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اجلزائري�ن اأوكل�ا 
لنا مهمة ثقيلة ترتكز 

على حماربة الف�ساد

اجلزائر تنتج اأقل 
من 10 باملائة من 

حاجاتها من االأحذية

ي�ساعد على الإدماج ال�سريع لل�سباب و تكييف تكوينهم مع متطلبات ال�سوق و�سفات الكرتونية من 3 األوان لكل من الطبيب و ال�سيديل و املري�س

رافع من اأجل اإ�سالح املنظومة 
الق�سائية، زغماتي:

اإح�ساء 350 األف ور�سة ل�سناعة الأحذية 
عرب الوطن

الوزارة تو�سي بزيارة الطبيب دون تردد يف حال ظهور هذه الأعرا�س

-  ل اإ�سابات حلالت م�ستبه فيها بحا�سي م�سعود  ورفع احلجر ال�سحي عن 3 اأ�سخا�س بب�سكرة
-  �سفري ال�سعودية: تعليق دخول ال�سعودية لغر�س العمرة يكت�سب طابعا "موؤقتا"

-  الذهب يتجه �سوب ثالث ارتفاع �سهري بفعل خماوف “كورونا”

اإجــراءات احـــتــرازيـة لـتـ�قـيف 
الـدرا�سة يف اجلـامعات ب�سبب ك�رونا
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�سباب بالبيا�سة ينتف�س�ن 
من اأجل نظافة املحيط يف 

عملية تط�عية 
م�سادر: مدير م�ؤ�س�سة 

عم�مية لل�سحة اجل�ارية 
حتت خطـر النافذين!!

غياب املرافق 
اجل�ارية و اخلدماتية 
ي�ؤرق �سكان ب�ر الهي�سة 

االهرتاء الكبري 
للطرقات ي�ؤرق �سكان 

حي بعل��س

اأمال العقلة لكرة القدم 

العقلة ت�ستعر�س 
ع�سالتها اأمام جن�م 

تغزوت برباعية كاملة 
اإحتاد قمار لكرة اليد 

االإحتاد ي�ستهل دورة 
ال�سع�د بف�ز ثمني اأمام 

احتاد اأميه ون�سه 

الـــوادي

ورقلة

تقرت

الريا�سة
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�س 13

�س 13

احلك�مة تبعد اجلن�ب عن مناطق الظل بر�سد 161 مليار دينار 
20مواطنوها ي�ستفيدون من اإعانات مبليون دينار لال�ستفادة من جتزئات اجتماعية
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�س�ق روي�سات ب�رقلة  يغرق يف النفايات. 

ت�سحر �س�رهم و ت�سيطر عليهم 

القب�س على  �سيدة ت�ستعمل 
ال�سع�ذة للن�سب على اأ�سحاب 

املحالت ب�سكيكدة 
اأوقف عنا�سر االأمن احل�سري اخلام�س باأمن دائرة �سكيكدة، امراأة ن�سبت  

على بع�س  من ا�سحاب املحالت التجارية با�ستعمال ال�سع�ذة بحي مرج 

الديب. و �سط مدينة �سكيكدة وح�سب معل�مات فاإن املعنية امل�سماة ) ق، ح ( 

البالغة من العمر 45 �سنة كانت ت�ستعمل ال�سع�ذة لل�سيطرة على �سحاياها من اأ�سحاب املحالت التجارية، ال�اقعة بحي مرج الديب 

و�سط املدينة.  حيث تق�م يف اأول زيارة بت�س�يرهم قبل اأن تاأخد تلك ال�س�ر و ت�ستغلها يف اأعمال �سع�ذة ثم  تع�د من جديد وت�سلب 

اأ�سحاب املحالت املخت�سة يف عدة جماالت ما تريد بعد ال�سيطرة عليهم مبا قامت به. لت�سل اىل  م�سالح االأمن �سكاوى، مفادها 

�سق�ط عديد التجار يف فخ م�سع�ذة �سلبتهم �سلعا واأم�اال بطرق ملت�ية، ليتم ن�سب كمني لها وت�قيفها ومبا�سرة التحقيقات.

انت�سال جثة كهل من داخل قناة لل�سقي 
مت انتشال جثة كهل يدعى: 

/ب. أ / يبلغ من العمر 55 سنة 
من قناة للسقي التابعة لديوان 
السقي وصرف املياه حبي خدام 
سيدي بوعبداهلل ببلدية وادي 
ارهيو، وحسبما علم من مصادر 

متطابقة ان الضحية اعتاد على 
رعي الغنم وفجأة سقط بداخل 

القناة اليت يزيد علوها على 03 
امتار ليتم انتشاله جثة هامدة حولت إىل مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى امحد 

فرنسيس من قبل أعوان احلماية املدنية، فيما فتحت مصاحل الدرك الوطين حتقيقا 
يف مالبسات احلادث األليم.

هج�م على �سفحة 
الرئا�سة على 
»الفاي�سب�ك«

عرفت 
الصفحة 
الرمسية 
لرئاسة 

اجلمهورية 
على 

الفايسبوك 
هجوما غري 

مسبوق 
للمواطنني، من خالل أالف 

الشكاوى والطلبات وذلك دقائق 
قليلة بعد اإلعالن عن انطالق 
الصفحة على منصة التواصل 

االجتماعي فايسبوك، وهذا 
هبدف دعم التواصل املستمر 

والفعال مع املواطنني.

اإن�ساء ن�سخة 
طبق االأ�سل من 
االأم”! “حليب 

ك�سفت �سركة نا�سئة اأنها جنحت يف اإنتاج 
حليب الثدي يف املخترب، والذي يحت�ي على 
عن�سرين رئي�سيني من حليب االأم الطبيعي، 
وهما الالكت�ز والكازين.ويعد هذا العمل، 

الذي وقع االإعالن عنه يف وقت �سابق من هذا 
ال�سهر، مبثابة خط�ة لالأمام يف املهمة اخلا�سة 

بال�سركة الإنتاج ن�سخة مطابقة لالأ�سل )اأو 
قريبة( من حليب الثدي، با�ستخدام اخلاليا 

الثديية، والذي ميكنه تغذية وتنمية الر�سع 
باأمان.وتعترب ال�سركة النا�سئة التي حتمل 

ا�سم Biomilq، اخرتاعها مبثابة حل 
نحن ال�قت واملكان لتمكني  لالأمهات الالئي ال ميمُ
اأطفالهن من ر�ساعة طبيعية، واأي�سا االأمهات 
غري القادرات على اإنتاج ما يكفي من احلليب 

من الناحية البدنية.
وكتبت م�ؤ�س�ستا Biomilq، ليلى �سرتيكالند 

ومي�سيل اإيغر: “يمُرتك االأباء ومقدم� الرعاية 
اأمام خيارات دون امل�ست�ى االأمثل، ويريدون 
خيارا ال يفر�س مفا�سلة بني تغذية االأطفال 
ورفاه االأمهات”.ويف حني اأن هذا االإعالن 
ه� مبثابة خط�ة نح� اإيجاد بديل لالأمهات 
غري القادرات على الر�ساعة الطبيعية، اإال 

اأنه ما يزال يحمل معظم العي�ب التي ت�سملها 
املكمالت الغذائية مثل حليب االأطفال الذي 

يحاول م�ؤ�س�س� Biomilq ا�ستبداله.ووفقا ملا 
اأورده م�قع The Atlantic، فاإن م�ؤ�س�ستي 

جعل  ه�  الهدف  اإن  تق�الن   ،Biomilq
املنتج “غذائيا” ولي�س بال�سرورة “مناعيا” 

بال�سكل امل�سابه حلليب الثدي.وهذا يعني 
بالتايل اأنه من املحتمل اأن يفتقر اإىل بع�س 

الف�ائد الرئي�سية حلليب االأم، وه� مزيج من 
الهرم�نات واالأج�سام امل�سادة والبكترييا التي 
حتمي االأطفال من املر�س وت�ساعد يف تقليل 
حاالت االإ�سابة باأمرا�س االأمعاء والتهابات 

االأذن وغريها.

أكد مدير 
الوقاية و ترقية الصحة 
بوزارة الصحة و السكان 

و إصالح املستشفيات 
مجال فورار، أنه مل يتم 
تسجيل أي حالة إصابة 

ثانية بفريوس كورونا )كوفيد19-( 
عدا الرعية اإليطايل. وصرح فورار على هامش إطالق مركز 

اتصاالت اخلاص، بتلقي استفسارات املواطنني حول املرض 
على الرقم .3030

وزارة ال�سحة ت�سع حدا 
لل�سائعات

f
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و�سفات الكرتونية من 3 األ�ان لكل من الطبيب وال�سيديل واملري�س

اإجراءات جديدة اعتبارا من ال�سهر الداخل 
لبيع امل�ؤثرات العقلية  

ي�ساعد على االإدماج ال�سريع لل�سباب و تكييف تك�ينهم مع متطلبات ال�س�ق

اإطالق برنامج جديد المت�سا�س املت�سربني من املدار�س

الأختام،  العدل حافظ  اأكد وزير 
مبنا�سبة  اأم�س  زغماتي،  بلقا�سم 
الكلمة التي األقاها خالل افتتاحه 
باجتماع  اخلا�س  الوطني  للقاء 
و  الق�سائية  املجال�س  روؤ�ساء 
الإطارات  مع  العاميني  النواب 
امل��رك��زي��ة ل���وزارة ال��ع��دل، اأن 
منذ  ت�سهد  الوطنية  ال�ساحة 
�سنة حركية غري معهودة تطالب 
ملوؤ�س�سات  �سامل  باإ�سالح 
العامة  احلياة  واأخلقة  ال��دول��ة 
ي�سون  و  املواطنني  يخدم  مبا 

احلقوق و احلريات.
�سيحات  باأن  زغماتي  واأو�سح 
مل  م�ستقل  بق�ساء  املطالبة 
ت��ف��ارق ح��ن��اج��ر امل��واط��ن��ني، 
ق�ساء  ب��ن��اء  همها  �سيحات 
وامل�ساواة  ال�رشعية  على  قائم 
يف  واحل��ري��ات  املجتمع  يحمي 
الوزير  اأ�ساد  القانون.كما  اإطار 
الذي  ال�سلمي  ال�سعبي  باحلراك 
كاملة  �سنة  من  البالد  ت�سهده 
الوطنية  ال�ساحة  قائال:"ت�سهد 
منذ اأكرث من �سنة كاملة حركية 
ب�سوت  معهودة،تنادي  غ��ري 
ملوؤ�س�سات  �سامل  باإ�سالح  عال 
ويحقق  ي�����س��ون  مب��ا  ال��دول��ة 
وطوال  واحلريات.  الدميقراطية 
هذه املدة نادت اأ�سوات ال�سعب 
وفقا  م�ستقلة  عدالة  بتاأ�سي�س 
لأحكام الد�ستور ،يحرتم حقوق 
الإن�سان ووفق حماكمات عادلة 
ال�رشعية  على  قائم  وق�ساء 
املجتمع  يحمي  وامل�����س��اواة 
القانون  اإط���ار  يف  واحل��ري��ات 
عليه".  يعلى  ول  يعلو  ال��ذي 
بامل�سعى  العدل  وزير  اأ�ساد  كما 
املواطنون  اإليه  ي�سبو  ال��ذي 
اأ�سا�سها  جديدة  جزائر  بناء  وهو 
خالل  زغماتي  اأبان  العدل.كما 
لتحقيق  العدالة  ا�ستعداد  كلمته 
وذكر  العدل؛  وهو  امل�سعى  هذا 
بفرتة  مرت  اجلزائر  اأن  الوزير، 
جهود  بف�سل  لكن  �سعبة 

اليوم  هاهي  املخل�سني  الرجال 
النور والنفراج واأن  ترى بوادر 
ال�سعب  به  نادى  الذي  التغيري 
ونحن  القطاعات  جميع  �سمل 
اأمامه مطالبون كل ح�سب عمله 
واخت�سا�سه بالعمل على حتقيق 
هذه املطالب وخ�س بالذكر رجال 
ال�سعب  حّملهم  الذين  الق�ساء 
م�سوؤولية حتقيق العدالة واإحقاق 
الوزير  و�سفها  كما  احلق.وهي 
مهمة ثقيلة وهي حماربة الف�ساد 
احلياة  واأخلقة  خا�س  ب�سكل 
وا�سرتجاع  عام  ب�سكل  العامة 
لالعتداء  حد  وو�سع  احلقوق 
املوارد  وا�ستنزاف  احلريات  على 
العدل  وزير  اأ�ساد  كما  الوطنية. 
الق�ساء يف مدة زمنية  مبا حققه 
اجلميع  اأن  اأك��د  ،حيث  وجيزة 
خطوة  وهي  ذلك  على  ي�سهد 
ت�سعى  اإيجابية  الوزير  اعتربها 
الق�سائية،  املنظومة  لإ�سالح 
اأو  الب�رشية  مواردها  يف  �سواء 
و�سائلها  ع�رشنة  اإىل  بالن�سبة 
النظر  اإع��ادة  اإىل  بالن�سبة  اأو 

التي  القانونية  الن�سو�س  يف 
الوزير  عليها.واأو�سح  ت�سري 
اإىل  يهدف  الجتماع  ه��ذا  ب��اأن 
  : وه��ي   م�ساٍع   ثالثة  حتقيق 
العملية  الكيفيات  يف  البحث 
لتح�سني نوعية العمل الق�سائي 
ومردوديته بالإ�سافة اإىل تطوير 
يف  �سيما  ل  العدالة  مرفق  اأداء 
اللجوء  بت�سهيل  املتعلق  جانبه 
و�سعية  تقييم  وكذلك  اإليه، 
لتعميم  متهيدا  العدالة  ع�رشنة 
ب�سكل  الق�سائي  العمل  رقمنة 
يف  العدالة  اأن  كامل.خا�سة 
اخلارج،  يف  كما  تواجه  اجلزائر 
مرغمة  لكونها  كربى  حتديات 
على م�سايرة الع�رش الذي طغت 
املعلومات،  تكنولوجيا  عليه 
للكثري  حل  اإي��ج��اد  اأن  م��وؤك��دا 
منها،  تعاين  التي  امل�ساكل  من 
قدرتها  م���دى  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف 
ت�سيريها  اأدوات  ع�رشنة  على 
الوقت  ولربح  النوعية  لتح�سني 

وتوفري اجلهد واملال.
لوؤي ي

اجلزائري�ن اأوكل�ا لنا مهمة ثقيلة ترتكز على حماربة 
الف�ساد

رافع من اأجل اإ�سالح املنظ�مة الق�سائية، زغماتي:

ل�ؤي ي
--------------------

وكثفت النقابة الوطنية اجلزائرية 
بالتن�سيق مع  اخلوا�س  لل�سيادلة 
خرجاتها  من  الأخالقيات  جمل�س 
عامة،  جمعية   30 من  اأكرث  عرب 
العمل  كيفية  تو�سيح  و  ل�رشح 
عرب  ال�سيادلة  لفائدة  باملر�سوم 
ليزال  و  الوطن  انحاء  خمتلف 
العمل �ساريا و متوا�سال لتف�سري 
الج��راءات  ه��ذه  تطبيق  كيفية 

اجلديدة.

التنفيذي جميع  املر�سوم  ينظم  و 
من  العقلية  امل��وؤث��رات  مراحل 
غاية  اىل  الأولية  املادة  ا�سترياد 
و  التوزيع  و  الدوي��ة  ا�سترياد 
ال�رشف من قبل ال�سيادلة �سواء 
و كذلك  اخلوا�س،  اأو  العموميني 
كيفية و�سفها من طرف الأطباء، 
حيث ا�ستحدثت اإجراءات جديدة، 
التي  الوطنية  ال�سجالت  منها 
ح�سب  عليها،  ويوؤ�رش  مي�سيها 
يف  املوؤ�س�سة  مدير  ال��ق��ان��ون، 
ال�سحة  مدير  و  العام،   القطاع 

�سواء  اخلا�س  للقطاع  بالن�سبة 
اأطباء  اأو  اأو عيادات  م�ست�سفيات 
اىل  خوا�س،  �سيادلة  اأو  خوا�س 
الو�سفات  من  جديد  نوع  جانب 
وباألوان   ن�سخ   3 اللكرتونية من 
و  ���س��ف��راء  و  وردي���ة  خمتلفة 
و  الطبيب  م��ن  لكل  بي�ساء، 
ال�سيديل واملري�س على التوايل، 
لتاأمني  ت�سل�سلية  اأرق���ام  وف��ق 

وتتبع م�سار الدواء.
ينتظر  امل��ر���س��وم  م��ع  ب��امل��وازاة 
ال�سيادلة و املهنيون الإفراج عن 

الذي   04-18 القانون  م�رشوع 
يحارب ال�ستعمال غري ال�رشعي 
اأكرب  حماية  يوفر  و  للموؤثرات 
من  الن��ت��ه��اء  بعد  لل�سيديل 
خمت�سة  جلنة  قبل  من  �سياغته، 
وزارة  م�ستوى  على  ن�سبت 
ال��ع��دل، م��ك��ون��ة م���ن  اأرب��ع��ة 
نقابة  العدل و  اطراف هي وزارة 
وجمل�س  اخل��وا���س  ال�سيادلة 
اأخ��الق��ي��ات امل��ه��ن��ة وال��دي��وان 

الوطني ملكافحة املخدرات.
اجلديد  ال��ق��ان��ون  و�سيت�سمن 

ل��ل��م��وؤث��رات  حمليا  ت�سنيفا 
اجلزائر  اأن  اعتبار  على  العقلية، 
على  الراهن  الوقت  يف  تعتمد 
ت�سنيفات دولية، و كذا ت�سليط 
عامني  اإىل  اأ�سهر   6 بني  عقوبة 
�سجنا على كل من يعتدي على 
على  لإجباره  طبيب  اأو  �سيديل 
موؤثر  دواء  و�سف  اأو  ���رشف 
عقليا، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء بوابة 
الدواء  م�سار  لتاأمني  الكرتونية 

املوؤثر عقليا.

وزارة  ت�سدر  اأن  املنتظر  من  و 
بخ�سو�س  وزاريا  قرارا  ال�سحة 
بها  املتاجرة  يتم  التي  الأدوي���ة 
وحتريفها عن م�سارها العالجي و 
ا�ستخدامها كموؤثرات عقلية، مثل 
"الرتامادول" و"تريك�سيفينيديل" 
عدم  فرغم  "الربيغابالني"،  و 
اإخ�ساعها  �سيتم  ت�سنيفها 
تدوينها  مثل  اجلديدة  لالإجراءات 
و  ال�����س��ج��الت  و  ال��دف��ات��ر  يف 

و�سفها يف الو�سفات اخلا�سة.

طماأن م�سوؤول �سعودي وكالت 
املواطنني  و  ال�سياحة  و  ال�سفر 
جميع  اإلغاء  ق��رار  خلفية  على 
الرحالت املبمرجة لأداء منا�سك 
العمرة اأن التعليق موؤقت ب�سبب 

وباء فريو�س كورون.ا
لدى  ال�سعودي  ال�سفري  قال  و 
العمرييني،  العزيز  عبد  اجلزائر 
خارجية  وزارة  قرار  اأن  اأم�س، 
اإىل  ال��دخ��ول  بتعليق  ب���الده 
ال�سعودية  العربية  اململكة 
طابعا  يكت�سب  العمرة  لغر�س 
الدولية  للجهود  دعما  موؤقتا 
كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

اجلديد.
تغريدة  يف  العمرييني  ق��ال  و 
على  الر�سمي  ح�سابه  يف  له 
على  حتر�س  ب��الده  اأن  تويرت 
ح��م��اي��ة و���س��الم��ة امل��واط��ن��ني 
و  وامل��ع��ت��م��ري��ن،  املقيمني  و 
وزارة  ق���ررت  ذل��ك  لتحقيق 
،تعليق  اخلارجية)ال�سعودية( 
لغر�س  اململكة  اإىل  ال��دخ��ول 
النبوي  امل�سجد  وزيارة  العمرة 

فريو�س  و�سول  لتفادي  موؤقتًا، 
على  انت�ساره  و  اجلديد  كورونا 

اأرا�سيها.
يدعم  القرار   هذا   اأن  اأ�ساف  و 
املنظمات  و  الدول  جهود  اأي�سا 

العاملية ملكافحة هذا الفريو�س.
وق����د اأث�����ر ه����ذا "الج������راء 
عنه  اأع��ل��ن��ت  الوقائي"الذي 
على  ال�سعودية    ال�سلطات 
كانت  التي  ال��رح��الت  جميع 
املقد�سة  البقاع  اإىل  مربجمة 
���س��واء م��ن ط���رف اخل��ط��وط 
من  اأوغريها  اجلزائرية  اجلوية 
فقد  الأجنبية.  الطريان  �رشكات 
اجلوية  للخطوط  رحلة  اإلغاء  مت 
على  مربجمة  كانت  ال�سعودية 
 288 لنقل  د   و55   12 ال�ساعة 
اأم��ل  اأثار"خيبة  مم��ا  م�سافرا، 
اجلزائريني  وغ�سب"املعتمرين 
ال�سلطات  "فوجئوا"بقرار  الذين 
هوؤلء  من  فالكثري  ال�سعودية، 
خمتلف  من  قدموا  املواطنني 
البقاع   اإىل  للذهاب  الوليات 
بعد  ال��ع��م��رة  لأداء  املقد�سة 
عمليات  يف  الأمل"  "فقدانهم 

القرعة للحج.
و يت�ساءل اجلميع عن الإجراءات 
ال�سلطات  �ستتخذها  ال��ت��ي 
دفعوا  اأنهم   و  خا�سة  اجلزائرية 
"مبلغا باهظا" لأداء هذه املنا�سك.
ومن جهتهم، عرب م�سوؤولو عدة 
مكلفة  و�سياحة  �سفر  وكالت 
عن"حريتهم"  احلجاج  بتاأطري 
ال��ذي  القرار"الوقائي"  اأم���ام 
ال�سعودية  ال�سلطات  اتخذته 
و"تخوفهم" من  التاأثري"الكبري" 
واأنهم  خا�سة  ن�ساطهم  على  له 
�سنة  خالل  فيه  تراجعا  �سجلوا 
العام  املدير  قال  حيث   ،  2019
بن  نبيل  ترافيل  تيلي  لوكالة 
زايد اأن هذا اخلرب جاء كال�ساعقة 
تدخل  ���رشورة  على  موؤكدا   ،
احللول  ايجاد  اأجل  من  ال��وزارة 

لهذا الو�سع.

ويف نف�س ال�سياق ، يقول مدير 
بالديوان  وال��ع��م��رة  الن�ساط 
علي  والعمرة  للحج  الوطني 
عن  يتابع  الديوان  اأن  �سعباين 
مع  وبالتن�سيق  امللف  هذا  كثب 

جميع الفاعلني .
العمومية  ال�رشكة  ا�سطر ت  و 
اجلزائر"اإىل  واأ�سفار  "�سياحة 
لهذا  رحالتها  برنامج  اإل��غ��اء  
اإطار  اأو�سح  بحيث  الأ�سبوع 
بالزبائن   الت�سال  "مت  اأن��ه  بها 
التغيري  بهذا  قبل  لإعالمهم من 

يف اللحظة الأخرية".
ويبقى مهنيو القطاع مرتبطون 
الإعالن  �سيتم  التي  بالإجراءات 
القادمة  الأ�سابيع  يف   عنها 
اإن  و  الالزمة  التدابري  لتخاذ 
تذاكر   "تعوي�س  الأم��ر  تطلب 
ذات  ����رشح  ح��ي��ث  ال�سفر"، 
تعليمات  انتظار  علينا  الط��ار 
كونها  ال�سعودية  ال�سلطات 

اأكدت  اأن القرار "موؤقت".
م�ستوى  على  ال��ت��اأك��ي��د  ومت 
اأن  اجل��زائ��ري��ة،  اجل��وي��ة  �سباك 
البقاع  نحو  الرحالت  ا�ستئناف 
املقد�سة يبقى متوقفا على قرار 

ال�سلطات ال�سعودية.
و كانت ال�سلطات ال�سعودية قد 
اأعلنت ليلة الربعاء اىل اخلمي�س 
للمملكة  ال���دخ���ول   تعليق 
لأغ���را����س ال��ع��م��رة وزي���ارة 
موؤقتا  ال�رشيفي  النبوي  امل�سجد 
للحيلولة دون و�سول  فريو�س 

"كورونا اجلديد" اىل البالد.
املوؤقت  الإج���راء  ه��ذا  يخ�س  و 
م�ستمر  لتقييم  اخل��ا���س��ع 
ال�سعودية،  ال�سحية  لل�سلطات 
تاأ�سريات  احلاملني  الأ�سخا�س 
مقيمني  ���س��ع��ودي��ة  �سياحية 
فريو�س   يتف�سى  حيث  بالبلدان، 
بلدان  مواطنو  كذا  و  كورونا 
اأع�ساء جمل�س التعاون اخلليجي.

لوؤي ي

 تعليق دخ�ل ال�سع�دية لغر�س العمرة يكت�سي طابعا 
"م�ؤقتا"

 املعتمرون ووكاالت ال�سفر يف حرية ح�ل تع�ي�سهم، و�سفريها باجلزائر يطمئن :  

حدد تاريخ 5 افريل م�عدا لدخ�ل املر�س�م التنفيذي التنظيمي للم�ؤثرات العقلية حيز التنفيذ، و ذلك بعد 
ثالثة اأ�سهر كاملة من �سدوره يف اجلريدة الر�سمية  بتاريخ 5 جانفي 2020.

اأكد املدير الوطني للربنامج الوطني  لدعم تكوين وت�سغيل وتكييف والتاأهيل "اآفاق"، "مراد مليا" يف ت�رشيحات 
�سحفية اأدىل بها على هام�س تخرج دفعة من 80 مرتب�سا باملدر�سة الور�سة جلمعية "�سحة �سيدي الهواري" اأنه 
يتم التح�سري لربنامج يهدف اإىل "تكييف التكوين مع متطلبات القطاع القت�سادي"،حيث يجري التح�سري ملبادرة 
اأن  "اآفاق"،اإل  برنامج  اأهداف  تعد من  الت�سغيل  قابلية  اأن  لل�سباب".واأ�ساف  "ال�رشيع  املهني  الإدماج  ت�سجع  جديدة 
الربنامج اجلديد �سي�سمح بتحقيق الأهداف مبزيد من النجاعة، وذلك بف�سل "التعاون املتبادل بني اأنظمة املعلومات 
للقطاعات ال�رشيكة ومنها الت�سغيل والتكوين". كما اأ�سار اإىل اأن اللجوء اإىل اأنظمة املعلومات �سيتيح "روؤية دقيقة 
ال�رشيع  الإدماج  ل�سمان  ال�سغل،  �سوق  متطلبات  ح�سب  "بالتكوين  �سي�سمح  مما  ت�سجل عجزا"،  التي  املهن  حول 
للمتخرجني اجلدد".و�سيتم النتهاء من حت�سري الربنامج يف �سبتمرب القادم، بتنظيم ندوة وطنية يف اجلزائر العا�سمة 
واملا�سرت. اللي�سان�س  جامعية يف  م�سارات  عدة  مهنية  غرار  على  عدة  مبكت�سبات  ذكر  الذي   امل�سدر،  نف�س  وفق 
اإطار م�رشوع "فر�سة، مدر�سة الفر�سة الثانية" املنظم من طرف  وذكر املتحدث باأن ال�سباب قد تلقوا تكوينا يف 
"اآفاق" ل�سالح ال�سباب املت�رشبني من املدر�سة.وقد تلقى املتخرجون ملدة �ستة اأ�سهر تكوينا يف اإحدى الخت�سا�سات 
املتعلقة بالنجارة والبناء والنحت على احلجر واحلدادة الفنية وال�سباكة و الكهرباء واخلياطة.كما مت تنظيم معر�س 
حول خمتلف اأن�سطة ور�سات مدر�سة "�سحة �سيدي الهواري" والذي كان حمل زيارة مدير برنامج "اآفاق"، املعر�س 
الذي هناأ  املرتب�سني وم�سوؤويل اجلمعية داعيا اإياهم اإىل تعريف ال�سباب اأكرث بهذه الفر�سة لالإدماج والتي و�سفها 

لوؤي يبالكبرية.
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ال�سروع يف عملية الت�سديد بدون اأي تغيري يف الت�سعرية

حممد علي 
-----------------

ال�سيارات  ق�سيمة  ت�سديد  ميكن  و 
ال�ساعة  بني  القانونية  املدة  هذه  خالل 
على  زوال  والرابعة  �سباحا  الثامنة 
م�ستوى قبا�سات ال�رشائب و مكاتب 

الربيد، ح�سب  نف�س امل�سدر.
الق�سيمة  ت�سعرية  بخ�سو�س  و 
العامة  املديرية  اأك��دت   ،2020 لعام 
لل�رشائب اأنه مل يطراأ عليها اأي تغيري 

مقارنة بالعام املا�سي.
املديرية  اأ�سارت  الإط��ار،  نف�س  يف  و 
الو�سائل  ك��ل  "ت�سخري  مت  ان��ه  اىل 
ظروف  يف  العملية  ل�سري  ال�رشورية 
اإىل  ال�سيارات  مالكي  داعية  ح�سنة" 
عدم انتظار الأيام الأخرية للقيام بهذا 
الواجب القانوين، من اأجل "تفادي كل 
طوابري  خلق  ل�سيما  حمتمل  اإزع��اج 

اأمام نقاط بيع الق�سيمات".
اقتناء  ك��ل  اأن  املديرية  تذكر  كما 
للت�سعرية  مطابقة  غ��ري  لق�سيمة 
بطاقة  �سحب  اإىل  ي��وؤدي  القانونية 
الرتقيم و التي لن ترد اإىل �ساحبها اإل 
غرامة  مع  مطابقة  ق�سيمة  تقدمي  بعد 
قدرها 100 باملائة من مبلغ الق�سيمة، 
من  التحقق  ���رشورة  على  م��وؤك��دة 
قبل  للق�سيمة  القانونية  الت�سعرية 

اقتنائها.
املقتناة  اجلديدة  لل�سيارات  بالن�سبة  و 
ال�سري  بطاقة  حت��ل  ال�سنة،  خ��الل 
املوؤقتة )البطاقة ال�سفراء( حمل بطاقة 
الرتقيم )البطاقة الرمادية(، وعليه "فاإن 

الق�سيمة ت�سبح م�ستحقة خالل �سهر 
على  ال�سري  يف  ال�سيارة  و�سع  من 

الرتاب الوطني".
النفعية،   ال�سيارات  يخ�س  فيما  و 
تعريفة  حتديد  اأن  املديرية  اأو�سحت 
جملة  اأ�سا�س  على  يتم  الق�سيمة 
احلمولة  اأ�سا�س  على  لي�س  و  احلمولة 

امل�سموح بها.
اإل�ساق  عدم  اأن  اأي�سا  البيانّ  ذكر  و 
الزجاج  على  الق�سيمة  ا�ستظهار  و 
اإىل  حتما  ي��وؤدي  لل�سيارة  الأمامي 
 50 ت�ساوي  جبائية  غرامة  تطبيق 
للمادة  الق�سيمة طبقا  مبلغ  باملائة من 

308 من قانون الطابع.
بالن�سبة  الت�سعرية  قيمة  فاإن  للتذكري 
ال�سيارات  و  ال�سياحية  لل�سيارات 
ال�سياحية املهياأة ك�سيارات نفعية التي 
يقّل عمرها عن 3 �سنوات، فاإنها تقدر 
 ( ل�سيارة ذات حمرك   2.000 دج  ب 
7 اىل  ) من  4.000 دج  6 اح�سنة( و 
 10 من   ( دج   10.000 و  اح�سنة(   9

اح�سنة فما فوق(.
ما  عمرها  يرتاوح  التي  ال�سيارات  اأما 
بني 3 و 6 �سنوات ، مت حتديد ت�سعرية 
الق�سيمة ب 1.500 دج و 3.000 دج 

و 6.000 دج.
و فيما يتعلق بال�سيارات التي يرتاوح 
فان  �سنوات،   10 و   6 بني  عمرها 
 1.000 ب  حددت  الق�سيمة  ت�سعرية 

دج و 2.000 دج و 4.000 دج.
عمرها  يزيد  التي  ال�سيارات  اما  و 
ت�سعرية  حددت  فقد  �سنوات   10 عن 
الق�سيمة ب 500 دج و 1.500 دج و 

3.000 دينار.
النفعية  ل��ل�����س��ي��ارات  وبالن�سبة 
ت�سعرية  فان  لال�ستغالل،  املخ�س�سة 
و  دج   6.000 بني  ت��رتاوح   الق�سيمة 
12.000 دج و 18.000 دج  لل�سيارات 
التي يقل عمرها عن 5 �سنوات، فيما 
لل�سيارات  الق�سيمة  ت�سعرية  ترتاوح 
فما  �سنوات   5 عمرها  ي�ساوي  التي 
فوق ما بني 3.000  دج و 5.000 دج 

و 8.000 دج.
و فيما يخ�س �سيارات النقل اجلماعي 
ب  الت�سعرية  حتديد  مت  للم�سافرين، 
 12.000 و  دج   8.000 و  دج   5.000
دج و 18.000 دج  و ذلك ح�سب عدد 
املقاعد  بالن�سبة  للمركبات التي يقل 
حددت  فيما  �سنوات   5 عن  عمرها 

و  دج   3.000 ب  الق�سيمة  ت�سعرية 
4.000 دج و 6.000 دج و 9.000 دج  
لتلك التي ي�ساوي  عمرها 5 �سنوات 

فما فوق.
جتهل  التي  ال�سيارات  بخ�سو�س  و 
حتديد  مت  فانه  ا�ستعمالها،  بداية  �سنة 
دج   500 ب  الق�سيمة  ت�سعرية 
دج   3.000 و  ال�سياحية   لل�سيارات 

لل�سيارات النفعية.
ال�سيارات ذات  الق�سيمة  و تعفى من 
اجلماعات  و  للدولة  التابعة  الرتقيم 
و  ال��ولي��ات(  و  البلديات   ( املحلية 
مالكوها  يتمتع  التي  ال�سيارات 
و  قن�سلية  اأو  دبلوما�سية  بامتيازات 
و  �سحي  بعتاد  املجهزة  ال�سيارات 
ال�سيارات املجهزة بعتاد �سد احلرائق.

ال�سيارات  الق�سيمة  من  تعفى  كما 
و  للمعوقني  املخ�س�سة  و  املجهزة 
البرتول  بغاز  املجهزة  ال�سيارات 

املميع/وقود او غاز طبيعي وقود.
وفقا للت�رشيع ال�ساري فاأن اجلرارات و 
الآلت الفالحية الأخرى و ال�سيارات 
اقل من 4 عجالت ) الدراجات النارية 
الخ( و كذا  املحرك،  ذات  الدراجات  و 
اآلت الأ�سغال العمومية و املقطورات 

فاإنها غري معنية  بق�سيمة ال�سيارات.
ق�سيمة  اإجراء  اعتماد  مت  فانه  للتذكري 
و   1998 يف  اجلزائر  يف  ال�سيارات 
اي��رادات  من  باملائة   20 ح�سة  تودع 
العمومية   اخلزينة  ل��دى  الق�سيمة 
ل�سندوق  باملائة   80 اإيداع   يتم  فيما 

اجلماعات املحلية.

للمديرية  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  مار�س،   31 غاية  اإىل  و  مار�س   1 من  ابتداء   2020 لعام  ال�سيارات  ق�سيمة  ت�سديد  امل�سافرين،  نقل  �سيارات  و  النفعية  و  ال�سياحية  ال�سيارات  مالكي  باإمكان  �سيك�ن 
لل�سرائب. العامة 

ق�سيمة ال�سيارات 2020 

العدد
1940

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  امــ�ــس  اعلنت 
لفائدة  لها  بيان  يف  امل�ست�سفيات   وا�سالح 
الوقائية،  الإجـــــراءات  عــن  املــواطــنــن 
حيث  املر�س  هذا  �سد  اتخاذها  الواجب 
يجري تعزيز ترتيبات املراقبة واليقظة، 
كورونا  فريو�س  ملواجهة  و�سعها  مت  التي 
)كوفيد19-( ب "انتظام" للت�سدي لتطور 

الو�سع.
وزارة  تو�سي  املــر�ــس  لهذا  للت�سدي  و 
قواعد  "احرتام  بـ   : بيانها  يف  ال�سحة 
املتكرر  الغ�سل  خالل  من  اليدين  نظافة 
مع  ال�سائل  بال�سابون  لليدين  الدقيق  و 
واحــرتام  كحويل  مبطهر  اليدين  فــرك 
خالل  مــن  التنف�سية  النظافة  قــواعــد 
ال�ستعمال  ذات  ورقية  مناديل  ا�ستعمال 
العط�س".  اأو  ال�سعال  حالة  يف  الوحيد 
الطبيب  ب"ا�ست�سارة  الوزارة  اأو�ست  كما 
اأعرا�س  ظهور  حالة  يف  وقــت  اأ�ــســرع  يف 
التنف�س،  يف  �ــســعــوبــات  ــع  م تنف�سية 
تفا�سيل  و  الإقــامــة  مبــكــان  ــه  ــالغ اإب و 
به  ينت�سر  الـــذي  )البلد  ال�سفر  م�سار 

الفريو�س(".
"مت  اأنه  امل�سدر  اأخرى ذكر ذات  من جهة 
ا�سابة  حالة  اليوم  غاية  اإىل  ت�سجيل 
)كوفيد19-(  كورونا  بفريو�س  واحــدة 
يتعلق  و  فرباير،   25 بتاريخ  باجلزائر 
الأمر برعية ايطالية قادمة من ايطاليا".

