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مقري يعلن
 احلرب على التيار 
العلماين املتطرف

بالتواطوؤ مع موظفني واأطباء خمت�سني

بن قرينة: الع�سابة ل تزال متجذرة تقاوم 
التغيري من داخل موؤ�س�سات الدولة

و�سع نظام مراقبة ملكافحة امل�ساربة ببيع الكمامات ووزارة ال�سحة ملزمة ببيان يومي حول الوباء

-  حراك اجلمعة الـ54 يرف�ض وقف الحتجاجات ب�سبب "كورونا"
-  تغيب لوح عن ال�سهادة يوؤجل حماكمة هامل اإىل 19 مار�ض

احلكــومة ت�شتنـفر املواطـنـني عرب 
10 خـطـوات لـتـفـادي "كـورونـا"
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اأ�شحاب املحالت التجارية 
بالأع�شا�ض يحتجون

قرية توندرات بتني زواتني 

قاعة العالج مغلقة..
والبتدائية بعيدة

اأفراد"الباتريوت" يف اأفلو 
ينظمون وقفة احتجاجية 

�شباب بني ثور 

ل تفكري �شوى يف الفوز على 
القليعة وح�شم التاأ�شرية 

نادي تقرت 

الالعبون م�شرون 
على فك عقدة النتائج 
ال�شلبية خارج قواعدهم

ت�شامن �شوف 

ل خيار اأمام " ال�شوافة " �شوى 
الفوز على مولودية باتنة 
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اأ�شحاب العمائم البي�شاء يعودون للت�شعيد الأ�شبوع املقبل
04هاجموا بوعالم اهلل غالم اهلل بعدما انتقد تاأ�سي�سهم نقابة لالئمة

وكالت ال�شفر 
تتكبد خ�شائر كربى بعد 

تعليق العمرة  

اإلغاء جميع رحالت نحو البقاع املقد�شة
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م�شكل الر�شيف  يف 
حالة �شيئة بالقرب 

من دار الثقافة 
ال�شط بالوادي  
وم�شت�شفى ال�شط 

،حيث اأ�شبح الطالب 
و املواطنون يتنقلون 

عرب الطريق بدل 
الر�شيف... 

�شاب بطريق العيزار بخن�شلة ي�شرم 
النار يف ج�شده بخن�شلة 

�شهد طريق العيزار بخن�شلة ولأ�شباب تبقى جمهولة؛ حادثة 
اإقدام �شاب ليتعدى عمره الـ 17 عاما على ا�شرام النار يف 
كامل ج�شده اين ا�شيب بجروح خطرية، ا�شتدعت نقله اىل 

امل�شت�شفى بخن�شلة...   و نظرا خلطورة حالته وا�شاباته 

البليغة مت تويله من واىل م�شت�شفى باتنة حيث يتواجد تت العناية الطبية املرّكزة. هذا، 

وقدت فتحت من جهتها امل�شالح الأمنية تقيقها يف مالب�شات احلادثة.    

حريــق مـــهول يــ�شب بعــمارة 
مبغنــية بتلمــ�شان 

شب مبغنية حريق مهول على مستوى عمارة واقعة حبي 260 سكنا ـ ديانسي، 
حيث التهمت ألسنة اللهب حمتويات شقتني بالطابق األول و الثاين، فيما مت 

إنقاذ و إخراج كل سكان العمارة 
و مل يتم تسجيل أية حالة وفاة 
بفضل حنكة و احتراف مصاحل 

احلماية املدنية، فيما فتحت 
مصاحل األمن حتقيقا للتعرف على 

حيثيات هذا احلادث اخلطري.

جناة ر�شيعة 
باأعجوبة �شقطت 
من اأعلى بناية 

و�شط ذهول كبري 
ب�شطيف

جنت أمس رضيعة مل يتعد سنها 30 
شهرا من موت حمقق ، إثر سقوطها 

من أعلى سطح املزنل الذي تقطن به، 
املتكون من طابقني حبي اهلضاب بوسط 

مدينة سطيف ، حيث كان اجلميع 
يعتقد أن الرضيعة قد لفظت أنفاسها 

األخرية مبجرد ارتطامها باألرض 
و سقوطها من هذا املرتفع ، غري أن 

املفاجأة كانت عكس ذلك، إذ أصيبت 
سوى جبروح طفيفة على مستوى 

الرأس فقط.

�شابان يعلنان 
عن زواجهما 

عرب فاي�شبوك 
بتب�شة!

اأمن تب�شة يعلن عن توقيف 
�شابني اأعلنا عن زواجهما 
عرب الفاي�شبوك ال�شابان 
عمرهما 21 و26 �شنة 

واأقاما حفل زفاف داخل 
منزل �شديقهما .ال�شابان 

وجهت لهما تهمة ال�شتهزاء 
باملعلوم من الدين 

،وا�شتعمال لقب مت�شل مبهنة 
قانونيا ال�شابان وجهت لهما 
اأي�شا تهمة ارتكاب  ال�شذوذ 
اجلن�شي ب�شفة علنية وحيازة 

وعر�ض �شور خملة باحلياء
ال�شرطة �شبطت حبوبا 

مهلو�شة كانت بحوزة اأحد 
املوقوفني. املوقوفان مت 
تقدميهما للمثول اأمام 

وكيل اجلمهورية ثم قا�شي 
التحقيق. ال�شابان املوقوفان 
مت اإيداعهما احلب�ض املوؤقت 
�شع تت  و�شاحب املنزل وحُ

الرقابة الق�شائية.

أطلقت رئاسة اجلمهورية اجلزائرية،  اول أمس 
اخلميس، صفحة رمسية على منصة التواصل االجتماعي 
فايسبوك، وهذا هبدف دعم التواصل املستمر والفعال مع 

املواطنني.

الرئا�شة تطلق �شفحتها الر�شمية 
على "الفاي�شبوك"
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تعمالن على ت�شهيل الإجراءات و تنقل الأ�شخا�ض و الب�شائع

اجلزائر تراجع اتفاق ال�شراكة مع بريطانيا 
بعد انف�شالها عن التاد الأوروبي

القطرية  اأوري���دو  جمموعة  اأعلنت 
يو�سف  ب�سام  تعيني  عن  الأول  اأم�س 
الإبراهيم نائبا للمدير العام ل�"اأوريدو 
اجلزائر"، وهذا ابتداء من الفاحت مار�س 
ل�"اأوريدو"  بيان  املقبل.وح�سب 
يو�سف  ب�سام  العام  املدير  نائب  فاإن 
 20 عن  تزيد  خربة  ميلك  الإبراهيم، 
حيث  الت�����س��الت،  جم��ال  يف  �سنة 

رئي�س  نائب  من�سب   ي�سغل  ك��ان 
امل�سرتيات والتعاقد ال�سرتاتيجي يف 
جمموعة "اأوريدو".و�سغل ب�سام عددا 
"اأوريدو" بعد  العليا يف  املنا�سب  من 
يف   2013 �سنة  بها  للعمل  التحاقه 
اإدارة برجميات تكنولوجيا املعلومات، 
وا�سعة  بخربة  ب�سام  يتمتع  حيث 
عدد  يف  العليا  الإدارة  م�ستوى  على 

الت�سالت. بقطاع  اجل��وان��ب  م��ن 
�سهادة  الإبراهيم  ب�سام  يحمل  كما 
املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة  
البكالوريو�س  و�سهادة  باري�س، 
جامعة  من  الت�سالت  هند�سة  يف 

"اإي�سك�س بكول�س�سرت"، بربيطانيا.

لوؤي ي

  ب�شام يو�شف الإبراهيم نائبا للمدير العام لـ"اأوريدو اجلزائر"
ابتداء من الفاحت مار�ض

لوؤي ي
--------------------

اأوروب��ا  دائ��رة  ع��ام  مدير  ك�سف  و 
اأم�س  حنا�س  حممد  اخلارجية،  بوزارة 
الأول خالل ملتقى الأعمال اجلزائري 
مع  املفاو�سات  اأن  على  الربيطاين، 
لإع��ادة  متقدمة  الربيطاين  الطرف 
النظر يف اتفاق ال�رشاكة مع بريطانيا، 
الإج���راءات  ت�سهيل  على  والعمل 
وفقا  والب�سائع،  الأ�سخا�س  وتنقل 
يتبناها  التي  اجل��دي��دة  للتوجهات 

على  لتج�سيدها  وي�سعيان  الطرفان 
القت�سادي.واأكد  التعاون  ال�سعيد 
وترية  ت�رشيع  اأهمية  على  املتحدث 
اأمرا  واعتربه  البلدين  بني  التفاو�س 
اأ�سار  واأنه  خا�سة  الأهمية،  غاية  يف 
الحتاد  عن  بريطانيا  انف�سال  اأّن  اإىل 
"الربيك�ست"  اتفاق  عرب  الأوروب��ي 
عن  البحث  نحو  للتوجه  يدفعها 
الأوروبية،  القارة  خارج  جدد  �رشكاء 
للتعاون،  جديدة  اآفاق  فتح  وبالتايل 
ينخرط  امل�سعى  هذا  اأّن  اإىل  م�سريا 

تتبناها  التي  الإ�سرتاتيجية  �سمن 
يظهر  وال��ذي  اجلزائرية،  ال�سلطات 
من خالل  احلكومة،  جليا يف خمطط 
الأول��وي��ة  ومنح  ال�����رشك��اء  تنويع 
اعتبار  على  الربيطانية  لل�رشكات 
الكفاءة التي تتمتع بها يف العديد من 
القطاعات القت�سادية، كما هو ال�ساأن 
بالن�سبة للفالحة، ال�سناعة، ال�سياحة 
بالإ�سافة  ال��رق��م��ي،  والق��ت�����س��اد 
اللغة  تعليم  جمال  يف  التعاون  اإىل 
املدار�س  فتح  وت�سهيل  الجنليزية 

الغر�س.من  هذا  لتحقيق  اجلزائر  يف 
يف  الربيطاين  ال�سفري  ذهب  جهته، 
الجتاه  اإىل  لوون"،  "باري  اجلزائر، 
احلالية  املرحلة  اأّن  اإىل  م�سريا  ذات��ه، 
تعترب بداية جديدة للبلدين ، وقال اإّن 
العالقات مع اجلزائر جيدة على الرغم 
تنميتها  ميكن  باأنه  اأ�ساف  اأن��ه  من 
الأعمال  لرجال  خطابه  ووّجه  اأكرث، 
اأنه  موؤكدا  احلا�رشين،  الربيطانيني 
اأجل  من  املنا�سب،  والوقت  املكان 
املعرفة  اقت�ساد  تطوير  على  العمل 

وتاأ�سي�س  املتاحة،  املجالت  يف جميع 
يف  رابح"  "رابح  اقت�سادية  لعالقات 
خالل  دعا  بينما  اجلديدة،  الفرتة  هذه 
تطرقه اإىل طبيعة مناخ ال�ستثمار يف 
ال�سوق الوطنية من زاوية روؤية رجال 
القت�ساديني  واملتعاملني  الأعمال 
التخل�س  �رشورة  اإىل  الربيطانيني، 
على  والعمل  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  م��ن 
ت�سهيل  اأجل  من  الإجراءات،  ت�سهيل 
الولوج اىل ال�سوق اجلزائرية بالن�سبة 

للم�ستثمرين الأجانب.

اأم�س  البليدة  حمكمة  قا�سي  اأج��ل 
يف  املتهمني  حماكمة  جل�سة  الأول 
الوظيفة  ا�ستغالل  �سوء  ق�سية 
املتابع فيها املدير العام ال�سابق لالأمن 
ورئي�س  هامل،  الغني  عبد  الوطني، 
�سابقا،  العا�سمة  اجلزائر  ولية  اأمن 
 19 ي��وم   اإىل  برا�سدي  الدين  ن��ور 

مار�س املقبل.
ن��ور  امل��ت��ه��م  دف���اع  هيئة  وط��ل��ب��ت 
لعدم  اجلل�سة  تاأجيل  برا�سدي  الدين 
ال�سهود على راأ�سهم  ح�سور جميع  
لوح،  الطيب  ال�سابق،  العدل  وزي��ر 
اأكدته  ح�سبما  بامل�ست�سفى  املوجود 
هيئة  رف�ست  الدفاع.باملقابل  هيئة 
هيئة  لطلبة  ال�ستجابة   املحكمة 

بالإفراج  اأي�سا  برا�سدي  املتهم  دفاع 
اجلل�سة. موعد  حني  اإىل  موكلها  عن 
املتهمون  املحاكمة  جل�سة  وح�رش 
�سوء  بتهمة  املتابعون  امل��ذك��ورون 
ا�ستغالل الوظيفة بالإ�سافة اإىل عدد 
من ال�سهود على غرار �سيخي كمال 
نور  املتهم  "البو�سي".ويواجه  املدعو 
بتبديد  تتعلق  جنحا،  برا�سدي،  الدين 
و�سوء  النفوذ،  وا�ستغالل  العام  املال 
فيواجه  هامل،  الوظيفة.اأما  ا�ستغالل 
غري  منافع  على  احل�سول  تهمة  
تتمثل  مهني،  طابع  ذات  م�ستحقة 
يف املحافظة على من�سبه كمدير عام 
يف  من�سب  اأعلى  اأو  الوطني  لالأمن 

لوؤي يالدولة.

تغّيب لوح عن ال�شهادة يوؤجل حماكمة هامل 
اإىل 19 من مار�ض

يواجه تهمة احل�شول على منافع غري م�شتحقة

ت�شعى احلكومة يف الوقت الراهن اىل التفاو�ض مع بريطانيا من اأجل مراجعة اتفاق ال�شراكة بني البلدين، و 
التوجه اإىل اتخاذ جمموعة من التدابري الرامية اإىل ت�شهيل انتقال الأفراد و ال�شلع، و تب�شيط اإجراءات ذات 

العالقة بال�شتثمارات املتبادلة و التقارب بني ال�شركات ورجال الأعمال.

اأعلنت �رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
الرحالت  جميع  اإلغاء  الأول  اأم�س 
البقاع  نحو  باملعتمرين  اخل��ا���س��ة 
"كورونا". فريو�س  ب�سبب  املقد�سة 
بقرار  موقفها  ال�����رشك��ة  وب���ررت 
بتعليق  القا�سي  ال�سعودية  ال�سلطات 
احرتازي  كاإجراء  املعتمرين  رحالت 
امل�ستجد. ك��ورون��ا  فريو�س  ب�سبب 
بالإعالم  املكلف  اأندل�سي،  اأمني  وقال 
اجلوية  اخلطوط  �رشكة  م�ستوى  على 
رحالت  ت�سيري  ع��ودة  اإن  اجلزائرية، 
ال�سلطات  ب��ق��رار  م��ره��ون  العمرة 
ال�سعودية، لفتا اإىل اأن رحالت العودة 
البقاع املقد�سة، تبقى مربجمة يف  من 
اخلطوط  املحددة.واألغت  مواعيدها 
ية رحلة كانت مربجمة  اجلزائر  اجلوية 
املقد�سة  البقاع  نحو  اخلمي�س،  ي��وم 
معتمرا.  288 تقل  اأن  يفرت�س  كان 
والعمرة  احل��ج  وزارة  واأ���س��درت 
اأنها  التاأكيد  فيه  جتدد  بيانا  ال�سعودية 
العمرة. تاأ�سريات  اإ���س��دار  اأوق��ف��ت 
وبح�سب البيان، اأكدت الوزارة تعليق 

الدخول ملن ح�سل بالفعل على تاأ�سرية 
وزارة  اإع��الن  عقب  وذل��ك  العمرة، 
غري  دخول  تعليق  ال�سعودية  اخلارجية 
لأغرا�س  اململكة  اإىل  ال�سعوديني 
كخطوة  م��وؤق��ت��ًا،  وال��زي��ارة  العمرة 
كورونا  فريو�س  مر�س  تف�سي  ملنع 
اخلارجية  وزارة  امل�ستجد.وقالت 
اإط��ار  يف  اإن��ه  ب��ي��ان،  يف  ال�سعودية 
"اإجراءات وقائية ا�ستباقية ملنع و�سول 
الفريو�س اإىل اململكة وانت�ساره" تقرر 
لأغرا�س  اململكة  اإىل  الدخول  "تعليق 
العمرة وزيارة امل�سجد النبوي ال�رشيف 
اململكة  اإىل  الدخول  وتعليق  موؤقتا، 
من  للقادمني  ال�سياحية  بالتاأ�سريات 
فريو�س  انت�سار  ي�سّكل  التي  ال��دول 
خطرا".واأعلنت  منها  اجلديد  كورونا 
ا�ستخدام  "تعليق  اأي�سا  ال����وزارة 
دول  ومواطني  ال�سعوديني  املواطنني 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
من  للتنّقل  الوطنية  الهوية  بطاقة 
واإىل اململكة".لكنها ا�ستثنت من ذلك 
اخلارج يف  املوجودين يف  "ال�سعوديني 

حال كان خروجهم من اململكة ببطاقة 
الهوية الوطنية، ومواطني دول جمل�س 
اململكة". داخ��ل  املوجودين  التعاون 
الإجراءات"  هذه  اأن  ال��وزارة  واأك��دت 
من  امل�ستمر  للتقييم  وتخ�سع  موؤقتة، 
قبل اجلهات املخت�سة".واأ�سار امل�سدر 
ذاته اىل اأن اجلهات ال�سحية املخت�سة 
يف ال�سعودية تتابع عن كثب، تطورات 
انت�سار فريو�س كورونا اجلديد )كوفيد 
19- (، موؤكدة "حر�س حكومة اململكة 
تطبيق  على  اجلهات؛  تلك  خالل  من 
جهود  ودعم  املعتمدة،  الدولية  املعايري 
وبالأخ�س  الدولية  واملنظمات  الدول 
انت�سار  العاملية لوقف  ال�سحة  منظمة 
والق�ساء  وحم��ا���رشت��ه  ال��ف��ريو���س 
العربية  اململكة  ق��رار  ".واأثار  عليه 
املعتمرين  رحالت  بتعليق  ال�سعودية 
اأ�سحاب  �سخط  لح��ق،  اإ�سعار  اىل 
العديد  اأكد  الذي  ال�سياحية  الوكالت 
بالن�سبة  كارثيا  يعترب  القرار  اأن  منهم 
�سهر  غاية  اإىل  ا�ستمر  اإذا  خا�سة  لهم 
رم�سان املبارك الذي يكرث فيه الطلب 
اأن  العلم  مع  العمرة  رح��الت  على 
على  يف�سلنا  يعد  مل  املبارك  ال�سهر 
وكان  فقط.  �سهرين  �سوى  حلوله 
وزير ال�سحة عبد الرحمن بن بوزيد، 
اإ�سابة  حالة  اأول  ت�سجيل  عن  ك�سف 
داعيا   ، اجلزائر  يف  كورونا  بفريو�س 
اإج��راءات  كافة  اتخاذ  اإىل  املواطنني 
اجلزائر. يف  انت�ساره  لتجنب  الوقاية 
هي  احلالة  اأن  ب��وزي��د،  بن  واأو���س��ح 
 17 يوم  اجلزائر  اإىل  و�سل  لإيطايل 

فيفري اجلاري.
لوؤي ي

  وكالت ال�شفر ت�شي خ�شائرها بعد تعليق العمرة  
اإلغاء جميع رحالت اجلوية اجلزائرية نحو البقاع املقد�شة

الأخ��ت��ام  حافظ  ال��ع��دل  وزي��ر  اأك��د 
جل�سة  خ��الل  زغماتي"  "بلقا�سم 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�س  علنية 
�سفوية،  اأ�سئلة  على  للرد  خ�س�ست 
اأن قطاعه با�رش يف جتهيز املوؤ�س�سات 
العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكني 
الت�سال  من  وعائالتهم  املحبو�سني 
بهذه  العمل  اأن  اإىل  م�سريا  ببع�سهم؛ 
 18 يف   2020 جانفي   2 منذ  اخلدمة 
تعميمها  ويجري  عقابية،  موؤ�س�سة 

حاليا على باقي املوؤ�س�سات.
العملية  هذه  اأن  زغماتي،  واأو�سح 
عن  العائالت  تغني  اأن  �ساأنها  من 
على  رده  بعيدة.ويف  مل�سافات  التنقل 
�سوؤال اآخر حول اقرتاح م�رشوع قانون 
يقرب املحبو�سني من ذويهم لتجنيب 
العائالت التنقل م�سافات طويلة، اأكد 
على  املحبو�سني  توزيع  اأن  الوزير، 
وفقا  "يجري  العقابية  املوؤ�س�سات 
لقانون تنظيم ال�سجون واإعادة الإدماج 
الجتماعي للمحبو�سني ال�سادر �سنة 

اإ�سكال  "ل  اأن��ه  2005".واأو�سح 
املوؤ�س�سات  يف  للمحبو�سني  بالن�سبة 
الرتبية  اإع��ادة  وموؤ�س�سات  الوقائية 
يبقى  بينما  امل�سافة،  لبعد  بالن�سبة 
عليهم  للمحكوم  بالن�سبة  مطروحا 
�سنوات،   5 تتجاوز  بعقوبات  نهائيا 
املحكومون  اأو  اخلطريون  املجرمون 
يحولون  والذين  واملوؤبد،  بالإعدام 
اإىل موؤ�س�سات اإعادة التاأهيل التي قد 
لعدة  عائالتهم  مقر  بعيدة عن  تكون 
اخلطورة  منها  مو�سوعية،  اعتبارات 
التي  العقابية  ال�سيا�سة  اأو  الإجرامية 
بغريهم  اختالطهم  ع��دم  ت�ستدعي 
اخلطريين". غ��ري  املحبو�سني  م��ن 
اأن  "زغماتي"  اأك��د  اأخ��رى  جهة  من 
للح�سول  الرتب�س  م�سابقات  فتح 
ملهنة  املهنية  الكفاءة  �سهادة  على 
املحاماة وكذا فتح دورات اأداء اليمني 
القانونية، من �سالحيات جمل�س احتاد 

منظمات املحامني ب�سفة ح�رشية.
لوؤي ي

قريبا تعميم جتهيز ال�شجون بالتجهيزات 
الهاتفية

لتمكني املحبو�شني وعائالتهم من الت�شال ببع�شهم



■ )الصراع اللغوي في الجزائر خلق العدائية بين أبناء الوطن الواحد(
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اأ�شحاب العمائم البي�شاء يعودون للت�شعيد 
الأ�شبوع املقبل

لوؤي ي
-----------------

الوطنية  التن�سيقية  رئي�س  وقال 
يف  حجيمي"،  "جلول  لالأئمة 
بها  اأدىل  �سحفية  ت�رشيحات 
تنظيم  مقرتح  اإن  الأول،  اأم�س 
اع��ت�����س��ام اأم����ام م��ق��ر ال����وزارة 
النقابة  طاولة  على  نقا�س  حمل 
مطالبهم  جتاهل  مت  اإذا  خ�سو�سا 
الأخرية  امل�سرية  يف  رفعوها  التي 
العا�سمة.وتابع  اجل��زائ��ر  يف 
بحقوقهم  طالبوا  حجيمي:"الأئمة 
احلكومة  واأن  خا�سة  امل�رشوعة 
فتح حوار  نيتها يف  اأبدت عن  قد 

ل  الو�سية  الوزارة  اأن  اإل  معهم، 
ال�ستماع  وترف�س  تتعنت  تزال 
التو�سيات  يف  والنظر  ملطالبهم، 
لقاء  اآخ��ر  يف  بها  خ��رج��وا  التي 
جمعهم مع وزير ال�سوؤون الدينية 
بلمهدي".ويف  يو�سف  والأوقاف 
املقابل ا�ستغرب رئي�س التن�سيقية 
الوطنية لالأئمة، الت�رشيحات التي 
اأدىل بها رئي�س املجل�س الإ�سالمي 
الأعلى بوعبد الله غالم الله، قائال 
التهدئة  عليه  كان  الأخري  هذا  اإن 
مثل  يف  ،خا�سة  الفتنة  اإثارة  بدل 
اأن  بالتحديد.ومعلوم  الوقت  هذا 
رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى، 
اأبو عبد الله غالم الله، كان قد دعا 

م�سرية  يف  خرجوا  الذين  الأئمة 
لالتكال على  املا�سي،  الأحد  يوم 
على  ولي�س  م�ساكلهم  حلل  الله 
الله  تن�رشوا  بقوله:"اإن  غريه  اأحد 
ل  ذاك  غري  اأن  موؤكدا  ين�رشكم"، 

ي�سح، ودعاهم اإىل عدم النخراط 
�سمن نقابة الأئمة، وعدم ت�سكيل 
النقابة  لأن  بهم،  خا�سة  نقابة 
ح�سب ت�رشيحاته خا�سة بالعمال 

ولي�س بالأئمة.

والأوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وزارة  مقر  اأمام  اعت�شام  تنظيم  اإىل  باللجوء  بالت�شعيد  وتوعدوا  تهديداتهم  حدة  من  الأئمة  رفع 
بداية من الأ�شبوع املقبل يف حال عدم الرد على مطالبهم التي و�شفوها بامل�شروعة.

هاجموا بوعالم اهلل غالم اهلل بعدما انتقد تاأ�شي�شهم نقابة لالأئمة

العدد
1939

عاجلت عنا�رش فرقة البحث و التدخل 
بعمليات  تتعلق   جدا  خطرية  ق�سية 
باإ�ستعمال  ال�رشعي   غري  الجها�س 
اأدوية و عقاقري و عتاد طبي ، التزوير 
و ا�ستعمال املزور يف و�سفات طبية، 
موؤ�س�سات  اأخ��ت��ام  على  احل�سول 
 ، حق  وجه  دون  عمومية  ا�ست�سفائية 
، �رشقة  التزوير يف حمررات ر�سمية 
اأدوات طبية ، عدم التبليغ عن جنحة ، 
املتورطون 06 ا�سخا�س، منهم طبيب 
الن�ساء و التوليد  خمت�س يف امرا�س 
و موظفون مب�ست�سفى �ساحلي بلقا�سم 
النيابة  على  اإحالتهم  و  توقيفهم  مت 
العامة فيما و�سع طبيب خمت�س يف 
مب�ست�سفى  التوليد  و  الن�ساء  اأمرا�س 
�ساحلي بلقا�سم حتت الرقابة الق�سائية
حت�سل  معلومات  اإىل  تعود  الق�سية 
عليها عنا�رش فرقة البحث و التدخل 
بامل�سلحة الولئية لل�رشطة الق�سائية 
باأمن ولية خن�سلة مفادها اإقدام امراأة 
يف العقد الثالث من العمر ، م�سبوقة 
ق�سائيا ، على حتويل م�سكنها الكائن 
الفردو�س  اإقامة  فرنقال  طريق  بحي 
بعمليات  للقيام  عيادة  اىل  خن�سلة 
م�رشوعة  غ��ري  بطريقة  اإج��ه��ا���س 
عمل  خطة  و�سع  مت  اث��ره��ا  على   ،
ا�ست�سدار  اإثرها  على  مت   ، حمكمة 
 ، فيها  امل�ستبه  م�سكن  بتفتي�س  اذن 
�سادر عن اجلهات الق�سائية بخن�سلة 
توقيفها  فيها مت  امل�ستبه  بعد تر�سد   ،
اأين مت التنقل   ، بو�سط مدينة خن�سلة 
رفقتها من اأجل اإجراء عملية التفتي�س 
مل�سكنها،  حيث مت العثور داخل اإحدى 
اأجهزة  و  عتاد  على  امل�سكن  غ��رف 
يف  ت�ستعمل  عقاقري،  اأدوية،  و  طبية 
تعقيم  جهاز   : يف  تتمثل  الجها�س 
احلجم  كبري  املعدنية  الطبية  الدوات 
اأداة   ، ا�سطناعي  تنف�س  جهاز    ،
يف  ي�ستعمالن  منظارين  و  طبية  
املراأة  عملية الجها�س و تدخل برحم 
اع�ساب  و  عقاقري  اجلنني  ل�ستخراج 
قفازطبي   49  ، كغ   1.3 بوزن  طبية 
بالإحتياجات  خا�سة  اأك��ي��ا���س   ،
نوع  لكي�سني  مو�سلني  البيولوجية 
اإبر    ،  ULTRAMED ايلرتاماد 
خا�س  مو�سل   ، ال���دم  حم��اق��ن  و 
بالجها�س ، قناعني خا�سني بالتنف�س 
ال�سطناعي ، مق�سني طبيني ، ملقط 
ابرة  و  خيط   30  ، م�سفط   ، طبي 
طبية منها �ستة 06 م�ستعملة ، ثالث 

�سفرات طبية .
بها  ق���ارورة  على   العثور  مت  كما 
0.9%BIO S -  للول فيزيولوجي
نوع  مطهر  قارورة   ،RUM 60ML
�سمادات   04  ، مل   125 �سيتيدين 
 ، طبية  اأقنعة  ث��الث   ، طبية  تعقيم 
ال�سكل خا�س  م�ستطيل  ختم خ�سبي 
باإحدى امل�ست�سفيات العمومية للولدة 
بخن�سلة علبة حرب زرقاء اللون خا�سة 
بالختام ، و�سفة طبية فارغة بها ختم 
العمومية  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
بالطبيب  ، ختم خا�س  الذكر  ال�سالفة 
الن�ساء و التوليد  خمت�س يف امرا�س 
 08  ، الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  بذات 
اأطباء  و�سفات طبية حمررة من قبل 
خمت�سني يف اأمرا�س الن�ساء و التوليد 
تت�سمن ادوية ، 09 ا�سعة ايكوغرايف 
خا�سة برحم الن�ساء ، م�سط به ع�رشة 
 ، ملغ   80 �سبا�سفون  دواء  اقرا�س 
لتخفيف اللم ، - قارورة بها حملول 
يف  ي�ستعمل  ملل   15 ا�ستالني  نوع 
به  م�سط   ، التنف�س  يف  امل�ساعدة 
اقرا�س حلبوب منع احلمل ، 04 هواتف 
بها  44 ورقة  ، مع  حجز  نقالة ذكية 
ت�ستعمل  جداول  و  طال�سم  و  رموز 

80 بطاقات   ، ال�سعودة  و  ال�سحر  يف 
لعب ، علب تت�سمن اأوراق بها رموز 
و طال�سم بال�سافة اىل وجود عقرب 
جافة ، �سورة �سم�سية لفتاة جمهولة 
الهوية ، ليتم حجزها و حتويلها رفقة 
امل�ستبه فيها اىل امل�سلحة ل�ستكمال 

اإجراءات التحقيق .
اأف�سحت  التحقيق  جمريات  اأثناء  و   
اجلرم  يف  �رشيكتها  عن  فيها  امل�ستبه 
الرابع  العقد  يف  بامراأة  المر  يتعلق 
النظافة  عامالت  رئي�سة   ، العمر  من 
ا�ست�سدار  بعد   ، خا�سة  مبوؤ�س�سة 
فيها  امل�ستبه  م�سكن  بتفتي�س  اذن 
مل�سكنها  التفتي�س  عملية  اجريت 
باإحدى غرف امل�سكن  العثور  حيث مت 
الجها�س  يف  ي�ستعمل  عتاد  على 
 ، معقمة  غري  كمادة   74  : يف  يتمثل 
ابرة  و  خيط  قفازات،    ، وجه  اقنعة 
  ، جراحية  �سمادات   ، جراحية  طبية 
بالتحاليل  خا�سة  انابيب   05 خم�سة 
 ، مق�س    ، حقن   03 ثالثة    ، الطبية 
�رشيط    ، الطبي  القطن  من  كمية 
خا�س  �رشير  غطاء   ، طبي  ل�سق 
�سهادة  اإىل  اإ�سافة   ، اجلراحة  بقاعات 
خا�سةبغ�ساء  الفتيات  لحدى  طبية 
عن  �سادرة  طبية  �سهادة  البكارة، 
ال�ست�سفائية  للموؤ�س�سة  تابعة  قابلة 
املتخ�س�سة ال�سهيد �ساحلي بلقا�سم ، 
04 ام�ساط حلبوب منع احلمل حتتوي 
طبية  و�سفة   18  ، قر�س   40 على 
فارغة بها ختم املوؤ�س�سة ال�ست�سفائية 
بلقا�سم  �ساحلي  ال�سهيد  املتخ�س�سة 
مت  احلوامل   الن�ساء  فح�س  م�سلحة 
اىل  فيها  امل�ستبه  حتويل  و  حجزها 
ا�ستكمال اجراءات  اأجل  امل�سلحة من 

التحقيق .
الق�سية  يف  امل�ستمر  التحقيق 
اآخرين  اأ�سخا�س   04 بتحديد  اأثمر 
يعملون  الق�سية  يف  م��ت��ورط��ني 
املتخ�س�سة  الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
�ساحلي بلقا�سم خن�سلة ، ليتم تقدميهم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
خن�سلة ، الذي اأحال ملف الق�سية اأمام 
قا�سي التحقيق الغرفة الأوىل بنف�س 
املحكمة ، حيث اأ�سدر اأمر اإيداع لكل 
مبنزلهما  العثور  مت  اللتان  ال�سيدتني 
الإجها�س  يف  ت�ستعمل  ادوات  على 
 ، الإجها�س  يف  ال�رشوع  جنحة  عن 
�سحيحة  اأختام  على  احل�سول  جنحة 
 ، الغ�س  طريق  ع��ن  ا�ستعمالها  و 
جراح  طبيب  باإ�سم  ا�سطناع  جنحة 
ال�رشقة  جنحة   ، مر�سية  �سهادة  اأو 
اإلتزامات  حتت  بو�سع  اأم��ر  فيما   ،
اأ�سخا�س   04 الق�سائية  الرقابة 
تعمل  اإحداهما  اإم��راأت��ني  بينهم  من 
�ساحلي  الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
بالإ�سافة   ، بطالة  الأخرى  و  بلقا�سم 
من  الثالث  العقد  يف  �سخ�س  اإىل 
ال�رشوع  جنحة  عن   ، بطال  العمر 
على  احل�سول  جنحة  الإجها�س،  يف 
عن  ا�ستعمالها  و  �سحيحة  اأختام 
باإ�سم  ا�سطناع  جنحة   ، الغ�س  طريق 
 ، مر�سية  �سهادة  اأو  ج��راح  طبيب 
الرابع  ال�سخ�س  اأما   ، ال�رشقة  جنحة 
الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  يعمل كذلك 
�ساحلي بلقا�سم و�سع حتت التزامات 
اإهانة  جنحة  عن  الق�سائية  الرقابة 
كاذب،  دليل  بتقدمي  عمومية  هيئة 
الرقابة  اإج��راءات  �سدور  اأي�سا  مت  ما 
الق�سائية يف حق الطبيب املخت�س يف 
باملوؤ�س�سة  التوليد  و  الن�ساء  اأمرا�س 
عن  بلقا�سم  �ساحلي  الإ�ست�سفائية 
الكاذبة بوجود  البيانات  اإعطاء  جنحة 

مر�س اأو عاهة اأو حمل .
علجية عي�س 

ْل م�شكنها اإىل  وِّ َ م�شبوقة ق�شائيا تحُ
عيادة لإجها�ض الفتيات بخن�شلة

بالتواطوؤ مع موظفني واأطباء خمت�شني

-  و�شع طبيب خمت�ض يف اأمرا�ض الن�شاء و التوليد مب�شت�شفى 
�شاحلي بلقا�شم تت الرقابة الق�شائية

حركة  رئي�س  مقري  الرزاق  عبد  انتقد 
خطاب  يف  اأم�����س،  ال�سلم  جمتمع 
�ساعة  من  اأكرث  دام  ِل  ُمَطوَّ �سيا�سي 
ال�رشق  ولي��ات  �سم  جهوي  لقاء  يف 
التيارات   من  العديد  ق�سنطينة،  مبدينة 
العلمانية منها و الوطنية، مبا فيهم التيار 
الأمازيغي و هو يرافع ل�سالح املدر�سة 
البادي�سية، م�سيفا اأنه مل يكن اأحد من 
يناف�س  الوطنية  احلركة  و  الثورة  قادة 
عربية  دولة  اأ�س�س  الذي  بادي�س  ابن 
عند  الوطنية  الروح  خلق  و  اإ�سالمية 
مقري  اعلن  اأخرى،  جهة  من  ال�سعب، 
املتطرف  العلماين  التيار  على  حربه 
الذي كما قال، تقوده حركات ما�سونية 
خطاب  على  وقفوا  الذين  اجلزائر،  يف 
مقري و�سفوه بالهجومي و بال�سعبوي 
لأنه كرئي�س حزب  مل يقدم البدائل من 

اأجل خروج اجلزائر من الأزمة 
      جاء لقاء مقري مع اإطارات حزبه من 
اأجل �رشح الروؤية ال�سيا�سية للحركة و 
تقريب وجهات النظر و عر�س و�سعية 
البالد، بعد  الإنتخابات الرئا�سية و بعد 
الذي  ال�سعبي  احلراك  على  �سنة  مرور 
و  �سيا�سيا،  انتقال   اجلزائر  فيه  عرفت 
عن  عبارة  احلركة  رئي�س  خطاب  كان 
ر�سالة وجهها رئي�س احلركة لل�سلطات 
و الأحزاب ال�سيا�سية و املجتمع املدين، 

اأراد   ، حركته  اإطارات  اأمام  يقف  هو  و 
م�ستقبل  ل  باأنه  يقول  اأن  خاللها  من 
م�ستقبل  ل  و  بال�سيا�سة  اإل  للبالد 
يقول  من  و  اأح��زاب،  بدون  لل�سيا�سة 
فهو  اأح��زاب  بال  وطن  بناء  ميكن  اأن��ه 
حركته  اأن  م�سريا  الوطن،  على  متاآمر 
من  توؤ�س�س  التي  بالأحزاب،  توؤمن  ل 
اأجل المتيازات و ال�رشاع و التموقع، 
 - نتمكن  ال�ستقالل مل  اأنه منذ  بدليل 
كما قال هو- من بناء دميقراطية حقيقية، 
احلزب  ظل  و  ُمِنَعْت  التعددية  لأن 
هذا  ب�ساأن  مو�سحا  م�سيطرا،  الواحد 
احلزب اأن دوره اقت�رش على امت�سا�س 
اأكتوبر   05 اأحداث  ال�سعب يف  غ�سب 
الواجهة  دميقراطية   بنى  و   ،1988
مل  م�سلولة،  �سبه  الأح��زاب   بقيت  و 
اأو  العميقة  الدولة  بناء  من  تتمكن 
حتى بناء نظاما  دميقراطيا حقيقيا، كما 
اأن  قال  و  اجلي�س  موؤ�س�سة  انتقد مقري 
دورها هو حماية احلدود و ل ينبغي اأن 

