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�ملطالبة برد 
�العتبار للطريق 
�لوالئي رقم 3 و 

�لر�بط بني بلديتي 
�لروي�سات و عني 

�لبي�ساء بورقلة  يف 
�سطره �لذي مير 

على قرية �حلدب  
حيث يعاين من 
�هرت�ء كبري 

وفاة �ساب �أ�سرم �لنار يف ج�سده 
بخن�سلة

...لفظ مب�سلحة �حلروق بامل�ست�سفى �جلامعي لباتنة �ل�ساب �لذي ُحّول �إليها من خن�سلة �أنفا�سه 
�الأخرية متاأثر� باحلروق �لتي تعر�س لها من �لدرجة �لثالثة. وح�سب م�سادر �عالمية فاإن 

�ل�سحية ) ر ، ح ( �لبالغ من �لعمر 20 �سنة  لفظ �أنفا�سه �الأخرية بعد عدة حماوالت للطاقم 
�لطبي �ملكلف بعالجه لكون �حلروق كانت بليغة وم�سنفة من �لدرجة �لثالثة؛ ومل يقو �ل�سحية 
على مقاومتها �أو �ال�ستجابة للعالج ، وكان �ل�سحية قد �سكب كمية من �لبنزين على ج�سده �أمام 
م�سكنه ب�سارع دبي بو�سط مدينة خن�سلة الأ�سباب ال تز�ل جمهولة ، و�أ�سرم �لنار يف ج�سده رغم 

حماوالت �ملو�طنني وم�سالح �حلماية �ملدينة �إنقاذه �إال �أن ذلك مل ُيجِد نفعا لُينقل �إىل م�سلحة 
�ال�ستعجاالت مب�ست�سفى �أحمد بن بلة 
وتقدمي �الإ�سعافات قبل حتويله �إىل 
م�سلحة �حلروق بامل�ست�سفى �جلامعي 

لباتنة �لتي ظل بها الأربعة �أيام �إىل �أن 
لفظ �أنفا�سه �الأخرية.  للعلم فاإن �أفر�د 

�ل�سرطة �لعلمية بخن�سلة با�سرت �لتحقيق 
يف �حلادثة �ملاأ�ساوية لك�سف �الأ�سباب 

�حلقيقية �لتي �أدت لوقوعها .

بن نا�سر مظلوم �إعالميا 
يف �إيطاليا

أشادت اجلماهري اإليطالية كثريًا، 
بالدويل اجلزائري إمساعيل بن 

ناصر، الذي ُيقدم مستويات كبرية مع 
نادي ميالن اإليطايل، حيث يتميز 

الالعب السابق ألرسنال بالروح 
القتالية العالية فوق أرضية امليدان، 

لكن هذه املرة جاءت اإلشادة من 
طرف املدير الرياضي يف نادي إمبويل 

يف حديثه ملوقع »توتو مريكاتو« 
اإليطايل، بقوله: »بن ناصر يبذل 

جهدًا كبريًا من أجل تثبيت نفسه، وهو 
ما نراه حاليًا بإظهار  معدنه الكبري، 
وأنا اعتربه أحد أحسن الالعبني يف 

منصبه بالعامل حاليًا، رغم أنه ال 
حيظى بالتغطية اإلعالمية املناسبة«.

�الأمري هاري 
يرد على جدته

قالت املتحدثة باسم 
األمري هاري وزوجته ميغان 
ماركل، إهنما لن يستخدما 

جمددا كلمة »ملكي« يف 
عالمتهما التجارية بعد 

بدء حياة جديدة يف كندا، 
مشددين على أن امللكة 
إليزابيث ال متلك كلمة 

»ملكي«. ويف منشور مفصل 
على موقعهما الرمسي، أكد 
الزوجان ما جاء على لسان 
املتحدثة هبما، مشريين إىل 
أن امللكة إليزابيث ال متلك 

كلمة »ملكي«.

حمتال ي�ستعمل 
�أختاما مقّلدة 

ن�سب على 
مئات �لعمال 
و �ملوظفني 

بال�سريعة يف 
تب�سة

�أفاد بيان خلية �الإعالم 
باملجموعة �لوالئية للدرك 

�لوطني بتب�سة، تلقت �لتحرير 
ن�سخة منه، �أن عنا�سر �لفرقة 

�الإقليمية للدرك �لوطني 
مبدينة �ل�سريعة يف والية تب�سة 
متكنت من �الإطاحة ب�ساب حمتال 

ينحدر من والية جماورة، 
متهم بالن�سب و �الحتيال على 

مئات �ل�سحايا من بطالني و 
موظفني، موهما �إياهم بت�سهيل 

عملية ح�سولهم على قرو�س 
و �متياز�ت مقابل دفع ت�سبيق 

مايل لفتح ح�سابات بنكية و 
�أتعاب.و ك�سف م�سدرناعن 

كون �ملتهم كان مو�سوع مذكرة 
بحث وطنية، يف ق�سايا ن�سب 

على ع�سر�ت �الأ�سخا�س و جاء 
توقيفه، عقب عملية تر�سد و 
تتبع، بعد ورود �إخبارية �إىل 

م�سالح �لدرك، تفيد بوجوده يف 
مدينة �ل�سريعة و بحوزته مئات 
�مللفات و �أختام مقلدة، قبل �أن 
تتم حما�سرته و توقيفه، حيث 
ُحول �إىل مقر �لدرك �لوطني، 

للتحقيق معه و ملو�جهته مع 
�ل�سحايا �لذي �أكدو� �سقوطهم 
يف حياله... متت �إحالته على 

�جلهات �لق�سائية �أين �أمرقا�سي 
�لتحقيق باإيد�عه �حلب�س �ملوؤقت 

بتهمة �لن�سب و�الحتيال.

واصل املهاجم الدويل اجلزائري 
أندي ديلور القصف كعادته وهذه 

املرة تعليقا عن الصورة اليت 
محلها الثنائي نيمار وباريديس، 

بعد مباراة باريس سان جريمان و 

مونبيلييه.و كانت القصة أن 
باريديس تبادل قميصه مع أندي 

ديلور، بعد تلك املباراة قبل أن 
يتصور به مع نيمار و يسخر 

النجم الربازيلي من أندي ديلور، 
كاتبا على صورة عناق لصديقي 
يف إشارة منه ألندي ديلور، الذي 

دارت بينهما مشاكل سابقة.و قال 
اندي ديلور من الرائع أن حيمل 
العب مثل نيمار قميصي , لكن 

من الغريب أن الالعب الثاين ال 
أعرفه )يقصد باريديس الذي 

تبادل معه القميص .)

�أندي ديلور يو��سل �إثارة 
�جلدل
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واليات �جلنوب �أكرث �ملعنيني ب�سيغة �سكنية جديدة 
�ستطلقها �حلكومة

لوؤي ي
--------------------

الربنامج  اأن  نصصا�صصري  واأكصصصد 
�ضي�ضمن  اجلصصديصصد  ال�ضكني 
�ضكنية  وحصصدة  مليون  اإن�ضاء 
و�ضيتم  الصص�صصضصصيصصغ،  مبختلف 
يف  الت�ضجيل  يف  الصص�صصروع 
ابتداء  هصصذا  اجلصصديصصد  الربنامج 
�ضنة  من  الثاين  اخلما�ضي  من 

.2024
الربنامج  اأن  نا�ري  واأو�ضح 
اجلديد �ضيكون مع التجهيزات 
�ضيا�ضة  بتف�ضيل  لها  املرافقة 

الإعانات.
هذا  من  باملائة   65 اأن  واأكصصد 
للمناطق  مصصوجصصه  الصصربنصصامصصج 
اجلنوبية  والصصوليصصات  الريفية 

واله�ضاب العليا.
كما اأمر وزير ال�ضكن ب�رورة 
بخ�ضو�ص  اجلهود  م�ضاعفة 
من  والت�ريع  ال�ضكن  جمال 

وترية الإجناز “.

وقال اإن “وترية تنفيذ امل�ضاريع 
حاليا  املقدرة  اجلارية  ال�ضكنية 
األصصف وحصصدة   927 بصصاأكصصر مصصن 
مل  منها  باملائة   30 �ضكنية، 

تنطلق بعد”.
مواعيد  “احرتام  ب�ضمان  واأمر 
منها  ال�ضكنات، خا�ضة  ت�ضليم 
م�ضاريع �ضيغة البيع بالإيجار”
ال�ضكن  وزيصصصر  اأعصصلصصن  كصصمصصا 

�ضحفية  نصصدوة  يف  والعمران، 
لل�ضمان  العليا  باملدر�ضة 
موقع  فتح  عن  الجتماعي، 
القليلة  الأيصصام  يف  عدل  وكالة 
من  املكتتبنی  لتمكنی  القادمة، 

اختيار �ضكناتهم.
املكتتبنی  الإجراء،  هذا  ويخ�ص 
الثالث،  ال�ضطر  دفعوا  الذين 
األف   120 عددهم  يبلغ  والذين 

 36 م�ضتوى  على  مكتتب 
عدل  وكالة  �ضت�رع  وليصصة. 
خالل الأيام القليلة القادمة يف 
األف   70 لإجناز  مناق�ضة  فتح 

وحدة �ضكنية جديدة.
وك�ضف وزير ال�ضكن والعمران 
واملدينة، اأن “وكالة عدل انتهت 
تقريبا من اإجناز حوايل 70 األف 

وحدة �ضكنية بالدرا�ضات”.

وكالة  “اأمرت  نا�ري  وقصصال 
الختيار  مصصواقصصع  بفتح  عصصدل 
هذه  بعد  يقنت  مل  ملن  بالن�ضبة 

ال�ضكنات”.
القطاع  جلصصصوء  اىل  واأ�صصصضصصصار 
من  التنظيمي  الإطصصار  لتحينی 
املتعلق  القانون  مراجعة  خالل 

بالتعمري و�ضيا�ضة املدينة.
واي�ضتنادا  اأنه  نا�ري،  واأكد 
اجلمهورية،  رئي�ص  لتعليمات 
لالإطار  التحينی  هذا  �ضي�ضمح 
التنظيمي باإدراج الأبعاد البيئية 
الطبيعة وكذا الجتماعية على 
�ضوء املكت�ضبات املحققة على 
التنمية  اأهداف  مبادئ   �ضعيد 

امل�ضتدامة.
ذلك  اأن  نصصا�صصري  واأو�صصضصصح 
الإنصص�صصضصصاف  ل�ضمان   �ضيتم 
خالل  من  الجتماعي،  والعدل 
تكثيف  على  القطاع  اعتماد 
اآليات  و�ضع  اأجل  من  اجلهود 
التعمري  فعالية  ل�ضمان  جديدة 

واحتياجات املواطننی.

ك�سف وزير �ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة، كمال نا�سري، عن دخول �سيغة �سكنية جديدة حيز �لتنفيذ �بتد�ء من �خلما�سي �لثاين من عام 2024 
تكون واليات �جلنوب �أكرب �ملعنيني بها.

�الإفر�ج عن �مل�سوّدة �الأوىل �إن�ساء مليون وحدة �سكنية مبختلف �ل�سيغ �بتد�ء من �سنة 2024
يف غ�سون 15 يوما، م�سوؤول 

بالرئا�سة:

تعديل �لد�ستور 
لن يكون على 

مقا�س �لرئي�س   
ك�ضف اأم�ص املكلف مبهمة 

لدى رئا�ضة اجلمهورية، 
حممد لعقاب، قرب النتهاء 
من امل�ضودة الوىل لتعديل 

الد�ضتور بعد 15 يوما، قائال 
اإن رئي�ص اجلمهورية عبد 

املجيد تبون، ل يريد د�ضتورا 
على املقا�ص اأو ل�ضخ�ضه 

ولكنه يريد د�ضتورا 
للجزائرينی.

و قال لعقاب، يف ندوة 
علمية حول التعديل 

الد�ضتوري واجلمهورية 
اجلديدة بجامعة اجلزائر 3،  
اإن رئي�ص اجلمهورية اأطلق 

م�روعا لتعديل عميق 
للد�ضتور، جت�ضيدا للتزاماته 
الص54 التي اأطلقها يف حملته 

النتخابية.
واأورد لعقاب، اأن الد�ضتور 
احلايل، اأثبت عجزه عن حل 

امل�ضكالت املطروحة يف 
املجتمع، خ�ضو�ضا فيما 
يتعلق بعجزه يف تف�ضري 
وجت�ضيد املادة 102 من 

الد�ضتور.
ولهذا، قال لعقاب،اإ الهدف 

من تعديل الد�ضتور، هو 
البناء لد�ضتور مرجعي، 

ي�ضتطيع اأبناوؤنا م�ضتقبال 
حل م�ضاكلهم بالرجوع اإليه.

واأكد املكلف مبهمة لدى 
رئا�ضة اجلمهورية، اأن رئي�ص 
اجلمهورية، ل يريد د�ضتورا 
ل�ضخ�ضه، بل د�ضتورا مبنيا 

على التوجيهات العاملية، 
خ�ضو�ضا يف م�ضاألة احلقوق 

واحلريات وامل�ضاواة.
م�ضيفا اأن الد�ضتور اجلديد، 
�ضيكون اللبنة الأوىل، لبناء 

موؤ�ض�ضات قوية، واعادة 
بناء جميع القواننی وفقا 
للتعديالت الد�ضتورية، 

وعلى راأ�ضها قانون 
النتخابات، لإعادة بناء 

موؤ�ض�ضات الدولة وعلى 
راأ�ضها املجل�ص ال�ضعبي 

الوطني.
واأكد لعقاب، باأنه �رف 

للجزائر، اأن تنخرط اجلامعة 
يف مناق�ضة تعديل الد�ضتور.

وك�ضف لعقاب عن وجود 
اإرادة لتوزيع  من 500 اىل 

700 م�ضودة على اجلمعيات 
التي تنتمي للمجتمع املدين 

مع ن�ر امل�ضودة يف موقع 
اإلكرتوين واإعطاء اجلميع 

لوؤي يحق الطالع عليها.

الوطنية  املنظمة  اأمصص�صصص  دعصصت 
اىل  امل�ضوؤولة  اجلهات  للمجاهدين 
ت�ضمح  التي  اخلطوات  كل  اتخاذ 
بكل  اجلمهورية  قواننی  بتطبيق 
تعلق  كلما  تردد”  ودون  “�رامة 
الثورة  لرموز  “الإ�ضاءة  بص  الأمصصر 

التحريرية”.
اأو�ضح  –كما  الدعوة  هذه  وتاأتي 
بصصيصصان مصصصن املصصنصصظصصمصصة الصصوطصصنصصيصصة 
مدير  “اأقدم  اأن  -بعد  للمجاهدين 
امل�ضيلة  لولية  ال�ضابق  الثقافة 
اأحد  وطنية  يف  الت�ضكيك  على 
والذهاب  التحرير  ثصصورة  رمصصوز 
موؤكدة   ” باخليانة  اتهامه  حد  اىل 
تطبيق  يف  ال�رامة  “انعدام  باأن 
ردعية  اإجصصصصراءات  مصصن  الصصقصصانصصون 
له  ت�ضول  من  حق  يف  ومنا�ضبة 
لهم  كان  من  على  التطاول  نف�ضه 
الوطن  متكنی  يف  الف�ضل  وحدهم 

عن  ف�ضال  �ضيادته،  ا�ضرتجاع  من 
لهما  كان  املنا�ضب،  العقاب  غياب 
من  اليوم  نراه  ما  ت�ضجيع  دور يف 
عن  لصصالإعصصالن  دفعتهم  جتصصصاوزات 
مواقفهم املعادية للرموز الوطنية”.

اأنصصه  بيانها  يف  املنظمة  وتصصصرى 
احلقيقية  النوايا  ك�ضف  “يتوجب 
القانون  وتفعيل  الأعصصداء  لهوؤلء 
حقهم  يف  و�صصرامصصة  جدية  بكل 
الصصذي  الصصظصصرف  هصصذا  يف  خا�ضة 
يف  بالت�ضكيك  فيه  نفاجاأ  اأ�ضبحنا 
الرجال  اأولئك  واإخال�ص  �ضدق 
الذين اآثروا تقدمي دمائهم واأرواحهم 
رج�ص  من  وطنهم  لتحرير  ثمنا 

الحتالل الفرن�ضي”.
وكصصصانصصصت املصصنصصظصصمصصة الصصوطصصنصصيصصة 
خالل  اأ�ضدرت  قد  للمجاهدين، 
�ضهر يناير املن�رم بيانا اأعربت فيه 
عن “اإدانتها ازاء كل من متليه نف�ضه 

التحريرية  الثورة  برموز  لال�ضاءة 
اأ�ضكال �ضواء  باأي �ضكل من   )…(

كانوا �ضهداء او جماهدين اأحياء”.
التحقيق  قا�ضي  فصصان   وللتذكري 
اأمر  قد  كان  امل�ضيلة  حمكمة  لدى 
باإيداع  املا�ضي  ال�ضهر  نف�ص  يف 
ال�ضابق  املدير  ظريف،  رابح  املتهم 
املوؤقت،  احلب�ص  للولية،  للثقافة 
قانون  من   11 املادة  باأحكام  عمال 
على  وبناء  اجلزائية  الإجصصصراءات 
من  املفتوح  البتدائي  التحقيق 
طرف ال�ضبطية الق�ضائية من اأجل 

وقائع ذات طابع جزائي”.
وقد متت احالة  املعني على قا�ضي 
بتهم  املحكمة  ذات  لدى  التحقيق 
اجلمهور  لأنظار  “عر�ص  جنحتي 
الإ�صصرار  �ضاأنها  من  من�ضورات 
وامل�ضا�ص  الوطنية  بامل�ضلحة 
ب�ضالمة و وحدة الوطن” و هو فعل 

معاقب عليه بن�ص املادة 96 و 79 
من قانون العقوبات واملادتنی 52 و 
66 من قانون املجاهد وال�ضهيد اإىل 
جانب اإنهاء مهامه من طرف وزارة 

الثقافة”.
العامة  النيابة  اأكصصصدت  بصصدروهصصا 
“ممثل  اأن  البليدة  ق�ضاء  ملجل�ص 
اأي  عنه  ت�ضدر  مل  العامة  النيابة 
عبارات من �ضاأنها امل�ضا�ص برموز 
�ضخ�ص  اأو  التحريرية  الصصثصصورة 

ال�ضهيد عبان رم�ضان”.
وجاء يف بيان �ضحفي لهذه الهيئة 
ملجل�ص  العامة  النيابة  “تعلم   :
ق�ضاء البليدة الراأي العام اأنها تفند 
الإعالم  و�ضائل  بع�ص  تداولته  ما 
التوا�ضل  مواقع  بع�ص  و  اخلا�ضة 
الجتماعي حول جمريات حماكمة 
املدعو )ح.ح( مبحكمة الأربعاء يوم 

20 فرباير اجلاري”.

التحري  “وبعد  اأنه  البيان  واأ�ضاف 
تبنی  املحاكمة  هذه  جمريات  حول 
باجلل�ضة  العامة  النيابة  ممثل  اأن 
املذكورة مل ت�ضدر عنه اأية عبارات 
الثورة  برموز  امل�ضا�ص  �ضاأنها  من 
التحريرية اأو �ضخ�ص ال�ضهيد عبان 

رم�ضان”.
وذكر البيان اأنه اأثناء هذه املحاكمة 
لأجل  العامة  النيابة  ممثل  رافصصع 
بها  املتابع  اجلرمية  اأركصصان  اإثبات 
املخولة  لل�ضالحيات  طبقا  املتهم 

له قانونا.
“وخالفا  اأنصصه  البيان  اأ�صصضصصار  كما 
النتهاء  وبعد  فاإنه  تداوله  مت  ملا 
املحكمة  ان�رفت  املرافعات  من 
ب�ضبب طارئ من  ولي�ص  للمداولة 
طوارئ اجلل�ضة يكون قد وقع بنی 

ممثل النيابة وهيئة دفاع املتهم”.
لوؤي ي

منظمة �ملجاهدين تطالب بتطبيق �لقو�نني دون تردد �سد �مل�سيئني لرموز �لثورة
قالت �إن غياب �لعقاب �ملنا�سب �سّجع ما نر�ه �ليوم من جتاوز�ت

اإدارة  جمل�ص  رئصصيصص�صصص  اأكصصصد 
ل�ضناعة  العمومي  املجمع 
"تونيك  التعليب  و  الصصصورق 
يعالوي  اإدريصص�صصص  �ضناعة"، 
يعّد  الن�ضاط  ا�ضتئناف  اأن 
امل�ضنع  لإنقاذ  الوحيد"  "اخليار 
"الإفال�ص"  �ضيناريو  م�ضتبعدا 
بص  يقدر  عجز  ت�ضجيل  رغصصم 
يبقى  فيما  دينار،  ماليري   10
العمال م�رون على الإ�راب 

املفتوح.
الإ�صصراب  من  اأ�ضبوع  وبعد 

عمال  ي�ضٌنه  الصصذي  املفتوح، 
امل�ضنع احتجاجا على تاأخر دفع 
الذي  املايل  العجز  الأجور جراء 
�ضنوات،  منذ  املجمع  يعي�ضه 
اأنه  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  يرى 
اإنقاذ  اأجل  من  خيار  يوجد  "ل 
العمل  ا�ضتئناف  غري  املجمع 
وعودة وحدات امل�ضنع لالإنتاج، 
ي�ضمح  جناعة،  ملخطط  وفقا 
�ضنة  خالل  العجز  با�ضتدراك 
توافقية  نظرة  اإطار  يف   2020

تر�ضي جميع الأطراف".

"جناعة وجناح"  واعترب يعالوي 
اإدارة  جمل�ص  عمل  خمطط 
ا�ضتجابة  مبدى  مرهون  املجمع 
لإنصصقصصاذ  وانصصخصصراطصصهصصم  العمال 
خا�ضة  خصصصالل  مصصن  املصص�صصضصصنصصع 
حد  وو�ضع  الن�ضاط  ا�ضتئناف 
التي و�ضفها  الإ�راب،  حلركة 
الناحية  من  �رعية"  "غري  بص 
دون  "جاءت  لأنها  القانونية 
�ضابق اإنذار اأو اإ�ضعار بالإ�راب 
اإثر جمعية عامة وغري منطقية".
املتاأخرة  الأجصصصور  �ضب  وعصصن 

اإدارة  منذ �ضهر  جانفي، ح�ضب 
يتحدث  حصصنی  يف   -- املجمع 
�ضهر  منذ  تصصاأخصصر  عصصن  العمال 
اأن  امل�ضوؤول  اأكصصد  دي�ضمرب-- 
لدفعها"،  مصصوجصصودة  "احللول 
معلنا عن قرب و�ضوله لتفاق 
متويل  على  احل�ضول  اأجصصل  من 
تغطية  يف  امل�ضنع  حاجيات 
ب140  املقدرة  الأجصصور  كتلة 
�ضهريا،علما  ديصصنصصار  مليون 
ال�ركة  راأ�صصضصصمصصال  معدل  اأن 
ال�ضهري امل�ضجل موؤخرا مل يتعّد 

الص 120 مليون دينار.
"التحلي  اإىل  العمال  ودعصصصا 
التعقل  و  احلكمة  و  بالرزانة 
فوق  امل�ضنع  م�ضتقبل  جعل  و 
التي  الدعوة  اعتبار"، وهي  كل 
النقابي  الصصفصصرع  عنها  يصصوافصصق 
لالحتاد العام للعمال اجلزائرينی، 
لصصكصصن بصصتصصحصصفصصظ عصصصن مصصدى 
باآجال  يطالب  حيث  جديتها،  
مكتوب  تعهد  و  حمددة  زمنية 

لتنفيذها، ح�ضب ما اأفاد به.
لوؤي ي

عمال جممع "تونيك" ي�سرون على �الإ�سر�ب �ملفتوح
رئي�س جمل�س �الإد�رة ي�ستبعد �إفال�سه رغم ت�سجيل عجز بـ10 مليار�ت دينار



04 األربعاء  26  فيفري 2020 م الموافق  لـ 02 رجب 1441 هـ 

�العتماد على �ملياه �جلوفية ومياه �لبحر �ملحالة ملجابهة �سّح �الأمطار

حممد علي 
-----------------

مناطق  كافة  عرب  ال�ضدود  �ضجلت 
الوطن انتعا�ضا كبريا يف ن�ضبة المتالء 
اأكده  ما  وهو  اجلفاف،  موجة  بروز  قبل 
براقي«  »اأرزقصصي  املائية  املصصوارد  وزيصصر 
الصصذي  الوطني  اللقاء  هام�ص  على 
واملحلية  املركزية  الإطصصارات  بنی  جمع 
للقطاع، اإىل جانب م�ضريي املوؤ�ض�ضات 
املكلفة باخلدمة العمومية للمياه لبحث 
تطبيق ورقة طريق القطاع املنبثقة عن 
اأن  اأبرز  حيث  احلكومة،  عمل  خمطط 
ن�ضبة املياه املخزنة �ضواء على م�ضتوى 
على  وكذا  اجلوفية،  املياه  اأو  ال�ضدود 
م�ضتوى مراكز حتلية املياه تعترب كافية 

لتلبية حاجيات املواطننی العام اجلاري، 
حيث اأكد الوزير اأن الإنتاج ال�ضنوي من 
املاء ال�روب يقدر بص3.6 مليارات مرت 
مكعب، م�ضيفا اأن هذه الكمية ل حتقق 
ب�ضبب  فرد  لكل  كافية  يومية  ح�ضة 
التي  لل�ضبكات  ال�ضعيفة  املردودية 
تفوق%50 ، اإل اأن ا�ضرتاتيجية الوزارة 
ومياه  اجلوفية  املياه  على  العتماد  يف 
الأمطار  �ضح  ملجابهة  املحالة  البحر 
اجلفاف  م�ضكلة  جتصصاوز  من  �ضتمكن 
املحتمل.  يف ال�ضياق ذاته، اأرجع الوزير 
تاأخر الأمطار هذه ال�ضنة اإىل التغريات 
العامل، واأن احلل يكمن يف  املناخية يف 
بهما  تزخر  للماء  م�ضدرين  بنی  اجلمع 
توجد  التي  اجلوفية  املياه  وهما  اجلزائر، 

اجلزائري،  اجلنوب  يف  كبرية  بكميات 
ال�ضواحل  يف  املصصحصصالة  البحر  ومصصيصصاه 

العتماد  �ضيتم  اأنه  موؤكدا  ال�ضمالية، 
لتلبية  امل�ضدرين  م�ضتقبال على هذين 

امل�ضتوى  على  املصصواطصصنصصنی  حاجيات 
الوطني..

طماأن وزير �ملو�رد �ملائية »�أرزقي بر�قي«،باأن �لبالد حتوز �حتياطات   
�أريحية  بكل  �لوطنية  �الحتياجات  لتغطية  تكفي  �لتي  �ملائية  �ملو�رد  من  كافية 
�لوطني، ف�سال  �مل�ستوى  باملائة على   63 بن�سبة  �ل�سدود  �متالء  بعد  �لعام،  هذ� 
�لبحر  ومياه  �جلوفية  �ملياه  على  �ستعتمد  �أنها  �أكدت  �لتي  �لوز�رة  خطط  عن 

�سح �الأمطار..  �ملحالة ملجابهة 

 وز�رة �ملو�رد �ملائية توؤكد �سمان �حتياجات �ملو�طنني

العدد
1937

اجلزائر،  مل�ضفاة  العام  املدير  اأ�صصضصصار 
ح�ضان بوخالفة اإىل اأن م�ضاريع حتديث 
بت�ضدير  للجزائر  �ضي�ضمح  امل�ضايف 

البنزين ابتداء من �ضنة 2021.
التي  اجلزائر  اأن  بوخالفة  اأو�ضح  و 
من  طن  مليون   2.7 يقارب  ما  انتجت 
البنزين �ضنة 2019، جلاأت اإىل ا�ضترياد 
حاجيات  تغطية  اأجصصل  من  املصصادة  هصصذه 
ال�ضوق الوطنية التي تقارب 4 مالينی 
طن و لكن مع ارتفاع طاقات امل�ضايف 
يف �ضمال البالد التي متت اعادة تاأهيلها 
اجلزائر  الأخصصصرية،فصصصاإن  ال�ضنوات  يف 
�ضتبلغ الكتفاء الذاتي يف �ضنة 2020 
ابتداء  الت�ضدير  بغية  فائ�ضا  �ضتنتج  و 

من 2021.
و اأبرز املدير العام مل�ضفاة اجلزائر خالل 
مرا�ضم تد�ضنی هياكل جديدة و م�ضفاة 
الوزير  بح�ضور  العا�ضمة  باجلزائر 
قدرات  اأن  جصصراد،  العزيز  عبد  الأول 
النتاج �ضرتتفع اأكر مع دخول م�ضفاة 
 ،2024 �ضنة  )ورقلة(  م�ضعود  حا�ضي 
�ضوناطراك،  توقعات  ح�ضب  م�ضيفا 
فاإنه من املنتظر ان تنتج اجلزائر حوايل 

 2026 7 مالينی طن من البنزين �ضنة 
لالأ�ضواق  موجهة  طن  مليون   2 منها 
اخلارجية.اأما فيما يتعلق بوقود الديزل، 
قال ال�ضيد بوخالفة اأن اجلزائر �ضت�ضتمر 
لتبداأ يف   2023 اإىل غاية  ا�ضترياده  يف 
ت�ضديره �ضنة 2024 مع دخول م�ضفاة 
اخلدمة.للتذكري  حيز  م�ضعود  حا�ضي 
الديزل  وقصصود  من  اجلزائر  انتاج  فصصاإّن 
بينما   2019 �ضنة  طن  مالينی   8.5
مالينی   10 من  اأكر  ا�ضتهالكها  بلغ 
طن.و اأ�ضاف بوخالفة يف ذات ال�ضياق 
يتغري كثريا  احلايل لن  املخطط  ان هذا 
لكن  القادمة  الأربصصع  ال�ضنوات  خالل 
2024 �ضريتفع النتاج  مع حلول �ضنة 
 12.5 يقارب  ما  اإىل  ملحوظة  ب�ضفة 
مليون طن.و ح�ضب الأرقام التي قدمها 
اجلزائرية  امل�ضايف  فاإن  بوخالفة  ال�ضيد 
 2025 انتاج فائ�ص �ضنة  �ضت�ضتمر يف 
طن  مالينی   4 يصصقصصارب  مبصصا   2026 و 
جمموع  من  للت�ضدير   �ضتخ�ض�ص 
16 مليون طن مت انتاجها على امل�ضتوى 

املحلي.
ق/و

�جلز�ئر �ست�سرع يف ت�سدير �لبنزين 
�بتد�ء من 2021

اجلزائرية  الفالحية  املنتوجات  �ضّكلت 
املقام  الدويل  الفالحة  معر�ص  يف  احلدث 
مار�ص   1 غاية  اإىل  ميتد  الصصذي  بباري�ص، 
25 عار�ضا جزائريا من  املقبل، حيث متكن 
عر�ص منتجاتهم الفالحية التي ا�ضتقطبت 
الكثري من املوّردين الأوروبينی النا�ضطنی 

بالأ�ضواق العاملية.
الطبعة  يف  احلدث  �ضنع  اجلزائر  توا�ضل 
الذي  للفالحة  الصصدويل  لل�ضالون   57 الص 
باري�ص،  الفرن�ضية  بالعا�ضمة  احُت�ضن  
حصصيصصث متصصكصصن املصص�صصضصصاركصصون اجلصصزائصصريصصون 

فر�ص  من  عار�ضا-   25 عددهم  -والبالغ 
منتوجاتهم الفالحية، حيث عر�ص املنتجون 
املنت�ضبون  الفالحيون  وامل�ضتثمرون 
يف  بباري�ص،  للفالحية  الوطنية  للغرفة 
مربعا،  مرتا   350 م�ضاحته   تبلغ  جناح 
التناف�ص مع ع�رات  و  خمتلف منتجاتهم 
العار�ضنی من 23 دولة اأجنبية، خا�ضة يف 

جمال املنتوجات الفالحية املو�ضمية.
اجلزائرية  امل�ضاركة  اأهصصداف  وبخ�ضو�ص 
الغرفة  اأكصصدت  العاملية،  التظاهرة  لهذه 
الطرف  اأن  بباري�ص  للفالحة  الوطنية 

الأخرية  الفرتة  يف  جاهدا  ي�ضعى  اجلزائري 
لربط ات�ضالت مع امل�ضتوردين املحتملنی 
الرتويج  يتم  حتى  الأجنبية،  بصصالصصدول 
م�ضتوى  على  اجلصصزائصصريصصة  للمنتوجات 

الأ�ضواق العاملية،
القت�ضادية  التظاهرة  هصصذه  خصصالل  ويتم 
حملية  جزائرية  منتوجات  عصصدة  عر�ص 
الفواكه  الزيتون،  التمور، زيت  على غرار 

واخل�ر، وغريها من املنتوجات احليوانية.
املوعد  هذا  يف  اجلزائر  م�ضاركة  اإطار  يف 
بفرن�ضا  اجلصصزائصصري  ال�ضفري  قصصام  الصصدويل، 
اجلزائري  اجلناح  بزيارة  لبديوي  �ضالح 
خالل  من  الدعم  لتقدمي  ال�ضالون،  يف 
فرن�ضا  يف  اجلزائرية  املنتوجات  اإقصصحصصام 
كما  عامة،  الأوروبية  الأ�ضواق  و  خا�ضة، 
من  للرفع  اجلهود  موا�ضلة  على  �ضجعهم 
الإمكانيات التناف�ضية للمنتجات اجلزائرية 

على م�ضتوى الأ�ضواق العاملية.
اأن امل�ضاركة اجلزائرية تندرج �ضمن  يذكر 
بعث  اإعصصادة  اإىل  الرامية  احلكومة  خطط 
اأهمية  باإعطاء  ذلك  و  الوطني،  القت�ضاد 
اأكرب للقطاع الفالحي الذي ي�ضكل ركيزة 

اأ�ضا�ضية للتنمية.
ق/د

��ستقطبت �مل�ستوردين �ملحتملني من �لدول �الأجنبية

�ملنتوجات �لفالحية �جلز�ئرية ت�سنع �حلدث مبعر�س باري�س

ال�ضنوية  النتاجية  القدرات  ارتفعت 
وحصصدات  دخلت  التي  اجلصصزائصصر  مل�ضفاة 
انتاجها حيز اخلدمة اول ام�ص لت�ضل اإىل 
مليون  7ر2  مقابل  طنا  مالينی  645ر3 

طن قبل �ضنة.
الديزل  وقود  انتاج  قدرات  فاإن  وبهذا 
665.280 طنا يف �ضنة  قد ارتفعت من 
ح�ضب  طنا   1.186.268 اإىل   2019
مرا�ضيم  خصصالل  قدمت  التي  الأرقصصصام 
للم�ضفاة،  اجلديدة  املحطات  تد�ضنی 
بح�ضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.

كما ت�ضاعفت قدرات انتاج غاز البرتول 
 269 اإىل  لت�ضل  مصصرات  بثالث  املميع 
اأطنان   79.110 مقابل  �ضنويا  طن  األف 
قبل اعادة تهيئة امل�ضفاة الواقعة ب�ضيدي 

رزين برباقي.
والعادي،  املمتاز  البنزين  وبخ�ضو�ص 
لإنصصتصصاج  حصصدا  امل�ضفاة  و�ضعت  فقد 

لتعوي�ضهما  الوقود  من  النوعنی  هذين 
بالبنزين دون ر�ضا�ص بقدرة انتاج تبلغ 

1.300.000 طن.
النتاجية  قدراتها  من  امل�ضفاة  ورفعت 
اإىل  لت�ضل  جيت"  "كريو  لصصوقصصود 
طنا،   435.240 مقابل  طنا   620.741

ح�ضب نف�ص املعطيات.
قدرة  برفع  امل�ضفاة  ت�ضغيل  و�ضي�ضمح 
وانتاج  اجلزائري  اخلام  البرتول  معاجلة 
مع  النصصتصصاج  اأداة  تكييف  مع  الصصوقصصود، 
املعايري النوعية )اأورو V( ومعايري الأمن 

ال�ضناعي واملعايري البيئية.
وبعد اأزيد من �ضنتنی من اأ�ضغال التهيئة 
للهند�ضة  ال�ضيني  املجمع  بها  قام  التي 
م�ضفاة  ت�ضليم  مت  والبناء،  البرتولية 
اجلزائر يف فرباير 2019 قبل ال�روع يف 
املحطات  ملختلف  التدريجي  الت�ضغيل 

التابعة لها.

ويف مايو 2019، عرفت امل�ضفاة ت�ضغيل 
النفايات  مبعاجلة  املتعلقة  وحصصداتصصهصصا 
اجلوي،  والتقطري  والتخزين  ال�ضناعية 
وكذا معاجلة وف�ضل غاز البرتول املميع.
 ،2020 وفرباير   2019 نوفمرب  وبصصنی 
 MS وحدة  تن�ضيب  اىل  امل�ضفاة  جلاأت 
املوجهة  املكونات  لإنتاج   BLOCK
 RFCC Block البنزين ووحدة  لإنتاج 

للتك�ضري احلفزي.
مراقبة  بقاعة  اأي�ضا  امل�ضفاة  وتصصزودت 
ملختلف  الرقمي  للت�ضيري  مركزية 
جديد  ومبخرب  واأمنها،  الإنتاج  وحصصدات 

ملراقبة مطابقة املنتوجات.
اجلديدة،  املحطات  اإىل  زيارته  وخالل 
املعاد  امل�ضفاة  الأول  الوزير  و�ضف 
الذي  احلقيقي"  "املك�ضب  ب  تهيئتها 
من  اجلصصزائصصر  مصصصوارد  بتثمنی  ي�ضمح 

املحروقات.

املتجددة  الطاقات  ادمصصاج  اإىل  دعا  كما 
لأجل تلبية حاجيات الوحدات يف جمال 
غري  طاقوية  م�ضادر  وفق  الكهرباء، 

ملوثة.
اأنه "يجب اأن تكون هذه امل�ضفاة  واأ�ضار 
اأجل  مثال للم�ضانع الأخرى بالبالد من 
لأجل  املتجددة  املوارد  طاقات  ا�ضتعمال 

اجناح انتقالنا الطاقوي".
مل�ضفاة  اجلديدة  املن�ضاآت  �ضكلت  كما 
اجلزائر العا�ضمة حيز اخلدمة التي تتزامن 
مع الذكرى املزدوجة لتاأميم املحروقات و 
تاأ�ضي�ص الحتاد العام للعمال اجلزائرينی، 
منا�ضبة لل�ضيد جراد للرتكيز على اأهمية 
املورد الب�ري و ال�ضباب ل�ضيما يف بناء 

"اجلزائر اجلديدة".
التنمية.  اأ�ضا�ص  هو  "العمل  اإن  قال  و 
احلقيقية.  ثروتنا  هو  الب�ري  موردنا 
�ضتبنى  اجلديدة  اجلزائر  اأن  من  واثق  اأنا 

بف�ضل تعبئة جميع اأبنائها".
مع  الصص�صصراكصصة  اإىل  تصصطصصرق  اأن  بعد  و 
ال�ضينينی يف اإطار م�روع اإعادة تاأهيل 
الوزير  اأبرز  العا�ضمة،  اجلزائر  م�ضفاة 
الأول الدور الهام لإقامة "تعاون متوازن 
القت�ضاد  و  ال�ضيادة  يحمي  عقالين  و 
الوطني" يف تعزيز العالقات بنی اجلزائر 

و �ركائها.
و انتقل ال�ضيد جراد بعد ذلك اإىل حا�ضي 
مركب  لتد�ضنی  ورقلة(  )ولية  م�ضعود 

"ZCINA"  و خمتلف من�ضاآته.
للوزير  بالن�ضبة  اأي�ضا  الأمصصر  يتعلق  و 
الأول بتكرمي الفرق على م�ضتوى قاعدة 
يف  �ضاهموا  الذين  ل�ضوناطراك،  "اإرارا" 
لإعادة  بئر  م�ضتوى  على  حريق  اإخماد 
جانفي   يف  وقصصع  الصصصذي  الصصغصصاز،  حقن 

املن�رم.
ق/و

�رتفاع �لقدر�ت �الإنتاجية مل�سفاة �جلز�ئر  �إىل 6ر3 ماليني طن �سنويا



األربعاء  26  فيفري 2020 م الموافق  لـ 02 رجب 1441 هـ 05

العدد
1937

  �سعار�ت "لكل جيل ثورته" تعود �إىل حر�ك �لثالثاء  

لوؤي ي
-----------------

املواطننی  من  عصصدد  و  الطلبة  وجصصاب 
ع�ضية  للعا�ضمة  الرئي�ضية  ال�ضوارع 
على  كاملة  �ضنة  مبصصصرور  الحصصتصصفصصال 
الص26  يف  انطلق  الذي  الطلبة   حراك 
�ضارع  بينها  من   ،2019 فيفري  من 
و�ضاحة  مهيدي،  بن  العربي  ال�ضهيد 
�ضارع  اإىل  و�ضول  املركزي،  الربيد 
الأعالم  رافعنی  مراد،  ديدو�ص  ال�ضهيد 
بالإفراج  ُتطالب  و�ضعارات  الوطنية 
موقويف  و  ال�ضيا�ضينی  املعتقلنی  عن 
�ضورا  بع�ضهم  رفصصع  بينما  احلصصصراك، 
بع�ص املعتقلنی.و جدد الطلبة مطالبهم 

دولة  وبناء  اجلذري  التغيري  ب�رورة 
وحرية  والدميقراطية  والعدالة  القانون 
الطلبة  احلصصراكصصيصصون  ورّدد   التعبري، 
يقرر"،  اللي  هو  "ال�ضعب  �ضعارات 
و"لكل  ال�ضلطة"  م�ضدر  و"ال�ضعب 
هي  اجليل  هصصذا  ثصصورة  و  ثورته  جيل 
ل�ضالح  رافعوا  و   "2019 فيفري   22
ال�ضحافة،  حرية  و  العدالة  اإ�ضالح 
مبوا�ضلة  مت�ضكهم  على  م�ضددين 
مطالب  جميع  حتقيق  حنی  اإىل  احلراك 
هذه  وتاأتي  �ضنة،  منذ  املرفوعة  احلراك 
فيه  اأعلنت  الذي  الوقت  يف  امل�ضريات 
تعديل  م�ضودة  اأن  اجلمهورية  رئا�ضة 
خرباء  يعكف  التي  املرتقب  الد�ضتور 
جاهزة  �ضتكون  اإعدادها،  على  قانون 

يف  ذلك  اأ�ضبوعنی.وجاء  غ�ضون  يف 
موؤمتر �ضحايف عقده حممد لعقاب،وهو 
اجلمهورية. رئا�ضة  لدى  مبهمة  مكلف 
وح�ضب "لعقاب"، فاإن جلنة اخلرباء التي 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  كلفها 
اإعداد  يف  كبرية  اأ�ضواطا  قطعت  تبون 
تقريبا  لها  وبقي  الد�ضتور،  م�ضودة 
الوثيقة.واأو�ضح  هذه  لإنهاء  يوما   15
�ضتقوم  لعملها،  اللجنة  اإنهاء  فور  اأنه 
لفتح  امل�ضودة؛  بن�ر م�ضمون  الرئا�ضة 
خمتلف  مع  ب�ضاأنها  �ضيا�ضي  نقا�ص 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  الفعاليات،لأن 
املجيد تبون ل يريد د�ضتورا ل�ضخ�ضه 
رئي�ص  ككل.وكلف  للجزائرينی  واإمنصصا 
ع�ضًوا، اجلمهورية يف الص8 من جانفي املا�ضي،   17 من  مكونة  خصصرباء  جلنة 

اأحمد  الدويل  الد�ضتوري  اخلبري  بقيادة 
جديد،  د�ضتور  م�ضودة  باإعداد  لعرابة، 

خالل 3 اأ�ضهر كحد اأق�ضى.