الرد  مهمة  اأطباء  "يتوىل  البيان  وح�سب 
اإىل  ترد  التي  الهاتفية  الت�سالت  على 
حتت  و�سع  الــذي   3030 الأخ�سر  الرقم 

فرباير   26 من  ابتداء  املواطنن  ت�سرف 
مدار  على  ال�سحة  وزارة  قبل  من   2020
24 �ساعة و طوال اأيام الأ�سبوع.، اإذ ي�سمح  
على  باحل�سول  هـــذا   التــ�ــســال  مــركــز 
معلومات حول فريو�س كورونا، و ن�سائح 
حول الجراءات الوقائية و توجيهات اإذا 

اقت�ست ال�سرورة".
ال�سحة  ــوزارة  ل اليقظة  خلية  وتوا�سل 
متابعة   امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
عن  العامل  يف  الوبائية  الو�سعية  تطور 
كثب مع اتخاذ كل الجراءات ال�سرورية.
من جانبه ك�سف مدير م�ست�سفى املجاهد 
اأن  م�سعود،  بحا�سي  احمد،  اآيــت  ح�سن 
التحاليل املر�سلة من طرف معهد با�ستور 
اإ�سابتها  يف  ي�ستبه  حــالت  ثــالث  حــول 
�سلبية  كلها  ــاءت  ج  ، كــورونــا  بفريو�س 
بهذا  م�سابة  ــالت  حل جــود  ل  وبالتايل 

الفريو�س.
ــالء  اج ــن  ع مطلعة  مــ�ــســادر  وكــ�ــســفــت 
اجلمعة    مــ�ــســاء  الإيــطــالــيــة  ال�سلطات 
من  كــورونــا  بفريو�س  امل�ساب  مواطنها 

اجلزائر عرب طائرة خا�سة.
للخطوط  تابعة  �سغرية  طائرة  واأجلت 
امل�ساب  املـــواطـــن  ــة  ــي ــال ــط الإي ــة  ــوي اجل

بكورونا من حا�سي م�سعود.
احلجر  مكان  من  الإيطايل  املواطن  ونقل 
بزجاج  �سرير  عرب  الطائرة  اإىل  ال�سحي 
عازل من قبل اأطقم طبية لتفادي انتقال 

العدوى.
لوؤي ي

فيه  احلكومة  ت�سعى  الذي  الوقت  يف 
اجللود  و  الن�سيج  �سناعة  تطوير  اإىل 
لتوفري  ا�سرتاتيجيا  ن�ساطا  باعتبارها 
اإنتاج  يبلغ  الوطنية،  ال�سوق  متطلبات 
باملائة   10 من  اأقل  الأحذية  من  اجلزائر 
 350 توفر  رغم  ال�سنوية،  حاجاتها  من 
باملقابل  الأحذية،  ل�سناعة  ور�سة  األف 
امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�ستكي 
امل��ادة  نق�س  من  املجال  يف  النا�سطة 

ال�سناعي.  العقار  و  الأولية 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأكد   
بولنوار،  الطاهر  احل��اج  احلرفيني،  و 
للجلود  الدويل  ال�سالون  هام�س  على 
اجلزائر  اإنتاج  اأن  املعدات،  و  الن�سيج  و 
باملائة   10 من  اأقل  ب�  يقدر  الأحذية  من 
يقدر  ما  توجد  الذي  الوقت  يف  �سنويا، 
ل�سناعة  عمل  ور���س��ة  األ��ف   350 ب��� 
الوقت  يف  داعيا  الوطن،  عرب  الأحذية 

و  ال��ت��ج��ار  ب��ني  التن�سيق  اإىل  ذات���ه 
بولنوار  الطاهر  احلاج  قال  و  املوزعني. 
احلرفيني  و  للتجار  الوطنية  اجلمعية  اإن 
و  الوطني  الإنتاج  ت�سجع  اجلزائريني، 
حل  على  العمل  خالل  من  امل�سنعني، 
غياب  »اإن  قائال  الأولية،  املادة  م�سكل 
و  اجللدية  لل�سناعة  التحويل  م�سانع 
منعدمة،  الأولية  املادة  جعل  ال�سوفية 
املحلية  ال�سوق  يف  الأولية  املادة  فتوفر 
ت�ساهم  حتويل،  م�سانع  اإىل  يحتاج 
ف��ات��ورة  نق�س  و  ن��ت��اج  الإ زي���ادة  يف 
ت�سجيع  مي��ك��ن  ل  ل��ه��ذا  ال���س��ت��رياد، 
م�سانع  توفري  قبل  الن�سيج  �سناعة 

لتحويل«.  ا
يعاين  التي  بالعراقيل  يتعلق  فيما  و 
النا�سطة  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  منها 
اأك��د  الن�سيج،  و  اجل��ل��ود  �سناعة  يف 
هناك  اأن  التجار  عن  الأول  امل�سوؤول 

منها  يعاين  التي  امل�ساكل  من  العديد 
البريوقراطية،  غ��رار  على  املنتجون، 
من  وغ��ريه��ا  العقار  الأول��ي��ة،  امل���واد 
»ال�سباك  باعتماد  مطالبا  امل�ساكل، 
على  والق�ساء  ال�ستثمار  يف  املوحد« 
ي�ساهم  ال��ذي  الأم���ر  البريوقراطية، 
امل�سنعني  و  امل�ستثمرين  ت�سجيع  يف 
امل��ح��ل��ي��ني، ك��م��ا ت��ط��ال��ب اجل��م��ع��ي��ة 
اجلزائريني  احلرفيني  و  للتجار  الوطنية 
الذي  القت�سادي  القرار  بالمركزية 
يرغبون  الذين  امل�سنعني  عمل  يعرقل 
بولنوار  دع��ا  حيث  م�سنع،  فتح  يف 
ال�ستثمار.  يف  البنوك  دور  تفعيل  اإىل 
هذا  من  الهدف  اأن  املتحدث  واأ�ساف 
و  الن�سيج  و  للجلود  الدويل  ال�سالون 
م�ساركة  يف  يتمثل  املعدات،  و  املالب�س 
والفاعلني  املتعاملني  جميع  واجتماع 
هذا  يف  ال�سناعيني  بني  اخلربة  لتبادل 

لقطاع.   ا
من  العديد  ا�ستكى  اأخ��رى  جهة  من 
ل�سناعة  الوطنية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب 
واملعدات  واجللود  واملالب�س  الن�سيج 
لالأن�سجة  اجلزائرية  املوؤ�س�سة  غرار  على 
وامل��وؤ���س�����س��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال�سناعية 
ال�سالون  خالل  تك�ستيل«،  »العثمانية 
واملعدات،  والن�سيج  للجلود  ال��دويل 
يعاين  التي  وامل�ساكل  العراقيل  عن 
يف  الأولية  امل��ادة  نق�س  اأبرزها  منها، 
نق�س  اإىل  بالإ�سافة  الأحذية،  �سناعة 

ال�سناعي.  العقار 
ق/و

اإح�ساء 350 األف ور�سة ل�سناعة االأحذية عرب ال�طن

اجلزائر تنتج اأقل من 10 باملائة من حاجاتها من االأحذية
ال اإ�سابات بك�رونا لثالث حاالت م�ستبه فيها بحا�سي م�سع�د  

وزارة ال�سحة ت��سي بزيارة الطبيب يف 
اأ�سرع وقت يف حال ظه�ر هذه االأعرا�س



األحد  01  مارس 2020 م الموافق  لـ 06  رجب 1441 هـ 05

العدد
1940

اإجراءات احرتازية يف اجلامعات 

حممد علي 
-----------------

الدين  �سم�س  ال��وزي��ر  ودع���ا 
املوجهة  امل��ذك��رة  يف  �سيتور 
اأم�س  ال�سبت، ملدراء املوؤ�س�سات 
وتعبئة  لتح�سي�س  اجلامعية 
زمالئهم الأ�ساتذة لالنخراط يف 
دعا  كما  البيداغوجية  العملية 
الطلبة للتكيف مع هذا امل�سعى.

طبيعة  خ���الل  م���ن  وت��ظ��ه��ر 
يت�سمنها  ال��ت��ي  الإج�����راءات 
التح�سب  ال�����وزارة  م�سعى 
اجلامعات  يف  الدرا�سة  لتوقيف 
على  العاملي،  الوباء  من  للوقاية 
ال��دول  بع�س  عرفته  ما  غ��رار 

التي انت�رش فيها الداء.
حمتوى  و�سع  املذكرة  وطلبت 
من  ���س��ه��را  يغطي  ل��درو���س 
موقع  على  الأقل  على  التعليم 
�سند  اأي  اأو  اجلامعية  املوؤ�س�سة 
بالإ�سافة  ت�سفحه،  ميكن  اآخر 

مرفوقة  املوجهة،  الأعمال  اإىل 
والأعمال  وجيزة   بت�سحيحات 
التطبيقية التي تتما�سى مع هذا 
النمط من التعليم  تكفي نف�س 

املدة.

ال��وزاري��ة  امل��ذك��رة  حثت  كما 
الأخذ بعني العتيار كل التدابري 
اإبقاء  بغية  ال�رشورية،  التقنية 
بني  بعد  عن  والعالقة  الت�سال 

الأ�ستاذ والطالب.

يتعلق  الأم��ر  اأن  الوزير  و�سدد 
مببادرة اأولية من هذا النوع يجب 
على هذه العدة اأن تكون عملية 
مار�س   15 تاريخ  من  اب��ت��داء 

املقبل.

ت�سمن  بيداغ�جية،  مبادرة  اتخاذ  فيها  يطلب  اجلامعية  امل�ؤ�س�ساء  مدراء  اإىل  مرا�سلة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وجه 
ل�باء فريو�س ك�رنا. املحتمل  ال�ا�سع  التف�سي  اال�ستثنائية جراء  ال��سعية  مع  تزامنا  التعليم  ا�ستمرارية 

حت�سبا لت�قيف الدرا�سة ب�سبب ك�رونا

ـــوؤون الــديــنــيــة  ـــس ـــ� دعــــا وزيـــــر ال
الأئمة  بلمهدي،  يو�سف  والأوقاف، 
م�سكلهم  ــل  وح اأنف�سهم  لتنظيم 
اخلالفات  اإىل  ــارة  اإ�ــس يف  النقابي 
النقابي،  التنظيم  يعرفها  الــتــي 
الــتــابــع لـــالحتـــاد الـــعـــام لــلــعــمــال 

اجلزائرين.
التي  الأئــمــة  م�سرية  وبخ�سو�س 
ــوع  ــب ــس الأ� الــعــا�ــســمــة  يف  نــظــمــت 
اعت�سام  بتنظيم  والتهديد  املا�سي 
الإ�ستجابة  ــدم  ع ــال  ح يف  وطــنــي 
ـــال بــلــمــهــدي خــالل  ملــطــالــبــهــم، ق
ال�سحة  وزير  رفقة  ندوة  تن�سيطه 

مع  للتوا�سل  مفتوحة  القنوات  اإن 
اإن�سغالتهم. وتلبية  الأئمة  ممثلي 
الدينية  ــوؤون  ــس ــ� ال ـــر  وزي ــدد  ــس و�
كل  �ستعاقب  الدولة  اأن  والأوقــاف 
امللف  وهو  الأئمة  على  اعتدى  من 
العمائم  ــاب  ــح ــس اأ� طــرحــه  ـــذي  ال
الأخرية.  الآونة  يف  بقوة  البي�ساء 
اأن  بلمهدي  اأكد  ال�سكن  م�ساألة  ويف 
تق�سيم  عن  امل�سوؤولون  هم  الــولة 
وزارة  ولي�س  الأئمة  على  ال�سكن 
ــاأن  ــوؤون الــديــنــيــة، مــنــوهــا ب ــس ــ� ال

م�سكن.  6200 وفرت  م�ساحله 
ق/و

وزير ال�س�ؤون الدينية يرد 
على تهديدات االأئمة

ــر مــن واحــد  تــراجــع الــذهــب اأك
م�ستوياته  ـــى  اأدن اإىل  املــائــة  يف 
زيـــادات  حــفــزت  اإذ   . اأ�ــســبــوع  يف 
الأخـــرية  ــرتة  ــف ال يف  ــار  ــع ــس الأ�
جلني  البيع  على  امل�ستثمرين 
طريقه  يف  مازال  لكنه  الأربــاح، 
الثالث  هو  �سهري  مك�سب  لتحقيق 
تــ�ــســارع  ظـــل  يف  ـــوايل  ـــت ال ــى  ــل ع
كورونا.وهبط  فريو�س  انت�سار 
الــفــوريــة  املــعــامــالت  يف  ــب  ــذه ال
 1623.51 اإىل  املــائــة  يف  ـــدا  واح
ال�ساعة  بحلول  لالأوقية  دولرا 
بعد  جرينت�س  بتوقيت   14:24
املائة  يف   1.3 بلغت  كبرية  زيادة 
ونــزلــت  الــ�ــســابــقــة.  اجلــلــ�ــســة  يف 
يف   1.1 الآجلة  الأمريكية  العقود 
لالأوقية. دولرا   1625 اإىل  املائة 
ــو املــحــلــلــة لــدى  ــت �ــســيــاو ف ــال وق
اإنرتنا�سونال  ت�ساينا  اأوف  بنك 
الأرباح  جني  من  القليل  “هناك 
مل  ــا  ــه اأن م�سيفة  الذهب،”  يف 
الت�سحيح  بع�س  “روؤية  تفاجئها 
عندما  لآخــر،خــا�ــســة  ــت  وق مــن 
بــنــاء  يف  اإفـــــراط  ــك  ــدي ل ــون  ــك ي
حوايل  الذهب  املراكز.”اأ�ساف 
منذ  الآن  حتى  املــائــة  يف  اثنن 
بلوغه  بعد  وذلك  ال�سهر،  بداية 
�سنوات  �سبع  يف  م�ستوياته  اأعلى 
1688.66 يف وقت �سابق هذا  عند 
بالأ�سواق  فزع  ظل  يف  الأ�سبوع، 
كورونا.وقالت  فريو�س  ب�سبب 
احل�سبان  يف  الــ�ــســوق  “ت�سع  فــو 

اأ�ــســعــار  )يف  تخفي�سات  ثــالثــة 
هذا  بنهاية  الأمريكية(  الفائدة 
خف�س  عــن  ذلــك  ويــزيــد  الــعــام، 
�سبق.  فيما  متوقعا(  )كان  واحد 
ظل  ويف  املــعــنــويــات  حتــولــت  ــذا  ل
الأمريكية،  العائدات  انخفا�س 
دعما  ن�سهد  اأن  الطبيعي  ــن  م

الذهب.” لأ�سعار  كبريا 
اأ�سواق  الفريو�س  من  اخلوف  دفع 
جديد  لهبوط  العاملية  الأ�سهم 
الأداء  ــوء  ــس � لــيــتــفــاقــم  الـــيـــوم، 
منذ  لــهــا  الأ�ـــســـواأ  ــو  ه اأ�ــســبــوع  يف 
.2008 يف  العاملية  املالية  الأزمة 
النفي�سة  املعادن  اأي�سا  وتراجعت 
 7.1 البالديوم  نزل  اإذ  ــرى،  الأخ
دولرا   2642.24 اإىل  املــائــة  يف 
اإىل  البالديوم  وقفز  لالأوقية. 
 2875.50 عند  قيا�سي  م�ستوى 
بدعم  اخلمي�س،  اأمــ�ــس  دولرا 
املعرو�س. نق�س  ا�ستمرار  مــن 
اأنظمة  يف  املــ�ــســتــخــدم  ــدن  ــع وامل
طريقه  يف  ــارات  ــي ــس ــ� ال ــــوادم  ع
ال�سابع  لل�سهر  زيـــادة  لتحقيق 
البالتن  وهــبــط  ــوايل.  ــت ال على 
دولرا   865.35 اإىل  املائة  يف   3.7
ت�سجيل  �سوب  ويتجه  لالأوقية، 
.2010 منذ  اأ�سبوعي  اأداء  اأ�ــســواأ 
املائة  يف   3.5 الف�سة  وتراجعت 
ــة،  ــي ــالأوق ل دولرا   17.08 اإىل 
�سهري  اأداء  اأ�سواإ  �سوب  ومت�سي 

اأ�سهر. ثالثة  يف 
ق/و

الذهب يتجه �س�ب ثالث ارتفاع �سهري 
بفعل خماوف “ك�رونا”

مب�ساركة 6 واليات 

حلزب  الوطني  للموؤمتر  حت�سريا 
عقد  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اجلهوية  ــدوة  ــن ال ورقــلــة  بــوليــة 
ال�ستثنائي  للموؤمتر  للتح�سري 
وادي  وليــــــات  ــت  ــس � ــة  ــارك ــس ــ� مب
ــــواط غــردايــة  ــزي الغ ــي �ــســوف ال
اين  املحت�سن  والولية  مترنا�ست 
من  العديد  واإثـــراء  مناق�سة  متت 
�ساأنها  من  التي  الراهنة  الق�سايا 
ــــادة احلـــــــــزب             لأحــ�ــســان  اإع
اجلّد  والعمل  اآماله   لتبّني  ال�سعب، 

الواقع. اأر�س  على  لتج�سيدها 
حلزب  الــولئــي  المــن  ــد  اك حيث 
حممد  بــوقــفــة  بــورقــلــة  الرنــــدي 
ا�سغال  على  ا�سرافه  خالل  ال�سالح 
اجلــزائــر  اأن  اجلــهــويــة  ـــدوة  ـــن ال
مند  كبرية  ــولت  حت عــدة  �سهدت 
ــذي  ال  ،2019 فــيــفــري   22 حـــراك 
للتعبري  اإنــدار  جر�س  مبثابة  كان 
ــعــبــي املــطــلــق  ـــن الـــرفـــ�ـــس الــ�ــس ع
وال�ساربة  اخلاطئة  للممار�سات 
اىل  ــوة  ــدع وال الــدولــة  مبوؤ�س�سات 
ــام احلــكــم  ــظ حــمــايــتــهــا وتــغــيــري ن

ال�سعب  مقدرات  ا�ستنزاف  وايقاف 
يف  واملت�سبنب  الفا�سدين  مبحا�سبة 

ذلك،
احلزب  ان  الولئي  المــن  وا�ساف 
حتت  ا�ستثنائي  موؤمتر  لعقد  يح�سر 
دائما  والــوطــن  اول  املــواطــن  �سعار 
اللــتــزام  جتــديــد  �سيتم  ...وانــــه 
ــة  ــدم خ يف  دوراحلـــــــــزب  لأداء 
من  يعمل  وطني،  كحزب  اجلزائر 
وتعزيز  املواطنة  قيم  تر�سيخ  اجل 
الوطنية  ــة  ــدول ال ــز  ــائ ورك ا�س�س 
التيار  ركــائــز  احــد  ي�سكل  والـــذي 

الوطني.
الــرهــان  ان  اأي�سا   ، بوقفة  ــال  ق و 
البيت  تــرتــيــب  اعــــادة  ــو  ه ــوم  ــي ال
مبـــايـــتـــيـــح لــلــتــجــمــع  الــوطــنــي 
الـــدميـــقـــراطـــي �ــســمــان الـــعـــودة 
تاأكيد  و  الوىل  منابعه  اىل  القوية 
يف  م�ساهمته  تقدمي  على  قدرته 
جمال�سها  و  الدولة  موؤ�س�سات  بناء 
و  المــن  جــهــود  ــم  دع و  املنتخبة، 

 . التنمية  م�ساريع  و  ال�ستقرار 
فا�سل بن  يو�سف 

منا�سل� االرندي يف ندوة 
جه�ية حت�سريا للم�ؤمتراال�ستثنائي 

ال�طني

 

مقري  ال��رزاق  عبد  خطاب  تابع  ال��ذي 
املعروفة  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س 
اجلزائر، والذي  الإخواين يف  التيار  با�سم 
دام اأكرث من �ساعة خالل امللتقى اجلهوي 
ابن  مدينة  احت�سنته  ال�رشق  لوليات 
خطابا  كان  اأنه  يجزم  )ق�سنطينة(  بادي�س 
الإخوان  زعيم  يقدم  مل  بحيث  �سعبويا، 
لتطهري  الكافية  البدائل  اجل��زائ��ر  يف 
جديدة.  دولة  بناء  و  الف�ساد  من  البالد 
اأحيا  الذي  ال�سعبي  احلراك  بها  حلم  كما 
مقرتحا  مقري  قدم  لقد  الأوىل،  ذكراه 
اإىل  اجلزائرية  العا�سمة  نقل  هو  واحدا 
اأن  لب��د  ق��ال:  و  ال��ولي��ات،  من  ولي��ة 
عا�سمة  اجل��زائ��ري��ة  العا�سمة  تكون 
العا�سمة  ونقل  ال�سيادة،  متثل  اإداري��ة 
الخ���رتاق  يجنبها  اأخ���رى  ولي���ة  اإىل 
حتتاج  و  املخاطر،  لكل  معر�سة  كونها 
�سيا�سيا،  ًنا  �سَّ َ حمحُ يكون  مكان   اإىل 
يبدو  هنا  اإىل  اقت�ساديا،  و  ع�سكرية 
الأمر عادي جدا، لكن هل حتقيق العدالة 
يف  الف�ساد  على  الق�ساء  و  الجتماعية 
يقت�سي  جديدة،  جزائر  بناء  و  اجلزائر  
و  اأخرى،  ولية  اإىل  العا�سمة  بتحويل 

العا�سمة( عبارة  اأي   ( الأخرية  تبقى هذه 
�سكنات؟ عن 

الطرح  اإىل  ي��ب��ادر  ال��ذي  ال�����س��وؤال     
جمتمع  حركة  رئي�س  و�سع  هل  هو:  
مبوؤ�س�ساتها  عا�سمة  لنقل  خطة  ال�سلم 
 ( ال�سيادة  ذات  املوؤ�س�سات  فيها  مبا 
كذلك  و  املالية  الدفاع،  العدل،  وزارة 
ولية  اإىل   ) الرئا�سة  مقر  و  احلكومة 
يعتقد  املقرتح  �ساحب  اأن  اأم  اأخ��رى؟، 
بنقل  ما  حد  اإىل  ت�سبه  النقل  عملية  اأن 
اأخرى،  مدر�سة  اإىل  مدر�سة  من  تلميذ 
اختار  هل  كالتايل:  الثاين  ال�سوؤال  و 
الولية  احلركة  رئي�س 
جلعلها  املنا�سبة 
ع���ا����س���م���ة 
ال������دول������ة 
اجل��زائ��ري��ة؟، 
عليه  �سيعتمد  الذي  النموذج  ماهو  و 
عبد  الدكتور  اأن  ثم  املقرتح،   �ساحب 
القوى  بع�س  باأن  �رشح  مقري  الرزاق 
العلماين  التيار  حّمل  و  التفرقة،  اأرادت 
اجلزائر  يف  يحدث  ما  م�سوؤولية  املتطرف 
ان  قلنا  اإذا  التفرقة؟،  هذه  وراء  ن��ه  اأ و 
اأي  للتفرقة،  دع��وة  هو  مقري  مقرتح 
جت�سيد  اأن  و  البناء،  قبل  للهدم  دعوة 
حرب  يف  اجلزائريني  �ستدخل  فكرته 
و  عنها،  غنى  يف  هم  دموية(   ( اأهلية  
�سيعيد  و  اجلهوية  يكر�س  مقرتح  هو 
نتائجه  تكون  جديد  من  القبلي  ال�رشاع 
يف  ق��ال  ال��ذي  هو  و  اأخ��ط��ر،   و  اأب�سع 
و  ال�رشاع  تريد  ل  حركته   اأن  خطابه 
اختلفت  مهما  التفرقة   اإىل  ت�سعى  ل 
و  ال�سيا�سية  امليولت  و  الإيديولوجيات 
الرزاق  عبد  اأن  قائل  يقول  قد  الفكرية، 
اجل��ذري  التغيري  ع��ن  يتحدث  م��ق��ري 
الثقافية  التبعية  من  حتريرها  و  للبالد، 
اإن  ل��ك��ن...؟،  و  نعم   .. الإقت�سادية  و 
تغيري  اأول  يقت�سي   ، التغيري  عن  احلديث 
يعني  ل  التغيري  و  العقول،  و  الذهنيات 
عمل  هو  بل   اإىل،  و  ِمْن   ، َما  �سيئ  نقل 

خطابه   بداية  يف  مقري  و  اإ�سالحي،  
التي  البادي�سية  النه�سة  عن  حت��دث 
من  اجلزائر  يف  الإ�سالح  م�سرية  كر�ست 
جتعله  �سليما  فكريا  بناًء  الفرد  بناء  اأجل 
و  الدينية،  و  الثقافية  مبرجعيته  متم�سكا 
و  الدينية  التيارات  و  بالطائفية  يتاأثر  ل 

الأخرى. الفكرية 
لقد اأراد مقري ان يحدث معجزة  تتداخل 
طبق  ���س��ورة  تكون  ال��ق��وى  ك��ل  فيها 
و�سعت  حني  الأملانية  للمعجزة  الأ�سل 
تطوير  و  اقت�سادها  بناء  يف  منوذجا  اأملانيا 
ل  متلك  تكن  مل  التي  هي  و  ثقافتها، 
ل  و  دولرات  ل  و  ماركات  ل  و  اآلت 
متلك  كانت  بل  القومية،  ال�سيادة  حتى 
راأ�سمالها  كانت  التي  الأملانية،  الروح 
مالك  قال  كما  التغيري،  اأجل  من  الوحيد 
الف�ساد  لأن  هيهات،  لكن  و  نبي،  بن 
املوؤ�س�سات  اأرهق  و  اجلزائر  يف  ع�سع�س 
 22 انتفا�سة  فكانت  الأفكار،  حتى  و 
الوحيد  احل��ل  ال�سعبية   2019 فرباير 
كبار  من  الف�ساد  يف  املتورطني  لك�سف 
امل�سوؤولني و جرهم اإىل املحاكم، يف وقت 
بدورها يف  تقم  و مل  جامدة  النخبة  ظلت 
ت�ساهم  مل  اجلديد،  اجلزائري  املجتمع  بناء 
الذهنيات،  الأفكار و حترير  بناء عامل  يف 
البدائل،   تقدمي  يف  ف�سلت  الأحزاب  حتى 
الأمل��اين  ال��ن��م��وذج  اأن  ال��ق��ول  ميكن  و 
خا�سة  اجل��زائ��ر،   يف  تطبيقه  �سعب 
كما  اأو  ال�سلم   جمتمع  حلركة  بالن�سبة 
التي  اجلزائر  يف  الإخواين  بالتيار  تعرف 
و  الإ�سالمية  الأحزاب  توحيد  يف  ف�سلت 
يتفق   ، اإ�سالمي جزائري  احتاد  جمعها يف 
الأه��داف  و  الأفكار  نف�س  على  قادته 
قق  حتحُ فكيف  ال��ربام��ج،  نف�س  يتبنون 
اجلزائر  بناء  اإعادة  يف  الأملاين  النموذج 
اإن  و  حتى  حزبية،  تعددية  ت�سهد  التي 
�سيا�سيا،   فا�سلة  التعددية  هذه  كانت 
مقرتح  و  مفكرون(  عندنا  لله  )احلمد 
جديد  ث��وري  نف�س  اإىل   يحتاج  مقري 

اجلليد. هذا  يذيب  لكي 
عي�س علجية 

هذا ه� البديل الذي قدمه رئي�س حركة جمتمع ال�سلم يف اجلزائر

 حت�يل العا�سمة اجلزائرية اإىل والية اأخرى لبناء جزائر جديدة
■  )ماهي خطة  مقري و ماهو النموذج الذي سيقدمه للجزائريين؟(
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غياب املرافق اجل�ارية و اخلدماتية ي�ؤرق �سكان 
ب�ر الهي�سة ب�رقلة 

علي حممد 
------------------

وهي  الهي�سة  بور  منطقة  تعاين 
ورقلة  لبلدية  تابعة  ريفية  قرية 
ي�سري  حيث  تنموية،  نقائ�س  عدة 
اإىل  القرية  بهذه  التنمية  واق��ع 
املعبدة،  للطرق  وا���س��ح  غ��ي��اب 
النق�س  تعزيز  يف  تت�سّبب  والتي 
و���س��ائ��ل  يف  امل�����س��ج��ل  ال��ك��ب��ري 
ب�سكل  ي�ساهم  الذي  الأمر  النقل، 
القرية  عزلة  تكري�س  يف  كبري 
وعا�سمة  امل��ج��اورة  املناطق  عن 
يوؤرق  ظل  م�سكل  وهو  الولية، 

طويلة. ملدة  ال�سكان 
بع�س  غ��ي��اب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  و 
الو�سعية  و  ال�رشورية  املرافق 
نق�س  ي�سّكل  لأخ��رى،  املهرتئة 
م�سكل  و  ال�سحية  التغطية 
باملياه  التزود  و  ال�سحي  ال�رشف 
اإىل  بالإ�سافة  لل�رشب،  ال�ساحلة 
نارة  والإ احل�رشية  التهيئة  غياب 
تكون  ت��ك��اد  ال��ت��ي  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ت�سجل  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ن��ع��دم��ة، 
الت�سمم  حالت  من  خميفة  اأرقام  
ب��رز  اأ بورقلة  �سنويا  العقربي 

. ال�ساكان  ان�سغالت 
اأر�سلتها  تقارير  عدة  على  بناًء  و 
عدة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  جمعيات، 
املجتمع  عن  ممّثلون  رفعها  مطالب 

هذه  واقع  اإىل  النتباه  للفت  املدين 
الهي�سة  ب��ور  قرية  ف��اإن  القرية، 
واأخذ  فعلي  تدخل  اإىل  حاجة  يف 
بعني  التنموية  النقائ�س  ك��ل 
حقهم  م��ن  متكينهم  و  الع��ت��ب��ار، 
تنموية  عمليات  ت�سجيل  يف 
اأخ��رى  اأح��ي��اء  غ��رار  على  جديدة 
رفع  اأجل  من  ورقلة،  لبلدية  تابعة 
و  املنطقة.  هذه  �سكان  عن  الغنب 
هذه  يف  اأي�سا  ال�سباب  اأن  يذكر 
امت�سا�س  يف  ياأملون  املناطق 
فتح  عرب  املنطقة  بهذه  البطالة 
غرار  على  اأمامهم،  جديدة  فر�س 
النقل  خطوط  �سغل  من  متكينهم 

اأجل  من  القرية  واإىل  من  دية  املوؤ
التنقل  حركة  تعزيز  و  تغطية 
عن  ف�سال  و  لل�سكان،  اليومي 
املاكثة  منتجات  ت�سويق  دعم  ذلك 
احلرفيات  و  احلرفيني  و  بالبيت 
اإىل  اللتفات  كذا  و  املنطقة،  بهذه 
املنطقة  هذه  يف  الفالحني  م�ساكل 

. حية لفال ا
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ّن  اأ يذكر 
بزيارة  قام  ورقلة  لبلدية  البلدي 
ين  اأ الهي�سة  بور  حي  اإىل  معاينة 
التي  الن�سغالت،  لعديد  ا�ستمع 
ومن  املنطقة،  بهذه  ال�سكان  رفعها 
النقائ�س  بع�س  ت�سجيل  بينها 

العالج  قاعة  تهيئة  يف  املتمثلة 
و  العمومية  ن��ارة  الإ و  الطرق  و 
املاء  و  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة 
الريفية  ال��ت��ج��زئ��ات  ال�����رشوب، 
الثقايف  املركز  ترميم  جانب  اإىل 
جديدين  ق�سمني  ب��ن��اء  و  للحي 

. ئية ا لبتد با
العملية  هذه  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 
تعليمات  جت�سيد  اإطار  يف  تندرج 
فيما  للبالد  العليا  ال�سلطات 
و  الظل،  مناطق  اإح�ساء  يخ�س 
مواطني  احتياجات  على  الوقوف 
اإىل  ال���س��ت��م��اع  و  امل��ن��اط��ق  ه��ذه 
ال�سكان  ياأمل  حيث  ان�سغالتهم، 
جمدية  اخل��ط��وات  ه��ذه  تكون  اأن 
ّك��دي��ن  م��وؤ ال��واق��ع،  اأر����س  على 
حتّركا  ينتظرون  ظلوا  لطاملا  نهم  اأ
من  و  املحلي  امل�ستوى  على  فعليا 
البلدية  ال�سعبية  املجال�س  خمتلف 
املنطقة  هذه  يف  خا�سة  املتعاقبة، 
الو�سعية  من  الرغم  على  والتي 
عليها  ت��ت��واج��د  ال��ت��ي  امل��رتدي��ة 
اأحد  تبقى  نها  اأ ذكروا،  كما  اليوم 
اأرقها  التي  امل�سيئة  الواجهات 
و  اآخر  جانب  من  الظل  يف  البقاء 
حيث  بها،  للعناية  حاجة  يف  التي 
الفالحة  يف  ب���ارزة  واج��ه��ة  تعد 
الريفية  املناطق  بني  من  باعتبارها 
بخ�سو�سية  املتميزة  ب��ورق��ل��ة 

. طبيعتها

اأطلق عليها م�ؤخرا، والتي ظلت  ال��سف الذي  اأخرى من بني نقاط الظل يف ورقلة، ح�سب  اإىل جانب مناطق  الهي�سة  تعد منطقة ب�ر 
القاطنني  للم�اطنني  املعي�سي  االإطار  لتح�سني  االأ�سا�سية،  املتطلبات  من  للعديد  املنطقة  افتقار  بفعل  التنمية  ح�سابات  خارج  ل�سن�ات 

املناطق. بهذه 

املناطق بهذه  القاطنني  للم�اطنني  املعي�سي  االإطار  لتح�سني 

ب�سيغة  م�سكنا   66 حي  قاطنو  جّدد 
عزوز  بن  برج  ببلدية  الريفي،  البناء 
من  مطلبهم  ب�سكرة،  ولية  غرب 
مديرية  كذا  و  املحلية  ال�سلطات 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  الطاقة، 
غياب  م��ن  ملعاناتهم  ح��د  لو�سع 
مرور  رغم  الغاز  و  الكهرباء  طاقتي 
و  اإجنازهم  على  �سنوات   6 من  اأكرث 
الريفية. البناءات  بهذه  ا�ستقرارهم 

معاناتهم  اإىل  ال�����س��ك��ان  ���س��ار  اأ  
ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  ال��ط��وي��ل��ة يف 
رغم  يعي�سونها  ال��ت��ي  ال�سعبة 
امل�سوؤولني  من  املتكررة  ال��وع��ود 
ال��ذي��ن  و  ال���ولئ���ني،  و  امل��ح��ل��ي��ني 
فيها  يتوجه  م��رة  كل  يف  يكتفون 
�سكاوى   و  مب��را���س��الت  املعنيون 
بقرب  نتهم  بطماأ ال�ّساأن،  ه��ذا  يف 
اأنهم  غري  ن�سغال،  الإ بهذا  التكفل 
ح�سب   � ال��وع��ود  تلك  يتجاهلون 

فقط. يام  اأ مرور  مبجرد   � ال�سكان 
�سي�سّعدون  نهم  اأ ال�سكان  اأو�سح  و 
تتكفل  مل  ما  م�ستقبال  لهجتهم  من 
التي  مبطالبهم  املعنية  اجل��ه��ات 
حتتاج  ول  بال�رشعية،  و�سفوها 
عدد  واأن  خا�سة  التماطل،  هذا  كل 
برج  بلدية  من  املنطقة  هذه  �ساكني 

م�ستمر. تزايد  يف  عزوز 
ن��ه��م ي��واج��ه��ون  وق���ال ال��ب��ع�����س اأ
�سبكتي  غ��ي��اب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

التنمية  انعدام  والغاز،  الكهرباء 
ما  خا�سة  كلي،  ب�سكل  املحلية 
واه��رتاء  العمومية  ن��ارة  ب��الإ تعلق 
يف  واملطبات  احلفر  وانت�سار  الطرق 
�سواء  امل�سي  اأ�سبح  حتى  مكان  كل 
�سيئا  باملركبات  اأو  ق��دام  الأ على 
غياب  ع��ن  احل��دي��ث  دون  للغاية، 
ال�سحية  احليوية  املرافق  خمتلف 

والرتبوية. والريا�سية 
 66 ك��م��ا ي��خ��ّي��م ع��ل��ى ط���رق ح��ي 
ليال،  ال��دام�����س  ال��ظ��الم  م�سكن 
عن  معربين  ن��ارة  الإ غياب  ب�سبب 
اخل�سو�س،  بهذا  ال�سديد  تذّمرهم 
ما  الظالم،  يف  الطرق  تغرق  حيث 
احلركة  ويعيق  م�ساء،  التنقل  �سّعب 
يف  ال�سيف  ف�سل  يف  خا�سة  ليال 
ظ��ل الرت���ف���اع ال�����س��دي��د ل��درج��ة 
هذه  بحل  البلدية  مطالبني  احلرارة 

عاجال. امل�ساكل 
بن  ب��رج  بلدية  م�سالح  ب��دوره��ا 
املطالب،  م�رشوعية  ّك��دت  اأ ع��زوز 
م�ساريع  لعدة  برجمتها  اإىل  م�سرية 
ب�سكل  �ستنجز  خمتلفة  تنموية 
التنمية  خمططات  �سمن  تدريجي 
القطاعية،  امل�ساريع  كذا  و  املحلية 
اجلديد  الول  امل�سوؤول  واأن  خا�سة 
التنمية  بتعميق  تعّهد  الولية  عن 

البلديات. مبختلف  املحلية 
ق/ج

بعلو�س  ح��ي  ���س��ك��ان  ي���زال  ل 
يت�ساءلون   ، بتقرت  وم��اج��اوره 
ال�سلطات  التفاتة  عدم  �رّش  عن 
التي  الطرقات  مل�سكل  املحلية 
جعلها  مما   ، بحيهم  ي�سلكونها 
ت�����س��ك��ل خ��ط��را ع��ل��ى ق��اط��ن��ي 
عكر  كابو�سا  وباتت   ، املنطقة 
درج��ة  ب�سبب  ح��ي��ات��ه��م  ���س��ف��و 
بها  وت�سبُّ  ، ليه  اإ اآلت  التي  الهرتاء 
وتعر�س  املرور،  حركة  عرقلة  يف 

الذي  الأمر   ، لالعطاب  املركبات 
احلي  قاطني  م��ن  ال��ع��دي��د  منع 
من  خوفا  ليه  اإ �سياراتهم  اإدخ��ال 
الرغم  على   ، تعطلها  اإمكانية 
التي  ال��ع��دي��دة  ال���ن���داءات  م��ن 
املعنية  لل�سلطات  هوؤلء  رفعها 
بعد   ، بتعبيدها  التعجيل  ق�سد 
عن  ع��ب��ارة  اأغلبها  اأ�سحت  اأن 
لتتوا�سل   ، ت��راب��ي��ة  م�����س��ال��ك 
على  احلي  �سكان  معاناة  بذلك 

هوؤلء  اأعرب  وقد   ، ال�سنة.  مدار 
احلالة  من  ا�ستيائهم  م��دى  عن 
 ، ت�سهدها  باتت  التي  الكارثية 
خالل  الأخ��رية  هذه  تتحول  حيث 
املياه  من  برك  اإىل  ال�ستاء  ف�سل 
ال��راك��دة والأح����وال امل��رتاك��م��ة 
اإىل  ال�����س��ي��ف  ف�����س��ل  وخ����الل 
عليهم  يحّتم  مما  املتطاير،  الغبار 
حرارة  رغم  لتجنبه  النوافذ  غلق 
هذه  اأ�سبحت  وق��د   ، الطق�س 

م�سدر  يام  الأ مرور  مع  الو�سعية 
اأو�ساط  يف  كبريين  وا�ستياء  قلق 
الو�سعية  هذه  اأمام  و   ، ال�سكان  
اجلهات  من  احل��ي  �سكان  طالب 
و  ان�سغالهم  اىل  النظر  امل�سوؤولة 
التنموية،  امل�ساريع  بع�س  برجمة 
لطرقات  العتبار  اإعادة  اأجل  من 

،،، الجال   اأقرب  احلي وذلك يف 
التجاين  ن-ق- 

احل�رشي  م���ن  الأ م�سالح  متكنت 
 160 حجز  ب��الأغ��واط،م��ن   الأول 
ال��دج��اج  اأح�����س��اء و حل��وم  ك��غ م��ن 
لال�ستهالك،وهذايف  ال�ساحلة  غري 
الأمنية  والتدابري  الإج��راءات  اإطار 

امل�سالح  ذات  ق��ب��ل  م��ن  امل��ت��خ��ذة 
م���ن  ال���رام���ي���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأ
ال�سحة  على  واملحافظة  املواطن 
و  للمهام  العمومية،وموا�سلة 
مبراقبة  املتعلقة  امليدانية  الن�ساطات 