تتعر�س لأّي �رشاع �سيا�سي.
     و و�سف عبد الرزاق مقري كيف 
منذ و�سول  اجلزائر  الأمور يف  تعفنت 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�س 
ع�سابته  و  عاث  كيف  و  احلكم،  اإىل 
خطاب  من  فهم  و  البالد،  يف  ف�سادا 
مقري ان بوتفليقة جاء لينتقم  مما وقع  

عندما  م�ست،  التي  ال�سنوات  يف  له 
يوؤمن  يوما  يكن  مل  بوتفليقة  اإن  قال، 
و  الدولة  مبوؤ�س�سات  ل  و  بالأحزاب 
باملجل�س  حتى  ل  و  املدين  باملجتمع  ل 
املرحلة  عن  يتحدث  وهو  الد�ستوري، 
اأكرث  مقري  بدا  اجلزائر  يف  البوتفليقية 
تاأثرا ملا وقع للبالد قبل انطالق احلراك 
لهجته  من  غرّي  اأنه  لدرجة  ال�سعبي، 
اإن  قال  عندما   ، الكالم  يف  اأ�سلوبه  و 
و  ربوبيا  فكرا  يحمل  كان  بوتفليقة 
قد  و  بال�سعب،  عالقة  تربطه  تكن  مل 
دفعته نريان الغ�سب اإىل مهاجمة التيار 
العلماين املتطرف الذي اأراد اأن يحتكر 
التيار  اعترب مقري  ، و  ال�سعبي  احلراك 
طرف  من  خمرتقا  املتطرف  العلماين 
لها  ما�سونية،  حركات  و   فرن�سا  اأبناء 
ُلَها اأطراف  اأجنبية  مواقع اإلكرتونية ُتَوِّ
موقف  عن  مقري  ع��رّب  و  ما�سونية، 
حركته بالقول: حركتنا ل تريد ال�رشاع 
تق�سيم  اأو  التفرقة  اإىل  ت�سعى  ل  و 

احلراك، لأنه كان حراك كل اجلزائريني.
الورقة  "الهوية"  مو�سوع  كان  و       
يف  مقري  ال���رزاق  عبد  قدمها  التي 
وو�سائل  حركته  منا�سلي  اأمام  خطابه 
الأمازيغية  دعاة  هاجم  عندما  الإعالم، 
اإياهم  خماطبا  الهوية  على  احلفاظ  و 
���رشاع  م��ن  نخرج  اأن  لب��د  بالقول: 

�سعب  اجلزائري  ال�سعب  لأن  الهوية 
م�سلم و يحب اللغة العربية، و قد حاول 
احل�سور  م�ساعر  يف   يوؤثر  اأن  مقري 
�سعب  يقل  مل  بادي�س  ابن  باأن  بالقول 
اجلزائر  �سعب  ق��ال  بل  عربيا  اجلزائر 
اللغوي  ال�رشاع  اأن  مو�سحا  م�سلم، 
اأبناء الوطن  يف اجلزائر خلق العداء بني 
ما  ت��دارك  مقري  اأن  املالحظ  الواحد، 
امل�ساد  موقفه  عن  تراجع  حيث   ، قاله 
ا�ستطرد  و   ، الأمازيغية  الق�سية  من 
اأمازيغ  و  ُع��ْرٌب  جميعا  نحن  قائال: 
م�سلمون و الأمازيغ الأقحاح الأ�سحاء 
هم من خدموا اللغة العربية، و اأن اللغة 
العربية  اللغة  �سقيقة  هي  الأمازيغية 
 ، بلغته  يعتز  اأن  واحد  كّل  حق   من  و 
ال�رشاع  من  للخروج  الوقت  حان  و 
ميكن  ل  لأنه  الديني،  و  الإديولوجي 
ن�سوؤوا  منا�سلوه  بربملان  اإل  دولة  بناء 
وقفوا  الذين  الوطنية،  و  النزاهة  على 
على خطاب عبد الرزاق مقري و�سفوه 
ما  و  باجلديد  ياأت  مل  لأنه  بال�سعبوي، 
مل  لأنه   ، حا�سل  حت�سيل  �سوى  قاله 
برناجمه  يف  امل�سطرة  البدائل  يقدم 
و�سع  و  اأزمتها،  من  اجلزائر  لإخ��راج 
للمواطن  العتبار  اإعادة  و  للف�ساد  حد 

اجلزائري.
علجية عي�س

دعا اإىل الوحدة من خالل الق�شاء على �شراع الإيديولوجية و الهوية

 مقري من ق�شنطينة يعلن احلرب على التيار العلماين املتطرف

اجلزائر  يف  ال�سعبي  احل��راك  يتوا�سل 
التوايل وذلك بعد  54 على  ال�  للجمعة 
اأ�سبوع فقط من مرور الذكرى الأوىل 
املئات  خ��رج  فيفري،حيث   22 ليوم 
املدن  وخمتلف  العا�سمة  �سوارع  اإىل 
اجلزائرية للمطالبة بتغيري النظام، واإبعاد 
الع�سابة.وانطلقت  فلول  من  ماتبقى 
امل�سريات ال�سلمية يف العا�سمة مبا�رشة 
انطلقت  بعد نهاية �سالة اجلمعة ،حيث 
م�سرية من حي باب الواد ال�سعبي،حيث 
الربيد  �ساحة  نحو  املحتجون  �سار 
مير  الذي  املعتاد  م�سارهم  عرب  املركزي 
ع�سلة  و�سارع  ال�سهداء  �ساحة  عرب 
اأخ��رى  م�سرية  التحقت  ،فيما  ح�سني 
ب�سارع  م��رورا  م��اي  اأول  �ساحة  من 
الربيد  اإىل �ساحة  ديدو�س مراد و�سول 
اأودان".وردد  املركزي و�سارع "موري�س 
الداعية  نف�سها  ال�سعارات  املتظاهرون 
يف  املتورطني  النظام  رموز  رحيل  اإىل 
رف�س  مع  وامل��ايل،  ال�سيا�سي  الف�ساد 

�رشاح  باإطالق  مطالبني  مراوغات  اأي 
غ��رار  احل��راك.وع��ل��ى  م��وق��ويف  جميع 
اإجراءات  ت�سجيل  مت  ال�سابقة  اجلمعات 
اأمنية م�سددة، حيث اأقفلت جل ال�سوارع 
نقل  ع��رب��ات  بوا�سطة  وال�����س��اح��ات 
ب�رشي  وحاجز  ال�رشطة،  وم��درع��ات 
ال�سغب.  مكافحة  اأف���راد  من  مكثف 
كل  حما�سبة  اإىل  املتظاهرون  ودع��ا 
اأن�ساأها  التي  الفا�سدة،  املنظومة  اأف��راد 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س 
طوال مدة حكمه، مع �رشورة ال�رشوع 
وحجز  املنهوبة،  الأم��وال  ا�سرتجاع  يف 
اأ���رش  ك��م��ا  امل�����س��ب��وه��ة.  املمتلكات 
اإطالق �رشاح  امل�ساركون على �رشورة 
م��وق��ويف احل���راك، وع��ل��ى ب��ن��اء دول��ة 
العدالة  ت�سمن  التي  والقانون  احل��ق 
للجميع. التعبري  وحرية  الجتماعية 
روح  تكرمي  على  املتظاهرون  وحر�س 
الأمر  ويتعلق  احل��راك.  يف  �سهيد  اأول 
حتفه  لقي  ال��ذي  خدة"  بن  ب�"ح�سان 

م�ساء الفاحت من �سهر مار�س 2019 يف 
ثاين جمعة من جمعات احلراك ال�سعبي.
ويف هتاف موحد ب�سارع ال�سهيد زيغود 
يو�سف ردد املتظاهرون "ال�سعب حترر.. 
هو الذي يقرر" و"الكورونا.. يا الكورونا 
يا حنا يا نتوما" يف اإ�سارة اإىل اأن ت�سجيل 
لن  باجلزائر  الفريو�س  بهذا  اإ�سابة  حالة 
احلراك  موا�سلة  من  املتظاهرين  تنع 
املرفوعة. املطالب  جميع  تلبية  حتى 
يوم  اأكدت  قد  ال�سحة  وزارة  وكانت 
حالة  ت�سجيل  عن  الفارط  فيفري   25
كورونا  بفريو�س  موؤكدة  واحدة  اإ�سابة 
دخل  اإيطايل  ملواطن  وهي  اجلزائر  يف 
هذا  اجلاري.ياأتي  فيفري   17 يوم  البالد 
يف الوقت الذي اأكد فيه عبد الرحمن بن 
بوزيد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
لأعرا�س  وجود  ل  اأنه   ، امل�ست�سفيات 
ممن  �سخ�س  اأي  لدى  القلق  على  تدفع 
الإيطايل  باملواطن  احتكاك  لهم  كان 
امل�ساب بفريو�س كورونا باجلزائر. وقال 

"ل  �سحفية  ت�رشيحات  يف  بوزيد  بن 
اأي  لدى  للقلق  تدفع  اأعرا�س  اأي  يوجد 
لهم  كان  ممن  احلياة  قاعدة  من  �سخ�س 
امل�ساب".  الإيطايل  بالرعية  احتكاك 
الذي  الأ�سخا�س  "جميع  اأن  م�سيفا 
به قد مت حتديد  ات�سال مبا�رش  لهم  كان 
ال�سحي  للحجر  واأخ�سعوا  هويتهم 
اأعرا�س  لديه  ملن  بالن�سبة  والتحاليل 
مر�سية". واأ�سار اإىل اأنه عقد اجتماعا مع 
املنتجني وامل�ستوردين للكمامات،  كافة 
لتوفري خمزون كايف يف حالة اأي طارئ 
ملوافاة  تعليمات  اأعطى  اأن��ه  موؤكدا   ،
الوزارة باملخزونات املتوفرة وتعليق اأي 
عملية بيع اأو ت�سدير ليبقى املتوفر حتت 
"نحن  اجلزائرية.وقال  الدولة  ت�رشف 
اأي  يف  يتحول  قد  وطني  و�سع  اأم��ام 
حلظة حلالت اأكرث وعندها نكون بحاجة 

لهذا املخزون".
لوؤي ي

دعا ل�شرتجاع اأموال الع�شابة املنهوبة وحجز ممتلكاتهم 

حراك اجلمعة الـ54 يرف�ض وقف الحتجاجات ب�شبب "كورونا"
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 م�شاهمة الزراعة ال�شحراوية يف الإنتاج الفالحي الوطني بلغت حوايل 
باملائة 6ر21 

لوؤي ي
-----------------

ويف رده عن �سوؤال النائب اأحمد طالب 
عبد الله )حزب ال�سباب(، خالل جل�سة 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�س  علنية 
ال�سفوية  ال�سئلة  لطرح  خ�س�ست 
على عدد من الوزراء، تراأ�سها �سليمان 
ال�سيد  ق��ال  املجل�س(  )رئي�س  �سنني 
" املنتجات الفالحية عرفت  اإن  عماري 
ال�سحراوية  باملنطقة  ملحوظا  ارتفاعا 
حتتل  التي  النخيل  ث��روة  غ��رار  على 
هكتار،  األف   164 قدرها  م�ساحة  حاليا 
قنطار  مليون  2ر11  انتاجها  بلغ  حيث 
اخل�رشوات  اإنتاج  بلغ  فيما  التمور  من 
املحتلة مل�ساحة م�سقية تبلغ حوايل  60 

األف هكتار 35 مليون قنطار".
و اأ���س��اف ال��وزي��ر اأن���ه ق��د اأدرج���ت 
خا�سة  و  احليوانية  الرثوة  بخ�سو�س 
البل و املاعز ترتيبات حمفزة يف اإطار 
�سيا�سة الدعم ناهيك عن توفري العلف 
مبا فيه مادة ال�سعري، ل�سالح املوالني من 
لتوزيع  اخلا�سة  الهيئات  تقريب  خالل 

العلف و نقاط البيع.
التحفيزية  الجراءات  بني  من  يوجد  و 
التغطية  "توفري  ال��وزي��ر-  -ي���ربز 
ال�سحية للحيوانات عن طريق امل�سالح 
قدرات  تعزيز  عرب  ذلك  و  البيطرية، 

املراقبة و اإن�ساء املراكز البيطرية" .
و اأو�سح الوزير ان املناطق ال�سحراوية 
و  املوؤ�س�سات  من  العديد  على  تتوفر 
البحث  يف  املخت�سة  املختلفة  الهيئات 
و التنمية لتطوير الزراعة ال�سحراوية، 
ناهيك عن اإن�ساء جمل�س مهني م�سرتك 
للت�ساور  ف�ساًء  ليكون  الإبل  ل�سعبة 
بني خمتلف ال�رشكاء و املعنيني، لتنظيم 
املهنة و الذي يخ�س حوايل 16 ولية .
و بخ�سو�س التمويل املايل قال الوزير، 
اإن الوليات اجلنوبية قد ا�ستفادت �سنة 
6ر4  ب  يقدر  مايل  غالف  من   2018
مليارات دج، فيما ا�ستفادت مببلغ قدره 
2ر4 مليارات دج من اأجل تطوير تربية 

البل و املاعز.
ميزانية  انه مت تخ�سي�س يف  اأ�ساف  و 
 400 قدره  ،مبلغا   2020 ل�سنة  الدولة 
و  ال�سغار  املربني  لدعم  دج  مليون 
ولي��ات  يف  الفالحيني  امل�ستثمرين 

اجلنوب.
و اأبرز انه "مت رفع التجميد على املوارد 
و  الفالحة  لقطاع  املخ�س�سة  املالية 
التنمية الريفية مببلغ اجمايل قدره 244 
مليون دج منها 174 مليون دج موجهة 
لإعادة العتبار و جتهيز مراكز ال�سحة 
ترنا�ست  و  اأدرار  بوليات  احليوانية، 
خم�س�سة  دج  مليون   70 و  تندوف  و 
و  �سيارات مكيفة،  و  لقتناء مركبات 
ذلك لتدعيم الرتقية ال�سحية احليوانية 

باجلنوب.
مبعية  ي�سعى  قطاعه  ان  اإىل  اأ�سار  و 
وزارة املوارد املائية اإىل تو�سيع امل�ساحة 
 2035 اآفاق  هكتار   700 اإىل  امل�سقية 

لتعزيز توازن نظام الإنتاج الوطني. 
ال�شلب  القمح  اجلزائر مل ت�شتورد 

1 ابريل بف�شل جهود الفالحني  منذ 
و تدعيم الدولة 

و يف رده على �سوؤال النائب م�سطفى 
حول  تاج(  اجلزائر  اأمل  )جتمع  بوعلي 
احلبوب  تخزين  امكانيات  تطوير 
ان  عماري  ال�سيد  ذكر  تيارت،  بولية 
منذ  ال�سلب  القمح  ت�ستورد  اجلزائر مل 
جهود  بف�سل  ذلك  و  املا�سي  ابريل   1

الفالحني و تدعيم الدولة.
خالل  املجمعة  الكمية  بلغت  قد  و 
اأكرث   -2020  2019 املا�سية  احلملة 
27 مليون قنطار، من بينها القمح  من 
 20 من  اأكرث  جتميع  مت  حيث  ال�سلب 
مليون قنطار فيما بلغت كمية ال�سعري 
القمح  و  قنطار  ماليني  6ر3  املجمعة 
يربز  قنطار،  ماليني  3ر3  ب  اللني 

ال�سيد عماري.
احلبوب  �سعبة  اأن  الوزير  ذك��ر  كما 
م�ستثمرة  األ��ف   600 ق��راب��ة  تخ�س 
قدرها  م�ساحة  على  ترتبع  و  فالحية 
يعادل  م��ا  اأي  هكتار  ماليني  5ر3 
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للفالحة .
انتاج  ان  ال�سياق  ذات  يف  اأ�ساف  و 
املو�سمني  خ��الل  ع��رف  ق��د  احل��ب��وب 
املا�سيني معدل اإنتاجيا ارتفع باأكرث من 

53 باملائة .
قال  فقد  تيارت  ولية  بخ�سو�س  اما 
الولية  ان  التذكري  ينبغي  اأنه  الوزير 
تعد فعال رائدة يف جمال احلبوب باإنتاج 

بلغ �سنة 2019 ،  ما يعادل  6ر3 ماليني 
قنطار من بينها 9ر1 مليون قنطار من 
القمح ال�سلب و 1ر1 مليون قنطار من 
القمح  من  قنطار  الف   471 و  ال�سعري 
اللني، م�سيفا ان الولية ت�ساهم  بقرابة  
5ر6 باملائة يف الأمن يف جمال احلبوب .
ي�سكل  الفالحي  القطاع  ان  اأ�ساف  و 
احل�سد  حمالت  ملتابعة  جلنة  �سنة،  كل 
ال�سعيدين  على  املو�سمية  در���س  و 
تب�سيط  مهمتها  املحلي؛  و  املركزي 
طريق  عن  املعنيني  اجت��اه  الإج���راءات 
التنمية  و  للفالحة  موحد  �سباك  اإن�ساء 
الريفية و �سندوق التاأمني و تعاونيات 
التعاونيات  و  اجلافة  البقول  و  احلبوب 
لتمكني  الفالحة  مديريات  و  الفالحية 
على  احل�سول  من  احلبوب  مزارعي 
خمتلف الو�سائل الفالحية من اأ�سمدة و 
عتاد و معدات فالحية و كذا القرو�س.
و  البقول  تعاونيات  ان   اأب���رز  و   
مبنطقة  املوجودة  الثالث  اجلافة  احلبوب 
على  فرندة،   حتوز  و  ومهدية  تيارت 
ماليني   3 تفوق  اجمالية  تخزين  قدرة 
اأي  مالحظة  حالة  يف  انه  غري  قنطار 
الطلب  يتم  التخزين،  قدرات  يف  عجز 
خمازن  توفري  املحلية  ال�سلطات  من 
الكراء �سواء كانت  اإ�سافية عن طريق 

تابعة ملوؤ�س�سات عمومية او خا�سة.
من  الفائ�س  حتويل  يتم   اأن  ميكن  كما 

املنتوج الولئي اإىل خمازن التعاونيات 
التابعة  اجل��اف��ة  البقول  و  للحبوب 
اإىل  اأو  املجاورة  الوليات  للديوان، يف 

مناطق الو�سط او ال�رشق اجلزائري .
و ذكر يف ذات الطار ان ولية تيارت 
اجناز  م�رشوع  من  ا�ستفادت  قد  كانت 
الف   200 ب�سعة  التخزين  �سومعة 
�رشكة  باإجنازه  تقوم  ال��ذي  و  قنطار، 
�سجل  امل�رشوع  هذا  ان  م�سيفا  وطنية 

تاأخريا كبريا داعيا اإىل ت�رشيع وتريته.
اتخاذ عدة تدابري لإعادة تاأهيل 

بالعا�شمة الرغاية  بحرية 
اأحمد  النائب  ���س��وؤال  عن  رده  يف  و 
ال�سلم(  جمتمع  )ح��رك��ة  ���رشي��ف��ي 
الرغاية  لبحرية  العتبار  برد  يتعلق 
باأن  عماري  ال�سيد  ذكر  بالعا�سمة، 
منطقة   2.375 على  تتوفر   اجلزائر 
و  طبيعية  منطقة   2.056 منها  رطبة 
 50 منها  و  ا�سطناعية  منطقة   3.19
موقعا م�سنفا عامليا، تتد على م�ساحة 
تتوزع  و هي  3 ماليني هكتار  تقارب 
و  اح��وا���س  و  مائية  م�ساحات  على 
تتوفر على مياه مرت�سة  م�ستنقعات و 

و اأخرى عذبة و ماحلة.
فقد  الرغاية   بحرية  بخ�سو�س  ام��ا 
انها هي عبارة عن منطقة  الوزير  قال 
رطبة تقع يف اجلهة ال�رشقية للعا�سمة 

و هي ذات اهمية اإيكولوجية كبرية، مما 
عام  كموقع حممي  ت�سنيفها  اإىل  ادى 
2003 حيث ترتبع على م�ساحة 1.500 
هكتار و يبلع طولها 2 كلم و عر�سها 

500 مرت و عمقها يبلغ 5 اأمتار.
الرغاية  بحرية  ان  الوزير  اأ�ساف  و 
الرغاية و  الهراوة و  اقليم  تتوزع على 
)املنطقة  بيئية  ت�سم ثالث  منظومات 
الكثبان  و  الغابي  الغطاء  و  الرطبة 
اإن  الوزير  قال  و  ال�ساحلية(  و  الرملية 
بفعل  متزايدا  تلوثا  �سهدت  املنطقة  
الناجتة  املنزلية  و  ال�سناعية  النفايات 
غري  ال�سناعية  الت�رشيفات  مياه  عن 
و  ال�سناعية  الوحدات  من  املعاجلة، 

خا�سة باملنطقة ال�سناعية للرويبة .
الوزير-  الو�سعية-يربز  هذه  ملعاجلة  و 
تاأهيل  لإعادة  تدابري  عدة  اتخاذ  مت  فقد 
هذه البحرية و ذلك من خالل مكافحة 

اآثار التلوث على هذه املحمية الرطبة .
واأ�سار اإىل اأنه  يف اأعقاب وباء الكولريا 
اإن�ساء  مت   2018 اأغ�سط�س  �سهر  خالل 
وزارة  برئا�سة  م�سرتكة  وزاري��ة  جلنة 
مت  حيث  املحلية.  اجلماعات  و  الداخلية 
على  خا�سة  ميدانية  بزيارات  القيام 
اأين  ال�سناعية  ال��وح��دات  م�ستوى 
حالة  كل  اأ�سا�س  على  تدابري  اتخذت 
بع�س  معاقبة  فيها  مب��ا  ح��دى،  على 

املت�سببني يف التلوث باملنطقة.

اأكد وزير الفالحة و التنمية الريفية، �شريف عماري، باجلزائر العا�شمة، اأن املنتجات الفالحية قد عرفت ارتفاعا ملحوظا باملنطقة ال�شحراوية حيث تربز املوؤ�شرات القت�شادية املتعلقة باملنطقة،  
755 مليار دج يف النتاج الوطني. 6ر21 باملائة اأي ت�شاهم مبقدار  اأن ن�شبة م�شاهمة الزراعة ال�شحراوية يف النتاج الفالحي الوطني بلغت حوايل 

عماري يوؤكد:

الوطني  الت�سامن  وزي��رة  ك�سفت 
والأ�رشة وق�سايا املراأة، كوثر كريكو، 
تعمل  الوزارة  اأن  العا�سمة،  باجلزائر 
جديدة"  "قواعد  ار���س��اء  اأج��ل  م��ن 
التكفل  �سبيل  يف  بالقطاع  لالرتقاء 

الأمثل بال�رشائح اله�سة يف املجتمع.
واأو�سحت كريكو لدى ا�رشافها على 
لقاء جهوي ملدراء الن�ساط الجتماعي 
لوليات الو�سط واجلنوب، اأن الوزارة 
من  بالقطاع  الرت��ق��اء  اىل  "ت�سبو 
خ��الل ار���س��اء ق��واع��د ج��دي��دة حتقق 
يج�سد  ت�سامنيا،  اجتماعيا  اقت�سادا 
تنفيذ  اىل  يرمي  الذي  اجلديد  التوجه 

التزامات رئي�س اجلمهورية".

ويف هذا ال�سياق، دعت ال�سيدة كريكو 
"اللتزام  اىل  القطاع  على  القائمني 
مب�سوؤولياتهم للتكفل المثل بال�رشائح 
لتحديد  املجتمع،  م��ن  احل�سا�سة 
واحتياجاتها  وان�سغالتها  تطلعاتها 
املختلفة والتكفل الفعلي بها، يف اطار 
الجتماعية  العدالة  مبادئ  تكري�س 

والدماج وتكافئ الفر�س".
ول��ه��ذا ال��غ��ر���س، دع���ت ال��وزي��رة 
تقاريرهم  "تقدمي  اىل  امل�سوؤولني 
الربامج  تنفيذ  عمليات  حول  الدورية 
منها،  املنجز  وتقييم  وال��رتات��ي��ب 
وتغيري  العجز  مواطن  والوقوف على 

الأمناط ال�سلبية يف الت�سيري".

وم��ن ه��ذا امل��ن��ظ��ور، اأك���دت على 
"ال�ستعداد الكامل للعمل اجلاد الذي 
والإمكانيات  امل��وارد  تعبئة  يتطلب 
املتوفرة واحلر�س على تفعيل الربامج 
الفقر  حماربة  يف  فعالية  لتحقيق 
يف  ل�سيما  الظل،  مبناطق  واله�سا�سة 
اجلنوب الكبري واملناطق احلدودية التي 
تتطلب اأكرث من غريها عناية واهتماما 
خا�سني، تا�سيا مع التوجهات اجلديدة 

لل�سيا�سة الجتماعية للدولة".
ال��وزارة  اأولويات  من  اأنه  واأ�سافت 
العمل  وترقية  حت�سني  على  "العمل 
الت�سامني انطالقا من مبداإ الت�سامن 
وتنويع  تو�سيع  عرب  اجلميع  يعني 

وتاأطري نطاق الن�ساط الت�سامني، من 
خالل اإ�رشاك كافة الفاعلني وال�رشكاء 
ل�سيما  ومن�سجم،  من�سق  اإط��ار  يف 
على  اخلوا�س  املتعاملني  ت�سجيع  عرب 
النخراط بفعالية يف خمتلف الربامج 

الت�سامنية".
ال�سيدة  اأك��دت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
الباب  "فتح  يتطلب  ذلك  اأن  كريكو 
القطاع  م�ساهمات  اأم���ام  وا�سعا 
العمومي،  القطاع  جانب  اىل  اخلا�س 
اأحكام  اإط���ار  ي��ن��درج يف  م��ا   وه��و 
بفتح  املتعلقني  التنفيذيني  املر�سومني 
موؤ�س�سات  يف  اخلا�س  ال�ستثمار 
الحتياجات  لذوي  والتعليم،  الرتبية 

اخلا�سة وكذا يف ا�ستقبال الأ�سخا�س 
امل�سنني".

واعتربت الوزيرة اأن العمل التطوعي 
را�سخة  عقيدة  "�سيظل  والت�سامني 
اإن�ساين  كمبداإ  اجل��زائ��ري��ني،  ل��دى 
لدى  متجذر  ح�����س��اري  و���س��ل��وك 
اأن  م��وؤك��دة  املجتمع"،  يف  الغالبية 
اأ�ساليب  اإر�ساء  اإىل  "ي�سبو  القطاع 
جديدة قوامها العدل وامل�ساواة واإتاحة 
النهو�س  اأجل  الفر�سة للكفاءات من 
امل�سلحة  يخدم  مبا  وتوجيهه  بالقطاع 
اىل  حتتاج  التي  للفئات  الف�سلى 

الرعاية وامل�ساعدة".
ق/و

كريكو تك�شف:

 نحو اإر�شاء قواعد جديدة للتكفل الأمثل بالفئات اله�شة يف املجتمع
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ال�سلطات  احل��دودي��ة،  املنطقة  مواطنو  نا�سد 
جياليل،  دوم��ي  ال��وايل  راأ�سها  وعلى  املحلية 
يف  معاناتهم  على  والوقوف  العاجل  بالتدخل 
املتعلقة  العمومية  واخلدمات  التنمية  غياب  ظل 
لزمتهم  التي  ملعاناتهم  حل  واإيجاد  باملواطن، 
فيه  اأعطيت  الذي  الوقت  يف  عديدة،  ل�سنوات 
معاناة  على  بالوقوف  للولة  �سارمة  تعليمات 

واإح�سائها. الظل  بنقاط  ي�سمى  ما  قاطني 
توندرات  ّن  اأ املواطنون  ّك��د  اأ ال�سدد،  هذا  يف 
مطالبهم  جت��اه��ل  ظ��ل  يف  �سمت  يف  ت��ع��اين 
املغلوقة  عالج  لقاعة  القرية  افتقار  من  ب��دءاً 

اأ�سف  الطبي،  التاأطري  لنعدام  طويلة  ل�سنوات 
املواطن  جعل  ما  الطبية  امل�ستلزمات  ذلك  اإىل 
من  العالج  عن  البحث  رحلة  يف  الناحية  تلك  يف 
تني  الدائرة  مقر  اىل  طويلة  م�سافات  قطع  خالل 
تدين  من  تعاين  بدورها  الأخ��رية  هذه  زوات��ني، 
وب�سكل  �ساهم  ه��ذا  كل  ال�سحية،  اخلدمات 
اأ�سحاب  خا�سة  املر�سى  معاناة  يف  كبريا 
ت�سجيل  مّت  اأين  ال�سن  وكبار  املزمنة  الأمرا�س 

الوفيات. من  العديد 
قلقهم  عن  املواطنون  عرّب  ال�سياق،  نف�س  ويف 
الوحيدة،  البتدائية  تعرفها  التي  الو�سعية  من 
من  املتزايد  العدد  ت�ستوعب  ل  باتت  والتي 
ملتو�سطة  القرية  فقدان  لها  ي�ساف  التالميذ 
مقر  اإىل  للتنقل  م�سطرين  التالميذ  يجعل  مّما 

الأمر  الدرا�سة،  ملوا�سلة  زوات��ني  تني  الدائرة 
بناتهم  بحرمان  الأول��ي��اء  ببع�س  يدفع  ال��ذي 
متو�سطة  غياب  نتيجة  الدرا�سة  موا�سلة  من 

بتوندرات.
لعديد  متوا�سلة  اأ�سحت  التي  الو�سعية  هذه 
يف  املواطن  ليوميات  ومالزمة  ال�سنوات  من 
افتقار  ال�سكان  ح�سب  تاأثريها  من  زاد  املنطقة، 
املرافق  غرار  على  النموية  امل�ساريع  جلل  القرية 
لالنحراف  عر�سة  ال�سباب  جعل  ما  ال�سبانية، 

اأو�ساطهم. بني  الجتماعية  الآفات  وانت�سار 
بالتفاتة  توندرات  قرية  حتظى  اأن  غاية  واإىل 
حالة  يف  �سكانها  يبقى  املحلية،  ال�سلطات  من 
الآن،  حد  اىل  طالت  التي  معاناتهم  نهاء  لإ ترقب 

و�سعيتها على  الوقوف  حتى  دون 

400 كلم عن مقر الولية مترنا�شت من نق�ض يف املرافق،  التابعة لدائرة تني زواتني احلدودية  �شكان قرية توندرات  ي�شتكي 
ل�شنوات طويلة وجعلتهم  التي لزمتهم  الو�شعية  ال�شكان  جراء هذه  الإ�شتياء والتذمر لدى  اإىل حالة من  اأدى  الذي  الأمر 
تامة  عزلة  يعي�شون  كونهم  ال�شروريات  اأدنى  توفري  �شوى  الوحيد  همهم  اأ�شبح  حيث  املحلية،  التنمية  عن  البعد  كل  بعيدين 

الب�شيط. املواطن  كاهل  اأثقلت  يومي  ب�شكل  ومعاناة 

بتمرنا�شت زواتني  بتني  توندرات  قرية 

ولية  وايل  مباركي  اأحمد  الأ�سبوع   هذا  بحر  اأ�رشف 
دفعة  اول  تخرج  على  حممد،  الطاهري  بجامعة  ب�سار 
 5 من   مكونة  الطب  بكلية  الأخ�سائيني  لالأطباء 
م�ستوى  على  متخ�س�س  تكوين  من  ا�ستفادوا  اطباء 
اول  تعترب  حيث  العامني.  الأطباء  مع  باملوازاة  الكلية 
عايل  تاأطريا  تلقت  والتي  اجلنوب  م�ستوى  على  دفعة 

. امل�ستوى 

التاأطري  م�ستوى  رفع  اإىل  تتطلع  الكلية  ان  العلم  مع 
م�ست�سفى  من  الولية  ا�ستفادة  �سوء  على  ونوعيته 
اإجراء  من  لالأطباء  �سي�سمح  والذي  م�ستقبال،  جامعي 
تباعا  املتخرجة  الدفعات  هذه  ،واأن  التطبيقي  اجلانب 
التاأطري  �ستعزز  نها  اأ كما  للمنطقة.  اإ�سافيا  مك�سبا  تعد 

 .. بالولية   ال�سحية  اخلريطة  يف  الطبي  والتكفل 
ق/ج

اجلزائر  مدن  من  العديد  ه��ايل  اأ ي�سهد 
كنتيجة   ، ملا  موؤ حياتيا  واقعا  العميقة 
يف  املنتخبة  جمال�سها  لف�سل  حتمية 
الوقوف  يتّم  ما  هذا   ، والت�رشف  الت�سيري 
لهذه  الإعالميني  زيارة  خالل  من  عليه 
وبالتايل   ، واملق�ساة  املعزولة  املناطق 
قاطني  اأحوال  بني  كبري  فرق  هناك  فلي�س 
واأحوالهم  ال�ستعمار  ثناء  اأ الأمكنة  هذه 
فاملح�سوبية   ! وال�ستقالل  احلرية  عّز  يف 
اأمرا�س  والعرو�سية  والبريوقراطية 
 ، امل�سوؤولني  معظم  ذه��ان  اأ يف  اجتمعت 
اخلزينة  اأموال  يف  يت�رّشفون  وجعلتهم 
كما  امل��واط��ن��ني  وح��ق��وق  ال��ع��م��وم��ي��ة 
بل  رادع  اأو  رقيب  دون   ، لهم  يحلو 
الدولة  واإم��ك��ان��ي��ات  جمهوداتهم  ك��ل 
 ، املجتمع  من  خا�سة  فئات  على  حكر 
ال�سنف  هذا  دام  ما  طبيعي  �سيء  وهذا 
امل�سوؤولية  واأخالق  لروح  يفتقد  الب�رشي 

اأع��رب   ، ت�رشيف  ل  تكليف  هي  التي 
م�سعد  مبدينة  تقرت  طريق  حي  �سكان 
العميق  ا�ستيائهم  عن  اجللفة  بولية 
فيها  يتخّبط  التي  املزرية  الأو�ساع  جراء 
الأزم��ات  تراكم  ظل  يف  وذلك   ، حّيهم 
وذلك  ت�رشيحاتهم  ح�سب  وامل�سائب 
معاناتهم  مرجعني   ، طويلة  م��دة  منذ 
داء  اأ يف  املتخ�س�سة  امل�سالح  تاطل  اإىل 
يف  ال�سكان  واأكد    ، ينبغي  كما  مهمتها 
اأو�ساعهم  اأن   " التحرير   " مع  حديثهم 
ب�سبب   ، تعقيدا  اأك��رث  باتت  املعي�سية 
على  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ات  وق��وف  ع��دم 
باجلانبني  ال�سلة  ذات  الن�سغالت  هّم  اأ
اأدى  مم��ا   ، واحل�����س��اري  الج��ت��م��اع��ي 
الرئي�سي  الطريق  غلق  اإىل  ببع�سهم 
 ، املجاورة  باملدن  البلدية  يربط  ال��ذي 
عن  تعبريا  احتجاجية  ث��ورة  وت�سجيل 
احلل  اأ�سحاب  ميار�سه  ال��ذي  التجاهل 

وّجهوا  قد  هوؤلء  وكان  هذا   ، والربط 
املعنيني  امل�سوؤولني  اإىل  عدة  �سكاوى 
ال�سعبة  بظروفهم  اإ�سعارهم  اأجل  من 
ذكروا  التي  النقائ�س  اأهم  وتلخي�س 
ال�ستفادة  يف  الفادح  النق�س  منها 
املادة  هذه  واأهمية  دور  بحكم  املاء  من 
اليومية  اأ�سغالهم  ج��ل  يف  احليوية 
عليها  لون  يتح�سّ ب��ات��وا  وال��ت��ي   ،
فهم   ، باهظة  ثمان  وباأ كبرية  ب�سعوبة 
م�سقة  حتّمل  على  قادرين  يعودوا  مل 
�سوؤونهم  ه��م��ال  واإ امل��اء  عن  البحث 
املنتخبني  جل  غياب  ظل  يف   ! الأخرى 
واأخذ  امل�سوؤوم  الواقع  هذا  معاينة  عن 
 ، �ستعجالية  اجلد  مبحمل  اأهله  �ساة  ماأ
حلول  باإيجاد  املت�رشرون  طالب  حيث 
كواهلهم  ثقلت  اأ التي  ملتاعبهم  عاجلة 

مبعنوياتهم. وعبثت 
ذيب عمر 

من  كل  ب�س��ار،  ولي��ة  اأم��ن  اإط��ارات  �ساركت 
املكلَّف  مقبول  حمفوظ  لل�رشطة/  ل  وَّ اأ م��الزم 
ل  وَّ اأ ومالزم  العامة،  والعالقات  الت�سال  بخلية 
حماية  لفرقة  التابعة  مباركي  نادية  لل�رشطة/ 
لل�رشطة  الولئية  بامل�سلحة  اله�سة  الفئات 
م�ستوى  على  ���س��ب��وع  الأ ه��ذا  بحر  الق�سائية، 
يف  ب�سار،  طاهري"  "حممد  جلامعة  املركزي  املدرج 
الطفل  "حماية  بعنوان  التكوينية  الندوة  فعاليات 
وتربوي"،  �رشعي   � اجتماعي   � قانوين  منظور  من 
ال�سيا�سية  والعلوم  احل��ق��وق  كلية  تنظيم  م��ن 
والجتماعية،  الن�سانية  العلوم  كلية  مع  بالتعاون 
مديرية  مع  وبالتن�سيق  �ساتذة،  لالأ العليا  املدر�سة 
ولية  اأمن  اإطارات  ب�سار.مداخلة  لولية  الرتبية 
العامة  املديرية  "اإ�سرتاتيجية  حول  تحورت  ب�سار 
با�ستعرا�س   ،" الطفولة  حلماية  الوطني  لالأمن 
حماية  ف��رق  ن�ساء  اإ غ��رار:  على  خمتلفة  حم��اور 
الولئية  امل�سالح  م�ستوى  على  اله�سة  الفئات 
حماية  يف  ومهامها  دوره��ا  الق�سائية،  لل�رشطة 
التح�سي�سي  الت�����س��ايل  امل��خ��ط��ط  ال��ط��ف��ول��ة، 
حلماية  ب�����س��ار  ولي���ة  م���ن  اأ ط��رف  م��ن  املنتهج 