�لذين  �لطلبة  خاللها  رّدد  �ل�سهد�ء،  �ساحة  من  كالعادة  �النطالقة  كانت  �ين  �لطالبي  �حلر�ك  عمر  من  �لـ53  �لثالثاء  م�سرية  يف  خرجو�  �الأ�سبوعية،حيث  م�سري�تهم  يف  �خلروج  �أم�س  �لطلبة  جدد 
�ن�سم �ليهم مو�طنون من خمتلف فئات �ملجتمع �سعار�ت  معتادة.

مت�سك مبو��سلته �إىل حني حتقيق جميع �ملطالب �ملرفوعة منذ �سنة

للعمال  العام  لالحتاد  العام  الأمنی  اعترب 
بحا�ضي  لباط�ضة   �ضليم  اجلصصزائصصريصصنی، 
التغيري  معركة  "بداأ  الحتصصاد  ان  م�ضعود، 
من  النقابية  املركزية  لتطهري  ال�ضامل 
""�ضيا�ضة  ال�ضوائب و الدخالء، م�ضيفا ان 
النقابية  القواعد  اإعطاء  التغيري ت�ضبو اىل 

كل احلرية يف اختيار ممثليها".
و  عمال  مع  لقاء  خصصالل  لباط�ضة  قصصال  و 
اإطارات و نقابيي �ركة �ضوناطراك، حتت 
جراد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  رئا�ضة 
املزدوجة  الذكرى  فرباير،   24 مبنا�ضبة، 
اجلزائرينی  للعمال  العام  الحتاد  لتاأ�ضي�ص 
اأن   ،)1971( املحروقات  لتاأميم  و   )1956(
الحتاد "بداأ معركة التغيري ال�ضامل لتطهري 
املركزية النقابية من ال�ضوائب و الدخالء و 
الذين اأ�ضاوؤوا اىل العمل النقابي و الحتاد"، 
و م�ضيفا ان "�ضيا�ضة التغيري التي نتبناها 
كل  النقابية  القواعد  اإعطاء  اىل  ت�ضبو 

احلرية يف اختيار ممثليها".
"كافة  العام  الأمنی  دعا  ال�ضدد،  هذا  ويف 
العمال اىل اللتحاق بالحتاد العام للعمال 
قد  الولءات  "عهد  اأن  موؤكدا  اجلزائرينی"، 
وىل و ان الفا�ضل و الفي�ضل هو ال�ضندوق 
امل�ضوؤوليات  تويل  يف  الطريق  يفتح  الذي 

النقابية على جميع امل�ضتويات".
و اأ�ضار لباط�ضة اىل ان "املعيار الوحيد يف 
و  الكفاءة  هو  النقابية  امل�ضوؤوليات  تويل 
ال�ضتعداد على الدوام للدفاع عن م�ضالح 

حماية  و  بان�ضغالتهم  التكفل  و  العمال 
املوؤ�ض�ضات و منا�ضب ال�ضغل".

لتاأ�ضي�ص  املزدوجة  الذكرى  وبخ�ضو�ص 
لتاأميم  و  اجلزائرينی  للعمال  العام  الحتاد 
احلدث  هذا  ان  امل�ضوؤول  قال  املحروقات، 
ا�ضرتجاعا  و  ل�ضتقاللنا  "ا�ضتكمال  كان 
و  الصص�صصضصصعصصب  ثصصصصروات  عصصلصصى  ل�ضيادتنا 
الع�ضابات  التهمتها  التي  الأمصصة  خريات 
ال�ضتعمارية  بالأم�ص و"ع�ضابات اليوم" 
و  ظلما  عليها  لال�ضتيالء  جتصصراأت  التي 

ف�ضادا.
للعمال  العام  الحتاد  ان  لباط�ضة  اأ�ضاف  و 
ملواكبة  بالتغيري  اليوم  ملزم  هو  اجلزائرينی 
التحولت املت�ضارعة التي ت�ضهدها اجلزائر 
منذ  القطاعات  و  املجالت  خمتلف  يف 
فرباير   22 يف  ال�ضعبي  احلصصراك  انطالق 
 12 لص  الرئا�ضية  النتخابات  و   2019
دي�ضمرب الفارط، التي ا�ضفرت عن برنامج 
التحول لبناء "اجلزائر اجلديدة املتحررة من 
القيود و الف�ضاد و الرداءة و النهب املنظم و 

البريوقراطية".
و يف هذا ال�ضدد، اكد امل�ضوؤول ان الحتاد 
هذا  "�ضيدعم  اجلزائرينی  للعمال  العام 
التحول و هذا التجدد الوطني"، م�ضيفا ان 
الحتاد  لتاأ�ضي�ص  املزدوجة  الذكرى  تخليد 
العام للعمال اجلزائرينی وتاأميم املحروقات، 
يعود اليوم من بوابة اأخرى يقودها وطنيون 
خمل�ضون يف مواقع و درجات خمتلفة من 

امل�ضوؤولية .
تثمنی  اىل  النقابينی  امل�ضوؤول  دعصصا  كما 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  قرار 
الوقت  يف  ال�ضيادي  و  الوطني  لتدخله 
املنا�ضب للحيلولة دون طرد 900 عامل من 
م�ضريا  خا�ص،  نقال  هاتف  متعامل  �ركة 
اجلزائرينی،  للعمال  العام  الحتصصاد  ان  اىل 
عن  للدفاع  جمندا  الصصدوام  على  �ضيكون 

الوطن و موؤ�ض�ضات اجلمهورية و العمال.
واأ�ضار لباط�ضة اىل ان الحتاد العام للعمال 
اجلزائرينی وجد يف خمطط عمل احلكومة 
الربملان  قبل  من  موؤخرا  عليه  امل�ضادق 
بع�ص  تلبي  تفا�ضيل  و  اأجصصزاء   " بغرفتيه 
رئي�ص  تعليمات  ان  م�ضيفا  مطالبنا"، 
اجلمهورية حلماية املنتوج الوطني و التكفل 
بفتح  اللتزام  و  الظل"  "مناطق  ب�ضكان  
"يعطي  الجتماعينی  ال�ركاء  مع  احلوار 
طماأنينة و يفتح اآفاقا اأو�ضع لتحقيق تالحم 

و ت�ضامن اأو�ضع بنی اجلزائرينی".
تكرمي  كذلك  عرف  الذي  اللقاء  ان  يذكر 
الفروع  و  �ضوناطراك  عمال  من  العديد 
الصصوزراء،  من  العديد  ح�ره  لها،  التابعة 
اجلماعات  و  الداخلية  وزير  راأ�ضهم  على 
املحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود، و 
وزير الطاقة، حممد عرقاب، و كذا الرئي�ص 
توفيق  �ضوناطراك،  ملجمع  العام  املدير 

حكار.
ق/و

�الحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني منح �لقو�عد �لنقابية 
كل �حلرية يف �ختيار ممثليها

حول  ملتقى  الصصدفصصاع،  وزارة  نظمت 
مت  وانعكا�ضاتها،  الع�ضكرية  ال�ضناعات 
النعكا�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  خالله 
لهذه  اجلصصيصص�صصص  قصصيصصادات  توليها  الصصتصصي 
الدفاع  اوزارة  بيان  ال�ضناعات.وك�ضف 
برنامج  جت�ضيد  اإطصصار  :“يف  اأنصصه  الوطني 
 ،2019-2020 ل�ضنة  العلمية  الن�ضاطات 
والتقومي  للوثائق  الع�ضكري  املعهد  نظم 
وال�ضتقبالية لوزارة الدفاع الوطني، اأم�ص 
الوطني  بالنادي   2020 25 فرباير  الثالثاء 
للجي�ص ببني م�ضو�ص، ملتقى حول “تطور 
وانعكا�ضاتها”. الع�ضكرية  ال�ضناعات 
امللتقى   هذا  اأ�ضغال  افتتاح  على  واأ�صصرف 
دائرة  رئي�ص  علي،  عكروم  اللواء  ال�ضيد 
الوطني  اجلي�ص  لأركان  والإمداد  التنظيم 

ال�ضعبي، وهذا بح�ضور اإطارات من اجلي�ص 
الوطني ال�ضعبي وباحثنی جامعينی وممثلنی 
عن هيئات التكوين التابعة لوزارة الدفاع 
امللحقنی  م�ضاركة  اإىل  بالإ�ضافة  الوطني، 

الع�ضكرينی املعتمدين يف اجلزائر.
ت�ضليط  اإىل  امللتقى  هذا  يهدف  لالإ�ضارة، 
القيادة  توليها  التي  الأهمية  على  ال�ضوء 
لتطوير  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ص  العليا 
خالل  من  خا�ضة  الع�ضكرية،  ال�ضناعات 
الدقيقة،  التكنولوجيات  يف  التحكم 
واإنتاج  وت�ضميم  الأ�ضلحة  اأنظمة  و�ضيانة 
ال�رورية،  والتجهيزات  املعدات  وتطوير 
لقواتنا  العملياتية  اجلاهزية  ل�ضمان 

امل�ضلحة.
ق/و

�للو�ء عكروم ي�سرف على �فتتاح ملتقى 
حول �ل�سناعات �لع�سكرية

لويزة  العمال،  حلزب  العامة  الأمينة  تراأ�ضت 
ال�ضيا�ضي  للمكتب  اجتماع  اأول  حصصنصصون، 
لت�ضكيلتها ال�ضيا�ضية بعد خروجها من ال�ضجن.
مبوقع  الر�ضمي  احل�ضاب  يف  احلصصزب  ون�ر 
اإعطاء  دون  لالجتماع  �صصضصصورا  فاي�ضبوك 
التي  الأعمال والنقا�ضات  تفا�ضيل عن جدول 

دارت حوله.
ندوة  حنون  تن�ضط  مل  عادتها  غري  وعلى 
حلزبها،  الدورية  الجتماعات  بعد  �ضحفية 

اإىل  حتتاج  اإنها  �ضابق  وقت  يف  قالت  حيث 
امل�ضتجدات  عن  معطيات  اأخذ  اأجل  من  وقت 

ال�ضيا�ضية.
بعد  ال�ضجن  ففريي   10 يوم  حنون  وغادرت 
الع�ضكري  الإ�ضتئناف  جمل�ص  اأ�ضدره  حكم 
يف البليدة، ق�ضى بتربئتها من تهم التاآمر على 
�ضلطة اجلي�ص والدولة، مع اإدانتها بجرمية عدم 

التبليغ.
ق/و

لويزة حنون ت�ستاأنف �لن�ساط �ل�سيا�سي 
بعد خروجها من �ل�سجن

يخ�ص  موؤمتر  يف  المصصة  جمل�ص  ي�ضارك 
اإفريقيا  و�ضمال  الو�ضط  ال�رق  برملانيات 
وذلك  ال�ضبكي  والربط  بالتدريب  يعنى 
بالعا�ضمة  اجلاري  فيفري  و27   26 يومي 
الثالثاء  ام�ص  به  اأفاد  ما  ح�ضب  التون�ضية، 

بيان للغرفة العليا للربملان.
املصصوؤمتصصر،  هصصذا  اأن  ذاتصصه  امل�ضدر  واأو�صصضصصح 
املنظم من طرف كندا بالتعاون مع منتدى 
للتكوين  العربية  املراأة  ومركز  الفدراليات 
"التمكنی  اىل  يهدف  "كوثر"،  البحث  و 

التي  العراقيل  وحتديد  للن�ضاء  القت�ضادي 
للنقا�ص  ف�ضاء  ويوفر  امل�ضاواة،  تواجه 
وتبادل التجارب واخلربات يف اإطار برنامج 
واأهداف  الن�ضاء  �ضد  العنف  حول  يتمحور 

التنمية امل�ضتدامة والتوا�ضل الرقمي".
حماور  مناق�ضة  العمال  جدول  ويت�ضمن 
التغيري  يف  كفاعل  الربملانيات  "الن�ضاء 
امل�ضتدامة  التنمية  برنامج  لبنود  وفقا 
بامل�ضاواة  املتعلقة  الهصصداف  منها  ل�ضيما 
وم�ضاألة  للن�ضاء  والتمكنی  اجلن�ضنی،  بنی 
العنف  "ممار�ضة  وكذا  املناخية"  التغريات 
�ضد الن�ضاء يف حالت ال�ضلم والنزاع : دور 
الوقاية  يف  الرائدات  والن�ضاء  الربملانيات 
ال�ضيا�ضي  باأنواعه  الن�ضاء،  العنف �ضد  من 

واجلن�ضي واللفظي واملعنوي".
وميثل جمل�ص المة يف هذا الجتماع، نائب 

رئي�ص جمل�ص الأمة، لويزة �ضا�ضوة.
ق/و

جمل�س �الأمة ي�سارك بتون�س يف موؤمتر يخ�س برملانيات �ل�سرق 
�الأو�سط و�سمال �إفريقيا

وزيرة �لبيئة تبحث �سبل �لتعاون مع مبعوث بريطانيا 
ورئي�س مندوبية �الحتاد �الأوربي

�ضبل  منف�ضلنی،  اجتماعنی  بن حراث، يف  ن�ضرية  املتجددة،  الطاقات  و  البيئة  وزيرة  ا�ضتعر�ضت 
للعالقات  الربيطاين  الول  للوزير  اخلا�ص  املبعوث  من  كل  مع  القطاع  يف  التعاون  تطوير 
القت�ضادية و التجارية مع اجلزائر، لورد ري�ضار ري�ضبي و رئي�ص مندوبية الحتاد الوروبي باجلزائر 
خ�ضو�ضا  التعاون  مبقرتحات  حراث  بن  رحبت  ري�ضبي،  للورد  ا�ضتقبالها  خالل  و  اأوروك.  جون 
التي ت�ضمنها خمطط احلكومة الذي متت امل�ضادقة عليه، و املت�ضمنة ثالثة حماور رئي�ضية، متثلت 
يف النتقال اليكولوجي و النتقال الطاقوي و النتقال اىل املواطنة البيئية، ح�ضب ما او�ضحت 

الوزارة يف بيانها.
بدوره، عرب امل�ضوؤول الربيطاين -ح�ضب نف�ص البيان- عن ارادة بلده يف دفع العالقات ال�ضرتاتيجية 
بالدور  املتجددة، م�ضيدا  الطاقات  البيئة و  و تطور مناخ العمال مع اجلزائر خ�ضو�ضا يف جمال 

الذي تلعبه اجلزائر يف هذا املجال.
من جهة اخرى، تطرقت ال�ضيدة بن حراث مع ال�ضفري اأوروك اىل �ضبل دعم عالقات التعاون الثنائي 

بنی اجلزائر و الحتاد الوروبي، يف جمال البيئة والطاقات املتجددة و التنمية امل�ضتدامة.
و باملنا�ضبة، اكدت الوزيرة على �رورة تقا�ضم التجارب و تبادل اخلربات يف العديد من امللفات 
ذات ال�ضلة على غرار التغريات املناخية و النظام البيئي البحري ، كما �ضددت على �رورة تنفيذ 

امل�روع املتعلق بالت�ضيري املدمج للنفايات 2019-2022.
جمال  يف  املتاحة  التعاون  فر�ص  باجلزائر،  الوروبي  الحتاد  مندوبية  رئي�ص  ا�ضتعر�ص  جهته  من 
الطاقات املتجددة و النجاعة الطاقوية و النتقال الطاقوي، بتنفيذ "امليثاق الأخ�ر" الذي يعمل به 

الحتاد، مع اقرتاح التعاون يف املجال القت�ضاد التدويري.
ق/و
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�سرو �لطا�سيلي مهدد باالنقر��س بال�سحر�ء 
�لو�سطى 

علي حممد 
------------------

الصصدويل  الحتصصصاد  �ضنف  قصصد  و 
ال�ضجرة  هذه  الطبيعة  حلماية 
 1924 عصصام  اكت�ضفت  -التي 
�رو  يصص�صصضصصا  اأ ت�ضمى  الصصتصصي  و 
بص  "تاروت"  و  اأ "ديربيزيانا" 
الطوارق(-  )لغة  "تاما�ضاق" 
يف  نباتيا  نصصوعصصا   12 �ضمن 

بالنقرا�ص. مهددا  العامل 
الصص�صصضصصجصصرة  هصصصصذه  تصصعصصتصصرب  و 
-التي  املصصعصصمصصرة  ال�ضنوبرية 
مرتا   20 اإىل  ارتفاعها  ي�ضل 
 12 جصصذعصصهصصا  حمصصيصصط  يصصبصصلصصغ  و 
نواع  لالأ الوحيدة  املمثلة  مرتا- 
املهددة  و  املتوطنة  النباتية 
الثقافية  باحلظرية  بالنقرا�ص 
امل�ضنفة  الناجر  الطا�ضيلي 
و   1982 يف  عصصاملصصي  كصصصرتاث 
)معزل  حيوي  حميط  كمحمية 

.1986 يف  حيوي(  حميط 
الكثيفة  اأوراقصصهصصا  بف�ضل  و 
الصصهصصواء  رطصصوبصصة  متت�ص  الصصتصصي 
للظالل  توفريها  اإىل  -اإ�ضافة 
حد  على  احليوان  و  ن�ضان  لالإ
الطا�ضيلي  �رو  فصصاإن  �ضواء- 
امل�ضتفحل  اجلفاف  مع  قلم  تاأ
مبصصنصصطصصقصصة الصصطصصا�صصضصصيصصلصصي وفصصقصصا 

. ملخت�ضنی
�ضجرات  عدد  انخفا�ص  اأن  غري 
فقط   233 يبلغ  الصصذي  ال�رو 
الناجر  الطا�ضيلي  بحظرية 
لعام  يعود  اإح�ضاء  اآخر  -وفق 
الذين  العلماء  يقلق   2001-
اإىل  ذلصصك  �صصضصصبصصاب  اأ يصصرجصصعصصون 
جدا  القا�ضية  املناخية  الظروف 
يف  جتديدها  اإعصصادة  متنع  التي 

الطبيعي. حميطها 
عصصبصصدون  فتيحة  �صصضصصف  تصصتصصاأ و 
اأطروحة  �ضاحبة  و  -الأكادميية 
دكصصصتصصصوراه حصصصول تصصصوزيصصصع و 
جتديد  اإعادة  و  اأعداد  انخفا�ص 
"نق�ص  لص  الطا�ضيلي-  �صصرو 
من  تصصعصصتصصربه  الصصصذي  العناية" 

يف  ت�ضاهم  التي  العوامل  بنی 
ال�ضنوبري  النوع  هذا  انقرا�ص 

اخل�رة. دائم 
نبات  "اإ اأن  املتحدثة  تصصرى  و 
قرن  كل  واحصصدة  �صصرو  �ضجرة 
النا�ص  و  املا�ضية  عصصن  بعيدا 
اإحيائها  لإعادة  كافيا  �ضيكون 
حتتاج  الصصتصصي  وهصصي  دامصصتصصهصصا  واإ
من  مليمرتا  لثالثنی  �ضنويا 

الرطوبة. اإىل  اإ�ضافة  املياه 
-العاملة  الباحثة  هذه  اأن  غري 
مصص�صصروع  اإطصصصصصار  يف  حصصالصصيصصا 
اإعادة  حول  جزائري-ت�ضيكي 
ال�رو  من  النوع  هصصذا  اإدخصصال 
ت�ضدد  الطا�ضيلي-  حظرية  اإىل 
كمية  انصصخصصفصصا�صصص  اأن  عصصلصصى 
لالأمطار  ال�ضنوي  الت�ضاقط 
تتجاوز  ل  والتي  جانت  مبنطقة 
"تقل�ص  مليمرتا  الع�رين 
النباتي  النوع  هذا  جتدد  فر�ص 
الصصصذي  و  الأ�صصضصصلصصي  مبصصوقصصعصصه 
من  اأكر  للري  حاليا  "يحتاج 

م�ضى". وقت  اأي 
فاإن  الطبيعي  موطنها  وخارج 
يف  نبات  اإ تقنيات  "ا�ضتخدام 
هذا  يومنا  اإىل  يبقى  املخترب 
املتوفرة  الوحيدة  الإمكانية 
النباتي،  النوع"  هصصذا  دامصصة  لإ

املخت�ضة  ت�ضيف 

�رو  �ضجرة   16 توليد  ومت 
خمصصصتصصصربات  يف  طصصا�صصضصصيصصلصصي 
نصصبصصات من  مصصن طصصرف عصصلصصمصصاء 
اإدخالها  مت  الت�ضيك  جمهورية 
غر�ضت  حيث  للجزائر  موؤخرا 
لصصيصصزي  اإ مبصصنصصطصصقصصة  مصصنصصهصصا   11
وجهت  حنی  يف  )الطا�ضيلي( 
بصصاقصصي الصص�صصضصصتصصالت لصصلصصجصصزائصصر 
غر�ضتا  اثنتان  بينها  العا�ضمة 
"احلامة".  التجارب  حديقة  يف 
تعاون  ثمرة  العملية  هذه  وتعد 
حلظرية  الوطني  الصصديصصوان  بنی 
واحلديقة  الناجر  الطا�ضيلي 
برباغ  �ضارل  جلامعة  النباتية 

الت�ضيك(. )جمهورية 
وحمطات  ا�ضتعجايل  "خمطط 

" قلمة اأ
بالوكالة  املهند�ضة  وتصصوجصصه 
الطبيعة  على  للحفاظ  الوطنية 
دياف  حميدة  الأغواط(  )وحدة 
�رو  ندرة  يف  التهام  اأ�ضابع 
انقرا�ضه  ت�ريع  و  الطا�ضيلي 
ويد  الفو�ضوية  "ال�ضياحة  اإىل 

. ن�ضان"  الإ
الصص�صصضصصيصصدة  بصصصدورهصصصا  تصصدعصصم  و 
داعية  املالحظات  هذه  عبدون 
ال�ضياحية  اجلولت  "مرافقة  لص 
حتى  الطا�ضيلي  ه�ضبة  يف 
بنی  الصصتصصوفصصيصصق  مصصصن  نصصتصصمصصكصصن 

احلفاظ  و  ال�ضياحي  الن�ضاط 
البيولوجي"  الصصتصصنصصوع  عصصلصصى 

. للمحيط
حطب  ل�صصضصصتصصغصصالل  تصصفصصاديصصا  و 
كوقود  النادرة  ال�ضجرة  هذه 
طاقوية  قيمة  ذي  نصصه  اأ -رغصصم 
من  نه  اأ الباحثة  ترى  �ضعيفة- 
نباتية  نواع  اأ غر�ص  ال�روري 
كوقود  ل�ضتعمالها  اأخصصصرى 
على  الطا�ضيلي  ل�رو  بديل 
)الأكا�ضيا(  "ال�ضنط"  غصصرار 
احلاجات  تلبية  اأجل  من  وهذا 

املنطقة. لبدو  اليومية 
�صصضصصجصصار  الأ حصصمصصايصصة  لصصتصصاأمصصنی  و 
الطا�ضيلي  لصص�صصرو  املتبقية 
وكصصصصصذا مصص�صصضصصاعصصفصصة عصصددهصصا 
"خمطط  بصصص  الباحثة  تن�ضح 
لإعادة  يخ�ض�ص  ا�ضتعجايل" 
بص  النباتي  النوع  هصصذا  توليد 
ناجعة". وتقنية  علمية  "مناهج 
بالوكالة  املهند�ضة  ت�ضدد  و 
الصصوطصصنصصيصصة لصصلصصحصصفصصاظ عصصلصصى 
فيما  ديصصاف  حميدة  الطبيعة 
مبوقعه  ال�رو  بتجديد  يتعلق 
الأ�صصصضصصصلصصصي عصصلصصى �صصصصرورة 
اأقلمة"  "حمطات  تاأ�ضي�ص 
النباتية  نصصصواع  الأ متابعة  و 
على  الصصصزوال  خلطر  املعر�ضة 
بطم  و  الطا�ضيلي  �رو  غرار 
النوميدي  ال�ضوح  و  الأطل�ص 

الأطل�ص. اأرز  و 
اأي�ضا  الن�ضغال  هذا  وي�ضاطر 
التجارب  حلديقة  العام  املدير 
بوحلية  الكرمي  عبد  "احلامة" 
موؤ�ض�ضته  اأن  اإىل  يلفت  الذي 
لإعصصادة  خمصصرب  على  تتوفر  ل 
اأن  رغم  املهددة  نواع  الأ توليد 
اجلزائر  يف  النباتي  الغطاء  جرد 
�ضلب  يف  يدخل  عليه  واحلفاظ 

العلمية. مهامها 
الوحيد  املوطن  اجلزائر  وتعترب 
ال�ضجر  و  الطا�ضيلي  ل�رو 
ال�ضوح  الآخصصصر  الصص�صصضصصنصصوبصصري 
بجبال  املصصتصصواجصصد  الصصنصصومصصيصصدي 

التلي(. )الأطل�ص  البابور 

�سرو  �إنه  �الألفي عام،  �أ�سجاره  �أقدم  �لتي تتجاوز لدى بع�س  �لطويلة  �ل�سديد و دورة حياته  للجفاف  معروف مبقاومته 
باالنقر��س  �ملهددة  و  �جلز�ئر  �سرق  بجنوب  �لو�سطى  بال�سحر�ء  �ملتوطنة  �لنادرة  �لنباتية  �الأنو�ع  �أحد  �لطا�سيلي، 

خمت�سون. يقول  �لطبيعية،  بيئته  يف  جتديده  �إعادة  تعيق  �لتي  �ملناخية  �لتغري�ت  نتيجة 

�لطبيعية بيئته  يف  جتديده  �إعادة  ُتعيق  �لتي  �ملناخية  �لتغري�ت  نتيجة 

العملياتي  الربنامج  اإطصصار  يف 
الأغواط،  ولية  لأمن  امليداين 
اجلرمية  مكافحة  اإىل  الصصهصصادف 
اأ�ضكالها،  مبختلف  احل�رية 
وال�ضكينة  مصصصصن  الأ �صصضصصمصصان 
م�ضالح  متكنت  للمواطننی، 
باأمن  الأول  احلصص�صصري  مصصصن  الأ
الأ�ضبوع  هصصذا  خصصالل  الصصوليصصة 
 )03 ( ثصصصالثصصصة  تصصوقصصيصصف  مصصصن 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�ضخا�ص 
لتورطهم  �ضنة   )24-30 ( بنی 
تكوين  بص:  متعلقة  ق�ضية  يف 
الإعداد  لغر�ص  اأ�رار  جمعية 
بظروف  املقرتنة  ال�رقة  جلناية 
الصصتصصعصصدد، مع  الصصلصصيصصل،  الصصكصص�صصر، 
وقائع  م�روقة  �ضياء  اأ اإخفاء 
�ضكوى  اإىل  تصصعصصود  الق�ضية 
من  تبلغ  ة  امصصصراأ بها  تقدمت 
مصصفصصادهصصا  �صصضصصنصصة   )33 ( الصصعصصمصصر 
املتواجدة  �ضيدليتها  تعر�ص 
لل�رقة  الخت�ضا�ص  بقطاع 
التي  و  )ين(،  جمهول  قبل  من 
و  املصصعصصدات  بع�ص  ا�ضتهدفت 

الأجصصهصصزة اخلصصا�صصضصصة بصصالإعصصالم 
فتح  ثصصرهصصا  اإ على  ليتم  الآيل، 
و  الأبحاث  الق�ضية،  يف  حتقيق 
مبا�رتها  متت  التي  التحريات 
ب�ضاأن  املفتوح  التحقيق  اإطار  يف 
الق�ضية، مكنت و يف ظرف  هذه 
هوية  على  التعرف  من  وجيز 
ذكرهم  ال�ضالف  فيه   امل�ضتبه 
احلصصال،  ق�ضية  يف  املصصتصصورطصصنی 
من  امل�ضلحة  ذات  متكنت  كما 
ال�ضالفة  امل�روقات  ا�ضرتجاع 
يف  خمصصبصصاأة  كانت  التي  الصصذكصصر 
و  فيهم،  امل�ضتبه  اأحصصد  م�ضكن 
الإجصصراءات  ا�ضتيفاء  بعد  ذلك 
ا�ضتكمال  بصصعصصد  الصصقصصانصصونصصيصصة 
للق�ضية  اجلزائية  الإجصصصراءات 
مصصام  اأ فيهم  امل�ضتبه  تصصقصصدمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ملف  اأحصصصال  الصصصذي  الأغصصصصواط، 
املثول  اإجصصراءات  على  الق�ضية 
اأمر  حقهم  يف  لي�ضدر  الفوري، 

املوؤقت. احلب�ص  يداع  اإ
ق/ج

للمهرجان   24 الطبعة  مبنا�ضبة 
حتت  اجلصصمصصل  لعيد  الصص�صصضصصنصصوي 
 ،) وتراث  ثروة  اجلمل    ( �ضعار 
الأركان  قائد  ا�ضم  حتمل  والتي 
 ،) �ضالح   قايد  احمد   ( الراحل 
املقاطعة  م�ضتوى  على  املنظمة 
خمتار  بصصاجصصي  لصصربج  الداريصصصة 
انطلقت  والتي  اأدرار،  بولية 
اإىل  وتصصدوم   فيفري   24 يصصوم 
وزير  من  كل  حل  اليوم،  غاية 
الريفية  والتنمية  الصصفصصالحصصة 
�صصصريصصصف عصصصمصصصاري، ووزيصصصصر 
التقليدية  وال�ضناعة  ال�ضياحة 

ح�ضن  الصصعصصائصصلصصي  والصصعصصمصصل 
املنتدب  الوزير  و  مصصرمصصوري، 
ال�ضحراوية  بالبيئة  املكلف 
ال�ضيخ،  �صصضصصيصصدي  اآل  حصصمصصزة 
والصص�صصضصصيصصد الصصصوزيصصصر املصصنصصتصصدب 
ال�ضحراوية  بالفالحة  املكلف 
بولية  �ضهات  اد  فصصوؤ واجلبلية 
حيث  عمل،  زيصصارة  يف  اأدرار 
اأدرار  اأ�رفوا رفقة وايل ولية 
كل  وبح�ضور  العربي،  بهلول 
املجل�ص  رئي�ص  ال�ضيد  مصصن 
واأع�ضاء  الصصولئصصي،  ال�ضعبي 
مصصن الصصصربملصصصان، والصص�صصضصصلصصطصصات 

واأعيان  والع�ضكرية،  املدنية 
حملينی،  ومنتخبنی  املنطقة  من 
وفناننی  جمعوينی  ونا�ضطنی 
وجمع غفري  من املواطننی، على 
وتفقدوا  الطبعة  هذه  افتتاح 
املصص�صصضصصتصصثصصمصصرات واملصص�صصضصصاريصصع 
منها  وخصصا�صصضصصة  الصصفصصالحصصيصصة، 
بقار  والأ والأغنام  الإبل  تربية 
اإىل  وا�صصضصصتصصمصصعصصوا  بصصاملصصنصصطصصقصصة، 
ومربي  الفالحنی  ان�ضغالت 
الوفد  عصصايصصن   املصصوا�صصضصصي،كصصمصصا 
ورئي�ص  الصصصوايل  و  الصصصوزاري 
الصصولئصصي،  ال�ضعبي  املجل�ص 

توليد  حمطة  اإجنصصاز  مصص�صصروع 
  )SKTM ال�ضم�ضية) الطاقة 
ا�صصضصصتصصفصصادة  يف  تصص�صصضصصاهصصم  الصصتصصي 
الطاقة  من  والفالحنی  ال�ضكان 
حمطة  وكصصذلصصك  الكهربائية، 
الكهربائية  الصصطصصاقصصة  نصصتصصاج  اإ
خمتار،  باجي  بربج  بالديازل 
قام  التي  الزيارة  خالل  وقدمت 
مديرية  الصصوزاري،  الوفد  بها 
عن  عرو�ضا  الفالحية  امل�ضالح 
احليوانية  الروة  نواع  اأ خمتلف 
لولية.                                                                     با
عبدالرحمن بلوايف 

العمليات  خمتلف  اإطصصصار  يف 
بها  تصصقصصوم  الصصتصصي  املصصيصصدانصصيصصة 
ب�ضار  وليصصصة  مصصصن  اأ م�ضالح 
احلصص�صصريصصة،  اجلصصرميصصة  ملكافحة 
خصصا�صصضصصة مصصصا تصصعصصّلصصق مصصنصصهصصا 
امل�روع  غري  الجتار  مبكافحة 
بصصاملصصخصصدرات، متصصّكصصنصصت قصصوات 
الصصص�صصصرطصصصة لصصفصصرقصصة الصصبصصحصصث 
ب�ضصار،  ولية  باأمن  والتدخل 
مروجها  لن�ضاط  حد  و�ضع  من 

منها. كمية  حجز  مع 
ثصصر  الصصعصصمصصلصصيصصة جصصصاءت عصصلصصى اإ
موؤكدة  معلومات  ا�ضتغالل 
يف  فيه  م�ضتبه  بقيام  تفيد 
الصصعصصقصصد الصصثصصالصصث مصصن الصصعصصمصصر، 
اأو�ضاط  يف  املخدرات  برتويج 
حي  م�ضتوى  على  ال�ضباب 
م�ضتغال  ال�ضعبي،  الدبدابة 
ليتم  اخلا�ص،  منزله  ذلك  يف 
من  مكنت  حمكمة  خطة  اإعداد 
بحوزته  ِبط  �ضُ اأين  توقيفه، 
)كيف  املصصخصصدرات  مصصن  كمية 
اأعمدة   04 �ضكل  على  معالج( 
مايل  ومبلغ  للرتويج،  ة  مهياأ
25.000 دج من عائدات  قدره:
اإجصصراء  مكن  كما  ترويجها، 
بناء  فيه  امل�ضتبه  منزل  تفتي�ص 

ال�ضيد/  عن  �ضادر  اإذن  على 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
كمية  على  العثور  من  ب�ضار، 
)كيف  املصصخصصدرات  مصصن  اأخصصصرى 
ة  مهياأ قطع  �ضكل  على  معالج( 
الإجمايل  وزنها  ر  ُقدِّ للرتويج، 
وحجز  �ضبط  غراما،   127.3 بص:
)كيتار(  حديدية  قواطع   04
قطع  لصصتصصهصصيصصئصصة  خمصص�صصضصص�صصضصصة 
يفيد  ما  كل  حجز  مت  املخدرات، 
حتويل  مع  الق�ضية  يف  التحري 
الفرقة  مقر  اإىل  فيه  امل�ضتبه 
بعد  الإجصصصراءات.  ل�ضتكمال 
يف  التحري  اإجراءات  ا�ضتيفاء 
اإجراء  ملف  ومبوجب  الق�ضية، 
والتخزين  احلصصيصصازة  ق�ضائي: 
املصصصخصصصدرات  يف  واملصصصتصصصاجصصصرة 
غري  بطريقة  معالج(  )كيف 
امل�ضتبه  تصصقصصدمي  مت  �صصرعصصيصصة، 
اجلمهورية  وكيل  مصصام  اأ فيه 
الصصذي  بصص�صصضصصار،  حمكمة  لصصدى 
الفوري،  املثول  لإجراء  اأحاله 
قا�ضي  حقه  يف  اأ�صصضصصدر  يصصن  اأ
ثالث  باحلب�ص   حكما  احلكم، 
مالية  وغرامة  نافذة  �ضنوات 

دج.  100.000 قدرها:
اأ . د 

�الأمن �حل�سري �الأول باالأغو�ط يوقف 
ثالثة �أ�سخا�س قامو� ب�سرقة �سيدلية

وزر�ء بربج باجي �ملختار باأدر�ر يف زيارة عمل مبنا�سبة تظاهرة �جلمل 

و�سع حد لن�ساط مروج للمخدر�ت 
بب�سار 
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�لوكاالت �ل�سياحية م�ستاءة من �إلغاء رحاالت 
�لعمرة من مطار قمار

ي�سني حممد 
------------------ 

الصصصوكصصصالت  اأ�صصضصصحصصاب  نصصا�صصضصصد  و 
الصص�صصضصصيصصاحصصيصصة بصصصالصصصوليصصصة اجلصصهصصات 
رحالت  تثبيت  �رورة  امل�ضوؤولة 
قمار  مصصطصصار  مصصن  انطالقا  العمرة 
حقيقيا  مك�ضبا  تعد  التي  و  الوادي 
به  فصصاد  اأ مثلما   ، الصصوليصصة  ملعتمري 
�ضياحية  وكالة  �ضاحب  للتحرير 
رزاق  املالك  عبد  احلصصاج   ، بالوادي 

. هبلة
اجلوية  الصصرحصصالت  لصصغصصاء  اإ ثصصار  اأ كما 
البقاع  اإىل  الدويل  قمار  مطار  من 
الصصقصصادمصصة  �صصضصصهصصر  الأ يف  املصصقصصد�صصضصصة 
خا�ضة  املحلينی،  الفاعلنی  ا�ضتياء 
الصصوكصصالت  بع�ص  اأ�صصضصصحصصاب  مصصن 
عديدة  منا�ضبات  يف  طالبوا  الذين 
الولية  من  انطالقا  رحالت  باإدراج 
ال�ضنة،  اأ�ضهر  و�ضائر  رم�ضان  يف 
احلصصايل  الرئي�ص  رغبة  مصصع  خا�ضة 
اجلوية  الصصرحصصالت  ن�ضاط  بتو�ضيع 
بصصاملصصطصصارات الصصداخصصلصصيصصة والهصصتصصمصصام 

حتديدا.  اجلنوب  بوليات 
هبلة   رزاق  وكالة  مدير  وا�ضتغرب 

املالك  "عبد  �صصضصصفصصار  والأ لل�ضياحة 
�ركة  بصصرجمصصة  عصصدم  هبلة"  رزاق 
لرحالت  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
يف  قمار  مطار  من  انطالقا  عمرة 
رم�ضان،  و�ضهر  القادمة  الأ�ضهر 
الصصفصصرتة،  هصصذه  يف  ذلصصك  متكنی  رغصصم 
على  املحلية  الصصوكصصالت  وقصصصدرة 
للرحالت  املعتمرين  ن�ضاب  توفري 
الصصدولصصيصصة، حصصيصصث تصصعصصتصصرب الصصوليصصة 
يف  الوطني  امل�ضتوى  على  هصصم  الأ
لطبيعة  بالنظر  الصصعصصمصصرة  نصص�صصضصصاط 
يتكبد  حيث  الجتماعية،  املنطقة 
التنقل  وعائالتهم  املعتمرين  اآلف 

للتوجه  كغرداية  بعيدة  لصصوليصصات 
ال�ضعرية  هصصذه  داء  لأ احلرمنی  نحو 

. ينية لد ا
لرحالت  الصصربجمصصة  عصصدم  و�ضعية 
يف  قمار  مطار  من  انطالقا  العمرة 
حتديدا  ورم�ضان  القادمة  الأ�ضهر 
م�ضلحة  املتحدث  ح�ضب  �ضببها 
اجلزائرية،  اجلوية  باخلطوط  الربجمة 
التنقل  بالولية  املعتمرين  كبد  ما 
و�ضمال  وغرداية  ورقلة  وليات  اإىل 
التي  الفرتة  هذه  يف  خا�ضة  البالد، 
حلول  وقرب  الن�ضاط  ذروة  تعرف 

رم�ضان. �ضهر 

مت  واأن  �ضبق  والعمرة  احلج  رحالت 
عديد  الدويل  قمار  مبطار  برجمتها 
تزال  ول  املا�ضية  الفرتة  يف  املرات 
 ،2020 مار�ص   2 غاية  اإىل  جارية 
حيث  مصصربجمصصة،  رحصصلصصة  اآخصصر  تصصاريصصخ 
كبريا  جنصصاحصصا  الصصصرحصصصالت  �ضجلت 
األغيت  لصصكصصن  �ضعبيا،  وارتصصيصصاحصصا 
جمهولة،  لأ�ضباب  القادمة  لالأ�ضهر 
املعتمرين  من  عصصدد  تزايد  ظل  يف 
مقارنة  ن�ضبتها  وارتفاع  بالولية 

اأخرى. بوليات 
ال�ضنوات  الوادي  ولية  �ضجلت  كما 
للوكالت  كبريا  انت�ضارا  الأخصصرية 
جمصصال  يف  الصصنصصا�صصضصصطصصة  الصص�صصضصصيصصاحصصيصصة 
تعدادها  بصصات  حتى  العمرة  تنظيم 
يف  املوجودة  الوكالت  حجم  يفوق 
ي�ضتدعي  ما  كربى،  اأخرى  وليات 
قمار  ملصصطصصار  اجلصصصوي  املصصجصصال  فصصتصصح 
واحلج  للعمرة  الدولية  للرحالت 
لتثمنی  ال�ضنة،  اأ�ضهر  مصصدار  على 
يف  الفاعلنی  وت�ضجيع  املبادرات  كل 

ال�ضياحي. القطاع 

�ملبا�سرة  �خلطوط  �إلغاء  الإ�سكال  حل  الإيجاد  �لعاجل  للتدخل  �ملحلية  �ل�سلطات  �لو�دي  بوالية  �ل�سياحية  �لوكاالت  طالبت 
�لو�دي . �أفريل �نطالقا من مطار قمار  �جلوية �جلز�ئرية �خلا�سة برحاالت �لعمرة �ملربجمة �سهر مار�س و 

بعيدة لواليات  �لتنقل  عناء  �سيتكبدون  �ملعتمرين  �آالف 

املقاولنی،  من  عدد  اأقدم 
مقر  اأمام  الحتجاج  على 
الكهرباء  توزيع  مديرية 
وذلك  بالوادي،  والغاز 
ت�ضديد  تاأخر  خلفية  على 
مصص�صصضصصتصصحصصقصصاتصصهصصم املصصالصصيصصة 
التي  بامل�ضاريع  املتعلقة 
خصصول لصصهصصم اإجنصصازهصصا يف 

املا�ضية. الفرتة 
�ركة  تاأخر  املحتجون  وا�ضتغرب 
�ضب  يف  بصصالصصوادي  "�ضونلغاز" 
اأ�ضهر  �ضتة  طيلة  م�ضتحقاتهم 
العمليات  اجنصصاز  من  النتهاء  بعد 
يف  الصص�صصضصصلصصة  ذات  والإجصصصصصصصراءات 
ذكصصروا،  ح�ضبما  ال�ضابقة،  املراحل 
ن�ضغال  الإ هذا  رفعوا  نهم  اأ موؤكدين 
يف  غايتهم  تتحقق  ومل  للو�ضاية 

املالية. م�ضتحقاتهم  نيل 
الو�ضعية  اأن  هصصصصوؤلء  نصصصوه  كصصمصصا 
خا�ضة  مالية  م�ضاكل  لهم  �ضببت 
ل  الذين  بهم  املرتبطنی  العمال  مع 
وطالب  اأجورهم.   ينظرون  يزالون 
املعنية  املديرية  من  املقاولنی  هوؤلء 
امل�ضتحقات  عن  والإفراج  بالتدخل 

بهم. اخلا�ضة  املالية 
ق فوزي. 

