  �مل�صاكل؟  تو�جه 
�لظروف  هل  قلبها،  �أمل  تخفف   كانت 
يف  موجود  كله  هذ�  حياتها!؟  يف  �أث��رت 
قر�ءتها  بعد  �صيء  و�أف�صل   ، �لرو�ية 

تكت�صب وتاأخذ عرب� كثرية
�إي�صالها  تريدين  �لتي  �لتحرير:�لر�صالة 
ن�صجت  �أي��ن  ومن   ، رو�يتك  خال  من 

�صخو�س رو�يتك ، �لو�قع �أم �خليال ؟
 " و�لظلم  �لظام  "مر�آة  رو�ية  خال  من 
كل  يف  بال�صرب  ر�صالة  �إي�صال  �أردت  
�ملو�قف �لتي تو�جهك ، و�لرجوع �إىل �لله 

، و�لوفاء ، وعلى �لآباء حمبة �لأبناء 
مر�آة   " رو�ية  يف  �ردتها  �لتي  �لظروف 
�لو�قع  من  م��اأخ��وذة   " و�لظلم  �لظام 

�ملعا�س .

التي  التقنية  ــي  ه ــا  م الــتــحــريــر: 
تقيدت  ــل  وه ــك  ــت رواي يف  اتبعتها 

مبنهجية معينة ؟
�أعتمد  �جتهاد� �صخ�صيا مني وكنت  كان 
�أ�صلوبي �خلا�س يف كتاباتي، بحيث  على 
م�صتتة  �أفكار  ذ�كرتي  يف  تتبلور  كانت 
�أقوم بجمعها من �خليال  و مبعرثة فكنت 
�إىل �لورقة لأج�صدها بر�صم منهجي  تليق 

بها.

التي  التحديات  ــم  اأه ما  التحرير: 
تواجه الرواية اجلزائرية اليوم ؟

يومنا  يف  �لكتابة  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
هذ� هي �لعر�قيل عند �لتاأليف  و�لإ�صد�ر 

وبعدهما تاأتي �لنتقاد�ت..

فيما  اليوم  الرواية  التحرير:مهمة 

تتمثل ؟ 
�لنا�س  �أفكار  مل�صاعدة  كر�صالة  �لرو�ية 
وتوعيتهم وكيف يو�جهون �لعامل ب�صكل 

عام. 

التحرير: نعود اإىل اإلقاء ال�سوء على 
كانت  كيف  الكتابة،  قبل  ما  مرحلة 
التي قام عليها  الن�ساأة واأهم الركائز 

وعيك املعريف والإبداعي ؟
�أكن  �أملك موهبة بد�خلي ولكن مل  كنت 
�أعرفها ، �صيئا ف�صيئا بد�أت بكتابة �ل�صعر 

�كت�صفتها؛  هنا 
وبعدها  �لكتب  و  �لقر�ءة  عامل   فدخلت 
�لله  �حلمد  �ليوم  �أنا  وها   ، �لكتابة  جمال 

كاتبة.

الو�سع  انعكا�ص  حجم  ما  التحرير: 
الجــتــمــاعــي والـــو�ـــســـع الــثــقــايف 
كتابتك  على  اأيــ�ــســا  ع�سِته  الـــذي 

الإبداعية؟
وقائع  كلماتي  وتتمثل  كتابي....  ي�رد 
فاأكرثية  �ملعا�س  جمتمعنا  يف  �صادفتها 

�لنا�س متر بهم.

التحرير: كيف ترين امل�سهد الروائي 
اإبداع  جانب  وعلى  عامة  اجلزائري 

املراأة خا�سة ؟ 
يتعر�س  �جل��ز�ئ��ري  �ل��رو�ئ��ي  �مل�صهد 
�لذ�تية  بني  �لرو�يات  يف  نقدية  ملمار�صة 
�جلانب  م��ن  �لأ�صخا�س  على  كحكم 
على  مو�صوعية  و�نتقاد�ت  �لجتماعي 

�مل�صمون.
ونحن  يف �لآونة �لأخرية ناحظ ن�صاطا 
بقوة،  يظهر  بد�أ  �لن�صائي  فاجلانب  رو�ئيا 
حدة  زيادة  يف  كتاباتهن  �صاهمت  حيث 
تطور�ت  وظهرت  و�لتاأليف  �ملناف�صة 

ملحوظة فالرو�ية �جلز�ئرية بف�صلهن.

لتحقيق  تطمحني  هــل  التحرير: 
اأ�سلوب جديد ؟ 

نعم �أطمح لتحقيق �أ�صاليب �أخرى 

ال�سخ�سية  ُتخلق   اأين  من  التحرير: 
الروائية عندك ؟

بني  بد�خلي  �لرو�ئية  �ل�صخ�صية  تخلق 
جدر�ين

امل�ستقبلية  م�ساريعك  التحرير: 
وطموحاتك ؟

�أخرى  كتابات  يف  تتمثل  م�صاريع  هناك 
�إىل  للو�صول  �أطمح   ، وغريها  ولقاء�ت  
يف  و�لتقدم  �لكبار  �لكتاب  بني  مكان 

جمال در��صتي ودخول  عامل �لطب
واجلريدة  للقراء  التحرير:كلمة 

نختم بها احلوار.
�صكر� للجريدة ولل�صحفي 

عامل  �إىل  ينتمون  �لذي  �لقر�ء  �أن�صى  ل 
على  �صكر�  منا  عائلة  وه��م  �لكتابة 
ت�صجيعكم  على  و  ككتاب،  لنا  دعمكم 

وتقويتكم لنا لإكمال ما ر�صمنا
�أ . خل�ر . بن يو�صف

الكاتبة عبدي هيام يف حوار ل"التحرير":

كنت اأملك موهبة بداخلي ولكن مل اأكن اأعرفها

كوريا اجلنوبية تنتزع جائزة الأو�سكار يف فيلم "بارا�سايت" لعام 2020
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جنيب بله با�سي
--------------------