الجتماعية،  الآفات  خمتلف  من  ووقايتها  الطفولة 
هذا  يف  املقامة  التح�سي�سية  الن�ساطات  ا�ستعرا�س 
يف  والفاعلني  الرتبية  مديرية  مع  بالتن�سيق  املجال، 
املنظمة،  املختلفة  والتظاهرات  الن�ساطات  املجتمع، 
العاملي  اليوم  غرار  على  املختلفة  واملنا�سبات  تزامنا 
على  امل�سادفني  الإفريقي  الطفل  وي��وم  للطفولة 
من  جوان  �سهر  من  ع�رش  وال�ساد�س  للفاحت  التوايل 
للخام�س  امل�سادف  للطفل  الوطني  اليوم  �سنة،  كل 
تزامنا  اعتمد  وال��ذي  �سنة،  كل  من  جويلية  ع�رش 
 15 يف  امل��وؤرخ   15-12 القانون  �سدور  وت��اري��خ 
واليوم  الطفل،  بحماية  واملتعلق   2015 جويلية 
املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  لعتماد  العاملي 
من  للع�رشين  امل�سادف  الطفل  حقوق  لتفاقية 
للبوابات  �سارة  الإ مع  �سنة،  كل  من  نوفمرب  �سهر 
الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية  اللكرتونية  
دعائم  تت�سمن  والتي  العنكبوتية  ال�سبكة  على 
ف�سال  الطفولة،  حماية  حول  ات�سالية  ون�رشيات 
الإعالمية  املنابر  خمتلف  اإ�سهام  مدى  ب��راز  اإ عن 

... الطفولة  حماية  حول  التوعوية  الر�سائل  لتمرير 
اأ . د 

الدفاع  وعنا�رش  املقاومني  فئة  من  الع�رشات  نظم 
الع�رشية  خالل  ال�سالح  حملوا  الذين  من  الذاتي، 
احتجاجية  الإره��اب،وق��ف��ة  ملكافحة  ال�����س��وداء 
فلو  اأ املنتدبة  الوفاء"بالولية  ب"�ساحة  �سلمية، 
منهم  الع�رشات  جتمهر  الأغ��واط،ح��ي��ث  �سمال 
ولية  بلديات  من  بلدية  ع�رشة  ثنتي  اإ من  قادمني 
البالد  يف  العليا  ال�سلطات  ملطالبة  الأغواط،وذلك 
ت�سحيات  من  قدموه  نظريما  اإن�سافهم  ب�رشورة 

رئي�س  ن��ا���س��دوا  ال�����س��وداء،ك��م��ا  الع�رشية  خ��الل 
التدخل  ب�رشورة  تبون  عبداملجيد  ال�سيد  اجلمهورية 
وحت�سني  العالقة  ملفاتهم  لإن�سافهم،وت�سوية 
ليهم،والعرتاف  العتباراإ واإعادة  املعي�سية  ظروفهم 
ال��الزم��ة  التعوي�سات  ومنحهم  بت�سحياتهم 
قولهم.            حد  على  امل�رشوعة  حقوقهم  واإعطائهم 

بو�رشيط  عبدالقادر 

اجلي�س  ق���درات  ع��ن  الك�سف  ب��ه��دف 
وتالحمه  املختلفة  ال�سعبي  الوطني 
،وبدعوة  اجلوارية  بالأعمال  �سعبه  مع 
الرابعة  الع�سكرية  الناحية  قيادات  من  
افُتتحت  الوطنية،  الع��الم  لو�سائل 
للقوات  العليا  املدر�سة  من   كل  بواب  اأ
للقوات  ال��ت��ك��وي��ن  وم��رك��ز  اخل��ا���س��ة 
تعريف  اجل  من  وهذا  بب�سكرة،  اخلا�سة 
بينها  من  كانت  التي  الإع��الم  و�سائل 
املوؤ�س�سات  بهذه  "التحرير"،  جريدة 
جي�س  ���س��ل��ي��ل  ت��ك��وي��ن  يف  ال��ه��ام��ة 
الوفد  وقف  ،بحيث  الوطني  التحرير 
املوؤ�س�سات  خمتلف  ع��ن  الع��الم��ي 
بولية  مبرا�سليها  املمثلة  العالمية 
الع�سكر  ال��ق��ي��ادات  برفقة  ب�سكرة  
التي  .القيادات  املوؤ�س�سات  لهذه  ية 
للقدرات  والتو�سيح  بال�رشح   وّف��ت 
الن�سانية  وامل�����س��اع��دات  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
ف�سال  والت�سجري  التح�سي�س   وحمالت 

واملادية  الب�رشية  ال�ستعدادات  عن 
كل  يف  والعتاد  ال�سلحة  يف  والتحكم 
جوية  تغريات  من  الطبيعية،  الظروف 
يف  جيد  تر�س  مع  ت�ساري�س  وتنوع 
لالجهزة  احلديثة  التقنيات  م�ستجدات 
اللغات  تكوين  ،ي��وازي��ه  الع�سكرية 
الجنليزية  اللغة  را�سها  على  الجنبية 
الوطني  اجلي�س  من  عنا�رش  قدم  كما   ،
املدار�س  لهذه  التكوين  مبيادين  ال�سعبي 
التمرينات  وجتديد  للع�رشنة  املواكبة 
منها  مقاطع  قدموا  التي  التطبيقية 
ثناءها  اأ اأظ��ه��روا  العالميني،  جلمهور 
الفنيات  يف  التحكم  يف  كبرية  ق��درة 
البدنية  التخ�س�سات  كل  يف  املكت�سبة 
كبري،  وانتباه  وح�سورقوي  والنف�سية 
قيادات  البداية،  يف  رحبت  وق��د  ه��ذا 
الولية  باإعالميي  بب�سكرة   اجلي�س 
م��ن��وه��ة مب��ج��ه��ودات��ه��م امل��ت��وا���س��ل��ة يف 
كل  عليه،  وال��دف��اع  ال��وط��ن  حماية 

عمله  وو���س��ي��ل��ة  ا���س��ل��وب��ه   ح�سب 
او  مكتوبة  �سحافة  الإع��الم��ي��ة،  
وجهت  وق��د  ت��ل��ف��زي��ة...   او  اذاع��ي��ة 
فعاليات  حل�سور  اخرى  دعوة  القيادة 
اجلمهور  على  املفتوحة  ب����واب  الأ
على  ب��ب�����س��ك��رة  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��اع��دة 
املا�سي  اخلمي�س  يوم  اأخر  يف  اجلمهور 
اأبدى  ،وقد  اجلاري  فيفري  �سهر  من 
اليه  و�سل  مبا  اعجابا  العالميون 
الع�رشي،  التكوين  جودة  من  جي�سنا 
و�سعبها  اجلزائر  وحاجيات  املتما�سي 
من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  باعتبار 
والف�ساد  الظلم  على  ثائر  �سعب  رحم 
ت��ه وخ���ري دل��ي��ل ث��ورت��ه  م��ن��ذ ن�����س��اأ
ث��ار  اآ ماتزال  غا�سم،  م�ستدمر  على 
عزم  يف  ه��ذا؛  يومنا  اىل  وح�سيته 
كل  يف  اجلديدة  اجلزائر  اإىل  تتوق  اأمة 

  . احلياة  جمالت 
حريز  حممد    

الوقائية  والتدابري  الإجراءات  اإطار  يف 
م�سالح  قبل  من  املتخذة  الأمنية  و 
ولي��ة  ب��اأم��ن  الق�سائية  ال�����رشط��ة 
ظاهرة  ملكافحة  ال��رام��ي��ة  الأغ���واط 
اأ�سكاله،  مبختلف  احل�رشي  الإج��رام 
ميدانية  مداهمة  عمليات  اأ�سفرت 
للم�سلحة  ال�رشطة  قوات  بها  قامت 
خالل  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
اجلاري  ال�سهر  من  املا�سي  الأ�سبوع 
من  الأغ��واط  مدينة  اأحياء  �سملت   ،
التالية:توقيف  ال��ن��ت��ائ��ج  ت�سجيل 
مبوجب  ب��ح��ث   حم��ل  �سخ�سا   )23 (
اجلهات  عن  �سادرة  ق�سائية  اأوام��ر 
العديد  يف  ل��ت��ورط��ه��م  الق�سائية 
بينهم:  من  الإجرامية،  الق�سايا  من 
�سنة،   )49 ( العمر  من  يبلغ  �سخ�س 
مبوجب  العدالة  قبل  من  عنه  مبحوث 
حترير  جنحة  تهمة  عن  ق�سائي  م��ر  اأ
�سحيحة  غري  وقائع  تثبت  �سهادات 
اأموال  تبديد  جنحة   / ا�ستعمالها  مع 
الوظيفة.  ا�ستغالل  /جنحة  عمومية 
اأعمارهم  ترتواح  اأ�سخا�س   )03 ( ثالثة 

مبحوث   ، ���س��ن��ة   )59-62  ( ب��ني 
اأوام��ر  مبوجب  العدالة  قبل  من  عنه 
اأموال  تبديد  جنحة  تهمة  عن  ق�سائية 
غري  امتيازات  منح  جنحة  عمومية/ 
 )58 ( العمر  من  يبلغ  �سخ�س  مربرة،  
العدالة  قبل  من  عنه  مبحوث  �سنة، 
تهمة  ع��ن   ، ق�����س��ائ��ي  م���ر  اأ مب��وج��ب 
الإعداد  لغر�س  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
ا�ستعمال  و  التزوير  جناية   / جلناية 
جنحة   / ر�سمية  حم��ررات  يف  امل��زور 
تقدمي  مربرة.بعد  غري  امتيازات  منح 
ايداع  مت   ، العدالة  اأمام  ذكرهم  ال�سالف 
املوؤقت،  احلب�س  اأ�سخا�س   )08 ( ثمانية 
اأحكام  البقية  حق  يف   �سدرت  فيما 
�سارة  الإ جتدر  كما  خمتلفة،  ق�سائية 
�سمن  يندرج  الأمني  الن�ساط  هذا  اأن 
قبل  من  املبذولة  املتوا�سلة  اجلهود 
تهدف  التي  ال��ولي��ة،  اأم��ن  م�سالح 
ال�سالمة  و  الأم��ن  توفري  �سمان  اإىل 
حماية  كذا  و  للمواطنني  نينة  الطماأ و 

. ت ملمتلكا ا
ق/ج

الوايل ي�شرف على تخرج اأول دفعة لالأطباء 
الأخ�شائيني بجامعة ب�شار

   رغم اأن الت�شاوؤم مازال يعبث مبعنوياتهم واأفكارهم

�شكان طريق تقرت مب�شعد .. يطرقون كل الأبواب
 بحثا عن الفرج

مب�شاركة امل�شالح الأمينة

  ندوة تكوينية منظمة من طرف كلية احلقوق بجامعة ب�شار

اأفراد"الباتريوت" يف اأفلو بالأغواط ينظمون وقفة 
احتجاجية 

موؤ�ش�شات اجلي�ض الوطني ال�شعبي تفتح اأبوابها لو�شائل الإعالم 
الوطنية بب�شكرة

توقيف 23 �شخ�شا حمل بحث بالأغواط
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اأ�شحاب املحالت التجارية بالأع�شا�ض 
يحتجون

فـوزي. ق
----------------  

--
اأن   ، املحتجون  ذكره  وح�سبما 
ب�سكل  ث�ر  اأ الأ�سغال  توقف 
ل�سيما  ن�ساطهم،  على  كبري 
بني  القلق  من  حالة  خلف  نه  واأ
الذي  الو�سع  ج��راء   التجار 
ال�سوق  داخل  الطريق  ليه  اإ اآل 
من  خلفه  وما  التهيئة  لغياب 
وتراكم  للغبار  كبري  انت�سار 

الأر�سفة. على  تربة  الأ
وقفتهم  خالل  املحتجون  وعرب 
ا�ستيائهم  ع��ن  الحتجاجية 
ثر  اأ الذي  الو�سع  ل�ستمرار 
من  ثر  واأ ن�ساطهم  على  �سلبا 

اجلمايل  الوجه  على  اآخر  جانب 
الأ�سغال  واأن  �سيما  للمدينة 
ا�ستكمالها  دومن���ا  ت��وق��ف��ت 

عمق  ما  وهو  نهائي  ب�سكل 
مرتدي  معاناة  من  باملقابل 

العموم. على  ال�سوق 

اأ�سحاب  ندد  اآخر،  �سياق  ويف 
م��رك��ب��ات ال��ن��ق��ل احل�����رشي، 
منهم  البع�س  ن�ساط  على 
وهو  ق��ان��وين  غ��ري  اإط���ار  يف 
ح��ال��ة من  ل��دي��ه��م  خ��ل��ف  م��ا 
الو�سع  ل�ستمرار  التذمر 
للجهات  ملحوظ  تدخل  دومنا 
نف�سها  تكلف  مل  التي  املعنية 
مراقبة  املعنّيون  ذكر  ح�سبما 
الذين  امل��رك��ب��ات  اأ���س��ح��اب 
بعيدا  الطريقة  بهذه  ين�سطون 
الوثائق  لبع�س  حيازتهم   عن 
لهذا  ممار�ستهم  تثبت  التي 

قانوين. اإطار  يف  الن�ساط 

غلق  بالوادي، على  الأع�شا�ض  ب�شوق  املعروف  ميلودي  اأحمد  املجاهد  ب�شوق  التجارية  املحالت  اأ�شحاب  اأقدم، 
التهيئة. اأ�شغال  تاأخر  جراء  ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم  عن  منهم  تعبريا  لل�شوق،  الرئي�شي  املدخل 

التهيئة اأ�شغال  يف ظل متاطل 

التابعني  ال�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش  ت��ك��ن 
اليومني  خالل  الثالث  احل�رشي  لالأمن 
يف  �سخ�س  توقيف  م��ن  الأخ��ريي��ن 
من  ينحدر  العمر  من  الثاين  العقد 
و�سط  الذعر  من  حالة  اأحدث  املنطقة 

بالوادي. الناظور  حي  �سكان 
ذات  ع��ن��ا���رش  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ع��م��ل��ي��ة 
من  للعديد  تلقيهم  بعد  امل�سلحة 
راحوا  مواطنني  طرف  من  �سكاوي 
�سالح  با�ستعمال  لعتداءات  �سحية 
و�سع  ليتم   ، �ساب  طرف  من  بي�س  اأ
حمكم،  كمني  ن�سب  و  امني  ت�سكيل 

بالرغم  فيه  امل�ستبه  توقيف  عن  اأ�سفر 
امل�ستبه   . �سديدة  ملقاومة  بدائه  اإ من 
التلم�س  لعملية  اإخ�ساعه  بعد  فيه 
�سالح  على  بحوزته  عرث  اجل�سدي 
املخدرات  من  كمية  و  حمظور  اأبي�س 
حتويله  ليتم   ، ال�سخ�سي  لال�ستهالك 
ل�ستكمال  امل�سلحة  ذات  مقر  اإىل 
مت  اأين   ، القانونية  الإج��راءات  باقي 
للموقوف  جزائية   ملفات   05 اإعداد 
الق�سائية  اجل��ه��ات  م���ام  اأ وت��ق��دمي��ه 

قليميا.   اإ املخت�سة 
ق.م

الأح��ي��اء  بع�س  ه���ايل  اأ ا�ستب�رش 
حا�سي  لبلدية  التابعة  بال�رشقية 
عا�سمة  ���رشق��ي  ال��واق��ع��ة  خليفة 
انطالق  يقرب  خريا  الوادي،  ولية 
طاملا  ال���ذي  ال��ك��ه��رب��اء  م�����رشوع 
منذ  الأح��ي��اء  ه��ذه  ه���ايل  اأ ان��ت��ظ��ره 
التحرير  علمت  حيث  تاأ�سي�سها 
ال�سعبي   املجل�س  رئي�س  نائب  من 
واملكلف  البلدية  ب��ذات  ال��ب��ل��دي 
الكهرباء  مل�ساريع  واملتابع  بالفالحة 
بعد  ن��ه  اأ بالبلدية  علي"  "بادي 
منزل  يبق  مل  الأحياء  هذه  ا�ستفادة 
ثار  اأ مما  كهرباء  بدون  الأحياء  بهذه 
ه��وؤلء  ل��دى  وارتياحا  ا�ستح�سانا 
عن  للتحرير  عربوا  الذين  ال�سكان 
تبذلها  التي  للمجهودات  دعهم 
املحرومة  املناطق  تنمية  يف  البلدية 
اأن تتوا�سل  مطالبني يف ذات الوقت 

لفائدة  التنموية  العمليات  هذه  مثل 
علمت  ك��م��ا  امل��ح��روم��ة،  الأح��ي��اء 
اأن  امل�سوؤول  هذا  طريق  عن  التحرير 
البلدية  لذات  التابع  ال�رشقية  حي 
بريد  بناء  م�رشوع  من  ا�ستفاد  قد 
احلي  ب��ذات  العالج  وح��دة  بجوار 
التنقل  املواطنني  على  يخفف  حتى 
الغربية  ب��ح��ي  امل��رك��زي  ل��ل��ربي��د 
يعاين  اأ�سبح  والذي  البلدية  بذات 
منا�سبة  كل  يف  للزبائن  اكتظاظا 
بالن�سبة  الكبري  احل��ل��م  ويبقى   ،
قولهم  ح�سب  امل��واط��ن��ني  ل��ه��وؤلء 
انتظاره  طال  الذي  املدينة  غاز  هو 
يف  التنموية  امل�ساريع  تكتمل  حتى 
قد  البلدية   تكون  وبذلك  البلدية 
احلملة  بان  اإ به  تعهدت  ما  ا�ستوفت 

. بية نتخا ل ا
مبارك قدودة 

ت��رات  امل��وؤ ق��اع��ة  احت�سنت 
ياجور  حممد  الثقايف  باملركز 
الوادي،  بولية  قمار  مبدينة 

م�����س��اء اجل��م��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ن��دوة ال��ف��ك��ري��ة ال��راب��ع��ة 
القا�سم  بو  اأ املوؤرخني  ل�سيخ 

الله. رحمه  �سعد 
جتاين  وح�سب  الندوة 
املكتبة  م��دي��ر  ت��ام��ة 
للمطالعة  الرئي�سية 
ال��ع��م��وم��ي��ة ب��ولي��ة 
اإطار  يف  الوادي،تاأتي 
من  املكتبة  ن�ساطات 
ال�ساحة  ث���راء  اإ خ��الل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة 
امل��ح��ل��ي��ة، ع��ل��ى غ��رار 
اجنازات  و  ثر  ماآ تخليد 
ال��ن��خ��ب��ة م���ن ك��ت��اب 
و  وعلماء  ومفكرين 
لهم  ك���ان  جم��اه��دي��ن 
حت��ري��ر  يف  ال��ف�����س��ل 
خم��ت��ل��ف  يف  ال���ب���الد 
تامة  ي�سيف  وهذا  املجالت، 
جمالت  فتح  اإطار  يف  ياأتي 

املعرفة  واكت�ساب  التدوين 
يحاك  مم��ا  الأج��ي��ال  وحماية 

. يها
امل�سوؤول  ذات  يقول  وبدوره 
على  املكتبة  اإرتاأت  فالندوة 
الرابعة  ول��ل��م��رة  تنظيمها 
اجل�سام  للت�سحيات  تخليدا 
امل��وؤرخ��ني  ول�سيخ  ل��ل��ع��امل 
بو  اأ الراحل  الأجيال  ومعلم 
ال��ذي  ال��ل��ه  �سعد  ال��ق��ا���س��م 
اأعالم  من  علما  ح�سبه  يعترب 

العربية. والأمة  اجلزائر 
���س��ارة ال���ن���دوة ت��ع��رف  ل��الإ
مداخالت  و  جل�سات  ع��دة 
النخبة  من  الراحل  لتالميذ 
اجلامعات  مبختلف  اجلزائرية 

ئرية. اجلزا
الله عبد  بن  عماره 

����س���ه���دت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ال��ت��ج��اري��ة  و  الق��ت�����س��ادي��ة 
بجامعة  الت�سيري  وع��ل��وم 
ال�������س���ه���ي���د ح���م���ه خل�����رش 
ي��ام،  اأ م��دار  على  ب��ال��وادي، 
ال�ستوية  اجلامعة  فعاليات 
ل���دار امل��ق��اولت��ي��ة وه���ذا يف 

الكلية  طلبة  حت�سي�س  اإط��ار 
واجل���ام���ع���ة ك��ك��ل ب��ربام��ج 
لتفعيل  املخ�س�سة  ال��دول��ة 
الطالب  لدى  املقاولتية  روح 

معي. جلا ا
الدكتور  وح�سب  التظاهرة 
ت��ي  م��ف��ي��د ع��ب��د ال����الوي ت��اأ

حت���ت ���س��ع��ار " 
موؤ�س�سات  نحو 
رائدة"  ن��ا���س��ئ��ة 
ت�������س���م���ل ع���دة 
متمثلة  ن�سطة  اأ
درا�سية  ي��ام  اأ يف 
ن����������دوات  و 
ت��دري��ب��ي��ة، م��ن 
ت��اأط��ري اإط���ارات 
الدعم  �سناديق 
ب��ال��ولي��ة، وه��ذا 
ي�����س��ي��ف م��دي��ر 
امل��ق��اولت��ي��ة  دار 
�سيا�سة  يرتجم  ما 
اجلديدة،نحو  اجلزائرية  الدولة 
من  ان��ط��الق��ا  ال�سغل  ع��امل 
امل��ك��ان��ة وال��ق��ي��م��ة وال��ب��ع��د 
ما  خالل  من  املمنهج  العلمي 
من  اجلزائرية  اجلامعة  تفرزه 

. نخب

بالت�سال  املكلف  وب���دوره 
بوكالة  الجتماعي  والإ�سغاء 
حممد  ال�سيد  الوادي  اأون�ساج 
اإىل  ن���وه  ���س��ب��ل،  ال�����س��ال��ح 
والتوجيه  التوعية  ���رشورة 
بالطالب  ال��وك��ال��ة  ورب���ط 
دار  فتح  خ��الل  من  اجلامعي 
اجلامعي،  باحلرم  املقاولتية 
اإط���ارات  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دا 
يف  مهامهم  مبختلف  الوكالة 
الوطني،  امل�سعى  هذا  خدمة 
جت�سيدا  �سبل  ي�سيف  وه��ذا 
وال��وزارة  دارة  الإ لتعليمات 
نفتاح  الإ اإط��ار  يف  الو�سية 
بني  احل��ا���س��ل  ال��ن��م��وذج��ي 
وخمتلف   اأون�����س��اج  وك��ال��ة 
ال�رشكاء  و  الدعم  �سناديق 

اجلامعة.  غرار  على 
الله عبد  بن  عماره 

جامعة  الأول  م�����س  اأ ي��وم  نظمت 
ال�����س��ه��ي��د ح��م��ة خل�����رش ب��ق��اع��ة 
ال�ساعة  على  الكربى،  املحا�رشات 
امل�سابقة  افتتاح  حفل  م�ساءا  الثالثة 
بالتن�سيق  وذلك  لالإعالم  الوطنية 
والتن�سيط  لالإعالم  الوعد  نادي  مع 
احلفل  افتتاح  بداية  وكانت  الطالبي 
ال��ق��راآن  م��ن  بيانات  اي��ات  ب��ت��الوة 
مرا�سيم  داء  اأ ذل��ك  بعد  ثم  الكرمي 
وذلك  اجل��زائ��ري  الوطني  الن�سيد 
ب��ح�����س��ور ن��خ��ب��ة م��ن الط����ارات 
ح�رش  كما  والدكاترة  ���س��ات��ذة  والأ
خمتلف  م��ن  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
اجلامعة  طلبة  وبع�س  الوطن  وليات 
امل�ساركني  عدد  ان  كما  واملن�سمني 
ربوع  خمتلف  من  15ولية  حوايل 
العا�سمة  اجل��زائ��ر  منها  ال��وط��ن 
....ال��خ  بومردا�س  باتنة  �سكيكدة 
مدير  لنائب  كلمة  افتتاح  حفل  �سهد 
ملثل  ت�سجيعه  عن  فيها  عرب  اجلامعة 
كل  متمنيا  الوطنية  امل�سابقات  هذا 
 ، امل�ساركني  الطالب  لكل  التوفيق 
لفرقة  عر�س  اي�سا  احلفل  ميز  كما 
عر�س  و  الوطني  لن�سيد  مو�سيقية 
وال�سعر  ال�سحرية  اخلفة  ل��ع��اب  لأ
بطريقة  �سوف  واد  ملنطقة  ال�سعبي 
احلفل  زاد  مم��ا  ال��ف��ك��اه��ي  ال�سعر 

وختم  احلا�رش  اجلمهور  مع  تفاعال 
اخلدمات  ملديريات  بتكرميات  احلفل 

. الوليات  لكل  اجلامعية 
الوعد  م�سابقة  حمافظ  �رشح  كما 
بن  الطالب  والتن�سيط  ل��الع��الم 
امل�سابقة  ف��ك��رة  اأن  ع��اط��ف  ع��زي��ة 
�ساء  انه  ال  حملية  بدايتها  يف  كانت 
بت�سجيع  وذل��ك  وطنية  تكون  اأن 
وق��ال  وال��وف��ود  امل�ساركني  بع�س 
ب���داأت  امل�����س��اب��ق��ة  ان  ح��دي��ث��ه  يف 
الن  وحلد  الب�سيطة  بالإمكانيات 
���س��اد  واأ ب�سيطة  بو�سائل  لزال��ت 
ومديرية  اجلامعة  دارة  اإ بدور  اي�سا 
اإ�سافة  بالوادي  اجلامعية  اخلدمات 
ت�سيري  يف  ال���وف���ود  ت��ع��اون  اإىل 
امل�سابقة  هذه  يف  الطالبي  الن�ساط 
لت�سجيع  ال��وزارة  التفات  متمنيا 
فيه  يبدع  ال��ذي  ال�سباين  الإع��الم 
بدل  موهبته  ع��ن  وي��ع��رب  الطالب 
ن��راه  ال��ذي  الكال�سيكي  الإع���الم 
وذل��ك  ف��وق  فما  الربعني  عمر  يف 
املحيط  يف  تكوينية  دورات  بخلق 
بالأخ�س  منها  ي�ستفاد  اجلامعي 
لفتح  والت�����س��ال  الإع���الم  طلبة 
جمالهم  يف  اأمامهم  ال�سغل  ب��واب  اأ

. الإعالمي 
خ جنمة.

اأمن الوادي يوقف ع�شرينيا زرع الرعب بحي 
الناظور

م�شاريع تنموية ترى النور واأخرى تنتظر 
بحا�شي خليفة

باملركز الثقايف حممد ياجور بقمار

ندوة فكرية تخليدا ملاآثر �شيخ املوؤرخني اأبو القا�شم �شعد اهلل

من طرف كلية العلوم القت�شادية و التجارية وعلوم الت�شيري باجلامعة 

اجلامعة ال�شتوية لدار املقاولتية.. ف�شاء جديد لطلبة اجلامعة

مبادرات لت�شجيع الطالب

حفل افتتاح امل�شابقة الوطنية لالإعالم 
بجامعة الوادي
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 بعنوان "القيم الروحية يف جناح الثورة اجلزائرية"

�شرقة  عتاد تربوي من داخل مدر�شة �شعدي معمر 
البتدائية بخن�شلة

عي�ض علجية 
يف  معمق  حتقيق  ف��ت��ح  ليتم 
عنا�رش  تنقل  اي��ن  الق�سية 
حتقيق  عنا�رش  رفقة  املناوبة 
الب��ت��دائ��ي��ة  اىل  ال�سخ�سية 
لجراء املعاينة امليدانية ، و تبني 
بالت�سلل  قام  فيه  امل�ستبه  باأن 
و  الرتبوية  املوؤ�س�سة  داخل  اىل 
بالأمانة.  اخلا�سة  اخلزانة  ك�رش 
اأحد  نافدة  قام بك�رش زجاج  كما 
عتاد  على  ال�ستيالء  و  الق�سام 
)طاولتني  يف:  يتمثل  تربوي 
خ�سبية  كرا�ٍس   05  ، خ�سبيتني 
خ��ا���س��ة  م��رك��زي��ة  وح����دة  و 
نوع  من  الآيل  العالم  بجهاز 
مواد  اإىل  بالإ�سافة   )ACER
 ، الن��واع  خمتلف  من  تنظيف 
اإ�سافة    ، 10 ما�سحات الر�س 
خا�سة  اأملينيوم  انابيب   05 اإىل 

. املركزية  بالتدفئة 
       و اأثمرت الأبحاث امل�ستمرة 
الثالث  احل�رشي  المن  لعنا�رش 
الغرا�س  بع�س  على  بالعثور 
للبيع  معرو�سة  ال�رشقة  حمل 
اليومي  ال�سوق  م�ستوى  على 

بو�سط  ال�سوافة  زقاق  امل�سمى 
يف  متمثلة   ، خن�سلة  مدينة 
و  احلجم  كبرية  خ�سبية  طاولة 
الباعة  احد  عند  خ�سبي  كر�سي 
حتويلها  و  الغرا�س  حجز  ليتم 
اثناء  الخري  هذا  البائع...  رفقة 
باأنه  اك��د  التحقيق  جم��ري��ات 

الأ�سخا�س  اأح��د  من  ا�سرتاها 
 ، العمر  من  الثاين  العقد  يف 
حمكمة  عمل  خطة  و�سع  بعد 
و  ف��ي��ه  امل�����س��ت��ب��ه  ت��وق��ي��ف  مت 
واعرتف   ، امل�سلحة  اىل  حتويله 
معه   التحقيق  اأثناء  املوقوف  
مت   ، ال�����رشق��ة  ب��ج��رم  ب��ق��ي��ام��ه 

اجلمهورية  وكيل  اأم��ام  تقدميه 
منها  و  خن�سلة،  حمكمة  لدى 
تهمة  عن  املوؤقت  احلب�س  اأُودع 
الك�رش  بظريف  املقرتنة  ال�رشقة 
موؤ�س�سة  داخ��ل  من  الليل،  و 

. عمومية 

ق�شية  متورط يف  العمر  من  الثاين  العقد  �شخ�ض يف  توقيف  من   ، باأمن ولية خن�شلة  الثالث  الأمن احل�شري   متكن عنا�شر 
ال�شرقة املقرتنة بظريف الك�شر و الليل، من داخل املدر�شة البتدائية �شعدي معمر، وقائع الق�شية تعود اإثر بالغ من حار�ض 

املوؤ�ش�شة كان يقوم باملناوبة املركزية مفاده تعر�ض البتدائية ال�شالفة الذكر لل�شرقة.

رث عليه معرو�شا للبيع يف �شوق زقاق ال�شوافة العتاد عحُ

احتن�ست قاعة عبداجلميد عالهم 
ندوة  اأم�س  اأول  امل�سيلة  بجامعة 
لل�سهيد  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
حتت  الرقي"  "نادي  تنظيم  من 
جناح  يف  الروحية  "القيم  عنوان 
وغ�ست  اجلزائرية"،  ال��ث��ورة 
املدعوين  من  باحل�سور  القاعة 
و�ُسجلت  والطلبة،  واملهتمني 
يف  لأ���س��ات��ذة  قيمة  ت��دخ��الت 
ال�سيا�سية  والعلوم  التاريخ 
وب��اح��ث��ني واأئ��م��ة.و���س��ج��ل��ت 
ت���دخ���الت ل��ك��ل م���ن اأ���س��ت��اذ 
عبدالكامل  الدكتور  التاريخ 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  جويبة، 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دامل��ال��ك زغ��ب��ة، 
زواق،  العربي  البارز  الإعالمي 
ال�سيخ  الن�رش  م�سجد  اإم���ام 
�سم�س  ال�سيخ  العيد،  مليك 
املتدخلون  وقدم  اجلزائري.  الدين 
القيم الروحية والإميانية  ما يوؤكد 
اجلزائرية.ونال  الثورة  لأبطال 
مربوك  ورئي�سه  الرقي"  "نادي 
على  والثناء،  ال�سكر  ب��وداود 
ت�ساف  والتي  الالفتة،  املبادرة 
القيمة  امل��ب��ادرات  ع��دي��د  اإىل 
و�رشعان  فتيا  ن�ساأ  الذي  للنادي 
ما بداأ يكرب بن�ساطاته ومبادراته 
الهادفة.                    ب مغي�س

 تنظيم ندوة وطنية بجامعة حممد 
بو�شياف بامل�شيلة 

16 ملم 12 خرطو�شة بارود عيار  اأدوية بريغابالني و ديازيبام و   8727 كب�شولة من  حجز 

ولية  اأم��ن  م�سالح  توا�سل 
ق�����س��ن��ط��ي��ن��ة ج���ه���وده���ا يف 
تفكيك  و  للجرمية  الت�سدي 
ال�����س��ب��ك��ات امل��خ��ت�����س��ة يف 
املوؤثرات  و  املخدرات  ترويج 
احل�رشي  الو�سط  يف  العقلية 
حد  و�سع  من  تكنت  حيث   ،
اإجرامية  �سبكات  عدة  لن�ساط 
العمليات  املجال،  يف  تن�سط 
توقيف  م��ن  اإج��م��ال  مكنت 
 8727 حجز  و  اأ�سخا�س   05
بريغابالني  اأدوية  من  كب�سولة 
نوع  من  مركبة  ديازيبام،  و 
خرطو�سات   12  ،  208 بيجو 
مبالغ  و  ملم،   16 عيار  بارود 

الرتويج. عائدات  من  مالية 
الأوىل   الق�سية  تتعلق  و   
املتنقلة  الفرقة  عاجلتها  التي 

ب��اأم��ن  الق�سائية  لل�رشطة 
ي��ق��اف  ب��اإ ق�سنطينة  ولي���ة 
�سمن  ين�سطان  �سخ�سني 
يف  تن�سط  اإج��رام��ي��ة  �سبكة 
ذي  بريغابالني  دواء  ت��روي��ج 
كذا  و  عقليا  املوؤثرة  اخل�سائ�س 
حجز  مت  اأين  العقلية  املوؤثرات 
 2880 تقدر  كمية  البداية  يف 
بريغابا  دواء  م��ن  كب�سولة 
م�سكن  تفتي�س  ب��ع��د  ليتم 
حجز  الرئي�سي  فيه  املتهم 
 4230 ب�  تقدر  اأخ��رى  كمية 
ال���دواء  ذات  م��ن  كب�سولة 
بالإ�سافة   )7110 )اإج��م��ال 
و  ديازيبام  دواء  من  لأقرا�س 
ملم،   16 عيار  خرطو�سة   12
نوع  من  مركبة  حلجز  اإ�سافة 
نقل  يف  ،ت�ستعمل   208 بيجو 

و  املهلو�سات،  هذه  توزيع  و 
اأطاحت  الثانية  الق�سية  يف 
لالأمن  الق�سائية  ال�سبطية 
باأمن  ع�رش  اخلام�س  احل�رشي 
ب�سبكة  ق�سنطينة،  ولي���ة 
�سخ�سني  ت�����س��م  اإج��رام��ي��ة 
مت  �سنة،   28 العمر  من  يبلغان 
املدينة  م�ستوى  على  اإيقافهما 
قوات  انتباه  لفت  اأين  القدمية، 
م�سبوهة  حت��رك��ات  ال�رشطة 
ل��ل��م��ع��ن��ي��ني، ل��ي��ت��م ت��ط��وي��ق 
بعد  ليتبني  واإيقافهما  املكان 
على  حيازتهما  تفتي�سهما، 
دواء  م��ن  ك��ب�����س��ولت   710
مبلغ  و  ملغ،   150 بريغابالني 
يف  الرتويج،  عائدات  من  مايل 
الفرقة  عاجلت  نف�سه  املجال 
الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة 

منجلي  علي  اجلديدة  باملدينة 
طريق  عن  و   ، اأخ��رى  ق�سية 
عن  م��ع��ل��وم��ات  ا���س��ت��غ��الل 
ق�سائيا  م�سبوق  خطري  جمرم 
املهلو�سات  ترويج  على  يعمل 
منجلي  علي  اجلديدة  باملدينة 
امل�����س��ال��ح  ذات  و���س��ع��ت   ،
توقيفه  مت  حيث   ، مهنية  خطة 
معتربة  كمية  بحيازة  متلب�سا 
كب�سولة   900 ب���  ق����درت 
ذي  ب��ري��غ��اب��ال��ني  دواء  م��ن 
على  عقليا  املوؤثرة  اخل�سائ�س 
م�سكن،   400 ح��ي  م�ستوى 
النيابة  اأم���ام  تقدميهم  ليتم 
ح��ي��ازة  تهمة  ع��ن  امل��ح��ل��ي��ة، 
رخ�سة  دون  �سيدلنية  مواد 

املتاجرة. و  الرتويج  لغر�س 
عي�س علجية 

الإطاحة ب�شبكات اإجرامية تن�شط يف ترويج املهلو�شات بق�شنطينة

حت�����س��ل��ت ي��وم��ي��ة 
بيانا   " "التحرير 
م���ن  ق��ي��ادة ال���درك 
ال���وط���ن���ي  ل��ولي��ة 
حجز  يت�سمن  بجاية  
من  م��ع��ت��ربة  ك��م��ي��ة 
الكحولية  امل�رشوبات 
وذل�����ك م���ن خ���الل 

الدرك  لعنا�رش  ميداين   عمل 
على  اأك���دوا  ال��ذي��ن  ال��وط��ن��ي، 
وتفانيهم  ال�سديد  حر�سهم 
،وتعود  بهم  املنوط  عملهم  يف 
ورود  اإث��ر  الق�سية  هذه  وقائع 
عنا�رش  اإىل  موؤكدة  معلومات 
ال��ف��رق��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��درك 
وجود  مفادها  ببجاية،  الوطني 
واملتاجرة   للبيع  م�ستغل  حمل 
بطريقة  الكحولية  بامل�رشوبات 
قام  اإثرها  على  م�رشوعة،  غري 
ت�سكيل  بو�سع  الفرقة  اأف��راد 
الطريق  ع��رب  م��ت��ح��رك  اأم��ن��ي 
باملدخل  حتديدا   24 رقم  الوطني 
ببلدية  ال�ساكت  لقرية  ال�رشقي 
اإىل  ال��و���س��ول  ب��ع��د   ، ب��ج��اي��ة 

بتفتي�س  ق��ام��وا  امل��ك��ان  ع��ني 
مت  اأي��ن   ، دقيقا  تفتي�سا  املحل 
وحدة   2180 على  به  العثور 
الكحولية  امل�����رشوب��ات  م��ن 
الأح��ج��ام،  و  الأن���واع  متعددة 
مايل  ملغ  حجز  اإىل  بالإ�سافة 
قدره45000.00دج من عائدات 
الكحولية   امل�����رشوب��ات  ب��ي��ع 
)ع.�س(  للم�سمى  ملك   ،املحل 
�سنة   56 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ 
بعد   ، بجاية  ولي��ة  من  ينحدر 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اإخطار 
بحجز  اأمر  بجاية،  حمكمة  لدى 
اإىل  وت�سليمها  ال��ب�����س��اع��ة 
ببجاية...  الدولة  اأمالك  م�سلحة 
الق�سية                                                                                               يف  حتقيق  وفتح 
                               كرمي . ت