الرتبية  مدير  اأكد 
بصصصوليصصصة الصصصصوادي 
مداحي"  "حممد 
مصصصصصوؤخصصصصصرا خصصصالل 
اجصصصتصصصمصصصاع عصصقصصده 
رئي�ص  بح�ضور 
ال�ضعبي  املجل�ص 
لبلدية  الصصبصصلصصدي 

البتدائية  املدار�ص  ومديري  الوادي 
مفت�ضي  وكذا  الولية  م�ضتوى  على 
املطاعم  ومفت�ضي  للمقاطعة  دارة  الإ
يف  املطروح  امل�ضكل  اأن  املدر�ضية، 

النفراج. نحو  طريقه 
للمر�ضومنی  �رح  مت  اللقاء،  وخالل 
طصصرح  كصصمصصا  و18/03،   16/228
املوؤ�ض�ضات  مصصصدراء  مصصن  احل�ضور 
املدر�ضي،  الإطعام  م�ضكل  الرتبوية 
املدار�ص  من  عدد  هناك  تزال  ل  اأين 
وجبات  بتقدمي  تكتفي  البتدائية 
من  الصصرغصصم  على  للتالميذ،  بصصاردة 

مالية  اأغصصلصصفصصة  الصصدولصصة  تخ�ضي�ص 
ف�ضال  الإطصصصصار،  هصصذا  يف  �ضخمة 
بالت�ضيري  تتعلق  اأخصصرى  اأمصصور  عن 
الصصعصص�صصضصصوائصصي وانصصصعصصصدام الصصرقصصابصصة 
مدير  ا�صصضصصتصصمصصع  حصصيصصث  الصص�صصضصصحصصيصصة، 
من  املطروحة  لالن�ضغالت  الرتبية 
بو�ضع  واعدا  واملفت�ضنی  املدراء  قبل 
العالقة  امل�ضاكل  وحل  حمكمة  خطة 
وتقدمي  املدر�ضية  واملطاعم  بالإطعام 
للتالميذ  ومتكاملة  �ضحية  وجبات 

. �ضنی ر ملتمد ا
ق. م

دائصصرة  مصصصصصصصصن  اأ عنا�ضصر  جنصصحت 
�ضمال  جنوب  كلم   35 الرقيبة 
عصصا�صصضصصمصصة وليصصصة الصصصصوادي خصصالل 
حد  و�ضع  من  الأخريين  اليومنی 
و  الن�ر  بحي  خمصصدرات  ملصصروج 
و  املخدرات  من  غرام   29.6 حجز 

مهلو�ضة. اأقرا�ص   09
تلقي  اإىل  الق�ضية  وقائع  تعود 
الق�ضائية  ال�رطة  فرقة  عنا�ر 
ملعلومة  الصصرقصصيصصبصصة  دائصصصرة  بصصاأمصصن 
�ضخ�ص  قصصيصصام  مصصفصصادهصصا  مصصوؤكصصدة 
م�ضتوى  على  املخدرات  برتويج 
مركبة  با�ضتغالل  الن�ر  حصصي 
عمل  خطة  اإعصصداد  ليتم   ، �ضياحية 
عنا�ر  ثرها  اإ على  متكن  حمكمة 

فيه  امل�ضتبه  توقيف  من  الفرقة 
بالرغم  �ضنة   20 العمر  من  البالغ 
بداها.  اأ التي  ال�ضديدة  املقاومة  من 
الإجصصصراءات  كامل  ا�ضتيفاء  بعد 
اإذن  ا�صصضصصتصص�صصضصصدار  مت  الصصقصصانصصونصصيصصة 
 . فيه  امل�ضتبه  مل�ضكن  بالتفتي�ص 
عن  جمملها  يف  اأ�ضفرت  العملية 
املصصخصصدرات،  مصصن  قطعة   18 حجز 
 29.5 بصصص  يقدر  اإجصصمصصايل  بصصوزن 
مهلو�ضة  قصصرا�صصص  اأ  09 و  غصصصرام 
ت�ضتعمل  معدات  اإىل  بالإ�ضافة 
املصصخصصدرات،  وتهيئة  حت�ضري  يف 
ا�صصضصصتصصكصصمصصال كصصافصصة الإجصصصصصراءات 
اإعصصصداد  مت  الصصالزمصصة،  الصصقصصانصصونصصيصصة 
املتورط  �ضد  ق�ضائية  ملفات 

الق�ضائية  اجلهات  اأمام  تقدميه  و 
ق�ضية  تصصهصصمصصة  عصصمصصن  املخت�ضة 
ثصصرات  املصصوؤ و  املصصخصصدرات  حصصيصصازة 
غري  بطريقة  البيع  ق�ضد  العقلية 

. �رعية 
و�أمن �لو�دي يوقف جمرما خطري� حمل 

�أمرين بالقب�س
التابعنی  ال�رطة  عنا�ر  متكن 
لصصالأمصصن احلصص�صصري الصصرابصصع خصصالل 
توقيف  مصصن  الأخصصرييصصن  الصصيصصومصصنی 
الصصثصصاين  الصصعصصقصصد  خصصطصصري يف  جمصصرم 
مصصبصصحصصوث عصصنصصه حمل  الصصعصصمصصر  مصصن 
ق�ضائيا  م�ضبوق  بالقب�ص  اأمرين 
الق�ضايا  من  العديد  يف  لتورطه 

املمتلكات. و  بالأ�ضخا�ص  املا�ضة 

ذات  عنا�ر  بها  قصصام  العملية 
معلومات  ا�ضتغالل  بعد  امل�ضلحة 
عنه  مبحوث  برتدد  تفيد  موؤكدة 
املدينة،  اأحياء  اأحدد  على  ق�ضائيا 
و  امصصنصصي  ت�ضكيل  و�صصضصصع  لصصيصصتصصم 
عن  اأ�ضفر  حمكم،  كمنی  ن�ضب 
حتويله  ليتم   ، فيه  امل�ضتبه  توقيف 
ل�ضتكمال  امل�ضلحة  ذات  مقر  اإىل 
�ضالف  القانونية،  الإجراءات  باقي 
ق�ضائيا  عصصنصصه  مصصبصصحصصوث  الصصذكصصر 
لتورطه  بالقب�ص  اأمرين  مبوجب 
ليتم  جزائي،  طابع  ذات  ق�ضايا  يف 
للموقوف  ق�ضائي  ملف  اإعصصصداد 

اجلهات اأمام  وتقدميه 
علي حممد 

من  حمتجون  مصص�صصص،  اأ ع�ضية  قصصام، 
توزر  بولية  حزوة  معتمدية  �ضباب 
الوادي،  لولية  املتاخمة  التون�ضية 
يف  جمصصصّددا  احلصصصدودي  املصصعصصرب  بغلق 
حصصركصصة تصص�صصضصصعصصيصصديصصة لصصالحصصتصصجصصاج 
والتنمية،  بالت�ضغيل  واملطالبة 

مّت  حيث  الثننی،  يوم  انطلق  الذي 
قتة. موؤ ب�ضفة  املعرب  غلق 

�ضينطلق  نه  اإ املحتجنی،  اأحد  وقال 
يف  مصصفصصتصصوح  اعصصتصص�صصضصصام  تنفيذ  يف 
احتجاجا  بحزوة  احلدودية  البوابة 
عصصلصصى عصصصدم جتصصصصاوب الصص�صصضصصلصصطصصات 

املحتجنی. مطالب  مع  اجلهوية 
احلصصدودي  املعرب  غلق  اأن  واأو�صصضصصح 
يف  ال�ضتثنائية  احلصصالت  ي�ضتثني 
اجلزائرينی  وخ�ضو�ضا  الجتصصاهصصنی 
التداوي،  ق�ضد  تون�ص  القا�ضدين 
املصص�صصضصصافصصريصصن  مصصنصصع  "مّت  نصصصه  اإ قصصائصصال 
وكصصذلصصك  لصصلصصتصصجصصارة  الجتصصاهصصنی  يف 
بالف�ضفاط  املحملة  ال�ضاحنات 
العت�ضام  اأن  ولحصصظ  والبرتول" 
اأن  اإل  ال�ضلمي  بطابعه  يتمّيز، 
يف  الت�ضعيد  قصصصصّرروا  املصصحصصتصصجصصنی 
غلق  عصصرب  الحصصتصصجصصاجصصي  حتصصّركصصهصصم 

قوله. ح�ضب  املعرب، 
على  جاء  الحتجاج  ان  اأخصصر  وقصصال 
ولية  يف  ال�ضلطات  قصصرار  خلفية 
كمية  بتحديد  اجلصصزائصصريصصة  الصصصوادي 
من  بها  بالتزّود  امل�ضموح  البنزين 
اأي  لرتا  بخم�ضنی  التون�ضينی  طرف 

جزائرية  دينارا  خم�ضنی  قيمته  ما 
تون�ضية. دينارا   15 يعادل  ما  اأي 

ن�ضاط  �ضري  اأن  م�ضوؤول،  واأو�ضح 
طبيعي  بن�ضق  يصصتصصوا�صصضصصل  املصصعصصرب 
بصصا�صصضصصتصصثصصنصصاء بصصعصص�صصص الصص�صصضصصاحصصنصصات 
ا�ضتقبال  يتم  حصصنی  يف  والصصعصصربصصات 
طبيعية  بصص�صصضصصورة  اجلصصصزائصصصريصصصنی 
الصصرتاب  اإىل  دخولهم  تصصاأمصصنی  ويصصتصصّم 

. ن�ضي لتو ا
املحتجنی  مصصن  اآخصصصر  عصصدد  واأرجصصصصع 
ب�ضبب  الطريق  بغلق  قيامهم  اأي�ضا 
امل�ضافر  بها  يعامل  التي  الطريقة 
يف  اجلزائري  الطرف  من  التون�ضي 
املقابل،  العربي"  "الطالب  معرب 
مهينة"  "معاملة  نصصهصصا  اأ معتربين 
مالية  "معاليم"  فر�ص  يف  وخا�ضة 
اأقوالهم. ح�ضب  �ضلع،  اإدخال  مقابل 

ف  حممد. 

التح�ضي�ضية  احلصصمصصالت  اإطصصصار  يف 
الوطني  الصصديصصوان  بها  يقوم  التي 
من  الوادي  بولية  "اأونا"  للتطهري 
لن�ضاطات  ال�ضنوي  الربنامج  خالل 
والت�ضال،  لالإعالم  املركزية  اخللية 
الوطني  "الديوان  �ضعار  وحتصصت 
يوم  تنقل  املدار�ص"  يف  للتطهري 
اإىل  التطهري  مبديرية  اإطارات  اأم�ص 
م�ضلم  الله  عبد  البتدائية  املدر�ضة 
لتعريف  وذلصصصك  تصصغصصزوت  ببلدية 
للتطهري  الوطني  بالديوان  التالميذ 

للتطهري. العمومية  اخلدمة  ليات  واآ
احلملة  فاإن  عليها،  القائمنی  وح�ضب 
�ضا�ضة  على  عر�ص  عن  عبارة  كانت 
طصصرف  مصصصن   DATA SHOW
قام  اأين  التطهري،  مديرية  مهند�ضي 
ب�رح  املعلم  وباأ�ضلوب  الأخري  هذا 

العمومية  للخدمة  ومف�ضل  مب�ضط 
العمل  لصصيصصات  اآ وكصصذلصصك  للتطهري 
مبن�ضاتها  والتعريف  التطهري  مبديرية 
كما  للولية.  مك�ضبا  تعترب  التي 
لإعطاء  فر�ضة  اأي�ضا  احلملة  كانت 
وكيفية  للتالميذ  الن�ضائح  بع�ص 
التطهري  �ضبكات  عصصلصصى  احلصصفصصاظ 
بالإ�ضافة  الفي�ضانات.  من  واحلصصد 
واخلدمة  بصصالصصديصصوان  التعريف  اإىل 
اأي�ضا  تهدف  للتطهري  العمومية 
التلميذ  يف  املواطنة  روح  زرع  اإىل 
فكرة  وتر�ضيخ  الن�ضائح  خالل  من 
ملك  العمومية  �صصضصص�صصضصصات  املصصوؤ ان 
كل  قبل  خلدمته  وجعلت  للمواطن 
عليها،  احلفاظ  وجصصب  لذلك  �ضيء 

املتحدث. لذات  وفقا 
ق. م

�أقدمو� على �الحتجاج �أمام مقر �ل�سركة

�ملقاولون يطالبون "�سونلغاز" بت�سديد 
م�ستحقاتهم �ملالية

مدير �لرتبية بالوالية يوؤكد:

م�سكل �الإطعام �ملدر�سي يف طريقه
 نحو �النفر�ج

�أمن �لرقيبة ي�سع حد� ملروج خمدر�ت ويحجز 29.5 غر�مات منها

لهذه �الأ�سباب.. جتار ومو�طنون يغلقون �لطريق �ملوؤدية �إىل حزوة �حلدودية

لتعريف �لتالميذ بالديو�ن �لوطني للتطهري و�آليات �خلدمة 
�لعمومية

باملد�ر�س  توعوية  حملة  "�أونا" تطلق 
�لتعليمية
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ق�سنطينة على وقع حركات �حتجاجية و طرقات 
م�سلولة و �ل�سرطة ُتطّوق �ملكان

علجية عي�س  
----------------

�سائقو �سيار�ت �الأجرة 
يطالبون وز�رة �لنقل 

بالتدخل
و قد وقف الع�رات من �ضائقي 
اأم�ص  �ضبيحة  الأجرة  �ضيارات 
بحي  النقل  مديرية  مقر  اأمصصام 
مدير  بتماطل  تنديدا  فياليل  
و�ضعيتهم  ت�ضوية  يف  النقل 
العالقة ، و يطالبون برفع جتميد 
القرار الوزاري املت�ضمن حرمان 
على  ال�ضتفادة  من  ال�ضائقنی 
�ضهادة ال�ضتغالل املهني ل�ضيارة 
اأنهم  املت�ررون  قال  و  اأجصصرة، 
الفرتة  يف  ميدانيا  تكوينا  تلقوا 
حت�ضلوا  و   2017 و   2001 بنی 
اأجرة،  �ضيارة  �ضائق  �ضهادة  على 
الوزارة   تعليمة  اإىل   اأ�ضاروا  و 
 30 يف  املصصصوؤرخصصصة   837 رقصصصم 
�ضدرت  التي   ،2017 دي�ضمرب 
على  حم�ضوبنی  م�ضوؤولنی  من 
الع�ضابة بالتواطئ مع جمموعة 
التعليمة  النقابات و جاء يف  من 
الأجصصرة  �ضيارات  �ضائقي  اأن 
احلصصا�صصضصصلصصنی عصصلصصى الصص�صصضصصهصصادات 
يف  العمل  اإىل  لهم  ي�ضمح  ل 
 ،taxi radio راديصصو  طاك�ضي 
يف  احلق  لهم  لي�ص  ذلك  ماعدا 
حفيت  قد  و   ، الصصفصصردي   العمل 
اأقدامهم من اأجل لقاء امل�ضوؤولنی 
الذين اأغلقوا باب احلوار، ا�ضطر 
البع�ص منهم اإىل العمل ك�ضائق 
�ضمان  اأجصصل  من  كالند�ضتان 
اعترب  و  اأبنائه،  و  اأ�رته  قوت  

�ضائقو �ضيارات  الأجرة التعليمة 
غري  الذكر  ال�ضالفة  الوزارية  
من  �ضدرت  اأنها  و  قانونية، 
البالد  يف  عصصاثصصوا  اأنصصا�صصص  طصصرف 
قواننی  على  دا�صصضصصوا  و  ف�ضادا 
هذه  طالبت  قد  و  اجلمهورية، 
الحتجاجية  وقفتها  يف  الفئة 
التدخل  النقل  وزارة  من  الثالثة 
ال�ريع، قبل اأن تتعفن الأمور و 

ت�ضل اإىل ما ل يحمد عقباه.
 طالبو �ل�سكنات يحتجون 
�أمام مقر ديو�ن �لو�يل 

و مقر رئي�س �لد�ئرة
اآلف  وقفت  نف�ضه  الصصيصصوم  يف 
الصصصعصصصائصصصالت مصصصن اأ�صصضصصحصصاب 
امللفات  اأ�ضحاب  و  ال�ضتفادات 
وايل  ديصصوان  مقر  اأمصصام  القدمية 
الدائرة،  رئي�ص  مقر  و  ق�ضنطينة 
من اأجل مقابلتهما و ال�ضتف�ضار 
 ، تاأخر ت�ضليم لهم �ضكناتهم  عن 
اأ�ضحاب  احلالت  هذه  �ضملت  و 
ال�ضتفادات التي تعود اإىل �ضنة 
اأو   ،   2014 و    2004 و   1990
الذين  القدمية  امللفات  اأ�ضحاب 
و  ا�ضتفادات  على  يح�ضلوا  مل 
اجتماعية  ظروف  يف  يعي�ضون 

ت�ضوى  اأن  دون  للغاية  �ضيئة 
و�ضعيتهم، و ت�ضاءلت العائالت  
التي  التع�ضفية  املمار�ضات  عن 
تاأخرها يف  و  ال�ضلطات  متار�ضها 
توزيع ال�ضكنات اجلاهزة،  بحجة 
جتدر  اخلارجية،  التهيئة  م�ضكل 
ق�ضنطينة  وليصصة  اأن  الإ�صصضصصارة 
العديد  �ضهدت  املا�ضية،  ال�ضنة 
 ، الحتجاجية  احلصصركصصات  مصصن 
من  ملوا  باأنهم  اأ�ضحابها  �رح 
الوعود الكاذبة و اأنه حان الوقت 
 ، للمواطننی  احلقائق   لك�ضف 
بولية  ال�ضكن  ملف  اأ�ضبح  فقد 
املدينة،  �ضكان  هاج�َص  ق�ضنطينة 
ال�ضكنات،  الدخالء  احتل  بعدما 
املدينة  اأبصصنصصاء  ُحصصصرم  وقصصت  يف 
على  احل�ضول  من  الأ�ضلينی 
ت�ضاءلوا  و  ال�ضكن،   يف  حقهم 
حول  التحقيقات  و�ضلت  اأيصصن 
لأ�ضحابها  امل�ضلمة  ال�ضكنات 
و ما تزال �ضاغرة دون ا�ضتغالل، 
حصصول  حتقيق  جلصصنصصة  اأن  للعلم 
مت   قصصد  الصص�صصضصصاغصصرة  ال�ضكنات 
ت�ضكيلها من قبل الوايل ال�ضابق 
اإىل  و  �ضعيدون،  ال�ضميع  عبد 
بع�ص  نتائجها،  تظهر  مل  الآن 

العائالت ك�ضفت عن  جملة من 
حياتهم  تعرت�ص  التي  امل�ضاكل 
متطلبات  اأدنصصى  غياب  ظل  يف 
عن  ف�ضال  املعي�ضية،  احلصصيصصاة 
ب�ضبب  يعي�ضونها  التي  امل�ضاكل 

ال�ضيق و اخلالفات العائلية .
 مقاولون يطالبون من 

�ملدير �لعام لالأوبجيي  
ت�سديَد م�ستحقاتهم

اأما على م�ضتوى ديوان الرتقية   
لولية  الصصعصصقصصاري  الت�ضيري  و 
القطاع  �ضهد  فقد  ق�ضنطينة، 
كادت  القلق  و  التوتر  من  حالة 
جتمع  بعد  فو�ضى  حتصصدث  اأن 
ملقابلة  املصصقصصر  داخصصصل  مواطننی 
هذا  غياب  اأن  اإل   ، العام  املدير 
اأيصصن  ا�ضتياءهم،  اأثصصصار  الأخصصصري 
اإىل  نائبه،  مقابلة  على  اأجصصربوا 
اأن  اإل  هنا يبدو الأمر عاديا جدا، 
ح�ر  بعدما  تكهربت  الأجصصواء 
العام  املدير  ملقابلة  املقاولنی  اأحد 
و  كبرية   �ضجة  حمدثا  للديوان 
هو يندد ب�ضمت امل�ضوؤولنی على 
ت�ضوية  يف  متاطلهم  و  القطاع 
ت�ريحاته  ح�ضب  و�ضعيته، 
اأجنزها  التي  البنايات  اآلف  فاإن 
�ضخمة  اأمصصوال  كلفته  للديوان 
�ضنتيم،  مصصلصصيصصارات   10 تصصفصصوق 
م�ضتحقاته،  ي�ضتلم  اأن  دون 
الديوان  داخل  امل�ضوؤولنی  بع�ص 
بعدما  خا�ضة  تهدئته  حاولوا 
�رح اأنه مري�ص مزمن ، مهددا 
اإجراءاته  كل  �ضي�ضتعمل  باأنه 
على  للح�ضول  الصصقصصانصصونصصيصصة 

م�ضتحقاته.

�سهدت �سو�رع مدينة ق�سنطينة �أم�س حركات �حتجاجية حني �عت�سم  مو�طنون و �سائقو �سيار�ت �أجرة �أمام مقر�ت �لقطاعات 
�ملعنية تنديد� بالو�سع �لذي �آلو� �إليه، و �سمت �مل�سوؤولني يف ت�سوية و�سعيتهم و �إيجاد �حللول مل�ساكلهم مع مطالبة �مل�سوؤولني 
�ملعنيني على م�ستوى حملي و مركزي بالتدخل للوقوف على معاناتهم  �لتي طالت  �سنو�ت، دون �أن يح�سلو� على حقوقهم، و 
هذ� ب�سبب �لتماطل يف �إجناز �مل�ساريع خا�سة بالن�سبة لقطاع �ل�سكن حيث ما تز�ل �آالف �لعائالت تنتظر ح�سولها على حقها 
يف �ل�سكن، و تطالب �لو�يل �جلديد بالتدخل �لعاجل من �أجل حل �الأزمة �لتي د�مت �سنو�ت ، و قد خلفت هذه �حلركات 
�الحتجاجية حالة من �ل�سلل خا�سة على م�ستوى مقر ديو�ن �لو�يل و رئي�س د�ئرة ق�سنطينة ��سطرت �ل�سرطة �إىل تطويق 
�ملكان، حفاظا على �الأمن �لعام و تفادي وقع �سجار�ت و�عتد�ء�ت قد تعطل حركة �ملرور و حتدث فو�سى، و قد تفلت �الأمور 

من قب�ستهم....

م�ستحقاته بت�سديد  �مل�سوؤولني  طالب  مقاول  بينهم  من 

مبديرية  الإعالم  خلية  بيان  اأفاد 
فرقة  اأن  تب�ضة  وليصصصة  اأمصصصن 
التابعة  الق�ضائية  ال�رطة  
ملصص�صصضصصلصصحصصة الأمصصصصصن احلصص�صصري 
من  متكنت  تب�ضة،  مبدنية  اخلام�ص 
الربي  النقل  توقيف كهل مبحطة 
الولية،  بعا�ضمة  للم�ضافرين 
تون�ضية  برعية  الأمصصر  ويتعلق 
�ضنة.وح�ضب   53 العمر  يبلغ من 
بصصاأمصصن  التصص�صصضصصال  خللية  بصصيصصان 
تلم�ص  عملية  بعد  فاإنه  الولية، 
مت  اأغصصرا�صصضصصه،  وتفتي�ص  املعني 
ب�ضاعة  على  بحوزته  العثور 

دواء  مصصن  علب   4 يف  متمثلة 
قابل  "حملول  مو�ضعي  خمدر 
الأ�ضنان"  طصصب  يف  للحقن 
خمدرة،  كب�ضولة   200 مبجموع 
عقد  على  يحتوي  كي�ضا  و20 
مبجموع  الأبصصيصص�صصص  املصصعصصدن  مصصن 
�ضجائر  خراطي�ص  و3  240عقدا، 
على  ف�ضال  اأخصصرى،  اأغرا�ص  و 
الوطنية  بالعملة  مصصايل  مبلغ 
مايل  مبلغ  و  دج  اآلف   7 قدره 
التون�ضية  الأجنبية  بالعملة 

تون�ضي. دينار   9500 قدره 
الزين حممد  �ضو�ضه 

  توقيف تون�سي بحوزته 200 
كب�سولة دو�ء خمدرة و240 عقد� 

من �لف�سة ومبلغ مايل

اأفصصصصصاد بصصيصصان خصصلصصيصصة الإعصصصصالم 
للدرك  الصصولئصصيصصة  باملجموعة 
عنا�ر  اأن  بتب�ضة  الوطني 
الصصفصصرقصصة الإقصصلصصيصصمصصيصصة لصصلصصدرك 
يف  بوخ�رة  مبدينة  الوطني 
خلدمة  تنفيذا  تب�ضة  وليصصصة 

اأثناء  و   ، مداهمة لأوكار اجلرمية 
الإقليمية  الفرقة  عنا�ر  قيام 
ال�ضد  بخدمة  الوطني  للدرك 
الوطني  الطريق  م�ضتوى  على 
وليتي  بصصنی  الصصرابصصط   16 رقصصم 
باملكان  اأهرا�ص،  و�ضوق  تب�ضة 

بوخ�رة  املصصورقصصي/  امل�ضمى 
اأجرة  �ضيارة  بتوقيف  قاموا   ،
مدينة  اجتصصاه  من  قادمة  كانت 
و   ، اأهرا�ص   �ضوق  نحو  تب�ضة 
العثور  مت  املركبة  تفتي�ص  بعد 
�ضجائر  خرطو�ضة   40 على 

اأحد  بحوزة  روايال  نوع  اأجنبية 
و  املعني  توقيف  ليتم   ، الركاب 
اإىل مقر  نقلها  الب�ضاعة و  حجز 
يف  التحقيق  ملوا�ضلة  الفرقة 

ظروف عادية.
الزين �ضو�ضه حممد 

م�ضدر  مصصن  الصصتصصحصصريصصر  علمت 
مبدينة  �ضائغ   حمل  اأن  موثوقة 
ال�ريعة يف ولية تب�ضة، تعّر�ص 
ا�ضتهدفت  لل�رقة،  اأم�ص  اأول 
يقدر  الأ�ضفر  املعدن  من  خامتا 
داخل  من  دينار  األف   58 بص  ثمنه 
ذلك،  اإثر  على  و  التجاري  حمله 
ب�ضكوى  املحل  �ضاحب  تقدم 
 23 العمر  من  يبلغ  �ضاب  �ضد 
باأن  م�ضدرنا،  ك�ضف  �ضنة.و 
حيثيات الق�ضية تعود اإىل دخول 
املتهم اإىل املحل ل�راء خامت و بعد 
ت�ضلل  املحل  مدة، لحظ �ضاحب 

ان�ضغاله مبجموعة  م�ضتغال  املتهم 
من الأ�ضخا�ص كانوا داخل املحل 
املراقبة  كامريا  اأثبتته  ما  هو  و 
اإثصصر  على  و  باملحل  املصصوجصصودة 
الق�ضية  يف  حتقيق  فتح  مت  ذلك، 
تكثيف  مع  ال�ضهود  �ضماع  و 
الأبحاث عن امل�ضتبه فيه، اأف�ضى 
ال�رقة  واقعة  حول  توقيفه  اإىل 
الفوري،  املثول  اإجصصراءات  بعد  و 
�ضدر �ضده حكم يق�ضي بحب�ضه 
اإيداع و غرامة ما 18 �ضهرا دون 

لية.                              
الزين حممد  �ضو�ضه 

كامري� �ملر�قبة تك�سف �سارق حمل 
�ملجوهر�ت بال�سريعة  بتب�سة

حجز 40 خرطو�سة �سجائر �أجنبية على منت �سيارة �أجرة وتوقيف �سائقها 
بتب�سة

بعدها  من  الرغم  على 
عن  فصصقصصط  بص07كلم 
و�ضط مدينة عنی احلجل 
موقعها  اأن  اإل  بامل�ضيلة 
القريب هذا مل ي�ضفع لها 
من  �ضيال  تتكبد  اأن  يف 
نقول  ل  حتى  النقائ�ص، 
لزمتها  التي  امل�ضاكل 
ال�ضتقالل... فجر  منذ 

ما  لها  خاطفة  زيصصارة  يف  بحيث 
اأولد  لقرية  املوؤدية  الطريق  زالت 
مهرتئة...ي�ضتعملها  جد  مولهم 
على  يحملون  لزالوا  ما  اأطفال 
ظهورهم قارورات غاز البوتان...
وح�ضب  هصصذا  كل  من  والأغصصصرب 
حتى  فاإنه  ال�ضكان  ت�ريحات 
املاء ال�روب غري متوفر مما يدفع 
مبالغ  دفع  اإىل  العائالت  غالبية 
املاء.. �ضهاريج  ا�ضتئجار  لأجل 
جمعية  وجصصود  من  الرغم  وعلى 
نقل  هو  الأ�ضمى  هدفها  حملية 
اإل   ، امل�ضوؤولنی  اإىل  الن�ضغالت 
ع�رات  طيلة  ينفع  مل  ذلك  اأن 
ال�ضننی يقابلها عدد كبري من  من 
بها)  ي�ضتهان  ل  التي  املرا�ضالت 
احلائط(  عر�ص  �ُربت  اأنها  اأي 
الأع�ضاء.باأنه  اأحصصد  يقول  كما 
تتجدد  انتخابية  عهدة  كل  واأثناء 
ال�ضيغة  املطالب.وبنف�ص  نف�ص 
الوعود  �ضيا�ضة  اأن  اإل  واحلجم 
املنت�رة  اللغة  هي  الكاذبة ظلت 
من  وعصصصودا  تقدم  بحيث  دومصصصا. 
الأمل  من  ب�ضي�ضا  تبعث  ذهب 
املواطننی  غالبية  لدى  والإرتياح 

تتبخر  مصصا  �صصرعصصان  لكن  هصصنصصاك، 
مبجرد  اأحصصالم  اأ�ضغاث  وت�ضبح 
امل�ضوؤولية. ذاك  اأو  املري  هذا  تويل 
من  بجمع  التقينا  هذا  على  زيادة 
الوحيد  مطلبهم  وكصصان  ال�ضباب 
لعبة  م�ضاحة  اأي  هو)ماتيكو( 
املف�ضلة  ريا�ضتهم  فيها  ميار�ضون 
املطلب  هصصذا  اأن  اإل  م�ضاء،  كل 
ا�ضتجابة من طرف  يلق  كذلك مل 
هناك...ويف  املحلينی  امل�ضوؤولنی 
اأزيد  للمنطقة دامت  م�ضح �ضامل 
اأن  هناك  احلياة  تكاد  �ضاعة  من 
م�ضتحيلة مع ظروف  �ضبه  تكون 
القا�ضية..واأمام هذا  ال�ضتاء  مو�ضم 
معلقة  املطالب  هذه  تظل  وذاك 
الغاز  خا�ضة  اآخصصر.  اإ�ضعار  حتى  
يحكم  ياأ�ص  �ضبه  .مقابل  واملصصاء 
حتى  ملوا  الذين  ال�ضباب  معظم 
ل نقول األفوا ما معنى اأن يطرحوا 
م�ضوؤول،  اأي  اأمصصصام  م�ضاكلهم 
باملوافقة.. يجيبهم  اأن  معنى  وما 
خاوية  هكذا  العهدة  تنتهي  ثم 
.منتظرين يف كل مرة �ضيخ بلدية 
الغنب  هصصذا  من  ينت�ضلهم  جديد 

الأبدي ؟ا....
جمال/ن 

قرية �أوالد موالهم بعني �حلجل 
بامل�سيلة  �سحية تعاقب �مل�سوؤولني؟�

حادث مرور �أليم  بالطريق �لوطني رقم 40 بني عني �حلجل وبوطي �سايح:

األيم  مرور  حادث  موؤخرا  وقع 
  40 رقصصم  الوطني  بالطريق 
�ضايح  بصصوطصصي  بصصنی  الصصرابصصط 
وعصصصنی احلصصجصصل وبصصالصص�صصضصصبصصط 
حيث  عصصلصصي.  اأولد  مبنطقة 
مباراة  مصصن  عودتهم  ثصصنصصاء  واأ

�ضيارة  منت  على  وهم  كروية 
�ضبان  )خم�ضة   207 نوع  من 
الأخرية.لتكون  هذه  (انحرفت 
هي  لصصيصصم  الأ احلصصادث  ح�ضيلة 
مرزوقي  ماجد  ال�ضاب  وفصصاة 
زمالء  اأربعة  رفقة  18�ضنة 

متفاوتة؛  بجروح  اأ�ضيبوا  له، 
ي�ضفيهم  اأن  تعاىل  الله  ن�ضاأل 
وذويه  ماجد  عائلة  يلهم  .واأن 
الله  .رحم  وال�ضلوان  ال�ضرب 

. لفقيد ا
/ن جمال 

رحيل �ل�ساب ماجد بعمر18�سنة رفقة خم�سة جرحى
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موظفوم�ست�سفى �أحمد بن حد�سي مبازونة ينظمون 
وقفة �حتجاجية

�بو ع�سام
------------------ 

ا�ضتنجاد  مصصن  بالرغم  وهصصذا 
الصصعصصمصصال مبصصديصصر الصص�صصضصصحصصة و 
التدخل  اجصصل  مصصن  الصص�صصضصصكصصان 
الأو�صصضصصاع  لهذه  حصصد  لو�ضع 
باملوؤ�ض�ضة  تع�ضف  قد  التي 
ح�ضب  و  ا�ضتمرارها،  حال  يف 
ت�ضلمت  الذي  النقابتنی  بيان 
مت  انصصه  مصصنصصه   ن�ضخة  اجلصصريصصدة 
مل�ضتخدمي  عامة  جمعية  عقد 
الو�ضاع  لدرا�ضة  املوؤ�ض�ضة 
الصصصتصصصي اأعصصصقصصصبصصصت ا�صصضصصتصصقصصالصصة 
روؤ�صصضصصاء  مصصن  لصصعصصدد  جماعية 
ال�ضحية  والوحدات  امل�ضالح 
بصصاملصصوؤ�صصضصص�صصضصصة الصصعصصمصصومصصيصصة 
قبولها  مت  والتي  ال�ضت�ضفائية، 
امل�ضت�ضفى  مدير  طصصرف  مصصن 
الصص�صصضصصيصصد حمصصمصصد خصصصصزروين و 
اآخرين   مبوظفنی  ا�ضتخالفهم 
املنعقد  الجصصتصصمصصاع  وخصصلصص�صصص 
الغاء  اىل  املا�ضي  الربصصعصصاء 
عن  املنبثق  و  ال�ضلح  حم�ر 
ال17  بتاريخ  ال�ضلح  لقاء 

ت�ضمن  الذي  و   2020 فيفري 
قبول  قصصرار  يف  النظر  اعصصادة 
اعادة  و  اجلماعية  ال�ضتقالة 
تعوي�ص  عملية  يف  الصصنصصظصصر 
املحتجنی،  ح�ضب  و  امل�ضتقيلنی، 
ا�ضبح  امل�ضت�ضفى  مدير  ان 
اداء  يف  �صصضصصعصصوبصصات  يصصواجصصه 
اأ�ضبحت  بعدما  النبيلة  مهامه 

من  ال�ضغوطات  عليه  متار�ص 
طالبوا  كما  الو�ضاية.  طرف 
تطبيق  و  بتج�ضيد  ايصص�صصضصصا 
�ضيما  ل  اجلمهورية  قصصوانصصنی 
للوظيفة  ال�ضا�ضي  القانون 
�ضلطة  احصصرتام  مع  العمومية 
كصصذا  و  الت�ضيري  و  التعينی 
رفصص�صصص مصصنصصطصصق الصصتصصهصصديصصد و 

الذي  الع�ضالت  ا�ضتعرا�ص 
واختتم  باملوؤ�ض�ضة،  ميصصار�صصص 
لوزير  املُر�ضل  النقابتنی  بيان 
ا�ضالح  و  ال�ضكان  و  ال�ضحة 
تنظيم  اىل  امل�ضت�ضفيات 
�ضمان  مع  احتجاجية  وقفات 

. اخلدمات  الأدنى من  احلد 

و�لنقابة  �اليجيتيا  نقابة  حتت  �ملن�سوون  و  مبازونة  حد�سي  بن  �أحمد  �ال�ست�سفائية  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة  عمال  نظم 
و�ملهنية  �الجتماعية  �مل�ساكل  تفاقم  نتيجة  �حتجاجية  وقفة  �أم�س،  �لعمومية  �الإد�رة  مل�ستخدمي  �مل�ستقلة  �لوطنية 

