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بالوادي  ممر�صا   214
يطالبون وزير ال�صحة 

بحقهم يف التوظيف

حتديد 4 جماالت 
اقت�صادية لرتقية ال�صادرات 

خارج املحرقات

اإمكانية اإلغاء املجل�س الوطني لال�ستثمار والتخلي عن قاعدة 49/51 ح�سب اأيت علي اجلي�س متكن خالل فيفري من حجز 3 طائرات بدون طيار وتوقيف 373 مهاجرا

موؤ�س�سة رواد ال�سحة ت�سارع
 من اأجل البقاء

الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية, 
عي�سى بكاي:

- نحو ت�سدير 45 األف طن من »الكلينكر« اإىل اإفريقيا

22 �سخ�سا يف احلجر ال�سحي مب�ست�سفى بوفاريك  و�سع 

-  وزارة التجارة اأكدت عدم اتخاذ اأية اإجراءات ا�ستثنائية يف املبادلت التجارية مع بكني
-  "كورونا" يربك م�سانع جزائرية ت�ستورد املادة الأولية من ال�سني

-  ا�ستنئاف الرحالت اجلوية بني اجلزائر وال�سني بعد توقفها منذ 3 فيفري املا�سي

حـالـة ا�صتنفـار قـ�صوى مب�صـتـ�صـفى 
البليدة وبوفاريك ..ب�صبب كورونا

03

07 05/04

03 20

ت�صجيل   190   اعتداء على 
�صبكتي   الكهرباء و الغاز  

حملة حت�صي�صية بتما�صني حول 
اأفة املخدرات واال�صتعمال 

ال�صلبي لالأنرتنت 

 ت�صامن �صوف 

االإدارة توؤكد اأن املدرب 
عبيد باق لنهاية املو�صم 

مع الفريق 
نادي تقرت 

الطاقم الفّني عاد يف 
اال�صتئناف الأخطاء لقاء 

امل�صيلة   

غرداية 

تقرت

الريا�سة

�س 06

�س 06

�س 13

�س 13

فار�ص �صالل: اأخذت 11 مليارا للتنازل عن اأ�صهمي من �صركة بايري
خالل ا�ستئناف جل�سة املحاكمة للمتهمني يف ق�سية تركيب ال�سيارات

-  بدة حمجوب يك�سف اأ�سباب عزله من من�سبه كوزير لل�سناعة

20/05

فائ�ص البطاطا يتوا�صل واأ�صعارها 
دون 27 دج بـــالـــوادي

07ت�صاوؤل يف عمليات الت�صدير خالل هذه الفرتة

االأر�صاد اجلوية حتذر من 
هبوب رياح قوية تتجاوز 

�صرعتها 70 كم/�صا

دورة تكوينية حول 
االأورام ال�صرطانية 

ملخت�صي ال�صحة يف اجلنوب

�س 20

�س 20
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العمر مجرد رقم لنذير 
بلحاج 

تقدمه يف  رغم 
واقرتابه  ال�سن 

�سنة   40 بلوغ  من 
اأن الالعب  اإال 

ال�سابق  الدويل 
ال  بلحاج  نذير 

ويبدع  ميتع  يزال 
يف الدوري 

اأن  بعد  القطري 
ال�سيلية  فريقه  قاد 

فوز  لتحقيق 

اأمام  وثمني  مهم 
بت�سجيله  الغرافة 

قذيفة  من  هدف 
وتقدمي  �ساروخية 

�سي�ست«  اأ «
الثاين  الهدف 
نف�سه  من�سبا 

املباراة يف  رجل 
الالعبني  ح�سور 
عدالن  الدوليني 
هني. و  قديورة 

اختناق 3 اأ�ساتذة بمدر�سة  
بحي بومرزق جراء ت�سرب 

للغاز بق�سنطينة

االرتفاع  مع 
يد  ا ملتز ا

حول  الأ�سعارها 
للوقاية  العامل 

فريو�س  من 
»كورونا«، 

منظمة  ك�سفت 
ل�سحة  ا

عن  العاملية، 
متعلقة  خرافة 

ت  ما لكما با
 . لطبية ا
واأكدت 

عرب  موقع املنظمة  على  الر�سمي  ح�سابها 
االأ�سحاء  يرتدي  باأن  ُين�سح  »ال  نه  اأ »تويرت« 

عند  فقط  بارتدائها  وُين�سح  كمامات، 
بعدوى  اإ�سابته  يف  ُم�ستبه  �سخ�س  رعاية 
»�رضورة  اإىل  اأ�سارت  كما  )كوفيد19-(«. 

العطا�س«،  اأو  ال�سعال  عند  الكمامة  ارتداء 
عند  فقط  فعالة  »الكمامة  اأن  موؤكدة 

بانتظام  اليدين  غ�سل  مع  ا�ستخدامها 
مبُطهر  فركهما  اأو  وال�سابون  باملاء 

كحويل«.

منظمة ال�سحة وخرافة 
كورونا

الجزائر ثاني اأكبر منتج للدجاج في المغرب العربي
اإنتاج الدجاج يف املغرب العربي خالل �سنة واحدة ح�سب منظمة االأغذية  احتلت اجلزائر املركز الثاين يف 
ثم  دجاجة  ماليني   205 ب  املت�سدر  املغرب  خلف  ال�سنة،  يف  دجاجة  مليون   136 باإنتاج  وهذا  والزراعة 

دجاجة. ماليني  باأربعة  موريطانيا  ثم  ليبيا،  تليها  دجاجة  مليون   92 الثالث ب  املركز  تون�س يف 

الوزير  مبعوث  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  ا�ستقبل 
اجلمهورية. رئا�سة  مبقر  كالرك  جوزيف  الكندي،  االأول 

تهاين  قدم  كالرك  جوزيف  اأن  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  فاد  واأ
رئي�سا،  انتخابه  على  تبون  للرئي�س  ككل  الكندية  احلكومة 
االأمن  جمل�س  لع�سوية  تر�ُسحها  ييد  تاأ اجلزائر  من  طلب  كما 
�سفاء  ا�ستغالل  �رضورة  اإىل  الطرفان  تطرق   الدائمة.كما  غري 
تعاون  اأ�س�س  اإر�ساء  اأجل  من  البلدين  بني  التاريخية  العالقات 
ثنائية  قطاعية  جلان  ن�ساء  اإ خالل  من  املجاالت  متعدد  مبا�رض 
به  فاد  اأ ما  التعاون.وح�سب  لهذا  الدائمة  الديناميكية  ت�سمن 
رئي�س  بني  اأجريت  التي  املقابلة  فاإن  اجلمهورية،  رئا�سة  بيان 
تطرقت  االأ�سبق،  الكندي  االأول  الوزير  ومبعوث  اجلمهورية 
بني  التاريخية  العالقات  �سفاء  ا�ستغالل  �رضورة  اإىل  اأي�سا 
املجاالت،  متعدد   مبا�رضة  تعاون  اأ�س�س  اإر�ساء  اأجل  من  البلدين، 
الديناميكية  ت�سمن  ثنائية  قطاعية  جلان  ن�ساء  اإ خالل  من  وذلك 

التعاون. لهذا  الدائمة 

الوحدة  تدخلت 
للحماية  الثانوية 
�سي�ساوي  املدنية 

بلدية  �سليمان 
ق�سنطينة 
باملدر�سة 
االبتدائية 

من  ق�سنطينة،  بلدية  بومرزوق  بحي  اأح�سن  بوجبري 
اأ�ستاذات  اإ�سعاف ثالث �سحايا وهّن ثالث   اأجل 

لديها  اإحداهن  �سنة،   52 و   33 اأعمارهن بني  تراوحت 
ت�رضب  ب�سبب  بالراأ�س  دوار  والباقي  وتقيئ  غثيان 
الرئي�سية  املرجلة  من  الكربون  اأك�سيد  اأحادي  غاز 

طرف  من  وُنقلن  املكان  بعني  اأُ�سِعفن  للمدر�سة، 
امل�ست�سفى. اإىل  احلماية 

كندا تطلب تاأييد 
بمجل�س  الجزائر 

الأمن الدولي

اأطفال 
الطرايفية  

باجللفة يقطعون 
6 كلم جللب مياه 

ال�صرب على 
اأَظُهر االأحمرة
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امراأة وابنتها نقلتا فريو�ص كورونا جراء اإقامة اأحدهما يف فرن�صا

ا�صتنفار و�صط املر�صى والعمال مب�صت�صفى 
البليدة

لوؤي ي
--------------------

فاإن  ل��ل��وزارة  بيان  وح�سب 
تبلغ  ب��ام��راأة  يتعلق  االأم���ر 
وابنتها  �سنة   53 العمر  من 
�سنة   24 العمر  من  البالغة 
احلجر  حت��ت  و�سعهما  ومت 
ذات  ال�����س��ح��ي.واأو���س��ح 
انتقلت  العدوى  اأن  امل�سدر 
اإىل امل�سابتني جراء اإقامة اأحد 
املغرتبني يف فرن�سا وابنته يف 
املنزل العائلي بالبليدة لق�ساء 
عطلة، وعند عودته اإىل فرن�سا 
بفريو�س  اإ�سابته  ت��اأك��دت 
كورونا لتقوم اجلهات الطبية 
مكنها  ما  الو�سع،  مبتابعة 

االإ�سابتني. هاتني  حتديد  من 
"نظام  اأن  البيان  واأو���س��ح 
مت  ال��ذي  واالإن����ذار  الر�سد 
بانتظام  وت��ع��زي��زه  و�سعه 
احلالة  لتطور  لال�ستجابة 
كورونا،  لفريو�س  الوبائية 
ا�ستعادة  املمكن  من  جعل 
البالغ  اجلزائري  رحلة  م�سار 
وابنته  �سنة   83 العمر  من 
املقيمني بفرن�سا واللذين اأقاما 
 21 اإىل   14 من  اجلزائر  يف 
اأ�رضتهما  مع   2020 فيفري 
تاأكدت  والتي  البليدة  يف 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابتهما 
يف  فرن�سا  اإىل  عودتهما  بعد 
.واأ�سارت   2020 فيفري   21
املعنيني  اأن  اإىل  ال����وزارة 

اأع��را���س  عليهما  تظهر  مل 
من  اأي��ام   3 بعد  اإال  املر�س 
البليدة  مدينة  اإىل  و�سولهما 
.2020 فيفري   17 يوم  اأي 
تطمئن  اأنها  الوزارة  واأكدت 
التدابري قد  باأن كل  املواطنني 
العدوى. تف�سي  ملنع  اتخذت 
الرعية  ف��اإن  فقط،  للتذكري 
اإ�سابته  ت��اأك��دت  االإي��ط��ايل 
دخوله  بعد  كورونا  بفريو�س 
اإىل اجلزائر مت ترحيله اإىل بلده 
االأ�سلي، اإيطاليا، وفق وزارة 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
يتم  اأن  قبل  امل�ست�سفيات 
جديدتني  حالتني  اكت�ساف 

بوالية البليدة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د وزي���ر 

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
امل�ست�سفيات عبد الرحمان بن 
الفحو�سات  نتائج  ان  بوزيد 
ال����ت����ي اأج�����ري�����ت ع��ل��ى 
على  كانوا  الذين  االأ�سخا�س 
االيطالية  بالرعية  ات�سال 
كورونا  بفريو�س  امل�ساب  

)كوفيد19-( "�سلبية".
واو���س��ح ب��ن ب��وزي��د  على 
مل�سلحة  تفقد  زيارة  هام�س 
باملوؤ�س�سة  املعدية  االمرا�س 
املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 
الهادي  املعدية  االمرا�س  يف 
انه  �سابقا(  )القطار  فلي�سي 
"�سارمة"  تعليمات  تقدمي  مت 
مل��خ��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات 
التزود  اجل  اال�ست�سفائية من 

ال  ال��الزم��ة،  بالتجهيزات 
قناع  )ن�سف  االقنعة  �سيما 
مر�سح و االقنعة اجلراحية( و 
البدالت اخلا�سة و النظارات 
اخلا�سة  وامل�ستح�رضات 
اال�ستعمال  ذات  واالأغطية 

الواحد.
ب��ذات  ال��وزي��ر  اأع��ل��ن  كما 
م�سنعي  منع  مت  انه  املنا�سبة 
و  ت�سديرها  م��ن  االق��ن��ع��ة 
للطلب  اأوال  اال���س��ت��ج��اب��ة 
"اأننا  اأك���د  حيث  ال��وط��ن��ي، 
ت�سدير  من  اخلوا�س  منعنا 
�سنعزز  و  )اقنعة(  منتجاتهم 

ذلك با�سترياد اخرى".
وكان وزير ال�سحة وال�سكان 
عبد  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 

اأكد  قد  بوزيد  بن  الرحمن 
من  رف��ع��ت  ق��د  اجل��زائ��ر  اأن 
وو�سعت  تاأهبها  م�ستوى 
جهازا �سامال منذ �سهر يناير 
املا�سي، ملواجهة وباء فريو�س 
الذي  )كوفيد19-(  كورونا 
البلدان  من  بالعديد  انت�رض 

خا�سة بحو�س املتو�سط.
بتن�سيب  ال���وزارة  وقامت 
م�ستوى  على  متابعة  خلية 
الرقم  اىل  اإ�سافة  والية،  كل 
ميكن  ال��ذي   3030 االأخ�رض 
به  االت�سال  من  املواطنني 
جمانا من خالل خط ثابت اأو 
بالهاتف النقال 24/24 �ساعة 
على  للح�سول  اأي��ام  و7/7 

معلومات وتوجيهات.

فرحات  ال�سناعة  وزير  اأكد 
عزم  ج��دي��د  م��ن  علي  اآي���ت 
القاعدة  اإلغاء  على  اجلزائر 
التي   51/49 االقت�سادية 
ال  ع�سوائيا  ارجت��اال  اعتربها 
اقت�ساد  بناء  مع  يتما�سى 

حقيقي.
اأم�س  ال�سناعة  وزير  وملح   
اإذاع��ي��ة  ت�رضيحات  خ��الل 
املجل�س  اإلغاء  اإمكانية  اإىل 
وفتح   ، لال�ستثمار  الوطني 
ب�ن�سبة  االأجنبي  اال�ستثمار 
100 باملائة  كا�سفا عن اإن�ساء 
هيئة لت�سيري العقار ال�سناعي 
للحد من تداخل ال�سالحيات 
الوالة  �سالحيات  وتقلي�س 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ط��اع.واأك��د 
فرحات اآيت علي  اإعادة النظر 
يف قانون املالية الذي و�سفه 
بامللغم واملوبوء، الذي يتطلب 
املالية  قانون  يف  ت�سحيحا 
تتو�سل  ما  وفق  التكميلي، 
اإليه اللجان املخت�سة، م�سددا 
ت�ستجيب  اإج����راءات  على 
دفرت  يف  الدولية  للمعايري 
بت�سنيع  اخلا�س  ال�����رضوط 
علي  اآي��ت  املركبات.وانتقد 
ت�سري  ال��ذي  ال�رضوط  دف��رت 
تركيب  م�����س��ان��ع  وف��ق��ه 
ال�سيارات ال�سابقة موؤكدا انه 
بالتمهيد  النا�س  اإيهام  حاول 
يف  لل�سيارات  �سناعة  خللق 
لتحقيق  والتمهيد  اجل��زائ��ر 
الطويل،  امل��دى  على  اإدم��اج 
ال�رضاكة  ات��ف��اق   م�ستغربا 
ال  ال��ذي  "رونو"  �رضكة  مع 
بحكم  منطق،  اأي  يحكمه 

لل�رضكة  ا�ستثمار  وج���ود 
ما  وهو  جماور  بلد  يف  ذاتها 
بالدرجة  تتحم�س  ال  يجعلها 
�رضكة  الأنها  للت�سنيع  ذاتها 
اإىل  اإال  حتتكم  ال  راأ�سمالية 
التي  االقت�سادية  اجل��دوى 
اجلزائرية. احلالة  يف  تنتفي 
اأن  املتحدث  نف�س  واأ�ساف 
اإعداد  على  تعكف  م�ساحله 
للت�سنيع  جديد  �رضوط  دفرت 
ولي�س الرتكيب يفر�س ن�سبة 
اإدماج ب30 باملائة على االأقل، 
للمتعارف عليه  وهو يخ�سع 
يكن  مل  اإذا  اأنه  موؤكدا  دوليا 
االأعباء   لدفرت  ا�ستجابة  هناك 
اأن  م�سطرة  لي�ست  فاجلزائر 
على  �سيارات  �سناعة  تبعث 
الوطني. االقت�ساد  ح�ساب 
ال�سناعة  وزي����ر  و���س��دد 
ع��ل��ى �����رضورة االن��ط��الق 
حتويل  يف  اال�ستثمار  م��ن 
منتقدا  املحلية،  اخل��ام  امل��واد 
جاءت  التي  قاعدة51/49 
ارجت��ايل  فعل  ك��رد  ح�سبه 
ع�سوائي غري مربر اقت�ساديا، 
"اورا�سكوم"  ملفي  ردا على 
و"جيزي"،  "الف��������ارج" 
مقد�س،  قانون  اإىل  وحتولت 
ال  ال�سيادة  مبداأ  اأن  م�سيفا 
ككل  باال�ستثمار  له  عالقة 
على   اقت�ساره  ينبغي  واإمن��ا 
االإ�سرتاتيجية  القطاعات 
الع�سكرية  كال�سناعات 
جمددا  والكهرباء،  وال�سكك 
وفتح  املادة  هذه  اإلغاء  تاأكيده 
اإلغاء  و  لالأجانب  اال�ستثمار 
اعتربه  ال��ذي  ال�سفعة،  حق 

خ��ل��ال م��رتت��ب��ا ع��ن ق��اع��دة 
املتحدث  اأك��د  51/49.كما 
اإ�سالح  ���رضورة  على  ذات��ه 
واإعادتها  البنكية  املنظومة 
وظيفتها  باإعادة  �سكتها  اإىل 
اأي  ب��ع��ي��دا ع��ن  ال��ت��ج��اري��ة 
منح  يف  خارجية  تدخالت 
ينبغي  ال  التي  ال��ق��رو���س، 
اجلدوى  اإىل  اإال  تخ�سع  اأن 
االقت�سادية، داعيا اإىل تطهري 
التخلي  عرب  املالية  ال�سوق 
اجلمركية  االإع��ف��اءات  ع��ن 
ا�ستعادة  �ساأنها  م��ن  التي 
تذهب  التي  املوازية  االأموال 
الفواتري.وفيما  ت�سخيم  يف 
ال�سناعي  بالعقار  يتعلق 
االختالالت  علي  اأيت  انتقد 
وامل�����س��ارب��ة وال��ف�����س��اد، و 
ودور  ال�سالحيات  تداخل 
باملبالغ  و�سفه  الذي  ال��والة 
هيئة  اإن�ساء  عن  معلنا  فيه، 
بتوزيع  مكلفة  م��رك��زي��ة 
دفرت  وفق  ال�سناعي  العقار 
جناعة  اإال  يراعي  ال  �رضوط 
امل�����س��اري��ع وم��ردودي��ت��ه��ا.
عن  علي   اآي��ت  ك�سف  كما 
قطاع  يف  جديدة  م�ساريع 
ال�سناعة  لت�سجيع  املناجم 
التحويلية باعتماد املواد اخلام، 
موؤكدا الدخول يف �رضاكة مع 
مناجم  ال�ستغالل  ال�سينيني 
ا�ستخراج  يف  العنق"  "جبل 
الفو�سفات، ملمحا اإىل دخول 
عدم  حال  يف  اأخ��رى  �رضاكة 
ال�سيني  ال�رضيك  اح���رتام 

لالآجال املتفق عليها.
لوؤي ي

احلكومة متهد لتقلي�ص �صالحيات الوالة يف ت�صيري 
العقار ال�صناعي

اإمكانية اإلغاء املجل�ص الوطني لال�صتثمار والتخلي عن قاعدة 49/51 ح�صب اأيت علي

اأعلنت اأم�ص وزارة ال�صحة وال�صكن واإ�صالح امل�صت�صفيات عن ت�صجيل حالتني موؤكدتني لفريو�ص كورونا 
بوالية البليدة.

بعد  وال�سني  اجلزائر  بني  اجلوية  الرحالت  • ا�ستنئاف 
3 فيفري املا�سي توقفها منذ 

التجارة  وزارة  م�سالح  اأكدت 
عدم اتخاذها اأية اإجراءات خا�سة 
ال�سينية  ال�سلع  تدفق  ب�ساأن 
انت�رض  ب��ع��دم��ا  اجل��زائ��ر  اىل 
فيما  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
اأربك الوباء ح�سابات املتعاملني 

االقت�ساديني وامل�ستوردين.
املنتدب  ال��وزي��ر  ك�سف  و 
اخلارجية،  بالتجارة  املكلف 
املجاهد  مبنتدى  بكاي  عي�سى 
يف رده على �سوؤال حول مدى 
على  ك��ورون��ا  فريو�س  تاأثري 
التجارية  امل��ب��ادالت  و�سعية 
بني اجلزائر و ال�سني التي ظهر 
انت�ساره  قبل  الوباء  هذا  فيها 
اىل اأكرث من 50 بلدا عرب العامل 
"حلد االآن الو�سعية ) املبادالت 
التجارية بني ال�سني و اجلزائر( 
 " قوله   م�سيفا   ،" عادية  جد 
اإج���راءات  اأي��ة  بعد  تتخذ  مل 
حلد  املجال  هذا  يف  ا�ستثنائية  

ال�ساعة".
قد  اجلزائرية  اجلوية  وكانت 
ال�سني،  نحو  رحالتها  علقت 

بتاريخ 3 فيفري املا�سي.
رغم  ال��وزي��ر  تو�سح  وياتي 
ح�سابات  ال��ف��ريو���س   اإرب���اك 
امل��ت��ع��ام��ل��ني االق��ت�����س��ادي��ني 
االأمر  تعلق  اجلزائريني،�سواء 
امل�ستوردين،  اأم  بال�رضكات 
وذلك بعد جتميد تعامالتهم مع 
امل�سدرين من ال�سني بالتزامن 
الرحالت  اجلزائر كل  مع وقف 
عطل  ما  واإليها،  ال�سني  من 

االإمدادات التجارية التي كانت 
با�ستمرار.وهو  اجلزائر  ت�سل 
ومنهم  منهم،  العديد  اأكده  ما 
ا�سترياد  ���رضك��ات  اأ�سحاب 
اخلا�سة  واملالب�س  االأقم�سة 
ال�سني،حيث  م��ن  ب��االأط��ف��ال 
يعي�س هوؤالء قرابة االأ�سبوعني 
ع��ل��ى وق����ع م��ت��اب��ع��ة اآخ���ر 
ب�"فريو�س  امل�ستجدات املتعلقة 
اأ�سبحت  كورونا".بعدما 
الوقت  معظم  م�سّوَبة  اأعينهم 
اأو  ه��وات��ف��ه��م  �سا�سة  ن��ح��و 
حوا�سبهم، لعلهم يقروؤون خربا 
الكثري  األغى  بعدما  مفرحا، 
ال�سني،  نحو  رحالتهم  منهم 
جديدة،  �سلع  ا�سترياد  اأجل  من 
الربيع  لف�سلي  خم�س�سة 
"كورونا"  اأن  اإال  وال�سيف، 
عليهم  ليخيم  جتارتهم  جمد 
�سبح �سنة بي�ساء ب�سبب توقفه 
ب�سكل  وجتارتهم  اأعمالهم 
وتتكرر  تقريبا.  كلي  �سبه 
االأزمة مع ع�رضات االآالف من 
الذين  اجلزائريني،  امل�ستوردين 
اإغرائهم  يف  ال�سني  جنحت 
�سلعها  بف�سل  وا�ستمالتهم 

واأ�سعارها التناف�سية.
وح�سب املعلومات التي اأكدتها 
عدد  بلغ  فقد  اعالمية  تقارير 
ال�سني  دخلوا  الذين  اجلزائريني 
األفًا،   35 اأكرث من   ،2019 �سنة 
بتاأ�سرية  دخلوها  منهم   90%
عمل، و%5 من اأجل ال�سياحة، 
الدرا�سة. اأج��ل  من  والبقية 

وحتولت بكني يف ظرف وجيز 
اإىل املمون االأول ملختلف ال�سلع 
اجلزائريني،  للتجار  بالن�سبة 
امل�ستثمر  كونها  اإىل  باالإ�سافة 
البالد،  يف  الثالث  االأجنبي 
 ،2014 ع��ام  ال�سني  وجنحت 
راأ���س  عن  فرن�سا  اإزاح���ة  يف 
بال�سلع  اجلزائر  مم��وين  قائمة 
بلغ  ت�سدير  مبعدل  واخلدمات، 
العام  دوالر  م��ل��ي��ارات   8.2
ك�سفت  اأرقام  ح�سب  املا�سي، 
اأي  اجلزائرية،  اجلمارك  عنها 
اجلزائر.  واردات  من   19.5%
يف وق��ت ق���درت ���س��ادرات 
اجلزائر نحو ال�سني ب�1.7 مليار 
باملجال  تتعلق  كلها  دوالر، 
غالبية  ترتكز  كما  النفطي. 
يف  ال�سينية  اال�ستثمارات 
بحوايل  اجلزائري  البناء  قطاع 
وال��زراع��ة  دوالر  مليار   1.2
والباقي  دوالر  مليون  ب�500 
ما  ح�سب  اخلدمات،  قطاع  يف 
يف  ال�سينية  ال�سفارة  اأكدته 
بع�س  تعي�س  اجلزائر.بدورها، 
واخلا�سة  العمومية  ال�رضكات 
امل�ستوردين،  �سيناريو  نف�س 
من  املخاوف  تزايد  مع  وذل��ك 
امل�ستوردة  االأولية  املواد  نفاد 
من ال�سني، على غرار م�سانع 
االإلكرتونية  االأجهزة  جتميع 
و�سناعة  ال�سيارات،  وجتميع 

مواد البناء، وحتى اخلدمات.