ث��ر  اإ املنظمة،وعلى  الن�ساطات 
الخت�سا�س  بقطاع  ميدانية  خرجة 
مع  بالتن�سيق  ال�رشطة  لعنا�رش 
نهاية  خ��الل  ال��ت��ج��ارة  م�سالح 
املحالت  املا�سي،م�ست  الأ�سبوع 
مت  اللحوم،  ببيع  اخلا�سة  التجارية 
كمية  حجز  و  �سبط  ثرها  اإ على 
 120 ب�  تقدر  الدجاج  اأح�ساء  من 
من  ك��غ   40 اإىل  ك��غ،ب��الإ���س��اف��ة 
كانت   � دج��اج   � البي�ساء  اللحوم 
بتربيد  خ��ا���س��ة  ب��غ��رف��ة  خم��زن��ة 
املرائب  ب��اأح��د  اللحوم،ومتواجدة 
ت���رتاوح  �سخ�سني  تخ�س  ال��ت��ي 
�سنة،   23-32 م��اب��ني  اأع��م��اره��م��ا 
نها  اأ تبنيَّ  املحجوزة  اللحوم  كمية 
الب�رشي  لال�ستهالك  �ساحلة  غري 

ليتم  املخت�سة،  امل�سالح  معاينة  بعد 
ق�سية  يف  حتقيق  فتح  ذلك  ثر  اإ على 
ن�ساط  ب�ممار�سة  املتعلقة  احل��ال 
ال�سجل  يف  القيد  دون  قار  جت��اري 
ل��زام��ي��ة  ال��ت��ج��اري، ع��دم اح���رتام اإ
ن�ساء  اإ الغذائية،  املنتوجات  �سالمة 
جتميد  و  تربيد  غ��رف  ا�ستغالل  و 
ملف  ا�ستكمال  رخ�سة.وبعد  بدون 
امل�ستبه  تقدمي  مت  اجلزائية  الإجراءات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهما 
ملف  اأحال  الذي  الأغواط،  حمكمة 
امل��ث��ول  اإج����راءات  ع��ل��ى  الق�سية 
ال�سالف  ا�ستفاد  ي���ن  اأ ال��ف��وري، 
مبا�رشة  ا�ستدعاءات  من  ذكرهما 

اجلل�سة. حل�سور 
ع.ق

مت��ك��ن��ت  ق��وات 
لالأمن  ال�رشطة 
الرابع  احل�رشي 
م���ن ولي���ة  ب���اأ
اإط��ار  يف  ب�سار 
ملجابهة  مهامها 
الإجرام  اأ�سكال 
احل���������������رشي 
من  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

هاتف  �رشقة  فعل  مقرتف  توقيف 
ل. نقا

فرقة  لت�سجيل  تعود  الق�سية  وقائع 
احل�رشي  لالأمن  الق�سائية  ال�رشطة 
تعر�سها  مفادها  �سابة  �سكوى   ،04
طرف  م��ن  النقال  هاتفها  ل�رشقة 
دراج��ة  م��ن  على  ك��ان��ا  �سخ�سني 
الق�سائية  ال�سبطية  لتبا�رش  نارية، 
مكنت  ي��ن  اأ الق�سية،  يف  حترياتها 
هوية  حتديد  من  التقنية  التحريات 
النقال  الهاتف  م�ستغل  توقيف  و 
ه  اقتناوؤ اأك��د  حيث  ال�رشقة،  حمل 
اأحد  عند  من  النقال  الهاتف  لذات 
هذا  امل��وازي��ة،  بال�سوق  البائعني 
موؤكدا  الآخر،  هو  توقيفه  مت  الأخري 
من  النقال  الهاتف  ب�رشاء  قام  ن��ه  اأ
الفعل  )م��رت��ك��ب��ا  �سخ�سني  ع��ن��د 
يف  بيعه  اإع��ادة  ق�سد  الإج��رام��ي( 
للتحري  املوازية.ا�ستمرارا  ال�سوق 
لكافة  وا�ستغالل  الق�سية،  يف 

ال��ن��وع من  ه��ذا  امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 
حتديد  اإىل  التو�سل  مت  الق�سايا، 
ه��وي��ة م��ق��رتيف ف��ع��ل ال�����رشق��ة يف 
ب�سابني  الأمر  يتعلق  ال�سحية،  حق 
ال��ع��م��ر، مت  م��ن  ال��ث��اين  ال��ع��ق��د  يف 
اإجراء  ملف  اأحدهما.مبوجب  توقيف 
اجلزائي:  الو�سف  يحمل  ق�سائي 
لغر�س  �����رشار  اأ جمعية  ت��ك��وي��ن 
مع  بالتعدد  ال�رشقة  جلناية  الإعداد 
ا�ستح�سار  و  التعدد  ظريف  توافر 
عملية  لتي�سري  حمرك  ذات  مركبة 
الق�سية  اأطراف  تقدمي  متَّ  الهروب، 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
املثول  اإج��راء  ا�ستيفاء  ب�سار،وبعد 
امل�ستبه  ح��ق  يف  ���س��در  ال��ف��وري، 
يداع  اإ اأمر  املوقوف،  الرئي�سي  فيه 
توبع  كما  العقابية،  باملوؤ�س�سة 
ال�رشقة،  حمل  النقال  الهاتف  بائع 
م�رشوقة  ���س��ي��اء  اأ اإخ��ف��اء  بجنحة 

يداع.  اإ اأمر  حقه  يف  و�سدر 
دوكي  احمد 

�سئم�ا من ال�ع�ٍد منذ  �سن�ات

�سكان برج بن عزوز يطالب�ن بالكهرباء 
و الغاز

االهرتاء الكبري للطرقات ي�ؤرق �سكان حي بعل��س بتقرت

اأمن االأغ�اط يحجز اأزيد من قنطار و ن�سف من اللح�م الفا�سدة

ت�قيف �سارقي اله�اتف  النقالة بب�سار 
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�سباب حي االأمري عبد القادر بالبيا�سة ينتف�س�ن 
من اأجل نظافة املحيط

.ع منلـي 
---------------- 

رئي�س  اأو�سح  ذاته،  ال�سياق  ويف 
زكايرة،  اأحمد  البيا�سة،  بلدية 
التطوعية  ن�سطة  الأ هذه  مثل  اأن 
منها  ينتظر  رائ��ع  ���س��يء  تعد 
الأح��ي��اء  كامل  ع��رب  تنت�رش  اأن 
بالبلدية  ال�سكانية  والتجمعات 

ن��ظ��ًرا لإم��ك��ان��ي��ات ال��ب��ل��دي��ة 
والتي  املحدودة  واملادية  الب�رشية 
هذه  ك��ل  تغطية  م��ن  متكنها  ل 
النظافة  فقط  لي�س  الف�ساءات، 

. والتح�سني  بالتجميل  بل 
يف  نادينا  "لقد  زك��اي��رة،  وق��ال 
مبثل  امل��ن��ا���س��ب��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
واليوم  التطوعية  الأعمال  هذه 
اأر�س  على  جم�سدة  �ساهدناها 

ي�ستحق  ���س��يء  وه��ذا  ال��واق��ع، 
اأن  رغ��م  وال��ع��رف��ان،  ال�����س��ك��ر 
ت�ستحق  ل  النظافة  عمليات 
يجب  املواطن  منا  واإ ن��داءات  اإىل 
جتاهها  مب�سوؤوليته  ي�سعر  اأن 

الأوىل". بالدرجة 
م�سالح  اأن  زك��اي��رة،  ���س��ار  واأ
عمليات  يف  ما�سية  البلدية 
رفع  خالل  من  اليومية  التنظيف 

تعلق  ما  وكذا  املنزلية  القمامة 
ال�سلبة  النفايات  زال��ة  واإ برفع 
عرب  املنت�رشة  البناء  وخملفات 
الأح��ي��اء  حميطات  م��ن  الكثري 
وال��ت��ج��م��ع��ات وت���ق���وم ب��ه��ذه 
وتوجة  اأ�سبوع،  كل  العمليات 
للم�ساركة  املتكررة  النداءات 
الأعمال. هذه  مثل  يف  وامل�ساهمة 

البيا�سة،  بلدية  رئي�س  وذك��ر 
نقوم  ننا  "فاإ ال�سدد  ه��ذا  ويف 
ب��ت��وف��ري امل��رك��ب��ات وو���س��ائ��ل 
ال��ن��ظ��اف��ة جل��م��ع��ي��ات الأح��ي��اء 
ل��ل��ح��م��الت  امل��ت��ط��وع��ني  و  اأ
ال��ت��ط��وع��ي��ة ب��ع��د ع��م��ل��ي��ات 
اأن  م�سرًيا  والتنظيم"،  التن�سيق 
تكرارها  تعاود  البلدية  م�سالح 
غر�س  ���رشورة  اإىل  با�ستمرار 
اجلميع  ل��دى  ال��ن��ظ��اف��ة  ث��ق��اف��ة 
املدار�س  بناء  واأ الأطفال  خا�سة 

الواجب. هذا  عظم  لي�ست�سعروا 

نابعة  املحيط،  لنظافة وجتميل  ال�ادي، مببادرة  ب�الية  البيا�سة  ببلدية  القادر  االأمري عبد  �سباب حي  العديد من  قام، 
اأجل نظافة احلي، معربين عن ثقافة ه�ؤالء يف فن  اأروع االأمثلة يف العطاء والت�سحية من  من ذاتهم، �ساربني بذلك 

للتغري وك�سرهم  التي تدل على عزمهم  الر�س�مات وال�س�ر واالأل�ان اجلذابة،  احلراك وال�طنية وهذا من خالل 
لالعتناء  لل�سلطات  حية  ر�سالة  م�جهني  ال�سباب  نف��س  يف  وال�سرور  الفرحة  بذور  وغر�سهم  والياأ�س  اجلم�د  الأ�ساليب 

العريق. احلي  بهذا 

الت�سجيع ت�ستحق  تط�عية  عملية  يف 

ل�  حم��ل��ي��ة  م�����س��ادر  ك�����س��ف��ت 
حم��اولت  هناك  اأن  "التحرير" 
ال�سغط  ال��ن��اف��ذي��ن  ل��ب��ع�����س 
مدير  قالة  لإ ال��وادي  وايل  على 
لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة 
ا�سماعيل  مار�س   19 اجلوارية 
ب���ن ع���م���ارة املحُ���ع���نّي م���وؤخ���را، 
جمهولة،  وغ��اي��ات  ���س��ب��اب  لأ
رغ���م ك��ف��اءة ال���واف���د اجل��دي��د 
بالولية،  ال�سحة  لقطاع  القدمي 
له  �سبق  والذي  مراقبني،  بح�سب 
نوعية  اأكرث  منا�سب  �سغله  واأن 
يف  و�ساهم  اأخ��رى  ولي��ات  يف 

بها. ال�سحة  جمالت  تطوير 
هذه  اأن  امل�سدر،  نف�س  وح�سب 

دائما  تبقى  امل�سينة  الت�رشفات 
بولية  وت�ساوؤل  ا�ستغراب  حمل 
ترحيب  رغم  تاأتي  حيث  الوادي، 
على  اجلديد  بالتغيري  املواطنني 
الباحث  ال�سحة  قطاع  م�ستوى 
على  تغّيريات  عن  ذاته  حد  يف 
والهيكلي  الب�رشي  امل�ستويني 

احلايل. واقعه  لتح�سني 
بن  ا�سماعيل  ت��ع��ّي��ني  مت  وق��د 
للموؤ�س�سة  ك��م��دي��ر  ع��م��ارة 
اجل��واري��ة  لل�سحة  العمومية 
عبد  لدقي�سي  خلفا  مار�س،   19
نف�س  �سغل  ال���ذي  ال��رح��م��ان، 
�سنة.  12 طيلة  بالولية  املن�سب 
الوطنية  التن�سيقية  وتعترب 

الوادي،  لولية  املدين  للمجتمع 
اأ�سبحت  الت�رشفات  هذه  مثل  اأن 
م���ن امل��ا���س��ي و���س��ت��ت�����س��دى 
ل��ه��ا ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل امل��ت��اح��ة 
وامل�����رشوع��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
بالعا�سمة  وامل��رك��زي  املحلي 
ذا  اإ الت�سعيد  خليارات  واللجوء 

الأمر. لزم 
اجلديد  املعنّي  بكفاءة  تنوه  كما 
ال��ذي  ع��م��ارة،  ب��ن  ا�سماعيل 
يف  نوعية  اأكرث  منا�سب  �سغل 
تطوير  يف  و�ساهم  اأخرى  وليات 
وجدير  بها،  ال�سحة  جم��الت 
حتويله  اق���رتاح  مت  ن��ه  اأ بالذكر 
ود  بكل  قبوله  ب��دى  واأ للولية 

جديدة  واإ�سافة  خدمات  لتقدمي 
ال�سحي،  القطاع  يف  للولية 
واأعلم  الولية  اإطارات  من  كونه 

ال�سحة. ونقائ�س  بخبايا 
اأن  اىل   ، التن�سيقية  ���س��ارت  واأ
القانونية  غري  الت�رشفات  هذه 
حمل  دائ��م��ا  تبقى  وامل�سبوهة 
ا���س��ت��غ��راب وت�����س��اوؤل ب��ولي��ة 
ترحيب  رغم  تاأتي  حيث  الوادي 
على  اجلديد  بالتغيري  املواطنني 
اإطار  يف  ال�سحة  قطاع  م�ستوى 
ال�سحة  خدمات  م�ستوى  حت�سني 

الولية. ببلديات  اجلوارية 
ي�سني حممد 

بلدية  �ست  خ�سّ
ج��ام��ع��ة ب��ال��وادي 
ماليني   810 مبلغ 
���س��ن��ت��ي��م مل��ن��ح��ة 
رم�����س��ان ال��ق��ادم 
م�����ن م���ي���زان���ي���ة 
ال��ب��ل��دي��ة ك��اإع��ان��ة 
الفئة  بهذه  خا�سة 
مب��ج��م��وع جت���اوز 
م�ستفيد،   1300

قبل  من  اأخرى  اإعانات  انتظار  يف 
خالل  وذل��ك  الهيئات،  خمتلف 

باملجل�س. دورة 
الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  وذكرت 
املخ�س�سة  الإعانة  اأن  باملجل�س، 
ل�سنة  ال��ك��رمي  رم�����س��ان  ل��ق��ف��ة 
من  قوائمها  اإعداد  تطلب   ،2020
مع  عديدة  ل��ق��اءات  عقد  اللجنة 
ممثلة  الجتماعية  الهيئات  خمتلف 
وم�سلحة  الجتماعية  اخللية  يف 
ومعتمد  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن�����س��اط 
الأحياء  �ساء  روؤ من  وعدد  ئمة  الأ
امل�ستفيدين  قائمة  �سبط  اأجل  من 
حال  باأي  تظل  التي  الإعانة  لهذه 
الطلبات  تغطي  ل  الأح��وال  من 
الثالثة  عددها  جتاوز  التي  املودعة 

طلب.  اآلف 
ال��ط��ارئ��ة  ال�����دورة  اأن  وي��ذك��ر 
ال�سعبي  املجل�س  مبقر  املنعقدة 
يف  الإ�رشاع  ق�سد  جامعة  لبلدية 
بالطاقة  الربط  م�رشوع  انطالق 
الأح��ي��اء  م��ن  ل��ع��دد  الكهربائية 
موؤخرا،  املنعقدة  جامعة،  ببلدية 
ب��وزن��ادة،  ال��ب��اري  عبد  برئا�سة 
فيها  �سجل  الأع�ساء،  وبح�سور 
امل�سادقة  وهما  نقطتني  درا�سة 
ال��رب��ط  م�����رشوع  �سفقة  ع��ل��ى 
غرب  حلي  الكهربائية  بالطاقة 
الإعانة  على  وامل�سادقة  وغالنة 

ل�سنة  رم�سان  بقفة  اخلا�سة  املالية 
جلنة  رئي�س  تطرق  حيث   ،2020
وال�ستثمار  والقت�ساد  املالية 
م�����رشوع  �سفقة  ع��ن  للحديث 
للحي  الكهربائية  بالطاقة  الربط 
اجل��دي��د غ���رب وغ��الن��ة ال��واق��ع 
الإجتنابي  الطريق  م�ستوى  على 
للوزن   03 رقم  الوطني  للطريق 
الكهرباء  توزيع  �رشكة  مع  الثقيل 
امتياز  )مديرية  للو�سط  الغاز  و 
جت��اوز  مببلغ  ب��ال��وادي(  للتوزيع 
جزائري،  دينار  مليون  ع�رش  الثنا 
رئي�س  ذّك���ر  الإط����ار  ه���ذا  ويف 
مع  امل��ربم��ة  ت��ف��اق��ي��ة  ب��الإ اللجنة 
تخ�س  وال��ت��ي  املوؤ�س�سة  نف�س 
حلي  الكهربائية  بالطاقة  الربط 
احلياة(  حي  )بجوار  الع�سكريني 
مليون  اخلم�سمائة  ق��ارب  مببلغ 
�ستقوم  وال��ت��ي  ج��زائ��ري،  دي��ن��ار 
باإجنازهما  امل��ذك��ورة  املوؤ�س�سة 
عمليتني  يف  �سهرا   12 م��دة  يف 
اخلا�سة  الإعانة  �سمن  م�سجلتني 
والت�سامن  ال�سمان  ب�سندوق 
ل�سنة   FCCL املحلية  للجماعات 
على  امل�سادقة  متّت  وقد   ،2019
الأع�ساء  قبل  من  ال�سفقة  هذه 
امل�سادقة  يف  ال��ت�����رشي��ع  م��ل��ني  اآ
بغر�س  الو�ساية  قبل  من  عليها 

الإجناز. عملية  يف  الإ�رشاع 
ي�سني حممد 

دورة  م�����س،  اأ ي���وم  ان��ط��ل��ق��ت، 
�سحفًيا   16 لفائدة  تكوينية 
وم��را���س��اًل اإع��الم��ًي��ا ب��ال��وادي، 
والطاقات  البيئة  وزارة  تنظمها 
وزارة  مع  بالتن�سيق  املتجّددة 
يوًما،   15 مدار  على  الت�سال، 
بالولية،  البيئة  دار  حتت�سنها 
الوطني  املعهد  عنها  وي�رشف 

البيئة. للتكوينات 
دار  م��ل��ح��ق��ة  م��دي��ر  وح�����س��ب 
بريك،  م��روان  ب��ال��ودي،  البيئة 
تت�سمن  امل��ذك��ورة،  ال��دورة  اأن 
على  "احلفاظ  منها  حماور  عّدة 
بالإ�سافة  البيولوجي"،  التنوع 
وال�ستهالك  النقي  نتاج  "الإ اإىل 
"القت�ساد  وك��ذا  امل�ستدام"، 
املتجّددة"،  والطاقات  الأخ�رش 
املدمج  "ت�سّيري  حمور  جانب  اإىل 
من  البيئية  و"الرتبية  للنفايات"، 
ويوؤطر  م�ستدامة،  تنمية  اأج��ل 
يف  وخمت�سون  خ��رباء  ال���دورة 
الأم��ني  الدكتور  منهم  امل��ج��ال 

عمار  ال��دك��ت��ور  خ�����س��خ��و���س، 
�سليماين  �ستاذ  الأ م�سطفاوي، 

وغريهم.. الدين  نور 
الدورة  اأن  بريك،  مروان  �سار  واأ
تعزيز  اإىل  تهدف  التكوينية، 
واملرا�سلني  ال�سحفّيني  قدرات 
وتعزيز  البيئية  ال��رتب��ي��ة  يف 
ورفع  البيئة  جم��ال  يف  دوره��م 
حمتوى  باأهمية  الوعي  م�ستوى 
البيئية  الرتبية  لتطوير  املقال 
امل�ستدامة،  والتنمية  واملواطنة 
���رشورة  فهم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
نقل  اأجل  من  والتكوين  الإعالم 
اإعالمًيا  اأف�سل  ب�سكل  ر�سالة 
�سبكة  ن�ساء  اإ يف  وامل�ساهمة 
يف  املخت�سني  ال�سحفيني  من 

البيئية. الرتبية 
ال���دورة  اأن  ���س��ارة،  ب��الإ ج��دي��ر 
ا�ستح�سان  ن��ال��ت  التكوينية 
وثمنوا  الإع��الم��ي��ني،  ال��زم��الء 

املبادرات. هذه  مثل 
.ع منل�ي 

ال��ت��ك��وي��ن عرب  م��راك��ز  ك��ك��ل 
ال���وط���ن اف��ت��ت��ح��ت ال�����دورة 
 2020 فيفري  لدورة  التكوينية 
�سعد  �سويعي  التكوين  مبركز 
�رشقي  الواقعة  خليفة  بحا�سي 
بوابها  اأ ال��وادي  ولية  عا�سمة 
امل��ت��ك��ون��ني  ال��ط��ل��ب��ة  وج���ه  يف 
عددهم  يبلغ  الذين  واملمتهنني 
وم��رتب�����س��ة  م��رتب�����س��ا   196
املحلية  ال�سلطات  بح�سور 
داري  والإ ال��رتب��وي  وال��ط��اق��م 
ميهي  امل��رك��ز  م��دي��ر  يتقدمهم 
يات   باآ ال��دورة  افتتاح  مت  حيث 
ثم  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن  بينات 
فكلمة  الوطني  للن�سيد  الوقوف 

اأحد  لقاها  اأ باحلا�رشين  ترحيب 
مدير  ذلك  بعد  ليتوىل  �ساتذة  الأ
خاللها  من  رح��ب  كلمة  املركز 
الطلبة  ف��ي��ه��م  مب��ا  ب��احل�����س��ور 
للجميع  متمنيا  امل��رتب�����س��ني 
يف  م��ربزا  مهامهم  يف  النجاح 
التكوين  ه��م��ي��ة  اأ ال��وق��ت  ذات 
ت�ساعد  ك��ف��اءات  من  يوفره  ملا 
ترقية  يف  املجتمع  تطوير  يف 
ن�����س��ان ورف���ع م�����س��ت��واه يف  الإ
الكت�سافات  فيه  تت�سارع  ع�رش 
و�سائل  فيه  وتتكاثر  العلمية 
ويف   ، جديد  كل  مع  الت�سال 
مركز  مدير  مع  للتحرير  حديث 
باملجهودات  نوه  الذي  التكوين 

الرفع  يف  �ساتذة  الأ بذلها  التي 
داخ��ل  التكوين  م�ستوى  م��ن 
امل���رك���ز ال����ذي ت��ب��وء م��رات��ب 
الولية  م�ستوى  على  م�رشفة 
النجاحات  م��ن  امل��زي��د  متمنيا 
بخ�سو�س  م��ا  اأ امل�ستقبل،  يف 
كان  ال��ذي  الفالحي  التكوين 
الخت�سا�س  هذا  على  القبال 
يرق  مل  املرتب�سني  ط��رف  م��ن 
خا�سة  املطلوب  امل�ستوى  اإىل 
تعترب  خليفة  حا�سي  بلدية  واأن 
النتاج  يف  الرائدة  البلديات  من 
من  لبد  كان  وبذلك  الفالحي 
حتى  للمرتب�س  حتفيزات  منح 
التخ�س�س  ه���ذا  ع��ل��ى  ي��ق��ب��ل 

يف  ال��دول��ة  عليه  ت��راه��ن  ال��ذي 
الذاتي  والكتفاء  ال��رثوة  خلق 
التي  املحروقات  ملداخيل  كبديل 
�سعر  يف  ا���س��ت��ق��رارا  ت��ع��رف  مل 

العاملية. الأ�سواق  يف  الربميل 
مبارك قدودة 

م�سادر حملية تك�سف لـ "التحرير":

مدير امل�ؤ�س�سة العم�مية لل�سحة اجل�ارية 19 مار�س حتت خطـر النافذين!!

�سي�ستفيد من هذه االإعانة 1300 مع�ز

بلدية  تر�سدها  �سنتيم  ملي�ن   810
جامعة ملنحة رم�سان

يف اإطار اتفاقية بني وزارتي االإت�سال والبيئة والطاقات املتجددة

اإنطـالق دورة تك�ينية لفائدة 
ال�سحفيني واملرا�سلني بال�الية

مبركز التك�ين املهني �س�يعي �سعد بحا�سي خليفة

تخرج اأول دفعة يف تخ�س�س الطاقة ال�سم�سية يف �سبتمرب القادم



08 االحد 01  مارس 2020 م الموافق لـ 06 رجب 1441هـ
العدد

 1940

تدعيمهما بـ 260 عامال ل�سمان و�س�ل املادة اخلام ملركب احلجار

حمروم�ن  و  للغ�سيل  ال�احد  لل�سهريج  2000دج 
من الكهرباء منذ 30 �سنة

�س��سه حممد الزين
----------------

هذه  �سكان  بع�س  اأك��د  قد  و 
تبعد  للتحريروالتي  املنطقة 
العاتر  ب��ئ��ر  ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  ع��ن 
يعي�سون  اأنهم  40كلم،  بحوايل 
منذ  م��زري��ة  و  قا�سية  ح��ي��اة 
ظل  يف  ذل��ك  و  ال���س��ت��ق��الل 
العاتر  بئر  لأميار  كامل  غياب 
من  العديد  يف  منا�سداتهم  رغم 

هذه  لإخ���راج  للتدخل  امل��رات 
التهمي�س  و  احلقرة  من  املنطقة 
لكن ل حياة ملن تنادي، و اتهموا 
و  بالف�ساد  البلديات  روؤ�ساء 
منطقة  تف�سيل  و  املحابات 
منطقة  اأخرى،ف�سكان  على 
غياب  من  ي�ستكون  �سقيا�س 
و  الكهربائية،  للطاقة  كامل 
معاناته  منها  يعانون  ال��ت��ي 
احلر  ف�سل  يف  خا�سة  �سديدة 

عندهم  الغذائية  املواد  فمعظم 
الكهرباء  غياب  ب�سبب  تتلف 
اأنهم  كما  الثلجات،  لت�سغيل 
معاناة  منازلهم  يف  يعانونا 
درجات  ارتفاع  ب�سبب  كبرية 
املنطقة  هذه  اأن  خا�سة  احلرارة 
كما  �سحراوية،   منطقة  هي 
البلدية  اأن  املنطقة  �سكان  اأكد  
�سنة   30 من  اأكرث  منذ  وعدتهم 
اىل  ال��ك��ه��رب��اء  تو�سيل  م��ن 

�سيء  اأي  يوجد  ل  لكن  بيوتهم 
كلها  و  ال��واق��ع  اأر����س  على 
يقولون،  كما  ك��اذب��ة  وع���ود 
كامل  غياب  من  ي�ستكون  كما 
وغياب  ل�رشب  ال�ساحلة  للمياه 
يلجوؤن  حيث  للغ�سيل  حتى  املاء 
مرتفعة  مببالغ  ال�سهاريج  اىل 
ل�سهريج  2000دج  اىل  ت�سل 
من  تاتيهم  ال��ت��ي  و  ال��واح��د 
العاتر،اأما  بئر  مدينة  و�سط 
ع��ب��ارة عن  ف��ه��ي  ال��ط��رق��ات 
باحلفر  مليئة  ترابية  م�سالك 
برك  اإىل  اتتتحول  امل��ط��ب  و 
الأمطار،  ت�ساقط  عند  واأحوال 
العمومية  الإنارة  غياب  كذا  و 
يف  منطقتهم  ت��ت��ح��ول  ح��ي��ث 
دام�س  ظ��الم  اىل  الليل  ف��رتة 
وب�سبب  فيها،  التحرك  ي�سعب 
الجتماعية  ال��ظ��روف  ه���ذه 
منطقة  �سكان  طالب  املرتدية 
ال��ولي��ة  وايل  “�سقيا�س” 
بالتدخل  ال��ل��ه،  عطا  م��ولت��ي 
الطالع  و  منطقتهم  زيارة  و 
املزرية  الأو�ساع  على  بنف�سه 
يف  خا�سة  يعي�سونها  ال��ت��ي 
بئر  لأميار  الكامل  الغياب  ظل 

لعاتر. ا

اأ�سكال  “�سقيا�س” جن�ب بلدية بئرالعاتر حياة مزرية و منك�بة يف ظل غياب كامل لكل �سكل من  يعي�س املئات من �سكان  منطقة 
التنمية و البنية التحتية، و يف عزلة تامة عن باقي ال�سكان. 

ي�ستغيث�ن بتب�سة  العاتر  ببئر  �سقيا�س  م�اطن�  و  م�ستمرة  �سهدتها طرق خن�سلة ال�سنة املنق�سيةمعاناة 

عرب  الطرقات  اإره���اب  ح�سد 
خ��الل  خن�سلة  ولي���ة  ط���رق 
اأكرث   2019 املنق�سية  ال�سنة 
لقوا  الذين  وفاة  حالة   16 من 
احل��وادث  هذه  ج��راء  م�رشعهم 
ح�سيلتها  و�سلت  التي  املوؤملة 
ح���ادث   650 م���ن  اك���رث  اىل 
نحو  ت�سجيل  مت  كما  م���رور. 
تعر�سوا  اكرث  او  جريحا   760
ح�سب  خمتلفة  لإ���س��اب��ات 
املدنية  احلماية  م�سالح  ح�سيلة 
ا�سباب  تبقى  فيما  للولية؛ 
العامل  ا�سا�سها  احل��وادث  هذه 
و  الول  املت�سبب  ال��ب�����رشي 
باملائة   90 بن�سبة  الرئ�سي 
احل���الت  ب��اق��ي  و  ال��ب��اق��ي  و 
الطرقات،  رداءة  على  تتوزع 

وجود  امل��رور  ا���س��ارات  نق�س 
و  ع�سوائية  ب��ط��رق  مم��ه��الت 
التي  ا�سارات  دون  الكثري  يف 
او  املمهل  هذا  وجود  اىل  ت�سري 
احلمالت  رغم  مرعبة  ذاك،اأرقام 
ارقام  و  التوعية  و  التح�سي�سية 
ب�سكل  وف��ي��ات  و  للجرحى 
منده�سا  تقف  جتعلك  يومي 
ب�سبب...  حالة  كل  و  امامها، 
ان  ال�سائق  ايها  الأف�سل  األي�س 
او  ب�ساعة  لو  و  متاأخرا  ت�سل 
لت�سل  ان  من  خ��ري،  �ساعتني 
معك  وم���ن  نف�سك  جت��د  او 
و  تهورك  نتيجة  امل�سفى،  يف 
لقانون  احرتامك  وعدم  �رشعتك 
منهما؟                                                الأف�سل  فاأي  املرور 
لزهاري ونا�س 

اأكرث من 16 وفاة واأكرث من 760 
جريحا يف ح�ادث املرور 

اح����دى  ع����رب  م�������س���ودة  يف 
����س���ف���ح���ات ال���ت���وا����س���ل 
تطرق  الفاي�سبوك  الجتماعي 
جملة  اىل  �ساحبها  خاللها  من 
املطروحة  الن�����س��غ��الت  م��ن 
املحمل  بلدية  م�ستوى  على 
تطرح  ان  يرتقب  و  بخن�سلة 
اأوىل  من  و  الولية  وايل  على 
ال�سكنات  ق�سية  الن�سغالت، 
امدها  طال  التي  الجتماعية 
مع   2012 �سنة  م��ن��ذ  وه���ذا 
مالية  ب��اع��ت��م��ادات  املطالبة 
بها  امل��راف��ق  لجن��از  ا�سافية، 
ال�سفحة  تطرق  اىل  بال�سافة 
 60 م�ست�سفى  ق�سية  اىل 
���رشي��را ال��ذي لي���زال ي��راوح 
و���رشورة   2011 منذ  مكانه 
ب��اأط��ب��اء  ت��دع��ي��م��ه  و  جت��ه��ي��زه 

عن  ف�سال  دائمني  اخ�سائيني 
بامل�ستثمرات  املتعلق  مو�سوع 
باملنطقة  لل�سباب  الفالحية 
و  النمام�سة  �سحراء  اجلنوبية 
امل��زدوج  الطريق  تعبيد  متديد 
املنتدبة،  ب��ال��ولي��ة  ال��راب��ط 
املطالبة  وكذا  زوي  غاية  اىل 
ال��ذي  البلدي  امل�سبح  بفتح 
�سباب  وجه  يف  ابوابه  او�سد 
النطالق  و   2010 منذ  البلدية 
امل�سبح  م�����رشوع  ا�سغال  يف 
غ��رار  ع��ل��ى  اومل��ب��ي،  ن�سف 
ط��ل��ب اع��ت��م��ادات ا���س��اف��ي��ة 
غري  الح��ي��اء  تعبيد  اج��ل  م��ن 
حاجة  يف  ه��ي  وال��ت��ي  املعبدة 
حالتها  لتدهور  نظرا  ذلك  اىل 
بها،  التربة  و  احلفر  انت�سار  و 
حمطة  م��و���س��وع  ج��ان��ب  اىل 

بها  انتهت  التي  املياه  ت�سفية 
انها  ال  تد�سينها  مت  و  ال�سغال 
اخلدمة  حيز  تدخل  مل  زالت  ما 
املزيد  بحفر  املطالبة  ك��ذا  و 
باملناطق  العميقة  ب��ار  الآ من 
تلك  منها  خ�سو�سا  الريفية 
و  املياه  ازم��ة  من  تعاين  التي 
املالعب  باقي  ترميم  ا�ستكمال 
حاجة  يف  هي  التي  اجل��واري��ة 

مو�سوع  غرار  على  ترميم  اىل 
الت�سجري  من  البلدية  حرمان 
مبلحق  املطالبة  و  �سنة،  ك��ل 
املرفق  وهو  لل�سباب  ت�سغيل 
واملطالبة  بالبلدية  امل��ن��ع��دم 
ملوؤ�س�سة  ف��رع  فتح  ب�رشورة 
و  العطاب  ملعاجلة  �سونلغاز، 
                                                                . حينها   يف  التعطالت 
لزهاري ونا�س 

 ان�سغاالت يف حاجة اإىل حل�ل ببلدية املحمل بخن�سلة                 

من  م�سوؤول  م�سدر  ك�سف 
البيطرية  الولئية  املفت�سية 
الفالحية  امل�����س��ال��ح  مب��دي��ري��ة 
التحرير،  جلريدة  تب�سة  لولية 
اإطارمواجهة  يف  و  م�ساحلها  اأن 
ت��ف�����س��ي ان��ت�����س��ار ط��اع��ون 
و�سط  ال�����س��غ��رية  امل��ج��رتات 
ت�سجيل  بعد  املاعز  و  املا�سية 
من  راأ�سا   20 من  اأك��رث  نفوق 

الولدة. بعد  مبا�رشة  اجلديان 
منطقة  يف  املوالني  جل  وك��ان 
ثليجان  ببلدية  احل��ريان  ق�رش 
للجهات  اأعربوا  قد  تب�سة  يف 

تو�سع  من  تخوفهم  عن  املعنية 
بالطاعون.يف  الإ�سابة  رقعة 
املفت�سية  اأعلنت  ذل��ك  مقابل 
مبديرية  البيطرية  ال��ولئ��ي��ة 
توفري  عن  الفالحية  امل�سالح 
جرعة  ل���ف  اأ و250  1مليون 
ل��ق��اح ل��ل��وق��اي��ة م��ن ط��اع��ون 
دعوة  مع  ال�سغرية،  املجرتات 
ك��ل امل��وال��ني ل��الن��خ��راط يف 
لإتقاذ  املجاين.  التلقيح  حملة 
ب�سبب  ال��ه��الك  م��ن  املوا�سي 

ال�رشيعة. العدوى 
الزين حممد  �سو�سة 

ت�فري 1ملي�ن و250 األف جرعة 
لقاح بعد نف�ق اأكرث من 20 راأ�سا 

من املا�سية بتب�سة

الق�سائية  ال�سبطية  اأوقفت 
باأمن  اخلام�س  احل�رشي  لالأمن 
�سخ�سا  ق�سنطينة  ولي���ة 
�سنة   23 ال��ع��م��ر  م��ن  ي��ب��ل��غ 
اأحذية  �رشقة  اأفعال  لرتكابه 
 ، م�سجد  داخ��ل  م��ن  امل�سلني 
اإىل  حيثياتها  تعود  الق�سية 
قبل  من  مدونة  �سكاوى  عدة 
اأحذيتهم  تعر�س  جراء  �سحايا 
م�ستوى  على  ال�رشقة  لفعل 
فتح  با�رشت  اين  امل�ساجد   اأحد 
الق�سية،  يف  معمقا  حتقيقا 
وب��ا���س��ت��غ��الل الأو����س���اف و 
جانب  اىل  امل��ق��دم��ة  امل��الم��ح 
املثبتة  ال��ك��ام��ريا  ت�سجيل 
ال�سبطية  تو�سلت  بامل�سجد 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة ل����ذات الأم����ن 
م�ستبه  ه��وي��ة  اإىل  احل�����رشي 
تنقالته  و  حركاته  تتبع  و  فيه 
يغتنم  املعني  اأن  ات�سح  حيث 
خلو  و  ال�سالة  اإق��ام��ة  وق��ت 
،لي�ستويل  امل�سلني  من  املكان 
و   امل�����س��ت��وردة  الأح��ذي��ة  على 
قد  و  الرفيعة،  النوعية  ذات 
توقيف  اإىل  التحقيق  اأف�سى 
ب�سدد  هو  و  متلب�سا  املعني 
باأحد  للبيع  الأح��ذي��ة  عر�س 
اقتياده  ليتم  ال�سعبية  الأماكن 
احل�رشي لتخاذ  المن  مقر  اىل 
مت  بعدها   . الالزمة  الإج��راءات 

. املحلية  النيابة  اأمام  تقدميه 
عي�س علجية 

�سارق االأحذية مب�ساجد ق�سنطينة  
يف قب�سة االأمن

ك�����س��ف م�����س��در م�����س��وؤول 
مب��دي��ري��ةال�����س��ن��اع��ة وامل��ن��اج��م 
م�ساحلها  اأن  تب�سة   ب��ولي��ة 
ظ��روف  حت�سني  لإط���ار  ويف 
معاجلة  اإىل  والرامية   ، الإنتاج 
مبفا�سل  الإ�سكاليات،  خمتلف 
تاأتي يف  الإنتاج، كما  و حلقات 
الو�سية،  الوزارة  حر�س  �سياق 
ملركب  دائم  تزويد  �سمان  على 
م�سيفة  احلديد،  مب��ادة  احلجار 

 08 مبلغ  ر���س��د  ت��ق��رر  ن��ه  ب��اأ
لتجديد  جزائري  دينار  ماليري 
الونزة  مبنجمي  املنجمي،  العتاد 
ل�سخ  ه���ذا  و  وب��وخ�����رشة، 
امل��واد  م��ن  اإ���س��اف��ي��ة  كميات 
احلجار،كما  مل��رك��ب  الأول��ي��ة 
ال���وزراء  جمل�س  �سيتدار�س 
النقاط  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��ري��ب��ا، 
املنجمني،  و  باملركب  املتعلقة 
و  ح��ل��ق��ات  بح�سور  ذل��ك  و 