�ملوؤ�س�سة �ىل �خلطر... �ل�سلبية و �الو�ساع �لتي قد تعر�س   وتو�يل �الأحد�ث 

�سده �ملمار�سة  �ل�سغوطات  من  �مل�ست�سفى  مدير  الإن�ساف  �لوز�رة  بتدخل  طالبو� 

ظاهرة  لفت  ب�ضكل  انت�رت 
للممهالت  الع�ضوائي  الو�ضع 
بلعبا�ص  �صصضصصيصصدي  بصصطصصرقصصات 
خصصا�صصضصصة الصصفصصرعصصيصصة مصصنصصهصصا... 
اأ�ضحاب  ي�ضتكي  بات  بحيث 
الو�ضع  هصصذا  مصصن  املصصركصصبصصات 
غاليا  يكلفهم  بصصات  والصصصذي 
باتت  املمهالت  هذه  اأن  باعتبار 
اإعطاب  حصصدوث  لهم  تت�ضبب 
تو�ضع  واأنها  باملركبات،خا�ضة 
عدم  و  مصصدرو�صصص  غري  ب�ضكل 
لعدم  ممهل  بوجود  امل�ضبق  العلم 
الو�ضعية  املرور  ا�ضارات  توفر 
به  معمول  هو  كما  وامل�ضبقة. 
ال�ضائق  يفقد  قانونا،فاأ�ضبح 
من  املصصصرور  خصصالل  ال�ضيطرة 
بها  في�ضطدم  املمهالت  هصصذه 
خمتلفة  اأعطاب  يف  يت�ضبب  ما 

. كبة للمر
وا�ضع  ب�ضكل  انت�رت  وقصصد 
بلعبا�ص  ب�ضيدي  الظاهرة  هذه 
ي�ضتطيع  كصصان  اأي  واأ�صصضصصبصصح 
الطريق.  على  ممهالت  و�ضع 
يبني  و  باملواد  ياأتي  اأن  فيكفي 
يكون  ما  غالبا  الصصذي   املمهل 
يجعل  و  امل�ضلح  الإ�ضمنت  من 
ال�ضيارة  جتعل  ه�ضبة  منه 
بطريقة  ت�ضعد  و  تصصتصصوقصصف 
يتعر�ص  ل  حتى  جصصدا  بطيئة 
و   ، لل�رر  ال�ضيارة  اأ�ضفل 
املمهالت  هذه  ين�ضىء  البع�ص 
يخاف  حصصتصصى  الصصطصصريصصقصصة  بصصهصصذه 
على  الصص�صصضصصيصصارات  اأ�صصضصصحصصاب 
من  اأ�ضال  ميرون  ل  و  مركباتهم 
من  يهدف  الذي  الطريق،  هذا 
حتويله  للممهل  املن�ضىء  خالله 

عاما. ولي�ص  خا�ص  طريق  اإىل 
املمهالت   اأ�ضبحت  بالتايل  و 
اأ�ضحاب  كابو�ص  الع�ضوائية 
اأ�ضبح دورها  التي  ال�ضيارات و 

اإ�صصضصصارة  دور  نف�ص  هصصو  لي�ص 
ت�ضبح  مل  بالتايل  و  "قف"، 
توقف  بصصل  ال�رعة  مصصن  متهل 
اأ�ضحاب  ،واعترب  متاما  ال�ضيارة 
هو  الو�ضع  هذا  اأن  املركبات 
و�ضعه  لأن  للقانون  خمالف 
لي�ص  و  البلدية  اخت�ضا�ص  من 
و�ضع  من  بد  ل  و   ، املصصواطصصن 
بوجود  م�ضبقة  اإ�ضارة  اإ�ضارتنی 
بالقرب  و�ضعية  اإ�ضارة  و  ممهل 
قريبا  بوجوده  تنبه  املمهل  من 
تو�ضع  احلصصال  هو  كما  لي�ص  و 
ل  بالتايل  و  ع�ضوائية،  ممهالت 
ال�ضائق  فيفاجاأ  لإ�ضارات  وجود 
ي�ضري  هصصصو  و  ممصصهصصل  بصصصوجصصصود 
قد  حلادث  فيتعر�ص  ب�ضيارته 
اإىل  ال�ضيارة  تعر�ص  اإىل  يوؤدي 
اإىل  الأمصصر  ي�ضل  قد  و  �صصرر 
املمهل  اأن  ، كما  �رر ج�ضماين 
مطاطية  مادة  من  قانونا  يكون 
و  امل�ضلح  الإ�ضمنت  لي�ص  و 
و  ال�ضائق  يراه  حتى  مميز  بلون 
اإىل  كبريا  الرتصصفصصاع  يكون  ل 
كما   ، ال�ضيارة  توقف  درجصصة 
التي  الع�ضوائية  املمهالت  حال 
لي�ضت  و  جبال  كاأنها  و  تبدو  
الأكرب  الغائب  لعل  و   ، ممهالت 
اجلهات  و  البلدية  م�ضالح  هي 
هذه  وجود  ترى  التي  املخت�ضة 
ما  و  الع�ضوائية  املصصمصصهصصالت 
عرقلة  و  م�ضاكل  من  ت�ضببه 
ح�ضب  املمهالت  فهذه  لل�ضري، 
الو�ضع  هصصذا  مصصن  املت�ررين 
هي دليل فو�ضى و عدم احرتام 
تعدٍّ  و  العام،  الطريق  و  للنظام 
ي�ضتوجب  مما  العام  امللك  على 
حازمة  ب�ضفة  ال�ضلطات  تدخل 
عدم  و  فصصوريصصة،  و  �ضارمة  و 

بالظاهرة. ال�ضتهانة 
                          م.رم�ضاين

ممهالت ع�سو�ئية ت�ساهي 
كالفطريات  "�له�ساب" تنت�سر 

بالطرقات �لفرعية ببلعبا�س

عاين  امليدانية   خرجاته  اإطار  يف 
امل�ضاريع  تلم�ضان  وليصصة  وايل 
اأين  �ضربة   ببلدية  التنموية 
عصصايصصن مصص�صصروع اإجنصصصاز عصصيصصادة 
التعرف على  متعددة اخلدمات و 
املرفق  هصصذا  متيز  التي  امل�ضالح 
م�روع  معاينة  كذا  و  الطبي، 
جواري  م�ضبح  جتهيز  و  اإجنصصاز 

. بالبلدية 
مواطني  بع�ص  الصصتصصقصصى  كصصمصصا 
طصصرحصصوا  الصصذيصصن  املنطقة  هصصصذه 
التي  و  اليومية  ان�ضغالتهم 
معاجلتها  اأجل  من  ت�ضجيلها  مت 

ح�ضب  هذا،  و  تدريجية،  ب�ضفة 
الإمصصكصصانصصيصصات  و  الأولصصصويصصصات 
املتاحة، ليتجه بعد ذلك اإىل قرية 
 ، �ضربة  لبلدية  التابعة  برباطة 
م�روعي  من  كال  عاين  حيث 
عموميا  �ضكنا   450 و   50 اإجناز 
 50 اإيجاريا و كذا م�روع اإجناز 
 )LPA( مدعما  ترقويا  �ضكنا 
تقدم  وترية  على  الوقوف  ق�ضد 
املديرين  كلف  اأيصصن   ، الأ�ضغال 
كل  يف  بصصصالإ�صصصراع  املصصعصصنصصيصصنی 
املتعلقة  الإداريصصصة  الإجصصصصراءات 
لت�ضليمها  املصص�صصضصصاريصصع،  بصصهصصذه 

لصصالآجصصال  وفصصقصصا  للم�ضتفيدين 
املحددة.

ال�ضيد  توجه  املحطة  هذه  بعد 
اإىل  له  املرافق  الوفد  و  الصصوايل 
اجلديد  املقر  ملعاينة  بوحلو  بلدية 
ذات  يف  موؤكدا  احل�ري  لالأمن 
اإنهاء  �صصصرورة  على  ال�ضياق 
مع  باملوازاة  الوظيفية  ال�ضكنات 
اجلديد ق�ضد و�ضعه  املقر  ت�ضليم 

حيز اخلدمة .
الصصوايل  توجه  الوقفة  هصصذه  بعد 
مت  اأين  املياه  ت�ضفية  حمطة  اإىل 
ت�ضيري  حول  حال  عر�ص  تقدمي 

اأعطى ال�ضيد  هذه املحطة ، حيث 
من  مل�ضوؤوليها  توجيهات  الوايل 
ق�ضد  التجهيزات  ع�رنة  اأجل 
التي  و  اجلديدة  اأهدافها  بلوغ 
ال�ضاحلة  باملياه  بالتدعيم  تتعلق 
املتواجدة  البلديات  لكل  لل�رب 
للولية  الصصغصصربصصي  الصصصصرواق  يف 
 ، ال�ّضياق-  ذات  يف   - مو�ضيا 
حماربة  �صصرورة  على  بالعمل 
ال�ّرعية،  غصصري  الّتو�ضيالت 
ال�ضائعة،  املياه  ن�ضبة  وخف�ص 

ا�ضتعمالها.  تر�ضيد  مع 
بوتليتا�ص ع 

و�يل تلم�سان  يعاين �مل�ساريع �لتنموية و يطالب باالإ�سر�ع يف جت�سيدها
خالل زيارته لد�ئرة �سربة 

وليصصة  اأمصصصن  م�ضالح  نظمت 
نهاية  خصصالل  بلعبا�ص  �ضيدي 
�رطة  عملية  املن�رم  الأ�ضبوع 
جميع  م�ضت  النطاق  وا�ضعة 
�ضيدي  مدينة  و�ضوارع  اأحياء 
لها  ر  �ُضخِّ العملية   ، بلعبا�ص 
مت  هصصام،  ومصصصادي  ب�ري  تصصعصصداد 
املتوقع  البوؤر   ا�ضتهداف  خاللها 
ال�ضوابق  ذوي  بها  يتواجد  اأن 
اإىل   تصصهصصدف  كصصمصصا   ، الصصعصصدلصصيصصة 
العنف  اأ�ضكال  خمتلف  حماربة 
احل�ري  الو�ضط  يف  والإجصصرام 

حتويل  على  اأ�ضفرت  العملية    ،
درا�ضة  اأجل  من  �ضخ�ضا   137
اأن من بينهم  حالتهم ، حيث تبنی 
بحوزتهما  �ضبطت  �ضخ�ضان 
نف�ص  ويف   ، مهلو�ضة  اأقرا�ص 
 ، مركبة   55 تنقيط  مت  ال�ضياق 
ناهيك عن حجز 53 دراجة نارية 
كان  الأ�صصضصصنصصاف،  خمتلف  مصصن 
بدون  ي�ضتعملونها  اأ�ضحابها 
ال�ضالمة  معايري  اأدنصصى  احصصرتام 

املرورية .
م.رم�ضاين

حجز 52 در�جة نارية و�أقر��س 
مهلو�سة يف عملية �سرطة و��سعة 

ببلعبا�س

ل  مبنت�ضبيه،  التكفل  اإطصصار  يف 
و  ال�ضحي،  اجلانب  من  �ضيما 
التوعية  و  التح�ضي�ص  بهدف 
نظم   ،" "كورونا  فريو�ص  من 
فيفري   24 الصصيصصوم  �ضبيحة 
الدفلى،  عنی  ولية  اأمن   2020
ممصصثصصلصصة بصصاملصص�صصضصصلصصحصصة الصصولئصصيصصة 
و  الإجتماعي  الن�ضاط  لل�ضحة، 

الريا�ضات ، يوما حت�ضي�ضيا حول 
هذا الداء، لفائدة م�ضتخدميه من 

خمتلف الرتب و امل�ضالح .
احت�ضنتها  اليوم  هذا  فعاليات 
قاعة املحا�رات مبكتبة املطالعة 
 " حجاجي  "حمدان  العمومية 
اأ�رف  حيث  الدفلى،  عنی  مبدينة 
كذا  و  اإطصصصارات  تنظيمه  على 

من  الطبي  ال�ضلك  من  اأع�ضاء 
امل�ضلحة  ميثلون  الولية،  اأمصصن 
الن�ضاط  لل�ضحة  الصصولئصصيصصة 
و  الصصريصصا�صصضصصات،  و  الجتماعي 
الجتماعي،  الطبي  املركز  كذا 
من  خمت�ضنی  اطباء  جانب  اإىل 
تطرقوا  اأيصصن  ال�ضحة،  مديرية 
اأعرا�ضه،  الصصصداء،  مفهوم  اإىل 

. الوقاية منه  اأ�ضبابه وطرق 
اأكصصد  الصصلصصقصصاء،  هصصصذا  يف خصصتصصام 
التح�ضي�ص  اأن  املصص�صصضصصاركصصون 
والصصتصصوعصصيصصة الصصوقصصائصصيصصة وكصصذا 
التدابري  و  الحتياطات  تعزير 
للت�ضدي  ال�ضبل  هي  الإحرتازية 

. لهذا الفريو�ص 
برادع خمتار 

�أمن عني �لدفلى ينظم يوما حت�سي�سيا لفائدة منت�سبيه حول د�ء كورونا

الع�رات   ، اأمصص�صصص  فجر  اأقصصصدم 
�رق  امل�ضيد  بلدية  �ضكان  من 
على  بلعبا�ص  �ضيدي  وليصصصة 
احتجاجا  البلدية،    مقر  غلق 
التي  على عدم توزيع الأرا�ضي 
موؤخرا  البلدية  منها  ا�ضتفادت 
لت�ضييد  ا�ضتغاللها  بغر�ص  

املجمع،  الريفي  ال�ضكن  عليها  
بت�ضعيد  املحتجون  هدد  حيث 
حالة  يف  الحتجاجية  حركتهم 
يف  بان�ضغالتهم   التكفل  عدم  
اأقصصصرب الآجصصصال والإفصصصصراج عن 
ال�ضكنات  من  امل�ضتفيدين  قائمة 
يف  داعصصنی   . املجمعة  الريفية 

الوقت ذاته جلنة ال�ضكن بالبلدية 
ال�ضفافية  على  العتماد  اإىل  
القائمة  لهذه  �ضياغتها  عند 
احل�ضة  هذه  من  ي�ضتفيد  حتى 
احلقيقيون  املحتاجون  ال�ضكنية 
التي  للفو�ضى  تفاديا  منها  
ال�ضكنات   توزيع   عملية  �ضابت 

،ومصصن  اليصصجصصاريصصة  الجتماعية 
املحتجون  طالب  اأخصصصرى  جهة 
لفتة  يف  الولية  وايل  بح�ضور 
البلدية،  مدخل  عند  و�ضعوها 
كما  العوي�ضة  م�ضكلتهم  حلل 

و�ضفوها  .
م.رم�ضاين

�سكان �مل�سيد يغلقون مقر �لبلدية ويطالبون بح�سور �لو�يل يف بلعبا�س 
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فان دير فارت: جو�رديوال 
يزيد من �سعوبة مو�جهة 

�لريال و�ل�سيتي

ــب �ــصــانــتــيــاجــو  ــع ــل يــحــتــ�ــصــن م
املقبل،  االأربعاء  يوم  برينابيو، 
واحدة من القمم املرتقبة يف دور 
اأبطال  دوري  م�صابقة  من  الـ16 
اأوروبا، وذلك عندما ي�صتقبل 
ــاين  ــب ــص ريــــال مـــدريـــد االإ�
�صيتي  مان�ص�صرت  نظريه 
ــاراة  ــب م يف  االإجنــلــيــزي، 

الذهاب.
ميلك  الـــذي  الــوقــت  ويف 
الرقم  مدريد  ــال  ري فيه 
الــقــيــا�ــصــي، كــاأكــر االأنــديــة 
تتويًجا بلقب دوري اأبطال اأوروبا 
ال�صيتي  يتوج  مل  مرة،   13 بواقع 

بلقب البطولة من قبل.
ودائما ما عانى مان�ص�صرت �صيتي 
االإ�صبانية  الفرق  اأمام  تاريخيا 
ــة  ــي ــائ ــص ــ� االإق االأدوار  يف 
ـــة،  ـــي بــاملــ�ــصــابــقــات االأوروب
ــوى  ــص � ــق  ــق ــح ي مل  حـــيـــث 
وودع  وحـــيـــدا  ــارا  ــص ــ� ــت ان

املناف�صات 4 مرات.
كاأ�س  يف  االأوىل  املواجهة  واأتت 
مو�صم  االأوروبـــيـــة  الــكــوؤو�ــس 
اأتلتيك  اأمـــام   1969-1970
ــدور  ال يف  وحتــديــدا  بلباو، 
االأول، وحينها تعادل ذهابا 
اأن  قبل   ،3-3 اإ�صبانيا  يف 
باالإياب  ميدانه  على  يفوز 
0-3، ويتاأهل للدور التايل.
فكانت  الثانية  املواجهة  اأما 
ـــاد االأوروبــــي  يف كــاأ�ــس االحت
اأمـــام   1973  1972- ــم  ــص ــو� م

اأي�صا،  االأول  ــدور  ال يف  فالن�صيا، 
ذهابا  اأر�صه  على  تعادل  وحينها 
باإ�صبانيا  االإيــاب  يف  وخ�صر   ،2-2

بنتيجة 2-1.
تظهر  املواجهات  ــداأت  ب ثم  ومــن 
وكانت  ـــا،  اأوروب اأبطال  دوري  يف 
 2014  2013- مو�صم  من  البداية 
دور  يف  وحتــديــدا  بر�صلونة  ــام  اأم
على  ذهابا  خ�صر  وحينها  الـ16، 
ميدانه 0-2، وخ�صر يف االإياب من 

جديد بالكامب نو 2-1.
اأمام  جديد  من  املواجهة  وتكررت 
اأخرى  مرة  الـ16  دور  يف  بر�صلونة 
وحينها   ،2015  2014- مو�صم  من 
االحتــاد  ملعب  على  ذهــاًبــا  خ�صر 
نو  الكامب  يف  اإياًبا  وخ�صر   ،2-1

.1-0
الفرق  اأمام  مواجهة  اآخر  وجاءت 
االإق�صائية  االأدوار  يف  االإ�صبانية 
ن�صف  يف  مـــدريـــد  ــــال  ري اأمـــــام 
 ،2016  2015- مــو�ــصــم  نــهــائــي 
الذهاب  يف  �صلبًيا  تعادل  وحينها 
االإيـــاب  يف  وخ�صر  ــه،  ــص اأر� على 

بالبرينابيو 1-0.
اأي  �صيتي  مان�ص�صرت  يحقق  ومل 
االإ�صبانية  االأرا�صي  على  انت�صار 
من  االإقــ�ــصــائــيــة  االأدوار  يف 
بالتعادل  االأوروبــيــة  امل�صابقات 
مــرات،   4 واخل�صارة  ــدة  واح مــرة 
االأندية  ــام  اأم نتائجه  �صجل  ــا  اأم
االإ�صبانية ذهاًبا وعودة يف االأدوار 
االإق�صائية فكان )انت�صار وحيد- 

هزائم(.  6 تعادالت-   3

زار  واأن  �ــصــبــق  عــــام،  وبــ�ــصــكــل 
ـــة  ـــدي ــيــتــي االأن ــ�ــصــرت �ــص مــانــ�ــص
10 مباريات �صابقة  االإ�صبانية، يف 
االأوروبــيــة  امل�صابقات  بجميع 
مبختلف اأدوارها، �صواء يف مرحلة 
املجموعات اأو االأدوار االإق�صائية، 
اثنني  انت�صارين  خاللها  حقق 

وتعادل وحيد وتكبد 7 هزائم.
على  االأول  االنــتــ�ــصــار  ــق  ــق وح
ح�صاب فياريال بثالثية نظيفة، 
دوري  ــن  م املــجــمــوعــات  دور  يف 

االأبطال من مو�صم -2011 2012.
على  فاأتى  الثاين،  االنت�صار  اأمــا 
يف   3-1 بنتيجة  اإ�صبيلية  ح�صاب 
دور املجموعات من م�صابقة دوري 
اأبطال اأوروبا مو�صم -2015 2016.
الوحيد  الــتــعــادل  اإىل  وبالنظر 
فكان اأمام بلباو، اأما الهزائم ال�صبع 
وكل  مرتني  بر�صلونة  اأمــام  فاأتت 
مرة  وفالن�صيا  مدريد  ــال  ري من 
االإق�صائية،  االأدوار  يف  ــدة،  واح

ح�صبما ُذكر �صالفا.
املجموعات،  يف  ال�صيتي  وخ�صر   
ــــام را�ــصــيــنــج �ــصــانــتــانــديــر يف  اأم
ــن كــاأ�ــس  مــرحــلــة املــجــمــوعــات م
 -  2008 مو�صم  ــي  االأوروب االحتــاد 
اأمام  وخ�صر   ،3-1 بنتيجة   2009
دوري  جمموعات  يف  مدريد  ريال 
 2013  2012- مــو�ــصــم  االأبـــطـــال 
هزمية  اآخـــر  اأمـــا   ،3-2 بنتيجة 
برباعية  بر�صلونة  ــام  اأم فكانت 
دوري  ــات  ــوع ــم جم يف  نــظــيــفــة 

االأبطال مو�صم 2016 - 2017.

نا�صر،  بــن  اإ�صماعيل  ــري  ــزائ اجل ـــدى  اأب
�صعادته  االإيطايل،  ميالن  ميدان  متو�صط 
العامل،  يف  االأنــديــة  ــرق  اأع باأحد  باللعب 
رفقة  فــوزه  اأن  ذاتـــه،  الــوقــت  يف  مــوؤكــدا 
�صيظل  اأفريقيا،  اأمم  بكاأ�س  بالده  منتخب 

را�صخا يف ذهنه اإىل االأبد.
لــراديــو  ت�صريحات  يف  نا�صر  بــن  وقـــال 
ميالن،  يف  جدا  مرتاح  "اأنا  كارلو":  "مونت 
من  اأتلقاه  ما  بكل  للغاية  �صعيد  وبالطبع 
وال  النادي  اأ�صاطري  خمتلف  من  اإ�ــصــادات، 
عبيه ال�صابقني، يف النهاية هم جنوم كبار، 
�صنعوا تاريخه باأحرف من ذهب، وكالمهم 

يحفزين دائما من اأجل موا�صلة التطور".
وتابع: "اأطمح دائما لتقدمي اأف�صل ما لدي 
كل  املباريات  نلعب  عندما  فريقي،  رفقة 
للتدرب،  بحاجة  اأكون  ال  ثالثة  اأو  يومني 
لكنهم  فقط،  بالرك�س  اأكتفي  واأحــيــانــا 

يعلمون دائما اأنني جاهز ملنح االإ�صافة".
زالتان  بزميله،  اجلزائري  الــدويل  واأ�صاد 
ميتلك  اأنـــه  مـــوؤكـــدا  اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس، 
دائما  وي�صعى  نوعها،  من  فريدة  �صخ�صية 

الأن يكون االأف�صل.
كبري  العــب  "اإبراهيموفيت�س  ــاف:  واأ�ــص
خا�صة  معه  األعب  الأنني  �صعيد  اأنــا  جــدا، 

العًبا  فيها  اأزامــل  التي  االأوىل  املرة  واأنها 
نهاية  قريبا  كــان  واإن  حتى  ــًدا  ج كبرًيا 

م�صريته".
ال  وطلباته  جــدا،  متطلب  "اإنه  وتــابــع: 
حقا،  ذلــك  روؤيـــة  يل  ي�صبق  مل  ت�صدق، 
رغم اأنه يتعمد املبالغة يف بع�س الفرتات، 
منه  �صاعت  واإن  متريرة  له  اأقدم  فاأحيانا 

الكرة، يعترب اأنني ال�صبب".
منتخب  رفقة  جتربته  اأن  نا�صر  بن  واأكد 

املا�صية  االأفريقية  االأمم  كاأ�س  يف  بالده 
كانت ا�صتثنائية جدا.

من  فــريــدة  جتربة  "خ�صنا  ــاف:  ــص واأ�
ع�صته  ما  اأن�صى  اأن  ميكن  ال  نوعها، 

و�صاأتذكر  م�صر،  يف  املنتخب  رفقة 
اأي�صا اأننا ا�صتقبلنا من طرف املاليني 

يف اجلزائر".
وزاد: "لقد كان اأمرا رهيبا حقا، فقد 

والكل  �صاعات،   8 يف  كلم   20 قطعنا 
كانت  التي  احلافلة  خلف  يجري  كان 

تقلنا، كنت اأعي�س ذلك الأول مرة".
وقوي  كبري  مــدرب  "بلما�صي  وختم: 

اأ�صاف  لقد  الفنية،  الناحية  من  جــدا 
نقاط  يــدر�ــس  وكـــان  للمنتخب،  الكثري 
بطريقة  واجهتنا  الــتــي  الــفــرق  �صعف 

جيدة، اإنه حقا مده�س".

كــاراجــر،  جيمي  يعتقد 
ال�صابق،  ليفربول  جنم 
امل�صري  ــــدويل  ال اأن 
هداف  �صالح،  حممد 
ــــايل، ال  الـــريـــدز احل
كبري  بتقدير  يحظى 
الريدز،  جماهري  من 
ـــى الــــرغــــم مــن  ـــل ع
يف  هدًفا   15 ت�صجله 
االإجنليزي  ــدوري  ال

هذا املو�صم.
وقــــــــال كــــــاراجــــــر يف 
"�صكاي  �صبكة  نقلتها  ت�صريحات 
�صبورت�س": "اأعتقد اأن �صالح ُينظر 
العاملي  الــطــراز  من  ــه  اأن على  اإليه 
ليفربول،  خــارج  اجلميع  قبل  من 
لكنه يحظى بقليل من التقدير من 

جانب م�صجعي النادي".
لرتاجع  �صالح  "تعر�س  واأ�ــصــاف: 
يف امل�صتوى مقارنة مبو�صمه االأول، 
كل  هدًفا   47 اأبــًدا  ي�صجل  لن  لكنه 

مو�صم".
ليفربول  اأن  "اأعتقد  وتابع: 
على  العـــبـــني  ــة  ــت ــص � لـــديـــه 
األي�صون  وهــم  عــاملــي،  م�صتوى 
اأرنولد،  األك�صندر  بيكر، ترينت 

ماين،  �صاديو  ديــك،  فان  فريجيل 
روبرتو فريمينو و�صالح".

واأكمل: "اإذا �صاألت م�صجعي ليفربول 
يف  التفريط  ميكنهم  كــان  اإذا  عما 
الكثري  مقابل  االآخرين  اخلم�صة 
اإذا  لكن  ال،  �صيقولون  ــوال،  االأم من 
 130 مقابل  ل�صالح  عر�س  و�صل 
�صيفكرون  اإ�صرتليني  جنيه  مليون 

يف االأمر".
ال  اإنه  اأقول  ال�صبب  "لهذا  واأو�صح: 

ُيقّدر حًقا".
ـــر �ــصــبــبــني لــعــدم  ـــاراج وحــــدد ك
الذي  التقدير  على  �صالح  ح�صول 

ي�صتحقه.
جناًحا،  لي�س  �صالح  "حممد  وقال: 
�صك  ال  ــراف،  االأط على  مهاجم  هو 
لعبه،  يف  اأنــانــًيــا  جانًبا  هناك  اأن 
الت�صديد،  و�صع  يف  يكون  عندما 
ميكنني  هل  يت�صاءل  وكاأنه  يبدو 
عن  ــًدا  اأب يبحث  ال  هو  الت�صجيل؟ 
بع�س  يف  حُمبط  اأمر  وهذا  التمرير 

االأحيان".
ماين،  مثل  قوًيا  لي�س  "هو  وتابع: 
يخ�صر  لذلك  فريمينو،  ذكاء  يف  اأو 

الكرة كثرًيا يف مواقف مثل هذه".
ومع ذلك، يعتقد كاراجر اأنه يجب 

االإحــبــاطــات  ــذه  ه عــن  التغا�صي 
الهائلة  االأرقــام  وهو  اأهــم،  ل�صبب 
�صالح  اأهــمــيــة  اإىل  ت�صري  الــتــي 

بالن�صبة لليفربول.

تفوق مي�سي

ي�صنع  "�صالح  ـــح:  ـــص واأو�
ــن االأهــــداف،  الــكــثــري م
ــي هــو  ــص ــ� ــي لــيــونــيــل م
ــات  ــدوري ال يف  الــوحــيــد 

ــذي  ــربى، ال ــك اخلــمــ�ــس ال
ي�صجل وي�صنع اأكر منه منذ 

ان�صمامه اإىل ليفربول".
الــذي  "ال�صيء  واأردف: 
ال  ـــه  اأن ــو  ه فيه  يعجبني 
ي�صاب كثرًيا، حيث خا�س 
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نظرت  "اإذا  وا�صتطرد: 
بني  الزمني  الفارق  اإىل 

يكون  فقد  ــه،  ــداف اأه
اأف�صل  هم  من  هناك 
كنت  اإذا  لكن  منه، 
مدرًبا، فاأنا اأريده اأن 

تلو  اأ�صبوًعا  يلعب 

االآخر وال يغيب اأبًدا".
"هناك  واأكمل: 

اأقـــــاويـــــل 
ة  منت�صر

ـــــــــن  ع

كيليان  ب�صم  لــيــفــربــول  حــلــم 
مبابي، ورمبا هذا لي�س واقعًيا، 
ا عن جادون  اأي�صً هناك حديث 
ــذا  ــو، ورمبـــــا يـــكـــون ه ــص ــ� ــان ــص �

واقعًيا".
ــراز  ــط ال مـــن  "مبابي  وزاد: 
على  يتفوق  ورمبــا  الــعــاملــي، 
�صان�صو  اأما  ورونالدو،  مي�صي 
من  ي�صبح  اأن  و�ــصــك  عــلــى 

الطراز العاملي".
اأنه  اأعتقد  "لكنني  واأ�ــصــاف: 
يف  عليهما  ال�صعب  من  �صيكون 
اأول عامني ون�صف يف ليفربول، 
ك�صر االأرقام التي حققها �صالح، 
لهذا ال�صبب يتعني على النادي اأن 
الوحيد  هو  فمي�صي  حذًرا،  يكون 
على  يــتــفــوق  الــــذي  اأوروبــــــا  يف 

الالعب امل�صري".
اإىل  بحاجة  "ليفربول  واأو�صح: 
رمبا  �صالح  الأن  جديد،  مهاجم 
ومن  طوكيو،  اأوملبياد  يف  ي�صارك 

بعدها كاأ�س اأمم اأفريقيا".
حال  بــاأي  ينبغي  ال  "لكن  واأمت: 
بيع  يف  يفكروا  اأن  االأحــوال  من 

�صالح".

�صيلفا،  برناردو  الربتغايل  حتدث 
طموح  عن  �صيتي،  مان�ص�صرت  جنم 
فريقه هذا املو�صم يف دوري اأبطال 
ذاتــه  الــوقــت  يف  م�صيًدا  اأوروبــــا، 
ريال  البطولة  يف  املقبل  بخ�صمه 

مدريد.
ويحل مان�ص�صرت �صيتي �صيًفا على 
ــاء،  ــع ريــال مــدريــد، الــيــوم االأرب
يف  برنابيو،  �صانتياجو  مبلعب 
اأبطال  لــدوري  الـ16  دور  ــاب  ذه

اأوروبا.
مــقــابــلــة مع  بـــرنـــاردو يف  وقـــال 
الكتالونية:  "�صبورت"  �صحيفة 
القوي  الفريق  هذا  �صد  "اللعب 
لكن  اأبـــًدا،  ال�صهل  بــاالأمــر  لي�س 
تلك  يف  امل�صاركة  �صريبة  ــذه  ه
البطولة، اإذا كنت ترغب يف ح�صد 
اللقب، فعليك اأن حتقق بذلك عن 
بالتغلب  �صياأتي  وذلك  ا�صتحقاق، 

على الفرق الكبرية".
واأ�صاف: "�صنذهب هناك باحرتام 
نحن  الطموح،  من  بكثري  ولكن 
مبا  ومــوؤمــنــون  اأنف�صنا،  يف  نثق 

ميكننا القيام به".
اأتابع  قـــادًرا،  كنت  "كلما  وتابع: 
م�صاهدة  اأحب  فاأنا  مدريد،  ريال 
كرة القدم يف املنزل، اإذا كان لدي 
مبارياته،  بالطبع  اأتــابــع  ــت  وق
يلعب  كيف  تعرف  اأن  املهم  فمن 
امللكي،  الفريق  هو  هذا  خ�صمك، 
ــاز  ــــذي ف ــق ال ــري ــف هـــو نــفــ�ــس ال
اأوروبـــا  اأبــطــال  دوري  ببطوالت 

الثالثة على التوايل".
يق�صي واأكــــــــمــــــــل:  "

بنزميا مو�صًما رائًعا، وبجواره بيل 
وهازارد وهما خطريان جًدا، كما 
الذهبية  بالكرة  مودريت�س  فــاز 
لديه  اأن  كما  قــريــب،  وقــت  منذ 

و�صط ملعب قوي للغاية".
العب  �صن  �صغر  عــن  وبــ�ــصــوؤالــه 
للكثري  خو�صهم  وعــدم  ال�صيتي، 
من تلك املباريات، اأجاب: "اأنا على 
ريال  �صد  األعب  مل  املثال،  �صبيل 
لطيًفا  �صيكون  ولكن  اأبًدا،  مدريد 

اللعب اأمامه".
كنت  طفاًل  كنت  "عندما  ووا�صل: 
يف  فاللعب  ــــام،  االأي بــهــذه  اأحــلــم 
اأو مثل هذا  اأو كامب نو،  الربنابيو 

املالعب، دائًما ما يكون ممتعا".
فاز  فريًقا  نواجه  نحن   " واأردف: 
بكل �صيء، لكن املا�صي لي�س مهًما، 

دقيقة  الـ90  هو  ذلك  من  واالأهــم 
�صاب  فريق  نحن  املــبــاراتــني،  يف 
بالعك�س،  يخيفنا،  ال  هــذا  ولكن 
هذا �صغط جيد، هذا يعني اأنك يف 

املكان الذي يجب اأن نكون فيه".
االأبـــطـــال  "دوري  ــرد:  ــط ــت ــص وا�
مل  التي  الوحيدة  البطولة  هــي 
نح�صل عليها مع بيب جوارديوال، 
املو�صمني  يف  ــرًيا،  ــث ك ونتمناها 
االأخريين مل نحقق نتائج جيدة 
النا�س  جتعل  عندما  ولكن  بها، 
بجميع  ــوز  ــف ال مــنــك  يــتــوقــعــون 
اإجنلرتا،  يف  فعلنا  كما  االألــقــاب، 
تذهب  اأن  دائًما  يتوقعون  فاإنهم 

اإىل اأبعد من ذلك".

�سراع الربميريليج

حجم  نـــعـــرف  "نحن  واأكــــمــــل: 
املو�صوعة  والــتــوقــعــات  ال�صغط 
بعد  خــا�ــصــة  ــام،  ــع ال هــذا  علينا 
لقب  على  املناف�صة  عن  ابتعادنا 

الربميريليج".
وعن اأ�صباب االبتعاد عن املناف�صة 
االإجنــلــيــزي،  الـــدوري  لقب  على 
حيال  باحلزن  ن�صعر  "نحن  قال: 
لي�صت  اللقب  على  املناف�صة  ذلك، 
عامني،  اآخــر  به  فزنا  وقد  �صهلة 
نلعب  ال  اأنـــنـــا  هـــي  ــة  ــق ــي ــق واحل
مبفردنا، ليفربول موجود ويقدم 
للغاية،  لالإعجاب  مثريا  مو�صما 
لنقاتل  الكثري  اأمامنا  زال  ما  لكن 

من اأجله، واجلميع يعرف ذلك".
الكثري  من  عانينا  "لقد  ووا�صل: 
بع�س  عــاد  واالآن  االإ�صابات،  من 
كان  اأنــه  نعلم  املهمني،  الالعبني 
يف  اأف�صل  نتائج  نحقق  اأن  يجب 
ال  االأمر  لكن  االإجنليزي،  الدوري 

ينتهي عند بطولة واحدة".
وعن فر�س فريقه يف الفوز بلقب 
"بر�صلونة  قــال:  االأبطال،  دوري 
خطرًيا  يكون  ما  دائًما  مي�صي  مع 
للغاية واملر�صح االأول للقب، حيث 
مناف،  اأي  على  التغلب  ميكنه 
اإذا  كذلك  جريمان  �صان  باري�س 
ميكن  الئقني،  ومبابي  نيمار  كان 
ا على الرغم  اأي�صً اأن يكون مر�صًحا 

من اأنه لي�س لديه اخلربة".
الــبــطــولــة  ــد  ــري ن "نحن  واأمت: 
ما  ــرى  ن ــام، لكن دعــونــا  ــع ال ــذا  ه

�صيحدث".

�لتاريخ يرعب جو�رديوال قبل موقعة ريال مدريد

كار�جر: "�سالح ال يحظى بالتقدير �لذي ي�ستحقه يف ليفربول"

بن نا�سر: "�سخ�سية �إبر�هيموفيت�س فريدة.. وبلما�سي �أ�ساف
�لكثري للجز�ئر"

ـًا  برناردو �سيلفا: "�ملا�سي لي�س مهمـــــــ
يف مو�جهة ريال مدريد"

�لرئي�س تبون يثني على رفعة �أخالق 
ريا�س حمرز

"رفعة اأخالق" قائد املنتخب اجلزائري ريا�س  اأثنى الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون على 
حمرز جنم فريق مان�ص�صرت �صيتي االإجنليزي، والتزامه جتاه اأبناء بلده.

النجم  البار،  اجلزائر  البن  كبرية  "حتية  "تويرت":  على  ح�صابه  عرب  تغريدة  يف  تبون  وقال 
ريا�س حمرز، على رفعة االأخالق من خالل اأفعاله اخلريية بني اأبناء بلده، اأخالق ت�صع حمرز 

اأ�صوة للنخبة الريا�صية عن جدارة".
وكانت قناة "البالد" التليفزيونية قد بثت حتقيقا حول االأعمال اخلريية ملحرز، وخا�صة تكفله 

ببناء م�صجد ببلدة بني �صنو�س بوالية تلم�صان غربي اجلزائر، م�صقط راأ�س والده املتوفى.
واأجمعت �صهادات املعنيني على رفعة اأخالق حمرز وتوا�صعه، واأكد امل�صوؤول عن بناء امل�صجد، اأن 
الالعب ياأمل يف انتهاء االأ�صغال فيه قبل نهاية العام اجلاري ليكون وقفا خرييا لوالده املتوفى.
واأ�صاف: "يف البداية، كان حمرز يريد امل�صاعدة يف بناء هذا امل�صجد، قبل اأن يقرر التكفل باإنهاء 
لهذا  املحاذية  باملقربة  مدفون  والده  الأن  م�صجد  بناء  اأمنيته  كانت  �صغريا  كان  منذ  االأ�صغال. 

امل�صجد".

قال الهولندي رافائيل فان دير فارت، الذي لعب يف 
�صفوف ريال مدريد، اإنه ال يرى مر�صحا اأوفر للفوز 
اللذان  �صيتي،  ومان�ص�صرت  االأبي�س  الفريق  بني 
دوري  من  الـ16  دور  ذهاب  يف  االأربعاء  �صيتناف�صان 

اأبطال اأوروبا مبلعب �صانتياجو برنابيو.
خالل  مو�صكو  مــن  عــامــا(   37( ــارت  ف ديــر  و�ــصــرح 
مواجهة  "�صتكون  االأ�ــصــاطــري:  كاأ�س  يف  م�صاركة 
بنتيجتها.  التنبوؤ  للغاية  ال�صعب  من  اإق�صائية 
ميتلك  �صيتي  لكن  مدريد،  ريــال  يفوز  اأن  اأمتنى 

الكثري من اجلودة".
وتوتنهام  اأياك�س  ب�صفوف  ال�صابق  الالعب  واأ�صاف 
مدريد  ريال  "يعرف  جوارديوال  بيب  االإ�صباين  اأن 
من  يزيد  هذا  اأن  اإىل  م�صريا  للغاية"،  جيد  ب�صكل 

�صعوبة املواجهة.
وتابع املحلل احلايل بالتلفزيون الهولندي: "اأعتقد 
اأن كل فريق ميتلك نف�س احلظوظ للتاأهل اإىل ربع 

النهائي".
ويطمح �صيتي للتتويج باأول لقب له يف الت�صامبيونز 
عن  يغيب  قد  ــه  واأن خا�صة  ليج، 
خالل  البطولة  يف  امل�صاركة 
ب�صبب  الــقــادمــني  املو�صمني 

عقوبة اليويفا.
ـــال فــيــمــتــلــك الــرقــم اأمــا  ـــري ال

مـــرات  عـــدد  يف  الــقــيــا�ــصــي 
مدربه  مع   )13( بها  الفوز 
ــن  ــي زي ــص ــ� ــرن ــف ال
ــدان،  الــديــن زي
�ــــصــــاحــــب 
الف�صل يف 
الــفــوز 

ــب  ــق ــل ــال ب
مــرات  لثالث 
علما  متتالية، 
هو  ليفربول  ــاأن  ب
املو�صم  لقب  حامل 

املا�صي.