لوؤي ي

املادة  ت�صتورد  جزائرية  م�صانع  "كورونا" يربك 
االأولية من ال�صني

وزارة التجارة اأكدت عدم اتخاذ اأية اإجراءات ا�صتثنائية يف مبادالت التجارية مع بكني
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معلمو حمو االأمية بعقود غري متجددة و اأجور عالقة

لوؤي ي
-----------------

م�سعود  البلماين  النائب  ورا���س��ل 
طالبه  ال��ذي  الرتبية  وزي��ر  عمراوي 
باالأخذ بعني االعتبار ان�سغال االأعوان 
عرب  االأمية  حمو  مبلحقات  املتعاقدين 
حمدده  غري  بعقود  املطالبني  الوطن، 
خمتلف  يف  زمالئهم  غرار  على  املدة 
يف  اأج��وره��م  وت�سديد  القطاعات، 

خمتلف العطل.
وجاء يف �سوؤاله الكتابي،  اأنه يف اإطار 
و  االأمية  ملحو  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
املر�سوم  من   11 املادة  الأحكام  تطبيقا 
امل��وؤرخ   17  07-308 رقم  الرئا�سي 
 29 ل  امل��واف��ق   1428 رم�سان  يف 
�سبتمرب 2007 الذي يهدف اىل حتديد 
املتعاقدين  االعوان  توظيف  كيفيات 
رواتبهم،  دفع  و  االأمية  مبحو  املكلفني 

مبحو  املكلفني  املتعاقدين  االأعوان  فاإن 
االأمية على م�ستوى 48 والية يرفعون 
منذ  القطاع،  هذا  يف  معاناتهم  لكم 
تطبيق م�رضوع اال�سرتاتيجية الوطنية 
و�سعيتهم  بت�سوية  يطالبون  وه��م 
يتلقاها  التي  اجلمة،  امل�ساكل  نتيجة 
االمية(  مبحو  املكلف  )العون  املعلم 
مديري  طرف  من  مهامه  تاأدية  خالل 
املهمة  هذه  بتاأدية  املعنية  املوؤ�س�سات 
وامل�ساجد  الرتبوية  املوؤ�س�سات  ومنها 

ودور ال�سباب.
ماهية  ع��ن  الت�ساوؤل  يكون  وهنا 
تتخذها  التي  اال�ستعجالية  االإجراءات 
املتعاقدين  االأعوان  الإن�ساف  الوزارة 
ملحو االأمية و اإيجاد حلوال الن�سغاالتهم 
املدة،   ومنحهم  حمددة  غري  وعقودا   ،
املهنية  اأوعلى االأقل احت�ساب خربتهم 

يف م�سابقات التوظيف ؟
ال�ساوي  “تاج”  حزب  عن  النائب  اما 

الوزير  اإىل  مرا�سلة  وجه  فقد  الطاهر، 
اإدم��اج  خاللها   م��ن  طالب  االأول، 
منا�سب  يف  االأم��ي��ة  حم��و  معلمي 
االإجراءات  اإطار  دائمة، وهذا يف  عمل 
اأعلنت  التي  والقانونية  التنظيمية 
يف  امل�سرتكة  الوزارية  اللجنة  عنها 
12- بتاريخ  املنعقد  االأخري،  اجتماعها 
لدرا�سة  خ�س�س  والذي   11-2019
و�سعية  بت�سوية  متعلقة  اقرتاحات 
حاملي �سهادات امل�ستفيدين من عقود 
ذاته  ال�سياق  ويف  الت�سغيل،  قبل  ما 
االعتبار  رد  ب�رضورة  النائب  طالب 
بعقود  املتعاقدين  االأمية  حمو  ملعلمي 
انتهت عقودهم  الذين  اأو  غري متجددة 
واملتعاقدين الذين مت توقيفهم تع�سفيا.

يقارب  ما  اعت�سم  �سابق  وقت  ويف 
100 مدر�س متعاقد يوؤطرون ف�سول 
حم��و االأم��ي��ة ب��ال��ط��ارف اأم���ام مقر 
نهائية  ب�"ت�سوية  للمطالبة  الوالية 

لو�سعيتهم".
م��دّر���س��ات  و  م��دّر���س��ي  ح�سب  و 
بت�سوية  يطالبون  االأمية  ف�سول حمو 
القرار  يف  ورد  ملا  "وفقا  و�سعيتهم 

طرف  من  اأ�سهر  ثالثة  منذ  املتخذ 
ت�سوية  املت�سمن  االأول،  ال��وزي��ر 
قبل  م��ا  عقود  �سمن  امل�ستفيدين 

الت�سغيل".

لفت  اآخرون يف عدة واليات بهدف  بينما احتج  املدة  بعقود حمددة  االأمية والذين يعملون  املتعاقدين ملحو  اإن�صاف االأعوان  اأجل  للتدخل من  تزايد �صغوط نواب الربملان 
تهمي�صهم. ق�صية  اإىل  االنتباه 

م�صاءلة برملانية للوزير الإن�صافهم و اإدماجهم

العدد
1942

 جتار ي�صتغلون م�صافرين و�صائحني جزائريني لالإفالت من الرقابة

اجلزائر  النقالة  الهواتف  مهربو  ُيغرق 
دول  م��ن  انطالقا  االأن���واع  مبختلف 
عربية و اأوروبية و حتى اآ�سيوية، عرب 
ا�ستغالل م�سافرين و �سواح جزائريني 
اجلمركية  ال��رق��اب��ة  م��ن  ل��الإف��الت 
ت�سويق  اإعادة  ثم  الوطنية،  باملطارات 
الهواتف املهربة ب�سوق بلفور املعروفة 
بهذا الن�ساط منذ �سنوات، و كذا اإعادة 
التداول على م�ستوى حمالت التجزئة 

عرب عدة واليات.
اأن��واع  خمتلف  تدفق  اجلزائر  ت�سهد 
الهواتف النقالة من دول اأجنبية، يهربها 
ال�سوق  يف  تداولها  الإعادة  جزائريون 
هذا  يف  نق�سا  تعرف  التي  الوطنية 
»هواوي«،  ماركات  غرار  على  املنتج، 
و  و«اآب����ل«،  »�سام�سونغ«  »اأوب����و«، 
للجزائريني  مف�سلة  وجهة  دبي  تعد 
جلب  يتم  حيث  الن�ساط،  هذا  ممتهني 
اإذ  هناك،  من  النقالة  الهواتف  اآالف 
و�سواح  م�سافرين  طريق  عن  مت��رر 
واحد  لكل  معقولة  اأع��دادا  جزائريني 
موزعة، ويف   5 اأو   4 حدود  منهم، يف 
اأحيان اأخرى باأعداد اأكرب، لتجنب احلجز 
مبطارات  اجلمارك  م�سالح  طرف  من 

و  اأخرى.  مطارات  و  بومدين  هواري 
-ح�سب  النقالة  الهواتف  جتار  يتنقل 
مع  مبا�رضة  رحالت  عرب  م�سادرنا- 
نظريتها  و  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
االإم��ارات��ي��ة، وك��ذا عرب رح��الت غري 
اخلطوط  منت  على  تركيا  عرب  مبا�رضة 
حمل  ميكن  حيث  االأخرية،  لهذه  اجلوية 
النقالة يدويا،  عدد معترب من الهواتف 
لتوزيعها على جتار اآخرين و م�سافرين 
اإذا  خا�سة  اإ�سطنبول،  مبطار  جزائريني 
مطار  من  ال�سلعة  �ساحب  تنقل  ما 
الذي  دب��ي  مطار  عك�س  ال�سارقة، 
20 هاتفا  باأكرث من  املرور منه  يتطلب 
اأ�سارت  ح�سبما  فاتورة،  توفر  ذكيا 
جتار  يتنقل  ال�سياق،  يف  مراجعنا.  اإليه 
الهواتف الذكية بدرجة اأقل اإىل ماليزيا 
جللب اأنواع معينة من الهواتف النقالة، 
اجلوية  مع  مبا�رضة  غري  رحالت  عرب 
الرتكية.   و يتم جلب اأعداد معتربة جدا 
اإ�سبانية،  الهواتف الذكية من مدن  من 
بر�سلونة  و  األيكانت  راأ�سها  على 
الذي  النق�س  ظل  يف  اأق��ل،  بدرجة 
عرب  �سواء  باجلزائر،  املنتج  هذا  ي�سهده 
الدليل  و  البحرية،  اأو  اجلوية  الرحالت 

م�سالح  نفذتها  التي  احلجز  عمليات 
االأ�سهر  اأو  االأ�سابيع  خالل  اجلمارك 
يوم  ال�سدد  هذا  يف  مت  حيث  االأخ��رية، 
 4250 حجز  املنق�سي،  فيفري   14
�سياحية  �سيارة  منت  على  ذكيا  هاتفا 
مدينة  من  قادم  جلزائري  وهران،  مبيناء 
للمديرية  من�سور  ح�سب  األيكانت، 
العامة للجمارك. و يف عملتني اأخريني 
مت حجز 1592 هاتفا نقاال باملن�ساأة ذاتها 
مدينة  اأي  نف�سها،  الوجهة  من  قادمة 
�سبط  مت  حني  يف  االإ�سبانية،  األيكانت 
 13 يف  عنابة،  مبطار  نقاال  هاتفا   115
و  للجمارك،  من�سور  ح�سب  فيفري، 
مبطار  نقالة  هواتف   105 حجز  اأي�سا 
ق�سنطينة خالل معاجلة رحلة قادمة من 
االإطار،  هذا  يف  و  الرتكية.  اإ�سطنبول 
من  القادمة  اجلوية  الرحالت  ت�سهد 
األيكانت ودبي  اإ�سطنبول وبر�سلونة و 
اجلمارك  م�سالح  لعلم  م�سددة،  رقابة 
الهواتف  جتارة  ممتهني  باأن  باملطارات 
اأعداد  الإدخال  عربها،  يتنقلون  النقالة 
للجزائر  الذكية  الهواتف  من  معتربة 

با�ستمرار.
ق/و

األيكانت… دبي وماليزيا الإغراق اجلزائر بالهواتف النقالة

بعد حتقيق االكتفاء الذاتي من هذه املادة

نحو ت�صدير 45 األف طن من »الكلينكر« اإىل اإفريقيا
�ساف  ببني  اجلزائر  اإ�سمنت  �رضكة  تتجه 
للمجمع  التابعة  متو�سنت،  عني  والية  يف 
»جيكا«،  اجل��زائ��ر  الإ�سمنت  ال�سناعي 
مادة  من  طن  األف   45 زهاء  ت�سدير  نحو 
االإفريقية  الدول  بع�س  نحو  »الكلينكر« 

خالل العام اجلاري. 
الت�سويق  و  ب��االإع��الم  املكلفة  اأف���ادت 
على  الزهراء،  فاطمة  دقمو�س  لل�رضكة، 
الثاين  الدويل  ال�سالون  فعاليات  هام�س 
االأ�سغال  و  البناء  و  العقار  يف  لال�ستثمار 
الت�سدير  و  لال�ستثمار  »وهران  العمومية 
2020«، املنظم من 26 فيفري اإىل 2 مار�س، 
�ساف  ببني  اجلزائر  اإ�سمنت  �رضكة  ب��اأن 
اأكرث  ت�سدير  اجل��اري،  العام  خالل  ترتقب 
من 45 األف طن من مادة »الكلينكر« نحو 

خمتلف الدول االإفريقية عرب ميناء الغزوات 
»هناك  اأن  دقمو�س  اأ�سافت  و  )تلم�سان(. 
لت�سدير  الدرا�سة  قيد  زال��ت  ما  طلبات 
اإجمايل الكمية املذكورة من مادة الكلينكر 
العام  خالل  االإفريقية  ال��دول  بع�س  اإىل 
اجلاري، على غرار غانا وغينيا وموريتانيا، 
انطالقا من ميناء الغزوات«، م�سرية اإىل اأنه 
»مت خالل العام املن�رضم ت�سدير 9 اآالف طن 
وال�سنغال  غينيا  نحو  املذكور  املنتوج  من 
مرورا عرب امليناء ذاته«. يف �سياق ذي �سلة، 
الت�سويق  و  باالإعالم  املكلفة  اأو�سحت 
ال�سوق  طلب  تلبية  بعد  اأنه  ال�رضكة،  لهذه 
ال��رم��ادي،  االإ�سمنت  م��ادة  من  الوطنية 
حيث  للوطن،  الغربية  باجلهة  خ�سو�سا 
�ساف  ببني  اجلزائر  اإ�سمنت  �رضكة  تعمل 

على رفع التحدي و التوجه نحو الت�سدير 
ثم  اأوىل،  كمرحلة  االإفريقية  االأ�سواق  اإىل 
اإىل االأ�سواق االأوروبية وغريها يف مرحلة 
خمتلف  بتموين  ال�رضكة  تتكفل  و  اأخرى. 
املتعاملني االقت�ساديني و موؤ�س�سات البناء 
عني  غ��رار  على  للوطن،  الغربية  باجلهة 
متو�سنت و وهران و�سيدي بلعبا�س و اجلزائر 
العا�سمة مبادة االإ�سمنت الرمادي، حيث يتم 
طن   4500 بني  ي��رتاوح  ما  يوميا  ت�سويق 
ال�سنوي  االإنتاج  وي��رتاوح  طن.  و5500 
430 عامال، ما  التي ت�سغل نحو  لل�رضكة، 
بني 1 مليون طن و1.2 مليون طن من مادة 
االإ�سمنت الرمادي و1 مليون طن من مادة 

الكلينكر
ق/و

 اأكد رئي�س م�سلحة االأمرا�س املعدية 
يو�سفي،  حممد  بوفاريك  مب�ست�سفى 
احلجر  يف  �سخ�سا   22 نحو  يوجد  اأنه 
ب�سبب  امل�ست�سفى  ب��ذات  ال�سحي 
اأن  املتحدث  واك��د  كورونا.  فريو�س 
مع  ات�سال  على  كانوا  االأ�سخا�س 
امل�سابتني بفريو�س كورونا، ومت احلجر 

نتائج  عليهم احتياطيا اىل غاية ظهور 
التحاليل املخربية التي يقوم بها معهد 

با�ستور.
االأ�سخا�س  بني  من  اأن  يو�سفي  واأكد 
النتائج  اأن  مو�سحا  جامعييون،  طلبة 

�ستظهر يف اقل من 24 �ساعة.
حممد علي

فريو�ص كورنا: 22 �صخ�صا يف احلجر 
ال�صحي مب�صت�صفى بوفاريك

يف عملية مت�صيط ملفارز اجلي�ص 

 بينهم طلبة جامعيون

حجز قنطار و23.5كلغ من الكيف املعالج 

والتم�سيط  البحث  عملية  تكللت 
وجبال  غابات  عرفتها  التي  الوا�سعة 
بلعبا�س  �سيدي  والية  جنوب  تفا�سور 
الوطني  للجي�س  مفارز  ط��رف  من 
ال�سعبي  بالنجاح وذلك بالق�ساء على 
االآن  حد  اإىل  هويته  حتدد  مل  اإرهابي 
اخلرب،كما  اأورد  الذي  امل�سدر  ح�سب 
اإ�سرتجاع  من  العملية  ه��ذه  متكنت  
م�سد�سا ر�سا�سا من نوع كال�سنيكوف 
مت  ،كما  مملوءة  ذخرية  خمازن  وثالثة 

على  الق�ساء  عملية  خالل  ا�سرتاجاع 
ميدان  ومنظار  نا�سف  حزام  االإرهابي 
وح�سب بيان وزارة الدفاع الوطني اأنه 
مت ت�سجيل ا�ست�سهاد جندي متقاعد يف 
امل�ساب  هذا  اثر  وعلى  امليدان  �ساحة 
الوطني  اجلي�س  االأرك��ان  رئي�س  تقدم 
�سنقريحة  ال�سعيد  ال��ل��واء  بالنيابة 
الأ�رضة  واملوا�ساة  التعازي  بخال�س 

ال�سهيد وذويه.
م.رم�ساين

من  كل  االأخ��رية  ال�ساعات  يف  متكن   
ملكافحة  اجلهوية  الفرقة  عنا�رض 
والفرقة  بتلم�سان  للجمارك  املخدرات 
و  بالتعاون  ب�سبدو  املهام  املتعددة 
الوطني  للجي�س  مفرزة  مع  التن�سيق 
من  كلغ   104 حجز  من   ، ال�سعبي 
الكيف املعالج. كانت على منت �سيارة 
كمني  اإثر  على  متت  �سياحية.العملية 
الواقعة  �سبدو  مدينة  ب�سواحي  اأقيم 
ب45كلم جنوب والية تلم�سان. هذاو 
اإحالتهم  و  خمالفني  ثالث  توقيف  مت 

على اجلهات الق�سائية املخت�سة

عنا�رض  جنح  �سلة  ذي  �سياق  ويف   
بالعري�سة  امل��ه��ام  امل��ت��ع��ددة  الفرقة 
مفرزة  م��ع  التن�سيق  و  بالتعاون 
حجز  من   ، ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
كانت  املعالج.  الكيف  من  كلغ   19،5
متت  نفعية.العملية  �سيارة  منت  على 
بلدية  ب�سواحي  اأقيم  كمني  اثر  على 
العري�سة والية تلم�سان. كما مت توقيف 
اجلهات  على  اإحالتهم  و  اأربع خمالفني 

الق�سائية املخت�سة
بكاي عمر

الق�صاء على اإرهابي وا�صرتجاع 
كال�صينكوف وحزام نا�صف ببلعبا�ص

توقيف 7بارونات للمخدرات ب�صبدو 
والعري�صة بتلم�صان
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العدد
1942

يف طبعته 14

بدة حمجوب يك�صف اأ�صباب عزله من من�صبه 
كوزير لل�صناعة

حممد علي 
-----------------

ملف  يف  حمجوب  بدة  وُيتاَبع 
عمدا  منح  بجنحة  الق�سية، 
للغري امتيازات غري مربرة عند 
لالأحكام  خمالفة  �سفقة  اإب��رام 
وتهمة  والتنظيمية،  الت�رضيعية 
الوظيفة  ا�ستغالل  اإ���س��اءة 
وتعار�س امل�سالح والر�سوة يف 
جمال اإبرام ال�سفقات العمومية 
عمومية  اأم������وال  وت��ب��دي��د 
بدة  الكاذب.وقال  والت�رضيح 
من�سب  �سغل  اإن��ه  حمجوب 
الأقل  واملناجم،  ال�سناعة  وزير 
يف  لي�س  ون�سف،  �سهرين  من 
حكومة �سالل وال اأويحيى.واأفاد 
رحيله  �سبب  اأن  حمجوب،  بدة 
“اأ�س  ل�  انتقاده  هو  الوزارة،  من 
حيث  دي”،  كا  و”�سي  دي”  كا 
بتح�سري  الفرتة  تلك  يف  اأم��ر 
نهايته  اأن  م�سريا  ال�سهود،  دفرت 
م��اأ���س��اوي��ة، ومت ط��رده  ك��ان��ت 
حمجوب  2017.واأ�ساف  �سنة 
قمت  اأن��ن��ي  ال��ث��اين،  “ال�سيء 

ال��وزارة،  اإط��ارا يف   13 بتنحية 
الرئا�سة  من  قرار  جاءين  حيث 
حيث  منا�سبهم،  اإىل  الإرجاعهم 
ا�ستقالتي”. وقدمت  رف�ست 
اأ�سئلة  على  ب��دة  رد  يف  وج��اء 
الرئا�سة  من  “كّلمني  القا�سي 
�سي حبة وطلب مني اإرجاع من 
منا�سبهم،  اىل  بتنحيتهم  قمت 
اإرجاعهم  حال  يف  اأنه  واأخربته 
ا�ستقالتي. لتقدمي  م�ستعد 
اأن��ه ك��ان مكلفا  واأو���س��ح ب��دة 
ال�سناعة، ومل  قطاع  بتقومي يف 

يكن را�سيا بال�سيا�سة املنتهجة.
احل�سور  “رف�ست  ب��دة  وق��ال 
الرئا�سة،  من  ا�ستدعائي  مت  ملا 
املقنن  اال���س��ت��رياد  �سد  كنت 
قومي”.ويف  كبطل  وخرجت 
القا�سي، حول  �سوؤال  على  رده 
والذي  اأمني،  ترية  ت�رضيحات، 
لديها  لي�س  التقييم  جلنة  اأن  قال 
حمجوب  بدة  اأفاد  موا�سفات، 
حتويل  هو  اتخذه  قرار  اأول  اأن 
وا�س  ك��ادي  �سي  امللفات  كل 
غريبا  “كنت  واأ���س��اف  ك��ادي 

اية  اأع���رف  ال����وزارة، ومل  ع��ن 
على  ب���دة  االط�������ارات”.ورد 
ام�ساءه  حول  القا�سي،  �سوؤال 
اإن  قائال  لعرباوي،  م��ق��ررات 
اأع�ساء اللجنة مت تغيريهم بقرار 
العامة.واأ�ساف  االأمينة  من 
حمجوب بدة ” انا مل اأفعل �سيئا، 
و الوثائق كلها تثبت ذلك، قمت 
بتنحية االإطارات الختيار اأخرى 
من  هي  عامة  االأمينة  جديدة، 

اقرتحت منا�سب بالنيابة”.

ق�صية  يف  للمتهمني  املحاكمة  جل�صة  ا�صتئناف  خالل  القا�صي،  اأ�صئلة  على  حمجوب،  بدة  االأ�صبق،  ال�صناعة  وزير  رد 
العا�صمة. ق�صاء  مبجل�ص  ال�صيارات،  تركيب 

خالل ا�صتئناف جل�صة املحاكمة للمتهمني يف ق�صية تركيب ال�صيارات

ال��دويل  ال�سالون  اف��ت��ت��ح  
ل��ق��ط��اع ال�������س���ي���ارات يف 
بق�رض  ع�رض  الرابعة  طبعته 
امل���ع���ار����س »���س��اف��ك�����س« 
 50 عار�س،   300 مب�ساركة 
وذلك  اأجانب،  منهم  باملائة 
اجلاري.  مار�س   05 غاية  اإىل 
�سي�سهد  ال��دويل  ال�سالون 
ع���ر����س���ا مم����ي����زا ل��ع��ت��اد 
الغيار  كقطع  ال�����س��ي��ارات 
وعتاد  امل�ستودعات  وعتاد 
�سيعرف  ك��م��ا  ال�����س��ن��اع��ة، 
 300 م��ن  اأزي���د  م�����س��ارك��ة 
وبلدان  اجلزائر  من  عار�س 
 50 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  اأج��ن��ب��ي��ة، 
االأجنبية،  ال��دول  من  باملائة 
واأملانيا  بولونيا  غ��رار  على 
ومعظمهم  وتركيا،  وفرن�سا 
تركيب  يف  املخت�سني  م��ن 
ذلك  يف  مبا  ال�سيارات،  عتاد 
ومواد  ال�سيارات  غيار  قطع 
“كالبطاريات  ال�سيانة 

والكوابل”.
الطبعة  ه��ذه  عن  و�ستغيب 
واإيطاليا  ال�سني  م��ن  ك��ل 
ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  ب�سبب 
ال�سني  اأن  رغ��م  ك��ورون��ا، 
اأهم  ت�سكل  اليوم  �سارت 
مم���ون ل��ك��ث��ري م��ن ال��ب��ل��دان 
ول��ك��ث��ري م���ن ال��ق��ط��اع��ات 
اال�سرتاتيجية،  ال�سناعية 
لي�س  اجلزائري  واالقت�ساد 
بالنظر  التاأثري  هذا  عن  مبناأى 
للمبادالت  الكبرية  لالأهمية 
التي  ال�سني،  مع  التجارية 
بقيمة  للجزائر  ممون  اأول  تعد 
ماليري   7 م��ن  اأك���رث  بلغت 
االإح��دى  االأ�سهر  يف  دوالر 
 ،2019 م��ن  االأوىل  ع�����رض 
اإجمايل  من  باملائة   20 بقرابة 

بينها  من  اجل��زائ��ر،  واردات 
الغيار. قطاع 

ال�سناعة   وزارة  تعتزم  و 
معمقة  مب��راج��ع��ة  ال��ق��ي��ام 
ل�����س��ي��ا���س��ة االم���ت���ي���ازات 
ال�����رضي��ب��ي��ة امل��م��ن��وح��ة يف 
 ،SKD/CKD جهاز  اإط��ار 
حتفيزات  ن��ظ��ام  وتاأ�سي�س 
ج��دي��د ي�����س��ج��ع اأ���س��ح��اب 
امل�����س��ان��ع ع��ل��ى االإدم����اج 
�ستعطى  ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي، 
التي  للم�ساريع  االأول��وي��ة 
حت��ق��ق اأك�����رب ن�����س��ب��ة م��ن 
وزارة  حت�سي  و  االإدم���اج. 
متعامال   60 نحو  ال�سناعة 
حاليا  ي�سملهم  اقت�ساديا 
كليا،  املفكك  املنتوج  نظام 
من  املكون  املفكك  املنتوج  و 
مبجموع  فرعية  جمموعات 
كما  �سغل،  من�سب   20000
معدل  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  متت 
 20 يتعدى  ال  االإدماج  ن�سبة 
ال�سيارات،  فرع  خارج  باملائة 
تغطية  ن�سبة  ت��رتاوح  فيما 
و40  باملائة   35 بني  ال�سوق 

ئة. ملا با
ال�سناعة  وزارة  حت�سي  و 
اقت�ساديا  متعامال   60 نحو 
ي�����س��م��ل��ه��م ح��ال��ي��ا ن��ظ��ام 
و/اأو  كليا  املفكك  املنتوج 
من  املكون  املفكك  املنتوج 
مبجموع  فرعية  جمموعات 
كما  �سغل.  من�سب   20000
معدل  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  متت 
 20 تتعدى  ال  االإدماج  ن�سبة 
ال�سيارات،  فرع  خارج  باملائة 
تغطية  ن�سبة  ت��رتاوح  فيما 
و40  باملائة   35 بني  ال�سوق 

ئة. ملا با
ق/و

اأجنبيا  عار�صا   150
يف ال�صالون الدويل لقطع غيار 

و معدات ال�صيارات

ك�سف الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية، 
حتديد  عن  العا�سمة  باجلزائر  بكاي  عي�سى 
و�سع  يف  �ستعتمد  اقت�سادية  جماالت  اأربعة 
ال�سادرات خارج  الوطنية لرتقية  اال�سرتاتيجية 

املحروقات.
اأو�سح الوزير لدى نزوله �سيفا على منتدى  و 
"القطاعات التي مت حتديدها  "املجاهد" اأن  يومية 
يف  تتمثل  املحروقات  خارج  ال�سادرات  لرتقية 
ال�سيدالنية  املنتجات  و  الغذائية  ال�سناعات 
و  لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات  اإىل  اإ�سافة 
االت�سال املطورة، من طرف املوؤ�س�سات النا�سئة 

و اأخريا قطع غيار املركبات".        
ال  اخلارجية  التجارة  اأن  بكاي  ال�سيد  واأ�ساف 
موؤكدا  املنتج  اال�ستثمار  غياب  ظل  يف  تنتع�س 
التجاري  امليزان  معطيات  تغيري  اأجل  من  "اأنه 
احلايل التي تربز تبعية االقت�ساد الوطني ب�سكل 
ت�سجيع  يجب  فانه  للمحرقات  مطلق  �سبه 
واملوؤ�س�سات  الفالحة  تطوير  و  اال�ستثمار 
التكنولوجيات  جمال  يف  تن�سط  التي  النا�سئة 

احلديثة.
اإطار  املدرج يف  باالإجراء  ذّكر  ال�سياق،  ذات  يف 
قانون املالية ل�سنة 2020 و املتعلق باإلغاء قاعدة 
غري  للقطاعات  بالن�سبة   51/49 اال�ستثمار 
اإعطاء  اإىل  -ح�سبه-  �سيوؤدي  مما  اال�سرتاتيجية، 

دفع لال�ستثمار يف اجلزائر.
واإىل جانب هذه االإجراءات، �ستقوم وزارة التجارة 
بالتكفل بان�سغاالت امل�سدرين احلقيقيني خا�سة 
تقلي�س  و  واللوج�ستيك  بالتمويل  يتعلق  فيما 
الرتويج  �سبل  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  النقل  تكاليف 

للمنتوج الوطني.
التجارة  وزارة  م�سالح  �ستعقد  االإطار،  هذا  يف 
امل�سدرين  فيه  اجلاري، جتمع  ال�سهر  لقاًء خالل 

بغية فتح حوار مبا�رض معهم.
قال  قد  رزي��ق  كمال  التجارة،  وزي��ر  ك��ان  و 

من  اأك��رث  ت�سجيل  مت  ان��ه  �سابق  ت�رضيح  يف 
 400 بها  قام   ،2019 8.000 عملية ت�سدير يف 
�ستفتح  الذين  هم  هوؤالء  اأن  اىل  م�سريا  متعامل 
التكفل  ق�سد  مبا�رضا  نقا�سا  ال��وزارة  معهم 