فعاليات  تن�صيط  على  �أ���رف  ولقد 
مو�صى  ي��ح��ي  ���ص��ت��اذ  �لأ �مل��ن��ت��دى 
�لكبري  بالرتحيب  حديثه  م�صتها 
خمت�س  علي  ب��ن  ن���وري  للدكتور 
�لوقائي  و�ل��ط��ب  �لأوب��ئ��ة   علم  يف 
�صاكر�  ب��ال��و�دي  �ل�صحي  بالقطاع 
�هتمامه  وع��ل��ى  �ل��دع��وة  تلبية  ل��ه 
�ملجتمع  توعية  يف  و�لكبري  �لبالغ 
و�لوقائية  �ل�صحية  �لثقافة  وتر�صيخ 
ومتوجها  و�جلماعات،  ف��ر�د  �لأ نحو 
�جلزيل  بال�صكر  �ل��وق��ت  نف�س  يف 
�لأ�صاتذة  لل�صادة  �لكبري  و�لمتنان 
�لثقافية  للجل�صات  �لأوفياء  �حل�صور 
لعنو�ن  مبا�رة  ومعرجا  للمنتدى، 
�أهمية  م��ن  يكت�صيه  وم��ا  �مل��د�خ��ل��ة 
يف  خ�صو�صا  فائقة  وعناية  ق�صوى 
�لتي  و�خلطرية  �حل�صا�صة  �لفرتة  هذه 
�خلطر  يف  قاطبة  �لعامل  دول  بها  متر 
�رب  �ل��ذي  �لفتاك  و�لوباء  �لد�هم 
�ل�صميم  يف  �ل�صني  جمهورية  دولة 
وهلع  �صجة  �أح���دث  خالها  وم��ن 
�ملجاورة  وغري  �ملجاورة  للدول  ملفت 
على  تام  �صلل  �صبه  فر�س  مما  لل�صني 
�ل�صيني  للمو�طن  �ليومية  �حل��ي��اة 
و�خل��ارج��ي  �لد�خلي  �ل�صعيد  على 
�لق��ت�����ص��ادي��ة  �مل��ج��الت  �صتى  يف 
�إن  ن��ه  و�إ �ل�صيا�صية  وحتى  و�لأمنية 
�لازمة  �لوقائية  �لجر�ء�ت  تتخذ  مل 
�ملجتمع  طرف  من  �ل�صارمة  و�لفورية 
و�لهيئات  �مل��ت��ح��دة  و�لأمم  �ل���دويل 
دول  كامل  يف  و�مل��دن��ي��ة  �حلكومية 
ب�صكل  �صتتفاقم  �لكارثة  فاإن  �لعامل 
جمعاء،  �لب�رية  على  وخطري  مرعب 
عقباها  يحمد  ل  كو�رث  يف  وتت�صبب 
ومن  و�لياب�س  �لأخ�ر  على  تق�صي 
وتفاديا  للب�رية  و�نقاذ�  ذلك  �أج��ل 
�لقاتل  كورونا  �لفريو�س  هذ�  لنت�صار 
كيفية  �ملخت�س  �لدكتور  مع  �صنتناول 
هذ�  مو�جهة  و��صرت�تيجية  �لوقاية 
قدر  ل  بلد�ننا  يف  �نت�ر  ذ�  �إ �ل��د�ء 
�إىل  �لكلمة  �أحيلت  مبا�رة  ثم  �لله، 
عرب  بد�ية  �ل��ذي  �ملحا�ر  �لدكتور 
للقائمني  �لكبري  و�متنانه  �صعادته  عن 
مثمنا  �ل�صاباط  �جنان  �ملنتدى  على 
�لعلم  ن�ر  يف  �ملكثفة  ن�صاطاته 
مرحبا  وك��ذل��ك  و�ملعرفة  و�لثقافة 
ومت�رفا  �حل�صور  �لأ�صاتذة  بال�صادة 
�إىل  مبا�رة  ومعرجا  معهم  باجللو�س 
حديث  �عتربه  �لذي  �ملو�صوع  �صلب 
للر�أي  �ل�صاغل  و�ل�صغل  �ل�صاعة 
م�صتفتحا   ، و�ل��دويل  �ملحلي  �لعام 

مبايلي:  مد�خلته 

يف  الفتاكة  الأوبئة  •تاريخ 
مل: العا

�لب�رية  ع��رف��ت  �ل��ت��اري��خ  م��ر  على 
بدء  �لقاتلة  �لأوبئة  من  �لعديد  �نت�صار 
�أوروبا  �رب  �لذي  �لفتاك  بالطاعون 
�ل��ذي  ي��ب��ول،  �لإ وب��اء  �إىل  و���ص��ول 
�صجلت  ولقد  �لآن،  �إفريقيا  يجتاح 

�لتي  �خلطرية  �لأوبئة  هاته  من  �لعديد 
�لطاعون  وباء  �أهمها  �لعامل  �جتاحت 
مقتل  �إىل  و�أدى  �وروبا  �رب  �لذي 
1347و  عامي  )ب��ني  �صكانها  ثلث 
�لأ�صود  بالطاعون  �صمي  وقد   )1352
عن  �مل�صوؤول  �جلذري  وباء  وكذلك   ،
�لعامل  يف  �صخ�س  مليون   500 مقتل 
1980( لذ�  1880 و  )يف �لفرتة ما بني 
�أ�صوء  �أو  �لأعظم"  بالقاتل   " و�صف 
م��د�ر  على  �لب�رية  عرفته  مر�س 
باأن  �خل��رب�ء  يعتقد  حيث   ، تاريخها 
�لفرت�ت  �إح��دى  يف  كان  �جل��دري  د�ء 
�صكان  من   %  90 مقتل  عن  م�صوؤول 
نفلونز�  �لأ وباء  وكذلك  �حلديث،  �لعامل 
عام  �ملر�س  هذ�  �نت�ر  حيث  �ل�صبانية 
�أوبئة  �أ�صو�أ  من  و�ح��د  وهو  1918م 
 75 قتل  حيث  �لتاريخ  يف  �لنفلونز� 
�أقل  على  �لعامل  حول  �صخ�س  مليون 
و�أي�صا   1923  1918- ب��ني  تقدير 
�نت�ر  لقد  �خلنازير  �نفلونز�  وب��اء 
ومت   2009 (عام   H1N1 ( �لوباء   هذ� 
ح�صد  �ل��ذي  �ملك�صيك  يف  �كت�صافه 
من  وي��ع��ت��رب  �لأرو�ح  م��ن  �مل��اي��ني 
مر�س  وهناك  �لفريو�صات،  �أ�صعب 
�ل��ذي  ي��ب��ول  �لإ وب��اء  ي�صمى  ف��ت��اك 
2014 وت�صبب يف وفاة  �صجل يف عام 
�إفريقيا  يف  خا�صة  �مل�صابني  من   50%
�لطيور  �نفلونز�  وب��اء  على  زي��ادة 
ود�ء  م��وؤخ��ر�  �ل��ع��امل  �ج��ت��اح  �ل���ذي 
�لذي  و�مل��اري��ا  و�حل�صبة  �لكولري� 
مئات  وح�صد  �خل��ط��ورة  لهم  كانت 
هو  وها  ل��خ  ...�إ �ل�صحايا  من  �لآلف 
�ملا�صي  �لعام  نهاية  يف  يتفاجئ  �لعامل 
يف  �لفتاك  كورونا  فريو�س  بظهور 
�ل�صلطات  �أعلنت  حيث  �ل�صني  دولة 
 2000 من  �أكرث  ت�صجيل  عن  هنالك 
�ألف م�صاب   80 و�أكرث من  حالة وفاة  
حيث   ، لارتفاع  مر�صحة  و�حل�صيلة 
�لعامل  عرب  �لدول  من  �لعديد  �صارعت 
�ل�صني  دولة  من  مو�طنيها  �جاء  �إىل 