هذا  ملرافقة  و  الإنتاج،  مفا�سل 
تدعيم  كذلك  تقرر  امل�سعى، 
من�سب   260 ب���  امل��ن��ج��م��ني 
م�سابقة  فتح  مت  دائ���م،  عمل 
ب�ساأنهما،  الإنتقاء  اأ�سا�س  على 
بهذه  امل��ع��ن��ي��ون  و���س��ي��خ��ت��ار 
الحتياجات،  ح�سب  املنا�سب 
حمايدة  موؤ�س�سة  طرف  من  و 
وكانت  ت��ام��ة.  �سفافية  ويف 
واملناجم  ال�سناعة  م��دي��ري��ة 

نقطة  كل  يف  دعت  قد  بتب�سة، 
الإنتاج  م�ساعفة  تزورها،اإىل 
العمل،  وترية  على  واملحافظة 
مركب  اح��ت��ي��اج��ات  ل�سمان 
 7000 تتجاوز  التي  احلجار 
اأن كل  م�سددة على  يوميا،  طن 
اأن  �ساأنه  من  بالإنتاج،  اإخالل 
الدولية  التفاقات  على  يوؤثر 

ئر. ا للجز
الزين حممد  �سو�سة 

ر�سد 8 ماليري دينار لتجديد عتاد منجمي ال�نزة و ب�خ�سرة بتب�سة 

ب�سبب تف�سي طاع�ن املجرتات

ال�سبت  ام�����س  �سباح  �سهد 
علي  ال�سهيد  الثقافة  دار  بهو 
خرييااأ  عمال  بخن�سلة  �سوايعي 
متثل يف اقامة حفل زفاف لزواج 

وعرو�سا  عري�سا   85 ل�  جماعي 
وق��د  ال��ت��ا���س��ع��ة؛  طبعته  يف 
اخلريية  امل��ب��ادرة  على  اأ���رشف 
مكثفا  ح�سورا  �سهدت  التي 

العر�سان  واأه��ايل  للمواطنني 
القادر  عبد  المري  م�سجد  امام 
وقد  للم�سجد.  الدينية  واللجنة 
كبريا  ا�ستح�سانا  املبادرة  لقيت 

تدوم  ان  اآملني  احل�سور،  و�سط 
مبادرة  باعتبارها  املبارة  هذه 
وديني.                              وعمل خريي 
لزهاري ونا�س 

يف مبارة خريية لزواج جماعي      

بخن�سلة    الذهبي  القف�س  يدخل�ن  وعرو�سا  85عري�سا 
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�سكان تيغاليمت ببلعبا�س يطالب�ن مبقربة لدفن م�تاهم 

م.رم�ساين
------------------ 

داخ���ل  ع��ل��ي��ه��م  ال�����س��الة  و 
امل��ق��ربة ك���ون ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي 
ال�ستعمارية  للحقبة  تعود 
ي�سّلون  واأ�سبحوا  ام��ت��الأت 
رغم  الطريق  يف  موتاهم  على 
كبري  لعدد  املقدمة  ال�سكاوى 
لقمان  دار  اأن  اإل  امل�سوؤولني  من 
زال  م��ا  و  حالها،  على  ظلت 
قاطني  عامة  و  املوتى  اأه��ايل 
ي�ست�رشخون  تيغاليمت  بلدية 
لإيجاد  التدخل  ب�رشورة  الوايل 
باتت  التي  الق�سية  لهذه  حل 
،حيث  �سنني  منذ  بالهم  ت�سغل 
مديرية  من  ال�سكان  يطالب 

بالتدخل  الفالحية  امل�سالح 
اأر����س  قطعة  تخ�سي�س  و 
لكنها  اأرا���سٍ  عدة  هناك  كون 

للفالحة  �ساحلة  غري  ح�سبهم 
اأقرب  يف  التحرك  يتطلب  ،مما 
امل�سكل  لهذا  حد  لو�سع  الآجال 

قاطني  ك��اه��ل  اأره����ق  ال���ذي 
عدد  تنامي  عرفت  التي  البلدية 

. الأخرية  الع�رشية  يف  �سكانها 

و  باملنطقة  ال�حيدة  املقربة  ب�سبب �سيق  بلعبا�س  �سيدي  كلم جن�ب والية   40 تيغاليمت  بلدية  �سكان  معاناة  ت�ستمر 
اأجل منحهم قطعة  التي مل تعد تت�سع لدفن امل�تى؛ ما جعل ال�سكان يطالب�ن اجلهات املعنية ب�سرورة التدخل من 

امل�تى. يتمكن�ا من دفن  اأر�س حتى 

امتالأت  اأفراد ال�سبكة عمدوا اإىل تغيري االأرقام الت�سل�سلية و التزويرالقدمية 

تهريب  مكافحة  ف�سيلة  متكنت 
بامل�سلحة  ال�سيارات  و�رشقة 
الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
عمليتني  يف  غليزان  ولية  بامن 
�سبكة  تفكيك  م��ن  نوعيتني، 
�رشقة  يف  خمت�سة  اإج��رام��ي��ة 
وا�ستعمال  والتزوير  ال�سيارات 
وليات   10 عرب  وتن�سط  املزور 
جزائرية. مت من خاللها ا�سرتجاع 
من  �سيارة   25 منها  مركبة   27
نوع  من  و�ساحنتني  رونو  نوع 
العملية  يف  مت  حيث  هيونداي. 
مركبات.   10 ا�سرتجاع  الوىل 
مكنت  فقد  الثانية  العملية  اأما 
 15 ا�سرتجاع  من  الأمن  عنا�رش 

الغربية  ال��ولي��ات  من  مركبة 
عر�سها  مت  امل�رشوقة،  ،املركبات 
اأن  تبني  اين  التقنية  اخلربة  على 
الأرقام  بتغيري  قاموا  الفاعلني  
امل�رشوقة  لل�سيارات  الت�سل�سلية 
غري  مركبات  اأرق���ام  بهياكل 
عن  �سادر  بيان  وك�سف  اأ�سلية 
باأمن  وال�سحافة،  الإعالم  خلية 
اأف��راد  اأح��د  اأن  غليزان  الولية 
مبوؤ�س�سة  حاليا  يقبع  ال�سبكة 
ي��زال  ل  فيما  ال��رتب��ي��ة؛  اإع���ادة 
توقيف  غاية  اىل  جاريا  التحقيق 
جميع افراد ال�سبكة، التي مل يتم 
اأفرادها.           بعد الك�سف عن عدد 
                               ابو ع�سام

ال�سرطة ت�سرتجع 27 مركبة من 
بينها �ساحنتا هي�نداي بغليزان 

�سعيدة  ولي��ة  وايل  انتف�س 
نهاية  �سعيد  �سعيود  اجل��دي��د 
وجه  يف  امل��ن�����رشم،  الأ���س��ب��وع 
على  امل�سوؤولني  املدراء  من  عدد 
ترق   مل  التي  القطاعات  بع�س 
والبعيدة  املتاأخرة  م�ساريعها 
املعمول  املعايري  عن  ما  نوعا 
ب��ه��ا وك����ذا ب�����س��ب��ب ا���س��ت��ي��اء 
و�ساكني  م��واط��ن��ي  وغ�سب 
التابعة  النائية  واملناطق  القرى 
والتي  احلجر،  عني  بلدية  لإقليم 
تفقدية  زي����ارة  حم��ل  ك��ان��ت 
ل��ع��دد م��ن امل�����س��اري��ع، وه��ذا 
امليدانية  اخل��رج��ات  اإط���ار  يف 
اجلديد  الوافد  بها  يقوم  التي 
.حيث  ���س��ع��ي��دة  ولي���ة  ع��ل��ى 
م�رشوع  �سعيد  �سعيود  تفقد 
فيها  ،مب��ا  اخل��ارج��ي��ة  التهيئة 
وال��رب��ط  العمومية  ن����ارة  الإ
اإىل  ،اإ�سافة  ال�سبكات  مبختلف 

بتجزئة  الأر�سفة  و  الطرقات 
يعقوبي  بقرية  م�سكنا   26
م��ولي  ب��ب��ل��دي��ة  ال�سنو�سي 
تعليمات  اأعطى  ،اأين  العربي  
م�سكنا   12 ربط  يف  بالتعجيل 
تهيئة  و  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة 
جتهيز  اأي�سا  و  اجلواري  امللعب 
ق��اع��ة م��ت��ع��ددة ال��ن�����س��اط��ات، 
القرية  ل�سباب  ت�سمح  حتى 
الريا�سية  اأن�سطتهم  مب��زاول��ة 
ام  ب��ق��ري��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة.اأم��ا  و 
التقى  البلدية  ب���ذات  ال���دود 
لال�ستماع  ال��ق��ري��ة  ب�سكان 
التهيئة  منها  لن�سغالتهم، 
خا�سة،  العمومية  ن���ارة  الإ و 
ممثلني  مع  لقاء  برجمة  ليتقرر 
بح�سور  القرية  �سكان  م��ن 
رئ��ي�����س  و  ال���دائ���رة  رئ��ي�����س 
مولي  لبلدية  ال�سعبي  املجل�س 
ن�����س��غ��ال  ال��ع��رب��ي مل��ع��اجل��ة الأ

�سجل  .كما  الأولويات  ح�سب 
الأ�سغال  تاأخر  امل�سوؤول  ذات 
العلوم  كلية  اإجن���از  مب�����رشوع 
الأن�سانية  العلوم  و  الجتماعية 
مقعد   2000 ا�ستيعاب  بطاقة 
ن�سبة   تتعّد  مل  ،حيث  بيداغوجي 
،مما  25باملائة   امل�رشوع  ا�سغال 
امل�رشوع  م�سوؤويل  ام��ام  �سدد 
الور�سة  تدعيم  �رشورة  على   
وترية  من  للرفع  العاملة  باليد 
اأقرب  يف  ل�ستالمها  الأ�سغال 
اح��رتام  على  ،م��وؤك��دا  الآج���ال 
ح�سب  عليها  املتفق  املعايري 
جلنة  تن�سيب  و  ال�رشوط،  دفرت 
مف�سل  تقرير  ل��رف��ع  متابعة 
وايل  اإىل  اأ���س��ب��وع  ك��ل  نهاية 
اأ�سغال  ذلك  بعد  تفقد    . الولية 
،حيث  البلدي  امللعب  تهيئة 
تهيئة  ب��اإع��ادة  التكفل  ت��ق��رر 
غرف تغيري املالب�س و املدرجات 

احلجر  ع��ني  بلدية  تكليف  و 
للملعب. جديد  �سياج  بو�سع 
ك��م��ا ق��دم��ت ل��ل��وف��د ���رشوًح��ا  
جتديد  م�رشوع  عن  وتفا�سيَل 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة 
خزانني  و  كلم   39 م�سافة  على 
بلغت  ،حيث  حديثة  جد  بتقنيات 
باملائة   30 الأ�سغال  تقدم  ن�سبة 
�سكنية   وح��دة   4500 ب��رب��ط 
�سهرا.    18 لتتعدى  اإجناز  ومبدة 
الن�ساطات  ملنطقة  الوفد  توجه 
ملحوظا  تقدما  تعرف  التي  و 
زارامل��ذب��ح��ة  ،كما  الإجن���از  يف 
ون��ا���س  لل�سيد  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
يف  وحدة   500 ب�سعة  بومعراف 
توجيهات  اأعطى  حيث  ال�ساعة؛ 
انطالق  و  امل�ستثمر  مبرافقة 
يف  ن�ساطها  ملزاولة  املوؤ�س�سة 

الآجال. اأقرب 
ال�سباعي عامر 

ال�ايل ي�سدد على تدعيم اليد العاملة بال�ر�سات ب�سعيدة 
ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  متكنت 
دائرة  لأم��ن  التابعة  الق�سائية 
ال��ع��ام��ري��ة ب��اأم��ن ولي���ة عني 
متو�سنت ،خالل هذا الأ�سبوع، من 
خمت�سة  دولية  �سبكة  تفكيك 
و  العقلية  باملوؤثرات  املتاجرة  يف 
املتداولة  غري  ال�سيدلنية   املواد 
 ، اأف��راده��ا  م��ن   06 توقيف  م��ع 
مت  التتبع  و  املراقبة  عملية  بعد 
باإقليم  تلب�س  حالة  يف  توقيفه 
�سخ�سني  برفقته  و  الخت�سا�س 
بعد   ، �سياحية  مركبة  من  على 
للمركبة  الدقيق  التفتي�س  عملية 
امل��وؤث��رات  م��ن  كمية  حجز  مت 
قر�سا   1380 ب�  مقدرة  العقلية 
باإحكام  خمباأة  كانت  مهلو�سا 
بعد   ، معترب  م��ايل  مبلغ  م��ع 
التحقيق  و  فيهم  امل�ستبه  حتويل 
�رشيكهم  هوية  حتديد  مت  معهم 
ليتم   ، مغنية  مب��دي��ن��ة  امل��ق��ي��م 
متديد  و  بالتفتي�س  اإذن  اإ�سدار 

نتيجة  كانت  اأين  الخت�سا�س 
 600 بحجز  اإيجابية  التفتي�س 
كمية  حجز  و  مهلو�س  قر�س 
ال�سيدلنية،   املواد  من  معتربة 
 3582 ب�  مقدرة  املتداولة  غري 
وح���دة م��ن خم��ت��ل��ف الأن����واع 
الطبي  -اخليط  طبية  )م�ساحيق 
اأي�سا   ، اجلراحة(  يف  امل�ستعمل 
، و مبلغ مايل معترب  292 حقنة 
امل�ستبه  مع  التحقيق  عملية   ،
توقيف  اإىل  اأف�ست  الرابع  فيه 
ب��امل��وؤث��رات  الرئي�سي  مم��ول��ه 
من  ام��راأت��ان  هما  و  العقلية 
العثور  مت  �سيدلنية  بينهما 
كمية  على  اإح��داه��م��ا،  ب��ح��وزة 
 ، مهلو�سا  قر�سا   540 ب�  مقدرة 
اأمام  تقدميهم   مت  فيهم   امل�ستبه 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
حقهم  قي  �سدر  اأي��ن  العامرية 

اإيداع باحلب�س ..... اأمر 
م.رم�ساين

ت�قيف �سبكة دولية خمت�سة  وحجز 
بتم��سنت مهل��سا  قر�سا   2520

للهاتف  حمطات  اأرب��ع   دخلت 
الرابع  للجيل  والأنرتنت  الثابت 
نائية  ق��رى  ع��رب  اخل��دم��ة  حيز 
اأفادت  ح�سبما  تلم�سان،  بولية 
ل"ات�سالت  العملية  املديرية  به 

بالولية. اجلزائر" 
التجهيزات  هذه  من  وا�ستفادت 
و  القور  ببلدية  "كبارتة"  قرى 
تالوت(  عني  )بلدية  "تاجموت" 
ببلدية  احلاج"  �سيد  و"اأولد 
"الأخوة  و  الأخ�������رش  ال����واد 
فتاح، ح�سب  مقل�س" ببلدية عني 
وت�سعى  املديرية.  ل��ذات  بيان 
خالل  من  اجلزائر"  "ات�سالت 

تطوير  اإىل  املحطات  هذه  مثل 
الثابث  الهاتف  �سبكة  وتوفري 
والأنرتنت ذي التدفق جد العايل 
القرى  خا�سة  النائية  املناطق  يف 
العزلة  من  تعاين  كانت  التي 
ا�ستنادا  الت�سالت،  جمال  يف 
لذات امل�سدر. كما يرتقب خالل 
حمطات   6 اإجن��از  اجل��اري  العام 
مماثلة عرب عدد من القرى النائية 
الإجمايل،  العدد  لي�سل  بالولية 
بولية  ال��راب��ع  اجليل  ملحطات 
99 حمطة مع نهاية  تلم�سان اإىل 

اإليه. اأ�سري  ال�سنة، كما  هذه 
ق/غ

دخ�ل 4 حمطات للجيل الرابع حيز 
اخلدمة بتلم�سان 

اأمومن  تلم�سان  ولية  وايل  قام 
م���رم���وري ن��ه��اي��ة الأ���س��ب��وع 
اإىل  ميدانية  بخرجة  املنق�سي، 
بو�سعيد  بني  بلديتي  من  كل 
مرفوقا   ، جم��اه��د  ���س��ي��دي  و 
ال�سعبي  امل��ج��ل�����س  ب��رئ��ي�����س 
ال�سادة  و  ال�سيدات  و  الولئي 
حيث   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  امل����دراء 
ال��زي��ارة  ه��ذه  ال��وايل  ا�ستهل  
تغاليمت   زاوي��ة  اإىل  بالتوجه 

ملعاينة  الفر�سة  له  كانت  اأين 
�سكنا   50 اإجن����از  م�����رشوع 
على  الوقوف  ق�سد  اجتماعيا 
زار  كما   ، الأ�سغال  تقدم  وترية 
تهيئة  م�رشوع  املنطقة  بنف�س 
اجل���واري  امل��ل��ع��ب  تك�سية  و 
اأي��ن  الإ�سطناعي،  بالع�سب 
����س���دد ع��ل��ى ������رشورة ب��ذل 
املحافظة  اأج��ل  من  جم��ه��ودات 
بعد   . امل�رشوع  ه��ذا  �سيانة  و 

ذل���ك ت��وج��ه ال��وف��د ال��ولئ��ي 
اأين  جماهد  �سيدي  بلدية  اإىل 
لال�ستماع  الفر�سة  له  كانت 
التي  املواطنني  ان�سغالت  اإىل 
الإط���ار  ح��ول  جلها  اأن�سبت 
وايل  ل��ل��م��واط��ن.    املعي�سي 
زار  املرافق  الوفد  رفقة  الولية 
املتاخمة  روب���ان  قرية  كذلك 
ا�ستمع  اأي��ن  املغربية  للحدود 
باأ�سغال  تتعلق  تو�سيحات  اإىل 

ال�سكنات  ربط  م�رشوع  اإجناز 
عاين  كما  الطبيعي.  بالغاز 
�سيدي  منطقة  الأول  امل�سوؤول 
ميدانية  مبعاينة  قام  حيث  مبارك 
وختم  ال�سناعية  للمنطقة 
ملختلف  بال�ستماع  زي��ارت��ه، 
بهذه  امل��واط��ن��ني  ان�����س��غ��الت 
تاأثرت  والتي  احلدودية  املنطقة 

احلدود. غلق  بعد  كثريا 
 ع بوتليتا�س

وايل تلم�سان يعاين امل�ساريع التنم�ية بدائرة بني ب��سعيد

باأمن  ال�رشطة  قوات  و�سعت   
ح��دا  بلعبا�س  ���س��ي��دي  ولي���ة 
يف  اأ���س��خ��ا���س     04 لن�ساط  
تورطوا  العمر  من  الثالث  العقد 
لغر�س  خم���درات  ح��ي��ازة   يف 
متكنت  حيث   ، فيها  امل��ت��اج��رة 
كمية  حجز  من  ذلك  ث��ر  اإ على 
وزنها  قدر  املعالج  الكيف  من 
موجهة  ك��ان��ت  غ��رام��ا،    158
بلعبا�س  �سيدي  مبدينة  للرتويج 

ق�سائي  ملف  اإجناز  مت  حني  يف   ،
تهمة  عن  الذكر  ال�سالفي  �سد 
ح��ي��ازة امل���خ���درات )ال��ك��ي��ف 
امل��ع��ال��ج( ل��غ��ر���س امل��ت��اج��رة ، 
اأين  النيابة  اأمام  مبوجبه  قدموا 

. احلب�س  اإيداعهم  مت 
اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات   
ا���س��ت��غ��الل ق����وات ال�����رشط��ة 
لل�رشطة  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ب��ال��ف��رق��ة 
معلومات    )BMPJ ( الق�سائية 

يقومون  اأ�سخا�س  وجود  مفادها 
�سيدي  مبدينة  املخدرات  برتويج 
خطة  و���س��ع  ليتم   ، بلعبا�س 
ذلك  مت  حيث  لتوقيفهم   حمكمة 
 ، لتحركاتهم  دقيقة  مراقبة  بعد 
كميات  بحوزتهم  �سبطت  اأين 
)كيف  املخدرات  من  متفاوتة 
جمموعها  يف  بلغت  م��ع��ال��ج( 
م��ه��ي��اأة  ك��ان��ت  غ��رام��ا   158
�سغرية  قطع  لعدة  ومقطعة 

�سبطت  كما  ترويجها،  لغر�س 
ب��ح��وزت��ه��م م��ب��ال��غ ك��م��ال��ي��ة 
ع��ائ��دات  م��ن  تعترب  متفاوتة 
امل�سلحة    ، ال�سموم  هذه  ترويج 
عن  �سدهم  ق�سائيا  ملفا  اأجنزت 
لغر�س  خم��درات  حيازة  تهمة 
مبوجبه  قدموا  فيها،  املتاجرة 
اإيداعهم  مت  اأي��ن  النيابة  اأم��ام 

  . احلب�س 
م.رم�ساين

ت�قيف  4 اأ�سخا�س ت�رط�ا يف حيازة خمدرات ببلعبا�س 

الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
من  الأ�سبوع  نهاية  ال�سعبي 
لالإرهاب  دع��م  عن�رش  توقيف 
و  ،حيث  اجلنوبية  بال�ساحية 
ا�ستغلتها  معلومات  على  بناء 

تر�سد  بعد  و  املخت�سة،  الفرق 
تقدميه  و  عليه  القب�س  مت  املعني 
املخت�سة  اجلهات  اأمام  لتحقيق 

اأمام العدالة . قبل مثوله 
م.رم�ساين

ت�قيف عن�سر لدعم االإرهاب  
ببلعبا�س
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ــس الأ�ــســطــورة  ــ� ــرف ي
الــهــولــنــديــة، مــاركــو 
فكرة  بــا�ــســن،  فـــان 
ــــــة بـــن  ــــــارن ــــــق امل
لـــيـــونـــيـــل مــيــ�ــســي 
ــة،  ــون ــل ــس ــر� قـــائـــد ب
رونالدو  وكري�ستيانو 

جنم يوفنتو�س.
اليوم  با�سن،  فــان  ــال  وق

نقلتها  تــ�ــســريــحــات  ـــالل  خ ــة،  ــع ــم اجل
�سحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: 
"بالطبع رونالدو لعب رائع، لكن مي�سي 

فريد من نوعه".
رونالدو  اأن  يعتقدون  "الذين  واأ�ساف: 
اأف�سل من مي�سي، ل يفهمون �سيًئا يف كرة 

القدم، اأو يقولون ذلك ب�سوء نية".
واأمت بقوله: "مي�سي لديه اإمكانيات غري 
الذين  الالعبن  نوعية  من  اإنه  عادية، 

ياأتون مرة واحدة كل 50 عاًما"
ورونالدو  مي�سي  بن  املناف�سة  زالت  وما 
كــرات   6 الأول  حقق  حيث  م�ستمرة، 

ذهبية، بينما اأحرزها الثاين 5 مرات.
حاليا  الأرجــنــتــيــنــي  النجم  وي�ستعد 
مدريد،  ريال  ملعب  على  �سيفا  للحلول 
الفريق  برفقة  برنابيو،  �سانتياجو 
الكتالوين الأحد املقبل، �سمن مناف�سات 

اجلولة الـ26 من الليجا.

على  مــدريــد،  ـــال  ري الــتــقــلــيــدي  غــرميــه  عــلــى  ثــقــيــاًل  �سيًفا  بــر�ــســلــونــة  ملعب يــحــل 
الدوري  عمر  من   26 اجلولة  مناف�سات  اإطــار  يف  الأحــد،  اليوم  برنابيو،  �سانتياجو 

الإ�سباين. 
55 نقطة بفارق نقطتن فقط عن ريال  الليجا بر�سيد  ويت�سدر بر�سلونة جدول ترتيب 
مدريد اأقرب مالحقيه، بعد فوز البار�سا على اإيبار بخما�سية نظيفة، وخ�سارة امللكي اأمام 

ليفانتي بهدف نظيف. 
وتبدو املناف�سة م�ستعلة للغاية بن الغرمين هذا املو�سم على لقب الليجا، يف ظل تقارب 
النقاط، وبالتايل تزداد اأهمية نقاط الكال�سيكو، واإن كانت لن حت�سم الأمور ب�سورة نهائية. 
وميلك كل فريق، العديد من احللول التي ي�سعى ل�ستغاللها كي يح�سم نتيجة الكال�سيكو 

ل�ساحله، ويربز يف ذلك، النجم الويلزي جاريث بيل مع ناديه ريال مدريد. 
زين  الفرن�سي  مدربه  مع  امل�ساركة  قلة  من  املو�سم  هذا  بيل  جاريث  ويعاين 

الدين زيدان يف الليجا ودوري اأبطال اأوروبا. 
الدلئل  من  الكثري  كانت  املا�سية،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  وخالل 

يف  ظــهــوره  تــراجــع  بعد  الربنابيو  عــن  بيل  رحيل  قــرب  اإىل  ت�سري 
الت�سكيلة الأ�سا�سية مع امللكي. 

بعد  ف�سلت  ال�سفقة  لكن  ال�سيني،  الــدوري  من  قريًبا  الالعب  وكان 
اإ�سرار ريال مدريد على اأن يدفع جياجن�سو �سونينج ال�سيني ر�سوم 

انتقال  �سفقة  يف  رحيله  على  البداية  يف  موافقته  رغم  انتقال، 
حر. 

وهذا املو�سم، �سارك بيل يف 14 مباراة بالليجا هذا املو�سم، و�سجل 
اأبطال  دوري  يف  مرتن  امل�ساركة  مقابل  مثلهما،  و�سنع  هدفن 

اأوروبا، والظهور مرة وحيدة يف كاأ�س ملك اإ�سبانيا. 
وظهر جاريث بيل 11 مرة يف الت�سكيلة الأ�سا�سية لريال مدريد 

بالليجا هذا املو�سم، و�سارك 3 مرات كبديل.
لكن  كبري،  ب�سكل  زيــدان  ح�سابات  خارج  بات  الالعب  اأن  ورغم 

املدرب الفرن�سي اعتاد يف املوؤمترات ال�سحفية التاأكيد دائًما باأن بيل لعب مهم 
للغاية و�سيئا ف�سيئا �سيوا�سل اللعب مثل الآخرين داخل الفريق. 

يف  بك�سر  اإ�سابته  بعد  املقبل  الكال�سيكو  عن  هــازارد  اإيدين  غياب  تاأكد  ومع 
واإثبات  الفارق  �سناعة  اأجل  من  بيل  م�ساركة  فر�س  تزداد  الأمين،  الكاحل 

اأهمية وجود الالعب الويلزي داخل كتيبة زيدان. 
املطالبة  الأ�سوات  �ستزداد  متوا�سع،  ب�سكل  وظهوره  بيل  م�ساركة  وحال 

ب�سرورة التخل�س من الالعب وت�سهيل رحيله يف ال�سيف املقبل. 
فهل يكتب بيل ورقة نهايته يف الربنابيو حال �سارك يف الكال�سيكو وا�ستمر 

على نف�س الأداء املخزي اأم �سيكون للنجم الويلزي راأًيا اآخر؟

رفع مارك اأندريه تري �ستيجن حار�س مرمى 
ريال  مواجهة  قبل  التحدي  راية  بر�سلونة، 
مدريد، اليوم الأحد على ملعب �سانتياجو 
ـــــدوري  ال ــيــكــو  كــال�ــس يف  ــو  ــي ــاب ــرن ب

الإ�سباين.
ت�سريحات  يف  �ستيجن  تري  ــال  وق
"الكال�سيكو  ليكيب  �سحيفة  عرب 

الالعبن،  جلميع  ا�ستثنائيا  حدثا  يبقى 
نتطلع بقوة لهذه املباراة".

مثالية،  مباراة  "اإنها  الأملاين  احلار�س  واأ�ساف 
الفرتة  خالل  العامل  يف  والأهم  الأقوى  فهي 

احلالية".
القمة،  �ــســدارة  على  احلفاظ  "نريد  وتابع 
ن�سعى  لنا،  الكثري  �سيعني  املباراة  بهذه  الفوز 

ملغادرة مدريد بالنقاط الثالث".
الليجا  ترتيب  ــدول  ج بر�سلونة  ويت�سدر 
 53 بـ  مدريد  ريــال  خلفه  نقطة   55 بر�سيد 
نقطة، وذلك بعد مرور 25 جولة من م�سابقة 

الدوري الإ�سباين.
يذكر اأن كال�سيكو الدور الأول انتهى بالتعادل 

ال�سلبي بدون اأهداف يف ملعب الكامب نو.

�سيتن  كيكي  تويل  منذ  حت�سن  اأي  ي�سهد  مل  الكتالوين  الفريق  اأن  ال�سابق،  بر�سلونة  جنم  ريفالدو،  الربازيلي  يرى 
تدريب الفريق، خلًفا لإرن�ستو فالفريدي، موؤكدا اأن "العتماد ما زال قا�سرا على ليونيل مي�سي".

وقال ريفالدو يف ت�سريحات نقلتها �سحيفة "�سبورت" الكتالونية: "بعد متابعتي لآخر مباريات لرب�سلونة، مل اأر اأي 
حت�سن يف الفريق على يد �سيتن".

واأ�ساف: "اأرى اأن بر�سلونة ميكنه الظهور ب�سكل اأف�سل، خا�سة واأنه ميتلك لعبن مميزين بالفعل".
وتابع: "مل اأحلظ اأي تغيري يف الفريق، اأ�سلوب اللعب مل يتغري، وما زال العتماد الأ�سا�سي على مهارة مي�سي".

"الالعبون يحاولون ال�سيطرة على الكرة والذهاب نحو مرمى اخل�سم، ما زال بر�سلونة يفتقر اإىل حلول  واأكمل: 
اإ�سافية اأخرى يف امللعب، كالت�سديد من خارج منطقة اجلزاء مثال".

وعن مواجهة الكال�سيكو، قال: "اأعتقد اأن بر�سلونة هو املر�سح للفوز، خا�سة بعد نتيجته املريحة يف �سان باولو اأمام 
نابويل، اأما الريال �سيظل متاأثرا باخل�سارة اأمام مان�س�سرت �سيتي".

ووا�سل: "غياب �سواريز عن بر�سلونة موؤثر اأكر من غياب هازارد عن ريال مدريد، فالأول ل يوجد له بديل يف 
الفريق الكتالوين، اأما الثاين فلم يتاأقلم بعد".

مهاجم  �ــســواريــز،  لوي�س  ــرى  ي
ــه  ــل ــي زم اأن  ـــة،  ـــون ـــل ـــس ـــر� ب
مارتن  الدمناركي  اجلديد 
يف  ان�سم  الذي  برايثوايت، 
لتعوي�س  ــة  ــارئ ط �سفقة 
�سيكون  الهجومي،  النق�س 
ــا يف  ــران ــوج ــل ــب ــاأة ال ــاج ــف م

الفرتة املقبلة.
وقال �سواريز الذي �ستغيبه 
نهاية  حتى  الإ�سابة 
املــو�ــســم، يــوم 

 "RAC1" اجلمعة، خالل حوار مع اإذاعة
�سم  يف  ــادي  ــن ال "رغبة  الإ�ــســبــانــيــة: 

مهاجمن؟ لقد جتاهلوين )ي�سحك(".
واأ�ساف: "لقد قلت من قبل، اإنه �سيكون 
اأمًرا جيًدا لو مت التعاقد مع مهاجم اآخر 
اأرحل  �ساب ليتعلم، ويكون جاهًزا حن 

عن الفريق".
اأجاب:  وعن راأيه يف لوتارو مارتينيز، 
اإنرت  مع  مميًزا  اأداًء  قــدم  لقد  "نعم، 
واأعتقد  الأرجنتن،  ومنتخب  ميالن 
التي  الإمكانيات،  من  العديد  لديه  اأن 

ت�ساعده على الظهور مب�ستوى رائع".
اأنه  "اأعتقد  قــال:  برايثوايت،  وحــول 
النا�س  مــن  الكثري  مــفــاجــاأة،  �سيكون 
يالحظون فقط اأنه قادم من ليجاني�س، 
م�ستوى  �ساحب  هــو  احلقيقة  يف  لكن 

رائع".
املوجودين  الالعبن  "مع  وا�ستطرد: 
ب�سكل  اإمكانياته  اإظهار  ميكنه  هنا، 
لتعوي�سي،  جاهًزا  و�سيكون  اأف�سل، 
�سريًحا،  مهاجما  منــلــك  ل  ــا  ــن لأن

وجريزمان لي�س الالعب رقم 9".
رد  بغيابه،  مي�سي  اأداء  تاأثر  وعن 
ذلك..  عن  حتدثنا  "لقد  �سواريز: 
اللعب  ملي�سي  بالن�سبة  الأ�سهل  من 
دفاع  بن  يكون  �سريح  مهاجم  مع 
ــرتك له  ــي ــرك ل ــح ــت ــم، وي ــس ــ� اخل

امل�ساحات".
اأكر  ي�ستفيد  "جريزمان  ووا�سل: 
ومهاجم  امل�ساحات،  له  ت�سنع  حن 
التمركز  عــلــى  ــاد  ــت اع بــر�ــســلــونــة 
كما  املنطقة..  يف  بـــدوره  والقيام 
امل�ساحات  من  بــدوري  اأ�ستفيد  كنت 

التي يرتكها يل مي�سي للت�سجيل".

سلبيات برشلونة

ــــي  الأوروب ــاء  ــس ــ� الإق وبخ�سو�س 

ــول، يف  ــرب ــف ــي لــلــفــريــق �ــســد رومــــا ول
اإىل  �سواريز  اأ�سار  الأخريين،  املو�سمن 
نق�س البدلء املميزين يف فرتة احل�سم.
"يجب اأن متلك املزيد من املوارد،  وقال: 
ولعب  لعًبا،  بـ11  ي�سل  كان  فالفريق 
اأق�سى على مقاعد  اأو اثنن كحد  واحد 
املناف�سة  الــفــرق  راأيـــت  اإذا  ــدلء..  ــب ال
�سرتى اأن لديهم 4 لعبن ذوي م�ستوى 

عال".
بع�س  يف  الفريق؟  "عقلية  وا�ستكمل: 
الأحيان كنا ل ندخل املباريات بال�سكل 
والعتقاد  الــواقــع..  هو  هذا  املطلوب، 
باأنك فوق املناف�س مل يعد �سارًيا اليوم".
املخ�سرم:  الأوروجواياين  املهاجم  وزاد 
"اأنت حتقق النت�سار بالأداء والت�سحية 
ـــور مل تعد  ــي اأم مــن اأجـــل زمــيــلــك، وه
هذه  مــن  نتعلم  اأن  علينا  ــودة..  ــوج م

التفا�سيل، فهو عمل جماعي".
ــن الأحــيــان،  الــكــثــري م "يف  ـــح:  واأو�ـــس
على  لل�سغط  الـــذهـــاب  ــن  ع نــتــحــدث 
اثنن  ترى  املباراة  يف  وفجاأة  املناف�س.. 

فقط ي�سغطان، والباقي يف اخللف".

ميسي وأبيدال

وب�ساأن م�سري مي�سي، قال �سواريز: "اآمل 
املفهوم  غري  من  لكن  معنا،  ي�ستمر  اأن 
الآن،  حتى  م�ستقبله  يناق�سوا  مل  اأنهم 
املو�سم  يف  الــنــادي  على  يعتمد  والأمـــر 

املقبل".
فريقا  يبني  بر�سلونة  كان  "اإذا  وتابع: 
مــدى  )مــيــ�ــســي(  �سيبقى  تــنــافــ�ــســًيــا، 
اأن  واأعتقد  بالفعل،  قالها  وهو  احلياة.. 

النادي فهم الر�سالة".
الأخرية؟  اأبيدال  "ت�سريحات  واأ�ساف: 
النادي  يف  م�سوؤول  يتحدث  اأن  مزعج 
لعًبا،  كــان  اأبــيــدال  الطريقة..  بهذه 
حن  الالعبون  به  ي�سعر  ما  ويعرف 

يتعر�سون للهجوم".
مواقع  ح�سابات  "اأزمة  واخــتــتــم: 
غرفة  يف  نتحدث  مل  الــتــوا�ــســل؟ 
املالب�س عن اأي �سيء حول ذلك، فلم 

يكن مو�سوعا للحوار".

 هل يكتب بيل ورقة نهايته يف الكال�سيك�؟فان با�سنت: من يقارن رونالدو مبي�سي ال يفهم �سيًئا

تري �ستيجن يرفع راية التحدي قبل الكال�سيك�

ريفالدو: بر�سل�نة مل يتح�سن حتت قيادة �سيتني

هل يحرر زيدان "�سانتياجو برنابيو" �س�اريز: مي�سي وجه ر�سالة للنادي.. وبرايث�ايت �سيك�ن مفاجاأة
من قب�سة بر�سلونة ؟

حول بر�سلونة ملعب "�سانتياجو برنابيو" لأر�س خ�سبة ح�سد منها العديد من النقاط الثمينة من براثن غرميه التقليدي 
ريال مدريد، يف مواجهات الكال�سيكو بن عمالقي الكرة الإ�سبانية.

لكرة  الإ�سباين  الدوري  مناف�سات  �سمن  للبلوجرانا  هزمية  اأي  ت�سهد  مل  البي�ساء  القلعة  اأن  اإىل  الإح�سائيات  وت�سري 
القدم منذ 5 �سنوات.

الدوري  من   26 اجلولة  يف  بر�سلونة  ي�ست�سيف  حن  الأحــد،  اليوم  الأمــر،  هذا  لتغيري  مدريد  ريال  و�سيتطلع 
الإ�سباين، يف مواجهة �سيكون الرهان فيها على ال�سدارة التي يحتلها البار�سا بفارق نقطتن.

بصمة رونالدو

اأكتوبر/  25 اإىل  ويعود تاريخ النت�سار الأخري الذي حققه امللكي على البار�سا يف الليجا و�سط جماهريه، 
ت�سرين اأول 2014 يف مباراة �سمن مناف�سات اجلولة التا�سعة من امل�سابقة.

الكتالوين الذي كان يدربه  الريال )1-3( على �سيفه  اأن�سيلوتي، فاز  اإمرة املدرب الإيطايل كارلو  وحتت 
لوي�س  اإنريكي، املدير الفني احلايل ملنتخب اإ�سبانيا.وقتها 

ــك  ــل ت مدريد ويف  ريال  يقلب  اأن  قبل  الت�سجيل  نيمار  الربازيلي  افتتح  املباراة، 
رونالدو تــــــاأخــــــره  كري�ستيانو  الربتغايل  توقيع  من  بثالثية  عري�س  لنت�سار 
ــه  ــن ــواط بيبي والفرن�سي كرمي بنزميا.وم
ملعب ومـــــــنـــــــذ  على  خا�سها  مباراة  كل  يف  نقاط  بـ3  بر�سلونة  خرج  احلن،  ذلك 

و)3-2(   )4-0( متتالية،  انت�سارات  بـ4  الآن،  حتى  برنابيو  �سانتياجو 
و)0-3( واأخرها )0-1( يف الثاين من مار�س/اآذار 2019.