بان�سغاالتهم.
قال  الفواتري،  ت�سخيم  ظاهرة  يخ�س  فيما  اأما 
ال�سيد بكاي اأن فوج العمل القائم على الور�سة 
هذه  ت�سخي�س  اإىل  تو�سل  قد  بها،  املتعلقة 
الظاهرة و معرفة اأ�سبابها و حجمها بالتن�سيق مع 

م�سالح اجلمارك .
وتابع بالقول "فْتح املجال وا�سعا اأمام اال�سترياد 
وجهة  اجل��زائ��ر  جعل  املا�سية  ال�سنوات  يف 
ملنتجات ال تعد و ال حت�سى" ، م�سيفا اأن ن�ساط 
ا�سترياد  يتم  ما  غالبا  و  اال�سترياد كان فو�سويا 
منتجات متنوعة من طرف متعامل واحد )غياب 
�رضورة   على  موؤكدا  الن�ساط("  يف  التخ�س�س 

اأن يكون للم�ستورد "جمال اأو ن�ساط حمدد".
وعليه، اأكد الوزير، اأنه من بني احللول املطروحة 
يف  تتمثل  الفواتري  ت�سخيم  ظاهرة  ملحاربة 
�رضورة تنظيم عملية اأو ن�ساط اال�سترياد قائال 
" نحن ل�سنا �سد ن�ساط اال�سترياد يف حد ذاته و 
لكن يجب تنظيمه و �سبطه و العمل على جعله 

اأكرث احرتافا يف ممار�سته".
وعن حماية املنتوج الوطني، اأكد الوزير املنتدب 
انه من بني االآليات التي �سيتم االعتماد عليها هو 
الوقائي  املوؤقت  االإ�سايف  الر�سم  لفر�س  العودة 

على بع�س املنتجات امل�ستوردة.
و بخ�سو�س حتديد قائمة املنتجات التي �ستكون 
معنية بهذا الر�سم، قال ال�سيد بكاي اأن " اجلزائر 
دون  وم�ساحلها  منتوجاتها  بحماية  �ستقوم 
االإخالل بالتزاماتها يف اإطار اتفاقياتها التجارية".
وفيما يتعلق بتقييم االتفاقيات التجارية الدولية 
االقت�ساديني،  مع �رضكائها  اجلزائر  اأبرمتها  التي 
االأوروبي  االحتاد  ال�رضاكة مع  اتفاق  على غرار 

و اتفاق املنطقة العربية احلرة الكربى و االتفاق 
منطقة  اتفاق  اأخ��ريا  و  تون�س،  مع  التفا�سلي 
التبادل احلر القارية االإفريقية التي مل تدخل بعد 
الوزارة  "دور  اأن  بكاي  ال�سيد  قال  التنفيذ،  حيز 
مت  تو�سيات  هناك  اأن  و  التقييم  على  يقت�رض 
يف  نظمت  التي  الور�سات  خالل  من  اعتمادها، 
اإطار اللقاء الوطني لتقييم هذه االتفاقيات و التي 

�سيتم رفعها لل�سلطات العمومية للبث فيها".
ق/و

حتديد اأربعة جماالت اقت�صادية لرتقية ال�صادرات خارج املحرقات

م�رضعهم  �سخ�سا   2599 لقي 
بجروح  اآخرون   11859 واأ�سيب 
م��روري��ة  ح����وادث   7108 يف 
عرب   2019 �سنة  خ��الل  �سجل 
اأكده  كما  الوطن،  مناطق  خمتلف 
الوحدات  مدير  العا�سمة  باجلزائر 
بقيادة  العمومي  لالأمن  امل�سكلة 
مولود  العقيد  الوطني،  ال��درك 

قماط.
ندوة  يف  قماط،  العقيد  واأو�سح 
انخفا�س  ت�سجيل  مت  اأنه  �سحفية، 
خالل  امل���رور  ح���وادث  ع��دد  يف 
بن�سبة   2018 مع  مقارنة   2019
باملئة يف   1 بن�سبة  و  باملئة   15،81
يف  باملئة   18،90 و  القتلى  عدد 

اجلرحى. عدد 
واأرج�����ع امل�����س��وؤول ذات����ه ه��ذا 
احل���وادث  ع��دد  االن��خ��ف��ا���س يف 
املبذولة  اجل��ه��ود  اىل  امل��روري��ة 

الدرك  قيادة  وح��دات   طرف  من 
ميدان  جعلت  "التي  ال��وط��ن��ي 
اأولوياتها  �سمن  الطرقات  اأمن 
يقارب  ما  تاأمني  على  تعمل  حيث 
على  و  الطرقات  من  باملئة   85
لت�سكيالتها  ال��دائ��م  التكييف 
االأمثل  اال�ستغالل  وعلى  امليدانية 
اأجل  من  واجلوية  التقنية  للو�سائل 

للطرقات". اأف�سل  تغطية  حتقيق 
ومت يف هذا االإطار --ي�سيف ذات 
االعمال  هذه  "دعم   -- املتحدث 
االج��راءات  من  بجملة  الوقائية 
اخل��ربات  بينها  م��ن  التكميلية 
العلمية  وال��درا���س��ات  التقنية 
املتخ�س�سني  االأف���راد  وتكوين 
التح�سي�س  ن�ساطات  تعزيز  وكذا 
املبا�رض  واالت�����س��ال  وال��ت��وع��ي��ة 
على  وكذلك  امليدان،  يف  اليومي 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

الرتبوية". املوؤ�س�سات  ويف 
اأ�سباب  امل�سوؤول  نف�س  اأرج��ع  و 
ال�����س��واق  اىل  امل����رور  ح����وادث 
والراجلني  باملئة   85،40 بن�سبة 
واملركبات  باملئة   7،34 بن�سبة 
باأن  موؤكدا  باملئة،   4،52 بن�سبة 
املت�سبب  يبقى  الب�رضي  العن�رض 
بن�سبة  احلوادث  هذه  يف  الرئي�سي 

باملئة.  92،90
املتخذة  االإج��راءات  وبخ�سو�س 
التي  امل��رور  ح��وادث  م��ن  للحد 
ال�ساحنات  �سائقو  فيها  يت�سبب 
قماط  العقيد  اأعلن  واحلافالت، 
مراجعة  "قريبا"  �سيتم  ب��ان��ه 
وحت��ي��ني امل��ر���س��وم ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإجراءات  اتخاذ  اأجل  من  ل2016 
من  للحد  �رضامة  اأكرث  و  ردعية 

املرور. حوادث 
ق/و

خالل 2019

وفاة قرابة 2600 �صخ�ص واإ�صابة 11859 اآخرين بجروح 
يف حوادث املرور   

الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية، عي�صى بكاي يك�صف:
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ت�صجيل   190   اإعتداًء على �صبكتي   الكهرباء
 و الغاز  بغرداية  

علي  حممد 
------------------

من  االإعتداءات  تلك  تنجم  ما  وعادة 
موؤ�س�سات  بها  التي   تقوم  االأ�سغال 
يف   االعتبار  تاأخذ  التي   ال  االإجن��از 
الكهرباء   توزيع  �سبكة  و�سعية 
االأمر  نف�س  اأر�سية (،  و  و  ) هوائية 
بالغاز  التموين  ل�سبكة  بالن�سبة 
تو�سيحه .  جرى  ما  الطبيعي،   وفق 
ت��وزي��ع  ���س��ب��ك��ة  ت��ع��ر���س��ت  ق��د   و 
يف   ذات  بوالية   غرداية،  الكهرباء 
�سمنها 49     من  اعتداء  اإىل   الفرتة 
الهوائية  املن�ساآت  على   31   حالة 
باطنية     مما  اأخرى  على  و63   اأخرى 
يف   حرمان 290 . 108     ذلك  ت�سبب 
الطاقة .  و  هذه  امتيازات  من   زبونا 
الطبيعي،   الغاز  �سبكة  فيما   يخ�س 
امل�سالح 142     ذات  اأح�ست   فقد 
اإىل  اأدى  مما  القنوات  على   اعتداء 
امتيازات  من  حرمان   613   زبونا 
�سجلت  احل��ي��وي��ة .  و  ال��ط��اق��ة  ه��ذه 

�سبع  خ��الل  ���س��ون��ل��غ��از  م�����س��ال��ح 
  ( االأخرية  ( 2019    -    2013   �سنوات 
على  جم��م��وع��ه   331   اع��ت��داًء   م��ا 
على  و   335 . 1اآخر  الكهرباء  �سبكة 
الطبيعي،   مما   الغاز  توزيع  �سبكة 
باأكرث  مالية  للموؤ�س�سة  اأعباء  �سّبب 
التي   متثل  دج  ) مليار  واح��د    ( 1   من 
التي   اخل�سائر  ت�سليح  تكاليف  يف 
القنوات .  و  املن�ساآت  لها   تعر�ست 

الو�سعية،   فاإن  هذه  عن  ف�سال   و 
ت�سجل  بغرداية  �سونلغاز  مديرية 
امل�سددة  غري  الزبائن   لديون  تراكما 
بنحو8   ر   1مليار  حجمها  التي   قدر 
من   باأكرث  كتلة  �سمنها  دج،   من 
دارتي   الإ الديون  من  دج  4 ر   1مليار 
و   490مليون  ال�سناعة  و   الفالحة 
�سجلت  العاديني .  كما  للزبائن  دج 
حاالت  عديد  اأي�سا  امل�سالح  ذات 

�سبكة  ال��ق��ان��وين   م��ن  ال��رب��ط   غ��ري 
يف   هذا  وج��ه��ت  ال��ك��ه��رب��اء،   حيث 
املخالفني .  و  اإىل  حما�رض  ال�ساأن 
نداء  �سونلغاز  وجهت  باملنا�سبة 
���س��غ��ال  اأ مل��ب��ا���رضة  ال��ب��ل��دي��ات  اإىل 
بغر�س  االأ�سجار  و  النخيل  تقليم 
الهوائية .  الكهرباء  �سبكة  تاأمني 
من   اأكرث  على  والية   غرداية   وتتوفر 
الكهرباء   �سبكة  من     000 . 6 كلم 
التوتر (  منخف�سة  و  ) متو�سطة 
كهرباء   ي   و 774 . 1   و   033 . 3حمول 
الطبيعي .  ال��غ��از  �سبكة  م��ن   كلم 
يف   حت�سي   448 . 141   زب��ون��ا   و 
توزيع  و   17حمطة  الكهرباء   �سبكة 
الطبيعي   بتعداد   عمومي   للغاز 
تبلغ   ن�سبة     410 . 84 زبونا   ،   حيث 
بالكهرباء76   ر   98باملائة  التغطية 
يف   الغاز  ن�سبة66   ر   76باملائة  و 
ذات  اإح�سائيات  الطبيعي،   ح�سب 

�س�سة . ملوؤ ا

بوالية   غرداية .     كما  املن�صرمة  ال�صنة  الطبيعي   خالل  والغاز  �صبكتي   الكهرباء  ما جمموعه   191   اعتداء على  �صجل 
الطبيعي   والغاز  الكهرباء  من�صاآت  على  االعتداءات  حاالت  )  �صونلغاز (.  وعرفت  والغاز   الكهرباء  توزيع  موؤ�ص�صة  اأفادت 

على  �صونلغاز  م�صوؤولو  �صرح  الزبائن،   مثلما  يف   معاقبة  ت�صببت  و  للموؤ�ص�صة     مالية  اأعباء  عنها  جنم  مما  تزايدا   بغرداية 
الظاهرة .   هذه  حول  حت�صي�صية  حملة  هام�ص 

الظاهرة هذه  حول  حت�صي�صية  حملة  هام�ص  على 

ع��ن 982     ال   يقل  م��ا  تكوين  مت 
برنامج  �سمن  متطوعا   م�سعفا 
االأولية،   االإ�سعافات  على  التدريب 
احلماية  م�سالح  من  علم   ح�سبما 
يتعلق  ب��ت��م��را���س��ت .  و  امل��دن��ي��ة 
هذا  انطالق  منذ  و  بتكوين  االأمر 
اإىل   غاية  يف   2011   و  الربنامج 
اجل��اري   27   دفعة،  فرباير  �سهر 
و 191  �سمنهم   791   ذك��را  م��ن 
املكلف  اأو���س��ح  ن��ث��ى،   ح�سبما   اأ
ها�سمي   ب��االت�����س��ال،   ال��ن��ق��ي��ب 
الربنامج  ه��ذا  يهدف   ق��ن��دوز .  و 
العامة  املديرية  به  الذي   ب��ادرت 
ثقافة  ن�رض  اإىل  املدنية  للحماية 
خمتلف  بني  االأولية  االإ�سعافات 
اأو���س��اط امل��واط��ن��ني،   م��ن خ��الل 
���س��ع��اف��ات  االإ كيفيات  ت��دري�����س 
يف   التدخل  من  لتمكينهم  االأولية 
فرق  و�سول  قبل  احلاالت   خمتلف 
للحماية  املحرتفة  اال���س��ع��اف��ات 
امل�سوؤول .  و  ذات  املدنية،   ي�سيف 
امل�سالح 410 . 7     ذات  اأح�ست  قد 

�سنة2019   ،   يف   خالل   تدخالت 
و  االإج��الء  و  االإ�سعاف   جم��االت 
احلرائق،   اإخماد  و  املرور  حوادث 
م�سالح  ليه .  �سجلت  اإ اأ�سري   مثلما 
خالل  بتمرا�ست  املدنية  احلماية 
واإىل   االأخ��رية  االأرب��ع  ال�سنوات 
فيفري   �سهر  منت�سف   غ��اي��ة 
بغاز  ت�سمم   احل���ايل   34   ح���ادث 
الكربون،   حيث  اأح��ادي   اأك�سيد 
) اأ�سخا�س  ت�سعة    ( 9   ن��ق��اذ  اإ مت 
وف��اة،   ي��ة   ح��ال��ة  اأ ت�سجيل  دون 
احلماية  م�سالح  ل��دى  علم   كما 
يف   ال�سياق  بتمرا�ست .  و  املدنية 
حملة  امل�سالح  ذات  ذاته،   نظمت 
اأخطار  ح��ول  وا�سعة  حت�سي�سية 
اأح���ادي   اأك�سيد  بغاز  االخ��ت��ن��اق 
هذا  من  الوقاية  �سبل  و  الكربون 
لفائدة  اخلطرية  احلوادث  من  النوع 
ال��رتب��وي��ة،   املوؤ�س�سات  تالميذ 
ال��وط��ن��ي،   و  م���ن  منت�سبي   االأ  و 

اجلامعي   بتمرا�ست .  باملركز 
ق/ج

الطبعة  لتنظيم  غرداية  والية  تتاأهب 
وذلك  للزربية  الوطني  للعيد   51 ال 
 26 اإىل   21 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
الزربية  �سعار"  حتت  اجلاري  مار�س 
علم  ح�سبما  وهوية"،  لثقافة  رمز 

الوالية. م�سالح  من 
الرتاثية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  وت��ه��دف 
يف  احل��رف��ني  م��ه��ارات  ت��رق��ي��ة  اإىل 
من  التقليدية  الزرابي  ن�سيج  فن 
ت�ستهر  التي  البالد،  مناطق  خمتلف 
تراث  وهو  التقليدية،  احلرفة  بهذه 
والهوية  الثقافية  بالرموز  غني 

املنظمني. اأو�سح  كما   ، الوطنية 
اأ�سبح  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  يهدف  و 
مبثابة  ق��رن  ن�سف  م��ن  اأزي���د  منذ 
لزوار  بالن�سبة  هام  �سنوي  موعد 
العطلة  خالل  ميزاب  وادي  منطقة 
تثمني  اإىل  الربيعية،  امل��در���س��ي��ة 

منطقة  بها  تزخر  التي  امل��وؤه��الت 
ال�سناعة  جمال  يف  �سواء  غرداية 

ال�سياحة. و  اأ التقليدية 
اإدراج  اإىل  امل��ن��ظ��م��ون  وي�����س��ع��ي 
غنية  فنية  كتحفة  اجلزائرية  الزربية 
جيل  من  تنتقل  التي  بداعات  باالإ
وهم  الن�ساجني  طرف  من  جيل  اإىل 

الثقافة. و  التقاليد  حماة 
كبرية  فر�سة  املوعد  هذا  يعترب  كما 
و  اليدوية  احلرف  منتجات  لرتويج 
خ�سو�سياتها  على  ال�سوء  ت�سليط 
ب��اأح��دث  ال���زائ���ري���ن  ت��ع��ري��ف  و 
و  غرداية  منطقة  حرفّيي  بداعات  اإ
اإقالع  حتقيق  يف  امل�ساهمة  بالتايل 

ال�سياحة. ترقية  و  جديد  اقت�سادي 
كذلك  الطبعة  ه��ذه  و�ست�سمح 
و  لوانها  اأ و  الزربية  جمال  باإحياء 
املورث  هذا  حماية  ق�سد  تركيبتها 

باملهن  املرتبط  ال��الم��ادي  الثقايف 
على  ال�سوء  ت�سليط  و  اليدوية 
بالن�سبة  للدخل  املدّر  الن�ساط  هذا 
ماكثات  واأغلبهن  النا�سجات  لعديد 

. لبيت با
وحت�����س��ب��ا ل��ه��ذا احل���دث ال��وط��ن��ي 
ال  البلدية،  م�سالح  �رضعت  فقد 
تزيني  يف  وبونورة  بغرداية  �سيما 
ال�����س��وارع وال��واج��ه��ات وامل��ب��اين 
ي�سم  ال��ذي  ميزاب  وادي  ب�سهل 

بلديات.  )4 اأربع)
�سمان  اإىل  التنظيم  جلنة  وت�سعى 
من  الطبعة،  هذه  اإجناح  و  جيد  تنظيم 
و  ال�سياحية  الن�ساطات  تطوير  اأجل 

ليه. اإ اأ�سري  كما  احلرفية 
لتثمني  فر�سة  احلدث  هذا  ي�سكل  و 
النا�سجات  و  احلرفيني  م��ه��ارات 
ال�سناعات  قيمة  على  للحفاظ 

لوان  االأ خالل  من  اجلزائرية  احلرفية 
املنجزة  الر�سومات  و  ال��رم��وز  و 
من  ل��ن��ا���س��ج��ات  خ�����س��ب��ة  مب��خ��ي��ل��ة 

. الوطن  مناطق  خمتلف 
تنظيم  الطبعة  هذه  �سمن  و�سيتم 
احلرفية،  املنتجات  لت�سويق  معر�س 
ال��ع��رب��ات  مل��وك��ب  ا�ستعرا�سا  و 
يدويا  املن�سوجة  بالزاربى  املزينة 
من  لوحات  عر�س  اإىل  باالإ�سافة 
املناطق،  خمتلف  تقاليد  و  ع��ادات 
وعديد  للفنتازيا  ا�ستعرا�سات  و 

االأخرى. املحلية  ال�سعبية  الفنون 
م�سافة  قيمة  احلدث  هذا  وي�سكل 
و�سيتميز  املحلى،  االقت�ساد  لرتقية 
الريا�سية،  الن�ساطات  عديد  قامة  باإ

الوالية. م�سالح  ذكرت  كما 
ق/ج

فعاليات  و  البيئة  جمعية   دق��ت 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين ب��ح��ي ال��ب��ح��ور 
ظاهرة  حول  اخلطر  ناقو�س  بتما�سني 
 " التيف   " الرمال  ا�ستنزاف  و  نهب 
�سهدت  التي  امل�سلى  منطقة  يف 
االأرا���س��ي  لبع�س  كلية  ت��ع��ري��ة 
للرمال  ا�ستنزافا  ت�سهد  حيث   ،
من  احل��ي  م��ن  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف 
جنح  حتت  تن�سط  اأ�سخا�س  ط��رف 
امل�سالح  اأع��ني  ع��ن  بعيداً  ال��ظ��الم 
ب�سكل  القانون  مينع  التي  االأمنية 

بدون   ، نهبها  و  ا�ستغاللها  وا�سح 
ثروة  تعد  نها  اأ من  بالرغم  ترخي�س  
 ، مهمة  وطنية  ايكولوجية  بيئية 
ال�سكان  ب��ه  ف��اد  اأ م��ا  وح�سب  ه��ذا 
فاإن  املنطقة  ه��ذه  بجوار  املقيمني 
ت��زداد  ب��ل  ليال  تتوقف  ال  احل��رك��ة 
بحكم   ، الليل  منت�سف  بعد  كثافة 
نقل  يف  امل�ستعملة  املعدات  اأغلب  اأن 
 ، وج��راف��ات  �ساحنات  هي  ال��رم��ال 
�ساحب  يلجاأ  نه  اأ املواطنون  ويوؤكد 
كميات  ي�ستنزف  ال��ذي   املقاوالت 

اأ�رضارا  اإحلاق  اإىل  الرمال  من  هائلة 
ال��ذي  م���ر  االأ  ، ب��االأرا���س��ي  بليغة 
املعنية  ال�سلطات  على  يحتم  اأ�سبح 
اأجل  من  التدخل  �رضورة  االأمنية  و 
االأ�سخا�س   هوؤالء  لن�ساط  حد  و�سع 
و  الردع  و   ، الرقابة  بت�سديد  ذلك  و 
ثار  االآ لبع�س  املواطنون  تطرق  قد 
اإحداث  املدمرة لنهب الرمال منها : - 
نها  �ساأ من  االأر�س  يف  عميقة  حفراً 
م�ستنقعات  و  ب��رك  اإىل  حتويلها 
حتويل  و  االأم��ط��ار  ن��زول  ح��ال  يف 

ال�سلبة  للنفايات  مكب  اىل  املنطقة 
تهيئتها  اإعادة  �سعوبة  عن  ف�سال   ،
عقارية  كتجزءات  وزعت  حال  يف 
املجتمع  فعاليات  ودعا  للمواطنني، 
و  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  بالبحور  امل��دين 
جمتمعة  ت�ساهم  اأن  املعنية،  امل�سالح 
الزاحف  البيئي  اخلطر  هذا  وقف  يف 
رقابة  تكوين جهاز  ذلك من خالل  و 
و  املدنية  االأط��راف  جميع  مب�ساركة 

منية  الأ ا
التجاين  –ق-  ن    

ب��والي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  دار  حت��ت�����س��ن 
تكوينية  ياما  اأ ي��ام  االأ هذه  اأدرار 
ال�سحفيني  امل��را���س��ل��ني  ل��ف��ائ��دة 
�رضع  والتي  بالوالية،  املعتمدين 
�سهر  من   29 ي��وم  تنظيمها  يف 
يوم  تنتهي  و   ، املن�رضم  فيفري 
هذه  تنظم  و  اجل��اري،  مار�س   15
من  م�سطر  برنامج  ح�سب  يام  االأ
الطاقات  و  البيئة  وزارة  ط��رف 
وزارة  م��ع  بالتن�سيق  املتجددة 
املعهد  عليها  ي�رضف  و  االت�سال، 
من  البيئية  للتكوينات  الوطني 
بوالية  البيئة  دار  ملحقته  خالل 
التطرق  خاللها  من  يتم  اأدرار،  
ت��ت��ع��ل��ق،  حم����اور  خ��م�����س��ة  اإىل 
اال�ستهالك  و  النظيف  نتاج  باالإ
على  احل���ف���اظ  و  امل�������س���ت���دام، 

الت�سيري  و  البيولوجي،  التنوع 
االقت�ساد  و  للنفايات،  املتكامل 
و  املتجددة،  الطاقات  و  االأخ�رض 
التنمية  اأجل  من  البيئية  الرتبية 
العملية  وت��ه��دف  امل�����س��ت��دام��ة، 
ال��وع��ي  ن�����رض  اإىل  ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة 
خ��الل  م��ن  املجتمع  يف  البيئي 
غنى  ال  �رضيكا  يعد  الذي  االإعالم 
�سوؤون  يخ�س  فيما  جهة  ية  الأ عنه 
هذا  امل�ستدامة،  التنمية  و  املجتمع 
للوالية،  البيئة  مديرة  كانت  و 
املا�سي  ال�سبت  ي��وم  اأعطت  قد 
���س��ارة  اإ فيفري،   29 ل���  امل��واف��ق 
و  التكوينية،  يام  االأ هذه  انطالق 
حماور  من  االأول  العن�رض  اأطرت 

التكوينية.           يام  االأ
عبدالرحمن   بلوايف   

حمالته  متا�سني  دائ��رة  اأمن  اأطلق 
يف  والتح�سي�سية  ال��ت��وع��وي��ة 
من  للوقاية  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
االجتماعية  االآفات  خمتلف  خماطر 
و   ، املخدرات  اآفتي  غرار  على   ،
لالأنرتنت  ال�سلبي  اال�ستعمال 
حل��م��اي��ة  ال��ت��ح�����س��ي�����س  وك����ذا   ،
املحيط  على  واملحافظة  البيئة 
يوما  االأ�سبوع  بحر  ُنظم  حيث   ،
م�ستوى  على  حت�سي�سيا  توعويا 
بتما�سني  زكرياء  مفدي  ثانوية 
اجلانب  يف  اأط���راف  مب�ساركة   ،
خ�س�س  وقد  القانوين  و  الديني 
اإىل  معظمه  يف  احلملة  برنامج 
من  الوقاية  و  التعريف  و  التطرق 
التي  االأ���رضار  و   ، املخدرات  فة  اآ
ن�����س��ان  االإ �سحة  على  ت�سببها 
وكيفية  انت�سارها  عوامل  وك��ذا 
ك��ان  ك��م��ا   ، وال��ع��الج  ال��وق��اي��ة 
اإيجابي  دور  املخت�سني  ملداخالت 

تفاعل  الذي  املو�سوع  ث��راء  اإ يف 
التوعوية  احلملة   ، الطلبة  معه 
طالب  م�ست  التي  التح�سي�سية 
لتعزيز  اأي�سا  ج��اءت   ، الثانوية 
ن���رتن���ت  ا���س��ت��خ��دام ���س��ب��ك��ة االأ
يف  ال�سيما   ، وهادف  اآمن  ب�سكل 
كما   ، وال�سباب  االأطفال  اأو�ساط 
الوعي  تر�سيخ  اإىل  تهدف  نها  اأ
والتحلي  وامل�����س��رتك  اجل��م��اع��ي 
اأن  يجب  التي  امل�سوؤولية  ب��روح 
تلقى  ي���ن  اأ  ، ال�����س��اب  يتحملها 
الن�سائح  م��ن  جمموعة  الطلبة 
طرف  من  العملية  االإر�سادات  و 
الدين   و  القانون  يف  املخت�سني 
تاأتي  و   ، الدائرة  اأمن  اإط��ارات  و 
االت�سال  تفعيل  اإطار  يف  العملية 
كذا  و  االأم��ن  مل�سالح  اخل��ارج��ي 
الن�ساط  و  اجلواري  العمل  تعزيز 

ئي.  لوقا ا
التجاين  ن-ق- 

تكوين   982   م�صعفا متطوعا بتمرنا�صت 

عيد الزربية بغرداية 

تنظيم الطبعة األ 51 من 21 اإىل 26 مار�ص اجلاري

ا�صتياء كبري من املواطنني من عملية ا�صتنزاف الرمال بحي البحور
 بتما�صني بتقرت 

دار البيئة باأدرار حتت�صن اأياما تكوينية 
لفائدة املرا�صلني ال�صحفيني املعتمدين 

حملة حت�صي�صية بتما�صني بتقرت حول 
اآفة املخدرات و اال�صتعمال ال�صلبي 

لالأنرتنت 
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بحقهم  بوزيد  بن  الوزير  يطالبون  ممر�صا   214
يف التوظيف