�لعدوى  و�نتقال  �إ�صابتهم  من  خمافة 
�جر�ء�ت  عدة  و�تخذت  بلد�نهم  �إىل 

ئية. وقا

ــا  ــورون ك فـــريو�ـــس  هـــو  •ما 
اجلديد:

مل  �لفريو�س  من  جديدة  �صالة  هو 
وهو  قبل  من  ليها  �إ �لتعرف  ي�صبق 
فريو�صات  جمموعة  �صمن  و�ح���د 
�حل��ي��و�ن��ات  ت�صيب  �ل��ت��ي  ك��ورون��ا 
ت�صيب  �ن  وميكن  رئي�صي،  ب�صكل 
�لأحيان  بع�س  يف  بالعدوى  �لإن�صان 
�لعادي وبني  �لربد  وترت�وح حدتها بني 
مناعة  �لفريو�س  )نوع  �لرئوية  �لنزلة 

�مل�صاب( �ل�صخ�س 

وبــئــة  والأ كــورونــا  •فريو�س 
: ملية لعا ا

 2002 �صار�س  -فريو�س 
SARS . ظهريف �ل�صني 2002/2003 
– �صخ�س   8096  : �لإ�صابات  عدد   -
 : �لوفاة  ن�صبة   774-  : �لوفيات  عدد 
 2004 من  حالت  هناك  ولي�س    %11

�خلفافي�س �ملر�س:  م�صدر   –
2012م   �لأو�صط  �ل�رق  -متازمة 
�لعربية  ج��ن��وب  يف  ظهر   MERS

ية  د ل�صعو �
 – �صخ�س   2494  : �لإ�صابات  -عدد 
 % �لوفاة:  ن�صبة   858- �لوفيات:  عدد 
و�لإبل  �جلمال  �ملر�س:  م�صدر   –  35

بية لعر �
2019( ظهر  ( -فريو�س كورونا �جلديد 
 2019 / دي�صمرب  �ل�صني يف  جنوب  يف 
 – 80000 �صخ�س  �لإ�صابات:  عدد   –
�لوفاة:  ن�صبة   2200- �لوفيات:  عدد 

�خلفافي�س �ملر�س:  م�صدر   –  %2.5

ــس  ــريو� ف انــتــقــال  •طرق 
كورونا:

ولكنها  �لآن  حلد  بدقة  معروفة  غري 
وهي  نفلونز�  �لأ �نتقال  طرق  ت�صبه  قد 

: يف  تتمثل 
ثناء  �أ �ملري�س  من  �ملتطاير  -�ل��رذ�ذ 
�لأ�صطح  مل�س  �لعطا�س-  �أو  �لكحة 
مل�س  ثم  بالفريو�س  �مللوثة  و�لأدو�ت 

�لعني �أو  �لأنف   �أو  �لفم  
�حل�صانة:  -مدة 

يام  �أ  05 �ملتو�صط  يوم   14  02- -من 
�لعدوى: غري معروفة حلد �لآن – فرتة 

�ملر�س:  -�أعر��س 
�ملو�صمية-  نفلونز�  لاأ -م�صابهة 
�حل��م��ى- �رت��ف��اع درج���ة �حل����ر�رة- 
���ص��ي��ان   – �ل��ع��ط��ا���س  �ل�����ص��ع��ال- 
و�أمل  �لتعب  �حللق-  و�لتهاب  ن��ف  �لأ
حاد-  �لتنف�س  يف  �صيق  �لع�صات، 

و�ل�صهال  �لقي 

كورونا: فريو�س  •م�ساعفات 
كورونا  بفريو�س  �لإ�صابة  تتعقد  قد 
بالأمر��س  �مل�صابني  عند  خ�صو�صا 
�حلامل  ة  �ملر�أ �أو  �ل�صن  كبار  �أو  �ملزمنة 
�لتهاب  �إىل  �ل�صعيفة  �ملناعة  ذوي  �أو 
�لأجهزة  بع�س  ف�صل  �أو  حاد  رئ��وي 

و�لكلى  كالرئة 

الوقائية: •الجراءات 
�إل  �ملوبوءة  �لبلد�ن  �إىل  �ل�صفر  -عدم 
�ل�صطر�ر  حالة  ويف  �ل�رورة  عند 
بالر�صاد�ت  �لتقيد  يجب  �ل�صفر  �إىل 
عن  �ملد�ومة   - وهي:  �لتالية  �ل�صحية 
�أو  و�ل�صابون  باملاء  جيد�  �ليدين  غ�صل 
بعد  خ�صو�صا  �لأخرى  �ملطهرة  �ملو�د 
�لت�صال  جتنب   – �لعط�س  �أو  �ل�صعال 
عو�ر�س  يعاين  �صخ�س  �أي  �ملبا�رمع 
�حلاد  �لتنف�صي  �للتهاب  �أو  �ملر�س 
�لفم  لتغطية  �ملنديل  ��صتعمال   –
و�لعط�س  �ل�����ص��ع��ال  ع��ن��د  ن����ف  و�لأ
�لنفايات  �صلة  يف  منه  و�لتخل�س 
فيف�صل  �ملنديل  يتو�فر  مل  ذ�  و�إ  ،
�لذر�ع  �أعلى  على  �لعط�س  �أو  �ل�صعال 
مام�صة  جتنب   – �ليدين  على  ولي�س 
حالة  ويف  باليد  و�لفم  و�لأنف  �لعينني 

وجود   ( �ملوبوءة  �لبلد�ن  �إىل  �ل�صفر 
�أماكن  جتنب  فيجب  للفريو�س(  حالت 
يجب  �ل�رورة  حالة  ويف  �لتجمعات 
�لحتكاك  جتنب   – �لكمامة  ��صتخد�م 
�لبلد�ن  يف  و�مليتة  �حلية  باحليو�نات 
���ص��و�ق  �أ فيها  �لتو�جد  �أو  �مل��وب��وءة 
�ملنتجات  طهي   – �حليو�نات  ت��د�ول 
جيد�  و�لبي�س  �للحوم  مثل  �حليو�نية 

�ل�صتهاك  قبل 

داء  مكافحة  •ا�سرتاتيجية 
اجلديد: كورونا 

�ل�صحية  �ملر�قبة  على  تعتمد  وهي 
�ملعابر  يف  فيها  �مل�صتبه  للحالت 
و�مل��و�ن��ئ(  �مل���ط���ار�ت   ( �حل���دودي���ة 
عن  �لبحث  وت�صمل  �لربية  و�ملعابر 
�ملناطق  من  للقادمني  تنف�صية  �أعر��س 
 ( �حل��ر�رة  درج��ة  حتديد  مع  �مل��وب��وءة 
�لهياكل  ويف   – �حل��ر�ري��ة(  �لكامري� 
�مل�صتبه  �حل��الت  حتديد   ( �ل�صحية 
م�صتبه  حالة  وجود  حالة  يف   – فيهم( 
وقائية  كمامات  �رت���د�ء  يتم  فيها 
��صت�صفائية  م�صلحة  �إىل  وحتويلها 
ل��ع��زل��ه��ا و�ل��ت��ك��ف��ل ب��ه��ا ث��م �ج���ر�ء 
م�صدر  لتحديد  �لوبائي  �لتحقيق  
�لوقائية  �لجر�ء�ت  ومتابعة  �لعدوى 
 : �لفريو�صية  �ملر�قبة   – �حلالة  ملحيط 
�ملرجعي  �ملخرب   – �لتطوعية  �ملر�قبة   -