انتصار وحيد

وخالل هذه الفرتة، جاء النت�سار الوحيد للمريينجي على اأر�سه 
اإياب كاأ�س ال�سوبر الإ�سباين، حن فاز الريال حتت  بالكال�سيكو، يف 

اإمرة الفرن�سي زين الدين زيدان، بثنائية نظيفة يف 16 اأغ�سط�س/
اآب 2017 مع بداية حقبة املدرب اإرن�ستو فالفريدي مع البلوجرانا.

نو  الكامب  يف  التقليدي  غرميه  على  ذهابا  فــاز  قد  الــريــال،  وكــان 
بنتيجة )1-3( وتوج بالكاأ�س بعدما عزز هذا الفوز على اأر�سه بثنائية 

من توقيع ماركو اأ�سين�سيو وبنزميا.

بال هزيمة

احلن،  ذلك  منذ  الربنابيو  قلعة  يف  الغرمين  بن  جمعت  التي  ال�سبع  املواجهات  ويف 
غريها،  اأو  الليجا  يف  �سواء  مرة  ول  اخل�سم  جماهري  و�سط  الهزمية  بر�سلونة  يتجرع  مل 

بر�سيد 4 انت�سارات و3 تعادلت.

رامو�س: 
املدرب  "زيدان 

الأمثل للريال.. وهذه 
ميزته الكربى"

ملعب  على   )2-1( �سيتي  مان�س�سرت  اأمام  مدريد  ريال  هزمية  اأعادت 
�سانتياجو برنابيو، و�سع املدرب زين الدين زيدان يف مرمى النتقادات، 

قائد  اأن  اإل  جوارديول،  بيب  يد  على  جاء  ال�سقوط  واأن  �سيما  ل 
اأنه  موؤكدا  زيزو  عن  ليدافع  خرج  رامو�س  �سرجيو  الفريق 

»املدرب الأمثل« لقيادة املريينجي.
ويعاين الريال �سل�سلة من النتائج ال�سلبية موؤخرا حيث 

ليودع  لقاءات،  خم�سة  اآخــر  من  واحــدة  مبباراة  فاز 
ويقرتب  الــدوري  �سدارة  ويفقد  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س 
النقد على  من مغادرة دوري الأبطال، ما فتح نريان 

زيدان.
وخرج رامو�س دفاعا عن مدربه الذي كال له املديح 

وكل  بالأرقام  فقط  لي�س  كبري  مــدرب  »اإنــه  قائال 
هذه الألقاب التي حققناها معه«.

ويتعامل  كالعب  هنا  طويال  وقتا  »اأم�سى  وتابع 
اجلميع  ي�ستطيع  ل  رائع.  ب�سكل  الالعبن  مع 
التي  ال�سال�سة  بهذه  ــل  الأق على  ذلــك.  فعل 

ينفذ بها الأمر«.
كما اعترب قائد الريال اأن ميزة زيدان هي 
جزئية  يف  �سيما  ل  للفريق  منا�سب  اأنــه 

يف  الـــروح  ويبث  احلما�س  ينقل  اأنــه 
الالعبن.

واأو�سح »زيدان يعرف جيدا الأداء 
اإخراجه من كل  الذي ي�ستطيع 
لعب منا، اإنه املدرب الأمثل 
بالن�سبة لفريق مثل ريال 
مدريد. اأمتنى اأن ن�سهد 
اأخـــــرى من  حــقــبــة 
الكربى  الألقاب 

معه«.

مار�سيلو وميندي.. من �سيفوز بثقة زيدان
 يف الكال�سيكو؟

�سيكون ع�ساق كرة القدم على موعد 
ريــال  بــن  جتمع  نــاريــة  قمة  مــع 

مدريد وغرميه بر�سلونة، اليوم 
ــس  الأر� كال�سيكو  يف  ـــد،  الأح

عمر  من   26 الـ  اجلولة  �سمن 
الدوري الإ�سباين.

مهمة  حمطة  املباراة  ومتثل   
الغرمين  ــن  ب ــراع  ــس ــ� ال يف 

الليجا  لقب  على  التاريخين، 
هذا املو�سم.

الليجا  �سدارة  البار�سا  ويحتل   
55 نقطة بفارق نقطتن  بر�سيد 

يف  يــاأتــي  الـــذي  امللكي  الفريق  عــن 
الو�سافة. 

باللقاء  للفوز  قوة  بكل  مدريد  ريال  ة وي�سعى  د �ستعا ا و
 5 اإىل  الفارق  لرفع  ب�سهولة  النت�سار  عن  بر�سلونة  يتنازل  لن  فيما  ال�سدارة، 

نقاط.
املدير  زيــدان،  الدين  زين  بال  ت�سغل  التي  املراكز  من  الي�سرى  اجلبهة  وتبقى   
الفني لريال مدريد، خا�سة واأنه مل يح�سم هوية من �سي�سغلها من بن الربازيلي 

مار�سيلو والفرن�سي فريلند ميندي.
احلقبة  خالل  اأ�سا�سيا  جنما  وكان  مدريد  ريال  يف  ذهبية  فرتة  مار�سيلو  وعا�س   
التاريخية يف ولية زيدان الأوىل لكنه فقد اأهميته بعد رحيل املدرب الفرن�سي، 
كما قل تاأثريه بعد رحيل �سديقه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو اإىل يوفنتو�س.
 ويعي�س مار�سيلو مو�سما �سعبا مع ريال مدريد، رغم الدعم الكبري الذي يحظى 
به من زيدان، الذي �سرح موؤخرا باأن النتقادات املوجهة لالعب الربازيلي توؤمله 

لأنه يقدم ما عليه.
 وخا�س مار�سيلو هذا املو�سم 17 مباراة يف كل امل�سابقات، و�سجل هدفا واحدا و�سنع 

اآخرين.  5
يهتم  حيث  مدريد،  ريال  دفاع  يف  وا�سحة  ثغرة  مار�سيلو  يكون  م�ساركته  وعند   

كثرًيا باجلانب الهجومي.
 على اجلانب الآخر، يقدم ميندي م�ستويات جيدة خا�سة يف الناحية الدفاعية، 
الناحية  من  هجومية  غــارات  ي�سن  كما  امللكي،  الدفاع  �سالبة  يف  ي�ساهم  حيث 

الي�سرى.
امل�سابقات  بكل  مباراة   21 يف  عليه  اعتمد  الذي  زيدان  باإعجاب  ميندي  ويحظى   

هذا املو�سم، و�سنع هدفن ومل يهز ال�سباك. 
فهل �سيدفع زيدان مبيندي من البداية اأم يعتمد على خربة املخ�سرم مار�سيلو؟
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                 وزارة السكن والعمران والمدينة

                الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “ عدل”
               رقم التعريف الجبائي 1600105697 0000

               برنامج السكن بصيغة البيع باإليجار
المديرية الجهوية بورقلة

العنوان: شارع روابح عبد الرحمان
برنامج السكن 000 2018/120 للبيع باإليجار

إعالن عن منح مؤقت
مشروع: إنجاز 700/380 مسكن فردي )طابق أرضي + سطح مستعمل( مع السور الخارجي، بكل هياكله 

ببلدية سيدي خويلد، والية ورقلة موزعة على ثالث حصص 
              طبقا ألحكام المواد 78 -79- 80 و82 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المنظم 
الجهوية  بالمديرية  الممثلة  وتطويره  السكن  لتحسين  الوطنية  الوكالة  العام،  المرفق  وتفويضات  العمومية  للصفقات 
ورقلة تعلم جميع المتعهدين الذين شاركوا في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 16/م ج و /عدل 
/2019 المؤرخة في 2020/01/07 والمتعلقة بإنجاز 700/380 مسكن فردي )طابق أرضي + سطح مستعمل( مع 
السور الخارجي، بكل هياكله ببلدية سيدي خويلد، والية ورقلة موزعة على ثالث حصص، وبناء على جلسة تقييم 

العروض بتاريخ: 2020/02/16 فإن الصفقات قد منحت مؤقتا للمقاوالت التالية:
المتعهد المختار ورقم 

المشروعالتعريف الجبائي
المبلغ بكل الرسوم 

المعتمد من قبل لجنة 
تقييم العروض

النقطة االجمالية 
المتحصل عليها 
على 100 نقطة

معايير منح 
الصفقة

مدة 
انجاز 

المشروع

ش.ذ.م.م العامرية 
للمقاوالت

 0007390 54300326

حصة رقم 01 : 126 /380 مسكن 
فردي  )طابق أرضي + سطح مستعمل( 
مع السور الخارجي، بكل هياكله ببلدية 

سيدي خويلد والية ورقلة

 404 271 000,00
دج

69.50
المؤهل تقنيا

واألقل 
عرض

22
 شهرا

مقاولة روابح سليم
186301 300130177

حصة رقم 02 :120 /380 مسكن فردي 
)طابق أرضي + سطح مستعمل( مع 
السور الخارجي، بكل هيا كله ببلدية 

سيدي خويلد.
والية ورقلة

 399 900 000,00
دج

61.50
المؤهل تقنيا

واألقل 
عرض

24
 شهرا

مقاولة غرايسة لخضر
198230010311547

حصة رقم 03 : 134 /380 مسكن 
فردي )طابق أرضي + سطح مستعمل( 
مع السور الخارجي، بكل هيا كله ببلدية 

سيدي خويلد.
والية ورقلة

 467 325 000.00
دج

81.50
المؤهل تقنيا

واألقل 
عرض

24
 شهرا

النتائج المفصلة لتقييم عروضهم فإنهم مدعوون لالتصال بمصالحنا في أجل  المتعهدون الراغبون في االطالع على 
أقصاه )03( أيام وذلك ابتداء من اليوم األول من نشر إعالن المنح الموقت بالجرائد الوطنية أو في النشرة الرسمية 
لصفقات المتعامل العمومي، وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى 
غاية يوم العمل الموالي . بإمكان كل متعهد معارض لهذا االختيار تقديم طعن لدى لجنة الصفقات المختصة، وهذا في 

أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن..

  ANEP Nْ 2030000317      التحرير 2020/03/01 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

دائرة: سيلت
بلدية: أبلسة

الرقم الجبائي : 098511029022530

إعالن من المنح المؤقت للصفقة
المتعلقة بطلب عرض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2019/08

              تطبيقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 
لـ/16سبتمبر سنة 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ينهي السيد رئيس 
المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابلسة إلى علم كافة المتعهدين الذين شاركو في طلب عروض وطني مفتوح 

مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2019/08 المعلن عنها بتاريخ 2019/10/26 باليوميات التالية :
- التحرير

Horizons -
BOMOP -

المتعلقة بالمشروع التالي : انجاز خزان المياه الصالحة للشرب بسعة 200 م3 بحي قطع الواد ابلسة انه و 
بعد إجراء عملية تقويم وتحليل العروض التقنية والمالية بتاريخ 2019/11/10 , تقرر المنح وبصفة مؤقتة 

لهذا المشروع للمقاولة التالية :

تعيين الحصةإسم المؤسسةالرقم
نقطة العرض 

مبلغ العرضالتقني
مدة

 االنجاز
معيار 
االختيار

01

 197611010012256
مؤسسة اشغال البناء
في مختلف مراحله
داوداوة عبد هللا

انجاز خزان المياه 
الصالحة للشرب 
بسعة 200 م3 
بحي قطع الواد 

ابلسة

68 19.512.644.20
خمسة 
اشهر

اقل 
سعرا

     هذه المقاولة المشار إليها أعاله اختيرت من طرف المصلحة المتعاقدة وكل من يعارض هذا االختيار 
بإمكانه تقديم طعن للجنة البلدية للصفقات العمومية في أجل أقصاه عشرة )10( ايام ابتداء من تاريخ أول 

صدور لهذا اإلعالن في اليوميات الوطنية المذكورة أعاله.

  ANEP Nْ 2030000310      التحرير 2020/03/01 

ANEP GRATUIT التحرير 2020/03/01 
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والريا�سة  ال�سباب  وزارة  م�سالح  تعكف 
ميتد  ا�ستعجايل  برنامج  اإعداد  على  حاليا 
بباري�س   2024 الأوملبية  الألعاب  غاية  اإىل 
بهدف �سمان حتقيق اأف�سل النتائج املمكنة 
ــن يف  ــري ــزائ ــن طـــرف الــريــا�ــســيــن اجل م
خمتلف املحافل الدولية، ح�سبما �سرح به 
اليوم اجلمعة بوهران كاتب الدولة املكلف 

بريا�سة النخبة، نور الدين مر�سلي.
حفل  هام�س  على  مر�سلي  ال�سيد  واأبـــرز 
ــى وحــالــيــن من  ــدام ــال ق ــط تــكــرميــي لأب
وهران باأن "رئي�س اجلمهورية يويل اأهمية 
العايل"  امل�ستوى  ذوي  للريا�سين  ق�سوى 
قدر  "على  يكون  لأن  يطمح  باأنه  م�سيفا  
ريا�سة  قيادة  خــالل  من  امل�سوؤولية  هــذه 
النتائج يف خمتلف  اأف�سل  النخبة لتحقيق 
البطولة  ــن  م ــة  ــداي ب الــدولــيــة  املــحــافــل 
ت�ست�سيفها  التي  القوى  لألعاب  الإفريقية 
وو�سول  املقبل  يونيو  يف  العا�سمة  اجلزائر 

اإىل اأوملبياد 2024 بباري�س".
تكرار  بعدم  مر�سلي  الــديــن  نــور  والــتــزم 
الأمــر  تعلق  ما  �سيما  ال�سابقة،  الأخــطــاء 
يف  ت�سجيله  مت  مــا  غالبا  الــذي  بالتاأخر 

انطالق حت�سريات الريا�سين اجلزائرين 
الألعاب  ــرار  غ على  الكبرية،  للبطولت 

الأوملبية.
و بخ�سو�س هذا املوعد العاملي الكبري، عرب 
كاتب الدولة عن تفاوؤله بخ�سو�س اإمكانية 
اقــتــطــاع ريــا�ــســيــن جــزائــريــن اآخــريــن 
الأوملبية  الألعاب  يف  م�ساركتهم  لتاأ�سريات 
اإجــمــايل  الآن  ــد  حل بــلــغ  بــعــدمــا  املقبلة 
ما  انتظار  يف  ريا�سيا   20 ــاء  زه املتاأهلن 
�سيفعله ريا�سيون اآخرون يف اخت�سا�ساتهم 
الإق�سائية  املناف�سات  ــالل  خ املختلفة 

القادمة.
لن  املهمة  علم  "على  ــه  اأن يقول  اأ�ــســاف  و 
اأن  من  مينعنا  ل  ذلــك  ولكن  �سهلة،  تكون 
من  اأف�سل  نتائج  لت�سجيل  كثريا  نطمح 
امتالك  ظل  يف  �سيما  ال�سابق،  الأوملبياد 
غــرار  على  بــارزيــن  لريا�سين  اجلــزائــر 
يف  م�ستبعدا  واآخرين"،  خملويف  توفيق 
الأخرية  لال�ستقالة  تكون  اأن  الوقت  ذات 
برياف  م�سطفى  الأوملبية  اللجنة  لرئي�س 
"اأي تاأثري �سلبي على حت�سريات الريا�سين 

اجلزائرين لالألعاب الأوملبية القادمة".

م�سافة  يف  الأ�سبق  العاملي  البطل  وا�ستغل 
ال1500 مرت فر�سة تواجده بوهران، حيث 
البطولة  لفعاليات  ال�سبت  غــدا  �سيح�سر 
العائلة  ليدعو  الريفي،  للعدو  الوطنية 
ال�سفوف"  "لر�س  الوهرانية  الريا�سية 
املتو�سط  الأبي�س  البحر  لألــعــاب  حت�سبا 
التي حتت�سنها عا�سمة الغرب اجلزائري يف 

�سائفة 2021.
وتابع يف هذا ال�سياق: "جناح وهران يف هذه 
الألعاب �سواء من حيث النتائج اأو التنظيم 
وهران  اأن  معلوم  للجزائر.  جناح  �سيكون 
ومبقدورهم،  دولين  اأبطال  عدة  اأجنبت 
يف  امل�ساهمة  الكبرية،  جتربتهم  بف�سل 

اإجناح املوعد املتو�سطي".
�سابقن  ريا�سين  ــدة  ع تــكــرمي  ــرى  ج و 
غــرار  على  الـــدويل  ال�سعيد  على  تاألقوا 
وم�سطفى  القوى(  )األعاب  رحوي  بوعالم 
جميل  بن  الكرمي  وعبد  )مالكمة(  مو�سى 
)كرة اليد( وغريهم، والأمر نف�سه ينطبق 
رمــزي  حفل  يف  حالين  ريا�سين  على 
لل�سلم  الوطنية  "اللجنة  من  مببادرة  اأقيم 

وال�ستقرار".

اأندية  مطالب  بخ�سو�س  لــواأج  �سوؤال  ويف 
بدجمها  تنادي  التي  املحرتفة  القدم  كرة 
م�ساكلها  حلــل  اقت�سادية  موؤ�س�سات  يف 
املالية، اأكد نور الدين مر�سلي باأن ال�سلطات 
ومتطلبات  مب�ساكل  وعي  "على  العمومية 
الحـــــرتاف يف اجلـــزائـــر و�ــســيــتــم اتــخــاذ 
اإىل  القاطرة  لإعـــادة  الــالزمــة  ــرارات  ــق ال

ال�سكة ال�سحيحة".

زيــارتــه  هام�س  وعــلــى  اأخـــرى،  جهة  مــن 
اأ�سغال  مر�سلي  ال�سيد  ح�سر  لــوهــران، 
اجلزائرية  لالحتادية  العامة  اجلمعية 
بو�سفر  ببلدية  عقدت  التي  القوى  لألعاب 
امل�سادقة  خاللها  مت  والتي  وهران(  )غرب 
حل�ساب  ـــي  والأدب ــايل  امل التقريرين  على 

املو�سم الريا�سي 2018-2019.

نح�س  طــرد  من  الـــوادي  اأوملــبــي  يتمكن  مل 
جمعه  الذي  اللقاء  خالل  ال�سلبية  النتائج 
الرتتيب  رائد  البرتويل  املجمع  مب�سيفه 
بفارق  اأنهزم  حيث   ، الأخــري  هذا  مبيدان 
35/21 ، وهي النتيجة  اأي  اإ�سابة كاملة   14
الفريق  اأن  اأخرى  مرة  لتوؤكد  جاءت  التي 
احلقيقي  م�ستواه  عــن  البعد  كــل  بعيدا 
ذلك  على  دليل   ، املو�سم  هذا  البطولة  يف 
النتائج ال�سلبية املتتالية التي بات ي�سجلها 
يف  يرتاجع  جعلته  وخــارجــه  ميدانه  يف 
املرتبة  اإىل  للبطولة  العام  الرتتيب  �سلم 
وبر�سيد  مبفرده  يحتلها  التي  الأخـــرية 
مرور  وبعد  فاأنه  لالإ�سارة   ، فقط  نقطتن 
يجتل  اجلــاريــة  املناف�سة  مــن  جولة   11
بر�سيد  الأوىل  املرتبة  البرتويل  املجمع 
الثاين  ال�سف  يف  وياأتي   ، كاملة  نقطة   17
عنابة  واأوملبيك  �سكيكدة  �سبيبة  من  كل 
تاجنانت  م�ستقبل  ثم   ، نقطة   15 بعدد 
الأخرية  املرتبة  وتبقى  نقطة   14 بر�سيد 
من ن�سيب " ال�سوافة " بعدد نقطتن فقط ، 
وهي املرتبة التي حتتم على الطاقم امل�سري 
الفريق  و�سعية  يف  بجدية   النظر  للنادي 
مع حماولة اإبعاده عن �سبح ال�سقوط للق�سم 
الأ�سفل ، بعدما لعب ملوا�سم طويل يف الق�سم 
اأ�سمه  و�سجل   ، اليد  لكرة  الأول  املمتاز 
باأحرف من ذهب يف خمتلف املناف�سات التي 
الكبرية  للفرق  اإحراجه  خالل  من  لعبها 
امل�ستوى  ــذا  ه يف  لعبت  الــتــي  والــعــريــقــة 

والق�سم. 
اأحمد اأمن 

يف  تعراته  �سل�سلة  الطائرة  لكرة  الــوادي  اأوملبي  وا�سل 
ميدانه  على  بعيدا  �سجلها  التي  اخل�سارة  بعد   ، البطولة 
م�ستواه  تراجع  يوؤكد  مما   ، �سفر  مقابل  اأ�سواط  بثالثة 
خالل اجلولت الأخرية من البطولة التي كانت نتائجها 
�ساهمت  وقد   ، النادي  م�سلحة  يف  ولي�س  متاما  عك�سية 
يف  فرتة  منذ   " ال�سوافة   " يعي�سها  التي  امل�ساكل  بع�س 
مبيدانه  النادي  �سجلها  التي  املتتالية  ال�سلبية  النتائج 
وخارجه ، منا امل�سكل املادي الذي يبقى " الكابو�س " الآن 
تتدخل  مل  اإن  الأزمــة  يف  ي�ساعف  اأن  املنتظر  وال�سبح 
فوات  قبل  القائم  امل�سكل  هذا  وتفك  املحلية  ال�سلطات 

الأوان ، �سيما واأن ال�سبان لهم من القدرات ما يوؤهلهم لقلب الطاولة وموا�سلة ال�سرب بقّوة يف امليدان يف اللقاءات 
املتبقية من عمر البطولة اإن جت�سدت العناية يف امليدان .

اأحمد اأمن 

لكرة  الــوادي  ولية  رابطة  ال�سريف  الق�سم  من  العقلة  اأمــال  وا�سل 
القدم نتائجه الإيجابية يف البطولة ، حيث كان ال�سحية هذه املرة 
لتوؤكد  جاءت   ، كاملة  برباعية  عليه  فاز  الذي  تغزوت  جنوم  نادي 
اإ�سرار النادي على التتويج بالبطولة يف نهاية املو�سم الكروي اجلاري 
وهو   ، عري�سة  بح�س�س  كانت  نتائجه  اأغلب  اأن  ذلك  على  دليل   ،
التي  اللقاءات  يف  �سواء  القادمن  املناف�سن  يربك  اأن  املنتظر  العامل 

�سيجريها مبيدانه اأو خارجه فيما تبقى من عمر املناف�سة ، لالإ�سارة 
الأوىل  املرتبة  جولة  ع�سر  ثمانية  مرور  بعد  يحتل  العقلة  اأمال  فاإن 

بر�سيد 42 نقطة كاملة وعازم كل العزم على عدم التنازل على املرتبة 
التي يحتلها حتى اإهداء تاج ال�سعود لأن�ساره الذين يتنقلون معه حتى 

يف املباريات التي يجريها خارج الديار و�ساهموا يف الفوز بنقاطها كما تبن 
يف مباراة الكاأ�س الولئية التي �سهدت مروره للدور القادم ، بعد فوزه على 
ما  الق�سم  بطولة  من  الأوىل  املجموعة  رائد  بالبيا�سة  القدم  كرة  نادي 

قبل ال�سريف بهدف مقابل �سفر وتاأهله للدور القادم منها .
اأحمد اأمن 

جانب نادي ، مولودية �سباب جامعة ، الذي 
يلعب للق�سم الوطني الأول لكرة اليد ، كل 
من  العا�سرة  اجلولة  مبنا�سبة  التوقعات 
من  زاد  دون  عودته  �سهدت  التي   ، البطولة 
بريكة  مدينة  اإىل  قادته  التي  ال�سفرية 
اأنهزم  حيث   ، املحلي  الأمــل  اأمــام  والتباري 
بفارق اإ�سابتن اأي 27/25 ، م�ستغال اأ�سحاب 
الأر�س بع�س الأخطاء الدفاعية التي فيها 
عدم  يف  ــرى  الأخ هي  �ساهمت   ، مناف�سهم 
يعول  كــان  التي  املواجهة  وخ�سارة  الفوز 
النت�سارات  نغمة  ل�ستعادة  اجلميع  عليها 
يف البطولة ، كما كانت بقية نتائج اجلولة 
ميادينها  خارج  املتنقلة  الفرق  م�سلحة  يف 
، يف �سورة فوز اإحتاد بوثلجة على اأوملبيك 
 25/23 اأي  اإ�سابتن  بفارق  الد�سي�س  اأجماز 
نقاو�س  �سباب  على  احلرو�س  �سباب  وفوز   ،

واحدة  اإ�سابة  بفارق 
وبالتايل   ،  21/20 اأي 
يبقى يف ريادة ترتيب 
بلدية  اأمل  املجموعة 
نقطة   13 بــريــكــة 
الــ�ــســف  يف  ويــــاأتــــي 
بوثلجة  �سباب  الثاين 
والثالث   ، نقطة   12
بعدد  نقاو�س  ل�سباب 
�سباب  اأما   ، نقاط   10
ـــة جــامــعــة  ـــودي ـــول م
فـــيـــحـــتـــل املـــرتـــبـــة 
 06 بر�سيد  ال�ساد�سة 

نقاط ، اأما املرتبة ال�سابعة والأخرية فمن 
�سطيف  مدينة  مــن  جميله  جنــم  ن�سيب 
هذا  اأن  يوؤكد  مما   ، فقط  ــدة  واح بنقطة 

لل�سقوط  ومر�سح  يرام  على  لي�س  الأخري 
كل  ــن  وم �سعب  مو�سم  بعد  املــو�ــســم  ــذا  ه

اجلوانب . 
اأحمد اأمن 

الق�سم اجلهوي لكرة  اإحتاد قمار من  اأ�ستهل 
بفوز  ال�سعود  دورة  ورقلة  رابطة  اليد 
اأميه  ثمن جّدا على ح�ساب مناف�سه اإحتاد 
القاعة  كانت  التي  املــبــاراة  وهــي   ، ون�سه 
ـــوادي  ال بتك�سبت  الــريــا�ــســات  املــتــعــددة 
اإ�سابات  �ست  بفارق  فاز  حيث   ، لها  م�سرحا 
ال�سديد على  ، موؤكدا بذالك عزمه   25/19
وال�سعود  اجلديدة  الــدورة  باأطوار  الفوز 
الرئي�سي  الهدف  يعد  الذي  الأعلى  للق�سم 
النتائج  على  ناهيك   ، امل�سري  الطاقم  لكل 
الباهرة التي �سجلها الفريق خالل البطولة 
ال�سعود  ـــدورة  ل بــقــّوة  ميــر  جعلت  الــتــي 
اأمام  �سيما   ، نف�سه  فيها  يفر�س  اأن  املنتظر 
الأعلى  للق�سم  ال�سعود  عن  ال�سبان  اإ�سرار 

اأخر لأن يبلغ  دون انتظار مو�سم 
ينتظره  الــذي  طموحه  الفريق 
منذ �سنوات طويلة ، لالإ�سارة فاإن 
يف  �ساهمت  التي  العوامل  بن  من 
املناف�سة  يف  الآن  القّوي  تواجده 
ــه ، حيث  ل ــار  ــس ــ� ــي دعـــم الأن ه
لعبت  التي  للقاءات  حتى  تنقلوا 
مد  يف  منهم  رغبة  الديار   خارج 
على  الفريق  وم�ساعدة  العود  يد 
الكروي  املو�سم  اأخــر  يف  ال�سعود 
على  يجب  ر�سالة  وهي   ، اجلاري 

جيدا  بالنادي  الهتمام  املحلية  ال�سلطات 
لهذه  امل�سطرة  اأهدافه  يبلغ  حتى  وتذليل 
 ، الآن  و�ساق  قدم  على  اجلارية  املناف�سة 

يف  موجودة  الب�سرية  املوؤهالت  اأن  دام  ما 
امليدان تتطلب فقط العناية امل�ستمرة . 

اأحمد اأمن 

حتديه  اليد  لكرة  البيا�سة  حتدي  وا�سل 
لفرق جمموعة اجلنوب ال�سرقي من بطولة 
النتائج  جملة  بوا�سطة   ، الثاين  الق�سم 
جولة  مــن  ي�سجلها  بــات  التي  الإيجابية 
الأخــرية  اجلولة  عرفت  حيث   ، ــرى  لأخ
اأي اجلولة الثالثة والع�سرين فوزه اجلديد 
الــوادي  من  جامعة  الريا�سي  الوفاق  على 
 31/26 اأي  كاملة  اإ�سابات  خم�سة  بفارق 
اأحواله  اأح�سن  يف  الفريق  اأن  يوؤكد  مما   ،
ومنذ بداية املو�سم الكروي اجلاري ، ويكون 
الوادي  ولية  البيا�سة  بلدية  اأبناء  بذالك 
من بن املر�سحن لل�سعود هذا املو�سم ، �سيما 
رئي�سي  هدف  الورقة  اجلميع  و�سع  بعدما 
الأداء  على  ناهيك   ، اجلارية  البطولة  يف 
اجلولة  �سهدت  كما   ، امل�ستوى  يف  كان  الذي 
ح�ساين  وفــاق  خ�سارة  والع�سرين  الثالثة 
غرداية  رائــد  م�سيفه  ــام  اأم الكرمي  عبد 
الفارق  وهو   ،  26/24 اأي  اإ�سابتن  بفارق 
اأمام  ال�سهداء  م�سعل  به  اأنهزم  الذي  نف�سه 
على  اللقاء  نهاية  بعد  البي�ساء  عن  وداد 
واأمــام   ،  23/21 ــس  الأر� اأ�سحاب  فوز  وقع 
اإفرازات اجلولة يبقى حتدي البيا�سة رائدا 
، فيما  23 نقطة كاملة  للمجموعة بر�سيد 
متليلي  اأوملبي  من  كل  الثاين  ال�سف  يحتل 
الريا�سي غرداية بعدد  ال�سعانبة والإحتاد 
وفاق  يحتل  فيما   ، منهما  لكل  نقطة   22
ال�ساد�سة  املرتبة  الــكــرمي  عبد  ح�ساين 
قمار  ل�سهداء  وال�سابعة  نقطة   15 بر�سيد 
11 نقطة  اأما املرتبة الأخرية فمن ن�سيب 
�سباب  ورائــد  م�سعود  حا�سي  وفاق  فريقي 

غرداية بعدد اأربعة نقاط فقط .
اأحمد اأمن 

مر�سلي: برنامج ا�ستعجايل ط�ر االإعداد لبعث ريا�سة النخبة اجلزائرية

اأوملبي ال�ادي لكرة اليد 

خ�سارة جديدة 
لالأوملبي اأمام املجمع 
البرتويل 35/21

اأوملبي ال�ادي لكرة الطائرة 

االأوملبي ي�ا�سل تعرثاته يف البط�لة بعد خ�سارته اأمام 
نادي �سطيف 

اأمال العقلة لكرة القدم 

العقلة ت�ستعر�س ع�سالتها اأمام جن�م تغزوت برباعية كاملة 

م�ل�دية �سباب جامعة  لكرة اليد

امل�ل�دية تتكبد خ�سارة اأخرى يف البط�لة وترتاجع يف �سلم الرتتيب 

اإحتاد قمار لكرة اليد 

االإحتاد ي�ستهل دورة ال�سع�د بف�ز ثمني اأمام واحتاد اأميه ون�سه 

حتدي البيا�سة لكرة اليد 

التحدي ي�ا�سل 
التحدي وي�سري 

تدريجيا نح� ال�سع�د 
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اأ�سرى فل�سطيني�ن

بقلم : ح�سن اليف
------------------------------

الرئي�س الأمريكّي دونالد  ة  ل الإعالن عن خطَّ �سكَّ
الإ�رشائيلي  الفل�سطيني  ال�رشاع  لت�سوية  ترامب 
اجلمهور  اإىل  بالن�سبة  مهمًة  تاريخّيًة  حلظًة 
كان  ه  لكنَّ عام،  ب�سكٍل  "اإ�رشائيل"  يف  هيويّن  ال�سّ
الّديني  التيار  اإىل  بالّن�سبة  "حلم"  حتقيق  مبثابة 

القومي ذي العقائد امل�سيحانية.
اعرتفت  عظمى  دول��ة  اأه��ّم  اأنَّ  اإىل  ذلك  يعود  ل 
ال�سفة  اأر�س  من   30% على  ال�ستيطان  ب�رشعّية 
الغربية التي يتعامل معها القانون الدويل على اأنها 
اليمني  لأنَّ  بل  هيويّن،  ال�سّ الحتالل  حتت  اأرا�ٍس 
ال�ّسيادة  فر�س  يريد  "اإ�رشائيل"  يف  امل�سيحاين 
عقيدة  لتحقيق  الأرا�سي  تلك  على  الإ�رشائيلّية 
دولة  لقيام  فكرة  اأي  وقتل  الكربى،  "اإ�رشائيل" 
والنهر، مهما كان �سكلها  البحر  ما بني  فل�سطينية 

ونوعها.
بنيامني  ال��وزراء  رئي�س  ميينية  من  الرغم  وعلى 
النتخابية  احل�سابات  ف��اإّن  ال�سهيونّية،  نتنياهو 
"�سفقة  مع  تعاطيه  يف  بقوة  حا�رشة  كانت  املقبلة 
القرن"، �سواء يف طريقة اإخراج الإعالن عنها اأو يف 
لنف�سه  ي�سّوق  اأن  اإذ حر�س على  تنفيذ م�سمونها، 
ق�سايا   3 يف  الوحيد  ال�سهيوين  اجلمهور  اأمل  اأنه 
الناخب ال�سهيوين،  اأ�سا�سية، يف حماولٍة لنيل ثقة 

على الرغم من لوائح التهام املوّجهة اإليه.
الوليات  مع  العالقة  توطيد  هي  الأوىل  الق�سية 
احلامية  الأ�سا�سية  ول��ة  ال��دَّ الأمريكية،  املتحدة 
عهد  يف  وخ�سو�سًا  ال�سهيوين،  للم�رشوع 
يف  الثانية  الق�سية  ل  تتمثَّ حني  يف  ترامب،  دونالد 
امل�ستوطنات  على  الإ�رشائيلية  ال�سيادة  فر�س 
فهي  الثالثة،  الق�سية  الغربية.اأما  ال�سفة  يف 
من  بعيداً  "اإ�رشائيل"،  مع  العربي  التطبيع  حتقيق 
نتنياهو  خطوة  كانت  لذا  ة.  الفل�سطينيَّ الق�سية 
الالحقة لإعالن "�سفقة القرن" هي ك�سف العالقة 

الإ�رشائيلية مع حاكم ال�سودان اجلديد. وعلى الرغم 
من ذلك، ل ت�سي ا�ستطالعات الراأي يف "اإ�رشائيل" 

بنجاح مقا�سده حتى الآن.
بالّن�سبة اإىل مناف�سي نتنياهو يف النتخابات، فاإنَّهم 
ل  حتى  الأمريكّية  الإدارة  على  غط  ال�سَّ ميار�سون 
النتخابات  بعد  اإل  ال�سفقة  بنود  بتنفيذ  ت�سمح 
ال�سيادة  اإىل  الأغوار  �سّم  وخ�سو�سًا  الإ�رشائيلية، 
الإجن��از  هذا  من  نتنياهو  ليحرموا  الإ�رشائيلية، 

النتخابات. ع�سية 
يف  يدور  وما  والأمنّية،  الع�سكرّية  املوؤ�ّس�سة  اإنَّ 
وعلى  وا�سرتاتيجيني،  اأبحاث  مراكز  من  فلكها 
الرغم من �سعورها باأهمية �سفقة ترامب للت�سوية، 
هذه  فل�سفة  من  ة  حقيقيَّ خماوف  تعرتيها  ولكْن 
يف  قادر  باأنه  ترامب  اعتقاد  على  املبنية  فقة  ال�سّ
ال�رشاع  اإدارة  النتقال من حالة  التوقيت على  هذا 
النق�سام  حالة  م�ستغاًل  ال�رشاع،  ح�سم  حالة  اإىل 
الأمر  العربي،  النك�سار  وتداعيات  الفل�سطيني 
يف  الأ�سعف  الطرف  الفل�سطيني،  يجرب  ��ذي  الَّ
على  الرتامبية،  الروؤية  يف  القوة  موازين  ح�سابات 
والقانونية،  التاريخية  حقوقه  كل  عن  التنازل 
ال�رشاع  ح�سم  حالٍة من حالت  الدينية، يف  وحتى 

العربي - الإ�رشائيلي ل�سالح "اإ�رشائيل" بامتياز.
املوعودة  "الدولة"  ف��اإنَّ  ال�سفقة،  م�سمون  ويف 
يدرك  لذلك،  للحياة.  قابلة  غري  للفل�سطينيني 
ال�سفقة  هذه  اأنَّ  الرباغماتي  التفكري  اأ�سحاب 
"اإ�رشائيل"  ي�سع  ما  فل�سطيني،  اأّي  بها  يقبل  لن 
اجلانب  الأح��ادي  الإ�رشائيلي  التنفيذ  خيار  اأم��ام 

مل�سمونها، ما �سيوؤدي اإىل:
- فقدان الأمل فل�سطينيًا يف حلِّ الدولتني، وبالتايل 
من  املقاومة،  مربع  داخل  الفل�سطينّي  الكّل  يتوّحد 
الوطنية،  الوحدة  تعيد  �ساملة  انتفا�سة  خالل 
يف  الفل�سطيني  الكّل  بني  ترابط  حالة  وتن�سئ 
الَّذي �سيفتح  الأمر  كّل �ساحات تواجده من جديد، 
والقد�س،  الغربية  ال�سفة  �ساحة  تفجري  اأمام  الباب 

ما �سيتطلَّب اإعادة توزيع انت�سار اجلي�س ال�سهيوين 
من جديد، والتدريب على اأ�ساليب قتالية اأقرب اإىل 

ال�رشطة.
�سة الع�سكرية  كانت املهمة الأ�سا�سية خلطط املوؤ�سَّ
 ،2006 متوز  حرب  منذ  ال�سرتاتيجية  الإ�رشائيلية 
اأذرع��ه  بني  ترابط  واإح���داث  اجلي�س  بنية  تهيئة 
جمابهة  ولي�س  امليدان،  حروب  خلو�س  ووحداته 

جمموعات فدائية غري منظمة يف اأغلبيتها.
ال�سمال  ذلك يف ظّل وجود جبهة غزة وجبهة  كّل 
الفدائية  العمليات  ال�ساخنتني، وو�سط تزايد وترية 
اأّن  الفل�سطينية يف الأ�سبوع الأخري. ومن الوا�سح 
له  ثالثة،  قتال  كجبهة  ال�سّفة  انفجار  من  التخّوف 

ما يربره.
لالجئ  ال��ع��ودة  ح��ّق  ت��رام��ب  �سفقة  تلغي   -
يف  �سلبية  تاأثريات  تخلق  وبالتايل  الفل�سطيني، 
من  عدد  اأك��رب  فيه  يتواجد  بلداً  ب�سفته  الأردن 
على  �سغطًا  يولد  قد  ما  الفل�سطينيني،  الالجئني 
يف  يوؤثر  اأن  املمكن  من  داخليًا،  الأردنية  احلكومة 
الأمني  بالربوتوكول  التزامها  يف  اأو  ا�ستقرارها 
تتمناه  ل  ال��ذي  الأم��ر  عربة"،  "وادي  لتفاقية 
"اإ�رشائيل"، نظراً  الأمنية والع�سكرية يف  �سة  املوؤ�سَّ
اإىل خطره على اأمن 400 كم من احلدود مع الأردن.
ذات  القومية  ثنائية  دول��ة  فقة  ال�سّ تخلق   -
ورة  ال�سّ "اإ�رشائيل"  يحُفقد  ما  "اأبارتهيد"،  منظومة 
يف  ا�سرتاتيجّية  ركيزة  تعتربها  التي  الدميوقراطية 
بال�سعوبات  ناهيك  للخارج،  لنف�سها  الت�سويق 
داخ��ل  �ستواجهها  التي  واحلقوقية  القانونية 
"دولة"  يجعل  ما  ال��دويل،  املجتمع  �سات  موؤ�سَّ

الحتالل يف عزلٍة لطاملا �سعت اإىل اخلروج منها.
داخل  احل��ادة  ال�ستقطاب  حالة  من  الرغم  وعلى 
حزبية  منظومة  ظ��لِّ  يف  الإ�رشائيلي،  املجتمع 
من  اأقّل  يف  ثالثة  برملانية  انتخابات  اإىل  �ستذهب 
القرن مل  ال�سهيونية جتاه �سفقة  املواقف  فاإنَّ  عام، 

تكن متناق�سة رغم اختالفها.