حجز كمية معتربة من امل�شروبات 
الكحولية  ببجاية 

الكيا   ح��ي  ���س��ك��ان   ي��واج��ه 
بامل�سيلة  لها  املجاورة  والحياء 
اأزمة   ، ال�ستاء  ف�سل  دخول  منذ 
ال�رشوب  مبياه  التزود  يف  حادة 

�سهر. قرابة  منذ 
يعود  ال���ذي  الو�س��ع  وه��و 
اإىل  ممثليهم،  ت�رشيحات  ح�سب 
ال��ت��زود،  م�سخة  م�س  عطب 
حنفياتهم  جفاف  يف  ت�سبب  ما 
عن  بحث  رحلة  يف  واأدخلهم 
الينابيع  ع��������رب  م���اء  ق��ط��رة 
واأ���س��اف  بالقرية.  امل��ت��واج��دة 
وم�سكل  معاناتهم  اأن  ه��وؤلء 
يواجه���ونه  ب��امل��ي��اه  ال��ت��زود 
يف  ال�س���نة  ي��ام  اأ ط��ول  على 
تزويدهم،  ف��رتات  تباعد  ظ��ل 
متكررة  انقطاعات  حدة  زادها 
حتدث  التي  الأع��ط��اب  ب�سبب 
امل�سخة،  ب�سبب  م��رة  كل  يف 
ملدة   املادة  هذه  من  يحرمهم  ما 
هوؤلء  يق�س����يها  �سهر  تقريبا 

اآخ��ر  م�سدر  ع��ن  البحث  يف 
الينابيع  اإىل  باللجوء  املياه  جللب 
امل��ي��اه  ���س��ه��اري��ج  اق��ت��ن��اء  اأو 
1000ج  �سعرها  يفوق  التي 
ال�سكان  ح�سب  لل�سهريج، 
حلل  ال�سلطات  نا�سدوا  الذين 
يف  العطب  واإ�سالح  امل�سكل 
اأقرب الآجال. ال ان هذا العطب 
من  يعود  حتى  يت�سلح  مايكاد  
جديد  حلالته وهذا مما ادى لتذمر 
ال�سكان   و�سط   يف  وا�ستياء 
البحث  رحلة  مع  ملوا  الذين 
اكد  لال�سارة  ال�سهاريج   عن 
املياه  مع  ازمتهم  ان  احلي  �سكان 
وليدة  لي�ست  لل�رشب  ال�ساحلة 
اىل  اأم��ده��ا  ط��ال  ب��ل  ال�سدفة 
وال�سبب  خلت  �سنوات  ع�رش 
ماء  م�سخة  يف  عطب  دائ��م��ا 
املربر  ويبقى  امل�سخات   من 

القطاع  مل�سوؤويل  الوحيد 
مغي�س ب 

اأزمة عط�ض يف عز ال�شتاء  بحي لكيا 
واأحياء جماورة لها بامل�شيلة

مواطن” لكل  ”�شجرة  للت�شجري  الوطنية  احلملة 

التي  الوطنية  احلملة  اإط��ار  يف 
مليون   43 غر�س  اإىل  تهدف 
�سجرة ، اأي �سجرة لكل مواطن، 
يف  اخل�����رشاء  الأي���ادي  جمعية 
اقليم  مع  بالتن�سيق  احلجل،  عني 
واحلماية  وال�رشطة  الغابات 
تنظيمها  خ��الل  م��ن   ، املدنية 
لثالث خرجات يف املدينة ، اأولها 
لال�ستعمالت  املقابلة  ال�ساحة 
ابتدائية   ، فانون  فران�س  الطبية 

مب�ساركة  ال��ق��ادر  عبد  زيو�س 
حيث  ال�سهداء  مقربة   ، التالميذ 
150 �سجرية   مت غر�س ما يقارب 
النيوبيوم   كالتو�س  اأ�سناف  من 
حيث  وال�سنوبر  ك��اأزوري��ن��ا  
ك��ان��ت ع��ل��ى ���س��ك��ل جت���وال 
ع��ل��ى  ف�����س��ال   ، وت�����س��ج��ري 
باأهمية  والتوعية  التح�سي�س 
التي  بالبيئة  والهتمام  احلر�س 
بعدم  فقط  لي�س  فيها،  نعي�س 

لها  ي�سيء  اأو  ي�رش  ما  اإل��ق��اء 
بل   ، خطرية  وم��واد  نفيات  من 
الت�سجري  يف  بامل�ساهمة  اأي�سا 
الفعالة  الأ�ساليب  اأحد  يعد  الذي 
ذاتيا،  نف�سها  حتمي  جعلها  يف 
اجلو  تنقية  على  امل�ساعدة  وكذا 
احلملة  تهدف  كما  وترطيبه. 
الت�سجري  ثقافة  تر�سيخ  على 
وحمايتها  ال��ط��ب��ي��ع��ة  وح���ب 
جزءا  وجعلها  عليها،  واملحافظة 

جعل  عن  ف�سال   ، تقاليدنا  من 
احلفاظ  يف  فعالة  قوة  ال�سباب 
وعن�رشا  والبيئة،  املحيط  على 
تنقل  املجتمع،  و���س��ط  ف��ع��ال 
لالأجيال  الثقافة  تلك  بدورها 
الذهنيات  وتتغري  ال�ساعدة، 
باأهمية  وع��ي��ا  اأك���رث  وجعلها 
الذي نعي�س  الوطن  احلفاظ على 

فيه.   
اأ . خل�رش . بن يو�سف

جمعية الأيادي اخل�شراء بعني احلجل بامل�شيلة  تنظم حملة ت�شجري
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ال�شم البكم وعمال عقود ما قبل الت�شغيل ينتف�شون 
يف بلعبا�ض

م.رم�شاين
------------------ 

ح��ي��ث ���س��ان��دت��ه��م اجل��م��ع��ي��ة 
الوطنية للدفاع عن حق ال�سغل 
،اأين  الحتجاجية  وقفتهم  يف 
جملة  يف  حتقيق  بفتح  طالبوا 
منها   يعانون  التي  امل�ساكل  من 
بال�ستغالل  تعلق  ما  خا�سة 
القبة  حلظرية  ال��ق��ان��وين  غ��ري 
الأمور  من  وغريها  ال�سماوية 
،و  بالهم  ت�سغل  باتت  التي 
ذوو  يت�ساءل  اأخرى  زاوية  من 
بولية  اخلا�سة  الحتياجات 
�سبب  ع��ن  بلعبا�س  �سيدي 
�سب  يف  ي�سجل  الذي  التاأخر 
ل  بحيث  �سهر،  كل  يف  املنحة 
�سب  تنتظر  الفئة  ه��ذه  ت��زال 
فيفري  ب�سهر  اخلا�سة  املنحة 
دوام��ة  اأدخ��ل��ه��م يف  م��ا  وه��و 
وزارة  م��ن��ا���س��دي��ن  حقيقية 
التدخل  اأج��ل  م��ن  الت�سامن 
منحتهم  �سب  عمليه  لتنظيم 
اأجل  من  عليها  يعتمدون  التي 
احتياجاتهم  من  البع�س  �سد 
هذه  اأن  املعنيون  اأك��د   ،بحيث 

كل  يف  ت�سب  اأ�سبحت  املنحة 
يتم  فلم  معني  بتاريخ  �سهر 
ل�سب  وا���س��ح  ت��اري��خ  حتديد 
اأو  الربيدية  باحل�سابات  املنحة 
اأي�سا  طالب  و  ،ه��ذا  البنكية 
الت�سغيل  قبل  ما  عقود  عمال 
بلعبا�س  ���س��ي��دي  ولي���ة  يف 
ولي��ة  يف  ال�����س��ي��غ  مبختلف 
ب�����رشورة  بلعبا�س  ���س��ي��دي 

ل��دى  ال���ولي���ة  وايل  ت��دخ��ل 
اجل  م��ن  الت�سغيل  م��دي��ري��ة 
يوم  حتديد  و  الأم���ور  �سبط 
عرب  حيث   ، الأج���ور   ل�سب 
من  ا�ستيائهم  عميق  عن  هوؤلء 
منذ  يعي�سونه  ال��ذي  الو�سع 
قبل  ما  عقود  عمال  �سواء  مدة 
املهني،  الإدم��اج  اأو  الت�سغيل 
اخلا�سة  باملوؤ�س�سات  العامون 

ب�سبب  ذلك  و  العمومية،   اأو 
اأنهم  رغ��م  الأج��ور  دف��ع  تاأخر 
احل�سور  ك�سف  بدفع  يقومون 
كل  م��ن   25 ال  ت��اري��خ  ق��ب��ل 
من�سو�س  هو  ح�سبما  �سهر 
يتم  مل  ذل��ك  رغ��م  لكن  عليه 
على  ال�سهرية  اأجورهم  �سب 

الربيد. مراكز  م�ستوى 

�شاءت  اأن  بعد  جلمعيتهم،  العام  الأمني  برحيل  مطالبني  بلعبا�ض  �شيدي  ولية  اأمام  البكم  ال�شم  فئة  اأم�ض  احتج 
حالتهم و مل يعد هناك من يهتم بهم. 

جلمعيتهم العام  الأمني  برحيل  فيما مت حجز قرابة 1700 قر�ض مهلو�ضمطاِلبون 

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  تكنت 
توقيف  من  ارهيو  بواد  الق�سائية 
�سخ�سني ترتاوح اأعمارهما ما بني 
ال25 �سنة و40 �سنة وبحوزتهما 
و08  مهلو�سا  قر�سا   1696
العملية  خمدر  �سائل  ق��ارورات 
وردت  معلومات  اث��ر  ج���اءت 
وجود  ،مفادها  الأمنية  للم�سالح 
الأقرا�س  برتويج  يقوم  �سخ�س 
الكائن  العائلي  مب�سكنه  املهلو�سة 
مدينة  بو�سط  الديان�سي  بحي 
ولدى  توقيفه  مت  عليه  ارهيو،  واد 
وكيل  من  باأمر  م�سكنه  تفتي�س 
 207 على  العثور  مت  اجلمهورية 

قارورتيي  و  مهلو�سة  ،قرا�س 
مكنت  التحريات  خم��در.  �سائل 
فيه  امل�ستبه  ع��ن  الك�سف  م��ن 
تفتي�س  و  توقيفه  بعد  و  الثاين، 
 1489 على  العثور  مت  م�سكنه 
ق��ارورات   06 و  مهلو�سا  قر�سا 
 1696 مبجموع  خم���در،  �سائل 
ق��ارورات   08 و  مهلو�سا  قر�سا 
�سائل خمدر. املتهمان قدما مبوجبه 
وادي  مبحكمة  التحقيق  لقا�سي 
احدهما  باإيداع  اأم��ر  حيث  ارهيو 
التحقيق وو�سع  احلب�س على ذمة 
عن  الق�سائية،  الرقابة  حتت  اآخر 

تهمة حيازة وترويج املهلو�سات .

اإيداع �شخ�ض احلب�ض وو�شع اآخر 
تت الرقابة الق�شائية بغليزان 

املبطوح  واد  دوار  قاطنو  طالب 
بولية  ال��ربج  بوجبهة  ببلدية 
بتح�سني  ب��ل��ع��ب��ا���س  ���س��ي��دي 
منح  خالل  من  عي�سهم  ظروف 
اإمن��ائ��ي��ة،  م�ساريع  منطقتهم 
على  ت�ساعدهم  ان  �سانها  من 
���س��ن��وات من  ب��ع��د  ال��ن��ه��و���س 
ال�سوداء  الع�رشية  اإبان  الدمار 
ال�سياق  هذا  يف  طالبوا  ،حيث 

ح�س�سا  منحهم  ب�����رشورة 
يعد  الذي  الريفي  ال�سكن  من 
كون  ل��ه��م،   ال�ساغل  ال�سغل 
�سكان  م��ن  الأع��ظ��م  ال�����س��واد 
الن�ساط  مي��ار���س��ون  ال����دوار 

املا�سية. وتربية  الفالحي 
من  جملة  املنطقة  �سكان  رفع 
منذ  امل�سوؤولني  ل��دى  املطالب 
طي  يف  ظلت  لكنها  �سنوات 

التي  املعاناة  رغ��م  الن�سيان  
بغياب  تعلق  �سواء  يعي�سونها 
طرق  اهرتاء  اأو  الريفية  الإنارة 
ي�سعب  بات  الدوار،ما  واأزقة  
مع  خ�سو�سا  و�سعيتهم  من 
املطر  زخ���ات  اأوىل  ت�ساقط 
من  ال��دوار  قاطنو  طالب  ،كما 
التي  ال��رتف��ي��ه  م��راف��ق  غ��ي��اب 
نحو  التنقل  على  ال�سباب  جترب 

�سياق  و.. ويف  املجاورة  املناطق 
البلدية   من  م�سدر  اأك��د  اآخ��ر 
من  موؤخرا  ا�ستفاد  الدوار  باأن 
اجتماعيا  م�سكنا   40 ح�سة 
الإجن��از   ط��ور  يف  هي  ايجاريا 
 25 من  ا�ستفادته  على  زي��ادة 
لل�سكن  موجهة  مالية  اإعانة 

. الريفي  
م.رم�ساين

�شكان دوار واد املبطوح يطالبون بدفع عجلة التنمية ببلعبا�ض 

باملتعلقة  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
العقلية  امل��وؤث��رات  و  باملخدرات 
حيث تكنت فرقة البحث والتدخل 
باأمن ولية غليزان من توقيف 03 
معتربة  كمية  وحجز  اأ�سخا�س 
وه��ذا،  املهلو�سة،  الأق��را���س  من 
م��وؤك��دة  معلومات  ورود  بعد 
ثالثة   وج��ود  مفادها  للم�سلحة 
يقومون  فيهم   م�ستبه  اأ�سخا�س 
و  املهلو�سة  الأق��را���س  برتويج 
�سبطت    ، بالتفتي�س  اإذن  بناًءعلى 
من  م��ع��ت��ربة  كمية  ب��ح��وزت��ه��م 
 110 قدرت  املهلو�سة  الأقرا�س 
ا�سرتجاع  مع  مهلو�سة،  اأقرا�س 
من  دج   7600 ب�  قد  مايل  مبلغ 
عائدات البيع مت مبوجبه اإجناز ملف 
امل�ستبه  حق  يف  ق�سائي  اج��راء 
عن  العدالة  اأمام  تقدميهم  و  فيهم 
املهلو�سة   الأقرا�س  حيازة  تهمة 
ال�سياق  نف�س  ويف  البيع   لغر�س 

بالأمن  ال�رشطة  ق��وات  تكنت   ،
توقيف  م��ن   ، ال��راب��ع  احل�����رشي 
دراجتني   منت  على  اأ�سخا�س   03
الق�سية  فيهم،  م�ستبه  ناريتني 
لعنا�رش  دوريات  اإثر  على  جاءت 
الإخت�سا�س،  باإقليم  ال�رشطة 
مكنت  حمكمة  خطة  وب��اإع��داد 
منهم  التقرب  و  ليتم  اإيقافهم  من 
بحوزتهم  و�سبط  ومراقبتهم، 
امل�رشوبات  م��ن  معتربة  كمية 
وحدة  ب���25  قدرت   ، الكحولية 
مع  الكحولية  امل�����رشوب��ات  م��ن 
دج   3400 مايل  مبلغ  ا�سرتجاع 
ملف  اجناز  مت  البيع  عائدات  من 
امل�ستبه  حق  يف  ق�سائي  اج��راء 
عن  العدالة،  اأمام  تقدميهم  و  فيهم 
تهمة حيازة امل�رشوبات الكحولية  
مع  رخ�سة  ب��دون  البيع  لغر�س 
امل�ساربة  غري امل�رشوعة.                
                                  ابو ع�سام

...وحجز 110 اأقرا�ض مهلو�شة 
و25 وحدة خمر  

ن�ساطاتها  �سل�سلة  �سمن 
لدى  الفرحة  اإدخال  اإىل  الهادفة 
بال�رشطان  امل�سابني  الأط��ف��ال 
احلياة  اأم��ل  جمعية  نظمت  فقد 
حفل  املنق�سي   الأ�سبوع  نهاية 
اأطفال  �رشف  على  ترفيهيا  فنيا 
ذلك  و   ، بال�رشطان  مر�سى 
احلفالت  قاعة  م�ستوى  على 
الغزوات  ببلدية  زيري  بفندق 

اإ���رشاف  حت��ت  تلم�سان  ب��ولي��ة 
لالأمرا�س  احلياة  اأم��ل  جمعية 
احلفل  عرف  حيث  ال�رشطانية، 
بالل  زعبوط  املهرج  ح�سور 
اإدري�س و »مي�سرت بني اجلزائري« 
الأطفال  اأمتعا  اللذين  جنان  وليد 
تفاعلوا  اأين  العرو�س  مبختلف 
كبري،بالإ�سافة  ب�سكل  معهم 
كما   ، الأل��ع��اب  و  ال�سور  اإىل 

�سعرية  ق�سائد  الحتفالية  تخلل 
عر�س  عن  ناهيك  ال��رباءة  عن 
قدمت  ق��د  و   ، ترفيهية  اأغ���اِن 
وهدايا  �رشفية  �سهادات  اجلمعية 
الذين  امل�سابني  لالأطفال  خمتلفة 
مليئة  �سعيدة  اأم�سية  ق�سوا 
البهجة،  و  وال��رتف��ي��ه  بالفرح 
ا�ستح�سنت  التي  عائالتهم  رفقة 
ف��اإن  ل��الإ���س��ارة   . الن�ساط  ه��ذا 

طيلة  بن�ساطها  معروفة  اجلمعية 
تبا�رش يف  اأن  املنتظر  ال�سنة ومن 
خطورة   حول  حت�سي�سية  حمالت 
اأ�سبح  ال��ذي  كورونا  فريو�س 
ت�سافر  ويتطلب  ال�ساعة  حديث 
بالنظر  لتطويقه  اجلميع،  جهود 
ظرف  يف  وتف�سيه  خل��ط��ورت��ه 

ق�سري.  زمني 
ع بوتليتا�س

ال��ربن��ام��ج جمعية اأمل احلياة تكّرم الأطفال امل�شابني بال�شرطان بتلم�شان  ت��ن��ف��ي��ذ  اإط�����ار  يف 
مبختلف  اجلرمية  مبكافحة  اخلا�س 
بعملية  القيام  وبعد  اأ�سكالها، 
لل،ماكن  اجلرمية  اأوكار  مداهمة 
بالإجرام.  واملعروفة  امل�سبوهة 
اإجرامية  �سبكة  تفكيك  مت  حيث 
والرتويج  املتاجرة  يف  خمت�سة 
اأي��ن   ، املهلو�سة  ب��الأق��را���س 
وبقي  اأ�سخا�س   3 توقيف  مت 
اأ�سفرت  فرار،  حالة  يف  �سخ�س 
قر�سا   416 حجز  على  العملية 
الأن��واع  خمتلف  من  مهلو�سا 
دواء  م���ن  ق������ارورات   10 و 
مقدرب�  مايل  مبلغ  و  مهلو�س 

اإىل  بالإ�سافة  دج،   71250.00
يقدر  الأجنبية  العملة  من  مبلغ 
نارية  دراج��ة  و  اأورو   150 ب� 

نقالني. وهاتفني 
ل��ل��درك  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ف��رق��ة    
فتحت  مليانة  بخمي�س  الوطني 
تقدمي  مت  اأين  الق�سية  يف  حتقيقا 
وكيل  ال�سيد  اأم���ام  الأط���راف 
اإقليميا،  املخت�س  اجلمهورية 
قا�سي  لدى  الق�سية  اأحال  الذي 
باإيداعهم  اأم��ر  ال��ذي  التحقيق 
التاأهيل  و  الرتبية  اإعادة  مبوؤ�س�سة 

ل�سلف. با
برادع خمتار 

تفكيك �شبكة اإجرامية خمت�شة يف 
ترويج الأقرا�ض املهلو�شة  بعني الدفلى 

ت��ك��ن��ت ع��ن��ا���رش ال�����رشط��ة 
لل�رشطة  الولئية  بامل�سلحة 
تي�سم�سيلت   ولية  الق�سائية    
خ����الل الأ����س���ب���وع ال��ف��ارط 
م���ن ت��وق��ي��ف ���س��خ�����س��ني يف 
على  العمر،  من  الع�رشينيات 
ق�سيتني  يف  تورطهما  خلفية 

وبيع  بحيازة  تتعلقان  منف�سلتني 
وح��ي��ازة  كحولية  م�����رشوب��ات 
الأوىل  .العملية  عقلية   موؤثرات 
املوؤ�س�سة  ذات  ب��ي��ان  ح�سب 
الأمنية  تت بناء على  ا�ستغالل 
�سخ�س  وجود  مفادها  معلومات 
م�سكنه  با�ستغالل  فيه  م�ستبه 

بامل�رشوبات  واملتاجرة  للرتويج  
عملية  وب��ع��د  ال��ك��ح��ول��ي��ة  
كمية  حجز  مت  امل�سكن  تفتي�س 
املذكورة   الكحولية   امل�رشوبات 

. داخل م�سكنه  
ال�رشطة  عنا�رش  تكن  فيما 
من  الأول،  احل�����رشي  ب��الأم��ن 

يف  ت���ورط  �سخ�س  ت��وق��ي��ف 
من  قر�سا    25 حيازة  ق�سية 
الرتويج   ق�سد  العقلية  املوؤثرات 
مبلغ  حجز  اإيل   اإ�سافة   ، والبيع 
عائدات  من  دج   82300 مايل 

املمنوعات    هذه  ترويج 
  زغارية حميد 

حجز 399 وحدة من امل�شروبات الكحولية و 25 قر�شا مهلو�شا بت�شم�شيلت 

تكن اأم�س كل من عنا�رش الفرقة 
ملكافحة  ل��ل��ج��م��ارك  اجل��ه��وي��ة 
املهام  املتعددة  والفرق  املخدرات 
بالتعاون  والعري�سة،  ب�سبدو 
للجي�س  مفرزة  مع  والتن�سيق 
حجز  م��ن   ، ال�سعبي  الوطني 
املعالج.  الكيف  من  كلغ   282،5

�سياحية. �سيارة  منت  على  كانت 
كمني  اإث���ر  على  ت��ت  العملية 
�سبدو  مدينة  ب�سواحي  اأقيم 
توقيف  مت  هذاو  تلم�سان.  ولية 
اجلهات  على  واإحالته  املخالف 

املخت�سة. الق�سائية 
عمر بكاي 

حجز قرابة  3 قناطري من الكيف 
ب�شبدو بتلم�شان 

لولية  املدنية  احلماية  تدخلت 
اجل  من  ام�س،  بلعبا�س  �سيدي 

مميت مرور  حادث 

 92 رق��م  الوطني  بالطريق   
يف  يتمثل  ب��ل��ع��رب��ي،  ب��ل��دي��ة 
ادى  نفعية  ���س��ي��ارة  ان��ح��راف 

و  واح���د  �سخ�س  وف���اة  اإىل 
خمتلفة  ب��ج��روح  اآخ��ر  ا�سابة 
م�سالح  فتحت  جهتها  ،م��ن 

الأ�سباب  ملعرفة  حتقيقا  الدرك 
احلادث. لهذا  احلقيقية 

م.رم�ساين

م�شرع �شخ�ض واإ�شابة اآخر بجروح يف حادث مرور ببلعربي ببلعبا�ض 
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ارتفاع قيا�شي يف قيمة بن 
نا�شر الت�شويقية

رئي�ض ناٍد اإيطايل: 
"اجلزائري بن نا�شر فخر لنا"

�سد  نادي تقرت يوم اأم�ض اجلمعة 
امل�سيلة  مــديــنــة  نــحــو  الـــرحـــال 
اإطــار  يف  املحلي  الــوفــاق  ملواجهة 
ـــدة والــعــ�ــســريــن  ـــواح اجلــولــة ال
هــواة  الــثــاين  الق�سم  بطولة  مــن 
جمموعة الو�سط ، على نية الفوز 
عماد  طامة  املتاألق  رفقاء  جلميع 
تبقيهم  اإيجابية  بنتيجة  العودة 
الثاين  للق�سم  ال�سعود  �سباق  يف 
لأن حظوظه ل زالت قائمة نظرا 
لعدم ح�سم الأمور حتى الآن، بعد 
الإطاحة  بوا�سطة  الأمــل   عاد  ما 
باإحتاد البليدة بهدف مقابل �سفر 
الإيجابية  النقاط  على  ناهيك   ،
عنا�سر  �ستجعل  التي  ـــرى  الأخ
تقرت يف رواق اأف�سل للعودة على 
هذا  من  التعادل  بنقطة  الأقــل 
القواعد  خــارج  اجلديد  التنقل 
امل�سابني  بع�ض  ا�ستعادت  منها   ،
�ستزيد  اأخرى  وعوامل  والغائبني 
تفادي  على  الالعبني  اإ�سرار  من 
اللقاء  خالل  الأخطاء  يف  الوقوع 

اجلديد.

فك  على  يبحث  الفنّي  الطاقم 
المسيلة  وفاق  أمام  العقدة 

املدرب  ك�سف   ، نف�سه  ال�سياق  يف 
يريد  اأنــــه  ـــق  احل عــبــد  بــوقــره 
التخل�ض نهائيا من عقدة النتائج 
لقاء  خالل  الديار  خارج  ال�سلبية 
يعرف  لأنـــه   ، اجلــديــد  امل�سيلة 

ت�سل�سل  يتطلب  ال�سعود  اأن  جيدا 
كل  وك�سب  الإيجابية  النتائج 
ــات مــيــدانــهــم مع  ــاري ــب ــاط م ــق ن
اإيجابية  نتائج  ت�سجيل  اإجبارية 
يختم  جعله  مما   ، ملعبهم  خــارج 
مهمة  بنقطة  لعبيه  مع  كالمه 
العقدة  فك  طلب  يف  تتمثل  جّدا 
بعد  ــاراة  ــب امل ــذه  ه ــالل  خ نهائيا 
ال�سابقة  املنا�سبات  يف  تــاأجــلــت 
التي لعبها الفريق خارج قواعده 

خ�سو�سا . 

ومشاركة  يعود  دردوري    
بديل في لقاء المسيلة وارد جدّا   

ــــــودة الــالعــبــني  يـــتـــوا�ـــســـل ع
الأ�سا�سيني الغائبني عن الت�سكيلة 
بعد  حيث   ، الأخـــر  تلوى  ــد  واح
عودة �سخرة الّدفاع �ساليل عمار 
اللقاء  يف  الأ�سا�سية  للت�سكيلة 
مع  البلدية  ــاد  اإحت ــام  اأم الأخـــري  
اللقاء  بنقاط  الفوز  يف  م�ساهمته 
ل�سعد  دردوري  الــهــّداف  عــاد   ،
احل�س�ض  يف  و�سارك  للمجموعة 
للقاء  تاأهبا  الأخــرية  التدريبية 
طويل  غياب  بعد   ، امل�سيلة  وفاق 
عن  اجلــراحــيــة  العملية  ب�سبب 
�سيكون  وعليه   ، الدودية  الزائدة 
بعد  الحتياطية  القائمة  �سمن 
�ستمثل  التي  القائمة  يف  و�سعه 
ــام  اأم الأم�سية  لــقــاء  يف  الألــــوان 

امل�سيلة .

نفكر  وال  الفوز  :" هدفنا  رغيس 
" الهدف   هذا  دون 

ــع  ــداف ــــد الـــالعـــب املــتــاألــق امل اأك
بقية  رفقة  ــه  اأن مـــروان  رغي�ض 
الالعبون واعون بامل�سوؤولية التي 
تنتظرهم  يف امليدان  ول يفكرون 
النتائج  ــاد  ــع اإب كيفية  يف  �ــســوى 
الديار  ال�سلبية من �سبيلهم خارج 
حظوظهم  على  يحافظون  حتى 
يف ال�سعود ، كما رد قال :" �سراحة 
حــجــم املــنــافــ�ــســة يـــــزداد حــدة 
واملباريات ت�سعب مبرور اجلولت 
بجمع  الــفــرق  كــل  لرغبة  نظرا 
الإيجابية   النقاط  من  قدر  اأكرب 
ك�سب  كيفية  يف  بجدية  ويفكر 

يف  الوقوع  وتفادي  ال�سعود  ورقة 
العمل  �سري  تعيق  التي  الأخطاء 
اأخفي  ل   ، الر�سمية  اللقاءات  يف 
ال�ستعداد  اأمت  يف  نحن  عليك 
وكبقية  امل�سيلة  اأمام  اليوم  ملباراة 
لعبناها  التي  ال�سابقة  املواجهات 
عليها  �سندافع   ، ميداننا  ــارج  خ
امليدان  يف  م�سوؤولية  روح  بكل 
النتائج  حتى نتخل�ض من عقدت 
�سحيح   ، الديار  خــارج  ال�سلبية 
لإفتكاك  �سعوبة  �سنجد  اأنــنــا 
ل  الأر�ـــض  اأ�سحاب  لأن  النقاط 
اخل�سارة  تفادي  يف  �سوى  يفكرون 
حجم  ندرك  باملقابل   ، مبيدانهم 
املتبقية  املباريات  لكل  امل�سوؤولية 

من البطولة ". 
اأحمد اأمني 

ياأبى املهاجم اجلزائري ال�ساب، بالل عمراين، اخل�سوع اإىل ال�سغوط الرومانية، بعد تلقيه طلًبا لتجني�سه ح�سبما 
ك�سفت و�سائل اإعالمية حملية قبل عدة اأ�سابيع، كما كان قد ك�سف ذلك للمدير الفني مرييل رادوي بجوابه ال�سلبي 

وب�سفة نهائية.
وجّدد خريج مدر�سة اأوملبيك مر�سيليا رغبته الكبرية يف الدفاع عن األوان منتخب اجلزائر، بلده الأ�سلي، يف ت�سريح 

نقله موقع "ديزاد فوت"، فقال: "يبقى هديف الأكرب، هو التواجد رفقة املنتخب اجلزائري يف املباريات املقبلة".
اأح�سن  اأعمل دومًا لتح�سيل  اأكرث، فاأنا  "اأتدّرب كّل يوم بجدية كبرية، لأطّور قدراتي  وتابع جنم كلوج الروماين: 

الإح�سائيات، وهو ما �سيجعلني اأ�سل لهديف، الذي �سار حلًما ي�ساورين كل يوم".
اأجل  من  اإي�سلندا،  مبنتخب  رومانيا  �ستجمع  التي  اأوروبــا،  اأمم  كاأ�ض  ت�سفيات  يف  امل�ساركة  فر�سة  عمراين  ورف�ض 

التاأهل لن�سخة 2020، التي �ستنطلق �سهر يونيو/ حزيران املقبل.
يف  فريقه  هدايف  بني  وهو  الأوروبي،  الدوري  مناف�سة  يف  مذهل  ب�سكل  عاما(،   27( الـ  �ساحب  عمراين  بالل  وتاأّلق 
الن�سخة احلالية، الأمر الذي جعل العرو�ض ت�سله من عدة اأندية مهمة، على غرار العمالق ال�سكتلندي �سيلتيك، 

و�سيفيلد يونايتد الإنكليزي.
نيل  يف  يرغب  زال  ما  اإذ  احلايل،  املو�سم  نهاية  لغاية  الروماين،  بالدوري  جتربته  موا�سلة  اجلزائري  املهاجم  وقّرر 

فر�سة اللعب مع ناد كبري، اأو انتظار انق�ساء عقده �سيف 2021، ليختار وجهته بحرية.

كد  اأ
وزيــر 

ـــبـــاب  الـــ�ـــس
يوم  خــالــدي،  علي  �سيد  والريا�سة، 
اأن  العا�سمة،  بــاجلــزائــر  اخلمي�ض 
قطاعه،  يف  امل�ساريع  بع�ض  جتميد 
يدخل  �سطيف،  ملعب  ت�سييد  مثل 
اتخذتها  الــتــي  الجــــــراءات  �سمن 
النفقات  تر�سيد  اأجــل  من  ال�سلطات 
العمومية، م�سريا اىل اأن هذا الإجراء 

يبقى "موؤقتا".
علنية  جل�سة  خالل  الوزير  واأو�سح 
خ�س�ست  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ض 
لــلــرد عــلــى اأ�ــســئــلــة �ــســفــويــة، قــائــال: 
طالها  التي  امل�ساريع  مثل  اأن  ''نعلمكم 
اجلديد،  �سطيف  كملعب  التجميد، 
ــــــــراءات الــتــي  تــدخــل �ــســمــن الإج
تر�سيد  اأجــل  من  ال�سلطات  اتخذتها 
ا�ستنادا  وذلــك  العمومية  النفقات 
كما  امللحة.  واحلاجة  الأولوية  ملعيار 
املوارد  تخ�سي�ض  يف  الأف�سلية  متنح 
بها  انطلقت  التي  للم�ساريع  العمومية 
اجناز  معدلت  عرفت  والتي  الأ�سغال 

متقدمة''.
كل  بــذل  �سيتم  اأنــه  الــوزيــر  اأكــد  كما 
عن  التجميد  رفع  اأجل  من  املجهودات 

يبقى  الــذي  �سطيف  ملعب  م�سروع 
''موؤجال موؤقتا''.

ال�سدد:  هذا  يف  خالدي  ال�سيد  وقال 
عن  لكم  نعرب  ال�ساأن،  هذا  يف  ''لكن 
ا�ستعدادنا الكامل لبذل ما يف و�سعنا 
امل�سروع  هــذا  عن  التجميد  لرفع 
ل  اأنه  على  اأخرى  مرة  التاأكيد  مع 
موؤقتا.  موؤجل  فهو  م�سجال  ــزال  ي
ول  ــت  ــوؤق وم ــريف  ظ التجميد  ــذا  ه
و�سنعمل  م�سجلة  امل�ساريع  هذه  تزال 

لرفع التجميد م�ستقبال".
ــادة  اإع ملف  اإىل  الــوزيــر  تطرق  كما 
يف  الريا�سية  ال�سيا�سة  يف  النظر 
الريا�سة  ترقية  اأن  موؤكدا  اجلزائر، 
عمل  خمطط  اأولويات  �سمن  تندرج 

احلكومة. واأ�ساف الوزير قائال:
�سمن  تندرج  الريا�سة  ترقية  "اإن 
من  احلكومة  عمل  خمطط  اأولــويــات 
من  تــبــداأ  متكاملة  منظومة  ــالل  خ
واجلامعية  املدر�سية  الريا�سة  ترقية 
للمواهب  احلــا�ــســنــات  بــاعــتــبــارهــا 
النخبة  ريا�سة  غاية  اإىل  الريا�سية 
على  اأ�سا�سا  وترتكز  العايل  وامل�ستوى 

ن�سيج من املن�ساآت النوعية''.
الــغــر�ــض،  ــذا  ــه ''ل ي�سيف:  اأن  قــبــل 
ــة بــجــمــلــة من  ــس ــا� ــري �ــســتــحــظــى ال
ــري الــتــي تــرمــي اأ�ــســا�ــســا اإىل  ــداب ــت ال
الريا�سة  يف  املتمثلة  القاعدة  تو�سيع 
ريا�سة  وتثمني  واجلامعية  املدر�سية 
ذوي  ريــا�ــســة  وتــرقــيــة  الــنــخــبــة 
والريا�سة  اخلــا�ــســة  الحــتــيــاجــات 

الن�سوية والريا�سة للجميع.
�سيا�سة  ترقية  فاإن  اأخــرى،  جهة  من 
املــواهــب  لكت�ساف  املــعــامل  وا�سحة 
ت�سكل  وتكوينها  ال�سابة  الريا�سية 
حمورا اأ�سا�سيا يف خمطط عمل القطاع 

الهياكل  تدعيم  خــالل  مــن  �سيما  ل 
من  الغر�ض  لهذا  املن�ساأة  املتخ�س�سة 
ثانويات ريا�سية و اأكادمييات ومراكز 
واملدار�ض  النخبة  لريا�سيي  حت�سري 
الريا�سة  اأخلقة  الوطنية. كما ت�سكل 
حيث  من  �سواء  اأوليا  هدفا  وحوكمتها 
مكافحة  اأو  العمومية  النفقات  تر�سيد 

املمار�سات املنحرفة''.
كما اأكد الوزير اأنه �سيتم اعتماد بع�ض 
على  ذلك،  حتقيق  اأجل  من  التدابري 
التعاقدية  العالقات  "مراجعة  غرار 
اأ�سا�ض  على  الريا�سية  الفدراليات  مع 
ـــداف  اأه عــلــى  تن�ض  جنــاعــة  عــقــود 
حتقيقها،  على  العمل  يتعني  حمــددة 
ل  الريا�سة  متــويــل  مــ�ــســادر  تنويع 
جلمع  ح�ساب  اإن�ساء  خالل  من  �سيما 
ال�سندوق  لدى  املالية  الرعاية  موارد 
ال�سباب  ــادرات  ــب م لرتقية  الوطني 
فعل  اأخلقة  الريا�سية،  واملمار�سات 
تدابري  اتــخــاذ  ــالل  خ مــن  الت�سيري 
وامل�ساءلة  وال�سفافية  الرقابة  ت�سمن 
ومكافحته  العنف  من  الوقاية  وكــذا 
يف  الريا�سية  املن�ساآت  م�ستوى  على 
اللجنة  عمل  خمطط  تنفيذ  ـــار  اإط

الوطنية التي اأن�سئت لهذا الغر�ض".
اللجنة  هذه  اأعمال  تدعيم  مت  وقد 
مر�سومني  على  امل�سادقة  خــالل  من 
بالبطاقية  الأول  يتعلق  تنفيذيني 
الــوطــنــيــة لــالأ�ــســخــا�ــض املــمــنــوعــني 
الريا�سية  للمن�ساآت  ــول  ــدخ ال مــن 
تنظيم  بكيفية  الثاين  يتعلق  بينما 
املن�ساآت  يف  الريا�سية  التظاهرات 

الريا�سية وتاأمينها و�سريها.
الريا�سة  دعــم  على  الوزير  األــح  كما 
باعتبارها  واجلــامــعــيــة  املــدر�ــســيــة 
لدعم  وذلك  املواهب  لكت�ساف  خزانا 

الريا�سات  جميع  يف  الوطنية  النخبة 
مثل  التدابري  بع�ض  اتخاذ  خالل  من 
الحتاديتني  وتعزيز  تنظيم  اإعـــادة 
واجلامعية،  املــدر�ــســيــة  الريا�سية 
اإعادة بعث الألعاب الوطنية املدر�سية 
واجلامعية وترقية الريا�سة املدر�سية 
يف  خا�سة  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات  يف 

الطور الأول.
مبناطق  التكفل  حول  اآخر  �سوؤال  ويف 
"من  اأنها  خالدي  ال�سيد  ــد  اأك الظل، 
حيث  اجلمهورية"،  رئي�ض  اأولــويــات 
�سميم  يف  النقطة  هذه  "كانت  قــال: 
الــولة  مع  احلكومة  اجتماع  اأ�سغال 
اأهمية  يويل  القطاع  اأن  كما  موؤخرا. 
هذه  يف  الريا�سية  للمن�ساآت  ق�سوى 
اأجل  من  جاهدين  �سنعمل  املناطق. 
املن�ساآت  بكل  �سطيف  وليــة  تزويد 
ال�سلطات  مــع  بالتعاون  الريا�سية 

املحلية''.
فقد  والأخــــري،  الثالث  الــ�ــســوؤال  اأمــا 
بع�ض  اجنــــاز  تــاأخــر  ـــول  ح ــور  ــح مت
اأهرا�ض،  ب�سوق  الريا�سية  امل�ساريع 
الــوليــة   هـــذه  اأن  ــر  ــوزي ال رد  حــيــث 
هام"،  ا�ستثماري  "بربنامج  حظيت 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اأن  كما 
برنامج  اإطــار  يف  اقرتاحات  "قدمت 
الجــتــمــاعــيــة  للتنمية  خمــ�ــســ�ــض 
احلدودية،  للمناطق  والقت�سادية 
بلديات   5 الــربنــامــج  هـــذا  ويــغــطــي 
�سنعمل  اأننا  لكم  نوؤكد  كما  حدودية. 
جاهدين من اأجمل رفع التجميد عن 
موؤجلة  تبقى  التي  امل�سجلة  امل�ساريع 

موؤقتا''.
�سوؤال  على  رده  ويف  اأخــرى،  جهة  من 
ا�ستقالة  حــول  الوطنية  لل�سحافة 
الريا�سية  و  الوملبية  اللجنة  رئي�ض 

جدد  ـــراف،  ب م�سطفى  اجلــزائــريــة 
تاأكيده  القطاع  على  الول  القائم 
اأن  و  احمر"  خـــط  "فل�سطني  ان 
على  تــقــوم  اجلــديــدة  "اجلمهورية 

التجديد والتداول".