حرية يف ريال مدريد 
ب�ساأن �إ�سابة هاز�رد

اإيدين هازارد جناح  البلجيكي  اإ�صابة  ت�صببت 
اأ�صوار  داخل  كبرية  �صدمة  يف  مدريد،  ريال 

النادي امللكي، والتي تعر�س لها �صد ليفانتي.
ومل يك�صف ريال مدريد خالل بيانه الر�صمي، 
اأفـــادت  والـــذي  البلجيكي،  غــيــاب  مــدة  عــن 

ال�صحف اأن مو�صمه انتهى تقريًبا.
ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  وبــحــ�ــصــب 
االآن  يناق�س  مدريد  ــال  ري ــاإن  ف االإ�صبانية، 
يف  اإ�صابة  من  ُيعاين  والذي  هازارد،  مع  قراره 
نف�س القدم التي تعر�س الإ�صابة مماثلة فيها 
باري�س  اأمام  املا�صي  الثاين  ت�صرين  بنوفمرب/ 

�صان جريمان وغاب على اإثرها 83 يوًما.
خيارين  الريال  "يدر�س  ال�صحيفة:  واأ�صافت 
بو�صع  جراحية  لعملية  الالعب  يخ�صع  اأن  اإما 
م�صاحة  كامل  تغطي  التيتانيوم  من  �صفيحة 
الكاحل، اأو اللجوء للعالج الطبيعي وهو ما مت 

االعتماد عليه يف االإ�صابة املا�صية".
االآراء  جميع  مدريد  ريــال  "يبحث  وتابعت: 
الطبية مع املتخ�ص�صني التخاذ القرار احلا�صم، 

رغم اأن ُمعظم اخلرباء
العملية  خــيــار  عــلــى  ــون  ــق ــواف ي

االإ�صابة  هذه  الإنهاء  اجلراحية 
اأظــهــر  بــعــدمــا  نــهــائــي،  ب�صكل 

اأنــه  الطبيعي  الــعــالج 
وال  فــعــاال  لي�س 

من  ميــنــعــه 

االنتكا�س".
ــــــــــار  ــــــــــص واأ�
اإىل  التقرير، 

اأنه بغ�س النظر 
عــن الــقــرار، فــاإن 
�صيغيب  ــب  ــالع ال

عــلــى االأقـــــل ملــدة 
�صهرين.

ال�صياق،  نف�س  ويف 
زين  املـــدرب  يبحث 

الـــديـــن زيـــــدان عن 
حلول لتعوي�س هازارد، 

على  االعــتــمــاد  ويــدر�ــس 
الو�صط،  خط  يف  العبني   5

االعتماد  اأو  بنزميا،  واأمامهم 
 )4-3-3( ــة  ــق ــري ط ــى  ــل ع

فيني�صيو�س  بـــوجـــود 
الي�صار وبيل على  على 

اليمني.

�إي�سكو يك�سف مفتاح �النت�سار 
على مان�س�سرت �سيتي

كرو�س: �أحب جو�رديوال 
ولن �أن�سى ما تعلمته منه

العب  اإي�صكو  �صدد 
ـــال  ـــط و�ـــصـــط ري خ
ــى  ــل مـــــــدريـــــــد، ع
�ــصــعــوبــة مــواجــهــة 
�صيتي  مــانــ�ــصــ�ــصــرت 
بــطــل اإجنـــلـــرتا، يف 
نهائي  ثــمــن  ـــاب  ذه
دوري اأبطال اأوروبا، 

اليوم االأربعاء.
ـــــــال اإيـــ�ـــصـــكـــو،  وق
ت�صريحات  خـــالل 

االإ�صبانية:  ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  نقلتها 
الرتكيز  هو  �صيتي  مان�ص�صرت  على  التفوق  "مفتاح 
ال�صديد، وارتكاب اأخطاء اأقل، ففي دوري االأبطال 

التفا�صيل ال�صغرية ت�صنع الفارق".
واأ�صاف: "كما قلت �صابًقا يجب اأن نكون يف تركيزنا، 
الربنابيو،  معقلنا  يف  ونلعب  الكفاءة،  لدينا  الأننا 
من  واثق  الفريق  اأن  واأعتقد  للغاية،  مهم  اأمر  وهو 
مباراة  و�صتكون  �صحيح،  ب�صكل  باالأ�صياء  القيام 

رائعة جًدا".
ال�صر  الفريق؟  مع  ــرب  اأك ب�صكل  "ظهوري  وتــابــع: 
قدراتي،  اإظهار  حًقا  واأريــد  العمل،  من  املزيد  هو 
اإىل  واأتــطــلــع  ـــدان،  زي ثقة  ــك  ذل على  و�ــصــاعــدين 

م�صاعدة الفريق يف املباريات املهمة املقبلة".
"اللعب  فيني�صيو�س:  حتــدث  ال�صياق،  نف�س  ويف 
الالعبني،  جميع  ُيحفز  اأوروبــــا  اأبــطــال  بـــدوري 
ونحن  بالبطولة،  الفوز  دائًما  نريد  مدريد  ويف 

م�صتعدون لكل �صيء".

ــدويل االأملـــاين تــوين كــرو�ــس، جنم ريال  ــرب ال اأع
مدريد، عن �صعادته باملو�صم الذي تدرب فيه حتت 

قيادة بيب جوارديوال يف بايرن ميونخ. 
وكان كرو�س قد انتقل اإىل ريال مدريد 

قادما من بايرن ميونخ، بعد نهاية 
 ،2014 الـــربازيـــل  ــال  ــدي ــون م

مقابل 25 مليون يورو.
ت�صريحات  يف  كرو�س  وقال 
"ماركا"  لـــ�ـــصـــحـــيـــفـــة 
االإ�صبانية: "اإذا �صاألت العبي 
اأنه  ف�صيخربونك  بايرن، 

مدرب  اأف�صل  )جوارديوال( 
عملوا معه".

عام  ملــدة  معه  "عملت  واأ�ــصــاف: 
واحد، واأحببته كثرًيا".

ــن اإمــكــانــيــة الــعــمــل مــعــه مــرة  وبــ�ــصــوؤالــه ع
اإنهاء  "اأريد  اأخرى، يف يوم من االأيام، اأجاب: 
االأمــر  �صيكون  لذلك  مــدريــد،  يف  م�صريتي 

معقًدا للغاية".
مع  عقدي  اأجــدد  اأن  مني  طلب  "بيب  وتابع: 

مل  لكن  ذلــك،  باإمكاين  وكــان  ميونخ،  بايرن 
لو  املـــدرب،  ب�صبب  اأجـــدد  اأن  اجليد  مــن  يكن 

5 �صنوات فهو رحل اإىل مان�ص�صرت �صيتي  جددت 
بعد عامني".

واأكد: "اأنا اأحبه وال زلنا على ات�صال، ولن اأن�صى ما 
تعلمته منه اأبًدا".

جدير بالذكر اأن كرو�س وجوارديوال �صيلتقيا غًدا، 
مان�ص�صرت  نظريه  مدريد  ريــال  ي�صتقبل  عندما 
�صيتي، على ملعب �صانتياجو برنابيو، يف ذهاب دور 

الـ16 لدوري اأبطال اأوروبا.
اإىل  انتقاله  الأ�صباب  ذلك  بعد  كرو�س  تطرق  ثم 
مان�ص�صرت  من  قريًبا  كان  اأنــه  رغم  مدريد،  ريــال 

يونايتد.
االتفاق  ومت  لروؤيتي،  موي�س  ديفيد  "جاء  وقال: 
تعر�س  ــك  ذل بعد  ولــكــن  الــعــقــد،  تفا�صيل  على 

لالإقالة".
كل  ليتعقد  جــال،  فــان  لوي�س  بعده  "جاء  واأمت: 
اخلا�س،  م�صروعه  الإقامة  وقًتا  يريد  كان  �صيء، 
بي  ات�صل  وبعدها  العامل،  كاأ�س  بطولة  بــداأت  ثم 

اأن�صيلوتي وانتهى كل �صيء مع ريال مدريد".
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مساحة اشهاريةمساحة اشهارية

 Par dècision n 60 du 15/02/2020 du ministre de l’enrgie un  «
 agrément définitif Portant Aoutorisation portant l’extension
 GPL-C station service à  été accordé à MR chihaoui kamel pour
 l’eexercice de l’activité de stokage et de distribution de prouduits
 pétroliiers   sis la commune de Hassi Messoud Wilaya d’ourgla
 conformément aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08
Février 2015

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية �أدر�ر

د�ئرة غرد�ية
بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة
م�سلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم: 13/2020
و�سل �إ�سهار خا�س بتاأ�سي�س نادي ريا�سي

�مل�سماة: �لنادي �لريا�سي �أمل �ملودة- بلدية غرد�ية.
�ملودعة بتاريخ: 22/07/2019

رئي�س �جلمعية �ل�سيد: ملدهكل م�سطفى
�ملولود بتاريخ: 1973/11/03 :غرد�ية

�لكائن مقرها: حي بحي �ل�سد �جلديد بابا �أن�سا�سة – بلدية غرد�ية

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية: �أدر�ر
د�ئرة: �أولف
بلدية: �قبلي

و�سل �إ�سهاري الإن�ساء
تاأ�سي�س جمعية حملية )�جلمعية �خلريية ز�وية �أهل �خلري و�ملعروف �رك�سا�س بلدية �أقبلي  والية �أدر�ر( حتت رقم 01/ 2020 

مبقت�سى �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �سفر 1433هـ �ملو�فق لـ 12 يناير 2012 و�ملتعلق باجلمعيات مت هذ� �ليوم 2020/02/23 
و�ملعروف  �أهل �خلري  ز�وية  �مل�سماة: �جلمعية: �جلمعية �خلريية  �لبلدية  للجمعية  �لتنفيذي  �ملكتب  تاأ�سي�س  �لت�سريح  ت�سجيل  ت�سليم و�سل 
�رك�سا�س بلدية �أقبلي والية �أدر�ر �لكائن مقرها: حي �رك�سا�س بلدية �قبلي والية  �أدر�ر. رئي�س �جلمعية �ل�سيد: �و�يني عبد �ل�سالم تاريخ 

ومكان �مليالد: 27/05/1975 باأولف �لعنو�ن : حي �رك�سا�س بلدية �قبلي.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية �أدر�ر

د�ئرة غرد�ية
بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة
م�سلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم: 14/ 2020
و�سل �إ�سهار خا�س بتاأ�سي�س نادي ريا�سي

�مل�سماة: �لنادي �لريا�سي �إزور�ن - بلدية غرد�ية.
�ملودعة بتاريخ: 19/08/2019

رئي�س �جلمعية �ل�سيد: �لعلو�ين حممد.
�ملولود بتاريخ: 10/06/1982 : غرد�ية

�لكائن مقرها: ناحية كركورة �لكبرية - بلدية غرد�ية



�صوف  ت�صامن  اإدارة  اأكدت 
ــي  ــّن ــف وكـــــذا الـــطـــاقـــم ال
ـــدرب  لــلــفــريــق بــقــيــاد امل
تاأخري  اأن  عبيد  فتحي 
االأ�صبوع  اجلولة  مباريات 
يوم  باتنة  مولودية  ــام  اأم
يف  ال�صبت  يــوم  غاية  اإىل 
 ، ال�صويف  النادي  م�صلحة 
العتبارات عّدة منها عدم 
قدرة بع�س العنا�صر على 
التدريبات  مواكبة  عــدم 
ب�صبب  لــلــنــادي  الــيــومــيــة 

يف  املبذولة  الكبرية  جمهوداتهم  بعد  اأ�صابها  التي  ال�صديد  االإرهاق 
امليدان وكذا تاأجيل بع�س العنا�صر امل�صابة عودتها ، وعليه �صيمكن 
بع�س  خدمات  من  اال�صتفادة  القادم  االأ�صبوع  بداية  اللقاء  برجمة 

ال�صبان االأ�صا�صيني الذين كانت لهم كلمة يف املواعيد ال�صابقة .
 

الالعب هواري متأثر معنويا بإصابته 

معنوياته  على  بال�صلب  هواري  الالعب  تلقاها  التي  االإ�صابة  عادت 
للتدريبات  وعودته  بالنادي  االلتحاق  تاأجيل  تبعها   والتي  كثريا 
التي  االإ�صابة  من  بعد  تعافيه  عدم  يوؤكد  الذي  الطبيب  قرار  بعد 
كان قد تلقاها مبا�صرة بعد نزوله امليدان اأثناء مواجهة  اإحتاد عني 
، بعدما كان  الفائز به فريقه بثالثية مقابل هدف واحد  البي�صاء 
مما   ، االأمامي  للخط  الالزمة  االإ�صافة  ملنح  عقده  على  كثريا  يعّول 

جعل االأن�صار يوا�صلون اهتمامهم به لرفع معنوياته عاليا . 

تأخر الدعم المادي يقلق الجميع 

جميع  من  املايل  الدعم  تنتظر  النادي  اإدارة  تبقى   ، اآخر  �صياق  يف   
التي  بالوعود  مقارنة  كثريا  تاأخر  قد  كان  والذي  امل�صوؤولة  اجلهات 
و�صلتها من جهات خمتلفة ، �صيما واأن املناف�صة دخلت املنعرج الذي 
اأمام  امليدان  يف  الرتكيز  على  للمحافظة  اجليد  التحفيز  يتطلب 
النادي مطالب اجتيازه ب�صالم حتى  ال�صعب الذي ينتظر  الربنامج 

ال ي�صيع ال�صعود للق�صم الثاين نهاية البطولة اجلارية .
اأحمد اأمني  

معظم  تـــزال  ال 
اأحالم وتطلعات 
العائلة  اأبـــنـــاء 
ـــة  ـــي ـــص ـــا� ـــري ال
ــــــــــة  ــــــــــوالي ب
تنتظر  اجللفة 
على  التج�صيد 
مــ�ــصــرح الــواقــع 
يف  واملـــــــــوؤمل   ،
يكت�صفه  ـــذا  ه
القريب والبعيد 

يف املاأ�صاة التي تعي�صها الفئات ال�صغرى للنوادي ، خا�صة عندما يتعلق 
وعد  ما  كثريا  التي   ، واملمار�صة  العمل  واأجواء  و�صائل  باأب�صط  االأمر 
 ! يفعلوا  ولن  يفعلوا  مل  ولكنهم  بتوفريها  املحليني  امل�صوؤولني  اأغلب 
اأين ي�صطر امل�صرفون على الفرق اإىل ا�صتعارة امل�صتلزمات الريا�صية 
عن  االأ�صواق  من  اقتنائها  اأو   ، واالأقم�صة  االأحذية   ، الكرات  مثل 
اأنه  واالأكــيــد   ! بعد  فيما  ت�صديده  ي�صعب  الــذي  الكريدي  طريق 
والطاقات  املواهب  من  الكثري  ت�صيع  االأو�صاع  تدهور  ا�صتمرار  مع 
وتنطفئ  وامل�صريين  املدربني  من  عدة  كفاءات  وتف�صل   ، املبدعة 
هو  بحبح  حا�صي  مدينة  اأمــل  نــادي   ، االأبــد  اإىل  ت�صحياتهم  �صمعة 
اأحد املدار�س الكروية البارزة بالعبيها وطاقمها االإداري ، وبقيادة 
" الذي يحاول على الدوام اإيجاد  " اآدم بن ت�صي�س  رئي�س �صاب ا�صمه 
الفذة  املواهب  الحت�صان  والتكاليف  اخل�صائر  وباأقل  االأي�صر  ال�صبل 
اإىل  ت�صل  حتى  واملعوقات  العراقيل  اأمام  ال�صمود  على  وت�صجيعها   ،
غايتها املن�صودة ، ومبا اأن احلقل الريا�صي مثله مثل كل حقول احلياة 
االأخرى يحتاج اإىل ف�صحة منا�صبة من االإمكانيات حتى يعطي الثمار 
بتدعيم  مطالبة  الو�صية  ال�صلطات  فاإن   ، املرجوة  والنتائج  الكايف 
بدال   ، والت�صريفات  االألقاب  اأ�صحاب  املكافحني  املجتهدين  ومتابعة 
من موؤازرة اأولئك الذين ين�صطون فقط اأثناء املنا�صبات دون ح�صمة 
اأو حياء ! ليبقى فر�صان نادي االأمل يفر�صون جدارتهم وحتديهم ، 

يف انتظار اإن�صافهم وتثمني م�صريتهم كما يلزم وينبغي.
عمر ذيب

االأربعاء 26 فيفـري 2020 م املوافق  لـ 02 رجـب 1440 هـ - العــدد 1937

13

ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س  اأكــد   
ــد  االأح ــوم  ي تــبــون  املجيد  عبد 
جمل�س  تراأ�صه  خــالل  باجلزائر 
"التعجيل  �صرورة  على  الــوزراء 
ـــاز املـــالعـــب الــريــا�ــصــيــة  ـــاإجن ب
الحت�صان  حت�صبا  املربجمة" 
اجلزائر للتظاهرات الدولية على 
املدى الق�صري على غرار االألعاب 
و  بوهران2021-  املتو�صطية 
القدم  لكرة  اإفريقيا  اأمم  بطولة 

للمحليني يف 2022.
و �ــصــدد الــرئــيــ�ــس تــبــون خــالل 
تعقيبه على العر�س الذي قدمه 
�صيد  والريا�صة،  ال�صباب  وزيــر 
ا�صكالية  "حل  على  خالدي،  علي 
املــدر�ــصــيــة  ــة  ــص ــا� ــري ال تنظيم 
الثالثي  نهاية  قبل  واجلامعية 
اجلاري" و "و�صع مقايي�س حمددة 
املــحــرتفــة  االأنـــديـــة  لت�صجيع 
كاتب  من  طالبا  بينها"،  للتناف�س 
النخبة  بريا�صة  املكلف  الدولة 
اجلدي  التح�صري  يف  "االإ�صراع 
الألعاب البحر االأبي�س املتو�صط".
ــون وزيــر  ــب ووجــــه الــرئــيــ�ــس ت
ال�صباب والريا�صة اإىل "مزيد من 
داعيا  ال�صباب"،  بقطاع  االهتمام 
بني  دولية  مبادالت  "تنظيم  اإىل 
و"بت�صكيل  ال�صبانية"،  الوفود 
اأقرب  يف  لل�صباب  االأعلى  املجل�س 

تبون  الرئي�س  امــر  كما  وقت". 
دور  ت�صيري  باإ�صناد  ب"التعجيل 
منتخبة  �صبانية  للجان  ال�صباب 
اأو  تنظيم  اأي  يف  مهيكلة  وغــري 

تيار �صيا�صي".
ــوزراء  ال جمل�س  اأ�صغال  خــالل  و 
خالدي  علي  �صيد  الــوزيــر  ركــز 
ــــذي قــدمــه  ــس ال ــر� ــع �ــصــمــن ال
التحتية  البنى  تطوير  حــول 
املختلفة  الــربامــج  "اإمتام  على 
وخا�صة  وت�صليمها  االجنــاز  قيد 

ـــي �ــصــتــ�ــصــتــقــبــل  ـــت املــــالعــــب ال
العاب  مثل  الدولية  املناف�صات 
بوهران  املتو�صط  االأبي�س  البحر 
اأفريقيا  اأمم  وبطولة   2021 عام 
 "2022 يف  للمحليني  القدم  لكرة 
مع اإعداد "خطة حلماية املن�صاآت 
من�صاآت  ب�صت  املــقــدرة  احلالية 
خا�صة  من�صاأة   2500 و  ريا�صية 

بال�صباب".
وفيما يخ�س قطاع ال�صباب ارتكز 
اأ�ص�س   ثالثة  على  الوزير  عر�س 

تتمثل يف ترقية ال�صباب وتنمية 
والريا�صية  البدنية  الن�صاطات 
وتطوير البنى التحتية"  ومزيد 
اجلنوب  ب�صباب  االهــتــمــام  مــن 
واجلبلية  املــعــزولــة  واملــنــاطــق 
التهمي�س  على  الق�صاء  اأجل  من 
واالإق�صاء بو�صع خمطط خما�صي 
اكت�صاف  عــلــى  ي�صاعد  وطــنــي 
�صفوف  يف  الريا�صية  املــواهــب 

ماليني التالميذ واجلامعيني.
ق.ر

الالعبني  ــني  ب املــنــافــ�ــصــة  زادت 
اجلــديــدة  والعنا�صر  ال�صابقني 
 ، ــور  ث بني  �صباب  العــبــي  و�ــصــط 
التي  العنا�صر  جميع  تــاألــق  بعد 
فرتة  خالل  ــوان  االأل اإىل  ان�صمت 
ــرية  االأخ ال�صتوية   التحويالت 
ح�صد  يف  الــكــبــرية  وم�صاهمتها 
الديار  داخــل  االإيجابية  النتائج 
ــل وجـــود  ــع وخـــارجـــهـــا ، ممـــا ج
الت�صكيلة  داخــل  العنا�صر  بع�س 
مقعد  يف  وحـــتـــى  االأ�ـــصـــا�ـــصـــيـــة 
بفقدان  ــّدا  ج مهددة  االحتياط 
 ، م�صتواهم  تذبذب  بعد  منا�صبها 
خ�صو�صا مع زيادة حجم التناف�س 
االإدارة  ـــرار  ـــص واإ� الــبــطــولــة  يف 
يف  ها  اإنهاء  على  الفّني  والطاقم 

مرتبة متقدمة جّدا .
 

شبان األواسط يريدون 
فرص أخرى من الطاقم 

الفنّي 

يف �صياق مت�صل ، زاد حجم ممار�صة 
ال�صغط على الطاقم الفّني بقيادة 
املدرب �صيدي يخلف ، حيث عاود 
ترقيتهم  مت  ــن  ــذي ال الــالعــبــون 
والطلب  احلــديــث  ــر  ــاب االأك لفئة 
ــي اإدراجـــهـــم  ــّن ــف ــم ال ــاق ــط مـــن ال

خ�صو�صا  الر�صمية  القائمة  �صمن 
الفريق  يجريها  الــتــي  لــلــقــاءات 
من  ي�صتفيدون  حتى   ، مبيدانه 
توظيف  ومــنــهــا  ــار  ــص ــ� االأن دعـــم 
م�صتغلني  املــيــدان  يف  قــدراتــهــم 
الفريق  ك�صب  فــر�ــصــة   ــك  ــذال ب
لن�صبة كبرية نحو ال�صعود للق�صم 

الثاين نهاية املو�صم الكروي .

إصرار على اللعب بنزاهة 
حتى أخر المنافسة 

من  مــ�ــصــرييــن   اأن  ــرب  خ و�ــصــلــنــا 
ر�صالتها  بلغت  قد  الــنــادي  اإدارة 
الفّني  الطاقم  جتاه  نق�صان  دون 
الــعــودة  بعد   ، اأي�صا  والــالعــبــون 
مبا�صرة من تنقلهم اإىل  بومردا�س 
واملتمثلة  املحلي  ال�صباب  ومواجهة 
وروح  ــة  ــزاه ــن ــال ب الــتــمــ�ــصــك  يف 
امليدان فيما  ال�صريف يف  التناف�س 
ال  حتى  البطولة  عمر  من  تبقى 
لالنتقاد  عر�صة  ــادي  ــن ال يــكــون 
ــرى  االأخ الــفــرق  اأن�صار  قبل  مــن 
تكري�س  عن  تبحث  التي  خ�صو�صا 
اآخر  حتى  امليدان  يف  العن�صر  هذا 
يوم من املناف�صة اجلاري على قدم 

و�صاق . 
اأحمد اأمني 

النادي  مل�صوار  املتتبعون  يختلف  ال 
جعل  الذي  االأول  ال�صبب  اأن  على 
االأخرية  املراتب  يف  يبقى  النادي 
�صلم  يف  الكبري  الرتاجع  بعد  االآن 
و�صعوبة  للبطولة  العام  الرتتيب 
اللقاءات  يف  حتى  النقاط  ك�صب 
هو   ، اأي�صا  مبيدانه  يجريها  التي 
املحلية  ال�صلطات  اهــتــمــام  ــدم  ع
منذ بداية املو�صم الكروي بالنادي 
دليل   ، املعنوي  اجلانب  من  حتى 
التفاتات  ت�صجيل  عدم  ذالك  على 
يف  لــقــاء  ــل  ك نــهــايــة  عــقــب  طيبة 
م�صلحة النادي على غرار ما حدث 
يف اللقاء االأخري والفوز على اأبناء 
من  �صاعف  مما   ، ــورود  ال عا�صمة 
ع�صاق  و�صط  حتى  اال�صتياء  حجم 

االألوان .

 التمسك بالصعود هدف 
الجميع 

ــادي  ــن ال اإدارة  ــن  م ــل  ــك ال حتـــدث 
بقيادة  للفريق  الــفــّنــي  وطــاقــم 
ــق وكــذا  ـــدرب بــوقــره عبد احل امل
اإ�صرارهم ومت�صكهم  الالعبون عن 
عن  الــدفــاع  يف  املتمثل  بقرارهم 
اإىل  الثاين  للق�صم  ال�صعود  ورقــة 
 ، اجلارية  البطولة  من  جولة  اآخر 
اأن هذا اجلانب مل  بعدما تبني لهم 
يح�صم فيه بعد والتناف�س �صيبقى 

البطولة   ــن  م جــولــة  ـــر  اآخ حــتــى 
احلالية  املعطيات  اآخر  جانب  ومن 
اأن  تــوؤكــد  ــدان  ــي امل املــطــروحــة يف 
تت�صح  ال  بال�صعود  املعنية  الفرق 
مباريات  نهاية  مــع  �ــصــوى  جــيــدا 
البطولة التي يزداد فيها التناف�س 
حّدة مبرور اجلوالت واالأيام ، وهو 
قائم  الطموح  اأبقى  الــذي  العامل 
ك�صب  ملوا�صلة  مفتوحة  وال�صهية 

النقاط يف البطولة احلالية . 

الفرصة متاحة والفوز 
بأكبر عدد من النقاط 

ضروري 

�صجلها  التي  الباهرة  النتيجة  بعد  
الفريق مبيدانه على اإحتاد البليدة 
، �صيكون اأبناء  املدرب بوقره عبد 
نقاط  جمع  اإجبارية  اأمــام  احلــق 
من  البطولة   يف  ــرى  اأخ اإيجابية 
جمــمــل الـــربنـــامـــج  املــتــبــقــي من 
�صفريات  �صي�صهد  الــذي  البطولة 
وفاق  اإىل  منها  للنادي  جّدا  �صعبة 
و�صباب  ال�صحراء   وغزالن  امل�صيلة 
ي�صت�صيف   حني  يف  البي�صاء  الدار 
وداد  الرائد  �صورة  يف  قوية  فرق 
ــارة  ــني و�ــص ــك و�ــصــبــاب ع ــاري ــوف ب
واإحتاد خمي�س اخل�صنة ، مما يوؤكد 

اأن املهمة لن تكون �صهلة .
اأحمد اأمني 

 �لرئي�س تبون ي�سدد على �سرورة �لتعجيل يف �إجناز �ملن�ساآت �لريا�سية

�سباب بني ثور 

�لالعبون �جلدد يرفعون حجم �لتناف�س د�خل �لت�سكيلة �الأ�سا�سية 

نادي تقرت 

�ل�سلطات �ملحلية تو��سل عدم �الهتمام بالنادي و�الأوالن �خلا�سر �الأكرب  

ت�سامن �سوف 

تاأخري �ملباريات �إىل يوم �ل�سبت
 يف م�سلحة �لت�سامن �ل�سويف 

�أمل حا�سي بحبح  

 .. �لبحبحية  �ملدر�سة  "�سغار 
تاألق ي�ستحق �لتكرمي"
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�أ�سرى فل�سطينيون

بقلم: ر�سا حرز �هلل 
-----------------------------

يتفقد  الزقوت  القادر  عبد  راح  الليل،  حلول  بعد 
"جمدو"،  �ضجن  يف  الأ�ضبال  بق�ضم  الأطفال  الأ�رى 
بكاء،  �ضوت  ف�ضمع  النوم،  اإىل  خلودهم  من  للتاأكد 
ال�ضوت،  الغرف حيث م�ضدر  اإحدى  باب  اقرتب من 
اأمي".  بدي  اأمصصي..  "بدي  مصصرددا  يبكي  باأحدهم  فصصاإذا 
اأم�ضى  الذي  عاما(،   34( الزقوت  توجه  الفور،  على 
اإىل  بطلب  عاما  ع�ر  اثني  الحتالل  معتقالت  يف 
اإىل  ونقله  الق�ضم،  من  الطفل  لإخراج  املعتقل  اإدارة 
غرفة املعتقلنی البالغنی، ليتمكن من رعايته والتهدئة 
تفلح  مل  حماولته  لكن  بالأمان،  واإ�ضعاره  روعه  من 
بحجة عدم ح�ضوله على املوافقة من م�ضوؤول املعتقل، 
فاأم�ضى الطفل ليلته باكيا طلبا لأمه. يتذكر الزقوت 
يف  الأ�صصر  من  وحتصصرر  نابل�ص،  مدينة  يف  ولد  الصصذي 
امل�ضهد  املن�رم، هذا  العام  اأكتوبر من  الأول/  ت�رين 
بكثري من الأ�ضى، ومواقف اأخرى م�ضابهة اأكر ق�ضوة 
 9 �ضن  من  الأ�ضبال  لق�ضم  ممثال  كان  عندما  عاي�ضها 
اأعوام من  "ل�ضتة  "جمدو".  18 عاما يف  اأعوام ولغاية 
فرتة اعتقايل، توليت م�ضوؤولية رعاية نحو مئة طفل 
والأم  الأب  �ضخ�ضية  اتقم�ص  خاللها  كنت  معتقل، 
والأخ وال�ضديق، حماول تعوي�ضهم فقدان عائالتهم"، 
املعتقل  اإدارة  اأح�رت  مرة،  "ذات  الزقوت.  ي�ضيف 
ثالثة اأطفال، اعتقلتهم قوات الحتالل قرب م�ضتوطنة 
جنوب  املواطننی  اأرا�ضي  على  املقامة  موريه"  "األون 
نابل�ص، اأكربهم عمره 12 عاما، كان و�ضعهم ماأ�ضاويا، 
ثالثتهم  وجوه  على  وبدت  الربد،  �ضدة  من  يرجتفون 
قبل  املربح من  لل�رب  تعر�ضهم  اآثار كدمات، جراء 
امل�ضتوطننی، اأحدهم مل يكن ي�ضتطيع الكالم من �ضدة 
اأي  مع  التعامل  ثالثتهم  رف�ص  البداية،  يف  اخلوف". 
الزقوت طماأنتهم،  ل�ضدة خوفهم وتوترهم، حاول  اأحد 
ال�ضوكالتة،  لهم  وا�ضرتى  "الكنتينا"  اإىل  ا�ضطحبهم 
وبداأ ممازحتهم، وبعد اأن تعرف على هوياتهم ومن اأي 
عائالتهم  يعرف  اأنه  واأخربهم  احلديث  تبادل  منطقة، 
واأح�ر  اخلوف،  حاجز  لك�ر  حماولة  يف  واأقاربهم 
بالأمان.  لي�ضعروا  منطقتهم  من  معتقلنی  اأطفال  لهم 
الطفل  يتلقى  وجيزة،  بفرتة  املعتقل  اإىل  و�ضوله  بعد 
بها  اللتزام  الواجب  "القواننی"  حول  �رحا  املعتقل 
ال�ضتائم،  عن  والبعد  الآخرين،  احرتام  وجوب  ومنها 
ال�ضجاننی  مع  التعامل  وعدم  النظافة،  على  واحلفاظ 
يخترب  ذلك  وبعد  للممثل،  الرجوع  دون  الإدارة  اأو 
التعليمي،  م�ضتواه  على  للتعرف  والكتابة  القراءة  يف 
املعتقل،  يف  اإجباري.  اإجصصراء  وهذا  للتعليم  لإر�ضاله 
عند  وي�ضتيقظون  م�ضاء،  التا�ضعة  عند  الأطفال  ينام 
"املدر�ضة"،  اإىل  للذهاب  ا�ضتعدادا  �ضباحا،  ال�ضاد�ضة 
اإىل  حتويلها  جرى  املعتقل  داخل  غرف  بالأ�ضل  وهي 
اإىل جانب خم�ضة  "جمدو"، كان الزقوت  �ضفوف. يف 
ي�ضتمعون لأحاديث  ل�ضاعات  اآخرين، يجل�ضون  ممثلنی 

الأطفال املعتقلنی وما ي�ضعرون به، يف جل�ضات اأ�ضبه 
اأ�ضعب املواقف  النف�ضي". ويروي الزقوت  بص"التفريغ 
املعتقل طفال من  اإدارة  اأح�رت  بها، عندما  التي مر 
ذلك  كان عمره يف  الذهنية،  الإعاقة  ذوي  من  نابل�ص 
اإىل  دخلت  الأيصصام  اأحد  "يف  يقول:  عاما،   13 الوقت 
اإعاقته  الق�ضم ووجدت الأطفال ي�ضتهزئون به، ورغم 
وعندما  بذلك،  �ضعر  اأنه  اإل  يجري  ملا  اإدراكصصه  وعدم 
امتكن  مل  موجعة،  بطريقة  وبكى  ح�ضنني  �ضاهدين 
لهم كيف  الأطفال و�رحت  النوم، جمعت  ليلتها من 
من املفرت�ص اأن يتعاملوا معه، وحذرتهم بالعقوبة حال 
يعتنون  واأ�ضبحوا  ذلك  فهموا  لكنهم  املوقف،  تكرر 
وي�ضتاقون  عائالتهم  الأطفال  يفتقد  املعتقل،  يف  به". 
الطفل  ق�ضة  الزقوت  وي�ضتذكر  اأمهاتهم،  خا�ضة  لها 
)14 عاما(،  اعتقل وعمره  الذي  الأ�ضري حممد غازي، 
ويف  مثله،  بوالدته  اأحد  تعلق  اأن  يحدث  "مل  يقول 
زيارتها الأوىل له عقب اعتقاله بدا عليها التعب، فعاد 
اإىل الغرفة يف حالة انهيار، يبكي به�ضترييا، هداأنا من 
روعه، وبعد اأ�ضبوعنی قدمت عمته لزيارته حيث كان 
اأمه، اخربته  اأي�ضا، وعندما �ضاألها عن  يقبع ابنها معه 
انها توفيت منذ ثالثة اأيام". "انقطع حممد عن زمالئه 
املعتقلنی، مل يبك، حتول اإىل �ضخ�ص كاجلماد، ل يتكلم 
مل  ذاكرته..  فقد  ثم  حوله،  �ضيء  اأي  مع  يتفاعل  ول 
واأين  اأنا  من  ي�ضاألنا  اأ�ضابيع  لعدة  وبقي  يعرفنا،  يعد 
طبيب  على  عر�ضه  املعتقل  اإدارة  من  "طلبنا  اأنا؟". 
الطعام  على  كنا جنربه  لأمره،  تهتم  مل  لكنها  نف�ضي، 
مل  لكنه  وعيه  وي�ضتعيد  يتفاعل  حتى  وال�ضتحمام 
يتعاف، ويف اإحدى الليايل جل�ضنا حوله دون اأن يتفوه 
اأحد  بكلمه، راح يحدق يف وجوهنا، وفجاأة لفظ ا�ضم 
م�ضاعرنا  اختلطت  يبكي،  وراح  احلا�رين  الأ�رى 
بنی الفرح واحلزن، مل نتمالك اأنف�ضنا، احت�ضناه وبكينا 
حكاية  واملنا�ضبات  ولالأعياد  الزقوت  ي�ضيف  معه". 
على  نطوف  املنا�ضبات  هذه  "يف  املعتقل،  يف  اأخرى 
على  نحثهم  الباكر،  ال�ضباح  يف  نوقظهم  الأطفال، 
ترتيب غرفهم ونهيئهم ل�ضتقبال العيد، ليخرجوا اإىل 
�ضاحة املعتقل، ومننع اأي اأحد من البقاء مبفرده يف غرفة 
املعتقل حتى ل ي�ضاب بالإحباط، كنا جنهزهم ونعرف 
"الكنتينا" حتى ل ي�ضعروا  ما ينق�ضهم ون�ضرتيه من 
بالنق�ص"، يقول. "اأحد الأطفال املعتقلنی فقد اأمه قبل 
اعتقاله بفرتة ق�ضرية، وكان اأول عيد مير عليه بدونها 
وهو معتقل، مل يكن املو�ضوع �ضهال، رف�ص التعاطي 
مع اأي �ضيء، كان يبكي ب�ضكل متوا�ضل، اأجربناه بعد 
عنه".  للتخفيف  م�ضاعره،  وتفريغ  احلديث  على  ذلك 
"الأحداث التي مررنا بها مع الأطفال وتراكم التجربة 
واخلربة، حولتنا اإىل اأطباء نف�ضينی، وجعلت منا مر�ضى 
نف�ضينی يف الوقت ذاته" ي�ضيف الزقوت. يجمع ممثلو 
لال�ضتماع  ال�ضاحة،  يف  ال�ضبت  يوم  الأطفال  املعتقل 
معرفة  كذلك  ممثليهم  اأداء  حصصول  مالحظاتهم  اإىل 
احتياجاتهم. "يف اإحدى اجلل�ضات اأح�رت قلما وورقة 

وبداأت ت�ضجيل طلباتهم، اأحدهم طلب مني اأن ا�ضرتي 
�ضاحة  يف  بها  ليلعب  "ب�ضكليت"  هوائية  دراجصصة  له 
املعتقل". "يف جل�ضة ثانية، طلب طفل اآخر توفري كرة 
قدم ليلعب بها مع زمالئه، لكن اإدارة املعتقل مل ت�ضمح 
بذلك، ف�ضنعنا له واحدة با�ضتخدام قطع من الإ�ضفنج 
والقما�ص، وبداأ ورفاقه يف املعتقل يلعبون بها وكانت 
فرحتهم ل تو�ضف، مل متر دقيقتان حتى هاجمتهم قوات 
الكرة،  على  وا�ضتولت  بالقا�رين،  اخلا�ضة  القمع 
وحرمتهم من موا�ضلة اللعب والفرح". يقول الزقوت. 
ل تكرتث اإدارة �ضجون الحتالل لكون هوؤلء اأطفال، 
فتعاقبهم بالعزل النفرادي وحترمهم من زيارة الأهل، 
"كنا نخفف عن الأطفال املحرومنی من الزيارة ونحاول 
ي�ضاب  بع�ضهم  كصصان  ذلصصك  رغصصم  معنوياتهم،  رفصصع 
الأيام،  اأحد  بالإحباط ويعزل نف�ضه عن الآخرين". يف 
اأح�رت اإدارة املعتقل طفال يبلغ من العمر 14 عاما، 
وقد اأ�ضيب بالر�ضا�ص ومكث يف "م�ضت�ضفى معتقل 
يرف�ص  كان  يكمل عالجه،  اأ�ضهر ومل  ل�ضتة  الرملة"، 
زمالئه،  على  عبء  اأنه  وي�ضعر  اأحصصد،  من  امل�ضاعدة 
عانينا معه حتى تقبل امل�ضاعدة، ورغم ذلك كان دائما 
يقول "اأريد اأمي". يحر�ص ممثلو املعتقلنی الأطفال على 
املعتقلنی، ويطهون لهم  املحافظ على �ضحة الأطفال 
ما يحبونه وفقا لالإمكانيات املتاحة، ويلزمونهم بتناول 
ثالث وجبات يوميا. التحقيق القا�ضي والرتهيب، الذي 
يتعر�ص له املعتقلون الأ�ضبال، على يد املحققنی، خلق 
لديهم العديد من امل�ضكالت ال�ضحية والنف�ضية، كان 
اأبرزها التبول الالاإرادي، واخلوف من البقاء يف الظالم 
مبفردهم. يقول الزقوت: "يف حماولة حلل هذه امل�ضكلة، 
كان بع�ضنا ي�ضهر خالل الليل لإيقاظ هوؤلء الأطفال 
كل �ضاعتنی للذهاب اإىل احلمام". ورغم كل ذلك يبقى 
هوؤلء الأ�ضبال اأطفال اأبرياء ويت�رفون بعفوية، وعن 
غري اإدراك جتدهم ي�ضتهزئون باأقرانهم ممن يعانون من 
بالنهاية  فهم  امل�ضكلة،  من  فاقم  ما  اإرادي  الال  التبول 
اأطفال طبيعيون زجوا يف مكان غري طبيعي، وبحاجة 
معتقل  اإدارة  حاولت  الصصزقصصوت،  بح�ضب  لتوعية. 
على  احل�ضول  يف  الأطفال  ا�ضتغالل  مرارا  "جمدو"، 
افتعال  على  وحتري�ضهم  الأ�صصرى،  عن  معلومات 
الأمر  الوطني،  فكرهم  وحرف  الق�ضم،  داخل  امل�ضاكل 
الذي دفع ممثليهم لتحذيرهم من اأي تعامل مبا�ر مع 
اإجراء  موؤخرا ويف  لكن  للممثل.  الرجوع  دون  الإدارة 
خطري، نقلت اإدارة معتقالت الحتالل )33( معتقال من 
ممثليهم،  دون  "الدامون"  اإىل  "عوفر"  الأطفال، معتقل 
وحماولة  خطريا،  حتصصول  املعتقلون  اعتربه  ما  وهصصو 
اأحد  و�ضلب  م�ضريهم،  وتهديد  بالأطفال،  لال�ضتفراد 
الحتالل  ويتجه  التاريخية.  املعتقلنی  ُمنجزات  اأهم 
املعتقلنی،  اإ�ضدار قرار مينع وجود ممثلنی لالأطفال  اإىل 
)200( طفل، موزعنی على معتقالت  والبالغ عددهم 
"عوفر،وجمدو، والدامون"، ما ينذر بو�ضع كارثي يف 

اأو�ضاعهم، و�ضياع حقوقهم.