اأي�سًا فر�سة.. القرن".. هي  "�سرقة  ارتدادات 

تقرير كارثي: االحتالل يختطف جثامني ال�سهداء ال�ستخدامها لزرع اأع�ساء جلن�ده
حممد  ال�سهيد  جثمان  اختطاف  فتح 
خانيون�س  �رشق  ا�ست�سهد  الذي  الناعم 
املا�سي،  الأ�سبوع  غزة  قطاع  جنوب 
وما  ال�سهداء،  جثامني  اختطاف  ملف 

يرمى له جي�س الحتالل "الإ�رشائيلي".
الأمن  وزير  ي�سمى  ما  قرار  اأث��ار  وقد 
القا�سي  بينيت،  نفتايل  الإ�رشائيلّي، 
الفدائيني  جثامني  وال��ت��ق��اط  بجمع 
قاي�سة  للمحُ ل�ستخدامها  الفل�سطينيني 
يف �سفقات تبادل الأ�رشى مع تنظيمات 

املحُقاومة، عدة ت�ساوؤلت.
وي�ساأل املحللون ال�سهاينة: هل “جمع” 
النق�س  ل�سّد  اأْم  قاي�سة  للمحُ هو  اجلثامني 
اأج�ساد  يف  للزراعة  الأع�ساء  يف  احّلاد 
بينيت  ق��رار  اأع��اد  كما  الإ�رشائيليني؟ 
الحتالل  دولة  قيام  ق�سية  الأذهان  اإىل 
وزرعها  الفل�سطينيني  اأع�ساء  ب�رشقة 

يف اأج�ساد اجلنود الإ�رشائيليني.
غدعون  التقّدمّي  الإ�رشائيلّي  املحُحلِّل 
عن  )هاآرت�س(  �سحيفة  يف  كتب  ليفي، 
الناعم  حممد  ال�سهيد  جثمان  “خطف” 
فاإّن  يبدو  ما  على  املا�سي:  الأحد  يوم 
كّل  لدفع  ا�ستعداٍد  على  الإ�رشائيليني 
ن�سمع  مل  ذل��ك،  على  وللتدليل  ثمٍن، 
ال�ساب  بجثمان  للتنكيل  عار�سٍة  محُ اأّي 
مل  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  الفل�سطينّي، 
ن�سمع، �سّدّد املحُحلِّل يف مقاله ب�سحيفة 
اأعيدوا  يقول  َمْن  ن�سمع  مل  )هاآرت�س(، 
نحُريد  ل  نحنحُ  الفل�سطينّي،  جّثمان 
وتقوم  اجلثامني  تخطف  لدولٍة  النتماء 
كانت  الأع�ساء  فيها.و�رشقة  بالجتار 
الإ�رشائيلّية  الطبيبة  عنها  ك�سفت  قد 
خالل  من  فاي�س  مئرية  الربوفي�سور 
كتابها اجلديد )على جثثهم امليّتة( والذي 

ال�سهداء  جثامني  من  اأع�ساء  �رشقة  اأّكد 
الفل�سطينيني لزرعها يف اأج�ساد املر�سى 
يف  ا�ستعمالها  اإىل  بالإ�سافة  اليهود، 
الإ�رشائيلّية  اجلامعات  الطب يف  كليات 
فاي�س  عليها.واأوردت  الأبحاث  لإجراء 
تعامل  يف  التمييز  حول  احلقائق  بع�س 
يف  الر�سمّي  العديل  الت�رشيح  معهد 
الإ�رشائيليني  جثامني  م��ع  كبري  اأب��و 
ويف  منها،  اأع�ساء  ا�ستئ�سال  ومنع 
من  اأع�ساء  با�ستئ�سال  يحُ�سَمح  املقابل 
جثامني الفل�سطينيني وتخزينها يف بنك 
الأع�ساء وال�ستفادة منها ب�سكٍل خا�سٍّ 
للمر�سى الإ�رشائيليني، لِفتًة يف الوقت 
عينه اإىل اأّن الكتاب هو نتاج بحٍث علميٍّ 
اأّن  جاِزمًة  �سنوات،  عّدة  ا�ستمر  دقيٍق 
اأبو كبري هو  الت�رشيح العديل يف  معهد 

اأكرب ل�سٍّ لالأع�ساء يف كيان الحتالل.
النتفا�سة  فرتة  اأّن  فاي�س  بيّنت  كما 
اأكرب  �سهدت   1987 العام  يف  الأوىل 
مع  ًة  خا�سّ الأع�ساء،  �رشقة  عمليات 
لفتًة  الفل�سطينيني،  جثامني  عدد  زيادة 
اإىل اأّنه قام بتنفيذها العاملون يف املعهد 
ا، وبدون علم  اأمًرا ع�سكريًّ اأْن تّلقوا  بعد 
مع  قابلٍة  محُ يف  وقالت  ال�سهداء،  ذوي 
معهد  يف  الأطّباء  اإّن  العربّي  التلفزيون 
الت�رشيح العديل يقومون ب�رشقة اأع�ساء 
ف��وًرا  وزعها  الفل�سطينيني  ال�سبان 
لإنقاذ  الإ�رشائيليني  اجلنود  اأج�ساد  يف 
دًة يف الوقت عينه اأّن جي�س  حياتهم، موؤكِّ
تكاليف  كاِمل  بدفع  يقوم  الحتالل 

العمليات اجلراحّية.
الإ�رشائيلّية  الطبيبة  ك��ت��اب  وج���اء 
الفل�سطينيني  اأع�����س��اء  �رشقة  ح��ول 
و�سحة  ال�سهداء  اأهايل  اإف��ادات  د  ليوؤكِّ

من  ي�ستكون  كانوا  حينما  �سكواهم 
بعد  اأبنائهم  اأج�ساد  من  اأع�ساء  �رشقة 
ا�ستالمها من اجلانب الإ�رشائيلّي، مّما دفع 
الأوىل  النتفا�سة  يف  بالفل�سطينيني 
من  ال�سهداء  جثامني  خطف  تعمد  اإىل 
جنود  قبل و�سول  ودفنها  امل�ست�سفيات 
بنقل  قيامهم  من  خوًفا  الحتالل،  جي�س 
الإ�رشائيلّية  امل�ست�سفيات  اإىل  جثامني 

بهدف �رشقة الأع�ساء.
الدولة  �سلطات  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
القاطع  النفي  �سيا�سة  اعتمدت  العربّية 
فاإّن  وبالتايل  الفل�سطينيني،  لإدع��اءات 
ر�سمّيًة  وثيقًة  يحُعترب  اجلديد،  الكتاب 
جرائم  بارتكاب  اإ�رشائيل  قيام  د  توؤكِّ
الحتالل  حماكمة  يتطّلب  مّم��ا  ح��رب، 
الإن�سان  بحق  جرائمه  على  وق��ادت��ه 
الفل�سطينّي حًيا وميًتا وفقا لنظام روما 
الخت�سا�سّي  قال  كما   ،1998 لعام 
تقوم  ما  اأّن  اأ�ساف  الذي  جنار،  رمزي 
عليها  يعاقب  جرمية  هي  اإ�رشائيل  به 
ومواثيق  الإن�سايّن  ال��دويّل  القانون 
حقوق الإن�سان التي تدين نزع الأع�ساء 
وبيعها  و�رشقتها  الآدمي،  من  الب�رشية 
ولغته  ودينيه  جن�سه  عن  النظر  بغ�ّس 
بعد  فاإّنه  جنار،  اأ�ساف  لذلك،  وعرقه، 
توافر عدٍد من الأدّلة واحلقائق حان الوقت 
لتكثيف اجلهود من قبل اجلهات الر�سمّية 
واحلقوقّية وبالتن�سيق مع اأهايل ال�سهداء 
للقيام برفع ق�سايا جنائّية �سد مرتكبي 
هذه اجلرمية، كما يتطّلب تكثيف احلمالت 
الحتالل  �سيا�سة  لف�سح  الإعالمّية 
اأع�ساء  التي تعمدت �رشقة  الإ�رشائيلّي 
بها  واملتاجرة  الفل�سطينيني  ال�سهداء 
واأخالقّيٍة  وقانونّيٍة  اإن�سانّيٍة  خمالفٍة  يف 

يجب  فاجلميع  ودي��ن��ّي��ٍة، 
باعتبارها  الجتاه  هذا  يف  دوره  ياأخذ  اأْن 
ل  كي  بامتياز،  وطنّيٍة  اإن�سانّيٍة  ق�سيٍة 
تبقي اأ�رشار �رشقة اأع�ساء ال�سهداء طي 
اإ�رشائيل  يحُ�ساِعد  �سوف  لأّنه  الكتمان 
على التمادي يف جرميتها بحق الإن�سانية 

دون عقاب، على حّد تعبريه.
 يحُ�سار اإىل اأّن �سحيفة “هاآرت�س” كانت 
هو  اجلديد  الكتاب  اأّن  اأخرًيا  ذكرت  قد 
الطبيبة  قبل  من  كّثف  محُ عمل  ح�سيلة 
يف  مقابالت  اأجرت  التي  الإ�رشائيلّية، 
يف  اأخ��رى  دوٍل  ويف  الح��ت��الل  كيان 
لت اإىل النتيجة باأّن الدولة  العامل، وتو�سّ
ال�سهداء  اأع�ساء  ب�رشقة  تقوم  العربّية 
، دون علم  الفل�سطينيني ب�سكٍل منهجيٍّ
 )CNN( ذويهم. جدير بالذكر، اأّن �سبكة
بن�رش   2008 العام  قامت يف  الأمريكّية 
تقريٍر ك�سفت فيه النقاب عن معطيات 
مركز  اأكرب  تحُعترب  اإ�رشائيل  اأّن  فيها  جاء 
الب�رشية ب�سكٍل  عاملّي لتجارة الأع�ساء 
جرمية  يف  تورطها  وعن  قانويّن،  غري 
�رشقة  بهدف  فل�سطينيني  مواطنني  قتل 
منها  وال�ستفادة  الداخلّية  اأع�سائهم 
ب�سكل غري �رشعّي، والجتار بها �سمن 
قانوين،  غ��ري  ب�سكل  دول��ّي��ة  �سبكة 
دولة  اأّن  على  الأمريكّي  التقرير  و�سّدّد 
العامل  الوحيدة يف  الدولة  الحتالل هي 
التي حتتجز جثامني ال�سهداء، وتنتهجها 
مئات  حتتجز  ت���زال  ول  ك�سيا�سة، 
وترف�س  الأرق���ام،  مقابر  يف  اجلثامني 
ال�سهداء،  لعائالت  وت�سليمها  اإعادتها 
واأخفيت  الآن،  جثامينهم  حتللت  وهوؤلء 

معامل �رشقة اأع�سائهم الب�رشية.

معهد الت�سريح العديّل اأكرب تاجٍر لالأع�ساء بالكياناأخبار فل�سطني

االأ�سري ي��سف ع�اد 
حممد م�ساحله

1966 عام  مواليد  من 
الأ���رشى  من  وهو  احلياة  مدى  حمكوم   -
�سفقة  يف  ا�سمهم  يدرج  مل  الذين  القدامى 
بتاريخ  اأ�سرينا  اعتقل  حيث   ، الأحرار  وفاء 

24/5/1993
قرابة  ،اأم�سى  وبنت  ولد  وله  متزوج   -
ع�رش  منهم  ال�سجن  يف  عاما  الع�رشين 
معتقل  يف  النفرادي  العزل  يف  �سنوات 
نفحة  �سجن  يف  الآن  وه��و   ، ال�سبع  بئر 

"12 ،ق�سم" 
: العتقال 

على  اأو�سلو  اتفاقية  بعد  اليا�سني  ابا  اعتقل 
�سابط  اأحدهم  يهود  ع�سكريني  قتل  خلفية 
حيث   ، ال�رشائيلي  اجلي�س  يف  وم�سوؤول 
منت�سف  يف  ن��ذاك  اآ منزله  حما�رشة  متت 
 ، الح��ت��الل  واجلي�س  ب��امل��درع��ات  الليل 
جميع  م��ن  بالكامل  امل��ن��زل  ح��و���رش  ق��د 
مبكربات  الأ�سري  مناداة  ومتت  الجتاهات 
الأ�سري  وهاجموا  نف�سك  �سلم  اأن  ال�سوت 
وابنه  زوجته  اأم��ام  واعتقلوه  غرفته  يف 
العامني  يتجاوز  مل  الذي  ال�سغرييا�سني 
تعلقا  ب��ه  متعلقا  ك��ان  ال��ذي  العمر  م��ن 
تعي  تكن  فلم  ال�سغرية  ابنته  اأما   ، �سديدا 
حاولت   ، الولدة  حديثة  كانت  حيث  �سيئا 
دون  ولكن  اعتقاله  من  منعهم  الأ�سري  اأم 

جدوى.
ال�سحية احلالة 

ب�سبب  عديدة  �سحية  م�ساكل  من  يعاين   -
يعاين  فهو  الالاإن�سانية  العتقال  ظروف 
يف  و�سعف  بالرئتني،  مزمن  مر�س  من 
يف  غ�رشوف  من  ويعاين  القلب،  عمليات 
ثقل  اىل  ادى  مما  واخلام�سة  الرابعة  الفقرى 
مري�س  معاناة  يعلم  والكل  اليمنى  برجله 
اليا�سني  اب��و  مطالبة  ورغ��م  الغ�رشوف 
ادارة  من  م�ساحلة"  عواد  يو�سف  "الأ�سري 
جراء  يعاين  ملا  الفوري  بالعالج  ال�سجن 
ال�سجن  ادارة  ترف�س  املفتعل  اله��م��ال 
بل  امللحة  ملطالبه  ت�ستجيب  ول  عالجه 
امتام  دون  فقط  م�سكنات  باعطاءه  تقوم 

املر�سية. حلالته  الالزم  الطبي  الفح�س 
عز  اإن  تبايل  ول  الله  كفاك  اليا�سني  ابا 

معزا و  ن�سريا  الله  الن�سري...فكفاك 
اجلميلة  حكايتك  تنتهي  مل   .. اليا�سني  ابا 
لزلت  والعطاء  البطولة  معاين  تنتهى  ومل 
تغر�س  علينا  ال�سخي  بكرمك  وجتود  جتود 

منا. كثري  عن  غاب  قد  �سيئا  فينا 
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نعلم  ان  ال�سياق  ه��ذا  يف  الطبيعي  م��ن 
برناجمها  ب���داأت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ان 
العاملية  احل��رب  منذ  البيولوجية  لال�سلحة 
تطور  ومع   .1941 العام  وحتديدا  الثانية 
ال�سلحة  هذه  يف  املتحدة  الوليات  قدرات 
يف  منا�سبة  م��ن  اك��رث  يف  وا�ستخدامها 
م�سطلح  مطروحا  ا�سبح  احلديث  التاريخ 

البيولوجي. الرهاب 
 CONVID ( كورونا  فريو�س  ظهور  ومع 
والفو�سى  الدول  ع�رشات  يف  وتف�سيه   )19
ظهر  التي  الدول  يف  اوجدهما  الذي  والذعر 
هذا  بني  الربط  نحاول  ان  املنطقي  من  فيها، 
تربع  التي  البيولوجية  واحل��رب  الفريو�س 

املتحدة. الوليات  فيها 
)�سار�س(  فريو�س  عائلة  من  كورونا  يعترب 
عامي  بني  ما  اي�سا  ال�سني  يف  ظهر  ال��ذي 
التي  الفريو�سات  من  وهو   .2004 و   2002
القدرة  تكت�سب  لكي  بيولوجيا  عليها  يعمل 
مينحه  ما  الب�رش  بني  النت�سار  على  الوظيفية 

هجومي. بيولوجي  �سالج  �سفة 
وهو  بويل"  "فران�سي�س  اج��رى  اي��ام  قبل 
ال�سلحة  وخبري يف  الدويل  القانون  )خبري يف 
ورئي�س  الره��اب  ومكافحة  البيولوجية 
الأ�سلحة  مكافحة  ق��ان��ون  �سياغة  جلنة 
مقابلة  اج��رى  دوليا(  املعتمد  البيولوجية 

ال�سياق. هذا  يف  مهمة  امورا  فيها  ك�سف 
ال�سلحة  ان  اىل  ب��داي��ة  ا���س��ار  "بويل" 
ر  وتحَُطوَّ ع  نَّ تحُ�سَ الفريو�سات(  )اي  البيولوجية 
م�ستويات  باإ�سم  تعرف  خا�سة  خمتربات  يف 
تبدا  وهي   )  BSL  ( و  اأ البيولوجية  ال�سالمة 
حتديدا  وهي   .4 م�ستوى  حتى   1 مب�ستوى 
احليوية  املكافحة  احتياطات  من  جمموعة 
اخلطرة  البيولوجية  العوامل  لعزل  الالزمة 
ان  ي�سيف  "بويل"  مغلق.  خمترب  مرفق  يف 
هذا  من  خمتربا   12 متتلك  املتحدة  الوليات 
 ،)BSL-4 ( اأي  الرابع  امل�ستوى  من  النوع 
يف  جديدا  خمتربا  ان�ساء  على  تعمل  فيما 

منهاتن. ولية 
هو  امل��ه��م(  الم��ر  )وه��ن��ا  ال��راب��ع  وامل�ستوى 
العوامل  م��ع  للعمل  املنا�سب  امل�ستوى 
ب�سهولة  تنتقل  اأن  ميكن  التي  )الفريو�سات( 
حدوث  يف  وتت�سبب  املخترب  داخل  الهواء  اإىل 
ل  والتي  الب�رش  يف  �سديدة  قاتلة  اأمرا�س 

متاحة. عالجات  اأو  لقاحات  فيها  توجد 
بان  قاطعة  ادل��ة  ميتلك  ان��ه  يقول  "بويل" 
اأتت  كورونا  واخرها  املطورة  الفريو�سات 
يف  البيولوجية  ال�سلحة  خم��ت��ربات  م��ن 
الوليات  يف  ال�سمالية  كارولينا  جامعة 
 NORTH CAROLINA ( امل��ت��ح��دة. 

)  UNIVERSITY
امل��خ��ت��رب جن��ح��وا يف  ه���ذا  امل��خ��ت�����س��ون يف 
لالنتقال  وظيفيا  عمال  الفريو�سات  منح 
هند�سة  يف  جنحوا  كما  الب�رش.  بني  والنت�سار 
يتعلق  م��ا  وه��و  وراث��ي��ا  ال��ن��ووي  احلم�س 
"مري�س"  ذلك  يف  مبا  البيولوجية  باحلروب 
وفريو�س  الو�سط"  ال�����رشق  و"متالزمة 

." "كورونا
والدواء  الغذاء  ادارة  من  ا�سخا�سا  ان  امللفت 
ومتت  البحاث  هذه  يف  �ساركوا  المريكية 
باإ�سم  يعرف  ما  ا�رشاف  حتت  مت  كما  بعلمهم، 

 .)FORT DETRICK ( دتريك"  "فوت 
المريكي،  اجلي�س  يف  الطبية  القيادة  اي 
البيولوجية  الأ�سلحة  برنامج  مركز  وهي 
 1969 عام  بعد  فيما  حتول  الذي  الأمريكي 
ال�سلحة  برنامج  ن�ساطات  ملعظم  مركز  اىل 

املتحدة. للوليات  البيولوجية 
املعلومات  ه��ذه  ب��ني  ال��رب��ط  ن�ستطيع  هنا 
ظل  يف  ح��ال��ي��ا  ال��ع��امل  ي�����س��ه��ده  م��ا  وب���ني 
ا�سفنا  ما  واذا  ك��ورون��ا.  فريو�س  انت�سار 
والقليمي  الغربي  العالمي  ال�سلوك  اليها 
على  وال��رتك��ي��ز  ال��ف��ريو���س،  ت��داع��ي��ات  م��ع 
للمجتمعات  والجتماعي  النف�سي  العامل 
امل�سهد  تلخي�س  ميكننا  �سيا�سيا.  وا�ستغالله 

لتايل: كا
احلروب  من  م�ستجد  او  جديد  نوع  هناك   =
البيولوجية.  احل��رب  وه��و  العامل  ي�سهدها 
وتبعات  نتائج  احل��روب  من  النوع  ولهذا 
جنده  ما  وهو  خا�س  ب�سكل  القت�ساد  على 
ب�سبب  هائلة  خ�سائر  ت�سجل  التي  ال�سني  يف 
النمو  برتاجع  الفريو�س  يهدد  كما  كورونا. 

العاملي القت�سادي 
تعتمد  لكنها  عديدة  احلرب  هذه  ا�سلحة   =
البيولوجي  ال�سالح  �سالحني.  على  ا�سا�سا 
)امل��ت��م��ث��ل ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا( وال�����س��الح 
م��واز  خ��ط  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي  الع��الم��ي 
حملة  ن�سهد  ان  غريبا  ولي�س  للفريو�س. 
ال��دول  على  ومتعمدة  مدرو�سة  اعالمية 
ال�سني  وحتديدا  اليها  الفريو�س  و�سل  التي 

وايران.
مل  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  التقارير  تقول   =
احل��روب  تكاليف  حتمل  على  ق���ادرة  تعد 
احلرب  فان  وبالتايل  وامليدانية.  الع�سكرية 
جتاربها  تكلفة  م��ن  )بالرغم  البيولوجية 
اهدافها  حتقق  ان  ميكن  انها  ال  العالية( 
مع  اقرتنت  ما  اذا  املتحدة  للوليات  بالن�سبة 
احلرب  التوجه  هذا  يعزز  وما  اعالمية.  حرب 
والتي  وال�سني  وا�سنطن  بني  القت�سادية 
بثقلها  والقت  ترامب  دونالد  ادارة  ارهقت 

املقبلة. النتخابات  على 
تف�سي  على  الرتكيز  فان  ليران  بالن�سبة   =
بانها  ايران  وت�سوير  كبري  ب�سكل  الفريو�س 
مثل  ازم��ة  مواجهة  على  ق��ادرة  غري  دول��ة 
لطهران  التهامات  توجيه  اىل  ا�سافة  هذه 
كل  املنطقة.  يف  ال��ف��ريو���س  تن�رش  بانها 
لهذه  املو�سوعة  اخلطة  اطار  يف  ياتي  ذلك 
ا�سا�سا  ت�سكل  التي  البيولوجية  احل��رب 
ي�سميها  وال��ت��ي  المريكية  ال�سيا�سة  يف 
الذي  البيولوجي(  )الرهاب  بويل  فران�سي�س 
اىل  يدعو  حيث  املتحدة  الوليات  به  تتميز 
امريكا  يف   )BSL-4 ( خمتربات  كل  اغالق 

والعامل.
اإىل  الت�سنيع  تراجع  عن  تعلن  ال�سني 

ك�رونا  ب�سبب  تاريخي  اأدنى حد 
ال�سبت،  اليوم  ال�سينية،  ال�سلطات  اأعلنت 
بالدها  يف  الت�سنيعي  الن�ساط  تراجع  عن 
دن���ى  اأ اإىل  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر  ���س��ه��ر  خ���الل 
فريو�س  انت�سار  ب�سبب  وذل��ك  امل�ستويات 
"�سي  موقع  ونقل    .)19 )كوفيد-  كورونا 
الوطني  املكتب  بيان  الأمريكي  �سي"  بي  اأن 
تراجع  عن  اأعلن  الذي  ال�سيني  لالإح�ساءات 
ب�سبب  وذلك  ال�سناعي  الن�ساط  م�ستوى 

واتخذت  امل�ستجد.  كورونا  فريو�س  تف�سي 
ال�سدة  بالغة  تدابري  ال�سينية  ال�سلطات 
�سمنها  م��ن  ال��ف��ريو���س  انت�سار  لح��ت��واء 
واإغ��الق  التنقل  حركة  على  قيود  فر�س 
وتدنى  البالد.  يف  امل�سانع  ملختلف  موؤقت 
�سباط/ ل�سهر  امل�سرتيات  مديري  موؤ�رش 
 50،0 مع  باملقارنة  نقطة   35،7 اإىل  فرباير 
مكتب  اأرقام  بح�سب  الثاين/يناير،  كانون  يف 
تو�سع  اإىل  ي�سري  موؤ�رش  وهو  الإح�ساءات، 
واإىل  نقطة،   50،0 يتخطى  كان  اإن  الن�ساط 
وبح�سب  احلد.  هذا  من  اأدنى  كان  اإن  انكما�س 
ال�سناعية  القطاعات  ف��اإن  الإح�����س��اءات 
الإح�ساءات  مكتب  بح�سب  ت�رشرا  الأكرث 
والتجهيزات  ال�سيارات  قطاعا  هما  ال�سيني 
له  تفاوؤ ال�سيني  املكتب  واأبدى  املتخ�س�سة. 
ب�سكل  انعك�س  الوباء  كان  "اإن  نه  اأ مو�سحا 
ال�رشكات  وعمليات  ن��ت��اج  الإ على  اأك��رب 
حتت  ي��ك��ون  ب���داأ  ن���ه  اأ ف��ي��ب��دو  ال�سينية، 
تتقل�س  نتاج  الإ على  ة  والوطاأ ال�سيطرة، 
"كورونا"  ف��ريو���س  اأن  يذكر  تدريجيا". 
بح�سب  "كوفيد19-"،  ملر�س  امل�سبب  اجلديد 
ال�سحة  منظمة  عليه  اأطلقتها  التي  الت�سمية 
دي�سمرب/  اأواخ��ر  يف  اأول،  ظهر،  العاملية، 
ووه��ان  مدينة  يف   ،2019 الأول  ك��ان��ون 
الربية،  احليوانات  لبيع  �سوق  يف  ال�سينية 
كثيفة  انتقال  حركة  مع  ب�رشعة  انت�رش  ثم 
ال�سنة  ���س  راأ عطلة  لتم�سية  للمواطنني 

الثاين.  كانون  يناير/  يف  القمرية 
وال�فيات  لال�سابات  ح�سيلة  اأحدث 

بايران ك�رونا  بفريو�س 
اع��ل��ن رئ��ي�����س م��رك��ز ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
والتعليم  والعالج  ال�سحة  بوزارة  والعالم 
ان  جهانبور  كيانو�س  الي���راين  الطبي 
�سجلت  كورونا  بفريو�س  املوؤكدة  ال�سابة 
اجمايل  ليبلغ  جديدة  205حالت  ب�  زي��ادة 
البالد593  يف  ال���س��اب��ة  ح���الت  ع���دد 
ي���ام  الأ يف  منهم  تعافى123  ���س��خ��ا���س،  اأ
واأ���س��اف  اآخ����رون.   43 وت���ويف  امل��ا���س��ي��ة 
ال�سبت  اليوم  به  ادىل  ت�رشيح  يف  جهانبور 
لالنباء  ال�سالمية  اجلمهورية  وكالة  ملرا�سل 
بفريو�س   205 ال�  اجلدد  امل�سابني  ان  "ارنا"، 
يف   52 كالتايل: املناطق  ح�سب  كانوا  كورونا 
يف   12 قم،  يف   21 كيالن،  يف   25 طهران، 
 8 اردبيل،  يف   3 مازندران،  12يف  ا�سفهان، 
 6 كرد�ستان،  يف   5 �سمنان،  يف   4 الربز،  يف 
يف   4 ال�رشقية،  اآذربايجان  يف   6 قزوين، يف 
قزوين  يف   6 كل�ستان، يف   22 خوز�ستان، 
اراك   ( املركزية  حمافظة  و18  كيالن  و17 
يف  و1  اجلنوبية  خرا�سان  يف  و1  و���س��اوه( 
�سي�ستان  يف  و1  ف��ار���س  يف  و8  اي���الم 

منهم.  9 تويف  يزد  يف  و4  وبلو�س�ستان 
يف  تن�رش  التي  املزاعم  ان  جهانبور  وق��ال 
تقدمه  وما  لها  �سحة  ل  الجنبي  الع��الم 
يتم  نهائية  كاح�سائيات  ال�سحة  وزارة 
املختربية  النتائج  احدث  ح�سب  ا�ستنتاجها 
هو  الولية  الختبارات  مع  الوحيد  والفرق 
الختبار  يكون  قد  احل��الت  بع�س  يف  ان��ه 
لال�سابة  ���رشات  م��وؤ بع�س  برفقة  الول 
امل�ست�سفيات  يف  الالزمة  الج��راءات  وتبدا 
ر�سمية  تكون  لن  الح�ساءات  هذه  ولكن 
الختبارات  م��ع  حا�سمة  لت�سبح  م��ادام 

. ئية لنها ا
ودع���ا رئ��ي�����س م��رك��ز ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
املواطنني  اليرانية  ال�سحة  بوزارة  والعالم 
الزيارات  من  واحلد  منازلهم،  املكوث يف  اىل 
ال��رح��الت  ع��ن  والم��ت��ن��اع  ب��ي��ن��ه��م،  فيما 
الجتماعات  وال��غ��اء  ال�����رشورري��ة،  غ��ري 
اىل  ا�سافة  البالد،  يف  الكبرية  والتجمعات 
وال�سالمة  ال�سحة  مبادئ  برعاية  اللتزام 
يف  جهانبور  اعلن  قد  وك��ان  ال�سخ�سية. 
اإرن��ا،  لوكالة  اخلمي�س  م�����س  اأ ل��ه  ت�رشيح 
فريو�س  اثر  الوفاة  حالت  عدد  ارتفاع  عن 
 388 وامل�سابني   34 اىل  البالد  يف  كورونا 

. �س �سخا اأ

�سمن  ك�سالح  املفتعلة  واالوبئة  واجلراثيم  الفريو�سات  فيها  ت�ستخدم  التي  احلرب  هي  البي�ل�جية  احلرب 
اليها  تلجاأ  التي  اال�سلحة  الن�وية وتعترب جزءا من هذه  او  الكيميائية  اال�سلحة  حرب كربى، وهي تختلف عن 

احلروب. عرب  م�ساحلها  لتحقيق  الدول 

اردوغان،  ان  وا�سرتاتيجيون  خرباء  يعترب 
وان  �سوريا  �سد  حربه  يف  وحيداً  اأ�سبح 
حترير  دعم  على  م�رشة  اأ�سبحت  رو�سيا 
ال�����س��وؤون  ب��اح��ث��ون يف  ادل���ب.  وي��ق��ول 
ي�سكل  تركيا  جنديا   33 مقتل  ان  الرتكية 
وي�سيف  وتركيا.  لردوغان  قوية  �رشبة 
العنا�رش  ا�ستهدفت  العملية،  ان  الباحثون 
�رشب  منها  الق�سد  يكن  ومل  الرهابية 
القوات  وج��ود  لكن  الرتكية  ال��ق��وات 
هو  الرهابية  العنا�رش  بجانب  الرتكية 
هناك  كان  انه  ويثبت  مقتلهم  �سبب  الذي 
ويوؤكد  الرهابيني.  وبني  بينهم  تن�سيق 
وجود  ان  تظن  كانت  تركيا  ان  الباحثون 
�سيمنع  الرهابيني  لدى  الرتكي  الع�سكر 

ا�ستهدافهم. من  ال�سوري  اجلي�س 
العملية  هذه  ان  الباحثون  ه��وؤلء  ويبنّي 
حيث  لردوغ���ان  قوية  �رشبة  �سكلت 
الريحانية  م�ست�سفى  عند  التراك  جتمع 
اولدهم  القتلى  بني  من  كان  ان  ليتاأكدوا 
ومت  اردوغ���ان  �سد  املجتمعني  و���رشخ 
ال�سور  ه��ذه  ن�رش  ملنع  الن��رتن��ت  قطع 
ع�سكريون  خرباء  وي�سبه  النرتنت.  يف 
هذه  يف  الت��راك  امل�سوؤولني  ت�رشيحات 
�سدام  اع��الم  وزي��ر  بت�رشيحات  الي��ام 
�سقوط  ب���ان  اإ ال�سحاف  �سعيد  حممد 
بالكذب  به  ياأ ل  كان  حيث  �سدام،  نظام 

الذقون. على 
الرتكية  ال�سوؤون  يف  الباحثون  وي�ستبعد 

دعمًا  �سوريا  يف  الطل�سي  احللف  تدخل 
ان  يريد  كان  اذا  الناتو  ان  موؤكدة  لرتكيا 
اوكرانيا  يف  تدخل  لكان  رو�سيا،  يواجه 
اخلالف  ان  الباحثون  ويرى  رو�سيا.  �سد 
ح��ول  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  امل��وج��ود يف 
ترامب  وتاأكيد  �سوريا  يف  تركيا  دع��م 
يثبت  ���س��وري��ا،  يف  ت��دخ��ل��ه  ع��دم  ع��ل��ى 
حربه  يف  وح��ي��داً  اأ�سبح  اردوغ���ان  ان 
الباحثون  ه���وؤلء  وي��وؤك��د  ���س��وري��ا.  يف 
موقع  يف  نف�سه  و�سع  اردوغ���ان  ب��اأن 
لن��زال��ه  كبري  جهد  اىل  يحتاج  حم��رج 
ويبغي  وجهه.  ماء  وحفظ  ال�سجرة  من 
ملناق�سة  جل�سة  عقد  ال��رتك��ي  ال��ربمل��ان 
وامل�سوؤول  التراك  اجلنود  مقتل  حيثيات 
يعني  وه��ذا  املوقع.  ذلك  يف  زجهم  عن 
اردوغان  �ستحمل  الرتكية  املعار�سة  ان 
وينتقد  اجلنود.  ه��وؤلء  مقتل  م�سوؤولية 
متاجرة  ال�سيا�سية  العلوم  يف  ا�ساتذة 
معتربين  ال�سوريني  بالالجئني  اردوغان 
املواطنني  هوؤلء  وجلوء  هروب  �سبب  ان 
اأوطانهم  غزت  ارهابية  جمموعات  هي 
املجموعات.  هذه  يدعم  من  هو  واردوغان 
على  م�رش  بوتني  ان  الكادمييون  ويقول 
اردوغ��ان  اأمهل  ن��ه  لأ ادل��ب،  حترير  دعم 
امل�سرتكة  الت��ف��اق��ي��ات  لتنفيذ  ع��ام��ني 
وبوتني  بعهوده  يف  مل  اردوغ��ان  ولكن 

. بداً اأ اردوغان  ي�سدق  لن 
علي حممد  قراءة/ 

ثيوبيا  اإ لتغيب  اأ�سفها  عن  م�رش  عربت 
يف  الأخ��ري  الجتماع  ع��ن  املربر"  "غري 
داعية  النه�سة،  �سد  ب�ساأن  وا�سنطن 
ب��اب��ا حل��ذو ح��ذوه��ا  دي�����س اأ اخل��رط��وم واأ
قواعد  حول  النهائي  بالتفاق  والقبول 
اخلارجية  وقالت  ال�سد.   وت�سغيل  ملء 
م�ساركة  اإن  اجلمعة،  لها  بيان  يف  امل�رشية 
ليه  اإ دع��ت  ال���ذي  الج��ت��م��اع  يف  م�رش 
فرباير،  و28   27 يومي  املتحدة  الوليات 
نهائي  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأجل  من  جاءت 
النه�سة،  �سد  وت�سغيل  ملء  قواعد  حول 
اتفاق  يف  ال��واردة  لاللتزامات  وتنفيذا 
وال�سودان  م�رش  بني  املربم  املبادئ  اإعالن 

.2015 مار�س   23 يف  ثيوبيا  واإ

ما  �سوء  "وعلى  ن��ه  اأ البيان  واأ���س��اف 
على  احل��ف��اظ  م��ن  الت��ف��اق  ه��ذا  يحققه 
ع��دم  و���س��م��ان  امل��ائ��ي��ة  م�����رش  م�سالح 
م�رش  قامت  فقد  بها،  اجل�سيم  الإ���رشار 
التفاق  على  الأوىل  باحلروف  بالتوقيع 
حتقيق  يف  جل��دي��ت��ه��ا  ت��اأك��ي��دا  امل��ط��روح 
اأن  اإىل  البيان  �سار  واأ ومقا�سده".  اأهدافه 
ال�سودان  من  كل  حتذو  اأن  "تتطلع  م�رش 
قبولهما  عن  الإعالن  يف  حذوها  ثيوبيا  واإ
اأقرب  يف  عليه  والتوقيع  التفاق  بهذا 
ومتوازنا  ع��ادل  اتفاقا  باعتباره  وق��ت 
وي��ح��ق��ق امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة ل��ل��دول 

الثالث".
ق/د

املوؤقت  املاليزي  ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
املقررة  الربملانية  اجلل�سة  اأن  حممد  مهاتري 
احلائز  املر�سح  �ستحدد  املقبل  /الإثنني/  يوم 
رئا�سة  ليتوىل  الأ���س��وات  اأغلبية  على 
خالل  حممد  مهاتري  وقال  البالد.   وزراء 
)برناما(  نباء  اأ وكالة  نقلته  �سحفي  موؤمتر 
جمل�س  ف�سل  حالة  يف  نه  "اإ  - املاليزية 
اإج��راء  �سيتم  ق��رار  اإىل  التو�سل  النواب 
اأن  م��وؤك��ًدا  مفاجئة"،  ع��ام��ة  انتخابات 
اإجرائها  �سيتم  املفاجئة  العامة  النتخابات 

يف  اخلا�سة  الربملانية  اجلل�سة  ف�سلت  ذا  اإ
الأغلبية  على  للح�سول  القادم  مار�س   2
رئي�س  لنتخاب  الأ���س��وات  من  الالزمة 
با�ستقالته  حممد  مهاتري  وتقدم  الوزراء. 
فوزه  من  فقط  عامني  بعد  البالد  ملك  اإىل 
حماولة  بعد  الربملانية  النتخابات  يف 
احلكومة  اإ�سقاط  ال�سيا�سيني  �رشكائه 
احلاكم  الئتالف  من  حزبه  ان�سحاب  ب�سبب 

البالد. يف 
ق/د

اأن:  غني  ا�رشف  الفغاين  الرئي�س  اأعترب 
الرتياح  اىل  يدعو  كان  طالبان  مع  "احلوار 
  " احلوار ذلك  اي��دوا  قد  الفغان  والعلماء 
له  �سحفي  مت��ر  م��وؤ خ��الل  غني  واأ���س��اف 
طالبان  ب��ني  ال�سالم  ات��ف��اق  ح��ول  ال��ي��وم 
اجتياز  حلظة  هو  "اليوم  اأن:  ووا�سنطن 
للكرامة،  تواقا  كان  لطاملا  و�سعبنا  املا�سي 
يف  ال�سالم  اىل  الو�سول  يف  الرغبة  لدينا 
على  القدرة  اظهر  و�سعبنا  افغان�ستان 
الفغاين  الرئي�س  واأك��د  امل�ستقبل.  تبني 
واحلليف  والناتو  �سفافة  "عالقتنا  اأن: 

هذه  لتعزيز  و�سعا  يدخروا  مل  المريكي 
قد  الأفغانية  ال��ق��وات  اأن  و  ال�رشاكة". 