و  ال�سباب  ــر  وزي ت�سريحات  وتــاأتــي 
الفيديو  مقطع  خلفية  على  الريا�سة 
العالم  و�سائل  بع�ض  تداولته  الذي 
ومــنــ�ــســات الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي، 
بــراف  م�سطفى  وقـــوف  بخ�سو�ض 
خالل  اإ�سرائيل  وعلم  لن�سيد  موؤخرا 
على  ــات  ــي ــدال ــي امل ت�سليم  ــم  ــس ــرا� م

اجلــائــزة  مناف�سات  يف  الــفــائــزيــن 
ــربى لــبــاريــ�ــض )فــرنــ�ــســا( يف  ــك ال

ريا�سة اجليدو.
براف  م�سطفى  ان  ال�سارة  جتدر 

قراره  الربعاء  اأم�ض  اعلن  قد 
مبـــغـــادرة  "النهائي" 

الوملبية،  اللجنة 
ـــــل مــن  بـــعـــد اق

�ـــســـاعـــة   24
ــض  ــ� عــــن رف

لته  �ستقا ا

"ال�سفهية" 
ـــرف اعــ�ــســاء  مـــن ط

التنفيذي  املكتب 
ـــــة  ـــــئ ـــــي ـــــه ـــــل ل

الريا�سية.

غزلن   ، اليوم   ع�سية  ي�ستقبل 
يف  جــديــد  مناف�ض   ، الــ�ــســحــراء 
يتمثل  مبــيــدانــه  هــامــة  ــاراة  ــب م
لعدة  القليعة  جنــم  املناف�ض  يف 
ـــربه عــن الــفــوز  اعـــتـــبـــارات  جت
الذي يعني ال�سعود ر�سميا للق�سم 
الكروي  املو�سم  نهاية  يف  الثاين 
مطالب  فر�سة  ــي  وه  ، ـــاري  اجل
مطالبني  اجلميع من اإدارة وطاقم 
ـــذا الأنــ�ــســار  ــني وك ــب فــّنــي ولع
ماديا  للنادي  مب�ساعدتهم  طبعا 
يف  جيدا  ا�ستغاللها  ومعنويات 
امليدان لبلوغ احللم ، �سيما واأن كل 
النادي  م�سلحة  يف  تعد  املعطيات 
انتظار  دون  الــتــاأ�ــســرية  حل�سم 
املعنويات  منها   ، اأخــرى  فر�سة 
واإ�ــســرارهــم  لالعبني  املرتفعة 
ــاط  ــق ــن ــع ال ــي ــم ــى اإبــــقــــاء ج ــل ع
�سيجرونها  ــي  ــت ال لــلــمــبــاريــات  
التي  التحفيزات  وكذا  مبلعبهم  
على  ناهيك   ، الإدارة  و�سعتها 
اأن  املنتظر  اجلماهريي  الدعم 
مل�ساعدة  املــّرة  هــذه  ــّوي  ق يكون 
براهيمي  احلار�ض  املتاألق  رفقاء 
بالتاأ�سرية  الــظــفــر  عــلــى  ـــع  راف

النهائية املوؤدية للق�سم الثاين . 

من  متخوّف  الفنّي  الطاقم 
الشديد  الضغط  سلبية 

يخلف   �ــســيــدي  املـــــدرب  اأنـــهـــى  
 ، الت�سكيلة  عنا�سر  مع  حديثه 
عقب احل�سة التدريبية الأخرية 
ببع�ض الن�سائح الهامة  منها اأخذ 
وبقية  عادية  كمواجهة  املباراة 
لعبها  الــتــي  الأخــــرى  املــبــاريــات 
قواعده   داخــل  بها  وفــاز  النادي 

خالل الن�سف الثاين من البطولة 
مقربة  اأمــام  جيدا  الرتكيز  مع   ،
التمريرات  بوا�سطة  العمليات 
احلا�سمة  منها  خ�سو�سا  الدقيقة 
لتفادي  ــداف  الأه جللب  وموؤهلة 
الوقوع يف الأخطاء التي من �ساأنها 
وتوؤجل  الفوز  من  الفريق  حترم 
ــرية  ــس ــاأ� ت مــعــانــقــة  يف  ــم  ــس ــ� احل

ال�سعود للق�سم الثاين .

اإلدارة ترغب في الصعود أمام 
القليعة  نجم 

اأكدت  اإدارة نادي بني ثور التحلي 
امليدان  يف  اأكرث  م�سوؤولية  بروح 
من  لعبت  التي  املباريات  خــالل 
اأغلبها  كانت  التي  العودة  مرحلة 
جمع  بعدما  ال�سباب  م�سلحة  يف 
يف  واأبقته  النقاط  من  عدد  اأكرب 
الرتتيب  �سلم  يف  الثانية  املرتبة 
اإح�سا�ض  لأجــل   ، للبطولة  العام 
بروح  والالعبني  الفّني  الطاقم 

ومبا   ، اأي�سا  هم  اأكــرث  م�سوؤولية 
حل�سم  ــة  ــي ــوات م ــة  ــس ــر� ــف ال اأن 
فقد  اللقاء  هــذا  خــالل  ال�سعود 
ـــالل حــديــثــهــا مع  ــــدت مــن خ اأب
يف  رغبتها  الأ�سا�سية  العنا�سر 
اإىل  تاأجيله  وعدم  ال�سعود  ح�سم 
الوقوع  لتفادي  اأخــرى  منا�سبات 
حترم  التي  اجلديدة  الأخطاء  يف 
اأم�ض  يف  هــو  النقاط  مــن  الــنــادي 

احلاجة اإليها . 

الجديد  بالنقاط  سنفوز   ": ثليب 
 " الكثيرين  أنصارنا  ونسعد 

ثليب   ، املخ�سرم  الالعب  حتدث 
ــة عـــن لــقــاء  ــدي نـــوح ، بــكــل ج
القليعة  جنــم   ، اأمـــام  الأمــ�ــســيــة 
جّدا  عادية  املــبــاراة  اأن  ،م�سريا 
لعبها  ــي  ــت ال ــات  ــاري ــب امل كبقية 
جانب  ــن  وم ال�سابق  يف  فريقه 
حل�سم  ــروري  ــس � نقاطها  ك�سب 
ل   ": قال  كما   ، ال�سعود  تاأ�سرية 

جّدا  منا�سب  اجلــو  عليك  اأخفي 
ملوا�سلة التاألق يف البطولة اأما عن 
مباراة اليوم فقد جرت  احل�س�ض 
حتت  اأجريناها  التي  التدريبية 
اأجواء مميزة جّدا بعدما �ساهمت 
�سباب  عــلــى  ــا  ــوزن ف نــقــاط  فيها 
الفّني  الطاقم   ، بومردا�ض  رائــد 
ومــرر  جيدا  ا�ستغلها  الآخـــر  هــو 
 ، للتدريبات  م�سطر  هــو  مــا  كــل 
ال�سماء  يف  معنوياتنا  الآن  نحن 
لأننا  الــفــوز  يف  �ــســوى  نفكر  ول 
ل  حمــرتم  فــريــق  اأمـــام  �سنلعب 
كيفية  يف  الآخـــر  هــو  يفكر  زال 
عدة  �سعود  عامل  من  ال�ستفادة 
ــن املــجــمــوعــة ، اأغــتــنــم  فـــرق ع
ليومية  بوا�سطة  كاملة  الفر�سة 
التحرير اجلزائرية واأوجه نداء 
ح�سورهم  يكون  حتى  لالأن�سار 
كبقية  اليوم  مباراة  يف  جّدا  قّوي 
بها  فزنا  التي  ال�سابقة  املباريات 
واأ�سعدناهم بنقاطها باإذن اهلل ". 
اأحمد اأمني

نادي تقرت 

الالعبون م�شرون على فك عقدة النتائج ال�شلبية خارج قواعدهم

بالل عمراين يرف�ض "التجني�ض الروماين" وينا�شد بلما�شي

�شباب بني ثور 

الك�شف عن برنامج مباريات املنتخب ل تفكري �شوى يف الفوز على القليعة وح�شم التاأ�شرية 
الوطني لعام 2020

بيان  عرب  للمنتخبات  ال�سنية  الفئات  خمتلف  برنامج  عن  اجلزائري  القدم  كرة  احتاد  اأعلن 
ر�سمي، اإذ اأكد فيه املواعيد القادمة لـ"حماربي ال�سحراء" يف الت�سفيات املوؤهلة لبطولتي كاأ�ض 

الأمم الأفريقية يف الكامريون 2021، ومونديال قطر 2022.
وتقرر اأن ي�ستقبل املنتخب اجلزائري �سيفه زميبابوي يف الفرتة املمتدة بني 25 و28 مار�ض/
اآذار، يف مباراة اجلولة الثالثة من ت�سفيات كاأ�ض اأمم اأفريقيا التي �ستجرى يف الكامريون عام 
2021، بينما �ستكون مباراة اجلولة الرابعة اأمام املناف�ض ذاته، بني 28 و31 من ال�سهر نف�سه.
�سيطري  حيث  بعدها،  اأ�سهر  لثالثة  الر�سمية  املباريات  جو  ال�سحراء" عن  "حماربو  و�سيغيب 
ي�ستقبل  اأن  قبل  املقبل،  يونيو/حزيران  �سهر  من  و9   3 بني  زامبيا  منتخب  ملواجهة  الفريق 

�سيفه بوت�سوانا يف اجلولة اخلتامية من الت�سفيات نف�سها، بني 2 و8 من �سهر �سبتمرب/اأيلول.
اأكتوبر/ت�سرين  �سهر  يف  العامل  كاأ�ض  ت�سفيات  معرتك  حمرز  ريا�ض  املتاألق  زمالء  و�سيدخل 
5 و13 لإجراء  اإذ �سيتم حتديد يوم بني  الأول املقبل يف مواجهة اأوىل اأمام منتخب جيبوتي، 
و13   9 تاريخي  بني  فا�سو  بوركينا  م�سيفه  اأمــام  الثانية  مواجهته  �سيخو�ض  فيما  اللقاء، 

نوفمرب/ت�سرين الثاين.
رجوع  بعد  اجلزائري  املنتخب  �سيخو�سها  التي  الودية  املباريات  برنامج  و�سع  يتم  اأن  وتقرر 
املناف�سني وتواريخ مواجهتهم  للمدير الفني جمال بلما�سي، الذي �ستكون له حرية اختيار 
يف وقت لحق، على اأن يعتمد اخليار على مدى ا�ستفادة اجلزائر من الوديات مقارنة بهويات 

املنتخبات التي �ستلعب �سدها يف الت�سفيات.

اجلــزائــري  للنجم  الت�سويقية  القيمة  �سهدت 
اإ�سماعيل بن نا�سر اإرتفاعا كبريا وهذا منذ بداية 
بات  التي  الكبرية  امل�ستويات  بعد  احلــايل  املو�سم 

يقدمها مع ناديه ميالن .
ان   ” �سبورت  ديلور  لغازيت   ” �سحفية  ك�سفت  اإذ 
قيمة متو�سط امليدان اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر 

اأ�سبحت يف حدود 30 مليون اأورو .
وح�سب ذات ال�سحيفة فاإن قيمة النجم اجلزائري 
يف  اأورو  مليون   18 تبلغ  كانت  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 

وقت �سابق قبل ان ترتفع .
اجلزائري  الوطني  املنتخب  ميدان  متو�سط  وكان 
اأين  املو�سم  هذا  كثريا  تاألق  قد  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 
الإيطايل  املدرب  ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  اأ�سبح 

�ستيفانو بيويل .
الت�سويقية للنجم اجلزائري  و�ستكون هذه القيمة 
قاد  حال  يف  لالإرتفاع  مر�سحة  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 

ناديه للتاأهل اىل م�سابقة اأوروبية .

اإ�سماعيل  ــري،  ــزائ اجل الو�سط  خــط  ــب  لع ــل  دخ
بف�سل  "الرو�سونريي"،  جماهري  قلوب  نا�سر،  بن 
الأخرية،  الأ�سابيع  يف  يقّدمه  الذي  املميز  امل�ستوى 
الفني،  املدير  معادلة  يف  �سعًبا  رقًما  اأ�سحى  حيث 
�ستيفانو بيويل، ولعًبا ل غنى عنه يف كل املباريات.
ميالن  جانب  من  ال�ساب  الالعب  الإ�سادة  وطاولت 
رئي�ض  اعترب  اإذ  اإميبويل،  ال�سابق،  لناديه  و�سوًل 
الفريق الذي كان يلعب فيه اجلزائري، اأن ما يقّدمه 
يوؤمن  كان  لأنــه  و�سعيًدا  فخوًرا،  يجعله  ا�سماعيل 

بقدراته الكبرية على اأر�سية امليدان.
ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  كور�سي  فابريزيو  وقــال 
)لغازيتا ديلو �سبورت(: "نحن فخورون باإ�سماعيل، 
اأثبته  مــا  وهــو  الكبرية،  قــدراتــه  نعرف  كنا  لقد 
ي�سمن  و�سار  العمالق،  ميالن  نــادي  رفقة 
متريراته  بف�سل  الفريق  ت�سيري  لهم 

الرائعة".
�سفقة  يف  ــويل  ــب اإم ـــادي  ن وا�ستثمر 
ا�ستقدمه  حيث  بنا�سر،  بن  ا�سماعيل 
نادي  من  ــارة  الع �سبيل  على  الفريق 
بتكوينه،  تكّفل  الذي  اأر�سنال 
لأفريقيا  بطاًل  لي�سبح 
واأح�سن لعب يف كاأ�ض 

الأمم بدورة 2019.
وتــنــتــظــر الــنــجــم 
ــــــــري  ــــــــزائ اجل
مــــــبــــــاريــــــات 
قــويــة رفــقــة 

"الرو�سونريي" 
الــــــــدوري  يف 
ـــــض،  ـــــاأ� ـــــك وال
�سي�سهد  حــيــث 
ـــــض/اآذار  ـــــار� م  4
اأمام  اإيطاليا  كاأ�ض  قمة  مباراة 
املواجهة  وهــي  يوفنتو�ض، 
التي �ستكون معياًرا مهًما لنب 

نا�سر وزمالئه.
الو�سط  خط  لعــب  و�سيدخل 
العــــدادي  املع�سكر  الــ�ــســاب 
ــب اجلــــزائــــري،  ــخ ــت ــن ـــع امل م
املــقــبــل،  الــ�ــســهــر  ـــــر  اأواخ يف 
يف  زمالئه  رفقة  للم�ساركة 
اأفريقيا،  اأمم  كاأ�ض  ت�سفيات 
الذي  زميبابوي  ال�سيف  اأمــام 
�سيلعب �سده اأياًما قليلة بعدها 

يف مباراة الإياب.

وزير ال�شباب والريا�شة، �شيد علي خالدي :

العمومية" النفقات  تر�شيد  اإجراءات  �شمن  يدخل  الريا�شية  امل�شاريع  بع�ض  "جتميد 

ت�شامن �شوف 

ل خيار اأمام " ال�شوافة " �شوى 
الفوز على مولودية باتنة 

 ، �سوف  وادي  ت�سامن   ، ال�سبت   اليوم  اأم�سية  يوا�سل 
الن�ساط يف مناف�سة بطولة الق�سم الثاين هواة جمموعة  
باتنة  ــض  الأورا� مدينة  اأبناء  مبلعبه  ي�ست�سيف   حيث 
املولودية املحلية ، بعدما لعب اللقاء الأخري خارجه اأمام 
، جنم التالغمة ، وعاد اإىل مدينته بحقيبة فارغة عقب 
اخل�سارة بهدفني مقابل �سفر ، مما يجربه الآن اأمام خيار 
�سباق  يف  يبقى  حتى   ، الثالث  بالنقاط  الفوز  وهو  واحد 
مواتية  الفر�سة  واأن  خ�سو�سا   ، الثاين  للق�سم  ال�سعود 
مبيدانه  متتاليتني  مرتني  وعلى  بال�ستقبال  املّرة  هذه 
اأوت بتك�سبت ،حيث ينازل  �سباب حي   20 امللعب البلدي 
نقاط  �ست  وهي   ، البطولة  من  القادمة  املحطة  يف  مو�سى 
ناهيك   ، جّدا  متقدمة  مرتبة  يف  الفريق  �ست�سع  ثمينة 
على العوامل الأخرى منها جتهيز الالعبني جيدا من قبل 
اجلمهور  ودعــم  الإدارة  حتفيزات  وكــذا  الفّني  الطاقم 
الذي �سي�ساعده على ك�سب النقاط الثالث لتفادي تراجع 
ن�سبة حظوظه يف الدفاع على اإحدى التاأ�سريات املوؤدية 

للق�سم املوايل للق�سم الثاين هواة. 

باتنة  أمام  عبيد  سالح  الهجوم  ورقة 
يف �سياق مت�سل ، اأكد املدرب عبيد فتحي رف�سه ال�سديد 
اكت�سفت  حيث  باتنة  مولودية  لقاء  نقاط  على  التنازل 
رغبته ال�سديد يف عدة نقاط ، بداية بردوده التي كانت 
�ساخنة جّدا اأمام بع�ض الالعبني الذين يلعبون للقاطرة  
عدم  ب�سبب   ، الأخري  التطبيقي  اللقاء  اأثناء  الأمامية 
املناف�ض  املرمى  اأمام  للت�سجيل  �سانحة  لفر�ض  ا�ستغاللهم 
رغبة   اأن  يوؤكد  مما   ، للفريقني  الهجوم  عنا�سر  قبل  من 
كبرية  الفنية   العار�سة  م�ستوى  على  الأول  الرجل 
اأمام  الأم�سية  لقاء  اأثناء  الهجوم   ورقة  اعتماد   يف  جّدا 
مولودية باتنة ، الذي يراه هذا الأخري الطريق الوحيد 
الثالث  النقاط  وك�سب  الت�سجيل  من  فريقه  ميكن  الذي 
نحو  ال�سري  ملوا�سلة  ناديه  ــام  اأم ال�سبيل  �ستعبد  التي 
ال�سعود للق�سم الأوىل الذي يبقى طموح وهدف اجلميع 

يف البطولة .

البطولة  في  تألقهم  يواصلون  األواسط 
اأوملبيك  من  الريادة  مقعد  اإفتكاك  وبعد   ، اآخر  �سياق  يف 
املقرن يف املحطة ال�سابقة بعدما عادت اإليه نقاط اللقاء 
مناف�سة  يف  بقّوة  �سوف  ت�سامن  اأوا�ــســط  �سرب   ، كاملة 
وبخما�سية  الفوز  باإحراز  وجنحوا  املــرة  هذه  البطولة 
على  بوا�سطتها  حافظوا  احلمادين  م�ستقبل  على  كاملة 
مركز الريادة للمجموعة التي ينتمون اإليها ، وهي قفزة 
طيبة من املنتظر اأن تعود بالإيجاب على عنا�سر ت�سكيلة 
�سيفهم  على  والفوز  الإطاحة  عن  وحتفزهم  الأكابر 

اأبناء اأورا�ض باتنة هذه املّرة . 

 " الفوز  عن  لمساعدتنا  األنصار  ندعو   ": سعد   حاج 
ت�سامن  ت�سكيلة  �سفوف  يف  واملتاألق  ال�ساب  الالعب  كان 
وادي �سوف ، الالعب حاج �سعد اأكرب املتفائلني  لأن تكون 
نقاط لقاء الأم�سية اأمام باتنة يف فائدة فريقه الت�سامن 
، م�سيفا يف وقفته اأن مهمة اإفتكاك نقاط اللقاء اجلديد 
قمنا  لقد   ": قائال   اأ�ساف  حيث   ، متاما   �سهلة  تكون  لن 
اأكمل وجه يف احل�س�ض التدريبية لالأ�سبوع  بعملنا على 
املجموعة  هيئت  بعدما    ، جيدة  ــروف  ظ ويف  املا�سي 
املتطلبات  كــل  الــنــادي  ــوؤون  �ــس ت�سيري  على  ال�ساهرة 
للتدريبات  اأي�سا  الدائم  وبح�سورها  للعمل  ال�سرورية 
الوقت  يف  م�ساكل  يوجد  ل  �سراحة   ، لفريقها  اليومية 
احلايل  تقلل من �ساأننا و�ستحرمنا من ك�سب نقاط لقاءنا 
مبولودية باتنة ، �سحيح اأن املناف�ض يرغب هو الآخر يف 
الرواد  على  اخلناق  وت�سديد  الإيجابية  نتائجه  موا�سلة 
حماولة  لأجــل  مدينتنا   على  لعبيه  ينزل  �سوف  كما 
العودة بحقيبة مملوؤة  حتى يعقد من مهمتنا ، ل اأخفي 
وم�سرون  املواجهة  لهذه  ال�ستعداد  اأمت  يف  نحن  عليك 
حظوظنا  اأن  دام  ما  تهمنا  لأنها  مبيداننا  النقاط  لإبقاء 
ل زالت قائمة يف موا�سلة اللعب من اأجل ال�سعود للق�سم 

الثاين ".   
اأحمد اأمني
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية السكن لوالية ورقلة
NIF : 001430019006650

اعالن عن المنح المؤقت
             

             طبقا ألحكام المادة 65 الفقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن 
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

تعلم مديرية السكن لوالية ورقلة انه اثر تحليل العروض التقنية والمالية لطلب العروض المفتوح بإشتراط قدرات دنيا 
رقم : 2019/04 المعلن عنه بتاريخ 2019/12/23 بجريدتي التحرير وHORIZONS المتعلقة بمتابعة تكملة إنجاز 
750/330 مسكن عمومي إيجاري )لفائدة دائرة ورقلة( تقرر منح الحصص لمتابعة المشروع المذكور أعاله لمكاتب 

الدراسات وفق الجدول المبين أدناه :
رقم

الحصة 
 عدد

المساكن 
المبلغ الرقم التعريف الجباني مكتب الدراسات

)دج( 
التنقيط
100/

مالحظة

ورشة غزلي مسعود0152
للدراسات التقنية والمعمارية

أحسن 000.0083 466 164444 1967070101
عرض

األصيل للهندسة المعمارية0248
 والمراقبة التقنية بحري نجالء

أحسن 2980301300079344.872.000.0080 
عرض

تجمع الهندسة المعمارية0344
 )ARCHI BAT( والتعمير

أحسن 1970071200088393.828.000.0090
عرض

خامسة عمار للدراسات0436
 التقنية والمعمارية والعمرانية

أحسن 000.0077 596 1981390600618213
عرض

المعمارية بولخصايم 05100
عبد الغني

أحسن 000.0076 538 1979211000262413
عرض

أحسن 000.0075 900 1986390103130422 تجمع مدينة العمارة0650
عرض

الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات  82 من المرسوم  للمادة           طبقا 
العمومية وتفويضات المرفق العام. يمكن للمتعهدين الراغبين في اإلطالع على نتائج التقييم العروض التقنية والمالية 
التقرب من مديرية السكن لوالية ورقلة خالل 03 أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة ,كما 
يمكن للمتعهدين المحتجين الطعن أمام اللجنة الوالئية للصفقات العمومية لوالية ورقلة خالل عشرة ) 10 ( أيام ابتداء 
من تاريخ أول صدور المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية للصفقات المتعامل العمومي أو في الصحف الوطنية 

وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.

  ANEP Nْ 2030000295      التحرير 2020/02/29 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية الحماية المدنية
مصلحة اإلدارة و اإلمداد
إعالن عن المنح المؤقت

الرقم الجبائي: 408002002030054
                   

              تطبيقا ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم 
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلم مديرية الحماية المدنية لوالية ورقلة كافة المتعهدين المعنيين بطلب 
بتاريخ   HORIZONSجريدة في  عنه  المعلن   2019/02 رقم  دنيا  قدرات  اشتراط  مع  المفتوح  الوطني  العروض 
2019/12/26 وجريدة التحرير بتاريخ 2019/12/29 المتعلق بإعادة االعتبار وتكملة وتوسعة منشآت الحماية المدنية

- حصة رقم 01 : وحدة حاسي مسعود
- حصة رقم 02: وحدة الطيبات

- حصة رقم 03 : وحدة الحجيرة
- حصة رقم 04: المركز المتقدم القصر

انه اثر تحليل العروض التقنية و المالية تقرر المنح المؤقت للعقود وفق الجدول أدناه :
المبلغإسم المقاولةالتعيين

)دج( 
مدة 

االنجاز
التنقيط
التقني

المالحظة

 حصة رقم 01  
وحدة حاسي 

مسعود

مؤسسة اشغال البناء والحفر
واالشغال الريفية مهيري محمد

الرقم الجباني
198330010045049

3 961 867,00 02
اشهر

اقل عرض100/61

 حصة رقم 03  
وحدة الحجيرة

مؤسسة اشغال البناء والكهرباء 
في

مختلف مراحله نعام مرد
الرقم الجبائي

198930140010441

2.086.879.20
02

 اشهر
اقل عرض100/71.33

 حصة رقم 04 
المركز المتقدم 

القصر

مؤسسة اشغال البناء والكهرباء
والري بن ساسي حمزة

الرقم الجباني
198530050068330

 3 872 581,3080
يوم

اقل عرض100/57

       بإمكان المتعهدين المحتجين تقديم طعونهم أمام اللجنة الوالئية للصفقات العمومية لوالية ورقلة خالل عشرة )10( 
أيام ابتداءا من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن وذلك تطبيقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 
2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يمكن لهم االتصال بالمصلحة المتعاقدة 

لالطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم في أجل أقصاه 03 أيام من اليوم األول لنشر هذا اإلعالن.

  ANEP Nْ 2030000331      التحرير 2020/02/29 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي
دائرة املقرن
بلدية املقرن

الرقم: 03/ 2020
اإ�شهار بتاأ�شي�ض جمعية ذات �شبغة حملية تخ�شع للقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 

جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات
2012 املتعلق باجلمعيات ل  12 جانفي  12/06 املوؤرخ يف  طبقا لأحكام القانون رقم 
�شيما املادة 08 منه، لقد مت هذا اليوم 2020/02/26 ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�شريح 

باإ�شهار تاأ�شي�ض جمعية ذات �شبغة حملية:
امل�شماة: جمعية ال�شدق اخلريية- باملقرن.

املقيمة : بلدية املقرن.
رئي�ض اجلمعية: عيا�شي عمر عبد القادر

تاريخ ومكان الزدياد: 1976/10/15 باملقرن
عنوان الرئي�ض: �شارع ال�شهيد حمي التجاين املقرن )بلدية املقرن(.
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تعاين عدة نوادي ريا�سية بغرداية و وليات 
يف  العراقيل  و  امل�ساكل  من  جملة  اجلنوب 
�سح  ب�سبب  ذلــك  و  لها  ــايل  امل ال�سق  ت�سيري 
�سب  يف  الو�سية  اجلهات  تعنت  كذا  و  املــوارد 
�سمن  ي�سنف  ل�سبب  العالقة  امل�ستحقات 
املجل�ض  رئي�ض  كحال  قانونه  و  كل  �سيا�سة 
يرف�ض  ـــذي  ال لــغــردايــة  الــبــلــدي  ال�سعبي 
النوادي  ممثلي  اإقــرتاحــات  و  مــبــادرات  كل 
و  يتحججون  الــذيــن  بالبلدية  الريا�سية 
بالن�سو�ض  حتركاتهم  كــل  يف  ي�ستندون 
القانونية يف املطالبة بحقوقهم امله�سومة و ما 
يقابلهم به من ن�سو�ض قانونية ي�ستند عليها 
، وقائع هذه الأزمة التي ت�سبب فيها بطريقة 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  مبا�سرة 
الن�سو�ض  كل  جتاوز  الذي  ح�سبهم  لغرداية 
جاءت  اخلا�سة  قوانينه  تطبيق  و  القانونية 
اإن�سغالت عجز عن حلها  نتيجة لرتاكمات و 
رئي�ض املجل�ض و كذا التجاوزات ال�سارخة يف 

تطبيق القانون .
ن�سخة  التحرير  تلقت  ملف  اأو  مرا�سالت  يف  و 
الريا�سية  النوادي  مطالب  تبني  منه  كاملة 
غمو�سا  خلفت  التي   %  3 منحة  �سب  خا�سة 
اآخر مرا�سلة لل�سيد وايل  يف عدم تلقيها و يف 
و  القانون  لتطبيق  كطلب  ــاءت  ج الــوليــة 
و  م�ساحلهم  اإليها  ــت  اآل التي  احلالة  عر�ض 
اأ�سبحت  يف مواجهة مبا�سرة مع م�سالح  التي 
اإجــتــمــاع  اىل  الــتــطــرق  مت  حــيــث  الــبــلــديــة 
غرداية  ببلدية  الريا�سة  و  ال�سباب  جلنة 
عليه  وافق  تق�سيم  على  العتماد  مت  حيث 
ر�سمية  مبداولة  م�سادقته  متت  و  اجلميع 
الأع�ساء  كل  باأغلبية   24/06/2019 بتاريخ 
احلا�سرين ، لكنها لالأ�سف بقيت هذه املداولة 
حبي�ست الأدراج ح�سبهم و هو ما يتنافى مع 
يف  ــوؤرخ  امل  11/10 القانون  من   55 املــادة  ن�ض 
الذي  البلدية  بقانون  املتعلق   22/06/2011

ت�سجل  و  حتــرر  ــــداولت  امل اأن  على  ين�ض 
خا�ض  �سجل  يف  الــزمــنــي  ترتيبها  ح�سب 
املحكمة  رئي�ض  مــن  عليه  موؤ�سر  و  مــرقــم 
املخت�سة اإقليميا ، توقع هذه املداولت اأثناء 
عند  احلا�سرين  الأع�ساء  جميع  من  اجلل�سة 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  ــودع  ي و  الت�سويت 
08 اأيام لدى الوايل  البلدي املداولت يف اآجل 
للمادة  جتاوز  كذا  و   ، بال�ستالم  و�سل  مقابل 
ال�سعبي  للمجل�ض  الداخلي  القانون  من   34
البلدي لبلدية غرداية و الذي ين�ض يف اأحد 
�سطوره باأن تاأتي قائمة الأع�ساء احلا�سرين 
م�سمون  بعد  الت�سويت  اأثــنــاء  املمثلني  اأو 
 .... اإ�سمه  مقابل  ع�سو  كل  يوقع  و  املداولة 
م�سمونها  �سرب  و  جتاهلها  مت  قوانني  كلها 
 10/10/2019 بتاريخ  ثم   ، احلائط  عر�ض 
جدول  يف  ت�سم  ثانية  مداولة  برجمت  مت 
اأعمالها منحة %3 ل�سنة 2019 مبح�سر جلنة 
بالبلدية  الريا�سة  و  ال�سباب  للجنة  ثــاين 
هذا  و  الأول  رئي�سها  اإ�ستقالة  بعد  ذلــك  و 
ر�ساه  لعدم  ا�ستقالته   قدم  املرا�سلة  ح�سب 
اأدرجت  التي  قانونية  الغري  التغيريات  على 
اإلغاء  اأو  تعديل  عدم  كذا  و  الأول  املح�سر  يف 
املداولة الأوىل ، لتاأتي مداولة ثالثة بتاريخ 
جــدول  يف  اأ�ــســال  حتمل  مل   25/11/2019
للمداولتني  اإلــغــاء  ل  و  تعديل  ل  اأعمالها 
 2019 ل�سنة   3% مبنحة  اخلا�سة  ال�سابقتني 
املتفرج  دور  يف  الريا�سية  النوادي  ممثلوا  و 
مداولة   15/12/2019 بتاريخ   ، املهازل  لهذه 
 3% منحة  اأعمالها  جــدول  يف  حتمل  رابعة 
ل�سنة 2019 مبح�سر جلنة ال�سباب و الريا�سة 
اأم  مق�سودة  متعددة  اأخــطــاء  على  يحتوي 
اجلهة  رف�ستها  لحقا  القانون  �سيك�سفها  ل 
خام�سة  مداولة   ،  ) غرداية  دائرة   ( الو�سية 
12/02/2020 جاء يف جدول اأعمالها  بتاريخ 
اخلا�سة   15/12/2019 مداولة  تعديل  نقطة 
يف  جاء  ما  ح�سب  حملت  التي  و   3% مبنحة 
�سارخ  متييز  و  خطرية  جتــاوزات  املرا�سالت 

للفرق  معاقبة  و  الريا�سية  ــوادي  ــن ال بــني 
امليدان  يف  النا�سطة  التناف�سية  الريا�سية 
ر�سدت  اأ�سا�ض  اأي  على  ال�سوؤال  يطرح  هنا  و 

مبالغ كبرية لفرق و حرمت منها اأخرى ؟
ببلدية  الريا�سية  النوادي  ممثلوا  اأ�سار  كما 
غرداية لوايل الولية جملة من التو�سيحات 
هذه  توزيع  يف  القانون  تطبيق  عــدم  منها 
التعليمة  ــه  ب ـــاءت  ج ــا  م خــا�ــســة  و  املــنــحــة 
يف  املــوؤرخــة   002 رقــم  امل�سرتكة  ــة  ــوزاري ال
23/10/2001 و التي تتعلق بكيفيات تطبيق 
التكميلي  املالية  قانون  من   17 املــادة  اأحكام 
النفقات  مدونة  فقرة  خا�سة   2001 ل�سنة 
اإل  ال�سابقة  املجال�ض  كل  بها  عملت  التي  و 
العتبار  بعني  الأخذ  عدم   ، احلايل  املجل�ض 
النخبوية  و  التناف�سية  الريا�سية  املمار�سات 
عدم   ،  ) تناف�سية  رابــطــة  يف  النــخــراط   (
و  الوطني  الت�سنيف  العتبار  بعني  الأخــذ 
امل�ستوى   ( الريا�سية  لالإخت�سا�سات  املحلي 
التناف�سي ( ، عدم اإ�سرتاط وثيقة النخراط 
التفتي�ض  وثيقة  و  تناف�سية  رابــطــة  يف 
و  ال�سباب  مبــديــريــة  اخلــا�ــســة  املــراقــبــة  و 
العام  للمال  مراقبة  ذلك  و  للولية  الريا�سة 
فــاإن  الأخــريتــني  النقطتني  يخ�ض  فيما  و 
لولية  الريا�سة  و  ال�سباب  مديرية  م�سالح 
طلب  ملف  ــذا  ك و  �ــســروط  حــددت  غــردايــة 
و  وا�سحة  جاءت  التي  و   2019 ل�سنة  املنحة 
الإ�ستفادة  يريد  ريا�سي  نادي  لكل  �سريحة 
تعتمد  مل  ملــاذا  هنا  الت�ساوؤل  و   ، املنحة  من 
اأن  بحكم  ال�سروط   نف�ض  البلدية  م�سالح 
نف�سه  هو  و  الريا�سي  النادي  هو  امل�ستفيد 
ال�سباب  مديرية  من   4% ن�سبة  من  امل�ستفيد 
على  �ستطرح  ت�ساوؤلت  كلها   ... الريا�سة  و 
رمبا  الــذي  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض 
 ، التوزيع  هذا  يف  عليه  يعتمد  قانون  لديه 
هي  النوادي  ممثلي  بع�ض  نفو�ض  يف  حز  ما  و 
تطبيق امل�ساواة و لي�ض العدل فالعدل يفر�ض 
الأخذ بعني العتبار الق�سام التي يلعب بها 

للتنقالت  املالية  حاجته  و  مناف�سته  النادي 
الطويلة من نقل و ماأوى و اإحتياجات اأ�سا�سية 
امل�ساواة  مبداأ  طبقت  البلدية  م�سالح  لكن 
بالق�سم  يلعب  لفريق  يعقل  فكيف   ، ح�سبهم 
بني  يلعب  فــريــق  مــع  ي�سنف  اأن  الــوطــنــي 

البلديات .
و يف اإت�سال مع رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي 
غرداية ال�سيد فخار عمر مبقر مكتبه �سرح 
ال�سكال  فاإن   2017/2018 منحة  يخ�ض  فيما 
اأما  و  املايل  املراقب  م�سالح  مع  حاليا  القائم 
ــرية  الأخ روتو�ساتها  يف  فهي   2019 منحة 
بعد متام املداولة اخلا�سة بها مع حتديد كل 
م�ساحله  حر�ض  كــذا  و  امل�ستفيدة  القوائم 
ح�سب  الــتــوزيــع  يف  الــعــدالــة  تطبيق  على 
اأما فيما يخ�ض ق�سية  و  اإحتياجات كل نادي 
الريا�سة  و  ال�سباب  جلنة  رئي�ض  اإ�ستقالة 
الرئي�ض  ذات  �سرح  فقد  غــردايــة  ببلدية 
جاء  مــا  عك�ض  �سحية  كانت  الأ�ــســبــاب  ــاأن  ب
�سرح  كما   ، الريا�سية  النوادي  مرا�سالت  يف 
م�ستندة  معايري  وفق  ت�سيري  م�ساحله  باأن 
و   ، الريا�سة  و  ال�سباب  مديرية  م�سالح  من 
ال�سباب  جلنة  برئي�ض  الت�سال  حماولة  بعد 
نقاط  لأخــذ  احلالية  بالبلدية  الريا�سة  و 
لأ�سباب  ذلك  علينا  تعذر  بالتف�سيل  اأخرى 

مهنية بحتة .