باجلز�ئر  با�صتور 

•العالج:
من��ا  �إ باملر�س  خا�س  ع��اج  يوجد  ل 
ل  ن��ه  �أ كما   ، �لأع��ر����س  ع��اج  يتم 

�ل�صاعة  حلد  يوجدلقاح 

•الوقائي: 
�لتحقيق  �لج���ب���اري-  �ل��ت�����ري��ح 
�لتكوين  �ل�صحي-  �حلجر  �لوبائي- 
�ل��ط��ب��ي ل��ع��م��ال �ل�����ص��ح��ة )�أط��ب��اء 
ومم���ر����ص���ني- ���ص��ائ��ق��ي ���ص��ي��ار�ت 
�ملوؤ�ص�صات  م�����ص��ريي  �ل���ص��ع��اف- 
وطرق  �ملر�س  على  �لتعرف  �ل�صحية- 
�لت�صخي�س-  �أع��ر����ص��ه-  �نتقاله- 
�لتعامل  كيفية  �لوقاية-  �ل��ع��اج- 
�حتياطات  فيها-  �مل�صتبه  �حلالة  مع 
�لتثقيف   – و�ل��وق��اي��ة(  �ل�����ص��ام��ة 
و�صائل  كافة  عرب  �ل�صحية  و�لتوعية 
و�ملرئية  و�ملكتوبة  �مل�صموعة  �لعام 

ــيــه  ل اإ ــل  تــو�ــس مــا  •اأحدث 
الــعــلــمــاء لــلــعــالج:)فــريو�ــس 

كورونا(
للت�صدي  حثيثة  جهود�  �لعلماء  يبذل 
حول  �نت�صاره  وكبح  كورونا  لفريو�س 
بنماذج  بع�صهم  ��صتعان  فقد  �لعامل 
ملتابعة  معقدة  حا�صوبية  حم��اك��اة 
 ، بها  و�لتنبوؤ  �لفريو�س  �نت�صار  �أمناط 
على  �لفريو�صات  علماء  يعكف  بينما 
�أ�صاليب  با�صتخد�م  جديد  لقاج  تطوير 
و�إن  نف�صه  �لوقت  يف  �جليني  �لتعديل 
يقت�ر  �لآن  حتى  �لرئي�صي  �لعاج 
�لفريو�صات  م�����ص��اد�ت  على  فقط 

. ��صعافه  على  تعمل  �لتي 

كــورونــا مثل  وبــاء  مواجهــة  ا�سرتاتيجيـــة 
كعادته املنتدى الثقايف اجنان ال�ساباط ومواكبة لالأحداث العاملية الراهنة ويف يوم ال�سبت: 22/02/2020 وبالتن�سيق مع الديوان املحلي لل�سياحة وال�سناعة التقليدية – �سوف- وبالفندق 
القدمي ترانزات )و�سط املدينة( الوادي، كان  موعد اللقاء مع الدكتور : نوري بن علي خمت�س يف علم الأوبئة والطب الوقائي وذلك مبداخلة حتمل عنوان: ا�سرتاتيجية مواجهة وباء مثل 

كورونا اأمام جمع من الأ�ساتذة واملثقفني كلهم �سغف للمعرفة وجديد الطب واخلرباء .

منتدى اجنان ال�سابط يوا�سل ن�ساطه مبداخلة حتت عنوان
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كيف تعرف اأن لديك اأعرا�س  التهابات 
يف اللثة 

 قوي قلبك واحميه من 
الأمرا�س بـ 6 اأكالت خمتلفة 

 متازمة د�ون هي ��صطر�ب ور�ثي يحدث 
عندما يوؤدى �نق�صام �خلايا غري �لطبيعية �إىل 

ن�صخة �إ�صافية كاملة �أو جزئية من �لكرومو�صوم 
21، وهذه �ملادة �لور�ثية �لإ�صافية ت�صبب 

�لتغري�ت �لتنموية و�ل�صمات 
�لفيزيائية ملتازمة د�ون.

ووفقًا للموقع �لطبي 
 ”MyoClinic“ لأمريكي�

فتتنوع متازمة د�ون يف 
�صدتها بني �لأفر�د، مما يت�صبب 

يف �إعاقة ذهنية مدى �حلياة 
وتاأخر يف �لنمو، وهو 

��صطر�ب �لكرومو�صومات 
�لور�ثية �لأكرث �صيوًعا 

و�صبب �صعوبات �لتعلم 
لدى �لأطفال، كما 

ا  �أنه يت�صبب �أي�صً
يف حدوث 

ت�صوهات طبية 
�أخرى، مبا يف 

ذلك ��صطر�بات 
�لقلب 

و�لأمعاء.
وميكن لفهم 

�أف�صل 

ملتازمة د�ون و�لتدخات �ملبكرة �أن يزيد ب�صكل 
كبري من جودة �حلياة لاأطفال و�لكبار �مل�صابني 
بهذ� �ل�صطر�ب وم�صاعدتهم على �لعي�س حياة 

مر�صية.
 �أعر��س متازمة د�ون

كل �صخ�س م�صاب مبتازمة د�ون قد تكون 
لديه �مل�صاكل �لفكرية و�لتنموية معتدلة �أو 

معتدلة �أو حادة، وبع�س �لأ�صخا�س يتمتعون 
ب�صحة جيدة بينما يعاين �لبع�س �لآخر من 

م�صاكل �صحية كبرية مثل عيوب �لقلب 
�خلطرية.

و�لأطفال و�لكبار �مل�صابون مبتازمة د�ون لديهم 
ميز�ت مميزة للوجه، وعلى �لرغم من �أن جميع 

�لأ�صخا�س �لذين يعانون من متازمة د�ون لي�س 
لديهم نف�س �مليز�ت ، فاإن بع�س �مليز�ت �لأكرث 

�صيوًعا ت�صمل:
    وجه م�صطح.
    ر�أ�س �صغري.
    رقبة ق�صرية.

    جاحظ �لل�صان.
    �أغطية �لعني �ملائلة لاأعلى.

    �صكل غري عادي �أو �آذ�ن �صغرية.
    �صعف �لع�صات.

    �أيدي و��صعة وق�صرية مع جتعد و�حد يف 
ر�حة �ليد.

    �أ�صابع ق�صرية ن�صبيا و�ليدين و�لقدمني 

�ل�صغرية.
    �ملرونة �ملفرطة.