ي�صني حممد 
---------------- 

م�سرّي  ك�سف  ذاته،  ال�سياق  ويف 
للتكوين  اخل��ا���س��ة  املوؤ�س�سة 
ال�سحة،  رواد  ط��ب��ي  ال�سبه 
ورئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لتكوين  اخلا�سة  للموؤ�س�سات 
اأن  "التحرير"  ل�  الطبي  �سبه 
م��ام  اأ عائقا  يقف  م�سكل  ه��م  اأ
يف  توظيفهم  ه��و  امل��ت��خ��رج��ني 
ا  خ�سو�سً ال�ساغرة  املنا�سب 
على  ذلك  وياأتي   ،2019 دفعة 
ال�سلطات  مرا�سلة  من  الرغم 
دون  لكن  م��رات  ع��ّدة  املركزية 

جدوى.
واأو����س���ح ن��ف�����س امل��ت��ح��دث، 

 2019 دف��ع��ة  امل��ت��خ��رج��ني  اأن 
يف  مم��ر���س��ا،   214 ع��دده��م  بلغ 
التمري�س،  م�ساعدي  �س  تخ�سّ
طرف  من  ا�ستقباله  اإىل  م�سرًيا 

بحل  ووع��د  ال��وزارة  ع��ام  اأم��ني 
املقبلة،  ي���ام  االأ خ��الل  امل�سكل 
منح  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��م  م���وؤك���ًدا 
للتوظيف  ا�ستثنائية  رخ�سة 

���س�����س��ات  امل��وؤ يف  امل���ب���ا����رض 
لفائدة  العمومية  اال�ست�سفائية 
خ��ري��ج��ي امل��در���س��ة اخل��ا���س��ة 

العليا.  واله�ساب  باجلنوب 
موؤ�س�سة  �ستقوم  اأخر،  جانب  من 
ل��ل��ت��ك��وي��ن  ال�����س��ح��ة  رواد 
بفتح  ب��ال��وادي،  الطبي  �سبه 
تتما�سى  ج��دي��دة  �سات  تخ�سّ
هذه  خ��الل  ال�سحة،  قطاع  مع 
م�ساعد  غ���رار  ع��ل��ى  ال�����س��ن��ة، 
���س��ع��ة،  م�����س��ت��ع��م��ل ج��ه��از االأ
م�����س��اع��دة ق��اب��ل��ة، م�����س��اع��د 
التاأهيل  اإدماج  م�ساعد  خمربي، 
يف  ج��راح  م�ساعد  والتوظيف، 

وغريها.  العمليات..  غرفة 

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  الوادي،  بوالية   - ال�صحة  رواد   - الطبي  �صبه  للتكوين  املوؤ�ص�صة اخلا�صة  نا�صد خريجو 
اأن  موؤكدين  اخلارجية،  امل�صابقات  اأ�صا�ص  على  للتوظيف  مالية  منا�صب  لتخ�صي�ص  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امل�صت�صفيات، 

�صنتيم. مليون   30 كّلفهم  بعد تكوين  يتم توظيفهم  بهم ذرعا، ومل  االأر�صفة  2019 �صاقت  خريجي دفعة 

البقاء اأجل  ال�صحة ت�صارع من  موؤ�ص�صة رواد  يف وقت تظل فيه 

مائدة  بعقد  املقاوالتية  دار  قامت 
الكائن  ال���دار  مبقر  م�ستديرة 
االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
يف  الت�سيري  وعلوم  والتجارية 
حيث  ال�ستوية،  اجلامعة  اإط��ار 
لدى  باالإ�سغاء  املكلف  تطرق 
اإىل  بالوادي  "اأون�ساج"  وكالة 
امل�ستحدثة  اجلديدة  االإج��راءات 
ال�����س��ب��اب  دع����م  اإط������ار  يف 

لهم. املقدمة  والتحفيزات 
املقاوالتية  دار  مدير  واأ���س��اف 
ال��الوي  ع��ب��د  مفيد  ال��دك��ت��ور 

املقاوالتية  لدار  باأن  تدخله  يف 
بخ�سو�س  اإ�سرتاتيجية  اأدوار 
اجلامعي  ال��ط��ال��ب  ب��ني  ال��رب��ط 
و���س��وق ال�����س��غ��ل ع��ن ط��ري��ق 
ي���ام  واالأ امل��ق��دم��ة  التكوينات 

وغريها.  والندوات  الدرا�سية 
م�سطفاوي  عمار  الدكتور  واأكد 
اأن  الطالب  على  يتوجب  نه  باأ
ويجب  ومبتكرا  رياديا  يكون 
املقاوالتية  بدار  االت�سال  عليه 

ن�ساطاتها. عن  املزيد  ملعرفة 
ق ف�وزي. 

بوالية  البطاطا  حم�سول  يزال  ال 
ي�سجل  ي���ام،  االأ ه��ذه  ال���وادي، 
���س��واق  االأ يف  ك��ب��ريا  ف��ائ�����س��ا 
احتوائه  حماوالت  رغم  املحلية 
عرب  الو�سية  الوزارة  طرف  من 
اخلا�س  "�سريباالك"  نظام  تفعيل 
قبل  الفالحية  املنتجات  ب�سبط 

 . �سهر
خالل  تراوح  مل  البطاطا  اأ�سعار 
اأ�سواق  يف  املا�سيني  اليومني 
دج  و28   26 بني  �سعر  اجلملة 
واأقل  اجليدة،  للنوعية  بالن�سبة 
يظل  حيث  ج��ودة،  لالأقل  �سعرا 
رغم  متدنيا  االأ�سعار  م�ستوى 
خالل  احل�ساد  مو�سم  نهاية  قرب 

مار�س.  �سهر 
مت  "�سريباالك"  ال�سبط  نظام 
الوزارة  طرف  من  موؤخرا  تفعليه 
"فائ�س  ت�سجيل  بعد  الو�سية 
حيث  البطاطا،  مادة  يف  قيا�سي" 
املجل�س  مبعية  ال��وزارة  و�سعت 
يتم  عمل  رزنامة  لل�سعبة  املهني 
ان�سغاالت  متابعة  خاللها  من 

ال��والي��ات  ك��ل  يف  ال��ف��الح��ني 
مع  امل��ح�����س��ول،  ل��ه��ذا  املنتجة 
امت�سا�س  اإجراءات  يف  ال�رضوع 
تغري  مل  العمليات  لكن  الفائ�س، 
فالحني  ح�سب  �سيئا  الو�سع  من 
ال���وادي  والي���ة  يف  وم��ن��ت��ج��ني 
حما�سيلهم  ���س��وق��وا  ال��ذي��ن 
تغطي  ال  منخف�سة  باأ�سعار 

نتاج. االإ تكاليف 
املختلفة  الت�سدير  عمليات 
ال  ي�����س��ا  اأ ال��ب��ط��اط��ا  ملح�سول 
غرفة  قامت  حيث  حمدودة،  تزال 
ميديت"  "فريقو  بالوادي  التربيد 
الن�ساطات  املتعددة  والتعاونية 
الفالحية،  الغرفة  مع  بالتن�سيق 
اخلوا�س  املتعاملني  بع�س  وكذا 
يف  كميات  ت�سدير  مب��ب��ادرات 
م�ساعفتها  دون  املا�سية  الفرتة 
ومل  الفائ�س،  حلجم  ومواكبتها 
اإيجابي  ثر  اأ العمليات  لتلك  يكن 
املحلي  ال�����س��وق  ت���وازن  ع��ل��ى 

فالحني. بح�سب 
ي�سني حممد 

التابعني  ال�رضطة  عنا�رض  متكن 
م���ن احل�������رضي اخل��ارج��ي  ل���الأ
خالل  ب��ال��وادي  عمران  �سيدي 
من  امل��ا���س��ي��ة  القليلة  ي���ام  االأ
تتكون  اأ�رضار  جمموعة  توقيف 
الثاين  العقد  يف  فراد  اأ �سبعة  من 
عمدا  النار  اأ�رضموا  العمر  من 
من  تنحدر  ملواطنة  م�سكن  يف 

. ملنطقة ا
لتلقي  تعود  العملية  تفا�سيل   
طرف  م��ن  ل�سكوى  امل�سلحة 
تعر�س  بخ�سو�س  م��واط��ن��ة 
ب�سيدي  ال��ك��ائ��ن  م�سكنها 
للحرق  جامعة  مدينة  عمران 
على  ليتم   ، جمهولني  طرف  من 
التحقيق  عملية  مبا�رضة  الفور 
التي  القرائن  و  الدالئل  جمع  و 
على  ال��ت��ع��رف  ع��ن  ���س��ف��رت  اأ

تباعا،  توقيفهم  و  املتورطني 
مواجهتهم   بعد  فيهم  امل�ستبه 
جماال  يجدوا  مل  ليهم  اإ ن�سب  مبا 
ملف  اإع����داد  ليتم  ن��ك��ار   ل��الإ
وتقدميهم  للموقوفني  ج��زائ��ي 
م�����ام اجل���ه���ات ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اأ

قليميا. اإ املخت�سة 

واأمن البيا�صة ينجح يف تفكيك 
جماعة اأ�صرار خمت�صة يف ال�صرقة

عنا�رض  متكن  اأخرى،  جهة  ومن 
دائ��رة  الأم��ن  التابعني  ال�رضطة 
يام  االأ خالل  بالوادي  البيا�سة 
توقيف  م��ن  املا�سية  القليلة 
من  تتكون  ����رضار  اأ جمموعة 
من  الثاين  العقد  يف  فراد  اأ ثالثة 
جتاريا  حمال  ا�ستهدفت  العمر 

. ينة ملد با

ت��ف��ا���س��ي��ل 
ال���ع���م���ل���ي���ة 
لتلقي  ت��ع��ود 
امل�����س��ل��ح��ة 
من  ل�سكوى 
مواطن  طرف 
ب��خ�����س��و���س 
حمله  تعر�س 
ال����ت����ج����اري 
مبدينة  الكائن 
ال���ب���ي���ا����س���ة 

جمهولني  ط��رف  م��ن  لل�رضقة 
مبا�رضة  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ليتم   ،
الدالئل  جمع  و  التحقيق  عملية 
عن  اأ�سفرت  التي  القرائن  و 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ت��ورط��ني و 
فيهم  امل�ستبه  تباعا،  توقيفهم 
ليهم  اإ ن�سب  مبا  مواجهتهم   بعد 

ليتم  لالإنكار   جماال  يجدوا  مل 
للموقوفني  جزائي  ملف  اإع��داد 
م������ام اجل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��م اأ
عن  قليميا  اإ املخت�سة  الق�سائية 
ال�رضقة  و  جمعية  تكوين  جناية 
ذات  مركبة  با�ستعمال  بالتعدد 

الهروب. لت�سهيل  حمرك 
علي حممد 

الريا�سي  النادي  فريق  نا�سد 
خليفة  بحا�سي  التحدي  للهواة 
املحلية  ال�سلطات  ال��وادي،  يف 
ال��والي��ة،  وايل  راأ�سهم  وعلى 
باإ�سغاالتهم،  التكفل  ���رضورة 
مقر  بتوفري  تعلق  ما  ا  خ�سو�سً

 . يهم يحتو
ط��ال��ب  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
من  بااللتفاتة  النادي  اأع�ساء 
ومكان  للنادي  مقر  توفري  اأجل 

الفريق. وتدريب  بتكوين  الئق 

الفريق  اأع�����س��اء  ط��ال��ب  ك��م��ا 
لتوفري  مادية  اإعانة  بتخ�سي�س 
من  الريا�سي  النادي  حاجيات 

ومالب�س. ونقل  اأكل 
حممد  ال��ن��ادي،  رئي�س  ���س��ار  واأ
عام  ن�ساأ  اأ النادي  اأن   ، عمارة  بن 
م�ستوى  على  وين�سط   2016
م�سيفا  خليفة،  حا�سي  بلدية 
بالتحدي  ال��ن��ادي  ت�سمية  اأن 
وي�سمل   ، التحدي  خللق  ج��اء 
ال�سغرة  الفئات  ال��ن��ادي  ه��ذا 

تكوين  ه��دف��ه��ا  ال�����س��ب��اب  م��ن 
االأج���ي���ال وت��ن��م��ي��ة م��واه��ب��ه��م، 
ن�ساطات  ب��ني  م��ن  ن��ه  اأ م�سريا 
لعاب  واأ الكراتي  ريا�سة  النادي 
مذهلة،  نتائج  حقق  الذي  القوى 
ف��اأن  ال��ن��ادي،  رئي�س  وبح�سب 
كانت  اجلمعية  ن�ساطات  جميع 
مو�سحا  اخلا�س،  جمهودهم  من 
املحلية  ال�سلطات  م�ساعدة  اأن 
بالغر�س  تف  ومل  جدا،  �سئيلة 

الكايف.

اأن  ال��ن��ادي،  رئ��ي�����س  واأ���س��اف 
توفر  ع��دم  من  تعاين  اجلمعية 
املالب�س  وحتى  واالإطعام  النقل 
بن�ساطاتهم  اخلا�سة  الريا�سية 
من  االأطفال  منها  حرموا  التي 
بح�سب  هوايتهم،  ممار�سة  اأجل 
 ، فار�س  �سياد  النادي،  مدرب 
وامل�ساركة  بتنظيم  قاموا  نهم  واأ
ووطنية  حملية  ب��ط��والت  يف 
و�سطيف  باتنة  ملتقى  منها 
حازوا  التي  الدولية  وق�سنطينة 
�سواء  االأوىل  امل��راك��ز  خاللها 
نه  اأ وح�سبه،  فرديا،  اأو  جماعيا 
لدى  الرغبة  وج��ود  م��ن  برغم 
اأن  اإال  امل��واه��ب  م��ن  جمموعة 
عدد  حتدد  التي  هي  االمكانيات 
عائقا  وتقف  لديهم  امل�ساركة 

. مهم ما اأ
هنية بوطيب 

بلدية  واأزق���ة  ���س��وارع  ت�سهد 
غرب  �سمال  كلم   110 احلمراية 
يومية  ب�سورة  و  الوادي،  والية 
املركبات  ل�سياقة  رهيبا  انت�سارا 
و  اأطفال  طرف  من  رخ�سة  بدون 
و  الر�سد!  �سن  دون  ق�رضّ  فتيان 
خطورة  من  الظاهرة  هذه  متثله  ما 
ذاتها  بحد  الفئة  هذه  حياة  على 
االأخ��رى  املجتمع  فئات  باقي  و 
اأكرث  يقطنها  التي  البلدية  بهذه 
يف  تظهر  ن�����س��م��ة،   5000 م��ن 
ال�سغرية  ال�ساحنات  و  ال�سيارات 
مبختلف  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات  و 
ي��اب��ا  اإ و  ذه��اب��ا  ان��واع��ه��ا جت��وب 
خروج  و  دخول  فرتات  يف  خا�سة 
املوؤ�س�سات  ط��الب  و  ت��الم��ي��ذ 
و  اإزعاجهم  و  ملزاحمتهم  الرتبوية 
كثريا  التي  و  الفتيات.  معاك�سة 

يفر  كالمية  مب�سادات  تنتهي  ما 
الق�رض  ال�سائقون  ه��وؤالء  بعدها 

جمهولة!  لوجهات 
ه��ذه  اأن  م���واط���ن���ون  وي���ق���ول 
الرتبية  لنتائج  تعود  املمار�سات 
بع�س  م��ن  االه��م��ال  و  اخلاطئة 
يقودون  بناءها  اأ ترتك  التي  االأ�رض 
ح�سولهم  دون  نواعها  باأ املركبات 
القانونية  ال�سياقة  رخ�سة  على 
ال�سيارات!  لقيادة  ال�رضورية  و 
يف  ال��ردع  ثقافة  غياب  ان  كما 
هذه  لتف�سي  املجال  فتح  املجتمع 
ي�ستوجب  مما  اخلطرية.  الظاهرة 
من  للحد  االأمن  و  االأ�رضة  تدخل 
فيه  تت�سبب  ما  و  الظاهرة  هذه 
�سحية  و  اجتماعية  كوارث  من 

عقباها. يحمد  ال 
مي�سه عا�سوري 

يف اإطار اجلامعة ال�صتوية

دار املقاوالتية تنظم مائدة م�صتديرة 
حول االإجراءات امل�صتحدثة لدعم 

ال�صباب

ت�صاوؤل يف عمليات الت�صدير خالل هذه الفرتة

فائ�ص البطاطا يتوا�صل واالأ�صعار دون 
دج  27

اأمن �صيدي عمران يوقف جمموعة اأ�صرار قاموا باإحراق منزل عمدا

يعانون من قلة املوارد املالية

النادي الريا�صي بحا�صي خليفة ينا�صدون الوايل لدعمهم

ب�صبب غياب الوعي

انت�صار ال�صياقة بدون رخ�صة ببلدية 
احلمراية
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اأ�صحابها ينحدرون من واليتي تب�صة و خن�صلة

الـــ�صروع فـي درا�صـة طعــون ح�صة 1421 �صكنــا 
اجتـماعيـا ببــاتنة

حممد علي 
----------------

ك�سف  اجل��دي��د،  ب��ات��ن��ة  وايل 
العادية  ال��دورة  اأ�سغال  خ��الل 
ال�سعبي  للمجل�س  ال��راب��ع��ة 
ال���والئ���ي، ع��ن ال�������رضوع يف 
بذات  اخلا�سة  الطعون  درا�سة 
مبدينة  اخلا�سة  ال�سكنية  احل�سة 
اأ�سباب  اإىل  التاأخر  مرجعا  باتنة، 
اأ�سغال  تاأخر  غرار  على  كثرية 
ا�ستالم  وعدم  الور�سات  بع�س 
اأ�سباب  اإىل  و  بعد  امل�ساريع 
ح�سبه-،   – اأخ��رى  مو�سوعية 
العملية  دقة  و  الطعون  ككرثة 
من  فعال  للتاأكد  حتتاج  التي 
التي  و  موؤ�س�سة  الطعون  اأن 
اإدارية  حتقيقات  اإجراء  ا�ستلزمت 

اإ�سافية.
و ا�ستغل مزهود الفر�سة، خالل 
وروؤ�ساء  املجل�س  مبنتخبي  لقائه 
البلديات و كذا املواطنون مبدينة 
لبع�س  زي��ارت��ه  خ��الل  باتنة، 
التي  ال�سكنات  هذه  ور�سات 
ليقول  نهايتها،  على  تو�سك 
�سارمة  تعليمات  ��ه  وَجّ ب��اأن��ه 
ملدير الرتقية و الت�سيري العقاري 

»اأوبجيي«، لل�رضوع يف عمليات 
احليوية  ال�سبكات  ببع�س  الربط 
ملبا�رضة  التعمري  م�سالح  كذا  و 
و  اخل��ارج��ي��ة  التهيئة  اأ���س��غ��ال 
على  ال�سخ�سي  حر�سه  اأك��د 
حتى  ال��ط��ع��ون  يف  ال��ت��دق��ي��ق 
مل�ستحقيها  ال�سكنات  تذهب 
ي�ستوفون  الذين  املواطنني  من 

بها. املعمول  القانونية  ال�رضوط 
اإىل  االحتكام  اأن  الوايل  اأكد  و 
درا�سة  يف  القانونية  املعايري 
الفا�سل  �سيكون  ال��ط��ع��ون، 
غري  م��ن  ال�سكنات  ن��زع  يف 
ي�ستحق  ملن  و منحها  م�ستحقيها 
ال�سهري  ال��رات��ب  غ��رار  على 
األ���ف دي��ن��ار، و   24 ب���  امل��ح��دد 
العائلية  احلالة  و  امللف  اأقدمية 

املهمة،  ال��ن��ق��اط  م��ن  وغ��ريه��ا 
يف  التوزيع  جلان  تراعيها  التي 
النهائية  القوائم  �سبط  عمليات 
ال�سيغة  هذه  من  للم�ستفيدين 

املهمة. ال�سكنية 
مطمئنا  م���زه���ود  واأ����س���اف 
والية  بلديات   بكل  املواطنني 
جمهودات  �سيبذل  باأنه  باتنة، 
ح�س�س  على  للح�سول  كبرية 
مبختلف  ال�سكن  من  اإ�سافية 
�سيغة  غ����رار  ع��ل��ى  �سيغه 
تلقى  التي  ال��ري��ف��ي،  ال�سكن 
طلبا وا�سعا ومت توزيع احل�س�س 
مل  و  البلديات  ع��رب  امل�سجلة 
حم��ددة  اآج��اال  امل�����س��وؤول  يحدد 
اأكد  فيما  ال�سكنات،  لتوزيع 
اأنه �سيعمل على ت�سخي�س  على 

ال��ع��راق��ي��ل ل��ب��ع��ث امل�����س��اري��ع 
ب�سيغة  تعلق  ما  منها  املتاأخرة، 
عدل  اإيجار  طريق   عن  البيع 

وغريها.
اأول  يف  اأ�رضف  قد  الوايل  وكان 
عائلة   800 له على ربط  ن�ساط 
بالتجمع  الطبيعي  الغاز  مب��ادة 
اأوالد  ببلدية  قو�سبي  ال�سكني 
الوالية،  غربي  �سليمان  �سي 
طرحوا  الذين  لل�سكان  موؤكدا 
كثرية  تنموية  ان�سغاالت  عليه 
�سكنات  بربط  اأ�سا�سا  تتعلق 
الفالحة  دع��م  و  بالغاز  اأخ��رى 
م��ن خ��الل ت��وف��ري م��ي��اه ال��ري 
املحلية  التنمية  تفعيل  الفالحي، 
لتعليمات  تنفيذا  املناطق  بهذه 

الداخلية.
و مت متويل م�رضوع ربط منطقة 
�سي  اأوالد  ببلدية  قو�سبي 
�سندوق  من  بالغاز،  �سليمان 
املحلية،  للجماعات  الت�سامن 
مليار  ب�21  يقدر  مايل  بغالف 
تتعلق  مليارا   13 منها  �سنتيم، 
ب�سبكة الربط و8 ماليري خا�سة 
باأن  مو�سحا  النقل،  بقنوات 
الواحد،  للم�سكن  الربط  تكلفة 

35 مليون �سنتيم. قدرت مبعدل 

�صرعت، م�صالح والية باتنة، باأمر من امل�صوؤول االأول على الهيئة التنفيذية، يف عملية درا�صة الطعون اخلا�صة باحل�صة ال�صكنية 
1421 �صكنا اجتماعيا املعلن عنها قبل اأ�صهر، ح�صبما اأفاد به امل�صوؤول االأول عن اجلهاز التنفيذي توفيق مزهود يف اأول خرجة 

ميدانية له منذ تعيينه على راأ�ص والية باتنة، بعد التاأخر الكبري امل�صجل يف العملية التي رف�ص القيام بها واليان �صابقان.

ينحدران من والية ق�صنطينة القرار كان حمل رف�ص يف ال�صابق

اأمن  عنا�رض  االأ�سبوع  نهاية  متكن 
دائرة �سلغوم العيد مبيلة من توقيف 
�سخ�سني يبلغان من العمر 23 و33 
�سنة، ينحدران من والية ق�سنطينة، 
ال�سيارات  لواحق  �رضقة  يحرتفان 
معدات  و  م�رضوقات  وا�سرتجاع 
علم  ح�سبما  ال�رضقة  يف  ت�ستعمل 
واأو�سح  الوالية.  اأمن  م�سالح  من 
الق�سية  تفا�سيل  اأن   ذاته  امل�سدر 
اأمن  عنا�رض  قيام  اأثناء  اإىل  تعود 
ليلية  العيد بدوريات  دائرة �سلغوم 
حيث   ، مبيلة  العيد  �سلغوم  مبدينة 
�ساعة  يف  �سخ�سان  انتباههم  لفت 
تلب�س  حالة  يف  الليل  من  متاأخرة 
ب�رضقة بطارية �ساحنة، مبجرد روؤية 
�سيارات ال�رضطة الذا بالفرار على 
توقيفهما  �سياحية،ليتم  �سيارة  منت 
الدقيق  بالتفتي�س  الليلة.   نف�س  يف 

بداخلها على معدات  للمركبة عرث 
متثلت  ال�سيارات  ل�رضقة  ول��وازم 
الرباغي  لفك  يف   مفاتيح خمتلفة 
و 05 بطاريات من خمتلف االأحجام 
عجالت  لتزيني  اأغ��ط��ي��ة  ع��دة   ،
قارورتني  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيارات 

لغاز البوتان.    
امل�ستبه  اع��رتف  التحقيق  اأث��ن��اء   
���رضق��ات  ع���دة  ب��اق��رتاف  فيهما 
الوزن  �ساحنات  بطاريات   طالت 
عليها  تعّرف  االأخ��رية  هذه  الثقيل، 
بعد  ل��ه��م.    و�سلمت  اأ�سحابها 
قدم  التحقيق  اإج��راءات  ا�ستكمال 
امل�ستبه فيهما اأمام النيابة املخت�سة 
اأمرت  التي  العيد،  �سلغوم  مبحكمة 
ي�سيف  احلب�س  ره��ن  بو�سعهما 

امل�سدر . 
بوجمعة مهناوي

 القب�ص على �صخ�صني وا�صرتجاع 
م�صروقات ب�صلغوم العيد

االإقليمية  الفرقة  حت�سلت  م�سالح 
للدرك الوطني باأقبو  بوالية  بجاية 
على معلومات مفادها وجود �سيارة 
نوع دا�سيا لوقان، ُيحتمل اأنها تنقل 
كمية من اخلراطي�س ، وعلى اإثرذلك 
ت�سكيل  بو�سع  الفرقة  اأف��راد  قام 
الوطني  الطريق  عرب  ثابت  اأمني 
امل�سمى  باملكان  بال�سبط   26 رقم 
، عند  لبلدية �سالطة  التابع   فلدان 
و�سول ال�سيارة ال�سالفة الذكر اإىل 
مقتادة  كانت  والتي  املراقبة  نقطة 
العمر  من  بالغ  �سخ�س   طرف  من 
بجاية،  والية  من  ينحدر  �سنة   33
متت مراقبة وثائقها االإدراية كما قام 
تفتي�سا  بتفتي�سها  الفرقة  عنا�رض 
دقيقا  ، اأين مت العثور بها على 1000 

خرطو�سة �سيد �سنع اأجنبي، وكذا 
مبلغ مايل قدره480.000دج ، بعد 
منزل  وتفتي�س  التحقيق  موا�سلة 
ال�سائق مت العثور على 1،225 كلغ 
من البارود وم�سد�س نوع بريكطي 
خنجر  اإىل  اإ�سافة   ، ال�سنع  اأملاين 
اإثرها  ،على  وبايونات  كالنداري 
ومرافقه  املركبة  �سائق  توقيف  مت 
واقتيادهما اإىل مقر الفرقة للتحقيق 
وكيل  ال�سيد  اإخطار  مت   ، معهما 
اجلمهورية لدى حمكمة اأقبو، حيث 
واخلراطي�س  املركبة  بت�سليم  اأم��ر 
ومت  ببجاية،  اجل��م��ارك  مل�سالح 
اجلهات  اأمام  االأطراف  جميع  تقدمي 