يف  النــديــة  ــاء  ــس روؤ� جعلت  الو�سعية  ــذه  ه
اأو  دعما  ناديهم  يلقى  اأن  ع�سى  متعبة  رحلة 
متويال خا�سة اأن ولية غرداية تعترب قطبا 
�سحا  تعاين  الريا�سية  النوادي  لكن  اإقت�ساديا 
درا�سة  تتطلب  اإ�ستف�سارات  كلها  التمويل  يف 
القت�سادية  ال�سركات  ملختلف  توعية  و 
عن  ذلك  و  الريا�سية  الفرق  دعم  ب�سرورة 
اإيجاد �سيغة قانونية  اأو  اأيام اإعالمية  طريق 
الــوليــات  نـــوادي  فكل  ذلــك  عليهم  حتتم 
�سواء  املالية  ال�سيولة  من  تعاين  اجلنوبية 
بوليات غرداية ورقلة الغواط وادي �سوف 
تكوينية  مدار�ض  و  ريا�سية  بقاعدة  متتاز  و 
اليد  كرة  اأو  القدم  ككرة  الريا�سات  ملختلف 
فريقي  غرار  على  باجلنوب  رائدة  هي  التي 
�سيا�سة  لكن   ، الوادي  اأوملبي  اأو  غرداية  اإحتاد 
دعم فرق ال�سمال من طرف �سركات حم�سوبة 
الــديــنــارات  مبــاليــري  بــاجلــنــوب  تتموقع  و 
النوادي  نفو�ض  تدخل  الغرية  �سيا�سة  جعل 
الغري  فالتوزيع  ذلك  حقهم  من  و  باجلنوب 
املناف�سة  يف  تعاين  جعلها  و  بفرق  اأ�سر  عادل 
�سباب بني ثور بورقلة  الريا�سية على غرار 
لكرة القدم اأو اإحتاد الغواط اأو فريق 20 اأوت 
بغرداية لكرة اليد الذي �سقط اإ�سمه و توقف 
اأموال حتى  ن�ساطه نهائيا ب�سبب عدم وجود 

ل�سراء كرات فمابالك باملناف�سة .

ب�شبب تعنت امل�شالح املعنية  و �شح املوارد املالية بغرداية   

معاناة الفرق الريا�شية باجلنوب مع احلرمان

ANEP GRATUIT  التحرير 2020/02/29 
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اأ�شرى فل�شطينيون

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

التي تندرج حتت  التاريخ والإحداث  تلك هي وقائع 
دولة  قبل  من  املنظم  الره��اب  ممار�سة  م�سمياتها 
الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  ال�رشائيلي  الحتالل 
ارتكب  ال�26  قبل   فرباير    25 الثالثاء  فبتاريخ 
جمزرته  غولد�ستاين  باروخ  ال�رشائيلي  الرهابي 
البراهيمي،  احلرم  م�سجد  يف  امل�سلني  بحق  الب�سعة 
واإ�سابة  م�سليا،   29 ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرت  التي 
امل�سجد  مبجزرة  بعد  فيما  عرفت  حيث  اآخرين   150

. البراهيمي يف اخلليل 
نفذ امل�ستوطن الإرهابي باروخ غولد�ستاين املجزرة 
النار  واأطلق  البراهيمي  احل��رم  اإىل  دخل  عندما 
الإ�رشائيلي  الحتالل  جنود  واأغلق  امل�سلني  على 
امل�سلني  ملنع  امل�سجد  اأب��واب  احلرم  يف  املتواجدون 
احلرم  خ��ارج  من  القادمني  منعوا  كما  الهرب  من 
للو�سول اإىل �ساحته لإنقاذ اجلرحى ويف وقت لحق 
خارج  الحتالل  جنود  بر�سا�س  اآخرون  ا�ست�سهد 
رفع  ما  ال�سهداء  جنازات  ت�سييع  واأثناء  امل�سجد 
ا�ست�سهدوا  منهم   29 �سهيدا،   50 اإىل  جمموعهم 

امل�سجد. داخل 
واإث���ر امل��ج��زرة اأغ��ل��ق��ت ق���وات الح��ت��الل احل��رم 
كاملة،  اأ�سهر  �ستة  ملدة  القدمية  والبلدة  الإبراهيمي 
ومن  و�سكلت  اجل��رمي��ة،  يف  التحقيق  ب��دع��وى 
املجزرة  يف  للتحقيق  »�سمغار«،  جلنة  واحد  طرف 

منها:  تو�سيات،  بعدة  حينه  يف  وخرجت  واأ�سبابها، 
وفر�ست  ق�سمني،  اإىل  الإبراهيمي  احلرم  تق�سيم 
البلدة  املواطنني يف  حياة  على  �سعبا  احتالليا  واقعا 
احلرم،  على  امل�سددة  احلرا�سات  وو�سعت  القدمية 
اجلزء  على  ال�سيادة  يف  احل��ق  لالحتالل  واأعطت 
الأكرب منه، حوايل 60 % بهدف تهويده وال�ستيالء 
احلرم  يف  الأذان  رفع  الحتالل  منع  وتكرر  عليه، 

الإبراهيمي مرات عديدة.
مقامات  احل���رم:  م��ن  املغت�سب  الق�سم  وي�سم 
اإىل  اإ�سافة  تاريخية،  و�سخ�سيات  اأنبياء،  وقبور 
ويذكر  فيه  املك�سوفة  املنطقة  وهي  احلرم،  �سحن 
يبلغ  كان  الذي  غولد�ستاين  ب��اروخ  الإرهابي  اأن 
يعد  املجزرة  ارتكابه  عند  عاما(   42( العمر  من 
من  قِدم  وقد  الدينية،  »كاخ«  حركة  موؤ�س�سي  من 
و�سكن   ،1980 عام  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
اأرا�سي  على  املقامة  اأربع«  »كريات  م�ستوطنة  يف 

اخلليل. مدينة 
نتنياهو  يقوم  الإبراهيمي  احلرم  جمزرة  ذكرى  ويف 
هو  اخلليل  يف  البراهيمي  للم�سجد  خا�سة  بزيارة 
ت�سبي  الهيكل  جماعات  من  والوزيرتان  وزوجته 
احياء  على  نتنياهو  ليعمل  ريغيف  ومريي  حوتفلي 
نهج  وبنف�س  طريقته  على  ولكن  املجزرة  ذكري 
وبنيامني  غولد�ستاين  باروخ  الإرهابي  واأ�سلوب 
عن  باحثا  واح��دة  لعملة  وجهان  كونهم  نتنياهو 
على  ليح�سل  امل�ستوطنني  قوائم  من  انتخابي  دعم 

النتخابات ال�رشائيلية  اكرب قدر من ال�سوات يف 
. القادمة 

نتنياهو  ميار�سه  الذي  والقمع  الفكري  الرهاب  ان 
بن�رش  الر�س  على  جديدة  وقائع  فر�س  وحماولة 
تنفيذ  يف  والبدا  القرن  ب�سفقة  ي�سمى  ما  خرائط 
للمدن  اجل��غ��رايف  التق�سيم  اىل  ت�سري  يافطات 
علقها  جديدة  لفتات   ن�رش  مت  حيث  الفل�سطينية 
امل��دن  م��داخ��ل  على  ريغافيم«   « حركة  ن�سطاء 
ال�رشائيليني  حتذر  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
من  جزءا  باعتبارها  والقرى  املدن  تلك  دخول  من 
القرن  ل�سفقة  وفقا  امل�ستقبلية  الفل�سطينية  الدولة 
وباللغتني  الحمر  باللون  كتبت  التي  الالفتة  وتقول 
الدولة  منطقة  تدخل  انت  »توقف!  والعربية  العربية 
الدولة  من  ج��زء  هي  املنطقة  ..ه��ذا  الفل�سطينية 

. القرن  ل�سفقة  وفقا  امل�ستقبلية  الفل�سطينية 
ول  لل�سخرية  وتدعو  م�سحكة  املمار�سات  هذه  ان 
والأعراف  القيم  بكل  ا�ستهتارا  ال  ت�سكل  ان  ميكن 
الحتالل  وان حماولت حكومة  الدولية،  والقوانني 
يافطات  بتعليق  المريكية  القرن  �سفقة  تطبيق 
لعبة  هي  امل�ستقبلية  الفل�سطينية  الدولة  اىل  ت�سري 
الذي كتبت  الورق  مرفو�سة ول ت�ساوى حتى ثمن 
�سيء  اأي  الفل�سطيني  لل�سعب  تعني  ول  عليه 
�سد  عمليات  تنفيذ  على  امل�ستوطنني  وت�سجع 
وا�ستكمال  جرائمهم  وموا�سلة  الفل�سطيني  ال�سعب 

ونهبها. الفل�سطينية  الرا�سي  �رشقة 

الإ�شرائيلي الإرهاب  وم�شل�شل  الإبراهيمي  احلرم  جمزرة 

دعت للم�شاركة يف الفعاليات املناه�شة لل�شفقة

جي�ض الحتالل ينتهي من مناورة ع�شكرية تاكي احلرب 
مع حزب اهلل

الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�س  اأعلن 
تدريبات  من  النتهاء  اجلمعة،  اأم�س 
الله  حوب  مع  احلرب  حتاكي  خا�سة 
الداخلية  اجلبهة  وتعر�س  اللبناين، 

اإىل خماطر كبرية نتيجة احلرب.
واأ�سار العالم العربية اأن التدريبات 
اجلبهة  على  املتواجدة    36 للفرقة 

 7 املدرعات  لواء  وت�سمل  ال�سمالية 
اأ�سبوعني  ا�ستمرت  جولين  ول��واء 
لرفع  تهدف  وك��ان��ت  متوا�سلني، 
للحرب  الألوية  وا�ستعداد  اجلهوزية 
املقبلة يف لبنان بالإ�سافة اإىل تفعيل 
اجلديدة  واملراقبة  ال�سيطرة  منظومة 
�ستدخل  والتي  الربية  لقوات  التابعة 

ولواء   7 املدرعات  لواء  يف  اخلدمة 
جولين.

التدريبات  اأن   36 الفرقة  قائد  وذكر 
كانت معقدة للغاية، اإذ بداأت حماكاة 
يوم عادي روتيني اإىل حالة الطوارئ 
وبعدها الدخول يف حالة هجوم ودفاع 

و�سوًل اإىل اإزالة لإزالة التهديد.

الهيئة الوطنية مل�شريات العودة تدعو ال�شعب  لال�شتباك املفتوح مع العدو 
ملواجهة �شفقة القرن

مل�سريات  الوطنية  الهيئة  دع��ت 
القرن  �سفقة  وم��واج��ه��ة  ال��ع��ودة 
املحتلة  ال�سفة  يف  �سعبنا  جماهري 
وال�ستات  ال��وط��ن  ارج���اء   وك��اف��ة 
ل�ستمرار بالفعاليات والعت�سامات 
وال�ستباك املفتوح مع العدو يف كافة 
مواقع التما�س للت�سدي جلرائمه على 

الأر�س، وملواجهة �سفقة القرن.
اأمام  الهيئة خالل وقفة   كما، ودعت 
العربية  اجلماهري  حانون  بيت  حاجز 
والت�سدي  الفل�سطيني  احلق  مل�ساندة 
والأ�سوات  التطبيع  اأ�سكال  لكل 
خمططات  مع  تت�ساوق  التي  الن�ساز 

الحتالل.
خطورة  يدرك  "�سعبنا  الهيئة  وقالت 
موا�سلة  نتيجة  وتعقيداتها  املرحلة 

على  جلرائمه  ال�سهيوين  ال��ع��دو 
الأر�����س، وا���س��ت��م��رار الن��دف��اع��ة 
عرب  حقوقنا  لت�سفية  المريكية 
ت�ستهدف  ل  التي  ال��ق��رن  �سفقة 
والوجود  الهوية  بل  فح�سب  الأر�س 
الهيئة  و���س��ددت  الفل�سطيني. 
بابتكار  �سعبنا  بقدرة  ثقتها  على 
باإف�سال  الكفيلة  الن�سالية  الأ�ساليب 
�سعبنا  جماهري  داعيًة  ال�سفقة،  هذه 
ال�سعبية  الفعاليات  يف  للم�ساركة 
اجلمعة  خالل  الهيئة  تنظمها  التي 
جرمية  الوطنية  الهيئة  القادمة.ودانت 
.حممد  بال�سهيد  والتنكيل  اغتيال 
الدولية  الهيئات  وت��دع��و  الناعم 
لن�ساف  حتيق  وفتح  اجلرمية  لدان��ة 
العربي  ال�سمت  م�ستنكرة  ال�سحية 
متوجهة  اجلرمية،  هذه  حول   الر�سمي 
دافعت  التي  �سعبنا  ملقاومة  بالتحية 

عن كرامتنا الوطنية .
وطالبت الهيئة الأمم املتحدة وهيئاتها 
م�سداقيتها  ا�ستعادة  على  بالعمل 
المريكية  الإدارة  اختطفتها  التي 
وحلفائهم،  ال�سهيوين  والكيان 
احلق  اإحقاق  على  العمل  خالل  من 
الفل�سطيني وتنفيذ قراراتها  الدولية 

الفل�سطينية. للق�سية  املن�سفة 
�سعبنا  جماهري  الهيئة  تعاهد   )6
واأن�سطتها،  فعالياتها  ا�ستمرار  على 
من  وال�سعبي  ال�سيا�سي  وحراكها 
الحتالل  اأ�سكال  لكل  الت�سدي  اأجل 
والعدوان  على �سعبنا، ويف مواجهة 

�سفقة العار الأمريكية.

اأخبار فل�شطني

اأم�س  الفل�سطينية  املقاومة  تكنْت 
م�سرية  طائرة  ا�سقاط  من  اجلمعة، 

غزة. قطاع  �سمال  اإ�رشائيلية 
واف�����ادت م�����س��ادر خ��ا���س��ة يف 
ن��ه��ا  اأ الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة 
الإ�رشائيلية  الطائرة  ا�ستهدفت 
خالل  من  كابرت"،  "كواد  نوع  من 
دخولها  بعد  �سوبها  النار  اإطالق 
قطاع  �سمال  �سماء  ق�سري  بوقت 

غزة.
وحت���ِل���ق ط���ائ���رات ا���س��ت��ط��الع 
على  مكثف  ب�سكل  اإ�رشائيلية 
�سماء  يف  متفاوتة،  ارت��ف��اع��ات 

غزة. قطاع 

املقاومة ت�شقط 
طائرةا�شرائيلية 

م�شرية �شمال 
قطاع غزة

ال�شري حممود نوفل 
حممد دعاجنة

واملعتقلني  الأ�����رشى  اأه���ايل  جل��ن��ة  ق��ال��ت 
حممود  املقد�سي  الأ���س��ري  اأن  املقد�سيني 
يوم  دخل  نا�رش"  "اأبو  دعاجنة  حممد  نوفل 
الثامن  العتقايل  عامه  املا�سي  الثالثاء 
و  العطاء  م��ن  حافلة  م�سرية  بعد  ع�رش 
بال�سجن  ُحكٍم  اأ�سل  من  والثبات،  ال�سمود 

اأعوام. لع�رشة  اإ�سافة  املوؤبد 
مدينة  "موقع  و�سل  للجنة،  بيان  يف  وجاء 
يعترب  نا�رش"  "اأبو  اأن  منه  ن�سخة  القد�س" 
مواليد  من  وهو  �سنًا  مقد�سي  اأ�سري  اأكرب 
عامًا،   62 العمر  من  ويبلغ  26/8/1948م 
وهو  "اجللبوع"،  �سجن  يف  حاليًا  ويقبع 
بنات،  و�سبع  ب��ن��اء  اأ لثالثة  واأب  متزوج 
الأ�رش،  داخل  وجوده  اأثناء  جميعا  تزوجوا 
من  اأي  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  يتمكن  ومل 
من  باأكرث  ورزق  الع�رشة،  الزفاف  حفالت 
اأبنائه  خلفه  ترك  اعتقاله  ويوم   ، حفيداً  45
�سنًا  اأكربهم  نا�رش  فكان  الع�رشة،  ال�سغار 
وحتمل  عاما  ع�رش  التا�سعة  يتجاوز  ومل 
كاملة،  العائلة  م�سوؤولية  �سامل  �سقيقه  مع 
ومل  �سنًا  اأ�سغرهن  منال  الطفلة  كانت  بينما 
وكان  حينها،  يف  �سنوات  الثالث  تتجاوز 
وبناته،  بنائه  اأ لزفاف  كثرياً  يفرح  نا�رش  اأبو 
ومنقو�سة  جمروحة  كانت  فرحته  ولكن 

عنهم". لبعده 
اأبو نا�رش �ساحب اللحية  واأ�ساف البيان "اأن 
الأ���رشى،  اإخ��وان��ه  قلوب  ياأ�رش  البي�ساء 
منه  يالقون  ملا  "يابا"  عليه  ينادي  فمعظمهم 
الأب  اأمامهم  فهو  ورقة،  تعامل  ح�سن  من 
ويحزن  لفرحهم  يفرح  العطوف،  احلنون 

ملهم". لأ
خّيم  ال�سديد  احلزن  "اأن  اإىل  البيان  ولفت 
رفيق  لفراق  دعاجنة  حممود  الأ�سري  على 
مو�سى  جمعة  ال�سهيد  جمموعته  وابن  دربه 
ا�ست�سهد  ال��ذي  اإ�سماعيل"  "اأبو  كيالة 
م�ست�سفى  يف  24/12/2008م  بتاريخ 
املنظم،  الطبي  الإهمال  نتيجة  الرملة  �سجن 
ع�رش  خم�سة  عن  يزيد  ما  اأم�سى  اأن  بعد 
رائعة  بكلمات  نا�رش  ب��و  اأ ف��رث��اه  ع��ام��ا، 
كلمات  بحقه  وكتب  القلب،  من  خرجت 

ل�ست�سهاده". ال�سنوية  الذكرى  يف  موؤثرة 
الرجل  ه��ذا  ن��ا���رش،  "اأبو  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
واأجريت  اأ�رشه،  يف  املر�س  عاي�س  ال�سابر 
اأح��د  لتغيري  عملية  وج��ي��زة  ف��رتة  قبل  ل��ه 
ال��دواء  اليوم  ويتناول  القلب،  �سمامات 
وزوجته  ب��ن��اوؤه  اأ ياأمل  متوا�سل،  ب�سكل 
قريبًا  يحت�سنوه  اأن  بال�سن  الطاعنة  واأمه 
�سفقة  اأي  اإبرام  اأن  ويوؤكدون  القد�س،  يف 
العري�س  عنوانها  يكون  اأن  يجب  تبادل 
واإل  الفل�سطيني،  والداخل  القد�س  اأ�رشى 

وبريقها". قيمتها  �ستفقد  فاإنها 

ماطبيعة اأ�شوات النفجار التي ي�شمع دويها يف قطاع 
غزةّ؟!

�سباح  الفل�سطينية  املقاومة  اأطلقت 
من  جتريبيًا  �ساروخًا  اجلمعة،  اأم�س 
مرا�سلنا  البحر.واأفاد  جتاه  غزة  قطاع 
الذي  امل��دوي  النفجار  �سوت  اأن 
اطالق  ناجت عن  مدينة غزة  �سمع يف 

البحر.وجتري  �ساروخي جتريبي جتاه 
غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  املقاومة 
منها  حماولة  يف  �ساروخية  جتاب 
اطار  يف  ال�سواريخ،  اأداء  لتطوير 
اأي  على  للرد  املقاومة  ا�ستعداد 

املقاومة  اإ�رشائيلي.وتتلك  ع��دوان 
�سواريخ  القطاع  يف  الفل�سطينية 
اإىل مدينة حيفا  الو�سول  قادرة على 
 1948 عام  املحتلة  فل�سطني  �سمال 

والتي تبعد نحو 140 كيلومرًت.
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فريو�ض كورونا: التف�شي بلغ "مرحلة حرجة 
وقد يتحول اإىل وباء �شامل"

قراءة/ حممد علي
------------------ 

ت��ي ت�����رشي��ح��ات ت��ي��درو���س يف  ت��اأ
دول  ف��ي��ه  ت��ك��اف��ح  ال���ذي  ال��وق��ت 
الفريو�س.  انت�سار  من  للحد  العامل 
مزيد  عن  ب��الغ  اإ ح��الت  وُر�سدت 
خارج  بالفريو�س  الإ���س��اب��ات  من 
واحتلت  ال��ث��اين.  لليوم  ال�����س��ني، 
رئي�سيني  مركزين  واإيطاليا  ي��ران  اإ
مناطق  اإىل  العدوى  نقل  حيث  من 
كانوا  اأ�سخا�س  طريق  عن  اأخ��رى، 
اأُ�سيب  كما  للدولتني.  زي��ارة  يف 
ي��ران��ي��ني  ع��دد م��ن امل�����س��وؤول��ني الإ
ابتكار،  مع�سومة  اآخرهم  البارزين، 
ل�سوؤون  ي���راين  الإ الرئي�س  نائبة 
تيدرو�س:  وق��ال  ����رشة.  والأ ة  امل���راأ
العامل،  بقية  يف  يحدث  ما  هو  "هذا 
و�سجل  حاليا".  الأكرب  �ساغلنا  وهو 
العامل  م�ستوى  على  الإ�سابة  عدد 
يف  ح��ال��ة  ل��ف  اأ  80 على  ي��زي��د  م��ا 
 2800 نحو  وتويف  دولة،   50 نحو 
مقاطعة  ف��ى  معظمهم  �سخ�س، 

ال�سينية. هوبى 
اأ�سواق  �سجلت  الوقت  ذات  ويف 
تراجعا  ال��ع��امل  ن��ح��اء  اأ يف  الأ�سهم 
اأن  من  خم��اوف  و�سط  حاد  ب�سكل 
ال�سفر  على  املتزايدة  القيود  توؤدي 

التجاري. الن�ساط  من  احلد  اإىل 
ــا  ــورون ك خــريــطــة  عــلــى  جــديــدة  دول 
بالعامل  ملواجهته  مــ�ــشــددة  واإجــــراءات 

العربي
�سلطنة  يف  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
ع��م��ان ارت��ف��اع ع��دد الإ���س��اب��ات 
حالت،  اأربع  اإىل  كورونا  بفريو�س 
عمليات  ال�����س��ل��ط��ات  واأوق���ف���ت 
بوا�سطة  والت�سدير  ال���س��ت��رياد 
ما  اأ خ�سب.  ميناء  يف  يرانية  اإ �سفن 

الدينية  الرحالت  وقف  فقرر  لبنان 
تف�سيا  ت�سهد  ال��ت��ي  ال���دول  م��ع 
اخلطوط  اأعلنت  كما  للفريو�س، 
الرحالت  تعليق  القطرية  اجلوية 
واأ�سفهان  و�سرياز  م�سهد  واإىل  من 
م�رش  �رشكة  وقالت  قتا.  موؤ يران  باإ
ا�ستئناف  �سرتجئ  ن��ه��ا  اإ للطريان 
ب�سبب  ليها  واإ ال�سني  من  رحالتها 
ال�رشكة  وكانت  الفريو�س.  تف�سي 
الأول  يف  ال�سني  مع  رحالتها  علقت 
اأن  على  اجل��اري  فرباير/�سباط  من 
نف�سه  ال�سهر  من   27 يوم  نفها  ت�ستاأ
عن  عدلت  لكنها  اخلمي�س(،  )غ��دا 

ذلك.
ت�سجيل  الثالثاء  اجلزائر  واأعلنت 
بفريو�س  لالإ�سابة  موؤكدة  حالة  اأول 
ل�سخ�س  احلالة  اأن  مو�سحة  كورونا، 
فرباير/  17 يوم  البالد  دخل  اإيطايل 
يف  حاليا  موجود  وهو  احلايل،  �سباط 
م�ست�سفيات  باأحد  ال�سحي  احلجر 

اجلزائرية. العا�سمة 
يرتاجع الوفيات  معدل  ال�شني.. 

فيها  ن�����س��اأ  ال��ت��ي  ال�����س��ني،  ويف 
ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت  ال��ف��ريو���س، 
الوفيات  جمموع  ارتفاع  الأربعاء 
 2715 اإىل  ك��ورون��ا  ع��ن  الناجمة 
ال�ساعات  يف  �سجلت  بعدما  حالة، 
�سخ�سا،   52 وف��اة  املا�سية   24 ال�
للوفيات  يومي  معدل  ق��ل  اأ وه��و 
�سابيع.  اأ ثالثة  خالل  البالد  ت�سجله 
يف  الوطنية  ال�سحة  جلنة  وقالت 
حت��دي��ث��ه��ا ال��ي��وم��ي ل��الإح�����س��اءات 
عدد  اإن  الفريو�س  بتف�سي  املتعلقة 
ال�ساعات  خ��الل  اجل��دد  امل�سابني 
اأ�سخا�س،   406 بلغ  املا�سية   24 ال�
 )401 ( منهم  ال�ساحقة  الأغلبية 
بوؤرة  هوبي،  مقاطعة  يف  يقطنون 

التي  ال��ب��الد(،  )و���س��ط  ال��ف��ريو���س، 
اجلديدة  الوفيات  كل  فيها  �سّجلت 
يرتفع  وبذلك  ا�ستثناء؛  دون  من 
يف  بالفريو�س  امل�سابني  جمموع 
ل��ف  اأ  78 م��ن  اأك���رث  اإىل  ال�����س��ني 
ال�سلطات  ����س���ارت  واأ ���س��خ�����س. 
تاثلوا  من  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سينية 
ل��ل�����س��ف��اء جت���اوز ع���دد امل�����س��اب��ني 
التوايل.  على  الثامن  لليوم  اجل��دد 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  وظهر 
دي�سمرب/ اأواخ���ر  يف  م���ر  الأ ب��ادئ 
ووهان  مبدينة   2019 الأول  كانون 
الربية،  احليوانات  لبيع  �سوق  يف 
انتقال  حركة  مع  ب�رشعة  وانت�رش 
عطلة  لتم�سية  للمواطنني  كثيفة 
يناير/ يف  القمرية  ال�سنة  ���س  راأ

.2020 الثاين  كانون 
يف  ال�سينية  ال�سلطات  وفر�ست 
على  حجًرا  الثاين  يناير/كانون   23
 11 �سكانها  ع��دد  البالغ  ووه��ان، 
اأنحاء  �سائر  واأغلقت  ن�سمة،  مليون 
الالحقة.  ي��ام  الأ يف  هوبي  مقاطعة 
بعثة  رئي�س  ق��ال  اأخ��رى،  جهة  من 
ال�سني  اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة 
لي�س  "العامل  اإن  ي��ل��وورد  اآ برو�س 
فريو�س  انت�سار  ملواجهة  م�ستعدا 
-العائد  يلوورد  اآ و�رشح  كورونا". 
مقر  يف  لل�سحفيني  ال�سني  م��ن 
م�ستعدين  "ل�سنا  بجنيف-  املنظمة 
من  ���س��واء  ن��ك��ون،  اأن  يجب  كما 
عليكم  املادية..  و  اأ النف�سية  الناحية 
مع  للتعامل  م�ستعدين  تكونوا  اأن 
اأو���س��ع،  م�ستوى  على  ال��ف��ريو���س 
ب�رشعة".  ذلك  يح�سل  اأن  ويجب 
قاليم  واأ مدن  عدة  البعثة  وزارت 
تف�سي  بوؤرة  ووهان  فيها  مبا  �سينية، 
وب���اء ف��ريو���س ك��ورون��ا ل��درا���س��ة 
يلوورد  اآ ورح��ب  ث��اره.  واآ تطوراته 
الوباء،  لحتواء  ال�سني  به  تقوم  مبا 
على  تقييمه  يف  الفريق  "اأجمع  وقال 
اأمر  نه  اإ الفريو�س؛  م�سار  غريوا  اأنهم 

. مده�س"
اجلنوبية كوريا 

كوريا  اأعلنت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
 169 ت�سجيل  الأربعاء  فجر  اجلنوبية 
كورونا،  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
فيها  الإ���س��اب��ات  اإج��م��ايل  لريتفع 
يونهاب  وكالة  فادت  واأ  .1146 اإىل 

�سجلت  اجلنوبية  كوريا  باأن  نباء  لالأ
الإ�سابة  جراء   12 رقم  الوفاة  حالة 
وكالة  وذك��رت  كورونا.  بفريو�س 
القوات  اأن  الفرن�سية  ال�سحافة 
اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  الأم��ريك��ي��ة 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  اأول  اأعلنت 

�سفوفها. يف 
اإيران

الوفيات  جمموع  بلغ  ي��ران،  اإ ويف 
لت�سجل  حالة،   19 كورونا  بفريو�س 
لوفيات  ع��دد  اأع��ل��ى  بذلك  ال��ب��الد 
وبلغ  ال�����س��ني.  خ���ارج  ال��ف��ريو���س 
وفقا  حالة،   139 الإ�سابات  ع��دد 
املتحدث  اأعلنه  حم��دث  لإح�����س��اء 
كيانو�س  ال�سحة  وزارة  با�سم 
بيان  يف  الأربعاء  اليوم  بور  جهان 
وق��ال  ال��ر���س��م��ي.  التلفزيون  ع��رب 
يف  روحاين  ح�سن  يراين  الإ الرئي�س 
الر�سمي  املوقع  نقلها  ت�رشيحات 
ي�سبح  األ  يجب  نه  اإ اليوم  للرئا�سة 
يد  يف  "�سالحا  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
نتاج  والإ العمل  لتعطيل  اأعدائنا 
���س��اب��ق،  وق���ت  ويف  البالد".  يف 
اإ�سابة  الطبية  الختبارات  اأظهرت 
اأع�ساء  واأح��د  ال�سحة  وزير  نائب 
وق��ال  ك��ورون��ا.  بفريو�س  ال��ربمل��ان 
يف  �سادقي  حممود  الربملان  ع�سو 
"الختبارات  اإن  تويرت  على  تغريدة 
ث��ب��ت��ت اإ���س��اب��ت��ي ب��ك��ورون��ا.. ل  اأ
يف  البقاء  يف  كبري  اأم��ل  ي��ح��دوين 
وزير  نائب  اأ�سيب  كما  العامل".  هذا 
اإ�سابته  واأعلن  ي��راين،  الإ ال�سحة 
الإنرتنت  على  م�سور  ت�سجيل  يف 

ر�سمية. اإعالم  و�سائل  بثته 
اأمريكا خماوف يف 

للتحكم  الأمريكية  املراكز  وقالت 
نها  اإ منها  وال��وق��اي��ة  م��را���س  ب��الأ
كورونا  لفريو�س  انت�سارا  تتوقع 
ال  ال�سوؤ لكن  املتحدة،  الوليات  يف 
و�رشح  ذلك؟"  �سيح�سل  "متى  هو: 
ليك�س  اأ الأم��ريك��ي  ال�سحة  وزي��ر 
من  خم���زون  "لدينا  ن��ه  ب��اأ اآزار 
اأجل  من  يكفي  ل  لكنه  الكمامات، 
كورونا"،  فريو�س  لتف�سي  الت�سدي 
عن  ال��ن��اج��م  ال��و���س��ع  اأن  واع��ت��رب 
مقلق  واإيطاليا  ي��ران  اإ يف  كورونا 

جدا.

"مرحلة حا�شمة"  اإىل  و�شل  قد  كورونا  تف�شي فريو�ض  اإن  تيدرو�ض غيربيي�شو�ض،  العاملية،  ال�شحة  منظمة  عام  مدير  قال 
اإىل وباء �شامل". اأن يتحول  "احتمالت  وهناك 

 ك�����س��ف زع���ي���م حت��ال��ف
الإ�رشائيلي، بي�س   اأزرق-اأ
وجود عن  غانت�س،   بيني 
ل�رشب ع�سكرية   خطة 
 امل��ن�����س��اآت ال��ن��ووي��ة يف
مع مقابلة  ويف  ي����ران.   اإ
���رشائ��ي��ل��ي��ة، ق��ال  ق��ن��اة اإ
هيئة رئ��ي�����س   غ��ان��ت�����س، 
جلي�ِس ال�سابقة   الأرك��ان 
اأن ال�سهيوين،   الحتالل 
�رشب خيار  ميتلك   كيانه 

ن��ه واأ ي��ران  اإ يف  النووية   املن�ساآت 
و�سيعمل اخل��ي��ار  بهذا   �سيحتفظ 
عليه، احل��ف��اظ  ع��ل��ى   ب��ا���س��ت��م��رار 
قد ال���رشائ��ي��ل��ي��ني  اأن  اىل   م�سريا 
من يوم  يف  ل�ستخدامه   ي�سطرون 
يام، على حد قوله. واأعرب غانت�س  الأ
اإىل كيانه  ي�سطر  ب��األ  الم��ل   عن 

اخليار لهذا  .اللجوء 
حكومِة يف  اخلارجية  وزي��ر   وك��ان 
ي�رشائيل ال�سهيونية   الح��ت��الل 
وق�سفها، يران  اإ مبهاجمة  هدد   كات�س 

نووية اأ�سلحة  ن��ت��اِج  اإ م��ن   ملنعها 
ادعائه. ح�سب  عليها  احل�سول   اأو 
يهدد الإ�رشائيلي  الكيان  اأن   يذكر 
�سد هجمات  ب�سن  بعيد  زمن   منذ 
مل لكن  يرانية،  الإ النووية   املن�ساآت 
كما تهديداته،  تنفيذ  على   يتجراأ 
منذ اك��دت  ي��ران��ي��ة  الإ ال��ق��ي��ادة   ان 
اأي على  بقوة  �سرتد  نها  باأ  �سنوات 
من البالد  له  تتعر�س  قد   اإع��ت��داء 
غريه من  او  ال�رشائيلي  الكيان  .قبل 
ق.د

الت�سليل حملة  اأن  �سوريا   اأك��دت 
 ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ت��رك��ي��ا وال���دول
القليلة يام  الأ خالل  �سدها   الغربية 
الذي الكبري  الدعم  ثبتت  اأ  املا�سية 
املا�سية ال�سنوات  طيلة   قدمته 
ال��دول تلك  الآن  بتقدميه   وت��ق��وم 
امل�سلحة الإره��اب��ي��ة   للمجموعات 
راهنت ال��ذي  الكبري   وال�ستثمار 
املعادية خمططاتها  لتنفيذ   عليه 

ال�سوري ال�سعب  .لتطلعات 
وزارة يف  م�سوؤول  م�سدر   وق��ال 
ل�" ت�رشيح  يف  واملغرتبني   اخلارجية 
الت�سليل حملة  ثبتت  اأ انه   �سانا": 
 ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ت��رك��ي��ا وال���دول
العربية اجلمهورية  �سد   الغربية 
القليلة ي����ام  الأ خ��الل   ال�����س��وري��ة 
قدمته الذي  الكبري  الدعم   املا�سية 
وتقوم املا�سية  ال�سنوات   طيلة 

وعلى ال���دول  تلك  الآن   بتقدميه 
للمجموعات الرتكي  النظام   راأ�سها 
وال�ستثمار امل�سلحة   الإره��اب��ي��ة 
الدول هذه  عليه  راهنت  الذي   الكبري 
لتطلعات املعادية  خمططاتها   لتنفيذ 
بالق�ساء املتمثلة  ال�سوري   ال�سعب 
�سيادته على  واحلفاظ  الإرهاب   على 

ره �ستقرا "وا .
العربي "اجلي�س  اأن  امل�سدر   واأك��د 

�سابيع الأ خالل  جنح  الذي   ال�سوري 
املواطنني ماليني  حترير  يف   الأخرية 
يف �سي�ستمر  الإره���اب  خطر   م��ن 
الوجود نهاء  باإ املتمثلة  مهامه   تنفيذ 
اأنحاء �سوريا وعدم  الإرهابي يف كل 
يف واأدواتها  الغربية  للدول   ال�سماح 
على الإرهابيني  هوؤلء  �سيطرة  بيد   تاأ

مب�سريه وحتكمهم  ."�سعبنا 
ق.د

غانت�ض يك�شف عن خطة الكيان لق�شف مواقع نووية ايرانية

�شوريا: "ه�شترييا تركية،غربية" اثر انت�شارات جي�شنا

على  ت����راك  اأ ج��ن��ود  �سبعة  ق��ت��ل 
ق��وات  �سنته  ق�����س��ف  يف  ق����ل  الأ
على  حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء 
الليبية  بالعا�سمة  معيتيقة،  قاعدة 
العامة  القيادة  وقالت  طرابل�س. 
نها  اإ حفرت،  بقيادة  الليبي  للجي�س 
ال�سباط  عمليات  غرفة  ق�سفت 
اجلوية،  معيتيقة  بقاعدة  ت��راك  الأ
م�سرية  تركية  ط��ائ��رة  وا�سقطت 

الليبية.  العا�سمة  جنوب 
يتلقاها  ملة  موؤ �رشبات  �سوريا،  بعد 
طيب  رج���ب  ال���رتك���ي  ال��رئ��ي�����س 
اعلنت  حيث  ليبيا،  يف  اردوغ���ان 
التابعة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة 
ق�سفت  ان��ه��ا  حفرت  خليفة  ل��ل��واء 
ال�سباط  عمليات  غرفة  باملدفعية 
اجلوي  معيتيقة  مطار  يف  الت��راك 
قادة  وو�سف  طرابل�س  بالعا�سمة 