    بقع بي�صاء �صغرية على �جلزء �مللون من �لعني 
.Brushfield  ت�صمى بقع

قد يكون متو�صط   حجم �لأطفال �مل�صابني 
مبتازمة د�ون، لكنهم عادة ما ينمون ببطء، 

ويظلون �أق�ر من �لأطفال �لآخرين يف نف�س 
�لعمر.

 �لإعاقات �لذهنية
يعانى معظم �لأطفال �مل�صابني مبتازمة د�ون من 

�صعف �إدر�كي خفيف �إىل متو�صط، ويتم تاأخري 
�للغة، وتتاأثر �لذ�كرة ق�صرية وطويلة �لأجل.

 �أ�صباب متازمة د�ون
حتتوى �خلايا �لب�رية عادة على 23 زوًجا من 
�لكرومو�صومات، وياأتي كرومو�صوم و�حد يف 

كل زوج من و�لدك، و�لآخر من و�لدتك.
نتائج متازمة د�ون عندما يحدث �نق�صام خايا 

غري طبيعي يت�صمن كرومو�صوم 21، وتوؤدي 
خلل �نق�صام �خللية �إىل وجود كرومو�صوم جزئي 

جزئي �أو كامل 21.
وهذه �ملادة �لور�ثية �لإ�صافية م�صئولة عن 

�ل�صمات �ملميزة و�مل�صاكل �لتنموية ملتازمة 
د�ون، و�أي و�حد من ثاثة �ختافات ور�ثية 

ميكن �أن ي�صبب متازمة د�ون، ول توجد عو�مل 
�صلوكية �أو بيئية معروفة ت�صبب متازمة د�ون.

 �أثبتت بع�س �لدر��صات 
و�لأبحاث �أن هناك عدد كبري 
من �لأطعمة له دور فعال فى 
تعزيز �صحة �لقلب وحمايته 

من �جللطات و�ل�صكتات 
�لقلبية، وذلك لحتو�ئه على 
ن�صبة عالية من �لفيتامينات 
و�لعنا�ر �لغذ�ئية �ملختلفة، 

med -  ذذلك يقدم موقع
calnewstoday �أف�صل 
�لأطعمة �لتى تعمل على 

تقوية �لقلب:
�أطعمة تعمل على تقوية 

�لقلب وحمايته من �لأمر��س
1:�لنانا�س، يحتوى على 

ن�صبة عالية من �لفيتامنيات 
و�لعنا�ر �لغذ�ئية �لتى 
تعمل على تعزيز �صحة 

�لقلب وحمايته من �لأمر��س 
و�جللطات �لقلبية.

2: �ل�صبانخ، �أثبتت بع�س 
�لدر��صات و�لأبحاث �أن 

�ل�صبانخ غنية بالفيتامينات 
و�لعنا�ر �لغذ�ئية �لتى تقوى 

ع�صات �لقلب وحتميه من 
�لأمر��س و�للتهابات.

3:�لطماطم، حتتوى �لطماطم 
على ن�صبة عالية من 

�ملو�د �مل�صادة لاك�صدة 
و�لفيتامينات �لتى تعمل على 

تعزيز �صحة �لقلب ودعم 
�ل�ر�ين و�لأوعية �لدموية.

4: �لربتقال، يحتوى 
�لربتقال على ن�صبة عالية 

من �لفيتامينات و�لعنا�ر 
�لغذ�ئية �لتى تقلل ن�صبة 

�لكول�صرتول فى �لدم 
وبالتاىل حتافظ على �صحة 

�لقلب.
5:�لب�صلة �خل�ر�ء، تعترب 

�لب�صلة �خل�ر�ء من �أف�صل 
�أنو�ع �خل�رو�ت �لغنية 
بالفيتامينات و�لعنا�ر 

�لغذ�ئية �لتى تعزز �صحة 
�لقلب وحتميه من �لأمر��س 

�لقلبية و�جللطات.
6:�أثبتت بع�س �لدر��صات 
و�لأبحاث �أن �ل�صيكولتة 
�لد�كنة تعمل على تعزيز 

�صحة �لقلب وتقوية 
ع�صاته وحمايته من 

�جللطات كما �نها تعزز �صحة 
�لأوعية �لدموية.

7:�لأ�صماك، حتتوى �لأ�صماك 
على كمية كبرية من 

�لفيتامينات و�لعنا�ر 
�لغذ�ئية �لتى حتافظ على 
�صحة �لقلب وحتميه من 
�جللطات و�مل�صاكل �لتى 

يتعر�س لها.
8:�ل�صوفان، من �أف�صل 

�لأطعمة �لتى ين�صح 
بتناولها د�ئما وو�صعها فى 

�لوجبات �ليومني، وذلك 
لحتو�ئها على كمية عالية 
من �لفيتامينات و�لعنا�ر 
�لغذ�ئية �لتى تعزز �صحة 

�لقلب وحتميه من �لأمر��س 
و�جللطات.

9:�ملك�ر�ت مثل »�للوز، 
�لبندق، �ل�صود�نى«، تعمل 
على تقوية �لقلب وحمايته 

من �لأمر��س وت�صلب 
�ل�ر�يني، وذلك لحتو�ئها 

على قيمة غذ�ئية كبرية 
وفيتامينات وعنا�ر غذ�ئية.

 "نزيف و�لتهاب و�أمل �صديد" 
من �أعر��س �لتهابات �للثة 

�لتى توؤثر على �لأ�صنان، فقد 
يتعر�س �لبع�س للتهاب 

�للثة كل فرتة لكن �لبع�س 
�لآخر يتعر�س للتهابات 

�للثة �ملتكررة و�ل�صديدة، ول 
يعرف �صبب �للتهاب �ملتكرر، 

فقد يكون ناجتا عن �لإ�صابة 
ببع�س �لأمر��س �أو ناجتا عن 
�تباع عاد�ت �صيئة توؤثر على 

�لأ�صنان.
 oralb وح�صب ما ذكره موقع

فاإن �لتهاب �للثة ي�صبب 
�حمر�ر� وتورما �صديد� فى 

�للثة، وعدم �لقدرة على تناول 
�لطعام ب�صبب �لأمل �ل�صديد يف 
�لأ�صنان، �أمل �صديد عند �مل�صغ 

و�لبلع، ظهور ر�ئحة كريهة يف 
�لفم(.

 كما ذكر �ملوقع �أ�صباب �لتهاب 

�للثة �ملتكرر و�ل�صديد وهى:
�أ�صباب �لتهاب �للثة �ملتكرر

1: �إهمال نظافة �لأ�صنان 
وخ�صو�صا بعد تناول �لطعام 

من �أبرز �أ�صباب 
�لتهابات �للثة، 

وذلك نتيجة 
تر�كم بقايا �لطعام 

و�نت�صار �جلر�ثيم 
و�لبكترييا �مل�صببة 
لالتهاب �ملتكرر، 

لذلك ين�صح 
بالهتمام بغ�صل 

�ل�صنان يوميا قبل 
وبعد �لطعام.