الق�سائية.
كرمي . ت

حجز كمية معتربة من اخلراطي�ص 
والبارود  وم�صد�ص اآيل ببجاية 

باالأمن  ال�رضطة  قوات  و�سعت 
باملحمل  اخل��ارج��ي  احل�����رضي 
ر�سا�س  اأوالد  دائرة  الأمن  التابع 
للدعاة  وكر  على  يدها  خن�سلة، 
باأربعة  االإطاحة  و  الف�سق،  و 
ام���راأة  بينهم  م��ن  اأ���س��خ��ا���س 
املخل  ال��ف��ع��ل  يف  م��ت��ورط��ني 
تعاطي  ع��ن  ف�سال  ب��احل��ي��اء 
اإثر  جاءت  العملية  املخدرات، 
م�سالح  اإىل  معلومات  ورود 
االأم�����ن احل�������رضي اخل��ارج��ي 
�سخ�س  قيام  مفادها   ، باملحمل 
و  العمر،  من  الثاين  العقد  يف 
العدلية  ال�سوابق  ذوي  من  هو 
خن�سلة،  املحمل  ببلدية  يقيم 
ح�سب   ، امل��خ��درات  ب��رتوي��ج 

م�سالح  ع��ن  ال�سادر  البيان 
االأخري  هذا  قام  خن�سلة،   اأم��ن 
والدعارة،   للف�سق  حمل  باإن�ساء 
ال�رضطة  ق���وات  ق��ام��ت  حيث 
 ، حمكمة  اأمنية  خطة  بو�سع 
امل�ستبه  توقيف  اإثرها  على  مت 
م�سكنه  اإىل  التنقل  بعد  و   ، فيه 
 ، الذكر  ال�سالف  باملكان  الكائن 
اإذن  للتفتي�س مبوجب  اإخ�ساعه  و 
الق�سائية  اجلهات  عن  �سادر 
على  العثور  مت   ، ر�سا�س  باأوالد 
قطعة  )�سيف(،  اأبي�س  �سالح 
اإ�سافة  غ   1،5 بوزن  خمدرات 

اإىل حبوب منع احلمل.
بذات  و�سبط  توقيف  مت  كما    
العقد  يف  �سخ�سني  امل�سكن 

من  ينحدران  العمر،  من  الثاين 
يف  ام��راأة  رفقة   ، تب�سة  والي��ة 
تنحدر  العمر  من  الثاين  العقد 
مت  وعليه  خن�سلة،  والي��ة  م��ن 
مقر  اإىل  فيهم  امل�ستبه  حتويل 
يف  التحقيق  ملوا�سلة  ال�رضطة 
بنّي  املعمق  التحقيق  الق�سية، 
مالك  االأول  فيه  امل�ستبه  اأن 
نيابية  تعليمة  امل�سكن كان حمل 
نهائي  حكم  �سورة  بخ�سو�س 
واحدة  �سنة  عقوبتها  للحب�س 
جنحة  ق�سية  عن  نافذا،  حب�سا 
الفرار اإثر حادث مرور والتهرب 
امل�سوؤولية اجلنائية، كما كان  من 
يف  نيابية  تعليمة  �سدور  حمل 
حقه تت�سمن اإكراه بدين للتقدمي 

مت  القانونية،  املهلة  انق�ساء  بعد 
وكيل  اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي 
اأوالد  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ر���س��ا���س، ومب��وج��ب اإج����راءات 
ملف  ح���ول  ال��ف��وري  امل��ث��ول 
التحقيق  قا�سي  اأمام  الق�سية 
امل�ستبه  و�سع  املحكمة،  لذات 
الرقابة  حت��ت  االأرب��ع��ة  فيهم 
جنحة  تهمة  ع��ن  الق�سائية، 
الدعارة  ملمار�سة  حمل  اإن�ساء 
حيازة  جنحة  االأخ��الق،  وف�ساد 
اال�ستهالك  لغر�س  املخدرات 
حمل  اإىل  اإ�سافة  ال�سخ�سي 
)�سيف(  حمظور  اأبي�س  �سالح 

دون مربر �رضعي.
عي�س علجية 

تفكيك حمل ملمار�صة الدعارة و الف�صق بخن�صلة

اأميزور  دائ��رة  اأمن  عنا�رض  متكنت 
نهاية  خ��الل  بجاية  والي��ة  ب��اأم��ن 
مراقبة  دوري���ات  اإث��ر  االأ���س��ب��وع 
وعلى  احل�رضي  القطاع  عرب  ليلية 
لفت  ب��وخ��ال��ف��ة  ق��ري��ة  م�ستوى 
طويوطا  نوع  من  مركبة  انتباههم 
تبدو  �سائقها  كان  مغطاة،  هليك�س 
اأث��ار  مما  االرت��ب��اك،  عالمات  عليه 
بعد  و  ال�رضطة  عنا�رض  �سكوك 
اإيقاف  مت  الالزمة  االحتياطات  اأخذ 
�سبطت  تفتي�سها  بعد  و  املركبة 
مادة  من  معتربة  كمية  بداخلها 
من  باأكرث  ق��درت  املقلدة  ال�سمة 
07 قناطري و 58 كلغ، كانت مهياأة 
�سغرية،  اأكيا�س  �سكل  على  للبيع 

كما مت حجز اأربعة اأكيا�س من رماد 
احلطب ت�ستعمل يف حت�سري ال�سمة 
كانت  املحجوزة  الكمية  املقلدة، 
موجهة للت�سويق اإىل جتار االأك�ساك 
وال  ببجاية،  التجارية  واملحالت 
م�سدرها،  تبني  تعريفة  اأية  حتمل 
 48 عمره   ب�سخ�س  االأمر  ويتعلق 
مت  وقد  �سطيف،  بوالية  مقيم  �سنة، 
اإجناز ملف جزائي �سد املعني الأجل 
)�سمة( غري معباأة دون  التبغ  حيازة 
جتاري  ن�ساط  ممار�سة  ترخي�س، 
ال�سجل  على  احل�سول  دون  مقنن 
اجلهات  اإىل  واأر���س��ل  ال��ت��ج��اري، 

الق�سائية املخت�سة. 
كرمي . ت

حجز اأكرث من �صبعة قناطري
 من مادة ال�صمة املقلدة ببجاية 

 غياب منافذ وراء وقوع احلادثة

متكن اأعوان احلماية املدنية التابعني 
بومدو�س   قدور  املتقدم  للمركز 
01 مار�س  بلدية  ق�سنطينة  يوم 
2020 يف حدود ال�ساعة ال�سابعة 
ق��دور  بحي   ، م�ساًء  ال��رب��ع  اإال 

بومدو�س )ال�سيلوك ( عمارة 152 
، من اإ�سعاف  فتاة و هي امل�سماة ) 
ك. ت(   تبلغ من العمر 33 �سنة  ، 
و التي تعر�ست اإىل فقدان وعيها 
ام ، مت نقلها  ملدة  ب�سبب بخار احَلمَّ

اإىل م�ست�سفى اجلامعي ق�سنطينة  
غياب  اإىل  تعود  رمبا  االأ�سباب   ،
بع�س  ك��ون   ، �سغرية  منافذ 
ال�سكنات بوالية ق�سنطينة تفتقد 
مرافقها ) احلّمام( اإىل منافذ يخرج 

منها بخار املاء ال�ساخن، و يتجنب 
وقوع حوادث، خا�سة يف حالة اأن 
مبر�س  م�سابا  ال�سخ�س  يكون 

مزمن كالربو مثال.
ع.ع

بخار احلمام يفقد فتاة وعيها و احلماية املدنية تتدخل بق�صنطينة

يدخل  اأن  ي��ام  االأ ه��ذه  يرتقب 
حيز  خن�سلة  والية  وايل  قرار 
لقرار  ا�سداره  بعد  التطبيق 
ن��ذار  اإ بتوجيه  يق�سي  �سارم 

يقوم  جت��اري  حم��ل  اي  بغلق 
خارج  �سلعة  بعر�س  �ساحبه 
اجل  من  وهذا  التجاري  حمله 
على  وال�سهر  امل�ستهلك  حماية 

االخطار  خمتلف  من  �سحته 
تنجم  ق��د  ال��ت��ي  واالم���را����س 
يقوم  ال��ت��ي  ال�سلع  ه��ذه  ع��ن 
خ��ارج  بعر�سها  ا�سحابها 

حلياة  مراعاتهم  دون  حمالتهم، 
امل�ستهلك.                                            و�سحة 
لزهاري  ونا�س 

وايل خن�صلة يوّجه اإنذارا بغلق اأي حمل جتاري يعر�ص �صلعه خارج املحل
عمال  االأح��د  اأم�س  اأول  نهار  دخل 
الوطني  للديوان  خن�سلة  وح��دة 
للتطهري يف حركة احجاجية رافعني 
ذلك  ومن  االن�سغالت  من  جملة 
ظروف  حت�سني  ب�رضورة  مطالبتهم 
حقوقهم  مبنحهم   واملطالبة  العمل 
مطالبتهم  جانب  اىل  امله�سومة 

حما�سبَة  الت�سيري  يف  حتقيق  بفتح 
املطالب  ه��ذه  كانت  امل�سريين... 
العمال  هوؤالء  رفعها  التي   واخرى 
التي  احللول  لها  ايجاد  انتظار  يف 
ير�سونها، وبالتايل حت�سني ظروفهم 
املعي�سية واملهنية على ال�سواء.                           
لزهاري ونا�س 

عمال وحدة خن�صلة للديوان الوطني 
والتطهري يدخلون يف حركة احتجاجية                                     
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علي  حممد 
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اأف����اد م��دي��ر ال��ق��ط��اع ق��وي��در 
م��دون��ة  اأن  م�����س��ط��ف��اوي 
فيفري  ل��دورة  �سات  التخ�سّ
ال��وزارة  اأه��داف  لتلبية  ج��اءت 
تكييف  خ��الل  م��ن  ال��و���س��ي��ة 
مع  ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة  ال����ربام����ج 
املحلية  العمل  �سوق  م�ستجدات 
تلبية  عن  ف�سال  الوطنية،  و 
االقت�سادي  ال�رضيك  متطلبات 
عاملة  يد  توفري  يخ�ّس  ما  يف 
اأ�ساف  و  كفاءة.  ذات  و  موؤهلة 
التخ�س�سات  م���دون���ة  اأن 
ث��الث   حملت  ال����دورة  ل��ه��ذه 
�س  كتخ�سّ جديدة  �سات  تخ�سّ
و  ال�سم�سية  االأل���واح  تركيب 
امل�ستوى  احلرارية  و  ال�سوئية 
املهني  التكوين  مبركز  الثاين 
و  جنوبا،  امل��اء  راأ����س  ببلدية 
و  ال�سناعي  التربيد  تخ�س�س 
على  الرابع  امل�ستوى  التكييف 
املهني  التكوين  مركز  م�ستوى 
ف�سال  بلعبا�س،  ب�سيدي  ذكور 
�سبكات  �سيانة  �س  تخ�سّ عن 
الذي  و  ال�رضوب  باملياه  التزويد 

مركز  م�ستوى  على  فتحه  مّت 
�سيدي  ببلدية  املهني  التكوين 
جلها  ه��ي  و  ب��و���س��دي.  ع��ل��ي 
بعد  اقرتاحها  مّت   �سات  تخ�سّ
لتحديد  مو�ّسعة  درا�سة  اإج��راء 
يف  امل��ط��ل��وب��ة  التخ�س�سات 
ت�سمن  التي  و  العمل  �سوق 
اأكيدة  عمل  فر�س  للمتكون 

التخّرج. بعد 
اأن  امل�����س��وؤول،  ذات  اأ���س��اف  و 
ا�ستقبال  تنتظر  احلالية  الدورة 
 2090 منهم  مرتب�سني   4110
املتّوج  التكوين  يف  مرتب�سا 
الذي  النمط  هذا  دولة،  ب�سهادة 
مرتب�س   600 ت�سجيل  يتوّقع 
و30  االإق��ام��ي  ال��ت��ك��وي��ن  يف 

التكوين  يخ�س  ما  يف  مرتب�سا 
�سعبة  يف  املعابر  ط��ري��ق  ع��ن 
اإىل  الت�سيري،  و  االإدارة  تقنيات 
التكوين  يف  مرتب�سا   30 جانب 
امل�سائية  ال��درو���س  طريق  عن 
عن  ف�سال  املحا�سبة،  �سعبة  يف 
�سعبة  يف  التعاقدي  التكوين 
يف  الت�سيري  و  االإدارة  تقنيات 
يف   1340 ت�سجيل  ينتظر  حني 
اأما  التمهني.  التكوين عن طريق 
 300 في�سم  التاأهيلي  التكوين 
الريفي  الو�سط  يف  مرتب�س 
تربية  ال��ف��الح��ة،  ���س��ع��ب  يف 
االأن�سجة  و  احل��رف  احليوانات، 
ال�سعب  من  وغريها  اخلياطة  و 
هذا...  املجال،  بهذا  العالقة  ذات 

570 مرتب�سا  و �سيلتحق حوايل 
امل�سائية  ال���درو����س  ب��ن��م��ط 
موزعني على �سعب من الفالحة 
حرف  و  الرقمية  املعلوماتية  و 
ت�سجيل  �سيتم  كما  اخلدمات. 
املراأة  تكوين  يف  مرتب�سة   660
�سعب  يف  ذلك  و  بالبيت  املاكثة 
و  والفندقة  التقليدية  احل��رف 
حرف  و  ال�سياحة  و  االإط��ع��ام 
�سناعة  و  االأن�سجة  و  اخلدمات 
ت�سجيل  �سيتم  حني  يف  االألب�سة 
التكوين  يف  مرتب�سا   150
مرتب�سا  و30  االأول  التاأهيلي 
اإىل  ال��ق��اع��دي  ال��ت��ك��وي��ن  يف 
مرتب�سني   310 ت�سجيل  جانب 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��وؤ���س�����س��ات 
اإىل  االإ�سارة  جتدر  و  اخلا�سة. 
ت�سم  بلعبا�س  �سيدي  والية  اأن 
اإىل  املهني  للتكوين  مركزا   13
منتدبة  تكوينية  هياكل   4 جانب 
ف�سال  ال��ري��ف��ي،  ال��و���س��ط  يف 
التعليم  و  للتكوين  معهد  عن 
و3  بلعبا�س  ب�سيدي  املهنيني 
التكوين  يف  �سة  متخ�سّ معاهد 
بلعبا�س  �سيدي  من  بكل  املهني 

حل�سن. و�سيدي 

اجلارية،  فيفري  دورة  خالل  جديدين  مرتب�صني   4110 ا�صتقبال  بلعبا�ص  ب�صيدي  املهني  التكوين  قطاع  يرتّقب 
وا�صعة  م�صح  عمليات  اإجراء  بعد  املحلية  العمل  �صوق  متطلبات  وفق  تخ�ص�صاتها  برجمة  مّتت  التي  الدورة  هي  و 
تعليمات  و  متا�صيا  االقت�صادية  ال�صاحة  مقت�صيات  و  تتالءم  �صات  تخ�صّ ا�صتحداث  و  النقائ�ص  بتحديد  �صمحت 

امل�صطرة.  االأهداف  اإىل  للو�صول  الو�صاية 

املدونة يف  اإدراجها  و  املطلوبة  �صات  التخ�صّ وزير ال�صحة مطلوب يف الوالية املنتدبة تالغحتديد 

نظم اأم�س الع�رضات من مواطني 
وقفة  ت��الغ  املنتدبة  ال��والي��ة 
املوؤ�س�سة  مقر  اأم��ام  احتجاجية 
حديد  اال�ست�سفائية  العمومية 
الو�ساية   منا�سدين  عي�سى 
حل  اأجل  من  التدخل  ب�رضورة 
اأ�سبحت  التي  املر�سى  م�ساكل 
يومية خا�سة ممن يق�سدون هذه 
الوحيدة  ال�سحية  املوؤ�س�سة 
كانت  والتي  الوالية،  بجنوب 
القريب   املا�سي  يف  ح�سبهم 
لكنها  عالية  خ��دم��ات  ت��ق��دم 
ت��راج��ع��ت م��ع م���رور ال��وق��ت 
واأ�سبحت غري قادرة على تقدمي 
كما  ،ه��ذا  املر�سى  متطلبات 
املدير  برحيل  املحتجون  طالب 
الذي حّملوه م�سوؤولية ما يحدث 
للمر�سى  اليومية  املعاناة  دفعت 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  هذه  يف 
و�سكان  اجلنوبية  اجلهة  مواطني 
تالغ اإىل رفع  جملة من املطالب 

بات  اأن  بعد  ال�سحة  وزير  لدى 
يعانون يف �سمت رغم  املر�سى 
ال�رضوريات  لكل  الدولة  توفري 
اأن  اإال  املواطن  �سحة  اجل  من 
توجيه  يتم  ،حيث  تغري  �سيء  ال 
املوؤ�س�سة  ق��ا���س��دي  خمتلف 
الإجراء  اخلا�سة  العيادات  نحو 
اأجل  من  اأخرى  وتارة  التحاليل 
اأرهق هوؤالء  "ال�سكانري" وهو ما 
بلديات  خمتلف  من  القادمني 
وموالي  مرحوم  اجلنوب  دوائر 
راأ���س  وحتى  ومرين  �سلي�سن 
موؤ�س�سة،  فتح  فيها  مت  التي  املاء 
،هذا  اأطباء  اإىل  بحاجة  لكنها 
�رضورة  على  املحتجون  وطالب 
ال�سحية  اخل���دم���ات  حت�����س��ني 
خدمات  من  اأمكن  ما  وتوفري 
لرفع  امل��ن��ط��ق��ة،  بحجم  تليق 
الظل  مناطق  �سكان  عن  الغنب 
رئي�س  بهم   ا�ستو�سى  التي 
اجلمهورية خريا  .    م.رم�ساين

مواطنون ين�صبون خيمة اأمام امل�صت�صفى  
و يطالبون برحيل املدير ببلعبا�ص 

تعليمات وزارة التجارة يف مهب الريح

رفعت ا�صتعداداتها اإىل الدرجة الق�صوى عرب امليناء

ك��ث��ف��ت م��دي��ري��ة ال�����س��ح��ة و 
م�ستغامن،  ل��والي��ة  ال�����س��ك��ان 
فريو�س  ملراقبة  جهودها  م��ن 
بتعزيز  ق��ام��ت  اإذ  ك���ورون���ا 
و  الوقاية،  و  املراقبة  اإج��راءات 
ا�ستعداداتها  املديرية  رفعت 
ميناء  الق�سوى عرب  الدرجة  اإىل 
بتدعيم  قامت  كما  م�ستغامن، 
بطواقم  ال�سحية  املراقبة  مركز 
مت  كما  طبية.  �سبه  و  طبية 
م�ستوى  على  جديد  مركز  فتح 
جمهز  بخروبة  ال�سحي  املركز 
على  ي�سهر  التجهيزات  باأحدث 

امل�سافرين.  تلقيح  و  املراقبة 
ال�سحي  للحجر  قاعات  فتح  مت 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى م�����س��ل��ح��ة 
اجلراحية،  الطبية  اال�ستعجاالت 
اأحمد حممد  و تنقل الدكتور بن 

طبيب خمت�س يف علم االأوبئة و 
م�سلحة  رئي�س  الوقائي،  الطب 
و  ال�سحة  مب��دي��ري��ة  ال��وق��اي��ه 
اإىل  م�ستغامن  لوالية  ال�سكان 
رفقة  ال�سحية  املراقبة  مركز 
العمومية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��دي��ر 
اأين  مب�ستغامن  اجلوارية  لل�سحة 
�سبه  و  الطبية  بالطواقم  اجتمع 
التحلي  على  وحثهم  الطبية، 
اإىل  اال���س��ت��ع��داد  و  باليقظة 
بااللتزام  طلبهم  و  ط��ارئ  اأي 
ال�سحة  وزارة  بتعليمات 
الواقية  االأقنعة  بارتداء  اخلا�سة 
فور  تاأهب  حالة  يف  البقاء  و 
�سديدة،  حمى  حاالت  ت�سجيل 
توعوية  ن�سائح  لهم  وّجه  كما 
فريو�س  ع��دوى  م��ن  للوقاية 
اأهمية  على   اأك��د  و  ك��ورون��ا 

الوقائية  باالحتياطات  التقيد 
اليدين  غ�سل  على  باملداومة 
الفم  تغطية  و  ال�سابون  و  باملاء 

و االأنف.
 و يف ذات ال�سدد اأكد الدكتور 
ال�سحة  مديرية  اأن  اأحمد  بن 
الالزمة  االإجراءات  كل  اتخذت 
كورونا،  وب��اء  دخ��ول  لتجنب 
االل��ت��زام��ات  اأن  اأو����س���ح  و 
اأجن��ع  ال��وق��ائ��ي��ة  بالتعليمات 
احلالية.جدير  االأزم��ة  يف  دواء 
مديرية  نظمت  فقد  بالذكر، 
يوما  م�ستغامن،  لوالية  ال�سحة 
كورونا  فريو�س  حول  تكوينيا 
و�سبه  الطبي  للطاقم  اجلديد 
املراقبة  على  امل�رضف  الطبي 
مت  اأي��ن  احل��دود،  على  ال�سحية 
خ�سوع  �رضورة  على  التاأكيد 

الفح�س  و  للمراقبة  ال�سفن 
ال�سفن  اأطقم  جلميع  النظري 
يظهر  التي  الدول  من  القادمة 
املخت�سون  األح  كما  املر�س،  بها 
جميع  مراقبة  ����رضورة  على 
التي  الدول  من  القادمة  ال�سفن 
خ�سوعها  و  املر�س  بها  يظهر 
اأطقم  وجميع  الدقيقة  للمراقبة 
يخ�سعون  امل��ذك��ورة  ال�سفن 
لهم  اختبار  اإجراء  و  للمالحظة 
بعد  عن  احل��رارة  قيا�س  بجهاز 
و  حالة  اأية  يف  اال�ستباه  مت  واإذا 
من  غادرت  قد  كانت  اإذا  خا�سة 
يوما   14 خالل  مبا�رضة  ال�سني 
الالزمة  االإج��راءات  اتخاذ  يتم 
و  امل�ست�سفى  اإىل  حتولها  يتم  و 

. فورا  املخت�سة  اجلهات  اإخطار 
ق/غ

تعزيز اإجراءات املراقبة و الوقاية لتفادي فريو�ص كورونا مب�صتغامن

العطاف  بلدية  ي�ستكى مواطنوا 
يف  احلليب   مادة  يف  نق�س  من 
�رغم  التجارية   املحالت  جل 
التي"  التجارة   وزارة  تعليمات 
للق�ساء  بالغة  اأهمية  ت��ويل 
يف  امل�����س��ارب��ة  م�سكل  ع��ل��ى 
املدعمة  االكيا�س  حليب  ا�سعار 
املواطن  ثمنها  يدفع  ال��ذي   �
بع�س  يلجاأ  الب�سيط"،بحيث 
اكيا�س  من  كمية  لبيع   التجار 
للكي�س  25دج  ب�سعرها  احلليب 
�ساعات  منذ  حقيقة   ال��واح��د  

ال�سباح  االوىل،   وعلى ال�ساعة 
الثانية بعد  الزوال  يف املحالت 
التوزيع  جدول  بح�سب  االخرى 
و  امل��الح��ظ  ال�سيء  لكن  و   ،
ال  التجار   بع�س  اأن  املوؤ�سف  
عليهم  املوزعة  الكمية   يبيعون 
،م�سالح  املواطنني   على  كلها  
و  التحري  يف  مطلوبة  الرقابة 
التجاوزات   ردع  و  التحقيق  
التجار  بع�س  بها  يقوم  التي 

. الوزارة  لتعليمات  املخالفني 
برادع  خمتار 

بزن�صة  يف اأكيا�ص احلليب بالعطاف 
بعني الدفلى 

ن�رضت م�سالح  دائرة وادي ارهيو 
ح�سة  م��ن  امل�ستفيدين  قائمة 
ايجارية  �سكنية  وح��دة  ال90 
املتاخمة  حلالف  ببلدية  عمومية 
مو�سى؛  عمي  بلدية  مع  للحدود 
انطباع   لها  كان  ما  بقدر  العملية 
امل�ستفيدين  لدى  ا�ستح�سان   و 
على  �سلبية  اأث���ار   لها  ك��ان��ت 
ي�سعفهم  مل  الذين  و  املق�سني 
ال60   ق��راب��ة  ق��ام  حيث  احل���ظ  

ى من احل�سة املذكورة على  مق�سَ
الوطني  الطريق  قطع  و  التجمهر 
وادي  نحو  االجتاهني  يف   90 رقم 
مو�سى  وع��م��ي  �سماال  اره��ي��و 
عاجل  بتدخل  مطالبني  جنوبا 
اإيفاد  خ��الل  من  ال��والي��ة  ل��وايل 
القائمة  يف  احلقائق  لتق�سي  جلنة 
عادلة،  تكن  مل  التي  و  اال�سمية 
ال  امل�ستفيدين  غالبية  ك���ون   
اال�ستفادة يف  فيهم �رضوط  تتوفر 

ما�سة  بحاجة   هم  الذين  حني حرم 
اإذا  ه��ذا،  و  اجتماعي  �سكن  اىل 
االجتماعية  بالو�سعية  ماقورنت 
ينا�سدون  عليه  و  يعي�سونها  التي 
غليزان  لوالية  االأول  امل�سوؤول 
القائمة  النظر يف  اإعادة  و  التدخل 
من  و  للم�ستفيدين.  اال�سمية 
دائرة  م�سالح   تنقلت  ثانية  جهة 
رئي�س  راأ�سها  وعلى  ارهيو  وادي 
كان  و  حلالف  بلدية  اىل  الدائرة 

بعدما  و  املحتاجني  مع  حوار   له 
ب�سلك  اإقناعم  و  ا�ستقبالهم  مت 
للتعبري  القانونية  الطرق  �سبل 
اإي��داع  خ��الل  م��ن  رف�سهم  ع��ن 
اأجل  الطعون يف  طعون لدى جلنة 
قد  التي  الو�سيلة  وهي  اأيام،   08
م�ستفيد  اي  اإق�ساء  من  متكنهم 
القانونية  ال�رضوط  فيه  تنعدم 

لال�ستفادة.            
                                ابو ع�سام

ع�صرات املق�صني يقطعون الطريق الوطني رقم 90 بغليزان 
على خلفية االإفراج عن قائمة امل�صتفيدين من 90 وحدة ببلدية حلالف

تلم�سان  والي��ة  وايل  اأ���رضف 
االأ�سبوع  مرموريبحر  اأمومن 
تن�سيب   مرا�سيم  على   اجلاري 
اجلهوية  لالإذاعة  اجلديد  املدير 
مت  قد  و  حممد  ملياين  لتلم�سان 
خلفا  حممد،  ملياين  تن�سيب، 
ها�سم،  بن  عي�سى  للدكتور 
مهام  اإىل  ا���س��ت��دع��ي  ال���ذي 
الإذاعات  جهوي  كمدير  اأخرى، 

الفر�سة  كانت  الغرب.كما 
كلمة  ل��ق��اء  الإ للوايل  مواتية 
اإذاعة  اأمواج  عرب  املبا�رض  على 

اجلهوية.  تلم�سان 
قوله  جممل  يف  الوايل،  نوه  و 
امل��ق��دم��ة من  اخل��دم��ات  ع��ل��ى 
يحتذى  منوذجا  لتكون  االإذاعة 

به.
بوتليتا�س ع 

تن�صيب املدير اجلديد لالإذاعة 
اجلهوية لتلم�صان

العمران  �رضطة  فرقة  �سجلت 
ب�سعيدة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  و 
ال�سهر  خ��الل  ن�ساطاتها  يف 
ملفا   19 اإجن�����از  امل��ن�����رضم 
اإجناز  مبخالفات  يتعلق  ق�سائيا 
ملفا   20 و  رخ�سة  بدون  بناء 
ال�رضعية  غري  بالتجارة  يتعلق 
 04 و  التجاري  ال�سجل  وانعدام 
ا�ستعمال  بعرقلة  تتعلق  ملفات 
و  العمومية  االأماكن  و  الطرق 

ورمي  باإيداع  يتعلق  ملفا   12
النفايات  و  املنزلية  النفايات 
 26 بتحويل  قامت  الهامدة،كما 
ملفني   02 و  العدالة  اإىل  ملفا 
ال�سحة  قواعد  مبخالفة  يتعلقان 
مت  ،كما  العمومية  النظافة  و 
جمال  يف  �سكوى   32 معاجلة 
القيام  خالل  من  هذا  و  العمران 

ميدانية. خرجة   11 ب� 
ال�سباعي عامر 

معاجلة 32 �صكوى يف جمال البيئة 
والعمران ب�صعيدة
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اأونا�ص يتقم�ص �صخ�صية 
اإبراهيموفيت�ص بهدف عاملي 

يف الدوري الفرن�صي

غالم ُي�صجل هدفًا لنابويل من 
مقعد البدالء !