دقيقة.  بانها  ال�رشبة  ع�سكريون 
وا���س��اف ق��ي��ادة ق���وات ح��ف��رت ان 
من  عدد  مقتل  عن  ا�سفر  الق�سف 
اخرين  وا�سابة  التراك  الع�سكريني 
ال�سباط  وان  خا�سة  �سباط،  بينهم 
ت�سيري  عن  امل�سوؤولون  هم  التراك 
امل�سرية. الرتكية  "بريقدار"  طائرات 
ا�ستبقت  ح��ف��رت  ق����وات  وك��ان��ت 
تركية  ط��ائ��رة  با�سقاط  الق�سف 
بح�سب  طرابل�س  جنوب  م�سرية 
قادة  عن  اعالمية  م�سادر  نقلت  ما 
مقتل  بعد  وذلك  ليبيني،  ع�سكريني 
ا�سخا�س  خم�سة  من  كاملة  عائلة 
على  الرتكي  للطريان  ق�سف  يف 
العا�سمة  جنوب  الرواجح  منطقة 

. بل�س ا طر
الرتكي رجب طيب  الرئي�س  ان  يذكر 
من  قتلى  ب�سقوط  اعرتف  اردوغان 
املرتزقة  وامل�سلحني  الرتكية  القوات 
الدائرة  املعارك  خالل  لها  التابعني 
الليبية  ال��ع��ا���س��م��ة  اط����راف  يف 

 . بل�س ا طر
نقلت  تركيا  ان  بالذكر  ج��دي��ر  و 
وم�سوؤولني  اعالمية  مواقع  بح�سب 
املرتزقة  من  كبرية  اع��داد  غربيني 
ليبيا  اىل  �سوريا  من  والرهابيني 
هناك  الدائرة  املعارك  يف  للم�ساركة 
الوطني  الوفاق  حكومة  دعم  بهدف 

ال�رشاج. فائز  بقيادة 
عملية  فان  املتحدة  المم  وبح�سب 
التي  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ح��ف��رت  ال��ل��واء 
املا�سي  ني�سان  ابريل  يف  انطلقت 
طرابل�س  العا�سمة  على  لل�سيطرة 
مقتل  ع��ن  الن  ح��ت��ى  ا���س��ف��رت 
نزوح  اىل  ا�سافة  اللف  وا�سابة 
عن  الفا  وخم�سني  مئة  م��ن  اك��رث 

. مناطقهم 
اإدلب  تركيا.. وحماولت جر الناتو اإىل 

اأم�س  الأطل�سي  �سمال  حلف  يعقد 
من  بطلب  طارئا  اجتماعا  اجلمعة 
من  عدد  مقتل  خلفية  على  تركيا 
ال�سورية،  اإدلب  يف  تراك  الأ اجلنود 
من  ن��ق��رة  اأ تطلب  اأن  ميكن  ف��م��اذا 
 ،" اليوم  رو�سيا   " وبح�سب  احللف؟  
حلف  اإىل  جلوئهم  يف  تراك  الأ يحاول 
وجر  العون  طلب  الأطل�سي،  �سمال 
من  �سوريا،  يف  التورط  اإىل  الناتو 
الرابعة  املادتني  من  ال�ستفادة  خالل 
وثيقة  يف  ال��واردت��ني  واخل��ام�����س��ة 
يف  ال�����س��ادرة  التاأ�سي�سية  احللف 

.1949 بريل  اأ  4 بتاريخ  وا�سنطن 
معاهد  من  الرابعة  امل��ادة  وتن�س 
:"الأع�ساء  اأن  على  الأطل�سي  �سمال 
فيما  يت�ساورون  �سوف  احللف  يف 
الأط��راف  من  اأي  راأى  كلما  بينهم 
ا�ستقالله  اأو  قليمية  الإ �سالمته  اأن 
الأطراف  من  اأي  اأمن  و  اأ ال�سيا�سي 
فهي  اخلام�سة،  امل��ادة  م��ا  اأ مهدد". 
اجلماعي"،  "الدفاع  مب��ب��داأ  معنية 
الأط���راف  تتفق  ن�سها:"  وي��ق��ول 
�سد  م�سلح  ه��ج��وم  اأي  اأن  على 
اأو  اأوروب�����ا  يف  اأك���رث  و  اأ ع�����س��و 
هجوما  يعترب  ال�سمالية  اأمريكا 
يتفقون  وبالتايل  جميعا،  �سدهم 
هذا  مثل  حدوث  حالة  يف  نه  اأ على 
واحد  كل  ميار�س  امل�سلح،  الهجوم 
النف�س  عن  الدفاع  يف  حقه  منهم 
يف  به  املعرتف  اجلماعي  الدفاع  و  اأ
املتحدة،  الأمم  ميثاق  من   51 امل��ادة 
الأط���راف  اأو  ال��ط��رف  و�سي�ساعد 
على  الهجوم  هذا  ملثل  تتعر�س  التي 
بالتكاتف  اأو  منفرد  ب�سكل  الفور 
م��ع الأط����راف الأخ����رى، وات��خ��اذ 
مبا  �رشورية،  تراها  التي  الإجراءات 
امل�سلحة،  القوات  ا�ستخدام  ذلك  يف 
يف  الأمن  على  واحلفاظ  ل�ستعادة 

الأطل�سي". �سمال  منطقة 
اإدلب  يف  التوتر  خف�ض  يجب  الناتو:  حلف 

لرتكيا دعمنا  عن  ونعرب 
�سمال  حل��ل��ف  ال��ع��ام  م���ني  الأ دع��ا 
�ستولتنربغ،  ين�س  الأط��ل�����س��ي، 
اجلمعة،  ال��ي��وم  و���س��وري��ا،  رو�سيا 
بعد  وقال  اإدلب  يف  الهجوم  لوقف 
اإن  التحالف  �سفراء  م��ع  اجتماع 
ودعا  تركيا.   مع  مت�سامن  احللف 
و�سوريا  رو�سيا  موؤتر �سحفي  خالل 
اجلوية  وال�رشبات  الهجمات  لوقف 
ورو�سيا  �سوريا  "ندعو  واأردف   .
امل�ساعي  يف  الكاملة  للم�ساركة 
لإيجاد  املتحدة  الأمم  تقودها  التي 
�سوريا"  يف  لل�رشاع  �سيا�سي  حل 

تعبريه. ح�سب 
الرو�سية،  الدفاع  وزارة  واأ�سارت 
يف  ق�سفت  ال�سورية  القوات  اأن 
بلدة  م��ن  ب��ال��ق��رب  دل���ب  اإ منطقة 
املوجودة  الرتكية  القوات  بيهون، 
ينبغي  ل  والذين  الإرهابيني،  بجانب 
اأن  الوزارة  واأكدت  هناك.  وجودهم 
تنفذ  مل  الرو�سية  احلربية  الطائرات 
وقت  املنطقة  يف  جوية  �رشبات  اأي 
بذلت  مو�سكو  واإن  الواقعة  حدوث 
مبجرد  للم�ساعدة  و�سعها  يف  ما  كل 
الرتكية.  القوات  بوجود  علمت  اأن 
ن���ه وف��ق��ا ل���وزارة ال��دف��اع  ي��ذك��ر اأ
امل�سلحة  العنا�رش  حاولت  الرو�سية، 
ال�سام"  حترير  "هيئة  لتنظيم  التابعة 
النطاق  وا�سع  هجوم  �سن  الإرهابي 
باإدلب،  الت�سعيد  خف�س  منطقة  يف 
تعر�س  العملية  هذه  تنفيذ  وخالل 
من  للق�سف  ت��راك  الأ الع�سكريون 
ال�سورية.  احلكومية  القوات  قبل 
با�ستهداف  اجلمعة،  تركيا،  وردت 
���س��وري،  ه���دف   200 م��ن  اأك����رث 
ع�سكرية  ل��ي��ات  اآ ع���دة  وت��دم��ري 
اأعلن  م��ا  بح�سب  وذل��ك  �سورية، 

الرتكي. الدفاع  وزير 
ق/د

اأردوغان يتلقى �شربات موؤملة ويعرتف 
بخ�شائره يف ليبيا 
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يف ظل النقا�ض حول اإر�شاء �شناعة �شينمائية يف اجلزائر

منتجون يعلنون عن تاأ�شي�ض جمعية لرتقية 
الفن ال�شابع

علي  حممد 
------------------ 

ع��رف��وا  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ا   15 ب����ادر 
ال�سينما  جم��ال  يف  ب��داع��ات��ه��م  ب��اإ
املنتجينت  ج��م��ع��ي��ة  ���س��ي�����س  ب��ت��اأ
حيث  اجل��زائ��ري��ني،  ال�سينمائيني 
الإع��الم��ي��ني،  م��ع  ل��ق��اء  لهم  ك��ان 
ب�سارع  ال�سينما  مببنى  اأم�س،  اأول 
ك�سفوا  حيث  مهيدي،  بن  العربي 
لهذا  ال��ع��ري�����س��ة  اخل��ط��وط  ع��ن 
����رشة  الأ راود  ال���ذي  امل�������رشوع 
حماولة  ف��رتة،  منذ  ال�سينمائية 
ال�ساحة  اإىل  املبدعني  �سوت  اإعادة 
التي  ال��ق��رارات  يف  ���رشاك��ه��م  واإ
لعل  املحلي  ال�سابع  بالفن  تتعلق 

وي�ساهم  مكانته  ي�ستعيد  وع�سى 
كان  كما  وال�سناعة  القت�ساد  يف 
طرق  التي  العز  �سنوات  يف  الأمر 

العاملية. بواب  اأ فيها 
حجاج  بلقا�سم  امل��خ��رج  وحت��دث 
الو�سع  يف  اجلزائرية  ال�سينما  عن 
يتعلق  م��ر  الأ اأن  معتربا  احل��ايل، 
بح�سور  ت��ك��ت��ف��ي  ل  بجمعية 
بل  بالتفرج  والكتفاء  التكرميات 
ل��ح  واأ الن��ت��اج  عجلة  دف��ع  عليها 
حلرية  جم��ال  منح  ����رشورة  على 
ت�ساهم  تقرتح،  فهي  لها،  العمل 
تطلب  باملقابل  لكنها  روؤى  وتقدم 
كل  يف  امل�سوؤولون  ي�ساركها  اأن 
على  بالفائدة  يعود  نه  �ساأ من  ما 
املحلية،  ال�سينمائية  ال�ساحة 

كل  عن  القيود  رف�س  على  ملحا 
ترقية  يف  ت�ساهم  التي  املبادرات 
حجاج  واأ�ساف  ال�سينمائي،  العمل 
الثقايف  نتاج  »الإ ذاته  ال�سياق  يف 
يحتاج  عامة  ب�سفة  وال�سينمائي 
اأن  ميكن  ل  بداع.  الإ حلرية  �سا�سا  اأ
امل�سوؤولني  على  م�ساعدين،  نبقى 
ف�����س��ح امل���ج���ال ل��ن��ا لإر����س���اء 
ت�سمح  �سينمائية  ديناميكية 
مداخيل  له  تكون  اأن  الفن  لهذا 
اآخ��رون  خم��رج��ون  ليقدم  مالية« 
بو�سو�سي،  لطفي  غ���رار  ع��ل��ى 
قا�سم  جعفر  ���س��وي��خ،  يا�سمني 
لإع��ادة  ف��ك��ار  واأ اق��رتاح��ات  جملة 
املحلي  ال�سينمائي  احلقل  بعث 
ال�سحيحة.  ال�سكة  اإىل  واإعادته 

عليها  ركز  التي  املحاور  بني  من 
ن��ت��اج  ل��ة الإ امل��ت��ح��دث��ون، م�����س��اأ
املعنيون  ل��ج  اأ حيث  ال�سينمائي، 
املعايري  م��راج��ع��ة  ����رشورة  على 
ال�سندوق  وف��ق��ه��ا  ي�سري  ال��ت��ي 
الإحلاح  مع  الفن،  لتنمية  الوطني 
بتقدمي  باملطالبة  النوعية،  على 
تطلعات  م�ستوى  يف  ن��ت��اج��ات  اإ
للدعم  بواب  الأ فتح  مع  اجلماهري، 
مع  نتاج  الإ موؤ�س�سات  طرف  من 

العملية.. يف  ال�سفافية  �سمان 
التكوين،  لة  مل�ساأ املنتجون  وتطرق 
ال�سينما  ت�����س��ال��ح  و������رشورة 
حيث  اجل��زائ��ري��ة،  ���س�����س��ة  وامل��وؤ
من  ي��ب��داأ  م��ر  الأ اأن  ه��وؤلء  اعترب 
جعفر  املخرج  اعترب  ذ  اإ املدار�س، 
ف��الم  الأ انتاج  �سعوبة  اأن  قا�سم 
فح�سب،  بالإمكانيات  ترتبط  ل 
ي�����س��ا،  ب��ل ب��ع��وام��ل ال��ت��ك��وي��ن اأ
مادة  اإدراج  ���رشورة  تكمن  وهنا 
الرتبوية،  ال��ربام��ج  يف  ال�سينما 
عن  اأي�سا  املنتجون  حت��دث  كما 
اعتربوا  الذين  ال�سينما  قاعات 
البلديات  طرف  من  ت�سيريها  ان 
املخت�سني،  عن  بعادها  اإ يعني  ل 
املخرجون،  ي�ساهم  اأن  من  بد  ل  ذ  اإ
الن�سطاء  من  وغريهم  املنتجون 
ملء  يف  ال�سينمائي  امل��ج��ال  يف 
ع�ساق  واإرج���اع  ال��ق��اع��ات،  ه��ذه 
ثقافة  لإر�ساء  ليها  اإ ال�سابع  الفن 
اأن  بعد  املجتمع؛  يف  �سينمائية 
ال�����س��ن��وات  يف  ع��زوف��ا  ���س��ه��دت 

الأخرية.

لل�شينما،  اجلزائريني  املنتجني  جمعية  تاأ�شي�ض  عن  باجلزائر،  ال�شابع  الفن  �شاحة  يف  املعروفني  املخرجني  من  جمموعة  اأعلن 
املهنة، اخلطوط  له يف  اآخرون  و زمالء  بلقا�شم حجاج  اأو�شح  اأم�ض، حيث  اأول  ال�شينماتيك،  بقاعة  ن�شطوها  على هام�ض ندوة 

ال�شينماتوغرايف.. املجال  وترقية  الن�شاط،  هذا  مزاولة  ظروف  ت�شني  اإىل  اأ�شحابها  ي�شعى  التي  املبادرة  لهذه  العري�شة 

 ن������ظ������م
 ب��اجل��زائ��ر
�سمة لعا  ا
 ح������ف������ل
�سيقي  مو
 ت��ق��ل��ي��دي
 ي����اب����اين
كو قا ا و " 
" بي  ميا
 )ط���ب���ل و
من  ن����اي( 
 اح�����ي�����اء

و الطبل  يف  يو�سيكو  ه��ارا   املغنية 
امام الياباين  الناي  يف  يوكو   كوجيمو 

غفري .جمهور 
زي مرتديا  الن�سوي  الثنائي  اعتلى   و 
ت�سفيقات حتت  ا�سود  و  احمر   كيمونو 
زي��دون اب��ن  قاعة  من�سة   اجلمهور، 
اكت�ست التي  الفتح  ريا�س   بديوان 
خالل من  التقليدية  اليابانية   اللوان 
خطيا م�سفوفة  يابانية  ب�ستائر   ديكور 

بنف�سجية حرير  بقطع  .مزينة 
قدمت ال��زم��ن،  م��ن  �ساعة  خ��الل   و 
ع�رش نحو  اجلمهور  ام��ام   الفنانتان 
الطابع يف  مو�سيقية   م��ق��ط��وع��ات 
خمتلف ت�سور  التقليدي   ال��ي��اب��اين 

الريفية احلياة  .و�سعيات 
الم�سية ه���ذه  ب��رن��ام��ج  ت�سمن   و 
متنا�سقا جمهورا  ا�ستقطبت   ال��ذي 
معزوفات اليابانية  الثقافة  اإىل   مييل 
و اآك��ي  ب��ازارا  بار  "تاو  منها   عديدة 
من دانغاكو  و"كاغاري   كوازومي" 
"بو�سياوازي و  طاطارا"  طوكي   طرف 

واأخرى .تايكو" 
الياباين املو�سيقي  الثنائي  جنح   وقد 
ال�سعبية مبو�سيقاه  ي�سور  اأن   يف 

"الطبخ مثل  التقليدية   الريفية   احلياة 
ين�سطه ب��ه��ي��ج  "حفل  و   باخلزف" 
مو�سيقى اإىل  بالإ�سافة   �سيادون" 

مر�سوم �رشيط  وهو  ."ناروتو" 
ه��ارا الثنائي  بعد  فيما  خ�س   وق��د 
اجلمهور يوكو  وكوجيما   يا�سيكو 
بحيث احل�سور   ا�ستح�سنها  ة   مبفاجاأ
و"ديزيرت "فيي�ستا"  معزوفتي  دت��ا   اأ
الأغنيتني من  تواليا  امل�ستلهمة   روز" 
لولد "يا  البحارة  لفرقة   امل�سهورتني 

�ستينغ-مامي الثنائي  و  حال"  .ديرو 
مبعزوفاته احل�سور  م��ت��ع  اأ اأن   وبعد 
الركح خارج  احلفل  بعد  الثنائي   خرج 
�سكل حيث  اخلارج  نحو  تاما   والقاعة 
عزفه ووا���س��ل  حلقة  اجل��م��ه��ور   م��ع 
اأخ��رى جهة  م��ن  اجل��م��ه��ور.     لم��ت��اع 
مع كثريا  املو�سيقي  الثنائي   تفاعل 
بربنامج ا�ستمتع  ال���ذي   اجل��م��ه��ور 
البعثة ح�����رشت��ه  ال���ذي  احل��ف��ل   ه���ذا 
يف املعتمدة  اليابانية   الديبلوما�سية 

ئر .اجلزا
)طبل ميابي"  "واقاكو  حفل  ان   يذكر 
وقد ال��ي��اب��ان  �سفارة  نظمته   ون��اي( 
العا�سمة باجلزائر  وحيد  لعر�س  .برمج 
ق/ث 

ال�سالح الويل  مقام  فتح  اإعادة   مت 
بالواجهة عودة  بن  حممد   �سيدي 
كان الذي  وهران،  ملدينة   البحرية 
بعد وذل��ك  �سنوات  لعدة   مغلقا 

تهيئته اأ�سغال  من  .النتهاء 
يحمل الذي  املقام،  هذا   ويتو�سط 
ال���دللت م��ن  الكثري   باملنطقة 
حديقة وال��رتاث��ي��ة،   ال��ت��اري��خ��ي��ة 
و ا���س��م��ه  حت��م��ل  ال��ت��ي   الت�سلية 
عملية ب���دوره���ا  ع��رف��ت   ال��ت��ي 
مكنتها وا�سعة  التهيئة   اإع���ادة 
للعائالت قبلة  ت�سبح  اأن   م��ن 
�سيما ل  املدينة،  ولزوار   الوهرانية 
بي�س الأ البحر  على  املطل   موقعها 

�سط ملتو .ا

ال�سعبي املجل�س  رئي�س   وذك��ر 
 ال��ب��ل��دي ل���وه���ران، ن���ور ال��دي��ن
من "الهدف  اأن  باملنا�سبة   بوخامت، 
ال��رتاث اإح��ي��اء  ه��و  العملية   ه��ذه 
خالل من  وهران  ملدينة   الالمادي 
الف�ساء ل��ه��ذا  الع��ت��ب��ار   اإع���ادة 
ال�سابق يف  يق�سده  ك��ان   ال��ذي 
جهة، من  العلم  وطلبة   املريدين 
املدينة وزوار  ال��ع��ائ��الت   وك��ذا 
ث��ر  امل��ت��و���س��ط��ي��ة ل���س��ت��ذك��ار م��اآ
املحتل قاوم  الذي  ال�سالح   الويل 
ع�رش ال�ساد�س  القرن  يف   الإ�سباين 

".ميالدي
العائالت من  "بطلب  نه  اأ  واأ�ساف 
هذا واإحياء  تهيئة  اأردنا   الوهرانية 

املعامل خمتلف  غرار  على   الف�ساء، 
بينها من  وهران  مدينة  بها   تزخر 
�سيدي ال�سالح  ال��ويل   مقامات 
�سنو�سي و���س��ي��دي   ال���ه���واري 
وغريها"، ال��ق��ادر  عبد   و�سيدي 

امل�سوؤول نف�س  .ي�سيف 
مندوبة ب���رزت  اأ ج��ان��ب��ه��ا،   وم��ن 
 ال��ث��ق��اف��ة ب��امل��ج��ل�����س ال�����س��ع��ب��ي
كباب، فتيحة  ل��وه��ران،   البلدي 
هذا تهيئة  عملية  ات��ام  بعد  ن��ه   اأ
)احلديقة( امل��وق��ع  "اأ�سبح   امل��ق��ام 
مع خ�سو�سا  للعائالت،   متنف�سا 
العطل وخالل  اأ�سبوع  كل   نهاية 
اأي�سا لي�ساف  وغريها   املدر�سية 
املتواجدة بادي�س  ابن  حديقة   اإىل 

ال��ه��واري �سيدي  العتيق   باحلي 
اإعادة اأ�سغال  بدورها  عرفت   التي 
هذه اأن  اإىل  م�سرية   التهيئة"، 
�سل�سلة اإطار  يف  تندرج   املبادرة 
تربجمها التي  الثقافية   الن�ساطات 
الرتاث �سهر  اإحياء  ع�سية   البلدية 

مايو  18 بريل/ اأ  18((.
وهران بلدية  م�سالح  اأن   واأ�سافت 
تهيئة لإعادة  خا�سا  برناجما   اأعدت 
"املدينة لوهران  العمومية   احلديقة 
امل�رشوع يتواجد  حيث   اجلديدة"، 
م�سرية الدرا�سات،  اإعداد  طور   يف 

قريبا �ستنطلق  الأ�سغال  اأن  .اإىل 
يف �سارك  ال��ذي  اجلمهور   وتابع 
املقام ه��ذا  فتح  اإع���ادة   فعاليات 
لقاء اإ ت�سمن  متنوع  ثقايف   برنامج 

وغريها دينية  .مدائح 
ال�سالح ال���ويل  ف���اإن   وللتذكري 
ال��ذي ع��ودة  ب��ن  اأحم��م��د   �سيدي 
ع�رش ال�ساد�س  القرن  يف   عا�س 
يحيى ب��ن  اأحم��م��د  ه��و   امل��ي��الدي 
وادي ب��ن��واح��ي  ال��ع��زي��ز  عبد   ب��ن 
واأ�س�س عاملا  وكان  )غليزان(،   مينا 
الفقراء ي��واء  واإ للتدري�س   زاوي��ة 
جانب اإىل  وجاهد  ال�سبيل   وعابري 
مزغران معركة  يف  جماهر   قبائل 
اأغ�سط�س  26( مب�ستغامن   ال�سهرية 
املحتل فيها  قهروا  التي   1558م( 

�سباين لإ .ا
ق/ث

الثنائي الن�شوي الياباين للمو�شيقى 
التقليدية "واقاكو ميابي" يحيي حفال 

بالعا�شمة  بعد اأ�شغال التهيئة

 اإعادة فتح مقام الويل ال�شالح �شيدي اأحممد بن عودة  بوهران 

متدخلون  برز  اأ
ن�������دوة  يف 
"فن  ح�������ول 
مبنطقة  ال��ق��ول 
 ، " لبي�س ا
اأن هذا  بوهران، 
ال�سعبي  الفن 
ال���ذي ت��وارث��ه 
اأ�سحى  اأجيال 
"م�������ه�������ددا 

بالنقرا�س".
مهداوي  وذكر 

ن���ور ال��دي��ن، م��ن امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي 
الأولية  النتائج  ق��دم  ال��ذي  للبي�س، 
مبنطقة  القول  فن  حول  بحث  مل�رشوع 
مبركز  وم�سامينه  وا�سكاله  البي�س 
الجتماعية  النرثوبولوجيا  يف  البحث 
الفن  ه��ذا  "اأن  بال�سانية،  والثقافية 
الن�ساء  على  يقت�رش  الذي  ال�سعبي، 
بالزوال  مهدد  البي�س،  مبنطقة  فقط 
الغربي  اجل��ن��وب  م��ن  املنطقة  ب��ه��ذه 

. للبالد"
�سار املتدخل اإىل اأن عدد ناظمات فن  واأ
مبنطقة  بالتواتر  الرواية  وكذا  القول 
ال�سابع  على  يعد  اأ�سحي  البي�س، 
يف  الطاعنات  يف  خا�سة  وينح�رش 
هذا  جمع  يف  الإ�رشاع  اىل  داعيا  ال�سن، 

عليه. واملحافظة  ال�سعبي  الرتاث 
يتم  الذي  البحث،  م�رشوع  �سمح  وقد 
الثقافة  حول  البحث  وحدة  ا�رشاف  حتت 
والفنون  والأدب  واللغات  والت�سال 
اأكرث  جمع  من  املذكور،  للمركز  التابعة 
باللغتني  القول  من  مقطوعة   73 من 
�ستة  ظرف  يف  والأمازيغية  العربية 

. �سهر اأ
التي  املقطوعات،  ه��ذه  جمع  مت  وق��د 

 17 من  بيتا   80 اىل   70 من  تت�سكل 
بي�س  الأ غرار  على  بالبي�س،  منطقة 
وال�ساللة  وال��ب��ن��ود  ال�سيخ  �سيدي 

وبريزينة. والرقا�سة  وبو�سمغون 
�سعبية  تعابري  عن  عبارة  هو  والقول 
تعك�س  ع�سامية  بطريقة  منظومة 
باملنطقة  الن�ساء  وم�ساعر  اأحا�سي�س 
ال��دف  ل��ة  ب��اآ ع��ادة  م�سحوبة  ت��ك��ون 
جماعية  ورق�سة  البندير"  التقليدية" 

. " ل�سف ا " ت�سمى
ته  ن�ساأ ترجع  الذي  القول،  فن  ويعرب 
الجتماعية  احلياة  عن  م�ست  قرون  اىل 
باملنطقة،  �سائدة  كانت  التي  والثقافية 
ليلى،  رحماين  ال�ستاذة  ب��رزت  اأ كما 
البحثي  امل�����رشوع  ه��ذا  يف  امل�ساركة 

متوا�سال. يزال  ل  الذي 
املجالت  �ستى  القول  فن  ويتناول 
غرار  على  املنطقة  تقاليد  ويعك�س 
واخلتان  وال���زواج  اخلطبة  منا�سبات 
العمل،  واأغ��اين  الدينية  واملنا�سبات 
وجني  القمح  وح�ساد  الزراعة  مثل 
التي  الأح���داث  اىل  ا�سافة  الزيتون 
التي  املعارك  ومنها  املنطقة  عرفتها 

املجيدة. التحريرية  الثورة  �سهدتها 
ق/ث

فن القول ال�شعبي بالبّي�ض مهدد 
بالنقرا�ض
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مر  كالربق اخلاطف، وال�شيِف البتار،  �شرعًة، ومي�شي بنا قطار العحُ نيا محُ كرحلة ال�شتاء، وال�شيف، جتري بنا الدحُ
ا انبالجحُ  فجر  �شم�ض ال�شباح،  م يف ال�شماء، يطم�شهحُ وتطوينا الأيامحُ طيًا، ويتوايل الليل بعد النهار، وتدور  الأجنحُ
غادر؛ وفرٌح، يلتوه  �شافٌر، وراجع، ومحُ �شام، ومحُ وبني هذا، وذاك، نري يوميًا اأرحاٌم تدفع، واأر�ٌض تبلع، واأحداٌث جِّ

مر، فال حزٌن، ول �شروٌر   يدوم!؛ ّترح، وحزٌن مي�شي يف طي الن�شيان، و�شروٌر  عابٌر بني ثنايا العحُ

وحبيٌب  وحكاية،  ق�سة،  منا   وِلكٌل  
غادر  الدنيا، من غرِي  ُعودٍة،  و�سار من 
اأهل، و�ُسكان املقابر، واأ�سبح ذكري من 
وُكٌل  �سيبقي،  اأحد  فال  اَلَعاِبْر!؛  الزماِن 
وياأتي  وُيغادر،  ميوُت،  �سوف  منا  واحِد 
اإيل  يومًا  حملت  اإذا  فاأنت  ف��رداً؛  رب��ُه 
حمُموُل!؛  غداً  اأنك  فاإعلم  جنازًة،  املقربة 
واأغرقتنا،  واألهتنا،  الُدنيا،  اأخذتنا  ّفلقد 
وداَرت بنا الأياُم  دورتها ما بني ملذاتهِا، 
وُحلُوِها،  وظالمها،  ونوِرها،  ولدغاتِها، 

نفيق،  لعَلنا  و�رشها؛   وخريِها،  وُمِرها، 
اأو  حبيب،  بفقد  اإما  فجاأًة!،   ن�ستفيق  اأو 
عزيٍز  اأٍب  كان اأو اأُم، اأو  اإبن، اأو  اأٍخ،  اأو  
اأُخت الخ...، ليغيبوا عنا يف ُظلمة املقابر، 
الُقبور  زور  لنُّ ّنذهب  َفّ ن�سحو،   وقتها 
والتّفاُخر،  الثكاُتر،  اأّلَهانا   اأن  بعد    ،
وال�رشير،  والن�ساُء،   باحلرير،  والغرور، 
األهتُه   من  نا  َفِمّ والق�سور!؛  وال��دوُر،  
وال�رش،  والعجز،  واَلّقَفْر،  بالفقِر،  الُدنيا 
واحلنظِل، واملُّْر، ّفجعلتُه م�سكينًا  يجري  
كان  ولذلك  املُ��ر!؛  العي�س  لُقمة  وراء 
لبد لنا من وقفة تاأمٍل، وتفكر، وتدبر، 
وحما�سبة، ومراجعة للنف�س، واأن ن�سع  
الله  �سلى  النبي  حديث  اأعُيننا  ُن�سب 

كاأنْك  لأخرتْك   "اِعمْل    : و�سلم  عليه 
ُنياْك  كاأّنْك ّتَعي�ُس  ّتُوت غداً، واإعمل ِلُدّ
اأّبد الدهر"، ولنلعم اأحبتي الكرام باأن اإبن 
ما  يومًا  اأدم مهما طالت �سالمتُه فالبد 
علي اآلٍة حذباَء حمموٌل،وكلنا �سّنُموت، 
الُدنيا  اأم  الدنيا،  نرتك  متي  ندري  ول 
ترتكنا، وال�سعيُد منا من  عا�س يف الُدنيا 
كغريٍب |اأو عاِبر �سبيل، وتركها قبل اأن 
ترتكُه؛ فلقد اأتينا املقابر، وُزرناها  وراأينا 
فجال  املُريْب،   الرهيب،  ال�سمت  ذلك  
الهتنا!؛  الُدنيا  باأن  يف خاطرنا، وخميلتنا 
فلما ن�سينا اأن  نزور  املقابر، ففيها عربٌة، 
القبور   تاأملنا يف  وتذكرٌي  بالأخرة، واإن 
واأين  املعظُم،  "اأين  وقلنا:  و�ساكنيها  

املحتقر، واأين املُذُل ب�سلطانِه اإذا افتخْر؟، 
فالجابة: "ت�ساوا جميعًا فال خُمرٌب،  ول  
خرب"!؛ لذلك اأحبتي يف الله اأذكر نف�سي 
ممن  نكون  باأن  واإياُكم  بال�سوء،  الأمارة 
املتقني  ومن  ال�ساحلات،  وعلموا  اأمنوا، 
اإن   ": القيامة   ي��وم  لهم  يقاُل  الذين 
املتقني يف مقام اأمني، يف جنات وعيون، 
يلب�سون من �سند�س واإ�ستربق متقابلني، 
وقال  عني"،  بحور  وزوجناهم  كذلك 
َعَلْيُكْم  َخْوٌف  ل  َة  َنّ اجْلَ "اْدُخُلوا  تعايل: 
الأثر،  طيب  فلنزرع  َزُنوَن"،  حَتْ اأَْنُتْم  َول 
للب�رشية  و�سالم  خري،  �سفر  ولنكون 

جمعاء، وكالغيث اأينما حل نفع...

م�سكورا  ل  تف�سّ عليكم.  ال�ّسالم  اأجبت: 
ودون ا�ستئذان.

قال: عنوان مذكرتي اأ�ستاذ: مالك بن نبي 
العفن.  كتابه  خالل  من  النقدية  واآراوؤه 
العلماء  جلمعية  نقده  حول  الرتكيز  اأريد 
وفرحات  جلول  لنب  ونقده  ورجالتها 
حتديدا  منك  الإف��ادة  اأري��د  لذلك  عبا�س 

حول �رشاع مالك بن نبي واجلمعية.
مالك  ح��ول  للطالب  املوّجهة  اأ�سئلتي 
بع�س  اأ�ساألك  دعني  قلت:  نبي؟:  بن 
نبي؟  بن  ملالك  قراأت  كتابا  كم  الأ�سئلة: 
تعلمت  ماذا  قراأتها؟  التي  الكتب  ماهي 
من مالك بن نبي؟ ماهي الأفكار احل�سنة 
التي �سّدت انتباهك؟ ماهي �سّيئات مالك 
له  التي وقفت عليها؟ هل قراأت  بن نبي 
قراأت  هل  الفرن�سية؟  اأم  العربية  بالّلغة 
وما  هم؟  من  وينتقدونه؟  يعار�سونه  ملن 
من  وحمبيه؟  ملوؤيديه  ق��راأت  هل  راأي��ك؟ 
بن  مالك  موا�سيع  اأّي  راأي��ك؟  وما  هم؟ 
نقراأها  اأن  وت�ستحق  اجلزائر  تفيد  نبي 
نبي  بن  مالك  موا�سيع  اأّي  وجن�ّسدها؟ 
اإليها  نتطّرق  اأن  ميكن  ول  باجلزائر  ت�رّش 

لأّنها ت�رّش باجلزائر؟
ختمت جمموعة الأ�سئلة بقويل: مالحظة، 
غدا  اأنتظرك  الآن.  جتيب  اأن  جمربا  ل�ست 
التعامل  �سيكون  اإجابتك  ح�سب  وعلى 

والتفاعل.
الطالب  اأج��اب  اجلامعي:  الطالب  اإجابة 
بقوله: اأهم كتاب تاأثرت به جدا هو ميالد 
جمتمع.. قراأته اأكرث من خم�س مرات. اأما 
اللغة فلم اأقراأ له اإل كتبه العربية. بالن�سبة 
ملوؤيدي مالك بن نبي فهم كرث. واطلعت 
اأما  له.  وانت�رش  عنه  كتب  ممن  قلة  على 
بالن�سبة ملن ينتقده ف�سمعت فقط اأ�ساتذة 
يطلقون اأحكاما عامة واأحدهم و�سف بن 
نبي باملرتد نظرا لبع�س ما قاله يف كتاب 
العفن )ذم الإ�سالم ح�سب الأ�ستاذ(. اأغلب 
ظني  ح�سب  نبي  بن  مالك  على  ال��ردود 
اأو  فهم  عدم  اإما  فيها  الب�سيطة  وروؤيتي 
وكل  �سحيح  وبع�سها  م�سبقة  اأحكام 

يوؤخذ من كالمه وُيرد، مثال كالم الأ�ستاذ 
اإن�ساف  وقلة  كبري  اإجحاف  فيه  غازي 
كعالقته  ال�سواب  من  كذلك  فيها  لكن 

بجمال عبد النا�رش.
الواجب  فكرة  اجلزائر..  تفيد  التي  اأفكاره 
قبل احلق فكرة بناء �سبكة عالقات قوية 
فكرة الإ�سالح املحلي الذي ي�ستغني عن 
ورمبا  التكدي�س  ونزعة  م�ستورة  اأفكار 
من بني ما حتتاجه اجلزائر ح�سب مالك بن 
اإليه من خالل  اأن اأ�سله  اأريد  نبي والذي 
بحثي هو جمع املفرتق من التيار الوطني 

والإ�سالمي على روؤية واحدة.
اطالعي  ح�سب  باجلزائر..  ت�رش  الفكار 
ال�سئيل على فكر مالك بن نبي ل توجد

اأ�ستاذ،  وخمت�رشة  مقت�سبة  اإجابات  هذه 
ورمبا  بعلمك  علينا  تبخل  ل  اأن  واأتنى 

تكون يل زيارة لك اأ�ستاذ بال�سلف.
تبنّي  اإجابتك  جيد.  وقلت:  حينها  تدخلت 
نبي  بن  مبالك   - العموم  - على  ملم  اأّنك 
اإذن،  وهذا ماي�سّجع على متابعة النقا�س. 
الآن حتت ت�رشفك. اطلب و�ستجدين  اأنا 

اإن �ساء الله مطيعا..
الطالب  اأع��اد  اجلامعي:  الطالب  اأ�سئلة 
اأ�ستاذ  �سكرا  فقال:  اأ�سئلته  اجلامعي 
واأح�سن الله اإليك. �سوؤايل اأ�ستاذ هو حول: 
�رشاع مالك بن نبي مع جمعية العلماء. 
مظاهره وخلفياته؟. وهل فعال كما ُيروج 
نبي  بن  مالك  ح�سد  ب�سبب  اأنه  البع�س 

مل�سايخ اجلمعية ؟
اإجابتي للطالب اجلامعي: ارجتلت الإجابة 
يف  كتبتها  التي  ملقالتي  الرجوع  ودون 

ذات ال�ساأن فاأجبت الطالب اجلامعي:
اأقف  ومل  باملو�سوع  للح�سد  1.لعالقة 
من  يظهر  ول  قراءاتي  خالل  من  عليه 
اأّنه  نبي  بن  مالك  ومقالت  كتب  خالل 

كان يح�سد اجلمعية.
جت��اه  ن��ظ��رة  ن��ب��ي  ب��ن  مل��ال��ك  2.كانت 
تختلف  والإ�سالح  الفرن�سي  ال�ستدمار 
الختالف  هذا  فظّل  اجلمعية  نظرة  عن 

قائما.