بقيـدين مكبلــة  بـر�ءة 

د. �لقططي:"�سر�يا �لقد�س" �أو�سلت ر�سالتها للعدو �أنه ال ميكن ��ستباحة 
�لدم �لفل�سطيني

املكتب  ع�ضو  القططي  وليد  د.  اأكد 
الإ�ضالمي يف  اجلهاد  ال�ضيا�ضي حلركة 
 ،25/2/2020 الثالثاء  اأم�ص  فل�ضطنی 
وعلى  الفل�ضطينية  املصصقصصاومصصة  اأن 
العدو  لقنت  القد�ص"  "�رايا  راأ�ضها 
ا�ضتخدام  خالل  من  در�ضاً  ال�ضهيوين 
واملكان  الزمان  يف  ال�ضواريخ  قصصوة 
تغيري  من  العدو  ومنعت  املنا�ضبنی، 
قواعد ال�ضتباك.  واأو�ضح د. القططي 
فل�ضطنی  لص"وكالة  خا�ص  ت�ريٍح  يف 
"باأ�ص  معركة  اأن  الإخبارية"،  اليوم 
املقاومة  �ضورة  اأظهرت  ال�ضادقنی" 
اأمصصام  م�رقة،  نا�ضعة  الفل�ضطينية 
العامل اأجمع واأمام ال�ضعب الفل�ضطيني 
العدو  واأمام  املقاومة،  يحت�ضن  الذي 
كل  يف  املقاومة  وحلفاء  ال�ضهيوين، 
حافظت  املقاومة  اأن  على  مكان.و�ضدد 
ر�ضختها  التي  ال�ضتباك  قواعد  على 
على  املتوا�ضل  واجلهد  والعرق  بالدم 
حالة  من  ال�ضابقة  ال�ضنوات  مصصدار 

ومتنع  والعدو،  املقاومة  بنی  ال�ضتباك 
الفل�ضطيني،  الدم  ا�ضتباحة  من  العدو 
والأر�ص الفل�ضطينية.وقال د. القططي 
:" مل يكن باإمكان املقاومة الفل�ضطينية، 
اجلناح  القد�ص  �رايا  مقدمتها  ويف 
الع�ضكرية حلركة اجلهاد الإ�ضالمي، اأن 
تغ�ص الطرف واأل تتجاوب مع م�ضاعر 
الفل�ضطينينی عندما راأوا جميعًا والعامل 
"الإ�رائيلية"  الهمجية  م�ضاهد  اأجمع 
حممد  ال�ضهيد  بجثمان  ينكلون  وهم 
العامل  وم�ضمع  مصصراأى  اأمصصام  الناعم 
رد  والكامريات".وبخ�ضو�ص  اأجمع 
"باأ�ص  معركة  خصصالل  القد�ص  �رايا 
رد  اأن  القططي،  د.  اأكد  ال�ضادقنی"، 
مع  ما  حد  اإىل  يتنا�ضب  القد�ص  �رايا 
ويتنا�ضب  "الإ�رائيلية"،  اجلرمية  حجم 
تريد  الصصتصصي  والصصهصصدف  الر�ضالة  مصصع 
الفل�ضطينية  واملقاومة  القد�ص  �رايا 
اي�ضالها للعدو.واأ�ضاف ع�ضو املكتب 
�رايا  اأن  اجلهاد،  حلركة  ال�ضيا�ضي 

النريان ومداها  ا�ضتخدمت قوة  القد�ص 
اأن  ترد  ومل  وحمصصدود،  متوا�ضع  بحد 
اأن  ترد  مل  وكذلك  قوتها،  كل  تظهر 
نظراً  العدو،  مع  مفتوحة  معركة  تفتح 
يعي�ضها  التي  املو�ضوعية  للظروف 
تتجاوب  لكنها  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

مع ردات الفعل ال�ضهيونية.
لقنت  القد�ص  �رايا  اأن  اإىل  ولفت 
ا�ضتخدام  خالل  من  در�ضاً  الحتالل 
واملكان  الزمان  يف  ال�ضواريخ  قصصوة 
ت�ضميم  يظهر  حمدود  بقدر  املنا�ضبنی 
�رايا القد�ص وقيادتها وقيادة املقاومة 
على رد العتداء ومنع العدو من تغيري 
قواعد ال�ضتباك، واأنه باإمكان املقاومة 
ت�ضعيد  القد�ص  و�رايا  الفل�ضطينية 
العدو  وا�ضتخدام  اجلرائم  بقدر  الصصرد 
رجال  باأداء  القططي  د.  للنريان.واأ�ضاد 
على  اأكد  حيث  املعركة،  ال�رايا خالل 
اأن �رايا القد�ص حتافظ على جماهديها 
وت�ضعى لتقليل اخل�ضائر املادية الب�رية 

ال�ضعب  و�ضفوف   ، �ضفوفها  يف 
حر�ضها  من  نابع  وهو  الفل�ضطيني، 
باحلد  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  دماء  على 
ل  كي  للت�ضحية،  املطلوب  الأدنصصى 
باأنه  ن�راً  اأو  اإجنصصازات  للعدو  تعطي 

قتل عدداً من املجاهدين واملقاومنی.
وزاد اأن �رايا القد�ص ا�ضتخدما النريان 
تكتيكات  ت�ضتخدم  اأن  و�ضعت  بحذر 
قدر  اخل�ضائر  لتقليل  توؤدي  ع�ضكرية 
الإمكان يف �ضفوفها و�ضفوف ال�ضعب 
املقاومة  يتوافق مع هدف  الفل�ضطيني، 
الفل�ضطينية باحلفاظ على دماء �ضعبنا.
دكت  القد�ص  �رايا  اأن  بالذكر،  اجلدير 
من  بالع�رات  الحتالل  م�ضتوطنات 
املا�ضينی،  اليومنی  خالل  ال�ضواريخ، 
بال�ضهيد  التنكيل  جرمية  على  رداً 
حممد الناعم الذي ارتقى �رق عب�ضان 
غزة،  قطاع  جنوب  خانيون�ص  مبحافظة 
عدداً  الحتالل  طائرات  ق�ضفت  فيما 

من مواقع "�رايا القد�ص".

منعت �لعدو من تغيري قو�عد �ال�ستباك�أخبار فل�سطني

حممود حممد ر�سو�ن 
�سلمان

بصصصصعصصصصد مصصصصصصرور 
عصصص�صصصرون عصصامصصا 
مصصن العصصتصصقصصال يف 
الحتالل  �ضجون 
تنف�ص  ال�رائيلي 
ال�صصصضصصصري حمصصمصصود 
احلريه  �ضلمان طعم 
وحصصلصصق عصصالصصيصصا يف 
ويف  احلريه  �ضماء 
مهيب  ا�ضتقبال 

 ( حانون  بيت  معرب  عند  كبري  جماهريي  وح�ضد 
ايريز (فجر الثالثاء املا�ضي بعد الفراج عنه وعن 
القيادة  ابرمتها  التي  رفاق الدرب خالل ال�ضفقه 
تق�ضي  التي  الحتالل  حكومة  مع  الفل�ضطينيه 
ال�رى  من  فل�ضطيني  ا�ضري   104 عن  بالفراح 
الفل�ضطينيه  ال�ضلطه  جمئ  قبل  اعتقلو  اللذين 
من  عدد  ال�ضتقبال  يف  وكان  الوطن  اأر�ص  اىل 
من  قيادات  راأ�ضها  وعلى  الفل�ضطينيه  القيادات 
منظمة  ف�ضائل  من  اخرى  وقيادات  فتح  حركة 
يذكر   . الخرى  الفل�ضطينيه  والف�ضائل  التحرير 
عنهم  الفراج  مت  غزة  قطاع  من  اأ�رى  ثالثة  اأن 
ت�ضليم  ومت  �ضلمان  حممود  ال�ضري  �ضمنهم  من 
الفل�ضطيني  الرتباط  اىل  املحررين  ال�صصرى 
العوف  ابو  ماهر  املدنيه  ال�ضوؤون  مدير  وا�ضتقبل 
ال�رى ومت نقلهم ب�ضيارات فل�ضطينيه اىل بواية 

معرب بيت حانون 
يذكر ان ال�ضري املحرر حممود حممد �ضلمان من 
انه  حيث  عاما   55 ال  �ضاحب  لهيا  بيت  مواليد 
ان�ضم اىل اجلبهة ال�ضعبيه لتحرير فل�ضطنی خالل 
عائله  من  وهو  الوىل  الفل�ضطينيه  النتفا�ضة 
�ضلمان التي تعترب من اكرب العائالت الفل�ضطينيه 
عام  مايو  يف  واعتقل  غصصزة  قطاع  �ضمال  يف 
بقتل جندي  الحتالل  قبل  من  ادانته  بعد   1994
الحتالل  وحكم  غزة  قطاع  �ضمال  يف  ا�رائيلي 
فرتة  وخالل  اعوام  وع�ر  ملوؤبد  بال�ضجن  عليه 
 . عام  الع�رين  يقارب  ملا  دامت  التي  العتقال 
�ضحيه  بوعكات  حممود  املحرر  ال�ضري  ا�ضيب 
الحتالل  �ضجون  داخل  مزمنه  وامرا�ص  قاتله 
منها مر�ص القلب وذلك خالل تعر�ضه للتعذيب 
اأبعد  الحتالل  �ضجون  يف  النفرادي  واحلب�ص 
الفراج عن حممود ا�ضتقبل على معرب بيت حانون 
الفل�ضطينيه  اجلماهري  قبل  من  البطال  ا�ضتقبال 
ومن قبل اهل بلدته وعائلته واأ�ر ال�ضري على 
التى  الذهاب اىل املقربة وذلك ليزور قرب والدته 
وافتها املنيه بعد اعتقال حممود وقام اأي�ضا بزيارة 
�ريح اأخوة ال�ضهيد يو�ضف �ضلمان الذي ق�ضى 
نحبه يف ال�ضفه الغربيه خالل انتفا�ضة الق�ضى 
بعد  حممود  املحرر  ال�ضري  مالمح  كل  اختلفت 
ولقد  جديد  من  احلريه  رائحة  وتنف�ص  الفصصراج 
يف  �ضخما  جماهريا  مهرجانا  عائلته  له  اأقامت 
مدينة بيت لهيا ابتهاجا با�ضتقباله وقد ح�رت 
وعلى  الفل�ضطينيه  والقوى  الف�ضائل  جميع 
الفل�ضطينيه  التحرير  منظمة  ف�ضائل  راأ�ضها 
اأكد  حممود  لال�ضري  مقت�ضبه  كلمة  وخصصالل 
من  متمنيا  الفل�ضطيننی  ال�صصرى  ق�ضية  على 
ال�ضجون  جميع  من  دربه  رفاق  عن  الفراج  الله 
وعلى  الفل�ضطينيه  القيادة  و�ضكر  الفل�ضطينيه 
عبا�ص  حممود  الفل�ضطيني  الرئي�ص  راأ�ضها 
عن  الفراج  �ضبيل  يف  املتوا�ضله  جهودهم  على 
اأي�ضا كل الف�ضائل  ال�رى الفل�ضطيننی و�ضكر 
الفل�ضطينيه وال�ضعب الفل�ضطيني ومتنى من الله 
موؤكدا  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  الوحده  تعم  ان 
الفل�ضطيننی متوحدين اجتاه ظلم  اأن كل ال�رى 

ال�ضجان ال�رائيلي .
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�جلي�س �ل�سوري على مرمى حجر من �أكرب معاقل 
�لن�سرة’ ’جبهة 

علي حممد 
------------------ 

ال�ضوري  اجلي�ص  تبديل  �ضاأن  ومن 
نهاك  اإ الع�ضكرية  عملياته  ملحاور 
تكتيكيا  الإرهصصابصصيصصة  التنظيمات 
ال�ضيطرة  مصصن  قصصدر  اأكصصرب  وحتقيق 
يف  خ�ضائر  ية  اأ يقاع  اإ دون  والتقدم 
بف�ضل  املتقدمة  القوات  �ضفوف 
املدعومنی  الإرهابينی  جهود  ت�ضتيت 
جهدهم  كل  �ضبوا  والذين  تركيا  من 
�راقب  غصصرب  النريب  جبهة  على 

جدوى. دون  املا�ضية  يام  الأ خالل 
تن�ضيقيات  اأعصصلصصنصصت  ذلصصصك،  اإىل 
جنود  من  عدد  اإ�ضابة  عن  امل�ضلحنی 
مدفعي  ق�ضف  جّراء  الرتكي  اجلي�ص 
بلدة  على  ال�ضوري  اجلي�ص  نّفذه 

اجلنوبي. اإدلب  ريف  يف  البارة 
رتل  ان�ضحاب  التن�ضيقيات  واأكدت 
 65 مصصن  لصصف  مصصوؤ تصصركصصي  ع�ضكري 
م�ضّفحات  بينها  ع�ضكرية  لصصيصصة  اآ
ريف  يف  اإح�ضم  بلدة  من  ودبابات 
من  دخولها  عقب  اجلنوبي،  دلصصب  اإ
ا�ضتهداف  نتيجة  البارة  بلدة  جهة 
الرتل  حميط  الرو�ضية  الطائرات 

البلدة. يف  الرتكي 
باجتاه  �دلب وعينه  بريف  ويحرر قريتني 

'كفرنبل'
ال�ضوري    تابعت وحدات من اجلي�ص 
الإرهابية  التنظيمات  �ضد  تقدمها 
وحصصررت  اجلنوبي  دلصصب  اإ ريصصف  يف 
جنوب  ومعرت�ضنی  معرمتاتر  قريتي 
بعد  النعمان  مصصعصصرة  مدينة  غصصرب 
اإرهابيي  من  العديد  على  الق�ضاء 
واملجموعات  الن�رة  جبهة  تنظيم 

به. املرتبطة 
من  وحصصصدات  "اأن  �صصضصصانصصا  وذكصصصرت 
�ضد  عملياتها  وا�صصضصصلصصت  اجلي�ص 
الإرهصصابصصي  الصصنصص�صصرة  جبهة  تنظيم 

واملدعومة  به  املرتبطة  واملجموعات 
يف  حماور  على  الرتكي  النظام  من 
قريتي  وحررت  اجلنوبي  اإدلب  ريف 
تدمري  بعد  ومعرت�ضنی  معرمتاتر 
لالإرهابينی  وحت�ضينات  جتمعات 

. " فيهما
اجلي�ص  من  "وحدات  باأن  واأ�ضافت 
تصصالحصصق فصصلصصول الإرهصصابصصيصصنی الصصفصصارة 
هصصم  اأ احصصد  كفرنبل  مصصديصصنصصة  بصصاجتصصاه 
دلصصب  اإ ريصصف  يف  املتبقية  معاقلهم 
اجلصصنصصوبصصي و�صصضصصط انصصهصصيصصارات يف 
اأمام  الإرهابية  املجموعات  �ضفوف 
جبهات  على  اجلي�ص  وحصصدات  تقدم 

ال�ضتباك".
اأم�ص  اجلي�ص  من  وحصصدات  وحصصررت 
دلصصب  اإ ريصصف  فى  قصصرى  و8  النار  تل 
املجموعات  مع  معارك  بعد  اجلنوبى 
اآخر  على  بالق�ضاء  انتهت  الإرهابية 

فيها. جتمعاتها 
ع�سكرية  تعزيز�ت  تر�سل  وتركيا 

ملو�قعها يف ريف �دلب
يف  ال�ضوري  اجلي�ص  تقدم  ي�ضتمر 
قرى  حترير  مع  اجلنوبي  ادلب  ريف 
ا�ضتهداف  مع  ترافقا  جديدة،  وبلدات 
ار�ضل  الذي  الرتكي  للجي�ص  مواقع 

الزاوية  جبل  مناطق  اىل  تعزيزات 
يف  مراقبة  نقاط  لن�ضاء  ا�ضافة 
من  رو�ضي  حتذير  املقابل  يف  ادلب. 
جماعة  لتربئة  امريكية  حمصصاولت 
ونصصزع  الرهصصابصصيصصة  الصصنصص�صصرة  جبهة 
لنقرة  ودعوة  عنها،  الرهاب  �ضفة 
اتفاق  �ضمن  بالتزاماتها  للوفاء 

 . ت�ضي �ضو
يفر�ص  املصصصعصصصارك  دخصصصان  زال  مصصا 
يف  المصصور  م�ضار  حتديد  يف  نف�ضه 
ظل  يف  ال�ضورية.  ادلصصب  حمافظة 
وحلفائه  ال�ضوري  للجي�ص  تقدم 
م�ضاع  مع  ترافقا  اجلنوبي  الريف  يف 
لعادة  الرهابية  اجلماعات  قبل  من 
اجلي�ص.  نريان  وقع  على  التمو�ضع 
اجلي�ص  ان  اكدت  ع�ضكرية  م�ضادر 
قرى  على  �ضيطرته  ب�ضط  ال�ضوري 
تل  ومنطقة  الدير  و�ضطوح  ارينبة 
الريف  يف  م�ضطفى  وال�ضيخ  الكرم 
معارك  بعد  وذلك  لدلب.  اجلنوبي 

الن�رة. جبهة  ارهابيي  مع 
دام�ص  ال�ضيخ  قرى  حترير  مت  كما   
والنقري  ورويصصحصصة  �ضجنة  وكصصفصصر 
تتم  فيما  حرمة،  ومعرة  ومعرزيتا 

الرهابينی. بقايا  مالحقة 

تركية  م�ضاع  مع  ترافق  التقدم  هذا 
لها  التابعة  اجلماعات  موقف  لدعم 
ادلب  ريف  يف  املعارك  مناطق  يف 
رتال  انقرة  ار�ضلت  حيث  اجلنوبي. 
الية  مئة  حوايل  من  لفا  موؤ ع�ضكريا 
ا�ضافة  الصصزاويصصة،  جبل  منطقة  اىل 
قرب  مراقبة  نقاط  ثالث  ان�ضاء  اىل 
وب�ضام�ص.  وكن�ضفرة  البارة  قريتي 
ال�ضوري  املر�ضد  قصصال  املقابل  يف 
وال�ضوري  الرو�ضي  الصصطصصريان  ان 
للقوات  مصصواقصصع  اربصصعصصة  ا�ضتهدف 
امل�ضطومة  مع�ضكر  يف  الصصرتكصصيصصة 

اجلنوبي. بالريف  الزاوية  وجبل 
وتصصوازيصصا مصصع املصصعصصارك املصصيصصدانصصيصصة، 
ل�ضان  على  رو�ضية  �ضيا�ضية  مواقف 
لفصصروف  �ضريغي  اخلارجية  وزيصصر 
الصصصذي اتصصهصصم انصصقصصرة بصصعصصدم الصصوفصصاء 
يف  بها  تعهدت  التي  بالتزاماتها 
م�ضريا  ادلب،  حول  �ضوت�ضي  اتفاق 
ا�ضتعدادات  اىل  نف�ضه  الوقت  يف 
حول  تركية  رو�صصضصصيصصة  ملصص�صصضصصاورات 
انتقد  لفصصروف  املدينة.  يف  الو�ضع 
�ضفة  لصصنصصزع  المصصريكصصيصصة  امل�ضاعي 
موؤكدا  الن�رة  جبهة  عن  الرهاب 
وان  مقبولة  غري  امل�ضاعي  هذه  ان 
حماولت  كل  �ضتعرت�ص  مو�ضكو 

الرهابينی. تربئة 
املصص�صصضصصار  ان  يصصصوؤكصصصدون  املصصراقصصبصصون 
�ضاحب  �صصضصصيصصكصصون  هصصو  املصصصيصصصداين 
ال�ضوري  امللف  يف  الف�ضل  الكلمة 
ا�صصصرار  مصصع  ادلصصصصب.  وحتصصديصصدا يف 
بتواجد  ال�ضماح  عدم  على  رو�ضي 
وا�صصرار  املصصديصصنصصة،  الرهصصابصصيصصنی يف 
�ضد  حربها  موا�ضلة  على  دم�ضق 
اولصصويصصة  يعترب  والصصصذي  الرهصصصصاب 
ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  ملعاجلة  ت�ضمح 

ال�ضحيح. بال�ضكل 

�سني  معرة  بلدة  �سيطرته على  وب�سط  �إدلب �جلنوبي  بريف  تقدمه  و��سل  �ل�سوري  �أن �جلي�س  �سورية،  م�سادر ع�سكرية  قالت 
4 كيلومرت�ت جنوب مدينة  غرب قريتي جباال ومعرة ماتر، وجنوب بلدة حز�زين وباتت وحد�ت �جلي�س على بعد نحو 

�ال�سرت�تيجية. كفرنبل 

مصصصريكصصصي  اأعصصصلصصصن الصص�صصضصصيصصنصصاتصصور الأ
بصصصريين �صصضصصانصصدرز الصصصصذي يصصتصصقصصدم 
الصص�صصضصصبصصاق لصصنصصيصصل تصصر�صصضصصيصصِح احلصصزب 
الرئا�ضة  لنتخابات  الدميقراطي 
ال�ضنوي  متصصر  املصصوؤ مقاطعة  عصصزمصصه 
الأمريكية  العامة  ال�ضوؤون  للجنة 
جماعة  بصصرز  اأ يباك(،  )اأ الإ�رائيلية 
الصصوليصصات  يف  �ضهيونية  �ضغط 
تويرت،  على  تغريدٍة  ويف  املتحدة.  
ِن  ب�ضاأ قلقِه  عصصن  �ضاندرز  اأعصصصرَب 
"ايباك"  ُتتيُحها  الصصتصصي  امِلصصنصص�صصضصصة 
التع�ضب،  ُيظِهرون  الذين  للقادة 
ال�ضا�ضية  احلصصقصصوَق  ويصصعصصار�صصضصصون 
اىل  ودعصصا  الفل�ضطيني،  لل�ضعب 
على  ب�ضالٍم  الفل�ضطينينی  عي�ِص 
لإحالِل  �ضعيِه  اىل  م�ضرياً  هم،  اأر�ضِ
�ضاندرز  وقال  املنطقة.  يف  الت�ضوية 
�ضوف  "كرئي�ص،  يصصهصصودي-  -وهصصو 
الإ�رائيلينی  من  كل  حقوق  اأدعصصم 
ما  كصصل  فصصعصصل  واأ والفل�ضطينينی 
مصصصن  ميصصكصصن لإحصصصصالل الصص�صصضصصالم والأ
لكن  تعبريه.  ح�ضب  املنطقة"  يف 
يباك  اأ غ�ضب  ثصصار  اأ �ضاندرز  اإعصصالن 
قالت  بيان  باإ�ضدار  �ضارعت  التي 
مل  �ضاندرز  "ال�ضيناتور  اإن  فيه، 

من  وا�ضح  وهذا  قط  مترنا  موؤ يح�ر 
ال�ضنيع". ت�ريحه 

هناك  الواقع  "يف  اللجنة  واأ�ضافت 
كصصثصصري مصصن زمصصالئصصه الصصدميصصقصصراطصصيصصنی 
الصص�صصضصصيصصوخ  جمصصلصص�صصضصصي  يف  والصصصقصصصادة 
من�ضتنا  مصصن  يخاطبون  والصصنصصواب 
وجاء  اأمريكي".  األف   18 من  اأكر 
مثل  يف  "بخو�ضه  نصصه  اأ البيان  يف 
هذا  على  امل�ضتنكر  الهجوم  هصصذا 
اجلامع  الأمريكي  ال�ضيا�ضي  احلدث 
ال�ضيناتور  يصص�صصضصصيء  لصصصالأحصصصزاب، 
نف�ضهم  اأ زمصصالئصصه  اإىل  �صصضصصانصصدرز 
يقفون  الذين  الأمريكينی  ومالينی 

خمز". اأمر  حقا  هذا  اإ�رائيل.  مع 
يف  يباك"  اأ �ضيا�ضات  متر  "موؤ ويعقد 
ويو�ضف  املقبل،  ذار  مار�ص/اآ  1-4
لداعمي  جتمع  اأكصصرب  نصصه  بصصاأ متصصر  املصصوؤ
الحصصصتصصصالل ال�صصرائصصيصصلصصي داخصصصل 
الرموز  داأبت  وقد  املتحدة،  الوليات 
اجلمهوري  احلزبنی  من  ال�ضيا�ضية 
يف  امل�ضاركة  على  والصصدميصصقصصراطصصي 
لكيان  دعمهم  عن  للتعبري  متر  املوؤ
يف  الراغبنی  �ضيما  ول   ، الحتالل 

بي�ص. الأ البيت  اإىل  الو�ضول 
ق/د

 اكصصصد رئصصيصص�صصص جمصصلصص�صصص الصص�صصضصصورى
لريجاين علي  ايران  يف   ال�ضالمي 
م�روع اعصصادة  اىل  حاجة  ل   بانه 
بعد احلكومة  اىل  البالد   ميزانية 
ان معتربا  النواب،  قبل  من   رف�ضها 
الربملانية واملواءمة  التن�ضيق   جلنة 
فيها. النظر  بصصاعصصادة  املعنية    هصصي 
 وقصصصال لريصصجصصاين خصصصالل اجصصتصصمصصاع
�ضباح ال�ضالمي  ال�ضورى   جمل�ص 

النظام على  بناء  انه  الثالثاء،   اليوم 
مت لو  ال�ضورى،  ملجل�ص   الداخلي 
يف للميزانية  العامة  اخلطوط   رف�ص 
الجتماع يف  ثم  ومن  املواءمة   جلنة 
مصص�صصروع فصصان  للمجل�ص   املصصفصصتصصوح 
لتعديله احلكومة  اىل  يحال   امليزانية 
يت�ضمن ل  الداخلي  النظام  ان   ال 
على املواءمة  جلنة  م�ضادقة   حالة 
اجصصتصصمصصاع يف  ورفصص�صصضصصه   املصصص�صصصروع 

ملجل�ص .ا
النقا�ضات على  بناء  انه   وا�ضاف، 
هيئة يف  امصص�صصص  يصصوم  جصصرت   الصصتصصي 
 رئصصا�صصضصصة املصصجصصلصص�صصص ومصصن ثصصم خصصالل
�ضباح للمجل�ص  املغلق   الجتماع 
قانون ان  م�ضالة  على  وبناء   اليوم 
عودة امكانية  يت�ضمن   امليزانية 
فقد اءمصصة،  املصصوؤ جلنة  اىل   املصص�صصروع 
من اللجنة  هذه  اىل  اعادته   قررنا 

وتعديله. فيه  النظر  اعصصصادة   اجصصل 
ذلك على  بناء  انه  لريجاين،   وقال 
املغلق الجصصتصصمصصاع  ختام  هنا   نعلن 
املصصواءمصصة جلصصنصصة  لصصتصصقصصوم   للمجل�ص 
من املصصيصصزانصصيصصة  مصص�صصروع   بصصدرا�صصضصصة 
اعصصداد على  �ريعا  والعمل   جديد 
اجتماع يف  لطرحه  ذلك  حول   تقرير 

للمجل�ص .مفتوح 
ق/د

 طصصصرح جمصصلصص�صصص الصصصنصصصواب الصصلصصيصصبصصي،
الوطني الوفاق  حلكومة   املعار�ص 
�روطا الثننی،  دوليا،  بها   املعرتف 
ال�ضيا�ضي احلوار  يف  مل�ضاركته   عدة 
الأزمة حلل  ال�ضوي�رية  جنيف   يف 

لليبية  .ا
احميد قصصال  �ضحفي،  متصصر  مصصوؤ  ويف 
لرئي�ص الصصثصصاين  الصصنصصائصصب   حصصومصصة، 
قرر املجل�ص  اإن  الصصنصصواب،   جمل�ص 
جنيف حصصوار  يف  م�ضاركته   تعليق 
رف�ص ب�ضبب  وذلصصك   ال�ضيا�ضي، 
الكاملة للقائمة  املتحدة  الأمم   بعثة 
اختارهم الصصذيصصن  اللجنة   لأع�ضاء 
احلصصصوار، يف  للم�ضاركة   املجل�ص 
اأع�ضاء.  8 على  فقط   وموافقتها 
اختار املجل�ص  اأن  حومة   واأو�صصضصصح 
حوار يف  لتمثيله  ع�ضوا   13  اأ�ضماء 
الأممية، البعثة  اإىل  واأحالها   جنيف، 
�ضتكتفي نها  اإ قالت  البعثة   "لكن 

فقط، املصصخصصتصصارة  �صصضصصمصصاء  الأ  ببع�ص 
نرف�ضه مصصر  اأ وهو  جميعها،   ولي�ص 
بع�ص اأن  يعني  ذلك  لأن   ون�ضتهجنه 
ممثلة". غري  �ضتكون   13 الص   الدوائر 
ب�ضكل "تعاملت  البعثة  اأن  ذكر   كما 
التوا�ضل دون  الأع�ضاء  مع   فردي 
�ضافر تصصدخصصل  وهصصو  املصصجصصلصص�صصص،   مصصع 
و�ضدد تعبريه.  ح�ضب   ومرفو�ص"، 
"اأن على  املجل�ص  حر�ص  على   حومة 
وال�ضيادة الإرادة  كامل  له   يكون 
يف بالتدخل  لالآخرين  ي�ضمح   ولن 
امل�ضار يف  النواب  جمل�ص  ميثل   من 

�ضي ل�ضيا "ا .
ك�روط مطلبا   12 النائب   وحصصدد 
احلصصصوار يف  املصصجصصلصص�صصص   ملصص�صصضصصاركصصة 
برزها اأ ومن  جنيف،  يف   ال�ضيا�ضي 
الإرهصصابصصيصصة اجلصصمصصاعصصات   "تفكيك 
والع�ضابات امل�ضلحة   وامليلي�ضيات 
ومنح العا�ضمة"،  على   امل�ضيطرة 

وجمع والصصدمصصج  ال�ضم   "�ضالحية 
ي�ضمى مبا  العامة  للقيادة   ال�ضالح" 
بقيادة الليبي"  الوطني   بص"اجلي�ص 
تكليف اإىل  بالإ�ضافة  حفرت،   خليفة 
اجلماعات من  البالد  بص"تطهري   قواته 
والع�ضابات وامليلي�ضيات   الإرهابية 
والأهداف احلدود  وحماية   امل�ضلحة 
والنظام". الأمصصن  و�ضبط   احليوية 
"ت�ضكيل املطالب  قائمة  حتوي   كما 
ونائبنی رئي�ص  من  رئا�ضي   جمل�ص 
وت�ضكيل الثالثة  قاليم  الأ عن   ممثال 
برئي�ص وطصصنصصيصصة  وحصصصدة   حصصكصصومصصة 
القاليم يف  ممثلة  ونائبنی   حكومة 
عليها امل�ضادقة  وي�ضرتط   الثالثة 
و"تنظيم النواب"،  جمل�ص   مصصن 
خالل ورئا�ضية  برملانية   انتخابات 
حكومة منح  تاريخ  من  حمددة   مدة 
جمل�ص من  الثقة  الوطنية   الوحدة 

لنواب "ا .

ات�ضال "اأي  اأن  اإىل  املجل�ص  نبه   كما 
بالنواب مبا�ر  ب�ضكل   للبعثة 
املقاطعنی بصصالصصنصصواب  التصص�صصضصصال   اأو 
يعيق مواز  نواب  جمل�ص   باعتبارهم 
عملية يف  ال�رعي  النواب   جمل�ص 
خلط يف  ويت�ضبب  ممثليه   اختيار 
احلوار م�ضلحة  يف  ولي�ص  ."الأوراق 
على حكومتنی  تنازع  ليبيا   وت�ضهد 
حكومة هما  البالد،  يف   ال�رعية 
دوليا بها  املعرتف  الوطني   الوفاق 
"موؤقتة" وحكومة  طرابل�ص،   يف 
البالد( )�صصرق  طربق  مدينة   تتخذ 
النواب جمل�ص  يصصده  يصصوؤ لها،   مقرا 
حفرت مصصن  بصصدعصصم  وحتصصظصصى   املنتخب 
له، التابعة  الصصقصصوات  ت�ضن   الصصذي 
بهدف هجوما  املا�ضي،  بريل  اأ  منذ 

الليبية العا�ضمة  على  .ال�ضيطرة 
ق/د

�ساندرز يقاطع �أبرز موؤمتر �أمريكي 
د�عم ملنظمة "�أيباك"

الريجاين: ال حاجة الإعادة م�سروع ميز�نية �لبالد �إىل �حلكومة

�سروط جمل�س �لنو�ب �لليبي للم�ساركة يف �مل�سار �ل�سيا�سي بجنيف 

تابع  العلماء  من  فريق  اأعلن 
ال�ضينية  تصصيصصاجنصصنی  جلصصامصصعصصة 
�ضد  واعد  لقاح  تطوير  عن 
يتم  اجلديد  كورونا  فريو�ص 

الفم.  طريق  عن  تعاطيه 
واأو�صصصصضصصصصحصصصصت �صصضصصحصصيصصفصصة 
اأن  �ضيباو"  "هوانكيو 

�ضه  يراأ املتخ�ض�ضنی  مصصن  فريقا 
جينهاي،  هصصوانصصغ  الصصربوفصصيصص�صصضصصور، 
جديد  لصصقصصاح  تطوير  على  يعكف 
خمرية  من  الأ�ضا�ص  يف  ي�ضتخرج 
 s الصصربوتصصنی  ي�ضتعمل  فيما  اخلصصبصصز، 
مبثابة  اجلصصديصصد،  كصصورونصصا  لصصفصصريو�صصص 

م�ضادة. اأج�ضام  لتوليد  حمفز 
الربوتنی  باأن  ال�ضياق  هذا  يف  واأفيد 
اجل�ضم  مب�ضتقبالت  يلتحم  اأن  ميكن   s
املصص�صصضصصيصصف، وهصصصو بصصروتصصنی حمصصوري 
الفريو�ص  اخرتاق  ت�ضهيل  يف  ي�ضهم 
احل�ضا�ضة،  اخلاليا  خالل  من  للج�ضم 
اأ�ضبح  حتصصديصصدا،  الصص�صصضصصبصصب  ولصصهصصذا 
الصصرئصصيصص�صصص يف  الصصهصصدف   s الصصربوتصصنی 
للوقاية  والأدوية  اللقاحات  تطوير 
امل�ضتجد  كصصصورونصصصا  فصصريو�صصص  مصصن 

م�ضاعفاته. وعالج 
اأن  ُذكر  اليوم،  رو�ضيا  موقع  وح�ضب 
تناول  جينهاي  هوانغ  الربوفي�ضور 
اللقاح  مصصن  جصصرعصصات   4 �ضخ�ضيا 
هيئة  عصصلصصى  و�صصضصصع  الصصصذي  اجلصصديصصد 
ت�ضجل  ومل  قصصرا�صصص،  واأ كب�ضولت 
ي�ضري  فيما  لصصه،  جانبية  ثصصصار  اآ اأي 
يتميز،  نه  اأ اإىل  عليه  القائمنی  اخلرباء 
ب�ضهولة  �ضالمته،  اإىل  بالإ�ضافة 
عالية،  نتاج  اإ وب�رعة  ال�ضتخدام 
اللقاحات  من  النوع  لهذا  ميكن  كما 
للغ�ضاء  املو�ضعية  املناعة  يحفز  اأن 
مناعة  فعالية  ويصصنصصظصصم  املصصخصصاطصصي 

. جل�ضم ا
اأن  اخلصصصصرباء  فصصريصصق  رئصصيصص�صصص  ويصصصرى 
يف  ا�ضتخدامه  ميكن  الصصلصصقصصاح  هصصذا 
والعالجية  الصصوقصصائصصيصصة  الأغصصصرا�صصصص 
ح�ضا�ضية  بف�ضل  �ضواء،  حد  على 
الأمرا�ص  �ضد  العالية  امل�ضتح�ر 

. ملعدية ا
ال�ضيني  الربوفي�ضور  يقر  باملقابل، 
اللقاح  هصصذا  تصصطصصويصصر  عملية  بصصصاأن 
الأ�ضواق  اإىل  دخوله  حتى  الواعد 
اإىل  م�ضريا  طويلة،  �ضتكون  العاملية 
تقييم  باإجراء  حاليا  يقوم  فريقه  اأن 
من  واجلدوى  للفعالية  دقيق  وحتليل 

. نتاج  الإ بدء 
"كورونا" بد�أ يرت�جع يف �ل�سني  زخم 

 71 وفاة ال�ضينية  ال�ضلطات  �ضجلت 
خالل  "كورونا"،  بفريو�ص  �ضخ�ضا 
دنصصى  اأ يف  املا�ضية،  �ضاعة   24 الص
ت�ضّجلها  يومية  وفصصيصصات  ح�ضيلة 
ما  اأ�ضبوعنی،  من  اأكصصر  يف  البالد 
اإىل  الكلي  الصصوفصصيصصات  عصصدد  يصصرفصصع 

�ضخ�ضا.   2663
الوطنية  الصص�صصضصصحصصة  جلصصنصصة  وقصصالصصت 
الثالثاء:  اليوم  بيان،  يف  بال�ضنی 
يف  الأخصصصرية  لالإح�ضائيات  "وفقا 
حالة   71 وفاة  تاأكيد  مت  قليما،  اإ  31
وبهذا  كصصورونصصا،  بفريو�ص  جصصديصصدة 
 ،2663 اإىل  الوفيات  عصصدد  يرتفع 
حالة،  و658  لفا  اأ اإىل77  والإ�ضابات 
�ضخ�ضا  و232  لفا  اأ  27 �ضفاء  ومت 
 62 اأن  اإىل  م�ضرية  معاجلتهم"،  بعد 
�ضجلت  التي   71 الص من  وفاة  حالة 
مقاطعة  يف  حدثت  الثننی  اأم�ص  يوم 
البالد. و�ضط  الوباء يف  بوؤرة  هوبي، 
"كورونا"  فريو�ص  ويوا�ضل  هصصذا 
ال�ضنی،  حصصصدود  خصصصارج  النصصتصص�صصضصصار 
اليوم  اجلنوبية،  كوريا  اأعلنت  حيث 
اإ�ضابة  حالة   60 ت�ضجيل  الثالثاء، 
العدد  لي�ضل  بالفريو�ص  جصصديصصدة 

حالة.  893 اإىل  الإجمايل 
الكورية  ال�ضحة  وزارة  وقصصالصصت 
�ضخ�ضا   22 تصصعصصايف   " بصصيصصان:  يف 
التحاليل  اأن  كما  الصصفصصريو�صصص،  مصصن 
الفح�ص  قيد  �ضخ�ضا   13273 لص 
اإ�ضابة  حالة   16 ت�ضجيل  ومت  حاليا، 
حالة  و33  دايجو  مدينة  يف  جديدة 
دو،  بوك  �ضانغ  جيونغ  مقاطعة  يف 
من  خمتلفة  مناطق  يف  والصصبصصاقصصي 

لبالد. ا
ال�ضحة  منظمة  وفد  رئي�ص  واأعلن 
"الإجراءات  اإن  ال�ضنی  يف  العاملية 
ال�ضنی  اتخذتها  التي  ال�ضدة"  بالغة 
حالت  "كورونا"  فريو�ص  ملكافحة 
مئات  اإ�صصضصصابصصة  دون  الأرجصصصح  على 

. البالد  يف  باملر�ص  الآلف 
علي حممد   / قراءة 

�ل�سني تطور لقاحا و�عد� �سد وباء 
كورونا 
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خمت�سون يلومون �مل�سوؤولني على جتاهل �أنني 
�أ�سو�ر �لق�سبة