فيني�سيو�س  الــرازيــلــي  ك�سف 
جونيور, جناح ريال مدريد, عن 
يف  الأول  بهدفه  الحتفال  �سبب 
طريقة  بنف�س  بر�سلونة,  �سباك 
احتفال كري�ستيانو رونالدو جنم 
يوفنتو�س  ولعب  ال�سابق  امللكي 

احلايل.
التقدم  هدف  فيني�سيو�س  و�سجل 
طريقة  على  واحتفل  لــلــريــال, 
حا�سًرا  ــان  ك الــذي  كري�ستيانو 
"�سانتياجو  ملعب  ــات  ــدرج م يف 
الكال�سيكو  ملتابعة  برينابيو", 
املريينجي  ل�سالح  انتهى  ــذي  ال

بنتيجة )2-0(.

ت�سريحات  يف  فيني�سيو�س  وقال 
اأبرزها موقع "كالت�سيو مريكاتو": 
املباراة  �سوطي  بني  نزل  "رونالدو 
اإىل غرفة خلع مالب�س الريال من 
دعم  وتقدمي  الفريق  دعم  اأجل 
احتفلت  ال�سبب  ولهذا  معنوي, 

بنف�س طريقته".
فائز  ــب  لع "رونالدو  ــاف  ــس واأ�

داخل وخارج امللعب". 
�ــســدارة  مــدريــد  ريـــال  وا�ستعاد 
على  فوزه  بعد  جديد  من  الليجا 
اإىل  بر�سلونة, بعدما رفع ر�سيده 
واحدة  نقطة  بفارق  نقطة   56

عن البار�سا.

التي  الكال�سيكو  مــبــاراة  �سهدت 
بغرميه  ــد  ــدري م ريـــال  جمعت 
م�سادة  ــد,  الأح م�ساء  بر�سلونة, 

كالمية بني جريارد بيكيه مدافع 
جونيور,  وفيني�سيو�س  البار�سا, 

جناح الفريق امللكي.

ح�سم  يف  ــد  ــدري م ريــــال  وجنـــح 
بنتيجة  لــ�ــســاحلــه  الكال�سيكو 
فيني�سيو�س  �سجل  بعدما   ,)2-0(
�ساعف  بينما  الأول,  ــدف  ــه ال
يف  النتيجة  دياز  ماريانو  البديل 

الوقت القاتل من اللقاء.
"ماركا"  لــ�ــســحــيــفــة  ــــا  ــــًق ووف
يف  ــار  ث بيكيه  فـــاإن  الإ�سبانية, 
اللقاء,  خالل  فيني�سيو�س  وجه 
مدريد  ريــال  لعب  �سقط  بعدما 
يف منطقة اجلزاء وطلب احل�سول 

على ركلة جزاء.
اأظهرت  الكامريات  اأن  واأ�سافت 
خ�سمه  ــف  ــن ــع ي ــــو  وه بــيــكــيــه 
الرازيلي حلظة مطالبته بركلة 
"ما  جزاء, حيث قال له جريارد: 

اخلطاأ معك؟ هل اأنت جمنون؟ 
اأنا مل اأمل�سك, مل اأمل�سك".

ـــال  وا�ــســتــطــاع ري
يحقق  اأن  مدريد 
الأول  انت�ساره 
ـــه  ـــب ـــع ـــل م يف 
ـــانـــتـــيـــاجـــو  �ـــس
على  ــو  ــي ــاب ــرن ب
ـــا  ـــران ـــوج ـــل ـــب ال
بــالــلــيــجــا بــعــد 

مرور 5 �سنوات و8 
اأ�سهر, لي�سع نهاية 

�سل�سلة  لأفـــ�ـــســـل 
متتالية  انت�سارات 

يف  بر�سلونة  لغرميه 
معقله مبدريد.

مدافع  رامــو�ــس  �سريجيو  اأظــهــر 
�سعادته  ــد,  ــدري م ريـــال  وقــائــد 
نظيفة  بثنائية  بالفوز  الغامرة 
بر�سلونة,  التقليدي  الغرمي  على 
من  الـ26  اجلولة  مناف�سات  �سمن 

الليجا.
ت�سريحات  خالل  رامو�س,  وقال 
نقلتها �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية: 
تركنا  الأول,  ال�سوط  نهاية  "يف 
وقررنا  لر�سلونة,  كثرًيا  الكرة 
اأن نغري ذلك, لكن ل اأعرف ما اإذا 

كان التغيري لالأف�سل اأم لالأ�سواأ".
ومل  الكرة  امتلكوا  "لقد  واأ�ساف: 
قــررنــا  ــم  ث ــس,  ــر� ف اأي  يخلقوا 

الــكــرة,  وقــطــع  ــايل  ــع ال ال�سغط 
وجنحنا  الفر�س  خلق  يف  وبداأنا 
التقدم  ووا�سلنا  الت�سجيل,  يف 
ــذا ما  ــاراة, وه ــب ــل قتل امل مــن اأج

فعلناه".
مان�س�سرت  �سد  "اخل�سارة  وتابع: 
تتعلم  الأخـــطـــاء  بــعــد  �ــســيــتــي؟ 
التعلم  علينا  يجب  كان  الدرو�س, 
ما  وهو  الذاتي,  والنقد  حدث  مما 

اأظهرناه بالفعل".
واختتم: "مي�سي مل يظهر باأف�سل 
م�ستوى له؟ هو دائًما يفعل اأ�سياء 
اأن  يجب  ولذلك  متوقعة,  غري 
ونحن  ــه,  ل منتبها  ــا  ــًم دائ واأغلقنا تــكــون  بــ�ــســدة,  عليه  ــا  ــزن امل�ساحات اأمامه".رك

عن  �ــســيــتــي,  مان�س�سرت  ــو  ــب لع ــــرب  اأع
بكاأ�س  بــالــتــتــويــج  ــرة  ــام ــغ ال �ــســعــادتــهــم 
بعد  الأحد,  اليوم  الإجنليزية,  الرابطة 
اأ�ستون  على  النهائية  املباراة  يف  التغلب 

فيال, بنتيجة 2-1.
ل�سبكة  ت�سريحات  يف  �سرتلينج  ــال  وق

"دائًما ن�سعر بال�سعادة  "�سكاي �سبورت�س": 
ــوز  ــف وال ــي,  ــل ــب ومي مــلــعــب  اإىل  ــدوم  ــق ــل ل

بالألقاب".
�سيكون  الـــدوري  بلقب  "الفوز  واأ�ــســاف: 
بلقب  توجنا  ولكننا  الــعــام,  هــذا  �سعًبا 
اآخرين  لقبني  اأمــامــنــا  يــزال  ول  الــيــوم, 

اأوروبـــا(,  اأبــطــال  ــاد ودوري  )كــاأ�ــس الحت
نركز ب�سدة وم�ستعدين للقيام بعملنا".

بدوره, قال رودري: "كنا نعرف اأن املباراة 
�سعًبا  فريًقا  نواجه  واأننا  قائمة,  تزال  ل 
هدًفا,  �سباكنا  وا�ستقبلت  ي�ست�سلم,  ل 

وعانينا بع�س ال�سيء بعدها".
وانتهى  خطاأ,  ب�سبب  "�سجلوا  واأ�ــســاف: 
وعانينا   ,2-1 بنتيجة  الأول  الــ�ــســوط 
حت�سلنا  ولكننا  الثاين,  ال�سوط  يف  بعدها 
على فر�س لت�سجيل املزيد من الأهداف".

وختم: "اأنا �سعيد من اأجل الفريق, خا�سة 
اأن هذا املو�سم لي�س �سهاًل واأنا �سعيد للغاية 

باللقب الثاين".
على  اأجويرو  �سريجيو  علق  جانبه,  من 
الــيــوم:  ــاراة  ــب م يف  �سجله  الـــذي  الــهــدف 
يل  بالن�سبة  الأهــــداف  اأهمية  "تكمن 
�سعيد  اأنا  وبالتايل  الفريق,  يفوز  عندما 
الأكر  �سعادتي  ولكن  الهدف,  بت�سجيل 

للفوز باللقب".

مدافع  اأكــد  تويرت  يف  الر�سمي  ح�سابه  عر  ن�سرها  تغريدة  خالل 
املنتخب الوطني اجلزائري ال�سابق كارل جماين ان زين الدين زيدان 

و كرمي بن زمية مفخرة للجزائريني و الفرن�سيني .
ريال  ي�سجع  اأنه  ال�سابق  اجلزائري  الوطني  املنتخب  قائد  اأكد  وقد 

مدريد على ح�ساب بر�سلونة وهذا ب�سبب الثنائي بن زمية و زيدان .
ب�سبب  مدريد  ريال  باإختيار  قمت  لقد   ” قائال  جماين  كارل  وحتدث 
تواجد كرمي بن زمية بالإ�سافة اىل النجم العاملي الكبري زين الدين 

زيدان ”.
هذين  اجل  من  فقط  اأكرث  للتف�سري  داعي  ل   ” قائال  حديثه  وتابع 
الوح�سني الذين يعتران فخر لكل اجلزائريني و الفرن�سيني انا اأع�سق 

مدريد ”.
يجدر بالذكر ان نادي ريال مدريد متكن من ح�سم الكال�سيكو ل�ساحله 

وهذا بعدما متكن من الفوز على بر�سلونة بثنائية نظيفة .

ك�سفت تقارير �سحفية اإيطالية ام�س ان م�سوؤويل نادي ميالن يرف�سون 
خالل  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  اجلزائري  امليدان  متو�سط  بيع  فكرة  متاما 

املريكاتو ال�سيفي القادم .
ابرز  بني  من  يعد  نا�سر  بن  ان   ” مريكاتو  كالت�سيو   ” موقع  ك�سف  اإذ 

الأ�سماء التي �ستكون م�ستقبل فريق ميالن خالل املوا�سم القادمة .
واأكد ذات املوقع ان بقاء النجم اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر مع ميالن 
ا�سبح اأمرا �سروريا للفريق خا�سة بعد امل�ستويات الكبرية التي قدمها.
ويعد هذا اأول مو�سم ملتو�سط امليدان اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر مع 
نادي ميالن اين متكن من تقدمي م�ستويات رائعة جعلته حمل اإ�سادة .

وي�سعى م�سوؤويل نادي ميالن لالإبقاء على عدة لعبني خالل املوا�سم 
القادمة على غرار الكرواتي املتاألق ريبيت�س و الإ�سباين كا�ستيخو.

املقربني  الأ�سدقاء  اأحــد  ك�سف 
جنم  ــدو,  ــال رون كري�ستيانو  مــن 
و�سعور  اأحا�سي�س  عن  يوفنتو�س, 
ملعب  يف  ح�سوره  خالل  الالعب 
مل�ساهدة  برينابيو,  �سانتياجو 
ــال  الــكــال�ــســيــكــو الــــذي جــمــع ري

مدريد ب�سيفه بر�سلونة.
البلوجرانا  على  ــال  ــري ال وفـــاز 
الأحــد,  اأمــ�ــس   ,)2-0( بنتيجة 
بر�سيد  الليجا  جــدول  ليت�سدر 
واحدة  نقطة  وبفارق  نقطة   56
اأنظار  حتت  الأزيل,  غرميه  عن 
كري�ستيانو الذي خطف الأ�سواء 
يف مدرجات "�سانتياجو برنابيو".
اأجـــريي,  اإيـــدو  ال�سحفي  وقـــال 
وهو �سديق �سخ�سي لكري�ستيانو, 
"ال�سريجنيتو"  خالل بث برنامج 
مبودة  �سعر  "رونالدو  الإ�سباين: 
�ساعة  قبل  الــنــا�ــس,  مــن  كبرية 
�سعر  الكال�سيكو,  ــالق  ــط ان ــن  م
عرفوا  بعدما  باجلنون  امل�سجعون 

اأنه �سي�سل ليح�سر املباراة".

مبودة  �سعر  "كري�ستيانو  واأ�ساف 
متاأكد  ـــا  واأن مــدريــد,  يف  كــبــرية 
اإىل  العودة  برغبة  �سعر  اأنــه  من 

الريال, لأنه )مدريدي�ستا(".
الـــدون  بــاإمــكــان  كـــان  اإذا  وعــمــا 

�سرح  مــدريــد,  ــال  ــري ل الــعــودة 
مع  يركز  "اإنه  رونــالــدو:  �سديق 
اأبطال  دوري  وعلى  يوفنتو�س, 
ــاذا  اأوروبـــــا حــالــيــا, ل اأعــــرف م
ــد  اأح ول  بامل�ستقبل  �سيحدث 

يعلم".
يوفنتو�س  يف  �سعيد  "اإنه  وختم 
ــدوري  ب الــفــوز  يف  ويــرغــب  الآن 
�سعر  اأنه  متاأكد  اأنا  لكن  الأبطال, 

برغبة العودة".

فيني�صيو�ص: رونالدو نزل لغرفة مدريد يف اال�صرتاحة وحفزنا

بيكيه يهاجم فيني�صيو�ص: هل اأنت جمنون ؟

رامو�ص: "تعلمنا الدر�ص.. ومي�صي غري متوقع"

�صرتلينج ي�صتهدف الثالثية.. واأجويرو يك�صف طبيعة اإ�صابته

جماين : زيدان و بن زمية مفخرة للجزائريني و الفرن�صيني

مالديني يح�صم م�صتقبل بن نا�صر مع امليالن

كوؤو�ص واألقاب... عنوان ُيزين م�صرية مفاجاأة.. كري�صتيانو يرغب يف العودة ملدريد
حمــــــــرز  باإجنلرتا

على  الثالثة  للمرة  حقق,  اأن  بعد  اإجنلرتا,  يف  املحلية  الألقاب  على  �سيطرته  �سيتي  مان�س�سرت  نادي  وا�سل 
التوايل, لقب بطولة كاأ�س الرابطة للمحرتفني بفوزه يف النهائي على مناف�سه اأ�ستون فيال, بنتيجة )2/1(, 

يف مباراة احت�سنها ملعب "وميبلي" يف العا�سمة الريطانية لندن.
كما ي�ساف هذا التتويج اإىل ر�سيد النجم اجلزائري ريا�س حمرز, الذي حقق العديد من الألقاب منذ قدومه 
اإىل اإنكلرتا يف عام 2014, بداية بقمي�س فريقه ال�سابق لي�سرت �سيتي, وو�سول اإىل فريقه احلايل "ال�سكاي 

بلو".
قام  اأن  بعد  املواجهة,  طيلة  البدلء  مقاعد  على  حمرز  ريا�س  اإبقاء  غوارديول  بيب  الفني  املدير  ل  وف�سّ
ب�سبعة تغيريات كاملة على الت�سكيلة التي �ساركت وحققت فوزاً مهمًا على ريال مدريد الأ�سبوع املا�سي, اإذ 
كان اإىل جانب حمرز يف الحتياط جنوم على غرار البلجيكي كيفن دي بروين, والرتغايل بريناندو �سيلفا, 

واحلار�س اإيدر�سون موراي�س.
وبعد هذه الكاأ�س, و�سل قائد منتخب "حماربي ال�سحراء" اإىل لقبه ال�ساد�س مع فريقه مان�س�سرت �سيتي, منذ 
اأن ان�سم اإليه يف فرتة النتقالت ال�سيفية بعام 2018, بعد اأن كان قد حقق ذات اللقب املو�سم املا�سي, وكذلك 

لقب كاأ�س اإجنلرتا ولقبي الدرع اخلريية, اإ�سافة اإىل اللقب الأهم وهو التتويج بالدوري الإنكليزي املمتاز.
وكان ريا�س حمرز قد بداأ م�سريته مع الألقاب يف اإنكلرتا مبو�سم 2015/ 2016, عندما قاد, برفقة جمموعة 
من الالعبني غري املعروفني يف ذلك الوقت, فريق لي�سرت �سيتي للفوز بلقب "الرميريليغ", يف اإحدى اأكر 

معجزات ال�ساحرة امل�ستديرة.
ع م�سريته الدولية بلقب اأمم اأفريقيا مع منتخب اجلزائر العام املا�سي, �سيكون الهدف  وبعد اأن كان قد ر�سّ
القوية يف  البداية  الن�سخة, خا�سة بعد  اأوروبا يف هذه  اأبطال  التتويج بلقب دوري  "لل�ساحر" هو  الرئي�سي 

الأدوار الإق�سائية بالفوز يف معقل "امللكي", �ساحب الرقم القيا�سي يف عدد التتويج بهذه امل�سابقة.

الأ�سبوع  �سمن  ني�س  �سيفه  بوردو  نادي  ا�ست�ساف 
الـ)28( من الدوري الفرن�سي لكرة القدم, يف مباراة 
القرتاب  اأجل  من  الفوز  اإىل  الفريقني  فيها  هدف 

اأكرث من املراكز املوؤهلة مل�سابقة الدوري الأوروبي.
و�سهدت املواجهة تاألق النجم اجلزائري, اآدم اأونا�س, 
الذي ا�ستطاع ت�سجيل هدف فريقه ني�س بطريقة 
الـ)57(, ويرد  الدقيقة  النتيجة يف  رائعة, ويعدل 
بذلك على هدف جنم فريق بوردو, نيكول�س دي 

بروفيل الذي افتتح النتيجة يف ال�سوط الأول.
يف  امل�سجل  بهدفه  الحتفال  اأونا�س  اآدم  ورف�س 
املباراة, بحكم اأنه لعب �سابق لنادي بوردو والذي 
تخرج من اأكادمييته ولعب يف �سفوفه ال�سنية, قبل 
الإيطايل, خالل فرتة  اإىل نادي نابويل  اأن ينتقل 

النتقالت ال�سيفية لعام 2017.
املو�سم  خالل  لأونا�س  الثالث  هو  الهدف  هذا  ويعد 
يلعب  اأنــه  العلم  مع  الفرن�سي,  بــالــدوري  ــاري  اجل
حتى  نابويل  نــادي  من  ــارة  الإع �سبيل  على  حاليًا 
 25 ال�سراء مقابل  اأحقية  الكروي, مع  املو�سم  نهاية 

مليون يورو.
نابويل  من  والقادم  اجلزائر  منتخب  جنم  ومتكن 
قدمه  بكعب  العاملي  الهدف  ت�سجيل  من  الإيطايل, 
وبطريقة فنية رائعة �سبيهة بتلك الأهداف التي 

ي�سجلها الالعب ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س.

ــق  ــري حـــقـــق ف
ـــوزاً  نـــابـــويل ف
ــــــًا يف  ــــــم ــــــه م
ـــات  ـــس ـــ� ـــاف ـــن م
الـــــــــــــــــدوري 
الإيـــــــطـــــــايل 
ــد  ــع ــــــــك ب وذل
 2( تــــفــــوقــــه 

�سمن  لقاء  يف  تورينو  نظريه  ح�ساب  على   ,)1  –
يف  جرت  جولة  ويف  امل�سابقة,  من  الـ)26(  الأ�سبوع 
ظروف ا�ستثنائية بعد تاأجيل اأغلب املباريات ب�سبب 

تف�سي فريو�س كورونا يف بع�س الأقاليم يف البالد.
النجم  بطلها  كــان  طريفة  لقطة  املــبــاراة  و�سهدت 
فعلى  غالم,  فوزي  نابويل,  فريق  ولعب  اجلزائري 
الرغم من اأنه مل ي�سارك يف املباراة, وبقي على دكة 
"�سان  مللعب  التابع  الإلــكــرتوين  اللوح  قام  البدلء 
اليوناين  وقعه  الذي  الأول  الهدف  بت�سجيل  باولو", 
الـ20,  كو�ستا�س مانول�س لفريق نابويل يف الدقيقة 
اأن يتم ت�سحيح ذلك اخلطاأ  با�سم فوزي غالم, قبل 
معها  تفاعل  طريفة  لقطة  ويف  ق�سري,  وقــت  يف 

ع�ساق النادي عر مواقع التوا�سل الجتماعي.
ويغيب فوزي غالم عن امل�ساركة مع نادي نابويل منذ 
146 يومًا, اإذ اإن عودته لت�سكيلة جينارو غاتوزو هي 
مع  له  م�ساركة  اآخر  كانت  اأن  بعد  نوعها,  من  الأوىل 
الفريق �سد نادي تورينو كذلك �سهر ت�سرين الأول/ 
ال�سابق  الفني  املدير  عهد  يف  كان  وهــذا  اأوكتوبر, 

للفريق, كارلو اأن�سيلوتي.
ايتيان  �سانت  لــنــادي  ال�سابق  الــالعــب  وتــعــر�ــس 
ثالث  اآخر  خالل  الإ�سابات  من  للعديد  الفرن�سي, 
بعد  نابويل,  مع  امل�ساركة  عن  بعيداً  جعلته  موا�سم, 
اأن كان اأحد اأح�سن الالعبني يف من�سبه على م�ستوى 

العامل خالل �سنوات قليلة ما�سية.

جوارديوال: تكرار هيمنة 
ال�صيتي �صعب على اخل�صوم
مان�س�سرت  مـــدرب  جـــوارديـــول,  بيب  تــوقــع 
نف�س  فر�س  من  فريق  اأي  يتمكن  األ  �سيتي, 
البطولت  على  ال�سيتي  فر�سها  التي  الهيمنة 
الرابطة  بكاأ�س  اأم�س  تتويجه  بعد  املحلية, 

الإجنليزية على ح�ساب اأ�ستون فيال.
�سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  جــوارديــول  ــال  وق
الأمر  اأن  "اأعتقد  الريطانية:  ميل"  "ديلي 
ملحوظ, فالفوز بـ8 األقاب من اآخر 9 بطولت, 
اأحــد  اأي  على  للغاية  ال�سعب  مــن  �سيكون 

تكراره".
على  الألقاب  تلك  "تدل  واأ�ساف: 
فعندما  امل�ستوى,  يف  الثبات 
تتذكرها وتقيمها, تدرك اأن 
الالعبني  من  املجموعة  هذه 

خا�سة للغاية".
الإ�سباين:  املــدرب  وتابع 
باإظهار  يتعلق  "الأمر 
تواجدنا يف كل مباراة, 
هذا اأف�سل �سيء ميكن 
تــقــدميــه لــلــنــادي, 
يعرف  اأن  املهم  فمن 
نتحمل  ــا  ــن اأن اجلــمــيــع 

م�سوؤولية التتويج بالألقاب".
)اأجويرو(  "�سريجيو  واأردف 
هذا  هــنــا,  لقًبا  بـ13  ــوج  ت
اأي  اإرث  وبالتايل  مذهل, 
�سيتم  ــد  ــدي ج مــهــاجــم 
امل�ستوى  بهذا  مقارنته 
ـــر  ـــــذا اأم الــــعــــايل, وه

جيد".
ــل جـــوارديـــول "مل  ــس ووا�
النجاحات  تلك  ــع  ــوق اأت
ــا مــع  ــه ــت ــق ــق الــــتــــي ح
امللحوظ  الأمر  النادي, 
اأبطال  من  الكثري  اأن 
ــيــزي  الـــــدوري الإجنــل
ــد  ــع ـــــون ب ـــــع ـــــرتاج ي
ــتــتــويــج بــالــلــقــب من  ال
التايل  املو�سم  اإنهاء  خالل 
اأو  اخلـــامـــ�ـــس  ـــز  ـــرك امل يف 

ال�ساد�س اأو ال�سابع".
يف  نــــزال  ل  "لكننا  ــم  ــت وخ
نقاط   7 وبفارق  الثاين  املركز 
يعني  وهذا  الثالث,  املركز  عن 

بع�س ال�سيء".

 زيدان اأبرز الرابحني 
ومي�صي اأكرب اخلا�صرين

غرميه  عــلــى  ثميًنا  فــــوًزا  ــد  ــدري م ـــال  ري ــزع  ــت ان
الأحد,  يوم  نظيفني,  بهدفني  بر�سلونة,  التقليدي 
على ملعب �سانتياجو برينابيو, يف اإطار اجلولة الـ26 

من الدوري الإ�سباين.

الرابحون

كورتوا
ريال  فــوز  يف  ــارًزا  ب دوًرا  البلجيكي  احلار�س  لعب 
يف  فر�سة  من  اأكرث  من  فريقه  اأنقذ  حيث  مدريد, 

ال�سوط الأول.
بداية  يف  كورتوا  تلقاها  عديدة  انتقادات  وبعد 
م�سواره مع املريينجي, عاد حار�س ت�سيل�سي ال�سابق 
�سباكه  على  حافظ  اأنــه  خا�سًة  جــدارتــه,  ليوؤكد 

نظيفة يف مباراتي الكال�سيكو هذا املو�سم.

زيدان
يعد زيدان من اأكر الرابحني من الكال�سيكو, بعدما 
الفوز  لتحقيق  املريينجي,  كتيبة  قيادة  من  متكن 
ف�سل  ما  وهو  برنابيو,  �سانتياجو  يف  بر�سلونة  على 

فيه الفريق امللكي ل�سنوات.
يف  ــدان  زي انتهجه  الــذي  العايل  ال�سغط  جنح  كما 
ب�سكل  لعبه  مفاتيح  وخنق  البلوجرانا,  حتجيم 

كبري.

فينيسيوس
باأف�سل  النتقادات,  على  الرد  فيني�سيو�س  ا�ستطاع 
لفك  ال�سحري  احلــل  كــان  بعدما  ممكنة,  طريقة 

�سفرة الكال�سيكو, بت�سجيله الهدف الأول.
بل  بر�سلونة,  �سد  اأهدافه  اأول  الرازيلي  واأحــرز 
اأ�سغر  اأ�سبح  بعدما  التاريخي,  مي�سي  رقم  وك�سر 
خالل  الكال�سيكو,  مباريات  يف  هدًفا  ي�سجل  لعب 

القرن الـ21.

الخاسرون

ميسي ليونيل 
املو�سم,  هذا  مبارياته  اأ�سواأ  من  واحدة  مي�سي  قدم 

حيث اختفى وغابت ب�سماته املعتادة.
ومل يظهر جنم بر�سلونة كثرًيا طوال الـ90 دقيقة, 
و�سنحت اأمامه فر�ستان, فاأهدر واحدة بعد ت�سدي 
كورتوا الرائع, والثانية ف�سل يف التعامل معها, فقد 
اإبعاد  يف  وجنح  ال�سرعة,  يف  مار�سيلو  عليه  تفوق 

الكرة من اأمامه.