3.انتقد مالك بن نبي اجلمعية اأثناء موؤتر 
تنازلت  اجلمعية  اأّن  راأى  لأّن��ه   1936
فرحات  الوفد  راأ�س  على  وجعلت  كثريا 
عبا�س وبن جلول وهما من دعاة الندماج 
�سّيء  بباري�س  بفندق  اجلمعية  ونزلت 
ال�ّسمعة. وظّل هذا الختالف قائما وكان 

اأ�سا�س كّل الختالفات فيما بعد.
حني  نبي  بن  مالك  اجلمعية  4.عاقبت 
لجئ  له  تنح  كانت  منحة  من  حرمته 
بالقاهرة ب�سبب مواقفه املعار�سة ملواقف 

اجلمعية.
اجلمعية  اختيار  نبي  بن  مالك  5.عار�س 
عنها  ممّثال  ال��ورت��الين  ف�سيل  لل�سيخ 
بباري�س ومل تخرته وهو الذي يتقن الّلغة 
در�س  باعتباره  فرن�سا  ويعرف  الفرن�سية 

بها.
يف  اجلمعية  نبي  بن  مالك  6.عار�س 
كيفية طرق التعليم والإ�سالح واعتربها 
دون  بال�سكل  تهتم  لأّنها  جمدية  غري 

امل�سمون.
"الظاهرة  كتابه  نبي  بن  مالك  7.كتب 
تكتب  اأن  اجلمعية  فرف�ست  القراآنية" 
حني  منه  وا�ستهزاأت  للكتاب  مقدمة 
ليح�سنه  ملو�سوع  تطّرق  اأّنه  اعتربت 
نف�سها  فحرمت  اخت�سا�سه  من  ولي�س 
و�سبقها  للكتاب  مقدمة  كتابة  ف�سل 
العربي.  امل�رشق  من  اأ�ساتذة  للف�سل 
لو  نبي  بن  مالك  اأّن  اأعتقد  زل��ت  وم��ا 
هذه  مثل  يف  اجلمعية  من  الت�سجيع  لقي 
اجلانب  ه��ذا  يف  وكتب  لأب��دع  الكتب 
بن  ملالك  وا�ست�سغارها  ا�ستهزاءها  لكن 
"الظاهرة  كتاب  ملثل  ليعود  جعله  نبي 
النوع  القراآنية" ولذلك مل يكتب يف هذا 
اإّل كتابه "الظاهرة القراآنية" ومل يعد اإليه 

اأبدا.
8.   مالك بن نبي كان يكّن كّل الحرتام 
بادي�س  بن  احلميد  عبد  لل�سيخ  والتقدير 
موؤتر  من  موقفه  يف  يخالفه  وهو  حّتى 
كّلها  ر�سالة  وكتب   .1936 �سنة  باري�س 
ثناء و�سكر لتف�سري ابن بادي�س وقد نقلها 

ابن  "اآثار  الأ�ستاذ عمار طالبي يف كتابه 
نبي  بن  مالك  اأّن  على  يدل  ما  بادي�س" 
ابن  ويوّقر  ويحرتم  يحب  وهو  الله  لقي 

بادي�س..
وهو  نبي  بن  مالك  العلمية،  9.لالأمانة 
ابن  بادي�س وعلى  ابن  تف�سري  يثني على 
بادي�س عن  اأّنه مل يعتذر لبن  اإّل  بادي�س 
�سنة  اجلمعية  ملوقف  الراف�س  موقفه 
1936 مايدل على اأّن مالك بن نبي لقي 
الّراف�س  مبوقفه  مت�سّبث  وهو  تعاىل  الله 
ملواقف اجلمعية جتاه ال�ستدمار الفرن�سي 
لبن  اأبداها  التي  واملحبة  الثناء  كّل  رغم 

بادي�س.
واجلمعية  نبي  بن  مالك  بني  10.امل�ساألة 
ب��اأم��ور  ت��ق��دي��ري-  -يف  لها  لع��الق��ة 
خمتلفة  مبواقف  عالقة  لها  اإمّنا  �سخ�سية 
مت�ساربة تتعّلق باملوقف جتاه ال�ستدمار 
ة موؤتر �سنة 1936 الذي  الفرن�سي خا�سّ

انبثقت عنه كّل الختالفات.
11.وقفت اجلمعية مواقف وخالفها مالك 
احلرمان  فن�سب  مواقفها  يف  نبي  بن 

والقطيعة.
اأّن مالك بن  12.و�سلت درجة الختالف 
نبي ي�سع ا�سم العلماء هكذا بني �سولتني 
بهم  ليعرتف  اأّنه  على  مايدل  "العلماء" 
كعلماء. ونف�س ال�سيء يفعله مع الزعماء 
حني ي�سعهم بني �سولتني هكذا "الزعماء" 

مايدل على اأّنه ليعرتف بهم كزعماء.
 ختمت تدخلي بقويل: ماقلته لك مرجتل 
وحاول  الإجابة  قراءة  اأعد  الذاكرة.  ومن 
اأن تنّبهني لأخطاء اأكون قد وقعت فيها. 
اإذا  املزيد  واأنتظر  الإجابة  ال�سطر من  هذا 

�سئت.
ل  لكّل نقطة ذكرتها لك لها مقال مف�سّ

كتبته عن مالك بن نبي.

ال�شالم عليكم ورحمة  الهادي عرب اخلا�ض فقال:  �شمايلي عبد  البارحة زميلنا  اّت�شل بي  ال�شوؤال واجلواب:  البداية 
اهلل . اأنا طالب ما�شرت 2 تاريخ اإ�شالمي بجامعة احلاج خل�شر باتنة. وجدت لك عدة مقالت حول مالك بن نبي وكتابه 

العفن الذي هو مو�شوع مذكرتي للما�شرت واأردت ال�شتزادة منك يف بع�ض النقاط اأ�شتاذ.

بقلم /معمر حبـار

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

بقلم / كرمي تقلميمت
-------------------------

يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  احللقة  الن�����س��ان  ي�سّكل 
خاللها  م��ن  ال��ت��ي  الجتماعية  الرتكيبة 
عليه  املتعارف  الجتماعي  الكيان  يتاأ�س�س 
اأن ما  يف العلوم الجتماعية والإن�سانية، حيث 
مدى  يعك�س  وظروف  �سوؤون  من  به  يحيط 
احليوية،  جمالته  خمتلف  يف  املجتمع  تطور 
للمجتمع  اليومية  احلياة  تر�سم  التي  فال�سورة 
تبني  وملمو�سة  قوية  اإ�سارات  منها  تنبعث 
وم�سات  من  به  املحيطة  الظروف  طبيعة 
تف�سريات  تقدم   اأنها  ..كما  ودلئل  وحقائق 
وا�سحة املعامل  لأي باحث  عن ال�سرتاتيجية 
جت�سد  والتي  الواقع  ار���س  على  املنتهجة 
والتي  عليها  املتعارف  املفاهيم  من  جمموعة 
والأف��ك��ار  والتقاليد  ال��ع��ادات  اليها  ت�سم 
خالل  م��ن  الن�����س��اين  الفكر  يتبناها  التي 
واملتغريات  احلا�سلة  التطورات  مع  تعامله 
ال�سلوكات  على  باآخر  او  ب�سكل  توؤثر  التي 
البنية  حتكم  التي  للعالقات  املوؤ�س�سة  البينية 
املتغريات  اإن  وم�سمونا.  �سكال  الجتماعية 
الأ�سباب  تفاعل  نتيجة  تن�ساأ  ان  ميكن  التي 
�سك  ب��دون  والتي  الع�رشنة  مع  التطورية 
جديدة  ومعطيات  مفاهيم  تبلور  اأن  باإمكانها 
يف  به  لت�ساهم    اأو�سع   جمال  لها  �سيكون 
الجتماعية  املنظومة  مفهومية  تاأ�سي�س  اعادة 
تكون  ان  ميكن  التي  النتائج  تلك  �سوء  على 
ذات  الفكرية  الت�سورات  من  جلملة  حاملة 
الدلئل   هذه  خالل  ومن  الجتماعي،  البعد 
تّكن  بحثية  حقائق   منها  تتجلى  احل�سية 
طفرة  ا�ستحداث  وثقافيا  فكريا  الن�سان 
تدفعه  التي  طموحاته  مع  تتالءم  تطورية 
التاأقلم  نحو احلداثة  و امل�سي قدما يف جمال  
املتغريات  التطور احلا�سل جراء  اآفاق ذلك  مع 
ت��ط��وري  م�سعى  اأخ���ذت  ال��ت��ي  ال��ع��ومل��ي��ة 
 ، البعيد  املدى  على  لها   حدود  ل  م�ستقبلي 
واملتعلق  الت�سوري  التغري  هذا  �سوء  وعلى 
ال�سوؤون  التي حتكم خمتلف  بطبيعة العالقات 
يتطلب  الأمر  فاإن   ، والجتماعية  الإن�سانية 
التفكري  يف   ..البدء  واملخت�سني  النخبة  من 
حتاول  التي  امل�ستقبلية  التنبوؤات  هذه  بعد  ملا 
 ، معينة  اأه��داف  لتحقيق  بها  التاأثري  العوملة 
ال�سري  يف  يتوقف  اأن  ميكن  ل  التغيري  وقطار 
بل  عامة  الب�رشية  يخدم  ذل��ك   لأن  لي�س 
الدافعة  هي  والعلمية  الفكرية  احلركية  لأن 
الهادف  التطوري  النهج  ملوا�سلة   واحلافزة 
موحدة  تكون  جديدة  اأجيال  بل  جيل  خلق  اإىل 
تعود  التي  الق�سايا  تلك  نحو  نظرتها  يف 
البعد  ذات  التوجهات  بع�س  على  بالفائدة 
املنفعي املحدود املجال ، اإن التغري احلا�سل يف 
والقائمني  الفاعلني   يدعو  الأ�سعدة  خمتلف 
يف  ل��الإ���رشاع  النا�س   عامة  ���س��وؤون   على 
فاعل  منهجي  اطار  وفق  ا�سرتاتيجية   ر�سم 
واإن�سانية  اجتماعية  دينامكية  ي�ستحدث 
معنوية  حوافز  خلق   على  ق��ادرة  ت��ك��ون   
اأي  احداث  يف  جوهريا  �سببا  تكون  وح�سية 
متكامل  جمتمع  بناء  �ساأنه   من  اإيجابي  تغيري 
الخالق  ابجديات   مع  ومتناغم  ومن�سجم 

. ال�سمحاء  الإن�سانية  واملعامالت  الجتماعية 

ميثل  الإن�شان 
التوجيهية  البو�شلة 

الإ�شرتاتيجية  لر�شم 
مل�شتقبلية ا
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 اأعرا�ض انيميا نق�ض احلديد عديدة 
ومنها الدوخة وتورم الل�شان 

 ماذا يحدث يف ج�شمك 
اإذا تناولت الفلفل 

الأ�شود يوميا؟ 

ك�سف تقرير جديد لالأكادميية  
الأمريكية لطب الأطفال اأنه 

يجب على اأطباء الأطفال 
الرتويج ملحو الك�سل 

البدين وتعزيز الن�ساط 
لدى الأطفال.

ووفًقا للموقع الطبي 
Hea -“  للأمريكي

thDayNews”، وجد 
الباحثون اأن 26.1% 

فقط من املراهقني 
الأمريكيني 
اأبلغوا عن 
م�ستويات 

ن�ساط تتفق 
مع املبادئ 
التوجيهية 
احلالية 

يف 

م�سح خماطر ال�سلوك البدنى لدى ال�سباب 
لعام 2017.

ويخاطب الدكتور »فيليب لوبيلو«، 
دكتوراه يف الطب، من كلية رولينز 

لل�سحة العامة بجامعة اإموري يف اأتالنتا 
، وزمالءه اأطباء الأطفال للحاجة اإىل تقييم 

الن�ساط البدين وامل�سورة يف الإعدادات 
ال�رشيرية لالأطفال.

ويو�سي املوؤلفون اأطباء الأطفال للرتويج 
ملحو الأمية البدنية والن�ساط لدى الأطفال 

والتقدم نحو اإر�سادات الن�ساط البدين 
املو�سى بها، وينبغي تقييم وتنمية 

املهارات احلركية الإجمالية وحمو الك�سل 
البدين والن�ساط وتوثيقها ح�سب القت�ساء 

يف زيارات الرعاية ال�سحية.
وقال الباحثون اإنه ينبغي مناق�سة دور 

وفوائد الن�ساط البدين على النمو البدين 
ا يف اإدارة امل�ساكل  والجتماعي اأي�سً
ال�سحية ، وال�سحة العقلية ، والأداء 

املدر�سي ، واإدارة ال�سلوك ، واحلد من 
خماطر ال�سلوك.

واأ�سار الباحثون اإىل اأنه يجب ت�سجيع الآباء 
على القدوة ؛ الأطفال الذين يكربون مع 
اآباء ن�سطني هم اأكرث عر�سة لأن يكونوا 

ن�سطني، وميكن توفري اأدوات وموارد 
حمددة للعائالت ، مبا يف ذلك امل�ساعدة 

يف التغلب على العوائق التي تنع ممار�سة 
الن�ساط البدين.

وبالن�سبة لالأطفال الذين يواجهون عوائق 
اأمام الن�ساط ، يجب على اأطباء الأطفال 

حتديد فر�س تقييم الن�ساط البدين 
والو�سفات الطبية لتعزيز �سحتهم.

واأ�ساف الباحثون يف الدرا�سة: "من الناحية 
املثالية ، �سيرتك كل طفل مكتب طبيب 

الأطفال مع تعليمات واأهداف حمددة 
حول كيفية اأن ت�سبح اأكرث ن�ساًطا، حيث 
اأن الن�ساط البدين هو دواء فعال ل�سحة 

الأ�رشة كلها ورفاهها."

 ماذا يحدث فى ج�سمك اإذا تناولت الفلفل الأ�سود يوميا؟.. بالرغم 
من وجود العديد من الأقاويل اخلا�سة عن اأ�رشار تناول الفلفل 

الأ�سود، اإل اأن الدرا�سات الطبية اأثبتت اأنه له فوائد �سحية لتناوله 
يوميا، مقدمة العديد من الفوائد للج�سم، وذلك وفقا ملوقع " 

.foodeatsafe
اأو�سح التقرير، اأنه خالل الطهي ل غنى عن اإ�سافة الفلفل الأ�سود 

للطعام، فله مذاق مميز، ولكن فى نف�س الوقت ل يوجد طعام دون 
اإ�سافة الفلفل الأ�سود، لذا عليك التعرف على الفوائد ال�سحية 

للفلفل الأ�سود فى الطعام ومنها:
-مينع الإ�سابة بال�رشطان

 يحتوي الفلفل الأ�سود على مادة ت�سمى بيبريين، التي لها العديد 
من الفوائد ال�سحية الهامة للج�سم، واأثبتت العديد من الدرا�سات 

اأن تناولك للفلفل الأ�سود يقلل فر�س الإ�سابة بال�رشطان 
 A وفيتامني C نتيجة لهذه املادة، كما اأنه يحتوى على فيتامني

والفالفونويد والكاروتينات ، وجميعها م�سادات الأك�سدة القوية 
التى توفر احلماية �سد اجلذور احلرة امل�سببة لل�رشطان.

- يحفز اله�سم
 تناول الفلفل الأ�سود له دور كبري يف حتفيز املعدة ب�سبب اإفراز 

حم�س املعدة له�سم الربوتينات يف الطعام، كما اأنه  يحفز 
النزميات اله�سمية فى البنكريا�س.
-يخفف من اأعرا�س الربد وال�سعال

 فلفل اأ�سود يعد م�سادا للجراثيم وميكن اأن ي�ساعد على تقليل 
اأعرا�س الربد وال�سعال، لذا ميكنك و�سع ملعقة من الع�سل الأبي�س 
مع القليل من الفلفل الأ�سود وتناولها وذلك لعالج الربد الطبيعي 
ا تناول الع�سل والفلفل يف املاء ال�ساخن ل�سنع  تاًما، اأو ميكنك اأي�سً

ا يف  ال�ساي بدًل من تناوله مبا�رشة، ميكن اأن ي�ساعد الفلفل اأي�سً
تخفيف احتقان ال�سدر عند التنف�س يف بخار. يبدو اأن الفلفل يعمل 

ب�سكل اأف�سل مع ال�سعال الرطب ولي�س اجلاف.
- فقدان الوزن

ت�سري درا�سة اأجريت فى كوريا اإىل اأن مادة البيبريين تنع اإنتاج 
خاليا دهنية جديدة يف اجل�سم، وتقوم بحرق الدهون املتواجدة يف 

اجل�سم، ولذا الأ�سخا�س الذين يتناوله بكرثة يفقدون الوزن ب�سكل 
�رشيع.

 الأنيميا لها اأنواع عديدة منها اأنيميا 
نق�س احلديد عندما يكون لديك 

انخفا�س يف م�ستوى الهيموجلوبني يف 
خاليا الدم احلمراء، والهيموجلوبني هو 

الربوتني املوجود يف كرات الدم احلمراء 
امل�سئول عن حمل الأك�سجني اإىل 

اأن�سجتك، يف هذا التقرير نتعرف على 
اأعرا�س اأنيميا نق�س احلديد، وفقًا ملوقع 

."Healthline"
واأنيميا نق�س احلديد هو اأكرث اأنواع فقر 
الدم �سيوًعا، ويحدث عندما ل يح�سل 

ج�سمك على كمية كافية من احلديد، 
حيث يحتاج ج�سمك اإىل احلديد ل�سنع 

الهيموجلوبني.
عندما ل يكون هناك ما يكفي من 

احلديد يف جمرى الدم ، ل ميكن لبقية 
اجل�سم احل�سول على كمية الأك�سجني 

التي يحتاجها.
على الرغم من اأن احلالة قد تكون 
�سائعة، اإل اأن الكثري من النا�س ل 

يعرفون اأن لديهم فقر الدم الناجم عن 
نق�س احلديد.

اعرا�س انيميا نق�س احلديد
 اعرا�س انيميا نق�س احلديد تبداأ خفيفة 

وقد ل تالحظها، ووفقا للجمعية 
الأمريكية لأمرا�س الدم، فاإن معظم 
النا�س ل يدركون اأن لديهم فقر الدم 

اخلفيف حتى يكون لديهم فح�س 
روتيني للدم، وت�سمل اأعرا�س الأنيميا 

ب�سبب نق�س احلديد املعتدل اإىل ال�سديد:
-التعب العام

-ال�سعف
- جلد �ساحب

-�سيق يف التنف�س
-الدوخة

-�سعور بالوخز يف ال�ساقني.

-تورم الل�سان اأو وجع.
- برودة اليدين والقدمني.

-نب�سات �رشيعة اأو غري منتظمة.
- �سعف الأظافر.

-ال�سداع.
ا�سباب انيميا نق�س احلديد

 نق�س احلديد هو ال�سبب الأكرث �سيوعا 
لفقر الدم، هناك العديد من الأ�سباب 

ا  التي جتعل ال�سخ�س قد ي�سبح ناق�سً
يف احلديد. وت�سمل هذه:
كمية احلديد غري كافية

تناول كميات قليلة جًدا من احلديد 
على مدار فرتة زمنية طويلة ميكن 

ا يف اجل�سم، الأطعمة  اأن ي�سبب نق�سً
مثل اللحوم والبي�س وبع�س اخل�سار 

الورقية اخل�رشاء غنية باحلديد. لأن 
احلديد �رشوري يف اأوقات النمو 

والتطور ال�رشيع ، فقد حتتاج الن�ساء 
احلوامل والأطفال ال�سغار اإىل املزيد 

من الأطعمة الغنية باحلديد يف نظامهم 
الغذائي.

-احلمل اأو فقدان الدم ب�سبب احلي�س
نزيف احلي�س الثقيل وفقدان الدم اأثناء 

الولدة هي الأ�سباب الأكرث �سيوًعا لفقر 
الدم الناجم عن نق�س احلديد لدى الن�ساء 

يف �سن الإجناب.
-نزيف داخلي

ميكن اأن ت�سبب بع�س احلالت الطبية 
حدوث نزيف داخلي ، مما قد يوؤدي اإىل 
فقر الدم الناجم عن نق�س احلديد. من 

الأمثلة على ذلك قرحة يف املعدة اأو 
الورام احلميدة يف القولون اأو الأمعاء 

اأو �رشطان القولون. ميكن اأن ي�سبب 
ال�ستخدام املنتظم مل�سكنات الأمل ، مثل 

الأ�سربين ، نزيًفا يف املعدة.
-عدم القدرة على امت�سا�س احلديد

ميكن اأن تتداخل بع�س ال�سطرابات 
اأو العمليات اجلراحية التي توؤثر على 

الأمعاء مع كيفية امت�سا�س اجل�سم 
للحديد. حتى اإذا كنت حت�سل على 
كمية كافية من احلديد يف نظامك 
الغذائي ، فاإن مر�س ال�سطرابات 

اله�سمية اأو اجلراحة املعوية مثل جمرى 
املعدة قد يحد من كمية احلديد التي 

ميكن جل�سمك امت�سا�سها.
-التهاب بطانة الرحم

اإذا كانت املراأة م�سابة بالتهاب بطانة 
الرحم ، فقد تعاين من فقدان �سديد للدم 
ل ت�ستطيع روؤيته لأنه خمفي يف منطقة 

البطن اأو احلو�س.

 الأطباء عليهم دور يف تعزيز الن�شاط البدين 
ل�شغار ال�شن لهذا ال�شبب  مجتمــــع

عالج الأرق عند الأطفال
اخلطوة الأوىل يف عالج الأرق لدى الطفل، 
معرفة �شببه، فمثاًل اإذا كان يعاين من انقطاع 
يحتاج  فرمبا  النومي  الن�شدادي  النف�ض 
اأزمات  عالج  اأو  واللحمية،  اللوز  اإزالة  اإىل 
وعليِك،  وهكذا،  لياًل،  تتزايد  التي  الربو 
ال�شبب  كان  اإذا  الطبيب  ا�شت�شارة  عزيزتي، 
اتباع  وميكنِك  مر�شية،  حالة  النوم  قلة  يف 
التخل�ض  على  لت�شاعديه  التالية  اخلطوات 

من الأرق واتباع نظام روتني ثابت.
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية 
يف املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو 
تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية  أو  الشخصية  اإلساءة 
احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 
ستحـاط  اجلريدة  تصل  الــي  واملواضيع  والوثائق 
مل  أو  نشرت  سواء  هلا،  ملكا  تصبح  أهنا   كما  بالسرية، 

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر
 o 1نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعالج

قوام
2فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ

3طائر اسطوري حييا بعد احتراق o كثري جدا
4إمارة عربية

5ماكنة حترك ما نركبه برا وحبرا وجوا
6اخنفاض درجة احلرارة o نصف راية o العزوة واملكانة 

العائلية
7احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة

8نبات طيب يف السلطة o منطقة متنازع عليها يف جنوب 
مصر

9قبول حسن
10مثل عريب قدمي يقال يف توافق اثنني يف الشكل أو 

الشخصية

أفقــــــــــــــــــي

 o 1وحدة معلومات يف الكمبيوتر
نبات صحراوي

2يؤوي ويعطي األمان o مسؤول 
o متشاهبان

3عملة عربية )مجع ومعكوسة( 
o دمر وقلب رأسا على عقب

4مؤنس o فول سوداين
5من اوالد آدم o ندرة )معكوسة(

6من االطراف o استحسنه
7تدعو للخجل o وزراء امللك 

وحاشيته
8جهنم )معكوسة( o وبخ

9توقف o من يعطي الناس دينا 
مقابل فائدة

10جمموعة )كلمتان(

عمــــــــــــــودي 

�سغري الناقة
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الكلمات
)املديح-احلقيقي-هو-الذي-يقوله-فيك-عدوك(-
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العدل-العام-مرعى-نظرية-جيد-جز-عد-خل.



احلكومة ت�شتنفر املواطنني و ال�شلطات عرب 10 خطوات لتفادي "كورونا"
و�سع نظام مراقبة ملكافحة امل�ساربة ببيع الكمامات ووزارة ال�سحة ملزمة ببيان يومي حول الوباء

اأبرق الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات عاجلة اإىل اجلهات املعنية لتخاذ كافة التدابري املعمول بها، للحماية من فريو�ض 
كورونا امل�ستجد الذي �ُسجلت الإ�سابة به

بن قرينة يوؤكد:

.ي لــــوؤي 
----------------------

الأوىل،  الوزارة  مل�سالح  بيان  وح�سب 
كل  اإىل  اأوعـــز   ، جـــراد  ــر  ــوزي ال فـــاإّن 
التدابري  كافة  لتخاذ  املعنية  اجلهات 
املنظمة  لتو�سيات  طبقا  بها،  املعمول 
ــة لــلــ�ــســحــة، قــ�ــســد �ــســمــان  ــي ــامل ــع ال
املواطنني  جلميع  ال�سحية  احلماية 
كورونا  فريو�ض  وباء  تف�سي  تفادي  و 
رئي�ض  لتعليمات  تنفيذا  انت�ساره،  و 

اجلمهورية.
ويف هذا الإطار، مت ال�سروع يف تعزيز 
وعلى  احلدود  على  ال�سحية  املراقبة 
و  البحرية  الــدخــول  نقاط  م�ستوى 

اجلوية.
ومــ�ــســتــ�ــســفــيــات  ــح  ــال ــس ــ� م تــعــيــني  و 
ــل احلـــالت  ــك مــرجــعــيــة لــلــتــكــفــل ب
بكل  الــطــبــي  والــتــكــفــل  املــ�ــســبــوهــة 
التي  البلدان  مــن  القادمة  احلــالت 

الوباء. فيها  انت�سر 
وا�ستماع،  يقظة  خلية  تن�سيب  ومت 
 ”30  30“ ــر  ــس ــ� اأخ رقـــم  واعـــتـــمـــاد 
ــة  ــح ــس ــ� ال وزارة  مـــ�ـــســـتـــوى  عـــلـــى 
ا�ستف�سارات  على  لــالإجــابــة  مــوجــه 
هذه  تت�سكل  املواطنني  وان�سغالت 
ــيــة مـــن اأطـــبـــاء وخمــتــ�ــســني يف  اخلــل

الـُمـعدية. الأمرا�ض 
ــري كل  ــوف واأمــــر جـــراد مبــوا�ــســلــة ت

ال�سيدلنية  ــــواد  وامل املــ�ــســتــلــزمــات 
احلــالت  بــكــل  للتكفل  الــ�ــســروريــة 

. هة مل�سبو ا
ــواد  امل خمـــزون  م�ستوى  مــن  ــع  ــرف وال
م�ستلزمات  ل�ــســيــمــا  الــ�ــســيــدلنــيــة 
الكمامات  مثل  واحلــمــايــة  الــوقــايــة 

الواقية.
تعليمات  الأول  الــوزيــر  اأ�ــســدى  كما 
برفع  املــواد  لهذه  املحليني  للمنتجني 
لتلبية  حت�سبا  اإنــتــاجــهــم،  ــات  ــاق ط
ـــداد  الحــتــيــاجــات الإ�ــســافــيــة، واإع
ــة وا�ــســحــة لــتــوزيــع  ــي ــج ــي ــرتات ــس اإ�
والوقاية  احلماية  و�سائل  وتــوفــري 

احلاجة. عند 
ملكافحة  مــراقــبــة  نــظــام  و�ــســع  ومت 
بخ�سو�ض  ــة  ــارب ــس ــ� امل ــال  ــك ــس اأ� كـــل 
م�سالح  مــع  بالتن�سيق  ـــواد،  امل ــذه  ه
واإلزام  وال�سحة  والتجارة  اجلمارك 
يومي  بيان  باإ�سدار  ال�سحة،  وزارة 
يف  الــوبــاء  هــذا  و�سعية  تطور  حــول 

بالدنا.
ــة خمــتــلــف و�ــســائــل  ــوم ــك ــت احل ــث وح
وتوخي  باملهنية  للتحلي  الإعــــالم 
من  التاأكد  مع  املعلومة  نقل  يف  احلذر 

الر�سمية. اجلهات  لدى  �سحتها 
الوقاية وترقية  اأكد مدير  من جانبه 
وال�سكان  ال�سحة  بـــوزارة  ال�سحة 
فورار  جمال  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 

اإ�سابة  حالة  اأية  ت�سجيل  يتم  مل  اأنه 
)كوفيد19-(  كورونا  بفريو�ض  ثانية 

الإيطايل. الرعية  عدا 
ــالق  اإط هام�ض  على  فـــورار  �ــســرح  و 
بتلقي  اخلـــا�ـــض  اتـــ�ـــســـالت  مــركــز 
املر�ض  حول  املواطنني  ا�ستف�سارات 
ن�سجل  "مل  قائال   3030 الرقم  على 
ــة  ــاب ــس ا� حـــالـــة  اي  ــة  ــاع ــس ــ� ال ـــد  حل
ـــا عــــدا الــرعــيــة  ـــورون بــفــريو�ــض ك

لل�سفاء". يتماثل  الذي  اليطايل 
"يجب  اأنــه  ال�سياق  ذات  يف  اأو�ــســح  و 
حـــالت  اأن  املـــواطـــنـــون  يــــدرك  اأن 
ا�سابة  بال�سرورة  لي�ست  النفلونزا 
عدم  ظل  يف  خا�سة  كورونا  بفريو�ض 
العدوى  نقل  باإمكانهم  مر�سى  وجود 
يوجد  "ل  انه  مطمئنا  غريهم"،  اإىل 
بــاجلــزائــر و ،ن  ــاء  ــوب ال لــهــذا  ـــوؤرة  ب
يقول  اأردف  فيه".و  متحكم  الو�سع 
النوع  ــذا  ه عــن  نتحدث  مــا  "غالبا 
 20 �سجلنا  حــني  يف  الفريو�سات  مــن 
املو�سمية  النفلونزا  اثر  وفاة  حالة 
ال�ستاء".بدوره  ف�سل  بــدايــة  منذ 
اأن  مزهود،  توفيق  باتنة،  وايل  اأكــد 
اأظهرت  با�ستور،  معهد  حتاليل  نتيجة 
غري  )اآخــــر  الإيـــطـــايل  الــرعــيــة  اأن 
م�ساب  غري  م�سعود(  بحا�سي  امل�ساب 
على  باتنة،  وايل  بكورونا.واأو�سح 
اإىل  قــادتــه  ميدانية  زيـــارة  هام�ض 

الأعرا�ض  اأن  الولية،  بلديات  بع�ض 
الإيطايل  الرعية  على  ظهرت  التي 

كورونا. لوباء  لي�ست 
الرعية  اأن  مزهود،  توفيق  واأ�ساف، 
الإيطايل مت و�سعه اأم�ض حتت احلجر 

اإ�سابته. يف  ال�ستباه  بعد  ال�سحي 
ال�سحة  مديرية  اأ�سارت  جانبها،  من 
بيان  يف  بــاتــنــة،  ــة  ــولي ل والــ�ــســكــان 
بالرعية  اخلا�سة  التحاليل  اأن  لها، 
من  �سالبة،  اأنــهــا  اأثبثت  ــايل،  ــط الإي

با�ستور. معهد  قبل 
ل  الإيـــطـــايل  الــرعــيــة  اأن  واأوردت 
العمومية  بــاملــوؤ�ــســ�ــســة  مــاكــثــا  ـــزال  ي
لتلقي  بـــاتـــنـــة،  ــة،  ــي ــائ ــف ــس ــ� ــت ــس ال�
حلني  الــالزمــة،  ال�سحية  الــرعــايــة 

لل�سفاء. متاثله 
ملنظمة  العام  املدير  عرّب  املقابل  يف 
اأدهانوم  تيدرو�ض  العاملية،  ال�سحة 
الزيادة  من  قلقه   عن  غيربي�سو�ض، 
ـــابـــة  الإ�ـــس ـــــالت  ح يف  املـــفـــاجـــئـــة 
كوريا  و  واإيران  اإيطاليا  يف  بكورونا، 

اجلنوبية.
ا�ــســتــخــدام  ــن  ــض،  م ــدرو� ــي و حـــذر ت
مبالة  بــدون  عاملي”  “وباء  عــبــارة 

كورونا. فريو�ض  لو�سف 
عبارة  ا�ستخدام  اإن  ال�سياق،  يف  قال  و 
زيــادة  يف  ي�ساهم  ــد  ق ــي،  ــامل ع وبـــاء 

املربرة. غري  املخاوف 

قرينة،   بن  القادر  عبد  الوطني،  البناء  حركة  رئي�ض  قال 
اجلميع،  على  �ساغطا  �سيكون  اجلديدة،  اجلزائر  حتدي  اإن 
حتدي  اأن  قرينة،  بن  جديدة.واأو�سح  حتالفات  اإىل  ويحتاج 
طرف  مــن  تــنــازلت  اإىل  يحتاج  ــدة،  ــدي اجل اجلــزائــر  �سعار 
فلول  لتجمع  واإ�ــســارات  مالمح  وجــود  مع  خ�سو�سا  اجلميع، 
عرب  جديد  من  للتموقع  الأدوار  توزيع  تريد  التي  الع�سابة 
تزال  ل  “الع�سابة  قرينة  بن  القادمة.واأ�ساف  النتخابات 
وجزء  الدولة،  موؤ�س�سات  داخل  من  التغيري  تقاوم  متجذرة، 
مطالبه،  ولتحريف  احلـــراك،  موجة  ــوب  رك يــحــاول  منها 
الد�ستورية،  الدولة  موؤ�س�سات  مع  الت�سادم  نحو  به  والدفع 
التحالف  حتى  اأو  للتن�سيق  الأيام،  هذه  يقرتب  اآخر  وجزء 
اجلزائر  يف  احلكم  قاعدة  من  جــزءا  ليكون  املوؤ�س�سات،  مع 
وال�سغوطات  التحديات  عن  قرينة،  بن  حتدث  كما  اجلديدة. 
تالحم  من  للنيل  وت�سعى  للجزائر،  القومي  الأمن  تهدد  التي 
معاجلة  اأن  ــة،  ــرك احل رئــيــ�ــض  الــ�ــســعــب.ويــري  ــع  م اجلــيــ�ــض 
تعبئة  تتطلب  اجلزائر،  تعي�سها  التي  املتعددة  الختاللت 
وطني  حوار  مبا�سرة  اىل  قرينة  بن  البالد.ودعا  طاقات  كل 
ل�سراكة  يوؤ�س�ض  اإق�ساء،  دون  ومــن  وقطاعي،  عــام  �سامل 
احلكومة  طــالــب  املجتمع.و  مــكــونــات  خمتلف  بــني  وطنية 
الوطنيني  امل�ستثمرين  لطماأنة  عاجلة  بتدابري  باملبادرة، 
جميع  وعلى  الأعــمــال  بيئة  اإ�ــســالح  ومبا�سرة  والأجــانــب، 
مطالب  ا�ستكمال  �سرورة  على  قرينة  بن  امل�ستويات.و�سدد 
احلراك، واحلرب على الف�ساد املايل و ال�سيا�سي، و البحث عن 
مناق�سة  املنهوبة.وخالل  الأمــوال  ل�ستعادة  واقعية  طرق 
رف�سه  عــن  قرينة،  بــن  عــرب  للحركة،  ال�سنوي  التقرير 
الفراغ،  نحو  اأخرى  مرة  البالد  تدفع  اأن  تريد  �سيا�سة  لأية 
الإ�سالح  بروح  مت�سبثني  “�سنظل  اأ�ساف  املجهول.و  نحو  اأو 
و  اجلمهورية،  حلماية  الد�ستوري  بالن�سال  و  الن�سح،  و 
قرينة،  بن  اأكد  اأدوارها.و  اأداء  يف  الدولة،  موؤ�س�سات  ا�ستمرار 
الوطني  للم�سروع  الأوفياء  مع  دوما  �ستتخندق  احلركة  اأن 

البادي�سي. النوفمربي  اخلط  ذي  ال�سهداء،  م�سروع  اجلامع، 
ق/و

15 دج   1939   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   29  فــــيـــفـــري 2020 م  املوافـــــق لـ  05 رجــــب   1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  ال�سبت  

اإحباط �شفقة بيع 89 قطعة من الأحجار الكرمية و قطعا اأثرية بعني البي�شاء بــاأم البواقي
باأمن   BRI التدخل  و  البحث  فرقة  جنحت 
�سفقة  عقد  اإحباط  من  البواقي  اأم  وليــة 
الكرمية  ــار  ــج الأح مــن  معتربة  كمية  بيع 
خم�سة  بــحــوزة  كــانــت  الأثــريــة،  القطع  و 
�سنة   45 و   29 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ض 
خلية  بــيــان  بح�سب  العملية  ــذه  ه ــي  ــاأت ،وت

وليــة  بــاأمــن  العامة  الــعــالقــات  و  التــ�ــســال 
حماربة  اإطــار  يف  تدخل  التي  و  البواقي  اأم 
املــا�ــســة  ــة و مــنــهــا  ــرمي ــال اجل ــك ــس اأ� خمــتــلــف 
ا�ستغلتها  معلومات  اإثر  على  الثقايف،  بالرتاث 
الأ�ــســخــا�ــض  بع�ض  قــيــام  مــفــادهــا  الــفــرقــة 
على  اأثرية  قطع  بيع   �سفقة  عقد  باإبرام 

اتخاذ  وبعد  البي�ساء  عني  مدينة  م�ستوى 
حتديد  و  بها  املعمول  القانونية  الجــراءات 
حجز:  مت  اأيــن  الفرقة  ــراد  اف تنقل  املكان، 
األوان  ذات  الكرمية  الأحجار  من  قطعة   89
دائري  اللون  اأبي�ض  حجر   ، خمتلفة  اأحجام  و 
بطريقة  مــنــحــوت  ــض  ــراأ� ل متــثــال   ، ال�سكل 

الــداخــل  مــن  ــوف  جم املــالمــح  وا�ــســح  متقنة 
لن�سر  متثال   ، رخامية  قاعدة  فــوق  مثبت 
جموفة  قاعدة  مع  النحا�ض  مادة  من  م�سنوع 
مبلغ  حجز  اإىل  اإ�ــســافــة   ، جبل  �سكل  على 
العملية  يف  ا�ستغاللهما  مت  مركبتني  و  مايل 
الب�ساعة  حجز  و  املتورطني  توقيف  .ليتم 

الفنية  و  الأثرية  قيمتها  من  التاأكد  مت  التي 
و  املخت�سة،  امل�سالح  قبل  من  التاريخية  و 
اجناز  فتم  املتورطني،    مع  التحقيق  مبا�سرة 
ت�سليم  مع   ، الق�سية  يف  �سدهم  جزائي  ملف 

. املخت�سة  للم�سالح  املحجوزات 
ق/و

20 وهران 21ق�سنطينة 22ورقلة 26الوادي 25اجلزائر 20حالـة الطقـس
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 “الع�شابة ل تزال متجذرة تقاوم 
التغيري من داخل موؤ�ش�شات الدولة
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