علي  حممد 
------------------ 

اللف  املذكور  امل�ضوؤول  رف�ص 
للو�ضع  عر�ضه  يف  والصصصدوران 
»املحرو�ضة«،  عليه  تتواجد  الذي 
ياأخذوا  مل  امل�ضوؤولنی  اأن  معتربا 
ترميم  مصص�صصروع  اجلصصديصصة  مصصاأْخصصذ 
من  اجلصصزء  هصصذا  تهيئة  واإعصصصصادة 
تزخر  الصصذي  املصصعصصمصصاري  الصصرتاث 
�ضمد  الصصذي  -وهصصو  اجلصصزائصصر  بصصه 
واأ�ضاف  العوامل-  من  للعديد 
وطنيا  يصصومصصا  تخ�ضي�ص  عصصن 
الص  ي�ضادف  -والصصذي  للق�ضبة 
عصصام-مصصن  كصصل  مصصن  فيفري   23
النية  كانت  »اإن  الصصدولصصة  طصصرف 
للحي  واحد  يوم  تخ�ضي�ص  من 
اإرغامنا  هي  ال�ضنة  يف  العتيق 
فقط  واحصصدا  يوما  تذّكرها  على 
واأ�ضهر  يام  اأ باقي  يف  ون�ضيانها 
تعي�ضه  ما  اأن  دليل  فهذا  العام، 
مدبرا  مصصصرا  اأ احلصصايل  الصصوقصصت  يف 

م�ضبقا.« له  وخمططا 
واأكصصصصصد عصصلصصي مصصبصصتصصو�صصص عصصزم 
على  الصصقصص�صصضصصبصصة«  �صصضصص�صصضصصة  »مصصوؤ
بخ�ضو�ص  التزاماتها  احصصرتام 
بتف�ضيل  منددا  احلي،  هذا  حماية 
اإزاء  ال�ضمت  �ضيا�ضة  امل�ضوؤولنی 
اأع�ضاء  قام  التي  املبادرات  كل 
احل�ضنة  النية  براز  لإ الهيئة  هذه 
�ضاأن  من  م�روع  يف  وامل�ضاركة 
املعماري  الرتاث  من  جزء  �ضون 
ال�ضدد  يف  اأ�ضاف  و  العا�ضمي، 
و  الق�ضبة،  بصصنصصاء  اأ »نحن  ذاتصصه 
نكران  ميكن  ل  و  بهوائها  نتنف�ص 
ال�ضياق  هصصذا  يف  و  جميلها، 
مرة،  من  اأكر  ال�ضلطات  را�ضلنا 
يف  للم�ضاركة  اأفكارنا  قدمنا  و 
ف�ضلت  نها  اأ اإل  احلي،  هذا  ترميم 
ظهرها  اأدارت  و  اأجابتنا  عصصدم 
ا�ضتغرب  و  غرباء.«  ننا  وكاأ لنا 
على  امل�رفون  يتجاهل  كيف 

الرتميم  و  التهيئة  اإعادة  عملية 
لصصص »املصصحصصرو�صصضصصة« جمصصهصصودات 
يجهل  حصصيصصث  �صصضصص�صصضصصتصصهصصم،  مصصوؤ
اليوم- غاية  -اإىل  ها  اأع�ضاوؤ
لتج�ضيد  املخ�ض�ضة  امليزانية 
الأماكن  كصصذا  و  املصص�صصروع،  هصصذا 
كذلك  تصصطصصرق  و  بصصصه،  املصصعصصنصصيصصة 
التي  ال�ضعبوية  اإىل  �صصضصصف  بصصاأ
اإ�ضكان  اإعصصصادة   عملية  ميزت 
امل�ضوؤولون  بها  وعد  التي  النا�ص 
اأن  رغصصم  منازلهم  تصصرك  مقابل 
بهذا  مرتبطة  الطفولة  ذكريات 
ا�ضتكمال  بغر�ص  وذلصصك  احلصصي، 
بقاء  عصصلصصى  �صصضصصفصصا  مصصتصصاأ الصصرتمصصيصصم 
الصصوعصصود جمصصصرد كصصصالم، وكصصصاأن 
جمد  لإعصصصادة  احلقيقية  الإرادة 
ليت�ضاءل  موجودة،  غري  الق�ضبة 
قاطني  »اإجحاف كبري يف حق  عن 
م�ضريهم  يظل  الصصذي  الق�ضبة، 
القطعة  هصصي  يصصصصن  اأ غصصامصص�صصضصصا. 
خ�ض�ضته  الصصصذي  الأر�صصضصصيصصة 
ل�ضتقبال  الصصصزوار  بصصاب  بلدية 
املفرو�ص  من  كان  عائلة   400
هناك؟«  وت�ضتقر  احلي  تغادر  اأن 
بخ�ضو�ص  اخلطر  ناقو�ص  ليدق 
بناية  و4000  تقليديا  بيتا   470
حدوث  حال  يف  بالنهيار  مهددة 

بالعا�ضمة. زلزال 
و�ضون  احلفاظ  معايري  اأن  ورغم 
للق�ضبة  املصصعصصمصصاري  الصصصصرتاث 
م�ضمون  يف  تصصو�صصضصصيصصحصصهصصا  مت 
بتاريخ  ال�ضادر   98-04 القانون 
بنايات  اأن  اإل   15/06/1998
ول  حالها  على  تظل  الق�ضبة 

الأفق. يف  لواجهاتها  ع�رنة 
مصصصن جصصصهصصصتصصصه، حتصصصصدث عصص�صصضصصو 
حا�ضي  »الق�ضبة«،  موؤ�ض�ضة 
ي�ضمى  مصصا  ا�ضتثناء  عصصن  عمر، 
عملية  مصصن  »الصصصصدويصصصصرات«  بصصص 
يتجزاأ  ل  جزء  نها  اأ رغم  الرتميم 
حلقبات  وت�ضهد  احلصصي  هصصذا  من 
تصصاريصصخصصيصصة بصصقصصيصصت را�صصضصصخصصة يف 

ال�ضدد  هذا  يف  ليقول  الذاكرة، 
تخ�ضي�ص  مصصن  الصصفصصائصصدة  »مصصصا 
لعملية  درا�صصصضصصصة  مصصكصصتصصب   54
مت  الدويرات  و  الق�ضبة  ترميم 

التهيئة؟« من  اإق�ضاوؤها 
دون  ُتبنى  ل  اجلديدة  »اجلصصزائصصر 

الذاكرة« �ضون 
املهند�ضة  اللقاء  هذا  يف  حتدثت 
نايلي-  الفتيحة  نهلة  املعمارية، 
الق�ضبة،  و�ضع  عصصن  بصصوحصصريد، 
على  املحافظة  اأن  اإىل  م�ضرية 
�ضمن  يندرج  العا�ضمي  الرتاث 
اإر�ضاء  يف  ت�ضاهم  التي  اخلطوات 
الق�ضبة  و  جديدة،  باأ�ض�ص  دولة 
املجالت  كل  يف  عظماء  اأجنبت 
ورمصصزت  ومو�ضيقى،  فصصن  مصصن 
الأجصصداد،  عصصادات  و  تقاليد  اإىل 
حا�ضمة  حمصصطصصات  �صصضصصهصصدت  و 
الفارق  �ضنعت  الصصثصصورة  خصصالل 
ا�ضتعادة  و  ال�ضتقالل  لتحقيق 
احل�ضور  على  قراأت  و  ال�ضيادة، 
اإيطالو  الإيطايل  للكاتب  مقطعا 
الظاهرة«  غري  »املصصدن  كالفينو 
تصصروي  ل  املدينة  »لأن  لتقول 
امصصتصصالكصصه.  تف�ضل  مصصا�صصضصصيصصهصصا، 
على  الطرقات،  حافة  على  يدون 
ال�ضالمل،  على  النوافذ،  �ضبابيك 
اأن  علينا  الفوا�ضل.  و  النقاط 
تراثنا.«   موت  نتقّبل  ول  نتحرك 
الصصصرتاث  اأن  اإىل  �صصصصضصصصصارت  واأ
العا�ضمة  يف  لي�ص  اجلصصزائصصري، 
اأخصصصرى  مصصصدن  بصصل يف  فصصحصص�صصضصصب، 
ق�ضنطينة،  وهصصران،  غصصرار  على 
الرتميم  تتطلب  وغريها  مترنا�ضت 
بهذا  احلال  ا�ضتمر  واإن  والهتمام 

 .... ف�ضلنا  قد  نكون  ال�ضكل، 
التاآكل  زمن  اإىل  العثمانينی  من 

والنهيارات
وق�ض�ص  الع�ضاكر  براج  اأ ...بنی 
اأن  العثمانيون  ين�ص  مل  احلروب، 
للعمران  متحفا  منها  ي�ضنعوا 
فاأ�ضحت  لصصلصصرتاث،  وعا�ضمة 

م�ضجدا،   18 ت�ضم  عهدهم  يف 
فخمة،  ق�ضور   7 دينية،  مدر�ضة 
املائية،  والعيون  البيوت  ومئات 
الآن- غاية  -اإىل  �ضكلت  والتي 
حتصصفصصا تصصخصصتصصزن تصصاريصصخ وثصصقصصافصصة 

ئر. اجلزا
بلقا�ضم  اجلزائري  املصصوؤرخ  يقول 
»الق�ضبة«  ا�ضم  اإن  بابا�ضي، 
بناه  الصصذي  للق�ر  ن�ضبة  اأطلق 
العثماين  الع�ضكري  الصصقصصائصصد 
اأعلى  يف  بربرو�ص  الدين  خري 
ليت�ضدى  املدينة،  من  منطقة 
على  املصصتصصكصصررة  لصصلصصهصصجصصومصصات 

لبالد. ا
العثمانيون  رحصصصل  اأن  وبصصعصصد 
ال�ضتعمار  وجمصصيء  البالد  من 
اجلزائر  ق�ضبة  بقيت  الفرن�ضي، 
�صصضصصاخمصصة مصصطصصلصصة عصصلصصى الصصبصصحصصر 
كانت   كما  املتو�ضط،  بي�ص  الأ
املتديننی  قبلة  طصصوال  �ضنواٍت 
مزار  روحانية  يف  هاموا  الذين 
عبد  �صصضصصيصصدي  الصص�صصضصصالصصح  ولصصّيصصهصصا 

لرحمن. ا
دورا  لي�ضت   الق�ضبة  دويصصرات 
اجلزائري  ي�ضكنها  كالتي  عادية 
جوهرة  هي  احلصصايل،  الوقت  يف 
العا�ضمة  ة  لصصصوؤ ولصصصوؤ الق�ضبة 
»املحرو�ضة«  بواب  اأ وكل  الأزلية 
الصصوادي،  بصصاب  من  ليها  اإ تصصوؤدي 
بصصاب جصصديصصد، بصصاب عصصزون وبصصاب 
احلي  دويصصصرات  نصصهصصا  اإ دزيرة… 
�صصصرار،  اأ مصصن  حتمله  مبصصا  العتيق 
الأ�ضاطري،  عا�ضت  بوابها  اأ فخلف 

التاريخ. ُكتب  اأ�ضوارها  وعلى 
حمبي  قبلة  »املحرو�ضة«  كانت 
الأ�ضيل  ال�ضعبي  الطرب  فن 
مصصهصصده،  الق�ضبة  تعترب  الصصصذي 
التقليدية،  ال�ضناعات  وهصصواة 
النحا�ضية  الأواين  غصصرار  على 
الزمن  ثصصار  اآ اأن  اإل  واخل�ضبية، 
فبداأت  ترحمها،  مل  هصصمصصال  والإ
وتتاآكل،  تنهار  معاملها  جصصدران 
�ضنفتها  »يوني�ضكو«  الص  اأن  رغم 

عامليا. ثقافيا  اإرثا   1992 عام 
العا�ضمة  اجلزائر  ق�ضبة  حتوي 
م�ضجد،  بنی  بناية   1800 حاليا 
بنايات  وكصصذا  ودويصصصرات  جامع 
ن�ضبة  ت�ضتدعي  ا�ضتعمارية، 
واإعصصصادة  الصصرتمصصيصصم  منها  كصصبصصرية 
على  احلفاظ  اأجصصل  من  التاأهيل 
الصصعصصريصصق،  الصصهصصنصصد�صصضصصي  الإرث 
لت�ضيري  الوطني  الديوان  وح�ضب 
الثقافية،  املمتلكات  وا�ضتغالل 
دويرة   271 قرابة  ترميم  مت  فقد 
اإ�ضكان  اإعادة  انتظار  يف  حديثا، 
الدويرات  يف  القاطنة  العائالت 
يف  الصص�صصروع  اأجصصل  مصصن  املتبقية 
ا�ضتعادة  و  الرتميم  عمليات 

احلقيقي الدويرات  وجه 

�لعا�سمة، عان مع   �لو�سع �حلايل الأقدم و�أعرق حي يف  �إىل  فيها  �لق�سبة، علي مبتو�س، ندوة �سحفية،  عاد  موؤ�س�سة  ن�سط رئي�س 
�الأمور  �أخذ  �أخرى، ب�سرورة  ناقو�س �خلطر، مرة  �ملتحدث  »يوني�سكو«، فدّق  لـ  �لعاملي  �الأزمنة رغم ت�سنيفه �سمن �لرت�ث  مرور 

�لعامالن  ي�ساء  ما  فيها  لي�سنع  �لو�سية يف �حلفاظ عليها،  �ل�سلطات  يت�سبب يف زو�ل ذ�كرة مل توفق  �أن  �ساأنه  تاأخر من  لتد�رك  بجدية 
عن  كا�سفا  الإنقاذها،  �لتحرك  ي�ستدعي  �لق�سبة  و�قع  �أن  �إال  ل�سونها،  �ُسّنت  �لتي  �لقو�نني  من  جمموعة  ورغم  و�لب�سري،  �لطبيعي 

�الأممية. �ملنظمة  تاريخي عاملي يف  كمعلم  مكانته  فقد�ن هذ� �حلي  �إمكانية 

23 فيفري من كل عام لـ  يف يومها �لوطني �مل�سادف 

الصصديصصوان  طصصابصصع  عميدة  اأحصصيصصت 
الب�ضارية،  ح�ضنة  اجلصصزائصصري، 
�صصضصصهصصرة بصصاجلصصزائصصر الصصعصصا�صصضصصمصصة، 
الصصديصصوان  ملو�ضيقى  فنيا  حفال 
مو�ضيقية  تصصاثصصريات  اإدخصصال  مع 
رفقة  البلوز،  و  الروك  لطابعي 
م�ضتعينة  الن�ضوية  فرقتها 
كان  حديثة.و  مو�ضيقية  باآلت 
بقاعة  املنظم  الفني  احلفل  هذا 
اأمام  الفتح  بريا�ص  زيدون  ابن 
حل�ضنة  فر�ضة  غفري،  جد  جمهور 
اأعمالها  تقدمي  لعادة  الب�ضارية، 
متنا�ضق  جديد  طابع  يف  الفنية 
الديوان  بنی  ميصصزج  يقاع  اإ ذي  و 
التقليدية  املو�ضيقية  نواع  الأ و 
الروك  من  تاأثريات  و  لل�ضاورة 

البلوز. و 
اجلديدة،  الن�ضخة  لهذه  بالن�ضبة 
لب�ضار  الن�ضوية  الفرقة  كانت 
ايقاعية  اآلت  ت�ضتعمل  التي 
قيتارة،  اأحصصيصصانصصا  و  القمربي  و 
على  بعازف  املرة  هذه  مرفوقة 
عصصازف  و  "البي�ص"  قيتار  لصصة  اأ
عصصازفصصنی  و  يصصقصصاع  الإ لصصصة  اآ عصصلصصى 
قدموا  حيث  القيتار،  لصصة  اآ على 
الديوان  بروح  عاملية  مو�ضيقى 

. �ضيلة لأ ا
التي  املميزة  �ضوتها  برخامة  و 
تصص�صصضصصاهصصي كصصربيصصات مصصطصصربصصات 
ح�ضنة  قامت  البلوز،  مو�ضيقى 

من  ب�ضال�ضة  تنتقل  كانت  التي 
دية  بتاأ القيتار،  اىل  القمربي 
املن�ضة،  على  الناجحة  اأغانيها 
عن   يحفظها  كان  جمهور  مصصام  اأ
ينتظر  كصصان  الصصذي  و  قلب  ظهر 

ال�ضرب. بفارغ   الفني  حفلها 
التي  الب�ضارية،  ح�ضنة  اأ�ضدرت 
اجلزائر  يف  الأوىل  الفنانة  تعّد 
الصصتصصي تصصعصصزف عصصلصصى الصصقصصمصصربي، 
جوهرة"  "اجلزائر  الأول  لبومها  اأ
عرف  الصصذي  و   ،2002 �ضنة  يف 
ت�ضارك  اأن   قبل  بصصاهصصرا،  جناحا 
ديزيرت    " امل�ضاريع  عديد  يف 

الأوىل. فرقتها  تكون  و  بلوز" 
الب�ضارية  بادرت ح�ضنة  موؤخرا  و 
"ملة  مب�روع  ع�ضلة  �ضعاد  مع 
تثمنی  اىل  يرمي  الذي  ب�ضارية"  
الن�ضوي  املو�ضيقي  الصصصرتاث 
)جصصنصصوب- الصص�صصضصصاورة   ملنطقة 
جتربة  هصصي  و  اجلصصصزائصصصر(.  غصصرب 
ن�ضوية   فرقة   بتكوين  توجت 
 2018 �ضنة  لصصبصصوم  اأ ت�ضجيل  و 
الصصبصصلصصدان  عصصديصصد  يف  جصصصولت  و 
و  فرن�ضا  بينها  من  الأوروبصصيصصة 

. بلجيكا
عن  الب�ضارية  ح�ضنة  اأعلنت  و 
املعنون  اجلديد  لبومها  اأ اإ�ضدار 

ال�ضحراء". لوان   "اأ
ق/ث

يف  الصصصصوزراء  جمل�ص  �صصضصصادق 
اجصصتصصمصصاعصصه الصصصصدوري بصصاجلصصزائصصر 
رئي�ص  بصصرئصصا�صصضصصة  الصصعصصا�صصضصصمصصة، 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
عصصلصصى عصصر�صصص قصصدمصصتصصه وزيصصصرة 
دودة  بصصصن  مصصلصصيصصكصصة  الصصثصصقصصافصصة 
الثقافة  قطاع  »تطوير  حصصول 
ال�ضينماتوغرافية«،  وال�ضناعة 

اجلمهورية.  لرئا�ضة  بيان  وفق 
بن  قدمته  الذي  العر�ص  ت�ضمن 
لواقع  »دقيقا«  ت�ضخي�ضا  دودة 
ا�ضرتاتيجية«  و«اقرتاح  القطاع 
 –  2020 الفرتة  يف  لتطويره 
قطاعات  مع  بالتعاون   2024
هذه  تقوم  حيث  اأخصصرى  وزاريصصة 
ال�صصضصصرتاتصصيصصجصصيصصة عصصلصصى ثصصالث 

ئز. ركا
الركيزة  اأن  الوزيرة  واأو�ضحت 
على  »الرتبية  على  تقوم  الأوىل 
والفكر«  بالفن  ال�ضتمتاع 
الطفل  مب�رح  بالهتمام  وهذا 
اجلهوية  امل�ضارح  هيكلة  واإعادة 
ال�ضغرية  املصص�صصضصصارح  واإطصصصالق 
اإعادة  عن  ف�ضال  البلديات  يف 
على  وامل�رفنی  املكوننی  تاأهيل 

. �ص خل�ضو ا
الصصصركصصصيصصصزة  اأن  واأ�صصصضصصصافصصصت 
»اإطصصصالق«  يف  تتمثل  الثانية 
�صصضصصنصصاعصصة �صصضصصيصصنصصمصصائصصيصصة وهصصصذا 
متهيدية  »ديصصنصصامصصيصصكصصيصصة  بخلق 
املركز  ن�ضاء  اإ  )...( خصصالل  مصصن 
الصص�صصضصصيصصنصصمصصاتصصوغصصرايف الصصوطصصنصصي 
اإىل  ال�ضينمائي  نتاج  الإ ورفع 
وكصصذا  الصص�صصضصصنصصة  يف  فيلما   20
لو�ضعية  النهائية  الت�ضوية 
الواقعة  ال�ضينمائية  القاعات 
املحلية  اجلماعات  و�ضاية  حتت 

اخلدمة«. خارج  اأغلبها  والتي 
هذا  يف  الصصوزيصصرة  اقرتحت  وقصصد 
و�ضبه  جبائية  »اإعفاءات  ال�ضدد 
يف  امل�ضتغلنی  ل�ضالح  جبائية« 

ع. لقطا ا

فتتمثل  الثالثة  الركيزة  مصصا  واأ
»تثمنی«  العر�ص-يف  -ح�ضب 
على  والعمل  ثصصريصصة  الأ املصصواقصصع 

ثقافية«. �ضياحة  »خلق 
جت�ضيد  اأن  الوزيرة  اعتربت  و 
ي�ضتدعي  ال�ضرتاتيجية  هصصذه 
و  الت�ريعي  الإطار  »مراجعة« 
واخلدماتي  والهيكلي  داري  الإ
طالب  و  الصصثصصقصصايف.  نصصتصصاج  لصصالإ
له  تدخل  يف  اجلمهورية،  رئي�ص 
الوزراء  جمل�ص  ا�ضتماع  عقب 
العر�ص-  هذا  على  وم�ضادقته 
بصصص »الصصرتكصصيصصز عصصلصصى املصصلصصفصصات 
املصص�صصضصصتصصعصصجصصلصصة لصصهصصذه الصص�صصضصصنصصة« 
على  احلصصصر�صصصص  مصصصن  انصصطصصالقصصا 
الثقافة  على  النفتاح  »ت�ضجيع 
احلركة  تن�ضيط  و  الصصعصصاملصصيصصة« 
املصصدار�صصص  يف  �صصضصصواء  امل�رحية 
بص  و  اأ الطفل  �ضخ�ضية  حلماية 
تكوين  اإىل  املغرتبنی  »دعصصصوة 
جصصمصصعصصيصصات مصص�صصرحصصيصصة« تصصقصصدم 
لربطهم  اجلصصزائصصر  يف  عرو�ضا 

بوطنهم. اأكر 
بصصصاأن  الصصرئصصيصص�صصص  اأكصصصصد  قصصصد  و 
ال�ضناعة  بعث  مصصن  »الصصغصصايصصة 
ت�ضجيع  هي  ال�ضينماتوغرافية 
ا�ضتوديوهات  يف  ال�ضتثمار 
نصصصصصصتصصصصصصاج«، بصصصتصصصقصصصدمي كصصل  الإ
عقار  من  للمهنينی  التحفيزات 
هذا  »تنويع  لص  بنكية  وقرو�ص 
و�ضيلة  يصصكصصون  حتى  نصصتصصاج  الإ
زرع  و  الوطنية«  الروح  لتعزيز 
بالفخر  النفو�ص  يف  ال�ضعور 
بكل  تصصاريصصخصصهصصا  و  بصصاجلصصزائصصر 

. حله ا مر
من  اجلمهورية  رئي�ص  دعا  كما 
ال�ضينما  »توجيه  اإىل  اأخرى  جهة 
الإ�ضعاع  يحقق  مبا  التجارية 
الصصثصصقصصايف الصصعصصاملصصي لصصلصصجصصزائصصر 
الغزو  ملواجهة  و�ضيلة  كاأف�ضل 

الأجنبي. الثقايف 
ق/ث

 ح�سنة �لب�سارية حتيي حفال فنيا 
باجلز�ئر �لعا�سمة
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�سفحة تفتحها �لتحرير لقر�ئها �لكر�م، تتناول خمتلف �لق�سايا �لوطنية ، �لعربية وحتى �لدولية ، �الجتماعية منها ، �لثقافية و�ل�سيا�سية، فعلى كل من يريد �مل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة 
journalaltahrir@gmail.com   :أن ير�سلها لركن م�ساهمات   على �ميايل �لتحرير�

حل بالو�دي �ل�سيخ حممد �لها�سمي خالل عام 1886م، فاأ�س�س ز�وية بعمي�س خالل عام 1310هـ/1892م، ثم يف تقرت عام 1902م، و�لو�دي عام 1920م. وكان له من �الأوالد: عبد 
�لرز�ق وزهور و�ملاي�سة و�إبر�هيم وعبد �لعزيز و�لطيب وعبد �لقادر وحممد �ل�سالح.

بقلم �لربوفي�سور عا�سوري قمعون
�إجناز�ت �ل�سيخ حممد �لها�سمي �لتعليمية:

     �ضيد ال�ضيخ جمموعة كبرية من الزوايا يف كل مدينة 
حل بها. وكان هدفه من ذلك: حتفيظ القراآن الكرمي، وتعليم 

مبادئ الفقه واللغة العربية. 
     و قرر ال�ضيخ الها�ضمي فتح زوايا مركزية، كل منها 
تفتح لها فروع يف منطقتها. وتتكون كل زاوية من املباين 
م�ضكن  الزاوية-  �ضيخ  م�ضكن  املدر�ضة-  اجلامع-  التالية: 

الإمام. تتبعها مرافق املاء والإنارة واملكتبة.
�أهم �لزو�يا �ملركزية �لتي �سرع يف فتحها:

البيا�ضة: وهي الزاوية املركزية، حيث مقر �ضكناه.
الفرن�ضية.  الفرعي، حيث مقر الإدارة  الوادي: وهي املركز 

وهي من اأكرب الزوايا حجما واإ�ضعاعا.
البهيمة: الفرع ال�رقي للوادي.

قمار: الفرع الغربي للوادي.
ب�ضكرة: باب التل.

�ضكيكدة:  لها وقفها يف بنايتها. ال�ضمال
الأغواط: اجلنوب الأو�ضط.

تقرت: مركز حكم املنطقة الع�ضكرية)منطقة وادي ريغ(. 
قام بتو�ضيعها يف منفاه.

حمتوى ر�سم �لتحبي�س:    
ملا  لذا،  اأهله.  ويحرتم  العلم  ي�ضجع  ال�ضيخ  كان  لقد       
ح�رته الوفاة، اأوقف اأمالك الزاوية لتدري�ص الطلبة على 
املنية  اأن  غري  غري.  ل  التطويع  �ضهادة  على  يح�ضل  من 
الوقف  ورثته  فاأجاز  مرغوبه،  اإمتام  قبل  فتويف  عاجلته، 
ق�ضنطينة،  عمالة  من  الوادي  عدول  به  و�ضهد  بعده.  من 
الثامن  بتاريخ  الصصوادي  قا�ضي  عند  احلكومة  بزمام  اأي 
والع�رين من دي�ضمرب �ضنة 1923. و�ضدر حكم ب�ضحته 

من القا�ضي املذكور يف التاريخ امل�ضار اإليه. 
 631      ومما جاء يف ر�ضم حتبي�ص ال�ضيخ الها�ضمي عدد 
اأ�ض�ضها كمعاهد، يزاول  لنخيل وعقارات على �ضت زوايا 
وتعلم  القراآن،  حفظ  تلميذا  ع�رون  منها  واحد  كل  يف 
مراقبة  الزيتونة  جامع  لإدارة  وجعل  الدينية.  العلوم 
اأبناء  على  رقيب  واإقامة  الزوايا،  بتلك  الدرا�ضية  الأعمال 
يكون  الأعظم،  باجلامع  تعلمهم  مدة  وفروعهم  املحب�ص 
راتبه من ريع الوقف املذكور. كما ا�ضرتط اأن يدفع �ضيخ 
فرنك يف كل  األف  املذكورة  ال�ضت  الزوايا  من  زاوية  كل 

عام من فوا�ضل الريع اإىل امل�ضايخ املتطوعنی. 
�أهم �أعمال �ل�سيخ عبد �لعزيز بالز�وية: 

م�ضرية  وا�ضل  القادرية،  للطريقة  �ضيخا  اأ�ضبح  ملا       
والده ملنا�رة الدين والوطن. واهتم بتدري�ص الفقه واللغة 
من  كل  يف  للزاوية  التابعة  املدار�ص  جميع  يف  العربية 

�ضوف وملحقاتها يف تقرت وب�ضكرة و�ضكيكدة واجلزائر 
العلماء،  من  زمالئه  بتن�ضيب  وقام  والأغواط.  العا�ضمة 
ومنهم:  الزيتونة،  جامع  من  منهم  املتخرجنی  �ضيما  ول 
الأغواط  بزاوية  مدر�ضا  عينه  الذي  امليلي  مبارك  ال�ضيخ 
عام 1926، وال�ضيخ ال�ضديق بن عريوة الذي عينه مدر�ضا 
املدكايل، وعينه مدر�ضا بزاوية  يف زاوية تقرت؛ وال�ضيخ 

ب�ضكرة.
خليل  بن  علي  ال�ضيخ  العزيز  عبد  ال�ضيخ  حول  كما       
من كويننی يوم 28 نوفمرب 1925 اإىل بلدة املغري ون�ضبه 
1947، حينما  �ضنة  ا�ضتمر يف مهمته حتى  مدر�ضا، حيث 

تخلى عنها عند اإ�ضابته بال�ضلل.
     كما اعتنى ال�ضيخ عبد العزيز با�ضتثمار اأموال عائلته، 
والإ�راف عليها وعلى اإخوته الذين يزاولون الدرا�ضة يف 
جامع الزيتونة، اإ�ضافة اإىل العمل امل�ضتمر يف تطوير اأمالك 
الزاوية، وخا�ضة يف غابات النخيل، وال�ضتثمار يف جتارة 
اجلنوب، حتى �ضار  مناطق  واملربحة عرب  املزدهرة  التمور 
اأثار  ما  وهذا  التمور"؛  ملك  بص"  يعرف  العزيز  عبد  ال�ضيخ 
غيظ املحتكرين الأجانب، منهم: املرابي بو�ضيBussy ممثل 
امليدان،  هذا  من  اإبعاده  على  عزم  الذي   .B.A.Eباو �ركة 
لفائدة  واحتكارها  التمور،  جتارة  على   وحده  وال�ضيطرة 

�ركته،  وهو ما مت له بالفعل.
�نخر�طه يف �سفوف جمعية �لعلماء:

     ات�ضح موقف ال�ضيخ من جمعية العلماء يف �ضهر اأكتوبر 
للمجل�ص  ر�ضح  العام  الجتماع  كان  وملا  1937م  �ضنة 
الإداري ب�ضفته عاملا و�ضيخا للطريقة القادرية، فانتخب مبا 
ق�ضارى جهوده يف  �ضيبذل  باأنه  ". ووعد  الإجماع  يقرب 
خدمة الإ�ضالح. وتربع لهم مببلغ 25000 فرنك، وهو مبلغ 

هام وقتذاك.  
دور �ل�سيخ عبد �لعزيز يف ن�سر �لعلم و�الإ�سالح:
     لقد اأعلن ال�ضيخ عبد العزيز يوم 1938-02-03م يف 
نادي الرتقي ب�ضاحة ال�ضهداء باجلزائر العا�ضمة، عند انعقاد 
اجتماع مكتب جمعية العلماء، اأعلن ا�ضتعداده للتربع مببلغ 
جامعة  بناء  م�روع  يف  الأقل،  على  فرنك  األف  ثالثمائة 
اإ�ضالمية اأو معهد اإ�ضالمي يكون مقره مدينة ب�ضكرة. وقد 
الوطنية،  ال�ضحف  وبع�ص  العلماء  جمعية  من  كل  ارتاح 

غري اأن الإدارة ال�ضتعمارية مل ترحت لهذه املبادرة.
لن�ر  املدار�ص  بتاأ�ضي�ص  العزيز  ال�ضيخ عبد  اهتم       كما 
على  وعمل  العلماء،  جمعية  مناهج  وفق  واملعرفة  العلم 
اأنه  ي�ضعر  الطالب  يجعل  حتى  الزوايا،  يف  التعليم  تطوير 
اأبناء الطبقة املحظوظة الذين يدر�ضون  يف نف�ص م�ضتوى 
البيا�ضة  زاويصصة  من  جزءا  فحول  النظامية،  املدار�ص  يف 
مناهج جمعية  وفق  الع�ري  والتعليم  للرتبية  اأق�ضام  اإىل 

ويف  ال�ضتعمارية.  املدار�ص  اأثاث  يفوق  واأثاثها  العلماء، 
التمر،  حم�ضول  بيع  وبعد  1938م،  عام  من  مار�ص  �ضهر 
وظف نقود هذه العملية يف تهيئة زاوية الوادي التي �رع 
فيها اأبوه منذ �ضنوات خلت، جلعلها جامعة ت�ضتوعب اأكر 
الداخلي.  للنظام  يخ�ضع  منهم  جزء  طالب،  خم�ضمائة  من 
كما خزن لهم الأرز والتمور، ولهذا الغر�ص جهزت قاعتان 
لتدري�ص  20 غرفة فردية، وذلك  و  للمحا�رات  كبريتان 
القراآن والفقه والنحو. وكان يقوم بتدري�ص الكبار كل من 
الطالب �ضي العربي بن علي بن الدراجي، والعالمة ال�ضيخ 
احلاج  بن  علي  ال�ضيخ  جلب  كما  الغريبي.  حمد  بن  حممد 
جمعية  طريقة  ن�ضق  على  الأطفال  لتدري�ص  خريان  �ضعد 
يلقن  و�ضار  �ضبورة،  مرة  لأول  ا�ضتعمل  وقد  العلماء. 

لطالبه املقطوعة التالية:
م�سنوعة من �خل�سب �سبورة تبدي �لعجب 

م�ضودة يف �ضكلهصا 
                                                    لكنها عيصصصن الطلصصصب

نخط فيها باحلكصصصصصصصصصصصصك 
                                       درو�ص العلصصصصصصصصصصصصصصم والأدب

     ويف هذا الوقت، و�ضل عدد التالميذ يف كل من الزاوية 
الأم بعمي�ص، وزاوية الوادي اإىل 50 طالبا تقريبا، ويتزايد 
العدد كل عام. ويتقا�ضى الأ�ضتاذان ال�ضابقان مرتبا �ضهريا 
الزاوية. كما  500 فرنك لكل منهما، ويقيمان يف  مقداره 
زودت زاوية عمي�ص اإ�ضافة اإىل املعلم املعتاد، باأ�ضتاذ جديد، 
يومئذ  العلمية  احلركة  فازدهرت  الياجور.  القادر  عبد  هو 
بالوادي ونواحيها، مما اأثار خماوف ال�ضلطات ال�ضتعمارية .
     كما رتب ال�ضيخ زيارة لوفد من جمعية العلماء بقيادة 
عام  دي�ضمرب  اأواخصصر  يف  بادي�ص  بن  احلميد  عبد  ال�ضيخ 
1937م لتدعيم ن�ضاطه وتكري�ص اأفكار احلركة الإ�ضالحية 

يف املنطقة. 
�إطالق  بعد  �لعزيز   عبد  �ل�سيخ  جهود  مو��سلة 

�سر�حه :
ب�ضجن  ال�ضيخ وجماعته، ومكثوا  القب�ص على  األقي       
الكدية حوايل اأربع �ضنوات. ويف اأوائل عام 1942م، اأطلق 
اإىل  فاأبعد  للوادي،  بالعودة  له  اأنه مل ي�ضمح  �راحه.  غري 
�ضكيكدة، فبنى بها مدر�ضة لتعليم البننی والبنات، ثم نفي 
اإىل اأزفون بتيزي وزو، ف�ضيد فيها م�ضجدا. وُنقل اإىل اجلزائر 
العا�ضمة يف �ضنة 1946م، فاأ�ض�ص مدر�ضة لتعليم العربية 
يف املدنية)�ضاملبي(. ومنها نادى لثورة م�ضلحٍة، فُنفي اإىل 
على  اأ�رف  الر�ضيدية،  مدر�ضة  بها  بنى  التي  »�ر�ضال« 

ت�ضيريها بنف�ضه، وتخرج منها الكثري من العلماء.
     لقد �ضيد بهذه املناطق مراكز لالإ�ضعاع احل�ضاري من 
م�ضاجد ومدار�ص لن�ر العلم بنی اأبناء الوطن. ومن اأ�ضهر 

عام  الداي  ق�ر  ا�ضرتى  اأنه  بالعا�ضمة،  منفاه  يف  اأعماله 
1944م مببلغ ثمانية مالينی فرنك، وجعله مدر�ضة، وكان 
اأن  ال�ضابق بو عالم بن حمودة، غري  الوزير  من تالميذها: 

الق�ر �ضلب منه عام 1947م، وعو�ص له نف�ص املبلغ. 
     وعند اندلع الثورة، اأيدها ماديا ومعنويا. بحيث و�ضع 
اأمامها حمالت ودكاكنی من اأمالكه، ت�ضتعملها اجلبهة يف 
اأغرا�ص الثورة، كاإيواء املجاهدين واأبناء ال�ضهداء، ومكاتب 

اإدارية وغريها. وا�ضتمر ال�ضيخ يف تدعيم الثورة.
الزوايا،  يف  العلم  وتدري�ص  القراآن  حتفيظ  وتوا�ضل       
ومت ع�رنتها يف عهده، حتى اأغلقت املدر�ضة، ومنع على 
فقط.  القراآن  لتحفيظ  اإل  مدر�ضة  فتح  القادرية  الزاوية 
وعقب ذلك، توا�ضل حتفيظ القراآن يف عهد ال�ضيخ حممد 
وتعوي�ص  جديدة،  زوايا  فتح  عليه  منع  اأنه  غري  ال�ضالح. 

ما اأتلف.
ماآل ورثة �ل�سيخ �لها�سمي:

1953م، نفي ال�ضيخ عبد العزيز من الرتاب       يف �ضنة 
وانتزعت  ال�ضقيق،  التون�ضي  القطر  اإىل  اأبعد  و  الوطني 
التون�ضية.  املواطنة  على  واأجرب  اجلزائرية،  املواطنة  منه 
فوجد احلالة ال�ضيا�ضية متاأزمة اأبان الثورة التون�ضية، حيث 
وتتابع  واملجاهدين  الزعماء  ال�ضتعارية  ال�ضلطات  تطارد 
ي�ضتكنی  و  للهدوء  يركن  ال�ضيخ  جعل  مما  الد�ضتورينی، 

لال�ضتقرار، فلم يقم باأي ن�ضاط �ضيا�ضي.
ال�ضلطة  اأبلغت  1954م،  عصصام  الصصثصصورة  اندلعت  وملصصا 
ال�ضتعمارية ال�ضيخ حممد ال�ضالح ونائبه، ابن عمه ال�ضيخ 
مرغوب  غري  �ضخ�ضان  باأنهما  الإمام،  بن  الأخ�ر  حممد 
فيهما. وبالتايل تعر�ص كل اآل ال�ضيخ الها�ضمي للطرد من 
اجلزائر، واأغلقت زوايا �ضوف وتقرت، ومل تقب�ص ال�ضلطة 
الع�ضكرية على ال�ضيخنی املذكورين حتى ل يتاألب عليها 

اأتباعهما من مدنينی وع�ضكرينی.
ال�ضتعمارية  ال�ضلطات  �ضادرت  1956م،  عام  ويف       
جميع اأموال ورثة ال�ضيخ الها�ضمي ب�ضبب م�ضاهماتهم يف 
اأعيدت  ال�ضتقالل،  وبعد  والأنف�ص.  باملال  املظفرة  الثورة 
ثم  الزوايا.  فتح  باإعادة  ت�ضمح  ل  �ضيئة،  حالة  يف  الأمالك 
اأرجعت وقد  الزراعية. وبعدها  الثورة  تاأميمها خالل  اأعيد 
اأ�ضابها ما اأ�ضاب القطاع الفالحي عامة. وقد تويف الكبار، 

وانق�ضمت الأمالك من جديد بنی الورثة الأحفاد.
وفاة �ل�سيخ عبد �لعزيز يف �ملنفى:

 مل يعد ال�ضيخ اإىل اأر�ص الوطن، حيث اأقعده املر�ص، واأمر 
بفتح زاويته بالوادي من جديد لت�ضبح اأول معهد اإ�ضالمي، 
تدر�ص فيه مناهج وزارة التعليم الأ�ضلي وال�ضوؤون الدينية. 
     وتويف ال�ضيخ عبد العزيز يف فاحت جوان 1965 ودفن 

مبقربة اجلالز بتون�ص العا�ضمة. 