2: مر�صى �ل�صكر �أكرث عر�صا 
للتهابات �للثة �ملتكررة 

و�ملزمنة، لذلك ين�صح مر�صى 
�ل�صكر د�ئما بتناول �لأدوية 
يف مو�عيدها �مل�صبوطة مع 

�لهتمام بنظافة �ل�صنان 

وغ�صلها با�صتمر�ر.
3: �لتغري�ت �لهرمونية من 

�أبرز �لأ�صباب �لتى تعر�صك 
للتهابات �للثة و�أمل �لأ�صنان.
4: �لتدخني و�حد من �لعاد�ت 
�ل�صيئة �لتي توؤثر على �صحة 

�لأ�صنان و�للثة وتزيد من 
خطر �لإ�صابة بالتهابات �للثة 

و�لأ�صنان.
5: �لآثار �جلانبية لبع�س 

�لأدوية تزيد من خطر �لإ�صابة 
بالتهابات �للثة وت�صو�س 

�لأ�صنان �ملتكرر، وين�صح 
بعدم تناول 

�أي �أدوية �إل 
حتت �إ�ر�ف 

�لطبيب 
�ملعالج.

6: يجب �لتاأكد 
من �لأدو�ت 

�ل�صحية عند 
طبيب �لأ�صنان 

قبل �لك�صف، 
فقد ت�صبب �لأدو�ت �لتهاب و�أمل 

�صديد يف �للثة و�لأ�صنان.
7: نق�س �لفيتامينات يف �جل�صم 

من �أبرز �لعو�مل �لتي توؤثر 
على �صحة �ل�صنان و�للثة 

وخ�صو�صا نق�س �لكال�صيوم، 
�لف�صفور، فيتامني �صى.

مجتمــــع متالزمة داون العرا�س والأ�سباب 
طرق لتحبيب ر�سيعك

 يف الطعام ال�سلب
 �ساعدي طفلك على التوا�سل مع طعامه: �سعي يف يدي �سغريك ثمرة تفاح 
واأخربيه با�سمها مراًرا وتكراًرا، هذا �سي�ساعد طفلك على معرفة الطعام، 
والأطفال يحبون الأ�سياء التي يعرفونها وت�سعرهم بالتفوق، وبعد �سهور 

ميكنك اللعب معه بال�سوؤال عن مكان ثمرة املوز في�سري اإليها وهكذا. ميكنك 
ا�سطحابه لالأ�سواق وحدائق املزروعات، 

وتعريفه على �سور الطعام يف الكتب 
ا، فالأبحاث اأكدت اأن ال�سغار الذين  اأي�سً
يتعرفون على الطعام يقبلوم على جتربة 

طعمه حتى لو كان 
جديًدا.
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية 
يف املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو 
تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية  أو  الشخصية  اإلساءة 
احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 
ستحـاط  اجلريدة  تصل  الــي  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
1عام o من الشهور اهلجرية

2من أعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم
3أفضل العب لكرة قدم يف العامل 2008

4يدعو إىل األمل واحلزن o ثلثا شام
5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكارايت

6نصف تواق o يرسل من ينوب عنه
7العب كرة قدم األكثر شعبية يف الوطن العريب

8دار o إذا تعدى اثنني شاع
9دواء شاف ضد السم أو املرض o غجري

10موسيقى امريكية افريقية o قروض مستحقة

أفقــــــــــــــــــي

1نصف حيطم o 4 متشاهبة o قوام
2يف السلم املوسيقي o فصيلة من 
النباتات تضم الفول )معكوسة(.
3االسم األول للمغين االسباين 

ايغليسياس o كثري
4مذكرات يومية o نصف راهب

 o 5حارس مرمى فريق النس الفرنسي
أجرة موظف

6وكالة فضاء امريكية
7ثروة o آخر االسبوع )باالجنليزية(
 o 8موقع املرجان الطبيعي يف البحر

صوت األمل العميق o نعم )بالفرنسية(
 – o 9تعديالت طفيفة على عمل فين

أشجار رفيعة وعالية حلماية املزارع 
من الريح

10من حاالت البحر o الدولة العربية 
الي اخرجت السعودية من كأس العامل 

2010

عمــــــــــــــودي 

مناظر اإ�سالمي �سهريالكلمات ال�ّسهمية

6     
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9     

7     

4     

3     

دولة اآ�سياوية

اأ�سع جبهتي على
الأر�ص)م(

�سيئ املذاق

طائر

لل�سوؤال عن
املكان)م(

ل�ّص)م(

مرحلة بعد الولدة
عند املراأة)ن(

اأر�سد

جتدها يف 
"يتجول"

دار وحام

جربيل
بالالتينية)م(

مت�سابهان

والد

ن�سف "الرماد"

عملة اآ�سياوية

دولة عربية)م(

بوا�سطتي

ال�سم الأول
لأدبية لبنانية

كذب

للتعريف

حرف جواب
"يعدل")مبعرثة(
تراأ�ص القوم

ن�سف "جابر"
طائر مائي

عك�ص"اإيجابي"

حيوان �سخم
اختار وف�سل

وزير فرعون
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ال�سم املفقود 
 ال�سجن الذي فيه �سجني واحد   ؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�سطيب الكلمات 

ل ا
ل   ا

ر ف

د و
م و
ا و

ا ء
ت م
ل ا

ض د
ل ع
م ك

س
م
ا

ق م
ط ب
ف إ
ا ل

غ ل
هـ ى
ن هـ
م و

ا ك
ن م
ا ب

ت ى

ت إ
ل ا

ض ا
م ى

ل
ى
ء
س

ا ي
ر   و

ب م
ي ن

ا ز
ا ج

ن ا
ي د

ر
و

ك
ل
ي

م
ا
إ

ا
ل
ع
و

و
ع
ف
م

هـ
ي

ط
ر

ا ن
ع   ة

و د
ق ا

ب ن
و ل

ا خ
ا ل

د
ر

ا
ا

ل
ن

الكلمات
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الواقعة-طهران-زامبيا-الوافر-مك�ص-ريودي-جانريو-املعلم.