الخرية. الفرتة  يف  الت�سعيد  من  خف�ست 
القوات  قائال:  ف��غ��اين  الأ الرئي�س  وتابع 
و�سعبنا  د���س��ت��ورن��ا  حت��م��ي  الف��غ��ان��ي��ة 
عقود  لربعة  حد  و�سع  ويجب  الفغاين 
افغان�ستان  يف  ال�سالم  وتر�سيخ  احلرب  من 
وه��دف  خطتنا  م��ن  ج��زء  ال�����س��الم  اأن  و 

البالد. بناء  لعادة  ملجتمعنا 
ق/د

بح�سب خرباء: اأردوغان، وحيدًا 
يف �س�ريا وف�ق ال�سجرة!  

م�سر ت�قع باالأحرف االأوىل على اتفاق ل�سد 
النه�سة واأثي�بيا تغيب! 

ماليزيا: انتخاب رئي�س وزراء جديد للبالد 
ي�م غد االإثنني 

الرئي�س االأفغاين: احل�ار مع طالبان كان 
مدعاة لالرتياح 
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اإحياء لذكرى �سيخ امل�ؤرخني الذي قّدم اأعماال تاريخية بلغت اأكرث من 64 جملدا

اختتام فعاليات الندوة الفكرية الرابعة " 
اأب� القا�سم �سعد اهلل"

ي��سف بيزيد 
------------------ 

امل��وؤرخ��ني  �سيخ  ل��ذك��رى  اإح��ي��اًء 
اجل��زائ��ري��ني ال���ذي ق���ّدم اأع��م��ال 
من  اأك��رث  بلغت  جليلة  تاريخية 
درا�سات  اإىل  اإ�سافة  جملدا،   64
�ساهدة  تزال  ل  وتاريخية  فكرية 
مهمة  ت��اري��خ��ي��ة  م��راح��ل  ع��ل��ى 
يعّد  ك��م��ا  اجل���زائ���ر،  ت��اري��خ  يف 
اأول  من  الله  �سعد  القا�سم  ب��و  اأ
تاريخ  تناولوا  الذين  امل��وؤرخ��ني 
بطريقة  واملعا�رش  احلديث  اجلزائر 
تخرج  حيث  اأك��ادمي��ي��ة،  منهجية 
الوليات  من  الدكتوراه  ب�سهادة 
 1967 �سنة  الأمريكية  املتحدة 
الوطنية  احل��رك��ة  ت��اري��خ  ح���ول 
حول  العلمية  بحوثه  ووا���س��ل 

اجلزائر. تاريخ 
الوا�سعة  كتاباته  لأهمية  ونظرا 
العلمية  الأو�ساط  لدى  النت�سار 
املحا�رشات  حمور  كان  واملثّقفة، 
وامل����داخ����الت ي��رت��ك��ز ح���ول " 
عند  التاريخية  الكتابة  اإ�سكالية 
ومن  الله"،  �سعد  القا�سم  ب��و  اأ  "
يتكون  ثري  برنامج  ت�سطري  مت  َثم 
تتناول  علمية،  جل�سات  اأربع  من 
�ستاذ  الأ برئا�سة  الأوىل  اجلل�سة 
مداخلتني،  غنابزية  علي  الدكتور 
كتاب  يف  منهجية  ق��راءة  الأوىل 
العربي  ال��ت��اري��خ  يف  ب��ح��وث   "
الدكتور  لال�ستاذ  الإ�سالمي" 
اجلزائر،  جامعة  من  عومير  مولود 
املجلد  هذا  يف  لقراءة  فيها  تطرق 

الله  �سعد  القا�سم  بو  اأ ودرا�سات 
تاريخ  اإىل  ب���الأردن  ق��ام��ت��ه  اإ يف 
وتاأثري  والإ�سالمي  العربي  العامل 
العربي  بالعامل  اجلزائريني  ّثر  وتاأ
بدرا�سة  م��وؤك��دا  ���س��الم��ي،  والإ
املنهجية  الكتابة  اأهمية  نقدية 
الله،  �سعد  للدكتور  والعلمية 
�سهدتها  التي  الثانية  املداخلة  ما  اأ
لقاء  اإ من  فكانت  الأوىل  اجلل�سة 
الذي  الله  عبد  عثامنية  الدكتور 
ت��ن��اول ف��ي��ه��ا، م��الح��ظ��ات ح��ول 
�سعد  القا�سم  بو  اأ الدكتور  حياة 
�سداقته  م�سرية  خالل  من  الله، 
�سنة  منذ  الله  �سعد  الدكتور  مع 
عاي�س  اأين  وفاته،  غاية  اإىل   1962
الهامة،  الّلحظات  من  الكثري  معه 
العلمي  الباحث  روح  على  موؤكدا 
الكثري  اأخ��ذت  التي  والأك��ادمي��ي 
لغاية  املوؤرخني،   �سيخ  اأوقات  من 
اجلل�سة  ختام  ويف  حياته  اأواخ��ر 

مع  املفتوح  النقا�س  كان  الأوىل 
احلا�رشين.

ليوم  الثانية  العلمية  اجلل�سة  ما  اأ
يرتاأ�سها  التي  فيفري،   29 ال�سبت 
عومير،  مولود  الدكتور  �ستاذ  الأ
 " الأوىل،  مداخلتني،  فتت�سمن 
العربية  الّلغة  عن  الله  �سعد  دفاع 
اجلزائر  ت��اري��خ  كتاب  خ��الل  م��ن 
"ديبارمي  م��ن  موقفه  ال��ّث��ق��ايف، 
بن  ك��م��ال  ت��ق��دمي  م��ن   " من��وذج��ا  اأ
ت��ي��ارت،  جامعة  م��ن  ���س��ح��راوي 
الثانية  املداخلة  تتمحور  حني  يف 
اأبو  عند  التاريخية  الكتابة  حول 
منظوري  بني  الله  �سعد  القا�سم 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ق��ادر ب��ك��اري 
املداخلة  م��ا  اأ تيارت،  جامعة  من 
فتت�سمن  اجلل�سة  ذات  يف  الثالثة 
املدر�سة  بناء  يف  الله  �سعد  جهود 
يف  ق���راءة   " اجل��زائ��ري��ة  الفكرية 

كتاب  خالل  من  املقالت  بع�س 
�سليم  �ستاذ  الأ تقدمي  من  درا�سات 
التجاين  وال��دك��ت��ور  �سعد  ح��اج 
م��ي��اط��ة، ك��م��ا ت��ت��ن��اول امل��داخ��ل��ة 
يف  الله  �سعد  اإ�سهام  ال��راب��ع��ة، 
خالل  من  الوطني  التاريخ  كتابة 
د.  تقدمي  من  اللبنانية  الآداب  جملة 

ها�سم. كوثر 
الثالثة  العلمية  اجلل�سة  م���ا  اأ  
ال��ق��ادر  عبد  ���س��ت��اذ  الأ ين�سطها 
املداخلة  وتت�سمن  عوادي،  عزام 
املوؤرخني  �سيخ  "اإ�سهامات  الأوىل 
املحلي  ب��ال��ت��اري��خ  التعريف  يف 
املزابيون  كتابته،  يف  ومنهجه 
يو�سف  �ستاذ  الأ تقدمي  من   " منوذجا 
املداخلة  تتناول  حني  يف  بو�سعدة، 
زغوان  يو�سف  لال�ستاذ  الثانية 
منطقة  اأع��الم  ف���ادات  لإ من��اذج   "
يف  ال��ل��ه  �سعد  للدكتور  ���س��وف 
الثقايف"،  اجل��زائ��ر  تاريخ  ليف  تاأ
 " عنوان  حتت  الثالثة  واملداخلة 
وكتابة  الله  �سعد  القا�سم  ب��و  اأ
الدكتور  من  لكل  املحلي  التاريخ 
القادر  عبد  �ستاذ  والأ حممد  ماين 
تتحدث  حني  يف  ع��زام.،  ع��وادي 
الدكتور  �ستاذ  لالأ الرابعة  املداخلة 
تاريخ  عن  عقيب  ال�سعيد  حممد 
عند  العثماين  العهد  خالل  اجلزائر 
املداخلة  ما  اأ الله،  �سعد  القا�سم  بو  اأ
احلقبة   " حول  والأخ��رية  اخلام�سة 
خالل  من  اجل��زائ��ر  يف  العثمانية 
ل�  الله   �سعد  القا�سم  اأبي  كتابات 

اخلالدي. مرمي  د. 

م�ساًء  اجلمعة  ي�م  فعاليتها  افتتحت  والتي  الرابعة،  اهلل" طبعتها  �سعد  القا�سم  امل�ؤرخني" اأب�  ل�سيخ  الفكرية  الندوة  اختتمت 
ال�ّسلطات  �سعد اهلل، وذلك بح�س�ر  القا�سم  اأب�  الدكت�ر  راأ�س  الثقايف مبدينة قمار م�سقط  باملركز   2020 28 فيفري  لـ  امل�افق 

واملثقفني. واالأ�ساتذة  الدكاترة  من  االأمنية وجمع  وال�سلطات  ال�ايل  نيابة عن  لل�الية  العام  االأمني  راأ�سها  املحلية وعلى 
التجاين،  تامة  مديرها  برئا�سة  العم�مية  للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  والعلمية  الثقافية  الفعالية  هذه  تنظيم  على  ت�سرف  حيث 

بال�ادي، خل�سر  حمه  ال�سهيد  جامعة  مع  بالتن�سيق 

 يقام حاليا بنيويورك معر�س
اجلزائري الفن  حول   جماعي 
من الأول  ه��و   امل��ع��ا���رش 
املتحدة ب��ال��ولي��ات   نوعه 
للمنظمني وفقا  .الأمريكية 

انتظار "يف  عنوان  حتت   و 
معا�رش فن  قتالتو:   عمار 
يقدم و�ستاتها"  اجلزائر   من 
حتت�سنه الذي  املعر�س   هذا 
غاية اإىل  كولومبيا   جامعة 
نظرة حول املقبل  مار�س   15 
احلديث وتاريخها   اجلزائر 
الفن يف  بداعات  اإ خالل   من 
املركبة كالأعمال   املعا�رش 
الفوتوغرافية  وال�سورة 

وغريها .والفيديو 
املعر�س ه��ذا  يف   وي�سارك 
من ف��ن��ان��ا   20 م��ن   اأك���رث 
 اأع����م����ار خم��ت��ل��ف��ة، م��ن
عاي�سوا و�ستاتها،   اجلزائر 

 م��رح��ل��ة ال���س��ت��ق��الل يف
من ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات   ب��داي��ة 
فرتة وكذا  املا�سي،   القرن 

الت�سعينيات يف  .الإرهاب 
امل�ساركني الفنانني   وم��ن 
منري امل��ع��ر���س  ه����ذا   يف 
عمله ي��ق��دم  ال���ذي   ق���وري 
)2016( القارب"   "حطام 
دقائق ت�سع  من  فيديو   وهو 
 ي��ط��رح ت�����س��اوؤلت ح��ول
اجل��زائ��ري ال�سباب   واق���ع 

امل�ستقبلية .وتطلعاته 
منية لأمينة  عمل  يربز   كما 
الأقحوان" "زهر   بعنوان 
جمموعة وه���و   )2010( 
تناق�س فوتوغرافية   �سور 
من ال��دمي��ق��راط��ي��ة   م��ف��ه��وم 
 خ���الل ن�����س��ب ت��ذك��اري��ة
�سكنية جتمعات  يف   مقامة 

مقابر يف  .وكذا 

املنظمون  واعترب 
حتاول اجلزائر   اأن 
"هوية بناء   اإعادة 
 ل���ه���ا م����ا ب��ع��د
" لية نيا لو  كو
"جماليات  ذات 
متفردة"  ف��ن��ي��ة 
 ب����ع����ي����دا ع��ن
ث������ري  "ال������ت������اأ
للثقافة  الكبري" 
 ال���ف���رن�������س���ي���ة
"التطرف  وك��ذا 
فرتة �ساحب  الذي   الديني" 

رهاب .الإ
من ا�سمه  املعر�س   وياأخذ 
والنا�سطة للروائية   كتاب 
مت��زايل و�سيلة   الن�سوية 
انتظار "يف  ع��ن��وان   حت��ت 
 ع��م��ار ق��ت��الت��و: ن��ظ��رات
اجلزائرية" ال�سينما   ح��ول 
خالله من  تناولت   )1979( 
يف اجلزائرية  ال�سينما   تطور 
وال�سبعينيات .ال�ستينيات 

"نادر  املنظمون    ويعترب 
معار�س ت��ق��ام  اأن   ،"  ج��د 
جزائريني لفنانني   جماعية 
اأمريكية موؤ�س�سات   يف 
العالقات "�سعف"  ل�   نظرا 
بني والأك��ادمي��ي��ة   الثقافية 

ين لبلد .ا
ق/ث

للبحث الوطني  املركز  موؤخرا   اأ�سدر 
جملة من  الثاين  العدد  ثار  الآ علم   يف 
اأ اأ  ي��اه )NAA( ""اأن  اإ  خم�س�سا 

باملياه املغمور  ثار  الآ علم  .ملو�سوع 
على املجلة  لهذه  الثاين  العدد   وركز 
يعد الذي  باملياه  املغمور  ثار  الآ  علم 
التي ث��ري��ة  الأ الدرا�سات  من   فرعا 
الب�رشي الن�ساط  معرفة  من   "متكن 

والبحار باملياه  املرتبط  ."القدمي 
تناولها التي  املوا�سيع  ب��ني   وم��ن 
لعام اليوني�سكو  اتفاقية   ال��ع��دد 
ال��رتاث بحماية  املتعلقة   2001 
والهادفة باملياه  املغمور   الثقايف 
العاملي الثقايف  الرتاث  وحفظ   لتثمني 
دولية اتفاقية  وهي  باملياه،   املغمور 
بينها دولة   60 من  اأكرث  عليها   وقعت 
2015 يف  لها  ان�سمت  التي  .اجلزائر 

ث��ار الآ م��ن  الكثري  اجل��زائ��ر   وت�سم 
�سواحلها طول  على  باملياه   املغمورة 
زمنية حل��ق��ب  ت��ع��ود   امل��ت��و���س��ط��ي��ة 
وال��روم��ان��ي��ة كالفينيقية   خمتلفة 
غري جمملها  يف  نها  اأ غري   والرتكية 

للخرباء وفقا  .مثمنة 
ال�سوء ال��ع��دد  ه��ذا  اأي�سا   و�سلط 
متيز كما  لتيبازة  الأثري  امليناء   على 
لويجي الإيطايل  الباحث  مع   بحوار 
املغمور ث��ار  الأ علم  ح��ول   فوتزاتي 

ه مليا .با
اأخ��رى م��ق��الت  املجلة  ن�رشت   كما 
غرار على  ث���ار  الآ علم  ح��ول   عامة 
بن "جمعي  القدمي  املوقع  حول   ملف 
واآخر بوعريريج  برج  بولية   نور" 
مبوقع ث��ري��ة،  اأ بقايا  اكت�ساف   ح��ول 

ميلة بولية  تاجنانت  ببلدية  .اأثري 
يف للبحث  الوطني  املركز   تاأ�س�س 
ثار الآ وهو CNRA علم   ،2005  يف 
علمي طابع  ذات  عمومية   موؤ�س�سة 
الثقافة ل��وزارة  تابع   وتكنولوجي 
ودرا���س��ات بحوث  اإج���راء   ومهمته 
خمتلف ا�ستغالل  و  ث��ار  الآ علم   يف 
بالإ�سافة ذلك،  عن  الناجمة   النتائج 
ثرية الأ العمليات  يف  امل�ساركة   اإىل 

الإلكرتوين ملوقعه  وفقا  .الوقائية، 
ق/ث

عَر�س بني�ي�رك الفن اجلزائري املعا�سر يمُ

رّكز على علم االآثار املغم�ر باملياه 

املركز ال�طني للبحث يف علم االآثار 
يخ�س�س العدد الثاين ملجلة "اأن اأ اأ" 

و29    28 يف  الثقافة  وزارة  تنظم 
لقاء  العا�سمة،  باجلزائر  املقبل  مار�س 
م�رشح  م�ستقبل  و  راهن  حول  وطنيا 
اجلديدة"  "القوانني  التعاونيات يف ظل 
و  امل�رشحي  امل�سهد  �ستنظم  التي 
مب�سارح  املتعلقة  امل�رشحية  املمار�سة 
اخلا�سة،  امل�رشحية  الفرق  و  الدولة 

الثقافة. لوزارة  بيان  وفق 
�سينظم  -الذي  اللقاء  هذا  �سيكون  و 
الوطني  امل��ه��رج��ان  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
م��ام  اأ مفتوحا  امل��ح��رتف-  للم�رشح 
امل�رشحية  الفرق  و  التعاونيات  كل 
امل�ساركون  �سيناق�س  حيث  امل�ستقلة 
و  القانوين  باجلانب  تتعلق  موا�سيع 
امل�رشحية  للموؤ�س�سات  القت�سادي 

والتكويني. التنظيمي  اجلانب  كذا  و 
�سادق  ق��د  ال���وزراء  جمل�س  ك��ان  و 

الدوري  اجتماعه  يف  املا�سي،  الأحد 
رئي�س  برئا�سة  العا�سمة،  باجلزائر 
املجيد  ع��ب��د  ال�����س��ي��د  اجل��م��ه��وري��ة 
وزي��رة  قدمته  ع��ر���س  على  ت��ب��ون، 
ح��ول  دودة  ب��ن  م��ل��ي��ك��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�سناعة  و  الثقافة  قطاع  تطوير 

. فية ا غر تو ل�سينما ا
ا�سرتاتيجية  اقرتاح  العر�س  ت�سمن  و 
 2020 الفرتة  يف  القطاع  هذا  لتطوير 
ركائز،  ث��الث  على  تقوم   2024  –
بالفن  ال�ستمتاع  على  الرتبية  بينها 
الهتمام  خالل  من  هذا  و  الفكر،  و 
امل�سارح  هيكلة  اإعادة  و  الطفل  مب�رشح 
ال�سغرية  امل�سارح  اإطالق  و  اجلهوية، 
تاأهيل  اإعادة  عن  ف�سال  البلديات  يف 

امل�رشفني. و  املكونني 
ق/ث

يف 28 و29 مار�س املقبل

لقاء وطني ح�ل راهن وم�ستقبل م�سرح 
التعاونيات

افتتاح  اأ�س" يف  بي  "جي 
اأيام ال�سارقة امل�سرحية 

باالإمارات
للم�رشح اأ�س"  بي  "جي  اجلزائرية  امل�رشحية   تفتتح 
ال�سارقة ي��ام  لأ ال30  ال��دورة  اجل��زائ��ري،   الوطني 

املحلية لل�سحافة  وفقا  بالإمارات،  .امل�رشحية 
ليف تاأ من  -وه��ي  اجلزائرية  امل�رشحية   واخ��ت��ريت 
مبنا�سبة الفتتاح  حلفل  �رش�سال-  حممد   واإخ��راج 
عمان الأردنية  بالعا�سمة  املا�سي  ال�سهر   تتويجها 
عمل لأف�سل  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان   بجائزة 
العربية الهيئة  تنظمها  والتي  عربي،   م�رشحي 

العربي امل�رشح  مهرجان  اإطار  يف  .للم�رشح 
بني املعا�رش  ن�سان  الإ �سياع  اأ�س"  بي  "جي   وتعالج 
حيث بالوقت  وعالقته  مواقفه  و  مبادئه  و   اأفكاره 
وال�ستخدام وامل�رشح  ال�سينما  تقنيات  بني   متزج 
اأفكار و  ر�سائل  لتمرير  احلركة،  و  مياءات  لالإ  الكبري 
يام لأ ال30  الدورة  والتيه.وتعرف  الن�سياع   تنتقد 
م�رشحيا عر�سا   13 م�ساركة  امل�رشحية   ال�سارقة 
املناف�سة. اإط��ار  يف  عرو�س  �سبعة  بينها  اإماراتيا 
تختتم -التي  التظاهرة  هذه  خالل  اأي�سا   و�سينظم 
حول فكريا  ملتقى  املقبل-  مار�س   6 يف   فعالياتها 
ندوات اإىل  بالإ�سافة  الأكادميي  والبحث   امل�رشح 
امل�رشحي، للعمل  والت�سويق  ليف  والتاأ الإخراج   حول 
الرابع.تاأ�س�ست بالفن  املتعلقة  املوا�سيع  من   وغريها 
الثقافة دائرة  تنظمها  -التي  امل�رشحية  ال�سارقة  يام   اأ
امل�سهد ثراء"  "اإ بهدف   1984 يف  ال�سارقة-   لإمارة 

للمنظمني وفقا  املحلي،  .امل�رشحي 
ق/ث
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الت�صــّوف اليهـــودي
العق�د  الغربيةيف  الفل�سفات  ل�ج�دهم من خارجاأن�ساق  معنى  الإر�ساء  لل�ّساعني  اإغراء روحيا  وال�سينية،  الهندية  الروحية  التقاليد  االإ�سالمي،رفقة  الت�سّ�ف  �سّكل 
رقه املتن�عة اأحد هذه املكّ�نات التي  االأخرية. حيث ت�سهد معظم البلدان الغربية انت�سار ن�ادي الي�غا والتاأمل والروحانيات والريا�سات الروحية، والت�س�فبطمُ
باتت تغ�ي الدار�سني وال�سالكني. رمبا كانت اأو�ساع الت�تر التي �سهدها عاملنا يف احلقبة االأخرية، والتي اأ�سهمت�سيي�س االأديان يف زيادة حدة تاأجيجها، حافزًا الإعادة 
اكت�ساف املخزون الروحي الذي ت�ارى يف غمرة ال�سرامة امل�ؤ�س�ساتية والنزعةالت�سريعية املت�سددة. من هذا الباب غدا الرتاث الروحي يف االأديان ال�سرقية الهندية 

وال�سينية متاَبعا وحمتذى، وباملثل الرتاث الروحي العائد لدين االإ�سالم، رغم م�جة االإ�سالم�ف�بيا ال�ساغطة التي يتعر�س لها.

الن�سغال  تنامى  العام،  ال�سياق  هذا  �سمن 
بفعل  الغرب، ولي�س  اليهودي يف  بالت�سوف 
تراث  باليهود من  امل�سيحي  الغرب  ما يجمع 
يف  واجللي  يحُت�سّور.  قد  كما  م�سرتك  كتابي 
اأن  الغرب،  يف  اليهودي  بالت�سوف  الهتمام 
الرتاث،  هذا  اأبناء  من  هم  به  املن�سغلني  جّل 
اأو لنقل من اليهود، يف حني ما ميّيز الن�سغال 
منها  عاد  ما  �سواء  الأخرى،  باأنواعالت�سوف 
وال�سيني،  الهندي  اأو  الإ�سالمي  للرتاث 
فاإن املتابعيناأو الدار�سني اأو ال�سالكني هم من 
التقاليد  اأهاليتلك  َعّد  يحُ ورمبا  اأ�سا�سا.  الغربيني 
امل�سار اإليها–الإ�سالمية وال�سينية والهندية- 
ي�ستغل  مبا  قّدموه  ما  قارنا  لو  ين  املق�رشّ من 

عليه الغرب.
يف هذا املناخ املتطّلعاإىل اإعادة اكت�ساف املرياث 
جو�سيبي  الإيطايل  الدار�س  اأع��ّد  الروحي، 
�سدر  موؤّلفًار�سينا   )1935-2017( لرا�س 
اليهودي"،  "الت�سوف  وفاتهبعنوان  بعد 
م�سامني  ح��ول  قّيمة  خال�سة  فيه  عر�س 
من  هو  ولرا���س  اليهودي.  الروحي  الرتاث 
املهتمني  الإيطاليني  اليهود  الدار�سني  كبار 
مبو�سى  وحتديدا  الو�سيطة،  اليهودية  باحلقبة 
يف  بارزة  منا�سب  الرجل  �سغل  ميمون.  بن 
توىل  كما  اإيطاليا،  يف  اليهودية  احلاخامية 
جامعة  يف  اليهودي  الفكر  تاريخ  تدري�س 
املوؤلفات  من  جملة  ن�رشه  جانب  اإىل  ميالنو 
كما  اليهودي  ال�ساأن.والت�سوف  يف  القّيمة 
ذلك  هو  لرا���س،  جو�سيبي  موؤلف  يعر�سه 
بني  حميمة  لة  �سِ خلق  اإىل  الهادف  امل�سعى 
الت�سوف  على  ي�سفي  مبا  واإلهه،  اليهودي 
بهذا املعنى �سبغًة روحية متوهجة تتطلعاإىل 
بلوغ الوجد. حيث ي�سعى ال�سويف اإىل نحت 
عي�س  يردفها  املقّد�س  املقول  فهم  يف  مقاَربة 
وبكلمة  الظاهرة.  املعاين  يتخطى  مبا  جتربة 
ال�سياق  -�سمن  ال�سويف  الفكر  موجزة، 
مبا�رش  هو  ما  لتجاوز  تطلٌع  هو  اليهودي- 
عماده  الأ�سياء،  غور  اإىل  والولوج  وح�سي 
وذلك  ال��واق��ع،  تعّمر  التي  الرموز  تاأويل 
واملقا�سد  الثاوية  ال��دللت  بلوغ  بق�سد 
عام  نطاق  وعلى  الإل��ه��ي.  للمراد  اخلفية 
الكتاب  اليهودي،وفق  الت�سوف  يتجّلى 
الأوىل  متمايزتني:  خا�سيتني  املذكور،�سمن 
والثانية  التقوية  ب�سبغةاملمار�سة  ت�سطبغ 
بطابع التعقاللتاأملي. �سمن اخلا�سية الأوىل 
يلّحالت�سّوف على عن�رشْي الت�سليم والر�سى 
بق�سد بلوغ اليقني، بو�سفهما ال�سبيل والأداة 
اإلهه؛  ملراودة توّحد حميم لذات املت�سوف مع 
والرتانيم  والأذك��ار  ال�سلوات  حتوز  حيث 
رفيعًة.  مكانًة  ال�سياق،  هذا  والأدعية، �سمن 
العقلية  الثانية،  اخلا�سية  ت�سطبغ  حني  يف 
والتاأملية، �سمن التجربة ال�سوفية، بال�سعي 
اأو  وبارئه،  العبد  بني  تو�سيحال�سلة  اإىل 
و�سمن  وال��ك��ون.  اخلالق  بني  ع��ام  ب�سكل 
اخلا�سية الأخرية يندرج توا�سج بني الت�سوف 
القرون  اإب��ان  اليهودية  الدينية  والفل�سفة 
للوهلة  لحتمايزجلي  واإن  حتى  الو�سطى، 
الفل�سفي،  والبحث  الت�سوف  بني  الأوىل 
امل�سائل.فاإن  به  تحُقاَرب  الذي  النهج  مبوجب 
منطقي،  بناء  على  تقوم  الدين  فل�سفة  تكن 
حد�سية  مغامرة  على  يقوم  الت�سوف  ف��اإن 

"ذوقوا  املزامري  �سفر  ذلك  خّل�س  كما  ذوقية، 
وانظرو ما اأطيب الرب، طوبى للرجل املتوكل 

عليه" )املزمور 34: 8(.
اليهودي  الت�سوف  م�سامني  على  وبناء 
الروحي  ال��رتق��ي  ح�رش  ميكن  املت�سّعبة، 
م�ستوى  م�ستويات:  ثالثة  وفق  وتو�سيفه 
لقي.  خحُ وم�ستوى  نف�سي،  وم�ستوى  لهوتي، 
باحت�سان  الأول  امل�ستوى  ين�سغل  حيث 
من  والإله،  الإن�سان  بني  الو�سيطة  الكائنات 
وين�سغل  لمرئية؛  وكائنات  واأرواح  مالئكة 
الإن�سان  تطوير  كيفية  ببيان  الثاين  امل�ستوى 
مداركه احلد�سية باعتماد الريا�سات الروحية 
بق�سد بلوغ مقام ال�سفافية؛ يف حني ين�سغل 
الرتقي  تطبيق  بل  �سحُ ببيان  اخلحُلقي  امل�ستوى 

يتواجد  حيث  احل��ي��اة،  يف  وال��ت��ع��ايل 
عنه،  ويت�سامى  الكون  يف  ال�سويف 

ويح�رش يف اخَللق وهو مهاجر لهم.
التاريخي  بالإطار  الإحاطة  تبدو 
جو�سيبي  اأو�سح  كما  �رشورية، 
من  ال��ق�����س��م��الأول  لرا����س يف 
الكتاب املعنون بالفكر ال�سويف، 
والتطورات  التحولت  لإدراك 
الروحي  الرتقي  بها  مّر  التي 
اليهودي. وهو ما ميكن توزيع 
اأرب��ع  اإىل  الت�سوف�سمنه 
حقب بارزة. حيث جند الفرتة 
املبكرة،التي  التوراتية 
عن  احلديث  فيها  يتعّذر 
بّينة  �سوفية  ت�سورات 
�رشفة.  �سياغات  اأو 
ف��احل��ي��اة ال��دي��ن��ي��ة يف 
ما  يلّفها  الطور  هذا 
عليه  نطلق  اأن  ميكن 
ال�سويف"،  "الوعي 
حيث ت�سيع م�سحة 
�سفافة  دي��ن��ي��ة 
ت��ط��غ��ى ع��ل��ى 

وعلى  الذات  روؤية 
متّثل الكون.تلي ذلك فرتة قدمية، اأو ما بعد 

التعاليم  بكثافة  متميزة  فرتة  وهي  توراتية: 
تزال  ال�سوفيةل  الت�سورات  حيث  الباطنية، 
كافة  عانقت  واإن  حتى  الت�سكل،  طور  يف 
القّباله:  فرتة  تاأتي  ثم  الدينية.  احلياة  مظاهر 
ظهور  �سهدت  ومتداخلة،  ممتدة  فرتة  وهي 
اأر�ست  التي  املرجعية  الأعمال  من  العديد 
اأنه  واملالحظ  النظريال�سويف.  البناء  معامل 
م�سامني  الفرتة  هذه  على  هيمنت  ما  غالبا 
)ال�سفر  بهري'  '�سفر  هما  ب��ارزْي��ن  عملنْي 
الباهر اأو �سفر امل�رشق( و'�سفر الزوهار')�سفر 
ال�سياء اأو �سفر الإ�رشاق(، اللذْين مّثال حجرْي 
لن�سل  عامة.  اليهودي  الت�سوف  يف  زاوية 
احلا�سيدية  ف��رتة  وه��ي  الأخ��رية  الفرتة  اإىل 
احلديثة التي �سهدت بروز خط ديني، فكري 
اليهودمين  ال�ستات  يف  دّب  مبا  متاأّثر  وعملي، 
التقوي، وهي فرتة  املنزع  متلمل ويغلب عليه 
م�سوبة بال�رشاعات التاأويلية املت�ساربة داخل 

الفكر اليهودي.
الفكر  تطور  الت�سوف،�سمن  تنازعت  فقد 
وفل�سفية.  روحية  اليهودي،روؤيتان  الديني 
اأحد  كوردوفريو  يعقوب  بن  مو�سى  ي�رشح 
املن�سغل  القّبايل،  بني  الفرَق  القّباله  اأعالم 
باملقولت  املن�سغل  والفيل�سوف،  بالأ�رشار، 
العقلية قائال:يبدو عمل الأول كمن يحملكي�سا 
فحواه، يف  ويدرك  فيه  ما  يعي  عاتقيه،  على 

حني يبدو عمل الثاين، الفيل�سوف، تتّبعًا عرب 
لكت�ساف  واملالحظة  وال�ستقراء  التعقل 
بّينكوردوفريو  واجلليكما  الكي�س.  فحوى 
اأجهد نف�سههو غري قادر  الفيل�سوف مهما  اأن 
على الإحاطةبغور ما يعتمل يف ذات املوؤمن، 
وعي  بلوغ  مبقدوره  احلالت  اأق�سى  وهو يف 
النا�س  عالقة  يحكم  ال��ذي  ذلك  اأي  اأفقي، 
تقتل"  "ل  مثل  ببع�س،  بع�سهم  اخلحُلقية 
ذلك  بلوغ  بو�سعه  ولي�س  ت�رشق"،  "ل  اأو 
املتناهي  الكائن  بني  الرابط  العمودي  الوعي 
احلد�س  قدرات  لنتفاء  الالمتناهي،  والكائن 
من  م�ستوى  يتحقق  حاملا  اأن��ه  لديه.فاجللي 
القرب العمودي لدى ال�سالك الروحي، يغدو 
متي�رشا له الفناء يف ذات الله، وهو �سكل من 
تعود  لرا�س،  يقّدر  الت�سوف،كما 
ج��������ذوره 

ف��ي��ل��ون  اإىل 
التوا�سل  يرتئياأن  الذي  الإ�سكندري، 

اأي  الذات"،  من  "اخلروج  يقت�سي  الرب  مع 
اإلغاء  اأخرى،  بعبارة  اأو  'الوجد'،  مقام  بلوغ 
مدارك العقل واحلوا�س واإطالق فوران الوجد.
موؤلف  �ساحب  ي��ذه��ب  الإط����ار  ه��ذا  يف 
اأنالقّبالهتقت�سي  اإىل  اليهودي"  "الت�سوف 
الإمل��ام  اأراد  مل��ن  و�ساملة  معمقة  درا���س��ة 
ذلك  فدون  ال�سوفية،  الت�سورات  بتطورات 
الت�سوف  بت�سعبات  ال�سائب  الإمل��ام  يتعذر 
الرتاث  يف  امل�سارالقّبايل  ظهر  اليهودي.فقد 
احلقبة  اإبان  وذلك  ما،  نوعا  متاأخرا  اليهودي 
الثاين  القرن  منتهى  مع  تقريبا،  الو�سيطة 
ن�س  ��َع��ّد  يحُ الج���رتاح  ه��ذا  و�سمن  ع�رش. 
احلا�سنللفكر  الرمزي  الإطار  الباهر"  "ال�سفر 
يف  الباهر"  "ال�سفر  ظهور  ك��ان  القّبايل. 
بروفان�س،  منطقة  يف  حتديدا  اإ�سبانيا  �سمال 
بروزالعديد  �سهدت  التي  ذاتها  وهيالفرتة 
من احلركاتاليهودية املتاأثرة باجلدل الإ�سالمي 
يف الأندل�س.وبالتمعن يف القّباله ميكن القول 
وللباطنية  املرجعيةالأثريةللت�سوف  اإنها 
ال�سبل،  �ستى  تو�ّسلتعربها  وللثيو�سوفية، 
الألوهية  بلوغ�رّش  بهدف  والعقلية،  الروحية 
هو  فالقّبايل  لها.  امل��وؤدي��ة  ال�سبل  ور�سم 
�سالك طريق الله، من خالل اكت�ساف �سفاته 

بالنتهاءعن  ذل��ك  اأك��ان  جتلياته،  ومظاهر 
منهياته اأومبراعاة اأوامره بق�سد خو�س معراج 
واجللياأن  بها.  والتعايل  الروح  تنزيه  عماده 
الرتاث القّبايل الرثي واملتنوع، قد متحور على 
مدى قرون حول الزوهار، رافعا اإياه اإىل درجة 
القدا�سة جنب "الأ�سفار املقد�سة"،ول زال هذا 
والتقدير  بالإجالل  يحظى  املحوري  املوؤلف 
غرار  ال�سوفية على  الأو�ساط  اليوم يف  اإىل 
التوراة والتلمود. فالكتاب الذي متحور اأ�سا�سا 
حول التاأمل يف م�سامني التوراة، واإن مل يلتزم 
يف ذلك منهجية وا�سحة وغلب عليهالتطرق 
والتاأويل  التف�سري  يف  متداخلة  موا�سيع  اإىل 
الق�سايا  �سمن  وعقدية  فقهية  حلّلم�سائل 
املطروحة حينئذ، واإن نحُ�سب الكتاب اإىل الربي 
الكبري،  امل�سنا  معلم  يوحاي،  بار  �سمعون 
)املتوفى �سنة 160م(، اأي �سمن بيئة التاأليف 
الفل�سطينية )يف منت�سف القرن الثاين 
بنية  نقد  امل���ي���الدي(،ف���اإن 
تك�سف  وم�سامينه  الكتاب 
اإىل فرتة  اأعيد  واإن  التاأليف  اأن 
م�سدرية  عن  بحثًا  متقدمة، 
القدم،  يف  موغلة  تاأ�سيلية 
يعود  متاأخٌر  نتاٌج  الواقع  فهو يف 
ما  وهو  ع�رش،  الثالث  القرن  اإىل 
يذهب اإليه الباحث املعروف جر�سوم 
ينتقد  حيث   .)1897-1982( �سولم 
الكتاب  الإيغال يف م�سدرية  �سولم 
وين�سب  ال��ث��اين(،  )القرن  التاريخية 
1250-( ليون  مو�سى  اإىل  �سياغته 
1305م(.هذا وقد اعتمد الدار�س �سولم 
اأ�سا�سا،  اللغوي  التحليل  على  نقده  يف 
اأ�سد  تختلف  الزوهار  اآرامية  اأن  م��ربزا 
ول  والتلمود،  الرتجوم  اآرامية  الختالفعن 

نعرث على �سلة رابطة.
يف  لرا�س  جو�سيبي  يحاول  اآخر  جانب  من 
الق�سم الثاين املتعلق بانت�سار الفكر ال�سويف 
يف  مهمة  وق�سايا  حمطات  اإىل  التعر�س 
غرار  على  اليهودية،  الدينية  الت�سورات 
القول بالتنا�سخ وظهور احلركات امل�سيائية. اإذ 
مبوجب التاأثري العميق للقّباله على الت�سوف، 
اإىل  التطرق  الدار�سني  من  العديد  ح��اول 
مو�سوع الروح، وهي من املوا�سيع ال�سائكة 
التي تعددت الروؤى ب�ساأنها. حيث جند ما ي�سبه 
الإجماع بني القّباليني يف القول بهجران الروح 
ج�سد  املتوفىواحللولفي  ج�سد  املمات  بعد 
القائلون  عرّب  وقد  ثانية.  جتربة  لتعي�س  اآخر، 
مبفردة"غلغول"التي  الرحلة  تلك  عن  بذلك 
بن  �سموئيل  ترجمها  والتي  ال��دوران،  تفيد 
ممن  كثريا  اأن  غري  "التحول".  بكلمة  تيبون 
حتت  حادثا  الأمر  اعتربوا  التوجه  هذا  انتقدوا 
تاأثري الديانات الوثنية التي طفح بها ال�رشق، 
والتي وجدت �سندا يف الديانات الهندية التي 
القّباليون  بالتنا�سخ.ي�ستند  القول  اإىل  تذهب 
يف دعم قولهم بالتنا�سخ )غلغول( اإىل ما يرد 
يف �سفر التكوين، الإ�سحاح 38 واإىل ما يرد 
فاإذا   .)4-10  :25( الإ�سحاح  التثنية  �سفر  يف 
ملَزمةبعبور  روحه  فاإن  خطيئة  اقرتفاملرء  ما 
جتربة ترقٍّ نحو الطهر، بق�سد ا�ستعادة النقاء 
الأول. وهذا الهجران والرتحلللروح من هيكل 
ج�سدي اإىل اآخر، ميكن اأن ينحّط اإىل احليوان اأو 