سيتين
ال�سيطرة  على  بر�سلونة  فيه  جنح  اأول,  �سوط  بعد 
اخلطرية,  الفر�س  بع�س  و�سناعة  الــكــرة,  على 
بداية  مع  مرر  غري  ب�سكل  الفريق  اأداء  تراجع 

ال�سوط الثاين.
دقيقة  الـ45  جمريات  مع  التعامل  يف  �سيتني  وف�سل 
اأكر  الثانية, بينما ظهرت الرغبة يف الفوز ب�سكل 
لدى زيدان, و�سط غياب احللول من مدرب البار�سا.

برشلونة دفاع 
اإل  بيكيه,  جــريارد  من  ن�سبيا  اجليد  الأداء  رغم 
وت�سديد  للتوغل,  فيني�سيو�س  اأمام  املجال  فتح  اأنه 

الكرة بكل اأريحية م�سجال الهدف الأول.
اأخــطــاءه  اأومــتــيــتــي  �سامويل  وا�ــســل  وبــجــانــبــه, 
القاتل  الثاين  الهدف  يف  ت�سبب  بعدما  الكارثية, 
ب�سهولة  للمراوغة  تعر�س  اأنــه  �سيما  ل  للريال, 

كبرية من دياز.

يوفيتش
املباراة,  عن  الريال  مهاجم  يوفيت�س  لوكا  غياب  مع 
اأنه  اإل  القائمة,  من  با�ستبعاده  زيــدان  قــرار  بعد 
جنح  فقد  الكال�سيكو,  يف  اخلا�سرين  اأبرز  اأحد  يعد 
 50 بعد  الــثــاين,  الهدف  ت�سجيل  يف  ــاز  دي ماريانو 

ثانية فقط من دخوله امللعب.
على  املتكرر  وجلو�سه  يوفيت�س,  ابتعاد  ظل  ويف 
اأكر يف  اأ�سبح مكانه مهددا ب�سكل  مقاعد البدلء, 
دياز,  بعده  ومن  بنزميا  يوجد  حيث  مدريد,  ريال 
الذي لعب دوًرا مهًما وحاول اإثبات ذاته اأمام زيدان.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 
والية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�صوؤون العامة
 م�صلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�ص�صات امل�صنفة واملهن املنظمة

اإن وايل والية ورقلة:
باقرتاح من ال�صيد: مدير التنظيم وال�صوؤون العامة يقرر مايلي:

املادة االأوىل: يفتح حتقيق عمومي ببلدية املقارين حول درا�صة التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�صروع اإن�صاء وحدة �صناعة اخلزف ال�صحي لفائدة ال�صركة ذات 
 06 A2الق�صم  امل�صوؤولية املحدودة توق�صان للخزف ال�صحي امل�صرية من طرف ال�صيد: م�صعودي في�صل الكائنة بالقطعة     

جمموعة امللكية رقم06 بلدية املقارين دائرة املقارين والية ورقلة. وذلك ملدة 15 يوم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار.
املادة 02: يعني ال�صيد: يا�صني حممد حملي مهند�ص دولة اأو ال�صيد: �صوطة عبد احلميد مهند�ص دولة يف الهند�صة املعمارية حمافظ حمقق يكلف بال�صهر على 
اآراء املواطنني حول امل�صروع خالل مدة التحقيق يف االأوقات  احرتام التعليمات يف جمال تعليق ون�صر هذا القرار وكذا فتح �صجل مرقم وموؤ�صر عليه جلمع 

واالأماكن املحددة. كما يكلف باجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�صيح العواقب املحتملة للم�صروع على البيئة.
املادة 03: يعلق هذا القرار مبقرالوالية، مقر دائرة املقارين، مقر بلدية املقارين ومكان موقع امل�صروع كما ين�صر يف جريدتني يوميتني وطنيتني على نفقة 

�صاحب امل�صروع.
املادة04: تو�صع درا�صة التاأثري على البيئة و�صجل التحقيق العمومي على م�صتوى بلدية املقارين

املادة 05: يحرر املحافظ املحقق عند نهاية مهمته حم�صرا يحتوي على تفا�صيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية التي يجمعها ثم ير�صله اإىل ال�صيد الوايل عن 
طريق ال�صيد رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدية املقارين حتت ا�صراف ال�صيد رئي�ص دائرة املقارين مدعمة براأيه ال�صريح حول هذا امل�صروع.

ال�صناعة  البيئة، مدير  العامة، مدير  وال�صوؤون  التنظيم  لتقرت، مدير  االإدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوايل  للوالية،  العام  االأمني  ال�صادة:  يكلف  املادة06: 
ال�صعبي البلدي  اأمن والية ورقلة، رئي�ص دائرة املقارين، رئي�ص املجل�ص  واملناجم، مدير احلماية املدنية، قائد املجموعة االقليمية للدرك الوطني، رئي�ص 

لبلدية املقارين واملحافظ املحقق كل يف دائرة اخت�صا�صه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�صر يف ن�صرة القرارات االإدارية لوالية ورقلة.

التاأثري  درا�صة  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يت�صمن   2020 جانفي   07 يف:  املوؤرخ   15 رقم:  قرار 
على البيئة اخلا�ص مب�صروع اإن�صاء وحدة �صناعة اخلزف ال�صحي لفائدة ال�صركة ذات امل�صوؤولية 
 A2 املحدودة توق�صان للخزف ال�صحي امل�صرية من طرف ال�صيد: م�صعودي في�صل الكائنة بالقطع

الق�صم 06 جمموعة امللكية رقم 06 بلدية املقارين دائرة املقارين والية ورقلة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
حم�صر تكليف بالوفاء

املـادة 600. 612 .613 من ق اإ م اإ
عن طريق الن�صر طبقا لن�ص املادة 412 ف 04 من ق اإ م اإ           

     الرقـم : 3261/ 2019           
ال�صـادر عن  الر�صمي بجريدة يوميـة وطنيـة  التبليغ  بن�صر م�صمون عقد  اأمر االإذن  بناء على  ـ  األـفيــن وت�صعـــة ع�صــــر  �صـنـة  اأكـــتوبر  �صـهــر  ال�صاد�ص ع�صـر مـن  بتـاريـخ  ـ 
– الــوادي  ـ و  00087/2020 ـ بناء على طلب ال�صيـدة : قنــاين فاطمـة بـن اأحمـد  العنـوان : حي املنظر اجلميل  11/02/2020 حتت رقم :  حمكـمة الـوادي بتاريخ : 
06/03 املوؤرخ يف20/02/2006 املت�صمـن تنظيم  02 و12 من القانون  املتخــذة موطنـها املخـــتار ملبا�صــرة اإجــراءات التنفيــذ بـ واليـــة الــــوادي .ـ بناءا على املادتني 
اإ�صماعيـل  625 مـن قانون االإجــراءات املدنيـة و االإداريـة .ـ قمنا نحن االأ�صتـاذ / مي�صـه   ،  624  ،  623  ،  613  ،  612  ،  600 مهنة املح�صر الق�صائي .ـ بناءا على املواد 
املح�صر الق�صائي لدى حمكمـة الــوادي بالتـاريخ املـدون اأعـاله .ـ بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف : القـرار  الغرفة  : �صوؤون االأ�صـرة املمهـور بال�صيغـة التنفيذيــةال�صادر 
عن:جمل�ص ق�صاء ب�صكرة بتاريخ:26/01/2010 رقم الق�صية :00721/2009 رقم الفهر�ص:00145/2010.ـ وامل�صحح للقرار ال�صادر عن : جملـ�ص ق�صاء ب�صكرة الغرفـة  
: �صوؤون االأ�صـرة املمهور بال�صيغة التنفيذية  ال�صادر بتاريخ :16/05/2009 رقـم الق�صيــة : 00285/2009 رقــم الفهــر�ص :01141/2009 .ـ املوؤيــد للحكم ال�صادر 
عـن : حمكمـة الـوادي الق�صـم :�صـوؤون االأ�صرة ال�صادر بتاريخ :25/11/2008  رقـم اجلـــدول : 0547/2008 رقم الفهر�ص :1293/2008 .ـ بتكليف امل�صمـى : هاللــة 
ال�صعـيد بن بـوعـالم  العنـوان : حي 19 مــار�ص – الــوادي  .ـ مب�صمـون ال�صند والقا�صـــي بـ :ـ  منـح احلا�صــنة الواليـة على املح�صــونني ، ومتكــني االأب حق الـزيارة اأ�صبـوعيا 
يومـى اخلمي�ص و اجلمــعة من ال�صاعـة التا�صـعة �صبـاحا الـى اخلام�صـة م�صـاءا اأخـذ و ردا ، ويف االعـياد الدينــية و الوطنية منا�صــفة .ـ  واإلـزام املدعى عليـه باأن يوفـر للحا�صـنة 
م�صكـنا ملمار�صة احل�صانة ، واإن تعـذر فعلـيه اأن يدفـع بدل ايجـار �صهري مببلــغ اأربعــة اآالف ديـنار جــزائري ) 4000 دج (  .ــ  01 : مبلـغ اإجمالــــي : 787.200،00 دج 
اأو  قانونـا  او  �صرعـا  النفـقة  �صقـوط  غايـة  الـى  الدعـوى  رفـع  تاريــخ  مـن  تـ�صري  منهمـا  واحـد  لكل  دج   3000 مبلغ  اأ�صـا�ص  على  اأحمد  وهاللة  بوعالم  هاللة  لالبنني  نفقـة 
�صدور حكم خمالف مع االمر بالنفاذ املعجل رغم املعار�صة اأو اال�صتئناف واملح�صوبة اإلـى غـايـة : 31/10/2019 .ـ  02 : مبلـــغ : 7،580،00 دج م�صاريــف التنفــيذ .ــ  03 
: مبلـــغ : 49.232،00 احلـــق التـنا�صبـي .ـ  بامل�صــاريف القــ�صائية و املقـــدرة بثالثـمائــة ديـــنار جــزائـري .ـ املبلـغ االإجمــالـي الواجب الدفـع مـع ح�صـاب احلق التنا�صـبي 

يقــدر بـ : 844.012،00 دج .ـ ذلك خـــالل مهلـة خم�صــة ع�صــر يـوم )15 يوما ( من  تـاريـخ تبليـغ هـذا التكليـــف واإال اأجبــر على ذلك بكافــــة الطرق القانونيـــــة .
ـ واإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�صر فـي اليوم و ال�صهر وال�صنة املـذكورين  اأعاله للعـمل به طبقا للقانـون .                                                                                            املح�صر الق�صائي

املكتب العمومي للمح�صر الق�صائي
مكتب االأ�صتاذ/ مي�صه اإ�صماعيل 

حم�صر ق�صائي لدى حمكمة الوادي
حـي الرمـال ـ الوادي

الهاتف: 0.32.13.89.37
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

املادة: 749 ق ا م ا

قمنا نحن االأ�صتاذ بلخري الطيب حم�صر ق�صائي لدى حمكمة غرداية جمل�ص ق�صاء غرداية الكائن مكتبنا �صارع اأول نوفمرب غرداية.وبناء على طلب : ورثة بلعربي ميلود وهم : 
اأبناءه: بلعربي بالعربي، بلعربي �صيماء بوا�صطة والدتها مرابط �صعاد. بناء احلكم ال�صادر عن حمكمة غرداية بتاريخ: 17/10/17 فهر�ص: 1396/17 ق�صم العقاري املمهور 
بال�صيغة التنفيذية. بناء اإقامة �صروط البيع املودعة بتاريخ: 2019/09/29 باأمانة �صبط حمكمة غرداية فهر�ص: 118824/19. نحن االأ�صتاذ/ بلخري الطيب حم�صر ق�صائي 
التعيني: عقار عبارة دار قدمية  التايل:  للعقار  العلني  باملزاد  البيع  �صيتم  اأنه  للجمهور  نعلن  اأول نوفمرب غرداية .  ب�صارع  الكائن مكتبه  لدى اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء غرداية 
ال�صارع.  امباركة وغربا:  �صرقا: بن دكن  ام اخلري،  ال�صارع، جنوبا: �صيتي  �صماال:  28م2 يحده  بنورة والية غرداية م�صاحته  القدمي برتاب ودائرة  �صيدي اعباز  كائنة بحي 
اأربعمائة وثمانية وع�صرون األف وخم�صة ع�صر دينار جزائري وثمانية وع�صرون �صنتيم . تاريخ جل�صة البيع: يوم  428.015.28 دج  الثمن االأ�صا�صي: الثمن االأ�صا�صي للعقار 
2020/02/03 على ال�صاعة: 11:00 بقاعة جل�صات حمكمة غرداية- االأق�صام املدنية. �صروط البيع اإ�صافة اإىل ال�صروط الواردة يف قائمة �صروط البيع يلزم الرا�صي عليه املزاد 
بدفع 1/5 خم�ص ثمن املبيع كما يلزم بدفع امل�صاريف وحقوق املح�صر ور�صوم الدولة فورا اأما الباقي خالل 08 اأيام من التالية لر�صو املزاد باأمانة �صبط املحكمة. على اجلمهور 
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وخ�سو�سا  ورقلة  مدينة  يف  اجلميع  زال  ل 
احلي ال�سعبي الكبري بني ثور يعي�س ن�سوة 
ال�سعود للق�سم الوطني الثاين , فيما انطلقت 
اأفراح ال�سعود يف كل مناطق مدينة ورقلة , 
بعد معانقة الفريق تاأ�سرية ال�سعود مبكرا 
مبيدانه  الفريق  �سجله  الــذي  الفوز  عقب 
 , هدفني  مقابل  بثالثية  القليعة  جنم  اأمام 
بداية  منذ  اجلميع  اإليه  ي�سعى  كان  ما  وفق 
ــرية  الأخ املحطات  اللجو  ودون  البطولة 
واحل�سابات  املناف�سة  �سغط  لتفادي  منها 
املناف�سات  مّرة  كل  ت�سهدها  التي  الدقيقة 
عرت  وقــد   , اللقب  �ساحب  عن  للك�سف 
التي  بالكيفية  الأن�سار  من  جمموعة  كل 
تراها منا�سبة  , تعبريا عن فرحتهم بعودة 
ح�سرية  يف  تتمثل  جمددا  للمقدمة  النادي 
موا�سم   عدة  بعد   , الثاين  الوطني  الق�سم 

ومعاناة مع خمتلف املناف�سات ال�سابقة .

مطلب الجميع هو المرتبة 
األولى في آخر المنافسة 

هو  اجلميع  قبل  من  املطلب  يبق  حني  يف   
للتاأكيد  الأوىل  املرتبة  يف  املناف�سة  اإنهاء 
موا�سم  ومنذ  ي�ستحق  النادي  اأن  على  اأكرث 
بعد   , الكبار  ح�سرية  يف  التواجد  عديدة 
ب�سبب  الأ�سفل  للق�سم  وال�سقوط  تراجعه 
الروؤية  اأحجبت  عا�سها  التي  امل�ساكل  جملة 
يف بقاءه ين�سط يف اأق�سام متقدمة خ�سو�سا 

منها املالية التي �ساهمت يف �سقوطه اأي�سا . 
 

نوادي عريقة تهني إدارة الغزالن 
عن الصعود 

تهاين  عدة  ثور  بني  �سباب  اإدارة  و�سلت  

جاءت   , الثاين  للق�سم  ال�سعود  مبنا�سبة 
يف  تن�سط  نـــوادي  قبل  مــن  التهاين  هاته 
 , اأفلو  بلدية  اإحتــاد  نذكر   , خمتلفة  اأق�سام 
الإحتاد   , تندوف  ملدينة  الريا�سي  الإحتاد 
الريا�سي ملدينة حا�سي الرمل , اإحتاد بلدية 
ورقلة  لرابطة  اجلهوي  الق�سم  من  ورقلة   
اجلهوية , اإدارة نادي تقرت , اأوملبيك املقرن 
واإحتاد  و�سارة  عني  �سباب  �سوف,    ت�سامن   ,
من  وغريها  اجلهوي  الق�سم  من  احلمادين 
وطيدة  عــالقــة  تربطهم  الــتــي  ــوادي  ــن ال
اأ�سعدتهم  بعدما  ال�سحراء  غــزلن  ــاإدارة  ب
بعد  الواجهة  اإىل  النائم  العمالق  ــودة  ع
ال�سفلى  الأقــ�ــســام  يف  الن�ساط  مــن  موا�سم 

ومعاناة
 جحيمها . 

معلقين كبار يهنئون الشباب 
على صعوده 

اأي�سا  التهاين  ثور  بني  �سباب  اإدارة  تلقت   
ريا�سية  قنوات  يف  كبار  معلقني  قبل  من 
يف  الريا�سي  املعلق  قبل  من  منها   , معروفة 
خلو  عــادل  �سبور"   بني   " الريا�سية  قناة 
ر�سالة  ورقلة  ــة  وولي تقرت  مدينة  اأبــن 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  عر  ق�سرية 
اأ�سرة  خاللها  من  فيها   قدم   , " " فاي�سبوك 
الوطني  للق�سم  فريقها  عودة  على  النادي 
موا�سلة  ــرورة  ــس � عــلــى  ــدا  ــوؤك م  , ــاين  ــث ال
التمثيل  يتوا�سل  حــتــى      بجدية  العمل 

املنطقة  واأن  �سيما   , الألوان  قبل  من  اجليد 
ـــوان  األ حــمــل  بــاإمــكــانــهــم   ب�سبان  تــزخــر 
الرابطة  اإىل  به  الرتقاء  وموا�سلة  النادي 
املحرتفة الأوىل التي يبقى  حلم اجلميع يف 

مدينة ورقلة . 

بوطيش :" الصعود هدية لكل 
األنصار " 

ليومية  بوطي�س   املخ�سرم  الالعب  حتدث 
 , الريا�سي  الق�سم  اجلــزائــريــة  التحرير 
جــاءت  مبكرا  ال�سعود  تاأ�سرية  ك�سب  اأن 
اإ�سايف  ــودات   ــه وجم كبري  عمل  بوا�سطة 
بذلها عنا�سر الت�سكيلة  يف املباريات  الأوىل 
من املرحلة الثانية من البطولة  , كما اأ�سف 
عليك  اأخــفــي  ل  كما  هلل  احلمد   ": قــائــال  
على  الإطاحة   بعد  الآن  جّدا  �سعيد  اأنني 
بنجم القليعة الذي مل يكن �سهال اأبدا ثبت 
اجلديدة  ب�سيغته  الثاين  للق�سم  �سعودنا 
املو�سم  انطلقت  منذ  هدفنا  كان  �سراحة   ,
مبكرا  التاأ�سرية  ك�سب  حماولة  هو  الكروي 
قد  وهــا  الأخـــرية   ــولت  اجل انتظار  ودون 
ختام  عن  جولت  ثمان  قبل  هدفا  حققنا 
الإ�سايف  للمجهود  يعود  الف�سل   , البطولة 
جميع  بها  ت�سلح  التي  الفولذية  والإرادة 
ال�سعود  بــلــوغ  يف  منهم  رغــبــة  الــالعــبــني 
املبكر , اأهنئ الأن�سار لأنهم �ساهموا يف هذا 
الإجناز ودليل على ذلك تنقلهم يف العديد 
املباريات ووقوفهم بجانب فريقهم كما  من 

املك�سب  هذا  على  �سنحافظ  اأننا  نطمئنهم 
الذي حتقق مبجهود الرجال ".

طاشور :" أنا سعيد بالصعود 
وهدفنا المرتبة األولى " 

كانت فرحة الالعب طا�سور كبري بال�سعود 
واأحتفل مع الأن�سار عقب نهاية اللقاء اأمام 
القليعة ولفرتة طويلة تعبريا عن فرحته 
مل   ": عنه   قائال  اأ�ــســاف  ــذي  ال بال�سعود 
الأمور  معانقة   اأنتظر  كنت  عليك   اأخفي 
من  ــرية  الأخ جــولت  انتظار  ودون  مبكرا 
بقّوة  العودة  مرحلة  بداية  بعد  البطولة  
يعمل  والكل  حمفزة   كانت  الأجـــواء  لأن 
ك�سب  لأجــل  امليدان  يف  واإخال�س  بجدية  
مل  اأنــنــا  هلل  احلمد   , مبكرا  الــورقــة  هاته 
بعدما  عنا  ال�سغط  واأبعدنا  اأن�سارنا  نخيب 
البطولة  من  الأوىل  املرحلة  طيلة  ع�سناه 
املرحلة  اإنهاء  يف  ال�سديد  رغبتنا  ب�سبب 
فيه  كانت  اأنه  �سحيح   , متقدمة  مرتبة  يف 
كل  لأن  النقاط  لإفتكاك  كبرية  �سعوبات 
الفرق تريد ال�ستثمار يف قرار تغيري نظام 
واإخال�سنا  اخلال�سة  نيتنا  اأن  اإل  املناف�سة 
بالفائدة  علينا  ــاد  ع الــذي  هــو  العمل  يف 
اأخــرى  عوامل  فيه  �ساركت  بعدما  مبكرا 
منها حر�س الإدارة وتوفريها اجلو املنا�سب 
قبل  من  تلقيناه  الــذي  القّوي  والدعم  لنا 

الأن�سار الأوفياء لناديهم  ".
اأحمد اأمني 

نفت اإدارة الت�سامن اخلر املتداول 
تداوله  الــذي  اخلر  اأن  واأكــدت    ,
الأن�سار يف خمتلف و�سائل الإعالم 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  منها 
فتحي  املـــدرب  ا�ستقالة  خــر  اأن 
العار�سة  راأ�ــــس  عــلــى  ــن  م عبيد 
مبا�سرة  الت�سامن  لفريقها  الفنية 
فر�سه  الذي  ال�سلبي  التعادل  بعد 
باتنة  مولودية  ال�سابق  املناف�س 
ل  ثمينتني  نقطتني  وت�سييع 
اأنها  موؤكدة  ال�سحة   من  له  اأ�سا�س 
حتى  بخدماته  التم�سك   ــررت  ق
نهاية املو�سم الكروي اجلاري بعدما 
معانقة  عــدم  يف  اخلــلــل  اأن  راأت 
املــدرب  اأخطاء  يف  يكمن  ل  الفوز 
ا�ستغالل  عدم  فيها  �ساهمت  واإمنــا 
الفر�س من قبل الالعبني خ�سو�سا 
على  ين�سطون  الــذيــن  املهاجمني 

م�ستوى القاطرة الأوىل  .

لن تتخلى عن خدماته أبدا 
هذه  ــدت  واأك  , القول  وا�سلت  كما 

ال�سعود  بهدف  مت�سكها  ــرية  الأخ
من  جولة  اآخر  حتى  الثاين  للق�سم 
الأوراق  اأن  ترى  حيث   , البطولة 
املجموعة  مــن  بال�سعود  املعنية 
بعد  فــيــهــا  يح�سم  مل  الــو�ــســطــى 
فاته  ما  ــدارك  ت الفريق  وباإمكان 
البطولة  من  املتبقية  املباريات  يف 
�سيجريها  التي  اللقاءات  يف  �سواء 

مبيدانه اأو خارجه  يف البطولة . 

االستئناف بمعنويات 
تحت الصفر 

منتظرا  كــان  وكما   , ال�سياق  يف   ,
من  الأوىل  احل�سة  اأجــريــت  فقد 
القادم  للقاء  الأ�سبوع  تدريبات 
الفريق  ا�ست�سافة  �سي�سهد  الــذي 
ــن جيجل  مــو�ــســى م ــي  لــ�ــســبــاب ح
ب�سبب  احل�سي�س  يف  مبعنويات 

 , باتنة  مولودية  على  الفوز  عدم 
يخ�س�س  الفّني  الطاقم  جعل  مما 
ــع الــالعــبــني يف  ــة مــطــولــة م ــف وق
قبل  معنوياتهم  لــرفــع  ــة  ــاول حم
الدخول لأجواء التح�سريات للقاء 
فر�سة  يعد  الــذي  الأ�سبوع  جولة 
يف  النــتــ�ــســارات  نغمة  ل�ستعادة 
البطولة يف اأقرب الآجال املمكنة .

التحفيز المادي ضروري 
من  الكثري  يرى   , مماثل  �سياق  يف 
م�سوار  وخ�سو�سا  املناف�سة  متبعي 
اأكرث  الالعبني  حتفيز  اأن  النادي 
املرحلة  لتجاوز  �سروري  �سبق  مما 
بها  ميرون  التي  ال�سعبة  املعنوية 
املالية  م�ستحقاتهم  ت�سوية  منها   ,
العالية يف �سورة العالوات للقاءات 
مرحلة  بداية  يف  بها  ــازوا  ف التي 
ترفع  حتى  البطولة  مــن  الــعــودة 
ن�سبة تركيزهم اأكرث يف التدريبات 

واأثناء اللقاءات الر�سمية اأي�سا .
اأحمد اأمني

تطرق  الطاقم الفّني لنادي تقرت 
بقيادة بوقره عبد احلق يف ح�سة 
اإليها  املــوالــيــة  وكـــذا  ال�ستئناف 
ارتكبت  التي  الكثرية  لالأخطاء 
الأخـــرية  امل�سيلة  وفـــاق  لــقــاء  يف 
خ�سو�سا الدفاعية التي كانت وراء 
املناف�س  الفريق  عنا�سر  زيـــارة 
لل�سباك ثالثة مرات كاملة , موؤكدا 
لتفادي  العمل  يف  الرتكيز  على 
يف  تــكــررت  واأنــهــا  �سيما   , وقوعها 
املباريات التي لعبت خالل مرحلة 

الفوز  من  الفريق  وحرمت  العودة 
بنقاط كانت يف متناول الفريق .

أسرة النادي ال زالت تؤمن 
بالصعود 

اأن  ـــع  ـــم الــبــعــ�ــس واأج ــا ذكــــر  ــم ك
ثمينة  فر�سا  �سيع  قــد  الفريق 
منذ  املقدمة  كوكبة  من  لالقرتاب 
اأ�سرة  اأن  اإل   , العودة  مرحلة  مطلع 
كبرية  اأمــال  تعلق  زالت  ل  النادي 
اأحدى  ك�سب  لأجل  الالعبني  على 

الثاين  للق�سم  املوؤدية  التاأ�سريات 
اأن  خ�سو�سا   , اجلديدة  ب�سيغته 
ــارج  خ �ستلعب  ــات  ــاري ــب امل بع�س 

الديار ويف متناول الفريق اأي�سا .