�الأ�ستاذ �لدكتور/ جمال عبد �لنا�سر حممد
 عبد �هلل �أبو نحل "�أبو عدي"

--------------------------------------------
واأخطر ما  يف الإن�ضان، ما  ي�ضدح بِه الن�ضاُن من الكالم، 
َنّصص اأو   جنُتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصْك،   يكون  اأن  اإما  ِل�ضاُنك  ِفَّ
كامل�ضِك،  تكون  اأن  اأعظم  َفما  صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصارْك!؛  
وجَتد  الُظلمات؛؛  ُيبدد  نوراً   ّداء،  ِلُكِل  وكالدواء  والعنرب، 
اأموات  اأنُهم   واحلقيقة   الأر�ص،  فوق   اأحياء  النا�ص  من 
وللثقافة   والأدب،  للرحمة،   فقراء  لأنُهم   الإن�ضانية، 
يف  يّكُمْن   ل  الأدب  واإن  اجلميلة!!؛   ولالأخالق  احل�ضنة، 
ارتداء اأجمل الثياب، اأو َباأِكل اأطيب الطعام، اأو  يف الُنطق 
فقط  لي�ص  والّتدين  فقط!؛   الأَنصصام  اأمصصام  الكالم  باأحلي 
ولي�ص   الفعل!؛  �ضيء  ولكنُه  القول،  اأّّجَمل  يخُطب  ِبل�ضاٌن 
ْك  ال�ضالم اأن يكون يف بيتك م�ضحف، اأو يف اإعفاء حليِتّ
، اأويف تقي�ر  ثوبك، اأو اأن  ّتِقْف يف امل�ضجد ُم�ضليًا يف 
ال�ضف الأول، وتت�ضدق، وت�ضوم، وحتج فقط الخ..، فهذا  
تكمْن  امل�ضكلة   ولكن  كُم�ضلمنی؛   جميعًا   منا  مطلوب 

غالبًا  يف  اأن  بع�ص النا�ص  اأ�ضاتذة، وُعلماء  وبلغاء  يف 
الكالم بالل�ضان، واخلطابة، ويف القول  ُمبدعون وناجحُون 
ولكنُهم  بالفعِل العملي، ويف التطبيق  الواقعي  را�ضبُون!؛ 
اإل من رِحم ربي؛؛ حيُث يقول �ضيدنا حممد �ضلى الله عليه 
و�ضلم، قال: "اأََتْدُرون ما امْلُْفِل�ُص؟ "قاُلوا: امْلُْفل�ُص ِفيَنا َمْن ل 
ِتي َمْن َياأِْتي َيْوَم  ِدْرَهَم َلُه َول َمَتاَع، َفَقاَل:"اإِنَّ امْلُْفِل�َص ِمْن اأُمَّ
َياٍم وَزَكاٍة، وياأِْتي وَقْد �َضَتَم َهَذا، وقَذف  الٍة َو�ضِ اْلقيامِة ِب�ضَ
َب َهَذا، فُيْعَطى  َواأََكَل ماَل َهَذا، و�ضَفَك َدم هَذا، َو�َرَ هَذا 
َح�َضناُته  َفِنَيْت  َفاإِْن  ح�َضَناِتِه،  ِمن  وَهذا  ح�َضَناِتِه،  ِمْن  هَذا 
اأُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطرَحْت عَلْيه،  َي َما َعَلْيِه،  اأَْن يْق�ضِ َقْبَل 
فنظر  كلب  �ضقت  بغي  فاإن  ولذلك  اِر"،   النَّ يف  ُطِرح  ُثمَّ 
الرحمة فغفر لها وادخلها اجلنة، لقد  ، وجل بعنی  الله عز 
جربت خاطر  كلبًا، واأنقدتُه من املوت َعط�ضًا، فما بالكم 
وي�ضتم  ويِّ�ضبُه،  امل�ضلم،  اأخيِه   خاطر   يك�ر  ُم�ضلٍم   يف 
بل�ضانِه  الأحياِء، وحتي الأُموات!؛ ور�ضول الله �ضلى الله 
عليه و�ضلم يقول: )لي�ص املوؤمن بالطعان، ول اللعان، ول 
الفاح�ص، ول البذيء(؛ ومن  اأخطر  ما تقراأ  هو  قول ر�ضول 
الله  �ضلى الله عليه و�ضلم : "اإن العبد ليتكلم بالكلمة ما 

يتبنی فيها، يزل بها يف النار  اأبعد ما بنی امل�رق، واملغرب(، 
ْبِن  ُمَعاِذ  وَعْن   ،" وم�ضلم  البخاري،  رواه  "حديث �ضحيح 
يِن  ِه! اأَْخرِبْ َجَبٍل - ر�ضي الله عنه - َقاَل: ُقْلت َيا َر�ُضوَل اللَّ
اِر، َقاَل: "َلَقْد �َضاأَْلت  َة َوُيَباِعْديِن ِمْن النَّ نَّ ِبَعَمٍل ُيْدِخُلِني اجْلَ
َه  ُه َعَلْيِه: َتْعُبُد اللَّ ُه اللَّ َ ُه َلَي�ِضرٌي َعَلى َمْن َي�رَّ َعْن َعِظيٍم، َواإِنَّ
وُم  َكاَة، َوَت�ضُ اَلَة، َوُتوؤِْتي الزَّ ْك ِبِه �َضْيًئا، َوُتِقيُم ال�ضَّ َل ُت�ْرِ
؟  رْيِ جُّ اْلَبْيَت، ُثمَّ َقاَل: اأََل اأَُدلُّك َعَلى اأَْبَواِب اخْلَ اَن، َوحَتُ َرَم�ضَ
امْلَاُء  ُيْطِفُئ  َكَما  ِطيَئَة  اخْلَ ُتْطِفُئ  َدَقُة  َوال�ضَّ ٌة،  ُجنَّ ْوُم  ال�ضَّ
َتَتَجاَفى   ﴿ َتاَل:  ُثمَّ  ْيِل،  اللَّ َجْوِف  يِف  ُجِل  الرَّ اَلُة  َو�ضَ اَر،  النَّ
اِجِع ﴿ ]ال�ضجدة: 16[ َحتَّى َبَلَغ ﴿ َيْعَمُلوَن  ُجُنوُبُهْم َعِن امْلَ�ضَ
اْلأَْمِر َوَعُموِدِه  ِبَراأْ�ِص  ك  اأُْخرِبُ اأََل  ﴿ ]ال�ضجدة: 17[، ُثمَّ َقاَل: 
اْلأَْمِر  �ُص  َراأْ َقاَل:  ِه.  اللَّ َيا َر�ُضوَل  َبَلى  ُقْلت:  َوُذْرَوِة �َضَناِمِه؟ 
َقاَل:  ُثمَّ  َهاُد،  اجْلِ �َضَناِمِه  َوُذْرَوُة  اَلُة،  ال�ضَّ َوَعُموُدُه  اْلإِ�ْضاَلُم، 
اللِه،  َر�ُضوَل  َيا  َبَلى  فُقْلت:  ُكلِِّه؟  َذِلَك  مِباََلِك  ك  اأُْخصصرِبُ اأََل 
ِه  اللَّ َنِبيَّ  َيا  ُقْلت:  َهَذا.  َعَلْيك  ُكفَّ  َوَقصصاَل:  ِبِل�َضاِنِه  َفاأََخَذ 
ك َوَهْل َيُكبُّ  اأُمُّ ُم ِبِه؟ َفَقاَل: َثِكَلْتك  َنَتَكلَّ مِبَا  مَلُوؤَاَخُذوَن  ا  َواإِنَّ
اِئُد  اإلَّ َح�ضَ َمَناِخِرِهْم-  َقاَل َعَلى  ا�َص َعَلى ُوُجوِهِهْم -اأَْو  النَّ
"لأعلمن   : و�ضلم  عليه  الله  �ضلى  ويقول  اأَْل�ِضَنِتِهْم؟!"، 

تهامة  جبال  اأمثال  بح�ضنات  القيامة  يوم  ياأتون  اأقواما 
بي�ضاء فيجعلها الله هباء منثورا، قال ثوبان يا ر�ضول الله 
ُلهم لنا اأن ل نكون منهم ونحن ل نعلم. قال:  �ضفهم لنا ِجّ
كما  الليل  من  وياأخذون  جلدتكم  ومن  اإخوانكم  اإنهم  اأما 
انتهكوها"!!؛؛  الله  مبحارم  خلوا  اإذا  اأقوام  ولكنهم  تاأخذون 
ي�ضدر  ما  وبكل  اللعن،  يف  تكون  الل�ضان  خطورة   واإن 
الميان،  ُمربع  تدخلك  بل�ضانك  التوحيد  كلمٍة   فاإن  منه 
ت�ضبح  وبكلمة  الكفر،  يف  تدخلك  قد  اأخصصري  وبكلمة 
متزوجًا، وبكلمة اأخري يكون العك�ص،  لذلك فاإن  الكالم 
ميزان الن�ضان، ونحن حما�ضبون علي ما نقولُه، والكلمة 
يُِّب  الطَّ اْلَكِلُم  َعُد  َي�ضْ )اإَِلْيِه  تعايل:  قال  �ضدقة،  الطيبة 
كالمنا  ولُنزن  ّفلُنزين،  لذلك  َيْرَفُعُه(،  اِلُح  ال�ضَّ َواْلَعَمُل 
قبل احلديث،فاإن الكالم ُيح�ضى علينا، وُيكتب يف �ضِجل 
اأعمالنا قال تعايل: )َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد( 
َواُهْم َبَلى  ُهْم، َوجَنْ ا ل َن�ْضَمُع �ِرَّ وقال اأي�ضًا: )اأَْم َيْح�َضُبوَن اأَنَّ
الل�ضان  خطورة  تاأتي  هنا  ومن  َيْكُتُبوَن(  َلَدْيِهْم  َوُر�ُضُلَنا 

فعلي ُكٍل منا اأن يختار  بِل�ضانِه وِفعلِه ّجَنتُه ونارُه.

ما �أجمل �أن يفوح منك عطُر  �أدبِك، وح�ُسن �أخالقك، يف كل مكاٍن، فّتكون كالغيِث �أينما حل نفع، و�أينما  حل، �أو  �رحتل، ّترك خلفُه طيب �الأثر، وحتي �إن ترك �لُدنيا،  ّفكان من �الأمو�ت، ولكن 
ِكِرِه، بعد موتِه  كالرحيٌق، ور�ئحة �ليا�سمني، وما  �أعظم �أّجر، وثو�ب من �سار  بني �لنا�س  بل�سانِه،  وفعلِه كالريح �ملُر�سلِة باخلري، جابرً�  للخو�طر �ملك�سورة   �سريتُه تبقي  ّحَيٌة  خالٌدة  ِبّطيب ذِّ

رها  بِلّ�سانِه �ل�سليط، وفعلِه �لغليظ مع �لنا�س!؛؛ فما ي�سدر  من �لل�سان هو  ترجمٌة ملا  يَحويه  وعاء قلب �الن�سان؛  ّفّيُجرَبَها،  وال  يزيُد  من ك�سِ
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 5 ن�سائح من �خلرب�ء ملنع ماذ� حتتاج �ملر�أة بعد �الأربعني؟
حو�دث �لريا�سات يف �ل�ستاء 

 يتعر�ص البع�ص خا�ضة الأطفال 
لالإ�ضابة بعدم القدرة علي ال�ضمع 

ب�ضكل جيد وطبيعي، وعند الذهاب 
للطبيب ويقوم بالك�ضف 

يت�ضح اأن هناك ماء وراء 
طبلة الأذن، وهذا املر�ص 

يطلق عليه ارت�ضاح 
الأذن، وقدم التقرير 
املن�ضور عرب موقع 

 ،"healthline"
الأعرا�ص والأ�ضباب 

واأف�ضل طرق 
العالج.

ما هو ارت�ضاح 
الأذن؟

ارت�ضاح 
الأذن هو 
م�ضكلة 
�ضحية 

يتعر�ص 
لالإ�ضابة 
العديد 
من 

الأ�ضخا�ص خا�ضة الأطفال، وهذا 
املر�ص هو جتمع �ضوائل وراء طبلة 

الأذن، وتوؤثر ب�ضكل كبري على ال�ضمع 
وقد ي�ضل الأمر يف حالة اإهمال 

العالج اإىل فقدان ال�ضمع.
ما هي اأ�ضباب الإ�ضابة بارت�ضاح 

الأذن؟
هناك العديد من الأ�ضباب املوؤدية 

لالإ�ضابة بارت�ضاح الأذن، وخا�ضة عند 
الأطفال، ومنها:

-وجود حلمية يف الأنف تزيد من 
فر�ص الإ�ضابة بارت�ضاح الأذن.
-يف العديد من الأ�ضباب يزداد 

فر�ص الإ�ضابة بارت�ضاح الأذن نتيجة 
لالإ�ضابة بح�ضا�ضية الأنف.

-اأثبتت العديد  من الدرا�ضات الطبية، 
اأن الإ�ضابة باللتهابات املتكررة يف 

اجلهاز التنف�ضي العلوي تزيد من 
فر�ص الإ�ضابة بارت�ضاح الأذن.

-الإ�ضابة بالتهاب الأذن الو�ضطى 
يزيد من فر�ص الإ�ضابة بارت�ضاح 

الأذن.
-كرة الإ�ضابة بنزلت الربد تزيد من 

فر�ص الإ�ضابة.

-الإ�ضابة بالتهاب اجليوب الأنفية يعد 
من اأبرز الأ�ضباب.

ما هي اأعرا�ص الإ�ضابة بارت�ضاح 
الأذن؟

هناك العديد من الأعرا�ص التي يجب 
التعرف عليها، ومالحظتها خا�ضة 

عند الأطفال، ومنها:
-الإ�ضابة ب�ضعف ال�ضمع يعد اأبرز 

الأعرا�ص.
-يف بع�ص الأحيان يتعر�ص الأطفال 

لالإعاقة يف النطق اجليد.
-يف حالة عدم الهتمام بعالج 

ارت�ضاح الأذن يت�ضبب يف تلف الطبلة.
ما هو عالج ارت�ضاح الأذن؟

بعد اأن يقوم الطبيب باإجراء منظار 
الأذن الذي ي�ضاعد يف الك�ضف عن 
ا القيام بقيا�ص  ارت�ضاح الأذن، واأي�ضً
�ضغط الأذن وال�ضمع لتحديد كمية 
ال�ضوائل املتواجدة خلف طبلة الأذن، 
يتم حتديد طرق العالج، الذي يبداء 
يف الأول بالعالج الذي ي�ضتمر من 
�ضهر اإىل 3 اأ�ضهر، ويف حالة عدم 

حت�ضن املري�ص يجب اللجوء للتدخل 
اجلراحي لإزالة ال�ضوائل املتواجدة.

 ك�ضف الدكتور جوزيف 
بو�ضكو، نائب رئي�ص 
الأكادميية الأمريكية 

 :)AAOS( جلراحي العظام
"تتمتع الريا�ضات ال�ضتوية 
والأن�ضطة الرتفيهية بفوائد 
�ضحية وقلبية كبرية، ومع 
ذلك، من املهم عدم التقليل 

من املخاطر التي قد ي�ضببها 
الطق�ص البارد".

 ووفًقا للموقع الطبى 
Hea -"  للأمريكى

thDayNews"، اأ�ضار اخلرباء 
اإىل اأن امل�ضت�ضفيات وعيادات 
الرعاية ال�ضحية ت�ضهد زيادة 

يف اإ�ضابات العظام واملفا�ضل 
خالل اأ�ضهر ال�ضتاء، وميكن 

الوقاية من الكثري منها 
باملمار�ضة ال�ضحيحة.

واأكد الباحثون اأن اللتواءات 
واخللع والك�ضور والإ�ضابات 
الأكر �ضدمة ميكن اأن حتدث 

لأي �ضخ�ص، لذلك يقدم 
اخلرباء اقرتاحات حول كيفية 

حماية نف�ضك اأثناء ممار�ضة 
الريا�ضة فى ال�ضتاء، وت�ضمل:

 كن م�ضتعًدا 
قبل ممار�ضة الريا�ضات 

ال�ضتوية، تاأكد من اأن 
ع�ضالتك يف حالة جيدة عن 

طريق »الت�ضخنی«، حيث اإن 
الع�ضالت الباردة والأوتار 

والأربطة اأكر عر�ضة 
لالإ�ضابة، مع التاأكد من وجود 

زجاجات املياه والإمدادات 

الأخرى يف و�ضع ال�ضتعداد.
ارتداء معدات منا�ضبة

تعد معدات احلماية املنا�ضبة 
مثل النظارات الواقية 
واخلوذات والقفازات 

واملالب�ص اأمًرا بالغ الأهمية، 
حيث يجب اأن تكون مالب�ضك 

متعددة الطبقات، خفيفة، 
ف�ضفا�ضة ومقاومة للرياح، 

ويجب اأن تكون الأحذية دافئة 
وتقدم دعًما للكاحل وتبقي 

قدميك جافة.
اتبع القواعد

اإذا كنت غري متاأكد من قواعد 
الريا�ضة اخلا�ضة بك، فقد حان 
الوقت لتلقي در�ص مع مدرب 
موؤهل، خا�ضة مع الريا�ضات 

مثل التزلج على اجلليد، 
ومعرفة كيفية ال�ضقوط 

ب�ضكل �ضحيح واآمن ميكن اأن 
تقلل ب�ضكل كبري من خطر 

الإ�ضابة.
راقب الطق�ص

تعترب التحذيرات حول 
العوا�ضف ودرجات احلرارة 

املنخف�ضة للغاية اأعالًما 
حمراء، فاإذا كنت تعاين من 

انخفا�ص حرارة اجل�ضم اأو 
ق�ضمة ال�ضقيع، فاطلب فورًيا 

العناية الطبية.
وقف الن�ضاط عند حدوث 

التعب
اإذا كنت ت�ضعر بالأمل اأو 
التعب، فال تدفع نف�ضك 

ووقف الن�ضاط. 

املراأة بعد الأربعنی حتتاج اإىل الرتكيز 
على بع�ص الأمور لزيادة تاأنقها منها 

الهتمام ب�ضحتها وجمالها ب�ضكل خا�ص، 
عن طريق اتباع نظام غذائي �ضحي، 

وروتنی يومي للعناية مبظهرها اخلارجي، 
لذلك خبرية التجميل منى اليماين 

ت�ضتعر�ص لك ن�ضائح لزيادة جمال املراأة، 
واحلفاظ على �ضحتها بعد الأربعنی.

اأهمية الكولجنی
اإن الب�رة بعد �ضن الأربعنی ينخف�ص 

اإنتاجها للكولجنی، امل�ضوؤول عن جتديد 
خاليا الب�رة، ويوؤدي ذلك اإىل فقد 

مرونتها و�ضحوب اجللد، وظهور اخلطوط 
الرفيعة والتجاعيد، لذلك ن�ضتعر�ص 

لكم ن�ضائح للحفاظ على جمال و�ضباب 
الب�رة.

جل�ضات الليزر
1 - اإذ كنِت تعاننی من اخلطوط الرفيعة 

والتجاعيد عليِك التخل�ص منها عن 
طريق اخل�ضوع جلل�ضات ليزر، اأو حقن 

الفيلر والبوتوك�ص.
2 - لزيادة اإنتاج الكولجنی يف الب�رة، 

واحل�ضول على ب�رة ناعمة و�ضحية، 
ي على اخل�ضوع لتقنية العالج  احر�ضِ

بالبالزما، عن طريق �ضحب كمية 
منا�ضبة من الدم اخلا�ص بِك، وبعد ذلك 

يعالج هذا الدم با�ضتخدام اأجهزة خا�ضة، 
يتم فيها ف�ضل البالزما عن الدم، وتتميز 

بالزما الدم باحتوائها على ن�ضبة عالية 
من اخلاليا اجلذعية امل�ضوؤولة على جتديد 

خاليا الب�رة وزيادة اإنتاج الكولجنی.
ترطيب الب�رة

3 - الهتمام برتطيب الب�رة، واختيار 
كرمي منا�ضب لكل نوع ب�رة، فعلى 

�ضبيل املثال، اإذ كنِت من ذوات الب�رة 
الدهنية، يجب اختيار كرمي مرطب 
خم�ض�ص لها، وخاٍل من الزيوت.

4 - اتباع روتنی يومي، ففي ال�ضباح 
اغ�ضلي ب�رتك جيداً بالغ�ضول املنا�ضب 

لها، ثم و�ضع التونر )�ضائل خفيف يعمل 
على قب�ص امل�ضام الوا�ضعة، وحماية 

الب�رة من عوامل اجلو اخلارجية( وبعد 
ذلك بص10 دقائق �ضعي الكرمي املرطب، 

وكرمي العيون، ثم �ضعي واقي ال�ضم�ص، 
ويف امل�ضاء كرري ذلك مع ال�ضتغناء عن 

واقي ال�ضم�ص.

م�ضاج للب�رة
ي على عمل م�ضاج للب�رة  5 - احر�ضِ

واجل�ضم ب�ضكل يومي، لتقوية ع�ضالت 
الوجه، و�ضد اجللد، والتقليل من ظهور 

اخلطوط الرفيعة والتجاعيد. واإزالة بقايا 
اخلاليا امليتة.

6 - اهتِمي بالإكثار من �رب املاء، 
واحر�ضي على �رب الديتوك�ص مرتنی 

يف الأ�ضبوع، للتخل�ص من �ضموم 
الب�رة.

النوم الكايف
ي على اأخذ ق�ضط كاٍف من  7 - احر�ضِ
النوم، اإذ تعترب قلة النوم من الأ�ضباب 

التي توؤدي لظهور التجاعيد، ويف�ضل األ 
تقل عدد �ضاعات اليوم عن 8 �ضاعات، 

وتغري مالءة ال�رير كل يومنی.
8 - يف�ضل عمل تق�ضري عميق للب�رة 

مرة واحدة يف ال�ضهر، وا�ضتخدام مق�ر 
الب�رة ال�ضطحي مرتنی يف الأ�ضبوع، 

مع احلر�ص على عمل م�ضكات منا�ضبة 
لنوع الب�رة.

ال�ضريوم واملاكياج
9 - يف�ضل و�ضع ال�ضريوم قبل و�ضع 
املكياج وقبل اخللود للنوم، وا�ضتخدام 
زيت النيم لحتوائه على ن�ضبة عالية 

من الأحما�ص الدهنية غري امل�ضبعة، 
وو�ضع فيتامنی c وفيتامنی E، مرتنی يف 

الأ�ضبوع قبل النوم.
10 - ا�ضتخدمي املاء الفاتر عند غ�ضل 
الب�رة، ثم املاء البارد، لتنظيف الب�رة 
ومنع الرتهالت، وحمايتها من اجلفاف.

ن�ضائح النظام الغذائي ال�ضحي

1 - احلر�ص على ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل 
يومي، وامل�ضي ن�ضف �ضاعة على الأقل 

يوميًا، للتخل�ص من �ضموم اجل�ضم، 
والتمتع بال�ضحة والر�ضاقة.

2 - جتنب تناول الأطعمة الد�ضمة 
وتقليل تناول اللحوم احلمراء، وتناول 

اخل�راوات والأ�ضماك وخا�ضة امل�ضوية.
3 - يف�ضل تناول وجبات �ضغرية يف 

اأوقات متفاوتة، وتناول 6 وجبات خفيفة 
على مدار اليوم، مع احلر�ص على اختيار 

الأطعمة ال�ضحية املفيدة، والتقليل من 
الدهون احليوانية والنباتية والألبان كاملة 

الد�ضم.
ي على تناول وجبة الإفطار  4 - احر�ضِ

قبل ال�ضاعة العا�رة �ضباحًا، واأن يكون 
اآخر موعد لتناول الطعام يف ال�ضاعة 
التا�ضعة م�ضاًء، وجتنب تناول الطعام 

والنوم مبا�رة، وعدم تناول �ضيء قبل 
النوم بص3 �ضاعات.

5 - للحفاظ على �ضحة العظام، يجب 
احل�ضول على الكال�ضيوم والفيتامنی 

»D« ب�ضكل يومي، والبتعاد عن 
التدخنی، مع حماولة احلفاظ على بيئة 

�ضحية.
6 - البتعاد عن تناول الوجبات 

ال�ريعة، وال�ضكريات، ويف�ضل �رب 
الع�ضائر الطبيعية دون اإ�ضافة �ضكر.

7 - حاويِل التقليل من ال�ضكر وامللح قدر 
الإمكان، للوقاية من الأمرا�ص.

8 - احلر�ص على عمل فحو�ضات �ضاملة 
كل �ضتة اأ�ضهر، وزيارة الطبيب عند 

ال�ضعور باأعرا�ص م�ضتمرة لفرتة طويلة.

مجتمــــع ملاذ� ن�ساب بارت�ساح يف �الأذن وكيفية �لعالج؟ 
جتنبي هذه �الأخطاء عند 

�إطعام طفلك
�إجبار �الأطفال على تناول �لطعام: ت�سر بع�س 
�الأمهات على جعل وقت تناول �لطعام وقًتا �سيًئا 
مليًئا بال�سر�خ، �إ�سر�رك على �إجبار �لطفل على 
تناول طعامه يف �لغالب �سيجعله يتخذ موقًفا �أكرث 

�إذ� رف�س عناًد� وي�سر على �لرف�س، 
�لطفل تناول �لطعام 

�نتظري قلياًل، ثم �عر�سي 
عليه تناول �لطعام مرة 

فرتة �أخرى بعد 
ق�سرية.
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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 
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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�صر واالإ�صهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
بكل حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.

من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
للحق  والئها  ومــن  الشعب،  بضمري  ارتباطها 
واحلقيقة، ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل 

دولة القانون واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
وااللتزام  الوطن،  حرية  من  اإلعالم  فحرية   ،
ومهين  وطين  واجــب  استقالليته  عن  بالدفاع 

مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
ونشرها هو حق  املعلومات  تداول  ضمانات حرية 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  اإلســاءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط بالسرية، 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
دون  والشعوب،  ــدول  ال بني  الــدويل،  القانون 

حتريض أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10
الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة  وأدواهتا 

اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا االإعالمي

كلمة ال�صر
1جتمعات للفرح o تصد وذود )عن احلق مثال(

2ضوضاء o – امتنع عن عمل الشر واملوبقات o للتمين
3االسم األول ملخرج أفالم الرعب األمريكي o كرم

4مرحتل بني البالد
5ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام

6تغيب يف التفكري والتركيز
7يدفئ يف الشتاء o عمله هو الكتابة

8يف حالة استحياء مما صدر منها o شكله دائري وقد 
توصف به الشمس

9مغامر يف اللعب بالنقود o غىن وثراء
10يف القرآن مل تبدأ بالبسملة

أفقــــــــــــــــــي

1عكس مهجي o – شديد 
الظلمة

 o 2خضار من مقبالت الطعام
حرف جر o ثلثا قوم

3تستخدم يف االستحمام o طني 
مشوي

 o 4نقود مقابل عمل أو خدمة
سيدة مهنتها نقل املعىن من لغة 

إىل أخرى
5حبر كبري o سروال واسع

6عني الكامريا
7آلة ايقاع موسيقية o أداة 

نصب o نصف يتيم
8نشف o جرس )مبعثرة(

9من أمجل األزهار o مكونات 
األرض

10آلة موسيقية وترية o مدينة 
عربية على شط العرب

عمــــــــــــــودي 
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�ال�سم �ملفقود 
�لقائد و�لفاحت �لذي بني �لقريو�ن؟

ملعرفة �جلو�ب . عليكم بت�سطيب �لكلمات 
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الكلمات
"حمراب-زمزم-ال�صجن-�صلوك-اأبطال-اإثم-�صفاح-حنني

-الكوثر-نافلة-راديو-ال�صوم-اإبن خلدون-�صمرقند
-قهر-وجدة-نحا�س-الفل�صفة-جوع-"

ميناء جزائري لل�صيد الكلمات ال�ّصهمية
البحري
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

    7   6   5   4   3   2   1

عك�س نق�صان

احليف

اأداة نفي)م(

اأبو االأب)م(

راية )م(

موجع

م�صيخة 
خليجية)م(

جوايا

خــالن

قهوة

ثواب )م(

يرتكه

يف البي�صة )م(

دولة اإفريقية)م(

قــوام )م(

يواتيه )م(

فا�صال )م(

ثــلثـــا حاد

عك�س اإحجام)م(

هــرب 

هواء عليل)م(

خـيـطـل

عك�س فرح )م(

ميناء اإيراين )م(

فطنة )م(
اإحــ�صان

حــــرم
�صـــاأل )م(

اأحد الولدين)م( 

عك�س ميت)م(

نهر عظيم
اإلـــــه

مفرد اأمور

كيد )م(
مت�صابهان

حيوان األيف

اأعــطـى
�صـيـب )م(

ي�صيب احللي

رد ) م (
نـوفـل ) م (

مــكــرر

مت�صابهان
بـــالل )م(

�صـــفـــة



قطر ترغب باقتحام �ال�ستثمار يف جمال �لفالحة 
و �ل�سياحة �ل�سحر�وية

م�صاريع الإجناز فنادق خم�س جنوم يف اجلنوب و العا�صمة

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

اجلمهورية،  رئي�س  اأمــ�ــس  حتــادث  و 
عبد املجيد تبون، مع اأمري دولة قطر، 
خالل  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ 

زيارة ليوم واحد قادته اىل اجلزائر.
قطر  ــدى  ل اجلــزائــر  �صفري  اأو�ــصــح  و 
ب�صاأن  بــالــدوحــة  �صحفي  مــوؤمتــر  يف 
التعاون  هذا  اأن  االقت�صادي،  التعاون 
ب�صكل  ج�صدها  نوعية  قــفــزة  �صهد 
ال�صلب  و  احلديد  جممع  اإن�صاُء  جيد 
جيجل    بــواليــة  ـــالرة/  /ب منطقة  يف 
اأهم  من  يعد  امل�صروع  هــذا  اأن  موؤكدا 
االإ�صرتاتيجية  الــ�ــصــراكــة  م�صاريع 
البلدين  بــني  االقت�صادي  املــجــال  يف 
بلغت  ا�صتثمارية  بتكلفة  ال�صقيقني، 
بطاقة  و  دوالر،  ــاري  ــي ــل م حــــوايل 
مليون   )400( اأربعمئة  تفوق  اإنتاجية 

طن من ال�صلب.
ا�صتثمار  �صركة  ــود  وج اإىل  لفت  كما 
اال�ــصــتــثــمــارات  ــن  ع ف�صال  خمتلطة 
يف  قــطــريــني  مل�صتثمرين  االأخـــــرى 

كذا  و  العقار،  و   ، الــزراعــة  قطاعات 
اأّن  م�صيفا  ال�صياحة..  و  الفندقة 
بها  تقوم  لدرا�صة  اقــرتاحــا  "هناك 
حول  البلدين  يف  املخت�صة  اجلــهــات 
الوطني  اإمكانية فتح فرع لبنك قطر 
مالحي  خــط  اإنــ�ــصــاء  و  اجلــزائــر،  يف 
اأهمية  مــن  لُهما  ملــا  البلدين  يــربــط 
التجاري  التبادل  ترقية  يف  كبرية 
بني البلدين، و تعزيز اال�صتثمارات يف 

خمتلف امليادين".
م�صاريع  وجود  اأكد  مت�صل،  �صياق  يف  و 
دخلت  اأخـــرى  و  الــدرا�ــصــة  قيد  ــّدة  ع
ا�ــصــتــثــمــارات  منها  ــــاز  االإجن مــرحــلــة 
يف  تن�صط  التي  "تر�صت"،  جمموعة 
اإعادة  و  التاأمني  منها  متعددة  ميادين 
ال�صناعة،  و  العقار  و  واملــال  التاأمني، 
�صركة  بــني  م�صاريع  اإىل  باالإ�صافة 
الديار القطرية و ال�صركة اجلزائرية 
بــاأن  منوها  الــفــنــدقــي..  لال�صتثمار 
معتربة  اأهمية  تكت�صب  امل�صاريع  هذه 
اإجنــازات  و  عمل،  فر�س  من  توفره  ملا 
امل�صالح  يــخــدم  ــا  مب و  اجلـــزائـــر،  يف 

امل�صرتكة.
كما اأ�صار ال�صفري اجلزائري 
اإىل اأن هناك عّدة م�صاريع 
ـــــرى يف  ــة اأخ ــاري ــم ــث ــت ــص ا�
اإجنازها  من  االنتهاء  طور 
االأبــراج  بع�س  اإقامة  مثل 
ــر الــعــا�ــصــمــة، و  ــزائ ــاجل ب
جنوم   5 فــنــادق  جمموعة 
اجلنوب،  ويف  العا�صمة  يف 
و كذلك اإقامة م�صنع كبري 

ل�صناعة االأعالف للحيوانات مبختلف 
اأنواعها.

و يف ال�صياق ذاته، ذكر اأن ُهناك رغبة 
ويتم  القطري  اجلــانــب  ــدى  ل كبرية 
م�صاريع  لتج�صيد  معها  التعامل  االآن 
من  اجلــزائــر،  يف  واعـــدة  ا�صتثمارية 
املعروفني،  االأعمال  رجال  بع�س  قبل 
حيُث متت مناق�صة العديد من الفر�س 
و االإمكانات املتوفرة يف عّدة قطاعات 
و  الفالحة  مقدمتها  يف  و  اجلزائر  يف 
و  ال�صحراوية  و  ال�صاحلية  ال�صياحة 

اجلبلية.
و  تتعزز  اأن  املتوَقع  "من  قائال  تابع  و 

تتو�صع ال�صراكة اجلزائرية القطرية، 
امل�صرتكة  للجنة  القادم  االجتماع  مع 
التي  و  ال�صاد�صة  دورتــهــا  يف  العليا، 
النعقادها  ب�صاأنها  التح�صريات  جتري 
يف اأقــــرب وقـــت ممــكــن خـــالل الــعــام 
اجلاري، و كذا جمل�س رجال االأعمال".
ال�صقيقني  الــبــلــديــن  اأن  اأو�ـــصـــح  و 
و  االتفاقات  من  بالعديد  يرتبطان 
الربوتوكوالت،  و  التفاهم  مذكرات 
ـــاون مــتــعــددة  ـــع تــ�ــصــمــل جمـــــاالت ت
و  املــنــاجــم،  و  الــطــاقــة  و  ال�صناعة، 
و  الثقافة  و  الفالحة  و  البحري  النقل 

االإعالم.

ك�سف �سفري �جلز�ئر لدى قطر  م�سطفى بوطورة عن م�ساريع ��ستثمارية قطرية يف بع�س �لواليات مثل �إقامة بع�س �الأبر�ج 
باجلز�ئر �لعا�سمة، وجمموعة فنادق 5 جنوم يف �لعا�سمة ويف �جلنوب.
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وفاة �لرئي�س �مل�سري 
�الأ�سبق ح�سني مبارك 

عن 92 عامًا

توقيف 26�سخ�سا بكل من 
مترن��ست وبرج باجي خمتار

حجز 4 �آالف علبة من �ل�سجائر 
�الأجنبية �ملهربة بال�سف�ساف بتب�ّسة

�لك�سف عن قائمة تخ�س�سات �لبكالوريا �ملهنية

�إد�نة �ساحبة فيديو �لتبليغ عن �لف�ساد يف مطار �جلز�ئر

وزير �ل�سحة عرب �لتلفزيون �جلز�ئري

�جلز�ئر ت�سجل �أول حالة ��سابة بفريو�س كورونا �لفتاك

ام�س  مبارك،  ح�صني  االأ�صبق  امل�صري  الرئي�س  تويف 
الثالثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، و قد اأكدت اأ�صرته 

نباأ وفاته.
االأ�صبق،  الرئي�س  اأ�صرة  من  مقربة  م�صادر  ذكرت  و 
اأنه �صيتم ت�صييع اجلثمان من م�صجد امل�صري طنطاوي 
بالتجمع اخلام�س �صرق القاهرة، فيما اأعلنت الرئا�صة 
امل�صرية احلداد 3 اأيام لوفاة مبارك اعتبارا من الغد.
يف  يرقد  كان  االأ�صبق  الرئي�س  اإن  امل�صادر  قالت  و 
فجر  ال�صحية،  حالته  تدهورت  و  املركزة  العناية 
حرجة  حالته  اأن  االأ�صرة  االأطباء  اأبلغ  و  الثالثاء، 
عن  احليوية  اجل�صم  اأجهزة  اأغلب  توقف  بعد  جدا 

العمل، حتى لفظ اأنفا�صه االأخرية.
ق/و

من  بكل  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقــفــت 
مترنا�صت و برج باجي خمتار )26( �صخ�صا و �صبطت 
 )5170(– – )03( مركبات رباعية الدفع؛  �صاحنتني 
مولدات   )07(– للتهريب؛  املوجه  الوقود  من  لــرتا 
ك�صف  –جهاز  �صغط؛  مطارق   )03(– كهربائية؛ 
خام  و  احلجارة  خليط  من  كي�صا   )13(– املعادن؛  عن 
الوطني  للجي�س  ــرى  اأخ مفرزة  اأوقــفــت  الــذهــب.و 
و  خمــدرات  جتار   )03( بوعريريج  بربج  ال�صعبي، 
 )02( ومركبتيـــــــن  مهلو�صا  قر�صا   )4311( حجزت 
�صياحيتني.                                                                                    ق/و

�جلي�س يك�سف خمباأ يحتوي على م�سد�سني و خمازن
 ذخرية بامل�سيلة

ببلدية  الفرنان،  جبل  مبنطقة  مت�صيط  و  بحث  عملية  اإثر  اأم�س،  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�صفت 
فيما  ذخرية،  خمازن  اأربعة  و  اآليني  م�صد�صني  على  يحتوي  لالأ�صلحة  خمباأ  امل�صيلة/ن.ع.1،  والية  يف  الهامل 
االأرهاط  بلدية  تازروت،  مبنطقة  ال�صنع  تقليدية  قنبلة  و  االإرهابية  للجماعات  خمباأ  اأخرى  مفرزة  دمرت 

بوالية تيبازة/ن.ع.1، ح�صب بيان لوزارة الدفاع الوطني،اأم�س  الثالثاء.                                                                    ق/و

عرب  ال�صحة  وزير  عنها  اعلن   ، كورونا  بفريو�س  ا�صابة  حالة  اأول  الثالثاء  اأم�س  يوم  اجلزائر  �صجلت 
مبعهد  م�صددة  طبية  لفحو�صات  خ�صع  حيث   ، ايطالية  برعية  متعلقة  احلالة   ، اجلزائري  التلفزيون 

با�صتور ليتبني اأنه م�صاب بداء كورونا ، وكان الرعية قد دخل اىل اجلزائر يوم 17 فيفري اجلاري .
حممد علي

بتب�صة،  الوطني  للدرك  الوالئية  باملجموعة  االإعــالم  خلية  بيان  اأفــاد 
يف  العاتر  بئر  مبدينة   الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة  عنا�صر  اأن 
الو�صرى  �صف�صاف  فرقة  اإقليم  عرب  بدورية  قيامهم  اأثناء  تب�صة،  والية 
�صيارة  �صائق  توقيف  من  متكنت   ،16 رقم  الوطني  بالطريق  احلدودية 
م�صبوهة و بعد تفتي�صها، عر بداخلها على كمية من ال�صجائر االأجنبية 

100 علبة من نوع بون، ليتم توقيف �صخ�صني كانا  3900 علبة �صجائر من نوع بزن�س رويال و  املهربة و املقدرة بـ 
على منت املركبة و حجز الب�صاعة و ت�صليمهما اإىل الفرقة املحلية ملوا�صلة التحقيق، فيما قدرت قيمة الب�صاعة 

املحجوزة، بـ40 مليون �صنتيم.                                                                                                                                            �صو�صه حممد الزين

هيام  املهنيني،  التعليم  و  التكوين  وزيــرة  اأعلنت 
رئي�س  با�صم  و  ر�صميا،  الثالثاء،  اأم�س  فريحة،  بن 
البكالوريا  انطالق  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 

املهنية، بداية �صبتمرب املقبل.
و اأ�صافت الوزيرة، من �صطيف، اأن املوؤ�ص�صات املهنية، 
التعليم  �صهادة  يف  الناجحني  ال�صتقبال  جــاهــزة 
الثانوي  التعليم  بني  �صيختارون  الذين  و  االأ�صا�صي، 
لهم  ت�صمح  التي  املهني  التعليم  اأومعاهد  الكال�صيكي، 

باجتياز البكالوريا املهنية.

�صت�صم  املهنية،  البكالوريا  اأن  الوزيرة،  اأو�صحت  و 
حاليا،  املتوفرة  املعاهد  عدد  ويبلغ  معينة،  واليات 
و  املهنيني،  التالميذ  ال�صتقبال  م�صتعدا  معهدا،    17

ذلك يف انتظار امتام اجناز 31 معهدا اآخر.
البكالوريا  يف  املتوفرة  التخ�ص�صات  يخ�س  فيما  و 
الب�صري،  ال�صمعي  يف  التكوين  �صت�صم  املهنية، 
باقي  انتظار  يف  الفوتوغرافية،  ال�صينما  كــذا  و 

التخ�ص�صات.
ق/و

املوظفة  بالعا�صمة  البي�صاء  الـــدار  حمكمة  ـــت  اأدان
فاطمة  اجلزائر،  مطارات  ت�صيري  موؤ�ص�صة  يف  ال�صابقة 
الزهراء م�صلوف، اأم�س بخم�صة ماليني �صنتيم كغرامة 

موقوفة التنفيذ.
اجلزائر  مطارت  ت�صيري  قبل  من  م�صلوف  توبعت  و 

ما  فيه  ك�صفت  فاي�صبوك  موقع  يف  فيديو  ن�صرها  بعد 
خطرية” مبوؤ�ص�صة ت�صيري مطارات  “جتاوزات  و�صفته 

اجلزائر مع بدايات احلراك ال�صعبي.
اأ�صهر   6 التم�صت ت�صليط عقوبة  العامة  النيابة  و كانت 
�صجن نافذة و 20  األف غرامة.                                            ق/و



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 
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