النبات وحتى اإىل اجلماد وفق املعتقد القّبايل.
املطروحة  الأخرى  الدينية  الق�سايا  جملة  من 
ن�سيد  �ِسفر  تاأويل  م�ساألة  الق�سم،  هذا  يف 
الأن�ساد املن�سوب للنبي �سليمان )ع(. فالن�سيد 

هو ن�ّس �سعري جن�سي بني عا�سق وع�سيقته. 
التو�سيف  جلراأة  نظرا  الت�ساوؤلت  عديد  اأثار 
غراميةح�ّسيةبني  حرقة  ع��ن  املاجناملعرّب 
حّدالفتنة.  بالآخر  اأحدهما  كلف  ع�سيقني، 
مل�ساجعة  العا�سقة  بت�سوق  ي�ستهاّللن�س 
يبيت،ولتتكثف  ثدييها  عند  ال��ذي  حبيبها 
اجلن�سانية  اأم���ام  احل�سية.ولكن  امل�ساهد 
الديني  املفرطة لن�سيد الأن�ساد اقت�سى اخلحُلق 
تف�سريا  واإع��ط��اءه  الن�س  م�سامني  تاأويل 
و�سعبه.  يهوه  بني  رمزياي�سموبالعالقة 
الفا�سحةالتي تطبع  الغرام  لغة  اأن  واملالحظ 
الّن�سيد لي�ست غريبة عن لغة الع�سق ال�سويف 
كّلما  جتْن�سنا  تعرف  التي  اللغة  تلك  عموما، 

ارتقى ال�ّسالك مدارج املحّبةواملكابدة.
ف�سال عن ذلك،من الق�سايا الجتماعية املهمة 
املطروحة يف هذا الق�سم حركات اخلال�س مثل 
م�سامني  �سّكلت  واحلا�سيدية.فقد  ال�سباتية 
اليهود  جلموع  قويا  حافزا  الرمزية  الزوهار 
حازت  حيث  اخلال�سية.  بالدعوات  للت�سبث 
فكرة اخلال�س امل�سيائي مكانة متميزة �سمن 
زيفي  �سبتاي  احلركات.كان  ه��ذه  اأن�سطة 
ال�ستات  هزت  كربى  رمزية  ملحمة  �سانع 
املخل�س  ّدفيها  عحُ )1667-1665م(  اليهودي 
والهادي اإىل جنة التوراة املوعودة؛لكن اهتداء 
الفجئي  والتخلي  الإ�سالم  اإىل  زيفي  �سبتاي 
كربى  انتكا�سة  امل�سيائيمّثل  املنزع  ذلك  عن 
حقيقية.  متاهة  يف  اأتباعه  تركت  للحركة، 
مل  ل�سبتاي  القوي  الروحي  النفوذ  وبفعل 
يجد التاأوياللباطني من تف�سري لتحوله �سوى 
ِبو�سمهب�"القّدي�س املذنب". مل تكن احلا�سيدية 
على  فعل  رّد  �سوى  الواقع  يف  )احلا�سيدمي( 
املرجو متحققمن  ال�سباتية،معتربةاأن اخلال�س 
خالل التوحد احلقيقي مع الله ولي�س بو�ساطة 
امل�سار  عن  تنحرف  اأن  ميكن  اإعجازية  زعامة 
زيفي.  �سبتاي  م��ع  ح�سل  كما  ال��ق��ومي، 
لي�س  احلا�سيدي،  املنظور  فاليهودي،وفق 
م�سار  يف  التدخل  اأو  التاريخ  باأحداث  معنيا 
الكون، على غرار ما فعله �سبتاي زيفي، بل 
يرتكز مفهوم اخلال�س لديه يف روحه ل يف 

مالحقةهدف طوباوي م�سيحياين.
خال�سا  �سّكلتاحلا�سيدية  املنظور  هذا  من 
وبح�سب  وروحيا.  اجتماعيا  لليهود  مزدَوجا 
األيعازر )1758-1700( موؤ�س�س  اإ�رشائيل بن 
معرفة  يف  الدين  جوهر  يتمثل  ل  احلركة، 
الرب،  مع  ال�سويف  الحت��اد  يف  بل  التوراة، 
العبادة  على  بالرتكيز  بلوغه  يتي�رش  ما  وهو 
هو  فالرب  األيعازر  بح�سب  ودائما  والتوراة. 
هو  وبالتايل  العامل  وميالأ  الكون  يف  حا�رش 
اإليه  تذهب  ما  وبح�سب  اليهودي.  من  قريب 
احلا�سيدية فاإن "بعل �سيم"، اأو احلائز على �رّش 
الترتاغراما  اأ�رشار  علم  ميلك  الإلهي،  ال�سم 
)يهوه(، الذي ميكن بوا�سطته اجرتاح املعجزات.
العر�س  ه��ذا  خ��ت��ام  يف  ن�سري  اأن  ح���رّي 
اليهودي"،على  "الت�سوف  كتاب  اأن  اإىل 
التاأثري  عن  يتغافل  اأو  وعمقه،يغفل  كثافته 
يف  الإ���س��الم��ي  ال�سويف  ل��ل��رتاث  الكبري 
فيالأو�ساط  املتطور  اليهودي،  الت�سوف 
املقولت  حماكاة  عن  الأندل�سية،ناهيك 

ال�سوفية الإ�سالمية.
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 كيف تتعامل عند ال�سك يف وج�د �سخ�س 
م�ساب بفريو�س ك�رونا داخل منزلك؟ 

 االأ�سخا�س الذين ال يتناول�ن 
الف�اكه واخل�سراوات اأكرث 

عر�سة ال�سطراب القلق 

 على الرغم  اأن طولك يعتمد على علم 
الوراثة اإل اأنهناك طرق ميكنك من خاللها 

زيادة طول اأطفالك، من خالل هرمون 
النمو الب�رشي )HGH( الذى 

ميكنه اأن  يجعلهم اأطول، 
وهناك اأطعمة ميكنك 
تناولها ي�ساعد على 

حتفيز اإنتاج هرمون النمو 
يف اجل�سم، وفقا ملوقع " 

."foodeatsafe
واأكد التقرير، اأنه من 

اأهم اخلطوات التى 
ميكنها فى امل�ساعدة 

فى زيادة هذا 
الهرمون  

، تناول 
جمموعة 

متنوعة من 
الأطعمة 
ال�سحية 

وجتنب 

ال�سكر واحلفاظ على الوزن املنا�سب، 
وهناك بع�س العنا�رش الغذائية التي 
ت�ساعد يف زيادة طول طفلك، ومنها:

-امليالتونني
قبل النوم تناول وجبة خفيفة  من  

الأنانا�س حيث  اأنه يحتوي على هرمون  
ال�سريوتونني، وهو هرمون يتم ت�سنيعه 

من  امليالتونني الذي ي�ساعدك على النوم 
ب�سكل اأف�سل ويزيد من اإنتاج ج�سمك 

لهرمون النمو، و من �سمن الأطعمة 
الغنية به الكريز والفول ال�سوداين والذرة 

والطماطم والعنب والرمان والزيتون 
وال�سوكولته واخليار والأرز وال�سعري 

وال�سوفان، وعني اجلمل، وبذور عباد 
ال�سم�س وبذور الكتان.

-اأرجينني
  حم�س اأميني، يزيد من اإفراز هرمون 

النمو، وت�سري الدرا�سات اإىل اأنك حتتاج 
منه حوايل 20-15 جراًما يومًيا، والأطعمة 

الغنية به الدجاج وبذور اليقطني وفول 
ال�سويا والفول ال�سوداين.

-الربوتني

 اإذا كنت تريد اأن تنمو ، فاأنت بحاجة 
اإىل عن�رش  الربوتني، فاجل�سم  ي�ستخدم 
الأحما�س الأمينية يف الربوتني لإن�ساء 

جميع الأن�سجة من الأع�ساء اإىل العظام، 
ولقد ثبت اأن حلم البقر ي�ساعدك يف ت�سنيع 
L-orthinine ، وهو حم�س اأميني يلعب 

دوًرا يف اخلاليا ال�سليمة.
-فيتامني د

 حتتاج اإىل فيتامني )د( للحفاظ على �سحة 
العظام و الع�سالت، كما اأنه يحميك من 

ال�رشطان وارتفاع �سغط الدم، ويقلل 
فر�س الإ�سابة بال�سكر،  ولذا عليك 

التعر�س لأ�سعة ال�سم�س، وتناول هذه 
الأطعمة  التونة واملاكريل وال�سلمون 
واحلليب  وكبد اللحم واجلنب و�سفار 

البي�س.
-الكال�سيوم

 الكال�سيوم من العنا�رش الغذائية الهامة، 
فاإذا كنت تريد اأن تنمو اأطول فعليك تناول 

الأطعمة الغنية به، كاحلليب  واملك�رشات 
والفا�سوليا وال�رشدين، كما اأنه يحافظ 

علي �سحة الأ�سنان والعظام، والع�سالت.

 ك�سفت درا�سة علمية جديدة اأن البالغني، الذين يتناولون 
كميات منخف�سة من الفاكهة واخل�رشوات، لديهم احتمالية 

اأكرب لالإ�سابة با�سطراب القلق، ح�سبما ذكر املوقع الطبى 
."HealthDayNews" الأمريكى

 ووفًقا للدكتورة كارين دافي�سون، ع�سو هيئة تدري�س العلوم 
ال�سحية، ومدير خمترب املعلوماتية الغذائية يف جامعة كوانتلني 

للفنون التطبيقية )KPU( وزميل جمموعة اأبحاث الرعاية 
الأولية فى كندا: " بالن�سبة لأولئك الذين ي�ستهلكون اأقل من 
3 م�سادر للفواكه واخل�رشوات يومًيا، هناك كان على الأقل 
24 يف املئة احتمالت اأعلى يف ت�سخي�س ا�سطراب القلق".

ا جزئًيا النتائج املرتبطة بتدابري  واأ�سافت :« »قد يف�رشهذا اأي�سً
تكوين اجل�سم نظًرا لزيادة م�ستويات الدهون الكلية يف اجل�سم 

اإىل ما يزيد عن 36 يف املائة، وزاد احتمال ا�سطراب القلق 
باأكرث من 70 يف املائة«.. وتابعت:« قد تكون زيادة الدهون يف 

اجل�سم مرتبطة بزيادة اللتهاب .
وت�سريالبحوث النا�سئة اإىل اأن بع�س ا�سطرابات القلق ميكن 

اأن ترتبط باإلتهاب«.. وبالإ�سافة اإىل تدابريالنظام الغذائي 
ا انت�سار ا�سطرابات القلق ح�سب  وتكوين اجل�سم، يختلف اأي�سً

اجلن�س واحلالة الجتماعية والدخل والعديد من امل�سكالت 
ال�سحية.

 وقالت الدكتورة » كارين كوبايا�سي«، الأ�ستاذ امل�ساركة 
يف ق�سم علم الإجتماع واأحد الباحثني يف معهد ال�سيخوخة 

ومدى احلياة بكندا: » تتوافق نتائجنا مع الأبحاث ال�سابقة التي 
ا اإىل اأن الن�ساء اأكرث عر�سًة ل�سطرابات القلق  اأ�سارت اأي�سً

من الرجال«. 
 واأو�سح الباحثون اأن الأمل املزمن والظروف ال�سحية املتعددة 

جتعل احلياة غري متوقعة للغاية، وميكن اأن تكون م�سدر قلق .. 
واأ�سافوا :« قد يواجه املهاجرون عدًدا ل يح�سى من التحديات 

املرتبطة باإعادة التوطني يف بلد جديد ، مبا يف ذلك احلواجز 
اللغوية والفقر وال�سعوبات يف احل�سول على موؤهالت معرتف 

بها ودعم اجتماعي حمدود.

 قال موقع" CNN "، الإخباري 
اإن اأف�سل طريقة لتحديد ما 
اإذا كان لديك الفريو�س من 

عدمه هي اإجراء الختبار، فاإذا 
ظهرت عليك حمى اأو �سعال 

اأو �سيق يف التنف�س خالل 14 
يوًما، فات�سل بطبيبك على 
الفور، اإذا كنت على ات�سال 
وثيق ب�سخ�س �سافر واأظهر 
هذه الأعرا�س، فيجب عليك 

الت�سال بالطبيب، ح�سب مركز 
ال�سيطرة على الأمرا�س.

واكد املوقع: �سيعمل طبيبك 
بعد ذلك مع ق�سم ال�سحة 

العامة يف منطقتك ومركز 
ال�سيطرة على الأمرا�س، 

لتحديد ما اإذا كنت بحاجة اإىل 
اختبار فريو�س كورونا اجلديد 

من عدمه، قد ل يظهر ال�سخ�س 
امل�ساب الأعرا�س ملدة ت�سل 

اإىل 14 يوًما بعد التعر�س، هذا 
مثري للقلق ب�سكل خا�س، لأن 

هذا الفريو�س التاجي اجلديد 
ميكن اأن ينتقل بينما ال�سخ�س ل 

يظهر عليه اأي اأعرا�س، احلمى، 
وال�سعال، و�سيالن الأنف 

،والتهاب احللق ، و�سعوبة يف 
التنف�س، هي اأكرث الأعرا�س 

ال�سائعة لفريو�س كورونا، حيث 
انت�رش فريو�س كورونا الآن اإىل 

كل القارات با�ستثناء القارة 
القطبية اجلنوبية.

ا  وقال املوقع، اإذا كنت مري�سً
اأو ت�سك يف اإ�سابتك، يو�سي 

مركز ال�سيطرة على الأمرا�س 
بالبقاء يف املنزل اإل للح�سول 

على رعاية طبية، وعزل نف�سك 
عن غريك من الأ�سخا�س 

واحليوانات يف منزلك.
ات�سل بامل�ست�سفى قبل زيارة 

عيادة الطبيب حتى يتمكن من 
اتخاذ ال�ستعدادات ملنع الآخرين 

من الإ�سابة اأو التعر�س 
للفريو�س.

يف حالة وجود فريو�س كورونا 
ا،  امل�ستبه به، اإذا كنت مري�سً
يو�سي مركز ال�سيطرة على 

الأمرا�س بارتداء قناع للوجه، 
وتغطية الفم والأنف عند 

ال�سعال والعط�س، وتنظيف 
يديك كثرًيا، وجتنب م�ساركة 

الأدوات املنزلية ال�سخ�سية 
مع الآخرين، مثل الأواين، اأو 

الأطباق، اأو الفرا�س« ال�رشير«.

واأ�ساف املوقع، يو�سي مركز 
ال�سيطرة على الأمرا�س بارتداء 

قناع فقط اإذا اأو�سى اأخ�سائي 
الرعاية ال�سحية بذلك، يجب 
ا�ستخدام قناع الوجه من قبل 

الأ�سخا�س الذين لديهم فريو�س 
كورونا اجلديد ويظهرون 

ا، وذلك حلماية الآخرين  اأعرا�سً
من خطر الإ�سابة، مو�سحا اأن 

خماوف فريو�س كورونا اأدي 
اإىل نق�س القنعة يف جميع 

اأنحاء العامل
ب�سكل عام، يظل ا�ستخدام 

قناع الوجه اأمًرا مهًما للعاملني 
يف جمال ال�سحة، والأ�سخا�س 

ا م�ساًبا  الذين يرعون �سخ�سً
بالفريو�س، مثل من�ساأة الرعاية 

ال�سحية اأو يف املنزل، وفًقا 
ملركز ال�سيطرة على الأمرا�س، 

يف حني اأن مركز ال�سيطرة على 
الأمرا�س ل يو�سي ارتداء 

الأقنعة لعامة النا�س.

مجتمــــع هل ت�ساعد بع�س االأطعمة على زيادة ط�ل طفلك؟ 
التغذية االأطفال

بــاالأرق  الطفل  اإ�سابة  يف  كبري  دور  للتغذية  نعم 
لل�جبات  الطفل  تناول  حيث  الع�ساء،  وجبة  وخا�سة 
التي حتت�ي على كمية كبرية من ال�سعرات احلرارية 
الن�م،  عن  متنعه  التي  بالطاقة  اإمــداده  على  يعمل 
التي  لل�جبات  الطفل  تناول  اخلطرية  االأم�ر  ومن 
اإنها  حيث  ال�سكريات  من  كبرية  كميات  على  حتت�ي 
متد اجل�سم بطاقة اأكرب مما يعني ن�ساط اأكرث و�سع�بة 
الطفل  بتناول  ين�سح  لذلك  الن�م،  يف اال�ستغراق يف 
حليب  ك�ب  كتناول  الع�ساء  وجبة  على  خفيفة  ل�جبة 

دافئ حملى مبلعقة
�سغرية من الع�سل ويف�سل تناول ذلك امل�سروب قبل 

الذهاب اإىل الن�م ب�ساعتني.
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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�س: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. 

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

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

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

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

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعالم  بتحرير  -وتؤمن   6
، فحرية  والرقابة، واالحتواء السياسي  واالقتصادي 
عن  بالدفاع  وااللــتــزام  الوطن،  حرية  من  اإلعــالم 

استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات 
لذا  هو حق جمتمعي.  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  بتر  خالل  من  املعنوية  أو  الشخصية  اإلســاءة  أو 
تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع 
اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع  والوثائق  املستندات 
ستحـاط بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت 

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

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

إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر

1يتوقف o خمترع املخرطة
2عصفور جاء يف اغنية لفريوز o األرض املمتدة حتت القدمني
3طريق مبين بني مكانني مرتفعني o سجن أمريكي شهري اصبح 

مزارا للسياح ومعناه القصر
4ميسح على جسمه الدهن وغريه o نصف سكون

5نصف نورة o مكان وخمزن البيع o حيوان يعيش يف الغابات ويف 
القارة القطبية الشمالية

6جمموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان حمدد
7ما خيرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشاهبان o أشار 

بعمل شيء ما
8لسقي النبات o جزء من وحدة العملة األمريكية

 o – 9االسم االول ملناضل وبطل االستقالل يف جنوب افريقيا
خمترع التلفزيون

10نصف مفرز o خمترع الكامريا )معكوسة(

أفقــــــــــــــــــي

1خمترع الدراجة النارية 
املوتورسايكل

2خمترع اآللة الكاتبة
 o 3خمترع خط انتاج السيارات

يوصف به الِعرق البشري مبعىن أن 
له امتداد

4هدم o االسم األول ملمثل أفالم 
جيمس بوند سابق

5خمترع قضيب منع خطر الصواعق 
o نصف ناقد

6االسم األول ملخترع مكرب الصوت 
)االسم الثاين ويرمر(

7لقب ارستقراطي اورويب o زرع 
خرج من االرض

8اسم بندقية صيد معروف يف 
اخلليج العريب o خمترع املصعد 

الكهربائي
 o )رقم )معكوسة o 9نصف طاقم

سقيا االرض والزرع
10خمترع السيارة االملاين o نصف 

داكن

عمــــــــــــــودي 

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
والية ورقلة

مديرية التنظيم وال�س�ؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب امل�ؤ�س�سات امل�سنفة واملهن املنظمة

اإن وايل والية ورقلة:
 مقت�سى القان�ن رقم 84/09 امل�ؤرخ يف 04/02/1984 املت�سمن التنظيم االأقليمي البالد 

مقت�سى القان�ن 01/19 امل�ؤرخ يف 12/12/2001 املتعلق بت�سيري النفايات و مراقبتها و اإزالتها .
مقت�سى القان�ن 03/10 امل�ؤرخ يف 19/07/2003 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ستدامة .

مقت�سى القان�ن رقم 04/20 امل�ؤرخ يف 25 /12/2004 املتعلق باحلماية من املخاطر الكربى و ت�سيري الك�ارث يف اإطار التنمية امل�ستدامة 
مبقت�سى القان�ن رقم 11/10 امل�ؤرخ يف 22/06/2011 املتعلق بالبلدية.
مقت�سى القان�ن رقم 12/07 امل�ؤرخ يف 21/02/2012 املتعلق بال�الية .

مقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 94/215 امل�ؤرخ يف 23/07/1994 املحدد لق�اعد تنظيم اأجهزة االإدارة العامة يف ال�الية .
مقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 95/265 امل�ؤرخ يف 06/09/1994 املحدد لق�اعد تنظيم اأجهزة م�سالح التقنني وال�س�ؤون العامة و االإدارة املحلية و ق�اعد تنظيمها 

و عملها .
مقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 06/198 امل�ؤرخ يف 31/05/2006 الذي ي�سبط التنظيم املطبق على امل�ؤ�س�سات امل�سنفة حلماية البيئة.

مقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 07/144 امل�ؤرخ يف 19/05/2006 الذي يحدد قائمة املن�ساأت امل�سنفة حلماية البيئة.
مقت�سى املر�س�م التنفيذي 07/145 امل�ؤرخ يف 19/05/2007 املحدد ملجال تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة و م�جز التاأثري على البيئة .

البيئة لالأن�سطة يف ميدان  التاأثري على  05/10/2008 املحدد ملجال تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�سادقة على م�جز  امل�ؤرخ يف   08/312 التنفيذي  مقت�سى املر�س�م 
املحروقات .

مقت�سى املر�س�م التنفيذي 15/09 امل�ؤرخ يف 14/01/2015 املحدد كيفيات امل�افقة على درا�سة االأخطار اخلا�سة لقطاع املحروقات و حمت�اها .
مقت�سى املر�س�م التنفيذي 18/255 امل�ؤرخ يف 09/10/2018 يعدل و يتمم املر�س�م التنفيذي رقم 07/145 امل�ؤرخ يف 19/05/2007 الذي يحدد جمال تطبيق و 

حمت�ى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة و م�جز التاأثري على البيئة .
مقت�سى القرار ال�زاري امل�سرتك امل�ؤرخ يف 14/09/2014 يحدد كيفيات فح�س درا�سات اخلطر و امل�سادقة عليها .

بناء على برقية وزير الداخلية و اجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية رقم 1916 م�ؤرخة يف 18/09/2019 املت�سمنة تعيني ال�سيد / اأب�بكر ال�سديق ب��سته واليا 
ل�الية ورقلة .

مقت�سى القرار ال�الئي رقم 960 امل�ؤرخ يف 11/04/2019 املت�سمن تعيني املندوبني املحققني امل�ؤهلني للقيام بالتحقيقات العم�مية ل�سنة 2019 على م�ست�ى بلديات 
والية ورقلة .

بناء على مرا�سة مديرية البيئة ل�الية ورقلة رقم 1554 بتاريخ 19/12/2019 و املت�سمنة اإعداد قرار فتح حتقيق عم�مي .
بناء على جتديد الرتخي�س ال�ستغالل مقلع رقم PXC 3041 امل�ؤرخ يف 02/04/2017 واملت�سمنة اعداد قرار فتح حتقيق عم�مي 

بناءا على عقد االمتياز رقم : 6869 امل�رخ يف 12/12/2019 ال�سادر عن مديرية امالك الدولة ل�الية ورقلة بناءا على خمطط امل�قع والكتلة اخلا�سة مب�سروع ان�ساء 
وحدة معاجلة امل�اد الغذائية لفائدة ال�سيد : �سي�ان حممد بناءا على م�جز التاثري على البئية املقدمة من طرف املعني 

باقرتاح من ل�سيد : مدير التنظيم و ال�س�ؤون العامة.
يقرر ما يلي :

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عم�مي ببلدية حا�سي بن عبداهلل ح�ل م�جز التاأثري على البيئة اخلا�س مب�سروع ان�ساء وحدة معاجلة ال�سناعات الغذائية لفائدة ال�سيد 
�سي�ان حمم�د الكائنة بالقطعة رقم a 7  ق�سم 26 جمم�عة رقم 235   وذلك ملدة 15 ي�ما اأبتداء من تاريخ تعليق هذا القرار.

املادة 02 : يعني ال�سيد بن حبري�س عبدالرحمان مهند�س دولة مندوب حمقق يكلف بال�سهر على اإحرتام التعليمات يف جمال تعليق و ن�سر هذا القرار و كذا فتح �سجل 
مرقم و م�ؤ�سر عليه جلمع اأراء امل�اطنني ح�ل امل�سروع خالل مدة التحقيق يف االوقات و االماكن املحددة.

كما يكلف باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعل�مات التكميلية الرامية اإىل ت��سيح الع�اقب املحتملة للم�سروع على البيئة.
املادة 03: يعلق هذا القرار مبقر ال�الية ،مقر دائرة �سيدي خ�يلد ، مقر بلدية حا�سي بن عبداهلل ومكان م�قع امل�سروع كما ين�سر يف جريدتيني ي�ميتني وطنيتني على 

نفقة �ساحب امل�سروع .
املادة 04: ي��سع م�جز التاأثري على البيئة و�سجل التحقيق العم�مي على م�ست�ى بلدية حا�سي بن عبداهلل.

املادة 05: يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�سر يحت�ي على تفا�سيل حتقيقاته و املعل�مات التكميلية التي يجمعها ثم ير�سله اإىل ال�سيد : رئي�س املجل�س ال�سعبي 
البلدي لبلدية حا�سي بن عبد اهلل اىل ال�سيد ال�ايل "مدير التنظيم وال�س�ؤون العامة " حتت ا�سراف ال�سيد رئي�س دائرة �سيدي خ�يلد مدعمة براأيه ال�سريح ح�ل هذا 

امل�سروع .
املادة 06: يكلف ال�سادة :االأمني العام لل�الية، مدير التنظيم و ال�س�ؤون العامة ، مديرالبيئة، مدير ال�سناعة واملناجم، مدير احلماية املدنية ، قائد املجم�عات االإقليمية 
للدرك ال�طني، رئي�س اأمن والية ورقلة ، رئي�س دائرة �سيدي خ�يلد ، رئي�س املجل�س البلدي لبلدية حا�سي بن عبداهلل و املندوب املحقق كل يف دائرة اخت�سا�سه بتنفيذ 

هذا القرار الذي ين�سر يف ن�سرة القرارات االدارية ل�الية ورقلة.

 قرار رقم : 154  امل�ؤرخ يف 05 فيفري 2020 يت�سمن قتح حتقيق عم�مي  ح�ل 
م�جز التاثري على البيئة  اخلا�س مب�سروع ان�ساء وحدة معاجلة ال�سناعات الغذائية 
لفائدة ال�سيد : �سي�ان حمم�دالكائنة بالقطعة رقم : 7a ق�سم 26 جمم�عة امللكية 

رقم : 235 بلدية حا�سي بن عبد اهلل  دائرة �سيدي ح�يلد واليةورقلة 
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اال�سم املفق�د 
كل �س�ت من ال�سفتني؟

ملعرفة اجل�اب . عليكم بت�سطيب الكلمات 
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الكلمات
)املديح-احلقيقي-هو-الذي-يقوله-فيك-عدوك(-

)الكلمة-احل�سنة-ل يتكلف-اأكثـرمن-ال�سيئة(-)رفيعة-
العدل-العام-مرعى-نظرية-جيد-جز-عد-خل.

غاما  دا  فا�سكو   -  1498
ي�سل اإىل موزمبيق يف 

طريقه اإىل الهند.
مدينة  تاأ�سي�س   -  1565

ريو دي جانريو والتي تعد 
اأكرب املدن يف الربازيل.

حممد  م�سر  حاكم   -  1811
علي با�سا يق�سي على بقايا 

املماليك مبجزرة رهيبة 
عرفت مبذبحة القلعة.

ت�سبح  يل  ريبيكا   -  1863
اأول �سيدة من اأ�سل زجني 
حت�سل على �سهادة بالطب 

يف الوليات املتحدة.
الإثيوبية  القوات   -  1896

تهزم القوات الإيطالية 
الغازية هزمية مروعة يف 

العدوى". "معركة 



احلك�مة تبعد اجلن�ب عن مناطق الظل بر�سد 161 مليار دينار جزائري
مواطنوها ي�ستفيدون من اإعانات مبليون دينار لال�ستفادة من جتزئات اجتماعية

ك�سفت وزارة الداخلية عن تخ�سي�س 161 مليار دينار جزائري بهدف تعزيز امل�ساعي الرامية اإىل تطوير وليات اجلنوب و اله�ساب 
العليا و ذلك عرب ر�سد 282.702 قطعة اأر�سية موجهة للبناء بها.

.ي لــــوؤي 
----------------------

وزير  قال  برملاين  �سوؤال  على  ردا  و 
و  املحلية  اجلــمــاعــات  و  الداخلية 
اأنه  بلجود،  كمال   ، الإقليم  تهيئة 
تخ�سي�س  الــيــوم  غــايــة  اإىل  "مت 
موجهة  اأر�سية،  قطعة   282.702
ــة و  ــي ــوب ــن ــق اجل ــاط ــن ــامل ــاء ب ــن ــب ــل ل
قطعة   362.414 اأ�سل  من  اله�ساب 

التعمري". اأدوات  ح�سب  مربجمة 
يف  يندرج  ذلك  اأن  الوزير  اأو�سح  و 
التعليمة  م�سمون  تنفيذ  اإطار" 
 01 ــة رقــــم  ــرتك ــس ــ� امل ــــة  ــــوزاري ال
بن   2014 7جويلية  يف    املــوؤرخــة  
وال�سكن،  واملالية  الداخلية  وزارة  
العقاري  العر�س  بتطوير  املتعلقة 
اجلــنــوب  وليــــــات  يف  الــعــمــومــي 

العليا". واله�ساب 
غالف  ر�سد  "مت  باأنه  بلجود  وقال 
ديــنــار  مــلــيــار  ب161  ــدر  ــق ي مـــايل 
موجهة  دج  مــلــيــار   98 جـــزائـــري، 
مليار  و63  ال�سبكات  خمتلف  لإجناز 

لالإعانات". خم�س�سة  دج 
وبــخــ�ــســو�ــس، وليـــة اجلــلــفــة قــال 
 90 بــاإنــ�ــســاء  معنية  بــاأنــهــا  ــر  ــوزي ال
 16965 على  حتتوي  عقارية  جتزئة 
ذات  اأن  اإىل  م�سريا  اأر�سية،  قطعة 
مايل  غــالف  من  ا�ستفادت  الولية 
دينار  مليارات  3ر5  قدره  اإجمايل 

جزائري.
اأن  بــلــجــود  د.  ذكـــر  وبــاملــنــا�ــســبــة، 
اله�ساب  و  اجلنوب  مناطق  حتديد 
للمر�سوم  طبقا  حمـــددة   ، العليا 
 23 يف  ــــوؤرخ  امل  06-485 تــنــفــيــذي 
بال�سندوق  املتعلق  و   2006 دي�سمرب 

اجلنوب  مناطق  بتطوير  اخلــا�ــس 
 06-486 الــتــنــفــيــذي  ــوم  ــس ــر� امل و 
 ،2006 ديــ�ــســمــرب   23 يف  املـــــوؤرخ 
بالتنمية  اخلا�س  ب�سندوق  املتعلق 

العليا. لله�ساب  القت�سادية 
املمنوحة  الإعـــانـــات  وبخ�سو�س 
الرا�ــســي  قطع  مــن  للم�ستفيدين 
الجتماعية  التجزئات  اإطـــار  يف 
بهذا  التكفل  مت  العليا،  اله�ساب  يف 
 03 ــادة  امل لأحــكــام  وفقا  الن�سغال 
 235-10 التنفيذي  املــر�ــســوم  مــن 
املحدد   ، اأكتوبر2010   5 يف  ــوؤرخ  امل
ــاعــدات املــبــا�ــســرة  ملــ�ــســتــويــات املــ�ــس
املــمــنــوحــة مــن الـــدولـــة لقــتــنــاء 
ــي و  ــف ــاء ري ــن �ــســكــن اجــتــمــاعــي وب
جممع  �سكل  يف  منجز  ــردي  ف �سكن 
و  ــوب  ــن اجل يف  ـــددة  حم مــنــاطــق  يف 

. العليا  اله�ساب 
املواطنن  اأن  اإىل  الوزير  اأ�سار  كما 
على  مالية  اإعانات  من  ي�ستفيدون 
م�ستوى هذه التخ�سي�سات يف حدود 
بالن�سبة  جــزائــري  ديــنــار  مليون 
الـــف   700 ــــوب،  ــــن اجل ــــات  ــــولي ل
ملناطق  بالن�سبة  جــزائــري   دينار 
اآخر،  مو�سوع  العليا.ويف  اله�ساب 
الكوارث  وجمابهة  بت�سيري  يتعلق 
الفي�سانات،  منها  خا�سة  الطبيعية 
القطاع  م�ساعي  الوزير  ا�ستعر�س 
ال�سرتاتيجية  "حتين  اإىل  الهادفة 
ــة بــاملــجــابــهــة و  ــس ــا� الــوطــنــيــة اخل
مركزا   ،" ــداث  الأح لهذه  الت�سدي 
خمتلف  بن  تن�سيق  "�سرورة"  على 
بهذا  املعنية  الــوزاريــة  القطاعات 
على  الإطار  ذات  يف  املو�سوع.و�سدد 
ــام  اإمت اأجـــل  مــن  "العمل  ــرورة   ــس �

العملية  الــقــطــاعــيــة  املــخــطــطــات 
املحلية  ال�سرتاتيجيات  ـــداد  واإع
"مواكبة  اأهــمــيــة  اإىل  مــ�ــســريا   ،"
املجال  هذا  يف  الدولية  امل�ستجدات 
لهذه  الأمثل  الت�سدي  بهدف  وذلك 
يف  ".وركز  الطبيعية  الـــكـــوارث 
تكثيف  �سرورة  ،على  املنحى  هذا 
مع  العلمية  والــدرا�ــســات   البحاث 
ن�سرها،  و  املنا�سبة  اخلرائط  اإجناز 
ت�سيري  جمال  يف  احلوكمة  وحت�سن 
ا�ستكمال  جانب  اإىل  املخاطر،  هذه 
ــة و  ــي ــون ــان ــق ــث الــقــاعــدة ال ــدي حت
امللف  بــهــذا  اخلا�سة  املوؤ�س�ساتية 
العن�سر  تكوين  ي�ستدعي  الـــذي 
ــرف عــلــى مــو�ــســوع  ــس ــ� الــبــ�ــســري امل
الطبيعية. الكوارث  خماطر  ت�سيري 

الداخلية،  وزير  ذكر  باملنا�سبة،  و 
خــالل  امل�سجلة  اخلــ�ــســائــر  بحجم 
ــــر  الــ�ــســنــتــن املـــنـــ�ـــســـرمـــتـــن اإث

عــدة  �سهدتها  الــتــي  الــفــيــ�ــســانــات 
�سنة  مت  حيث  الوطن،  من  وليــات 
الوزير--ت�سجيل  –ح�سب   2018
 53 بحوايل  قــدرت  مادية  خ�سائر 
وت�سجيل  ــري  ــزائ ج ديــنــار  مــلــيــار 
قدرت  مادية  خ�سائر  و  م�سابا   41
جزائري  دينار  مليار   77 بحوايل 

.2019 �سنة 
ــاأن  ب ــول  ــق ال اإىل  ــر  ــوزي ال خل�س  و 
"ل   الطبيعية   ــوارث  ــك ال جمابهة 
 ،" اإ�ــســافــيــة  جــهــودا  تتطلب  تـــزال 
كثري  يف   التحكم  "ب�سعوبة  مقرا 
 " تعد  الــتــي  املخاطر"  جــوانــب  مــن 
حيث  عــاملــيــا  مــطــروحــة  ا�سكالية 
ــى املــ�ــســتــوى  ــل ـــــرباء ع يــعــمــل اخل
كيفيات  اآليات  تعزيز  على  الدويل 
خماطر  ت�سيري  و  املجابهة  طرق  و 

الطبيعية". الكوارث 

15 دج   1940   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   01  مـــــــار�س   2020 م  املوافـــــق لـ  06 رجــــب   1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الأحد  
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تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  زيــارة  ــاءت  ج
للمملكة العربية ال�سعودية تعزيزا للعالقات التاريخية 
وامل�سرتكة  الهاّمة  امل�سائل  يف  وللّنظر  البلدين،  بن 
التعامالت  حجم  بلغ  حيث  للجميع،  معلوم  هــو  كما 
يف  الدولرات  من  ماليري  ثالثة  من  اأكر  القت�سادية 
اإىل  اإ�سافة  يرتفع،  اأن  املرجح  ومن  الأخرية،  ال�ّسنوات 

التفاقيات امل�سرتكة يف العديد من املجالت.
ومن املفارقات اأن اجلزائر تعي�س اأزمة توزيع  ما يطلق 
اأقــرب  الواقع  يف  هو  الــذي   –  " املدّعم  "احلليب  عليه 
و   – احلليب  من  البودرة  بع�س  اإليه  امل�ساف  املــاء  اإىل 
اجلهود  رغم  ال�سطح  اإىل  تطفو  ــة  الأزم هذه  زالــت  ما 
م�سكورا،  التجارة  وزيــر  ال�ّسيد  بذلها  التي  الكبرية 
مما  اأكرب  والع�سابة  والتالعب  الحتكار  اأيــادي  اأّن  اإّل 
ومن  مكانها،  تــرتاوح  تزال  ل  ولهذا  نت�سور،  اأن  ميكن 
مع  �سراكة  اإقامة  اأو  ا�سترياد  اإىل  اجلزائر  �ستلجاأ  ثّم 
اململكة العربية ال�سعودية، وحتديدا مع �سركة املراعي 
ال�ّسعودية التي تعترب من اأكرب ال�سركات العاملية يف هذا 
اإّل  املجال، طبعا نثمن امل�ساريع امل�سرتكة بن البلدين، 
للجميع  يبدو  كما  واآنيا  ظرفيا  يعترب  األ  احلل  هذا  اأن 

ولالأ�ستاذ الدكتور وزير التجارة ّ؟ .
اإىل  دومــا  الّلجوء  حــول  مطروحة،  تبقى  الت�ساوؤلت 
ورغم  ال�ستقالل  فمنذ  والظرفية،  الآنية  احللول 
اإىل  البرتول  برميل  اأ�سعار  واإرتفاع  البرتويل  الريع 
املتعاقبة  احلكومات  ت�ستطع  مل  دولر،   100 من  اأكر 
اأن ت�سرع يف اإقامة �سناعات للحليب من خالل ا�سترياد 
الأبقار الهولندية اأو الأملانية او...اأو غريها كما فعلت 
م�سانع  اإقامة  حتى  ول  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
اجلاهز  ال�سترياد  ذهنية  لتبقى  بحتة،  جزائرية 

حا�سرة يف كل املنا�سبات والأزمات.

 اأهال .. بحليب املراعي..
بقلم : بيزيد ي��سف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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