اجلزائر جمربة على اإعادة ترتيب اقت�سادها 
بعيدا عن الرثوة النفطية

وزير التجارة يطلع وفد الفامي على توجهها اجلديد و �سندوق النقد يوؤكد:

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

كمال  الــتــجــارة،  ــر  وزي ا�ستقبل  و 
ــة الـــوزيـــر املــنــتــدب  ــق ــــق، رف رزي
ــة،  ــي ــارج ــارة اخل ــج ــت ــال املــكــلــف ب
العا�سمة،  باجلزائر  بكاي،  عي�سى 
الــدويل  النقد  �سندوق  من  ــدا  وف
ال�سرق  بق�سم  امل�ست�سار  يــقــوده 
جون  الو�سطى،  اآ�سيا  و  ــط  ــس الأو�
به  افاد  ح�سبما  دوفــني،  فرون�سوا 

بيان لوزارة التجارة.
مبقر  مت  الذي  اللقاء،  هذا  ياأتي  و 
البعثات  اإطــار  يف  التجارة،  وزارة 
الدورية خلرباء ال�سندوق الدويل 
فر�سة  ي�سكل  "اإذ  اجلــزائــر،  اإىل 
عــالقــات  ل�ــســتــعــرا�ــص  للطرفني 
املوؤ�س�سة  و  اجلــزائــر  بني  التعاون 
التجارة"،  قطاع  يف  الدولية  املالية 

ي�سيف نف�ص امل�سدر.
عر�سا  رزيـــق  ــدم  ق باملنا�سبة،  و 
لقطاعه  العري�سة  اخلطوط  عن 
الذي  احلكومة  برنامج  خالل  من 
ال�سعبي  املــجــلــ�ــص  عــلــيــه  �ــســادق 

الوطني و جمل�ص الأمة موؤخرا.
البيان،  ح�سب  الــوزيــر،  ــرز  اأب كما 
للجزائر  ــادي  ــس ــ� ــت الق الــتــوجــه 
"النفتاح على  اجلديدة من خالل 
الدولية  املوؤ�س�سات  و  ال�سركاء  كل 

ــن اأجـــل بــنــاء اقــتــ�ــســاد قـــوي و  م
متنوع بعيدا عن الريع البرتويل"، 
"حت�سني  ــى  ــل ع كـــذلـــك  ــا  ــرج ــع م
تخلي  بعد  خا�سة  الأعــمــال  مناخ 
احلكومة عن قاعدة 51/49، اإل يف 
و  الإ�سرتاتيجية  القطاعات  بع�ص 
وجه  يف  حقيقيا  عائقا  كانت  التي 

ال�ستثمار الأجنبي".
الــوزارة  "اأبواب  اأن  رزيــق  اأكــد  كما 
اأو  اقــــرتاحــــات  لأي  ــة  ــوح ــت ــف م
ــاد  ــس ــ� ــت ـــدم الق ـــخ مـــــبـــــادرات ت

اجلزائري".
من جهته، اأعرب دوفني 
بلقائه  "�سعادته"  عن 
الوزيرين  بال�سيدين 
بكل  "تفاوؤله"  وعـــن 
تلقاها  التي  الــ�ــســروح  
ــال  ــم حـــول مــنــاخ الأع
الإ�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة  و 
للحكومة  ـــدة  ـــدي اجل
قـــطـــاع  يف  خـــا�ـــســـة 

التجارة.
ــــارة الــوفــد جــاءت  زي
ــر  ــذي مــــــــوازاة مــــع حت
اأ�سدره  حديث  تقرير 
الدويل  النقد  �سندوق 
الطلب  تــراجــع  اأن  مــن 
يوؤدي،  قد  النفط  على 
 ،2034 عــــام  ــول  ــل ــح ب
التي  الــرثوة  تاآكل  اإىل 
الــدول  لــدى  اأ�سبحت 

ــاون  ــع ــت ال جمــلــ�ــص  يف  الأعـــ�ـــســـاء 
بنحو  ــدر  ــق ت ــي  ــت ال و  اخلــلــيــجــي، 
ل  التي  والــدول  دولر،  تريليوين 

تزال نامية كاجلزائر و العراق.
التي  الدول،  هذه  تتحرك  مل  واإذا 
20 باملائة من الإنتاج  توفر حوايل 
�سريعا  اخلــام،  النفط  مــن  العاملي 
على  القائمة  اقت�ساداتها  لإ�سالح 
من  ت�سبح  ف�سوف  والغاز  البرتول 

الدول املدينة.
وبالطبع، اأثار التقرير تكهنات باأن 
ر الرثوة النفطية العربية من  تبخُّ
غري  عواقب  اإىل  يــوؤدي  اأن  �ساأنه 
التنمية  اإىل  بالن�سبة  حمــمــودة 
ال�سيا�سي  القت�سادية و ال�ستقرار 
ــي تــعــاين  ــت ـــذه املــنــطــقــة، ال يف ه

بالفعل من ال�سطرابات.
اأما خارج جمل�ص التعاون اخلليجي، 
�سيعيق  النفط  اأ�سعار  تراجع  فاإن 
غنية  عــربــيــة  دول  يف  الــتــقــدم 
و  �سكانية،  كثافة  وذات  بــاخلــام 
لكنها ل تزال نامية، مثل اجلزائر، 
عليها  �سيتعني  دول  وهي  العراق، 
ــاداتــهــا و  ـــــادة تــرتــيــب اإقــتــ�ــس اإع
قطاعات  اإىل  لتتحول  جمتمعاتها 
ــرثوة  ال رفــاهــيــة  بـــدون  منتجة، 
النفطية التي ح�سلت عليها خالل 
حتليل  ح�سب  الزدهــــار،  �سنوات 
الأ�ستاذ  عــديل،  عمرو  للدكتور 
املــ�ــســاعــد بــاجلــامــعــة الأمــريــكــيــة 
اأنباء  وكــالــة  اأوردتـــه  بالقاهرة، 

"بلومربغ" الأمريكية.
النفط  اأ�سعار  و قد ل ميثل تراجع 
النقدية  الحتياطات  ت�ساوؤل  و 
لالقت�ساد  �سيئة  اأنباء  ورائــه  من 
ال�سيا�سي يف املنطقة العربية كلها.

ــذا الــ�ــســدد، يــقــول عــديل،  و يف ه
من  ال�ساحقة  الأكرثية  تعي�ص  ل 
غنية  دول  يف  العربية  ال�سعوب 
الأكرث  العربية  الدول  و  بالنفط. 
فقرية  دول  هــي  �سكانية  كثافة 
م�ستورد  منها  العديد  و  نفطيا، 
للطاقة و ميتلك هياكل اقت�سادية 

و قطاعات خارجية متنوعة.
املغرب  و  م�سر  الدول  هذه  ت�سم  و 
و تون�ص و الأردن و لبنان و �سوريا 
وبالن�سبة  ــرب.  احل مزقتها  التي 
انخفا�ص  فـــاإن  الـــدول،  ــذه  ه اإىل 
خف�ص  اإىل  �سيوؤدي  النفط  اأ�سعار 
اأو�ساع  حت�سني  و  الإنتاج  تكاليف 

امليزان التجاري لها.
انخفا�ص  اأن  التحليل  اأو�ــســح  و   
احلافز  �سيعزز  النفطية  الــرثوة 
حتقيق  لأجـــل  ال�سعي  مــن  ملــزيــد 
مثل  دول  يف  القت�سادي  التنوع 
دول  وهي  لبنان،  و  الأردن  و  م�سر 
النفط لدول  اإيرادات  ا�ستفادت من 
بطريقة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
التحويالت  عــرب  مــبــا�ــســرة،  غــري 
الــنــقــديــة لــعــمــال الـــدول الــثــالث 
خــالل  مـــن  ــك  ــذل ك و  اخلــلــيــج  يف 
امل�ساعدات و القرو�ص التي قدمتها 

هذه الدول الغنية النفطية.
النفط،  اأ�سعار  تراجع  �سيوؤدي  و 
بالفعل، اإىل تعزيز الآفاق من اأجل 
اإعادة حتديد و�سع الدول العربية 
ذات الكثافة ال�سكانية املرتفعة، يف 
التق�سيم الدويل للعمال على املدى 

الطويل.
و  تون�ص  و  املغرب  و  م�سر  متتلك  و 
ت�سديرية  هياكل  بالفعل  الأردن 
غري  ال�سلع  ت�سكل  و  مــتــنــوعــة، 
الــنــفــطــيــة اجلـــــزء الأكــــــرب من 
الدول  هذه  اأقامت  كما  �سادراتها. 
و  ا�ستثمارية  و  جتارية  عالقات 
اأقوياء  �سركاء  مع  متينة  �سياحية 
الوليات  و  الأوروبـــي  الحتــاد  يف 

املتحدة.

اأطلع وزير التجارة كمال رزيق وفد �سندوق النقد الدويل على التوجه القت�سادي للجزائر اجلديدة من خالل  بناء اقت�ساد 
قوي و متنوع بعيدا عن الريع البرتويل، و حت�سني مناخ الأعمال خا�سة بعد تخلي احلكومة عن قاعدة 51/49.
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التما�س �سنة �سجنا نافذة 
لف�سيل بومالة

منهم �سحية ده�سه قطار وعرث عليه ملقى 
بطريق ال�سكة احلديدية

وفاة �ساحب نزل ب�سعقة 
كهربائية بق�سنطينة

الــدار  حمكمة  لــدى  اجلمهورية  وكيل  التم�ص 
البي�ساء �سنة �سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 
مئة األف دينار  يف حق النا�سط ال�سيا�سي ف�سيل 
احلب�ص  رهن  املوجود  بومالة  ويتابع  بومالة؛ 
املوؤقت منذ �سهر �سبتمرب املا�سي بتهمتي تهديد 
�ساأنها  من  من�سورات  وتوزيع  الوطنية  الوحدة 

امل�سا�ص بامل�سلحة الوطنية.
ق/و

جثة  ق�سنطينة  لولية  احلماية  م�سالح  نقلت 
اإثر  هذا  و  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  �سخ�سني 
الأول  ـــادث  احل ــة.  ــروري م ـــوادث  حل تعر�سهم 
مركب  اأمـــام  احلديدية  ال�سكة  بطريق  ــع  وق
رم�ساين  اأين ده�ص قطار �سخ�ص و هو املدعو ) 
�سنة،   35 العمر  ع-�ص ( من جن�ص ذكر يبلغ من 
ال�سكة  طريق  على  ملقى  و  متوفيا  عليه  عرث 
احلديدية مبتور الرجل الي�سرى واليد اليمنى 
الثاين  احلــادث  اأمــا  بالراأ�ص،  عميق  جرح  به  و 
 ، كهربائية  ل�سعقة  �سخ�ص  بتعر�ص  يتعلق 
بن  العربي  �ــســارع  مهيدي  بــن  العربي  بــنــزل 
ح�سب  ال�سحية  ق�سنطينة.   بلدية   مهيدي 
جن�ص  من  م-ح(   ( يدعى  املدنية  احلماية  بيان 
ذكر يبلغ من العمر 44 �سنة  وهو �ساحب النزل، 
للنزل،  اأر�سية  حتت  اخلام�ص  بالطابق  متوّف 
�سيانة  باأعمال  قيامه  اأثناء  وقعت  احلادثة 
وفاته  من  التاأكد  مت   ، الكهربائية  لالأ�سالك 
اإىل  نقل  ،و  املدنية  احلماية  طبيب  طرف  من 
ابن  اجلامعي  بامل�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 

بادي�ص ق�سنطينة.
علجية عي�ص

اأمن الأغواط يوقـــــف 23 �سخ�سا مبحوثا عنهم
 من قبــــل العدالــــــة

الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح  قبل  من  املتخذة  الأمنية  و  الوقائية  والتدابري  ــراءات  الإج اإطار  يف 
اأ�سفرت عمليات  اأ�سكاله،  باأمن ولية الأغواط الرامية ملكافحة ظاهرة الإجرام احل�سري مبختلف 
الأ�سبوع  خالل  الق�سائية  لل�سرطة  الولئية  للم�سلحة  ال�سرطة  قوات  بها  قامت  ميدانية  مداهمة 
اأحياء مدينة الأغواط من ت�سجيل النتائج التالية توقيف )23(  املا�سي من ال�سهر اجلاري ، �سملت 
من  العديد  يف  لتورطهم  الق�سائية  اجلهات  عن  �سادرة  ق�سائية  اأوامر  مبوجب  بحث   حمل  �سخ�سا 
العدالة  قبل  من  عنه  مبحوث  �سنة،   )49( العمر  من  يبلغ  �سخ�ص  بينهم  من  الإجرامية،  الق�سايا 
ا�ستعمالها   مع  �سحيحة  غري  وقائع  تثبت  �سهادات  حترير  جنحة  تهمة  عن  ق�سائي  اأمر  مبوجب 
اأعمارهم  اأ�سخا�ص ترتواح  ا�ستغالل الوظيفة.  ثالثة )03(  اأموال عمومية /جنحة  جنحة تبديد 
بني ) 62-59( �سنة ، مبحوث عنهم من قبل العدالة مبوجب اأوامر ق�سائية عن تهمة جنحة تبديد 
اأموال عمومية/ جنحة منح امتيازات غري مربرة-  �سخ�ص يبلغ من العمر )58( �سنة، مبحوث عنه 
جلناية  العــداد  لغر�ص  اأ�سرار  جمعية  تكوين  تهمة  عن   ، ق�سائي  اأمر  مبوجب  العدالة  قبل  من 
بعد  مربرة.  غري  امتيازات  منح  جنحة   / ر�سمية  حمررات  يف  املزور  ا�ستعمال  و  التزوير  جناية   /
تقدمي ال�سالف ذكرهم اأمام العدالة ، مت ايداع ثمانية )08( اأ�سخا�ص احلب�ص املوؤقت، فيما �سدرت 
�سمن  يندرج  الأمني  الن�ساط  هذا  اأن  الإ�سارة  جتدر  كما  خمتلفة،  ق�سائية  اأحكام  البقية  حق  يف  
و  الأمــن  توفري  �سمان  اإىل  تهدف  التي  الولية،  اأمن  م�سالح  قبل  من  املبذولة  املتوا�سلة  اجلهود 

ال�سالمة و الطماأنينة، للمواطنني و كذا حماية املمتلكات.
ق/ج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