األنصار قرروا متابعة 
التدريبات لتحفيز الالعبين 

تنقلهم  ,وبــعــد  مت�سل  �سياق  يف 
لأغلب  وح�سورهم  الديار  خــارج 
لعبت  الــتــي  الر�سمية  املــبــاريــات 

بعيدا على ميدانهم  , اأجمع اأن�سار 
على  التخلي  عـــدم  تــقــرت  ـــادي  ن
الألوان  حتى اآخر يوم من البطولة 
احل�سور  على  موؤكدين   , اجلارية 
لكل احل�س�س التدريبية املرجمة 
البطولة  من  املتبقية  للمباريات 
لرفع ن�سبة تركيز الالعبني ومنها 
ــن الــرنــامــج  ـــرث م ال�ــســتــفــادة اأك
امل�سطر تاأهبا للمباراة القادمة التي 

�سيلعبها الفري مبيدانه . 
اأحمد اأمني  

اأّدى  اأن فريقهم  اأجمع الزعفرايون 
منذ  املقابالت  اأح�سن  من  ــدة  واح
م�ست�سيفه  اأمـــام  املو�سم  انــطــالق 
اأِ�سبال  لعب  وقد   , نايل  اأولد  اإحتاد 
ــد مــكــاوي  ــم املــــدرب املــخــ�ــســرم اأح
الذين  خ�سومهم  من  بكثري  اأف�سل 
 , امليدان  اأر�سية  على  تائهني  كانوا 
لرفقاء  املطلقة  ال�سيطرة  بدليل 

القائد بادرعبد القادر الذين �سالوا 
 , وال�سور  الأ�ساليب  بكل  وجــالــوا 
ومتكنوا من ت�سجيل رباعية كاملة 
قويدري  م�سطفى   " توقيع  حملت 
عّر  وقــد    "  2 �سالمي  خل�سر   ,2
وكــذا  واملــ�ــســريون  الفني  الطاقم 
عا�سمة  اإىل  تنقلوا  الذين  الأن�سار 
ــن �ــســعــادتــهــم مبـــردود  الــوليــة ع

طــريــق  اأن  ــــــدوا  واأك  , لعــبــيــهــم 
معّبدا  اأ�سبح  اجلهوي  اإىل  ال�سعود 
اأكرث من ذي قبل , ول يريد ع�ساق 
بعد  فريقهم  يرتاخى  اأن  الوفاق 
و�سول  قطعه  الذي  الرائع  امل�سوار 
مرحلة  من  الرابعة  اجلولة  عند 
مدينة  ممثل  اأن  بحكم   , الــعــودة 
مواجهات  تنتظره  والأ�سالة  الكرم 

�سعبة يف اجلزء الباقي من ال�سباق 
الأوفياء  الأن�سار  فــاإن  وبالتايل   ,
حّذروا الالعبني من الوقوع يف فخ 
التهاون والت�ساهل , واأي تعرث ميكن 
اأن  اأن ُيكّلف الفريق غاليا , ل�سيما 
باأن  توحي  واملوؤ�سرات  املعطيات  كل 
الوفاق مكانته يف البطولة اجلهوية 
املو�سم القادم .                          عمر ذيب

ــب الــوطــنــي  ــاخ ــن وا�ـــســـل ال
اجلزائري ملنتخب كرة القدم 
20 �سنة  , �سابر بن  لأقل من 
ملهاجم  تهمي�سه  اإ�سماعيل 
وهــداف  �سطيف  وفــاق  نــادي 
درفلو  خليل  الرديف  بطولة 
التي  املنتخب  ت�سكيلة  يف 
بطولة  يف  اجلـــزائـــر  مــثــلــت 
بالعربية  لالأمم  العرب  كاأ�س 
ف�سل  بحيث   , الــ�ــســعــوديــة 
ــاءات العــتــمــاد  ــق ــل ــل ال يف ك
والتي  نف�سها  الأ�سماء  على 
املنتظرة  ال�سافة  تقدم  مل 

منها  بل �ساهمت يف ظهور املنتخب  ب�سكل �سيء جدا يف الوقت الذي ظل بن 
خليل  هدفا   13 بـ  البطولة  وهداف  مدر�ستها  وخريج  احلجل  عني  مدينة 
درفلو  حبي�س دكة البدلء يف جميع املقابالت اأمام كل من م�سر , تون�س , 
ال�سعودية , فل�سطني ,  هذا وتلقى الناخب الوطني انتقادات لذعة وقا�سية 
مل  حيث  املنتخب  قائمة  اعــداده  كيفية  يف  واملحللني   التقنيني  طرف  من 
ي�ستدعى ول لعب من مت�سدر البطولة لأكرث من ن�سف مو�سم وو�سيفها 
جولة  اآخــر  اجــراء  بعد  الأوىل  املرتبة  اإىل  عــادت  التي  ال�ساورة  �سبيبة 
بال�سافة    , �سطيف  وفاق  املت�سدر  فيها  تعادل  والتي  الدوري  بطولة  من 
عرفت  حيث  الوطني  الناخب  عليها  اعتمد  التي  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  اإىل 
م�ساركة 6 لعبني من بارادو 3 �سباب بلوزداد ولعب من نادي اأمل  الأربعاء 
واأخر من وفاق �سطيف مبعنى منتخب مكون من ال�سمال فقط  , هذا وانتقد 
داخل  تائها  وبــدا  جيدة  ب�سورة  يظهر  مل  اأنــه  قالو  و  املنتخب  الفنيون 
تهمي�سه   بعد  املدرب  نحو  �سهامهم  كل  املحللون  ووجه  الأخ�سر   امل�ستطيل 
عدم  حول  كبرية  ا�ستفهام  نقطة  طرح  مما  خليل  درفلو  البطولة  لهداف 
منه  اأقل  اأخرى  عنا�سر  على  العتماد  وتف�سيله  امل�ساركة  فر�سة  منحه 

قيمة وم�ستوى فنيا وبدنيا وحتى مهاريا .
ي�سعد  اأم�س  يوم  الهداف  قناة  وحملل  ال�سابق  الدويل  الالعب  وفتح  هذا 
اأين هو خليل درفلو , يف ا�سارة  بورحلي النار على الناخب الوطني وقال : 
منه اإىل عدم العتماد عليه يف اللقاءات وقال بورحلي باأن املنتخب ي�سري 
هوؤلء  واأن  الوطني  املنتخب  يف  مازالت  واملعريفة  ال�سو�سيال  واأن  بالهاتف 
الالعبون ل ي�ستحقون حمل األوان املنتخب و يجب على املدربني ا�ستدعاء 
لعبني ي�ستحقون حمل الألوان الوطنية ولي�س ا�ستدعاء لعبني من اأجل 
بورحلي  واأ�ساد   , وفقط  التمثيل  اأجل  من  الحتياط  كر�سي  يف  ن�سعهم  اأن 
مكانة  ي�ستحق  اأنه  وقال  درفلو  البطولة  وهداف  الوفاق  لعب   باإمكانيات 

اأ�سا�سية وبدون منازع واأنه قادر على تقدمي ال�سافة املرجوة  .
ي�سار اإىل اأن لعب وفاق �سطيف خليل درفلو �سجل  اأرقاما مميزة يف مرحلة 
متريرات   3 ,وقــدم  هدفا   13 �سجل  لقاء   14 يف  فريقه  مع  �سارك  الذهاب 

حا�سمة ومل ي�سارك يف اآخر 5 لقاءات ب�سبب التزاماته مع املنتخب الوطني
وتواجد املنتخب اجلزائري �سمن املجموعة الثالثة مبعية ال�سعودية )البلد 
التي   م�سر  �سد  م�سوراهم  "اخُل�سر"  وا�ستهل    , فل�سطني  م�سر,  املنظم(, 
خ�سروا اأمامها بـ4/1    ثم فوز بـ1/0 اأمام منتخب  فل�سطني , ليختموا الدور 

الأول بوز 2/1 اأمام  ال�سعودية ثم فوز اأمام تون�س ب2/0   .
 اأ . خل�سر . بن يو�سف

�صباب بني ثور

اإدارة غزالن ال�صحراء ت�صتقبل التهاين من جهات خمتلفة بعد ال�صعود 

 ت�صامن �صوف 

االإدارة توؤكد اأن املدرب عبيد باق لنهاية املو�صم مع الفريق 

نادي تقرت 

الطاقم الفّني عاد يف اال�صتئناف الأخطاء لقاء امل�صيلة   

وفاق الزعفران : "اخل�صارة ما يعرفها�ص .. والطلعة ما يطلقها�ص"

الالعب الدويل ال�صابق ي�صعد بورحلي : 

وي�صتحق  ممتاز  مهاجم  درفلو  "خليل 
مكانة اأ�صا�صية يف منتخب ال�صباب"
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم: عي�صى قراقع
------------------------------

حتى هذا الطري ال�سغري اجلميل �سعر ان احلرية ال 
تتجزاأ، ال معنى للف�ساء الرحب ما دام ي�سيق حول 
�سجون  يف  القابعني  واالأ�سريات  االأ���رضى  اأالف 
ي�سحي  ان  الع�سفور  ذلك  قرر  لهذا  االحتالل، 
بحريته ت�سامنا مع االأ�رضى الذين �سحوا بحريتهم 
الأجل الكرامة والعدالة االإن�سانية، ت�سلل الع�سفور 
اجلنود  على  حتايل  والق�سبان،  االأ�سالك  بني  من 
ال�سجن، دخل عرب  اأبراج  الراب�سني فوق  امل�سلحني 
فتحات ال�سياج الذي ي�سقف �ساحة ال�سجن وحط  
عاهد  االأ�سري  ن�سا�رضة.  عاهد  االأ�سري  يد  فوق 
ن�سا�رضة 37عاما، �سكان قرية بيت فوريك ق�ساء 
نابل�س، حمكوم بال�سجن 32 عاما اأم�سى منها 17 
فيه  يظهر  فيديو  فيلم  هرب  ال�سجن،  داخل  عامًا 
عالقته احلميمة بطري �سغري دربه وعلمه واأ�سبح 
الذي  الع�سفور  يطعم  وهو  و�سوهد  له،  �سديقًا 
الع�سفور  فمه.  من  ويطعمه  ي�سقيه  اليه  ت�سلل 
الرياح  و�سوت  والزقزقات  االأغ��اين  معه  حمل 
روت��ني  انك�رض  اال����رضى،  اىل  ال�سحاب  ول��ون 
ال�سجن وجموده و�سكونه، غرد الع�سفور ب�سوته 
بجناحيه  و�سفق  احلرية،  من  للمحرومني  اجلميل 
العزلة  للمقهورين كي تنه�س احلياة وتتحرك من 
لالأ�سري  رفيقًا  اأ�سبح  الذي  الع�سفور  والعتمة. 
من  مبنقاره  يقرتب  يتاأخر،  ال  يوميا،  يزوره  عاهد 
فم عاهد يتناول الطعام وي�رضب املاء ويغني فرحا، 
ال�سجن، مو�سيقى يف  مو�سيقى خمتلفة يف غرفة 
ال�ساحة ت�ستدعي مئات الع�سافري التي حتلق فوق 
الع�سفور فوق كتف عاهد،  ال�سجن، قفز  �ساحات 
فوق يديه، يلعب وميرح مع �سائر االأ�رضى، ينط فوق 
ل�ستم  لهم:  يقول  روؤو�سهم،  ابرا�سهم ويحلق فوق 
ر�سائلكم  انا  ال�سماء،  من  اإليكم  قادم  انا  وحدكم، 
الذي  الع�سفور  واالأ�سدقاء.  االأحبة  من  القادمات 
يتحايل على احلرا�س ويتكئ على االأفق القادم من 
املوج امل�سافر يف الغيوم، ي�ساطر االأ�رضى يومياتهم 
بريد  ري�سه  يف  يخبئ  معهم،  يجل�س  وهمومهم، 
واأغ��اين  االأ�سجار  وكلمات  وال�سم�س  االأر���س 
االأ�رضى يف معاركهم  الع�سفور ي�سارك  الرباري، 
ون�ساالتهم، يف اأ�سواقهم وحنينهم، يراقب �سعود 
املمدودة  اأياديهم  االأعلى،  اىل  الطليقة  نفو�سهم 
لكل  اخللف،  اىل  مكبلة  ولي�س  االأم��ام  اىل  دائما 
اأ�سري جناح، وكل اأ�سري �سيحلق يومًا، �سوف يتحرك 
اىل  ن�سا�رضة  عاهد  االأ�سري  ع�سفور  من  الهواء. 
فتحي  ح�سني  املعاق  اخل��ردة  بائع  ال�سهيد  روح 
ال�سياج  على  االحتالل  جنود  اأعدمه  الذي  الرقب 
اخلردة  يجمع  كان ح�سني  قطاع غزة،  احلدودي يف 
لينفق  ويبيعها  الفارغة  الغازية  امل�رضوبات  كعلب 

ح�سني  ي�سطحب  البائ�سة.  الفقرية  اأ�رضته  على 
االأملنيوم  علب  ليجمع  ال�رضقية  احلدود  اىل  عربته 
االحتالل  جنود  يطلقها  التي  الغاز  قنابل  وبقايا 
املنزل  اىل  بها  ويعود  ال�سلمية  املظاهرات  على 
ليبيعها لتجار اخلردة، كان ح�سني يحلم ببناء منزل 
احللم  هذا  لل�سقوط، لكن  االآيل  منزله  بدل  �سغري 
ان  بعد  جمعة  يوم  يف  �سهيداً  عاد  عندما  توقف 
عاهد  ع�سفور  بارد.  بدم  اإ�رضائيلي  قنا�س  اأعدمه 
ن�سا�رضة راأى كيف قتل ح�سني املعاق الفقري دون 
ان ي�سكل خطراً على حياة اجلنود، مثلما راأى اي�سا 
ابو  اإبراهيم  املعاق  اإ�رضائيلي  قنا�س  اعدم  كيف 
ح�سني  حلم  الع�سفور  حمل  القدمني،  مبتور  ثريا 
الرمل  الدم املنعوف يف  واإبراهيم وبنى ع�سه فوق 
الع�سفور وقطف  احلدود، طار  ال�سياج على  قرب 
يزرعها  كان  التي  والورود  الزهور  بع�س  مبنقاره 
جثمانه  على  وو�سعها  املنزل  فناء  يف  ح�سني 
الطاهر. ع�سفور عاهد ن�سا�رضة وجد ان االأ�رضى 
احلياة  اأ�سباب  كل  من  واملحرومني  امل�سجونني 
يطلقون  الذين  املجرمني  و  القتلة  من  رحمة  اأكرث 
�سقطت،  كثرية  جثث  االأب��ري��اء،  على  الر�سا�س 
البيوت  ركام  حتت  وال�سواريخ  الطائرات  دفنتها 
الف�ساء  الع�سفور،  يقول  الف�ساء   �ساق  املدمرة، 
�ساقت  م�سلحا،  �سار  الف�ساء  اأقفا�سًا،  �سار 
االأر�س، االأر�س منهوبة و جمروفة م�رضوقة تقام 
عليها اآالف امل�ستوطنات، مل يعد هناك �سجر لتبني 
الع�سافري فوقها اأع�سا�سها وتربي فراخها، ال طعام 
وال ماء، �سوت الر�سا�س يالحق الع�سفور الذي 
هنا  الدافئ،  ن�سا�رضة  عاهد  ح�سن  اىل  يلتجئ 
االأ�سري  ع�سفور  من  وال�سالم.  واالأمان  ال�سكينة 
القد�س،  يف  العظيم  الفجر  اىل  ن�سا�رضة  عاهد 
هو  والدعاء،  بال�سالة  الغزاة  يقاومون  الذين  اىل 
والدفاع  العبادة  فجر  املبني،  الفجر  االأم��ل،  فجر 
هويتها  الدفاع عن  فل�سطني،  عا�سمة  القد�س  عن 
وعندما  الدينية،  ومقد�ساتها  وعروبتها  وتاريخها 
املرابطني  املتطرفون  وامل�ستوطنون  املحتلون  الحق 
و�سنوا حمالت  والكنائ�س،  امل�ساجد  وامل�سلني يف 
الحقوا  املنزلية،  واالقامات  واالبعادات  االعتقال 
اأ�سهر خمابز  كعك ابو �سنينة واأغلقوا خمبزه وهو 
القد�س القدمية بتهمة توزيع الكعك على امل�سلني 
الع�سفور  ه��رب  العظيم،  الفجر  جمعة  خ��الل 
يف  واختباأ  ال�سجن  و�سل  حتى  بعيدا  بعيدا  وطار 
ح�سن االأ�سري عاهد ن�سا�رضة، هنا االأمل واالإرادة 
االأ�سري  ع�سفور  من  الدائمة.  الطليقة  وال�سالة 
�سكان  الناعم  حممد  ال�سهيد  اىل  ن�سا�رضة  عاهد 
قامت  االإ�رضائيلية  الع�سكرية  اجلرافة  غزة،  قطاع 
ا�سنان  فوق  ورفعها  و�سحبها  بجثته  بالتنكيل 
مدى  اىل  ي�سري  وب�سع  فظيع  م�سهد  يف  اجلرافة 
لدولة  وال�سيا�سي  والقانوين  اخللقي  االنحطاط 

العامل  امام  ظهر  الناعم  حممد  ال�سهيد  االحتالل، 
كامل�سيح امل�سلوب ي�رض دمًا وعذابًا على يد وحو�س 
راأى  الذي  الع�سفور  �سئ،  كل  يفرت�سون  اآدمية 
ذلك  يف  عاهد  االأ�سري  اىل  و�سل  املرعب  امل�سهد 
ري�سه  الغبار عن  نف�س  يرجتف،  كان  خائفا،  اليوم 
وعانق عاهد، قال له: �ساأبقى على راحتيك، اأخ�سى 
عاهد  االأ�سري  ع�سفور  من  االآن.  بعد  الطريان 
ن�سا�رضة �سمع االأ�رضى ان�سودة بي�ساء بني الطفل 
الن�سريات يف  �سنة من خميم   16 عا�سور  �سالح 
غاز  قنبلة  اإط��الق  ج��راء  ب�رضه  فقد  وال��ذي  غزة 
عليه من قبل جندي ا�رضائيلي، وبني الطفل مالك 
عي�سى 9 �سنوات �سكان القد�س والذي فقد ب�رضه 
العي�سوية  انتف�ست  املحتلني،  ر�سا�س  ب�سبب 
االأ�سري  ع�سفور  انتف�س  غ��زة،  انتف�ست  كما 
عينني  فوق  الغياب  ير�سم  وهو  ن�سا�رضة  عاهد 
مفقوءتني ي�سيل منهما البارود والنار، لقد اطفاأوا 
لقد  والعتمة،  القيد  االأطفال يف  يكرب  العيون كي 
اىل  الطريق  االأطفال  يرى  ال  كي  العيون  اطفاأوا 
ن�سا�رضة  عاهد  االأ�سري  ع�سفور  من  املدر�سة. 
الفل�سطيني  ال�سياد  اىل  االحتالل  �سجون  يف 
غزة،  يف  ال�ساطئ  خميم  من  ال�سعيدي  خ�رض 
وابل  اإطالق  بعد  اليمنى  عينه  االحتالل  فقاأ جنود 
واعتقاله من على مركبه يف  عليه  الر�سا�س  من 
بحر مدينة خانيون�س، ال�سياد �سار اأعمى ال يرى 
البحر يا  اأطري فوق  البحر وال�سمك وال�ساطئ، لن 
ملغومة،  االأمواج  لعاهد،  الع�سفور  قال  �سديقي، 
الزوارق االإ�رضائيلية ت�سطاد الع�سافري يف الهواء 
كما ت�سطاد ال�سيادين يف البحر. الحق ال�سجانون 
الع�سفور  ن�سا�رضة،  عاهد  االأ�سري  ع�سفور 
اأغلقوا  ال�سهيونى،  الكيان  دولة  على  امني  خطر 
الفتحات،  كل  اغلقوا  ال�سياج،  احكموا  االأب��وب، 
االأ���رضى  يظهر  ال  ان  يجب  الكمائن،  ن�سبوا 
مب�ساعر اإن�سانية واأخالقية، انهم جمرمون ارهابيون 
يف  امل�سغر  اال�رضائيلي  الكابينت  وقتلة، 
على  االإجراءات  ت�سديد  قرر  الطارئ  اجتماعه 
مع  االأ���رضى  يتوا�سل  ان  يجوز  ال  االأ���رضى، 
يبقوا  ان  عليهم  وطبيعي،  ان�ساين  مظهر  اأي 
املغلقة،  واحلديدية  احلجرية  ال�سجن  علب  يف 
امل�ساعر،  تدفق  ممنوع  الطيور،  �سوت  ممنوع 
ع�سفور  اع��دام  قرر  اال�رضائيلي  الكابينت 
االليف  القط  ذلك  اعدم  مثلما  عاهد ن�سا�رضة 
االأ���رضى  رب��اه  ال��ذي  ال�سبع  بئر  �سجن  يف 
وا�ستاأن�سوا به و�سار ر�سواًل لهم،ومثلما اعدم 
االأ�رضى  زرعها  فول خ�رضاء  �ستلة  ال�سجانون 
يف �سجن عوفر، ال اخ�رض يف ال�سجن، ال لون 
اأجنحة ترفرف فوق  الغامق، ال  البني  اللون  اال 

ال�سائكة.  االأ�سالك 

�صجون االحتالل ن�صا�صرة يف  االأ�صري عاهد  من ع�صفور 
اىل روح ال�صهيد بائع اخلردة ح�صني الرقب يف غزة

معاناة ال�صتاء وكامريات املراقبة واإرهاب البو�صطة وقطع التيار الكهربائي
اأفاد تقرير �سادر عن هيئة �سوؤون 
 40 ّن  اأ  ، وامل��ح��رري��ن  االأ����رضى 
الدامون  �سجن  يف  يقبعن  اأ�سرية 
ظ��روٍف  من  يعانني  االإ�رضائيلي 
خمتلف  على  وقا�سيٍة  �سعبٍة 
واملعي�سية  االإن�سانية  امل�ستويات 
اأن  الهيئة،  واأك��دت  وال�سحية. 
من  يعانني  زل��ن  ال  االأ���س��ريات 
الفورة  �ساحة  تواجد كامريات يف 
اىل  يخرجن  اال���س��ريات  وجميع 
ال�رضعي،  باللبا�س  وهن  ال�ساحة 
معدالت  ازدياد  من  ا�ستكني  كما 
ب�سبب  ال��غ��رف  يف  ال��رط��وب��ة 
الت�سليحات  اجراء  وعدم  ال�ستاء 
التزحلق  ومن  بالق�سم،  الالزمة 
وج��ود  ع��دم  وم��ن  ال�ساحة  يف 
تغطيها  حيث  للمراحي�س  اأبواب 
واالأغطية،  بال�رضا�سف  االأ�سريات 
املتكرر  االإنقطاع  من  يعانني  كما 

الق�سم  داخل  الكهربائي  للتيار 
تعاين  ك��م��ا  م��ت��ع��م��د.  ب�سكل 
طبي  اإه��م��ال  م��ن  االأ����س���ريات 
ال�سجن،  اإدارة  قبل  من  متعمد 
االأ����س���ريات  ت��ت��ل��ق��ى  ال  ح��ي��ث 
ونف�سًيا  ع�سوًيا  امل��ري�����س��ات 
ال��ع��الج ال���الزم وال�����رضوري، 
بحاجة  االأ�سريات  بع�س  وهناك 
ْو  اأ للم�ست�سفيات  ن��ق��ل  اإىل 
الفحو�سات  ْو  اأ العمليات  الإجراء 
ال���الزم���ة ك���االأ����س���رية اإ�����رضاء 
االأ�سريات  تتلقى  وال  جعابي�س، 
ومماطلة  وهمية  وع���وًدا  �سوى 
ال�سجن.  اإدارة  قبل  من  متعمدة 
ال��ظ��روف  اإىل  اأ����س���ارت  ك��م��ا 
يع�سنها  التي  ال�سعبة  احلياتية 
والتي  "الدامون"،  يف  االأ�سريات 
االأهايل  على  التنغي�س  يف  تتمثل 
للزيارة،  اإدخالهم  يف  واملماطلة 

اخلا�سة  االأغرا�س  دخول  ومنع 
تعاين  كما  اليدوية.  باالأ�سغال 
�سيارة  يف  النقل  من  االأ�سريات 
الع�سكرية  املحاكم  اإىل  البو�سطة 
االأ�سريات  ّن  اأ حيث  االإ�رضائيلية 
�ساعات  يف  املحاكم  اإىل  يخرجن 
منت�سف  بعد  ويرجعن  الفجر 
البو�سطة  يف  ال�سفر  ّن  واأ الليل، 

م��ت��ع��ب ج����ًدا وط���وي���ل وي��ت��م 
قبل  م��ن  االأ���س��ريات  م�سايقة 
يف  املنقولني  اجلنائيني  ال�سجناء 
على  والتهجم  البو�سطة  نف�س 
ل��ف��اظ  واالأ بال�ستم  االأ���س��ريات 
ا�ستفزازات  اإىل  النابية،اإ�سافًة 
امل�سوؤولة  )نح�سون(،  وحدة  قوات 

االأ�سريات. نقل  عن 

الدامون:اأخبار فل�صطني �صجن  يف  اأ�صرية   40

رزق علي خ�صر �صالح
خ��ل��ف ال��ق�����س��ب��ان 
ي�����س��ط��ر اال����س���ري 
علي  رزق  الفتحاوي 
 49  ( �سالح  خ�رض 
من  �سفحات   ) عاما 
�سفر  تزين  البطولة 
الفل�سطيني  الن�سال 
ع�سق  عنيد  ملنا�سل 
االر�������س ���س��غ��ريا 
الوطن  رايات  فحمل 
الدرا�سة  مقاعد  على 
بتحدي  طريقه  وتابع 

عروقه  يف  ي�رضي  لدم  الع�سق  ذلك  حتول  بعدما  وا���رضار 
القائد  يد  على  ليتتلمذ  بغداد  يف  الثورة  قواعد  اىل  فت�سلل 
اجلهاز  يف  االن��خ��راط  بو�سام  فيحظى  جهاد  اب��و  ال�سهيد 
الع�سكري الذي جهزه ملعركته القادمة التي خطط لها ونفذها 
ب�رضية جم�سدا حبه للوطن على طريقة الفدائيني الذين غنى 
لهم وفخر ببطوالتهم فا�سبح واحدا منهم ، ويف رحلة اعتقاله 
امل�ستمر وهو يدخل عامه الع�رضين يف اال�رض ما زال يقب�س 
امل�ستمر  االحتالل  بعقاب  ال�سدمات  توايل  رغم  الراية  على 
اعتقل  انه  رغم  واالفراجات  ال�سفقات  كل  من  ب�سطبه  له 
 " رميون  �سجنه  من  اعتقاله  ذكرى  يف  فيقول   ، او�سلو  قبل 
�سنبقى االوفياء للقيم واملباديء التي زرعها يف قلوبنا املعلم 
االول ال�سهيد الراحل ابو عمار والقائد الفذ ال�سهيد ابو جهاد 
، قد نتعذب ونعاين يف اال�رض ولكن لن نحيد عن الطريق فما 
زلنا نوؤمن مبقولة امام ال�سهداء ان يف نهاية النفق فجر حرية 
فل�سطني القادم لريفع طفل او زهرة علم فل�سطني فوق ماذن 

القد�س وكنائ�سها ".
االعتقال

حفظ رزق ال�رض الكبري بعد تخرجه من مع�سكرات الفتح يف 
بغداد وعاد للوطن ليوا�سل حياته وم�سوار ن�ساله ، وتقول 
امنه “ مل نالحظ اأي �سيء على رزق الذي افتتح حمل خا�س 
 25/6/1988 الرباويز يف قريتنا اخل�رض وتزوج يف  ل�سناعة 
وحر�سه  حبه ال�رضته  ورغم   ، ورمزي  احمد  بطفلني  ورزق 
تادية واجبه الن  عليها وتامني حياة كرمية لها مل يتخلى عن 
“ نهاره كان  “، وت�سيف  االنتفا�سة االوىل كانت يف اوجها 
ووطنه  لق�سيته  وليله  وال�رضته  والرزق  للعمل  يخ�س�سه 
فكان يت�سلل متخفياحتت جنح الظالم ليقاوم االحتالل على 

طريقته ب�سمت و�رضية “.
بتفا�سيل  حتتفظ  امنة  زالت  ما   ، ال�سنوات  مرور  ورغم 
الليلة االخرية لرزق قبل اعتقاله فجر 1993-6-7 ، وتقول “ 
حا�رضت قوات االحتالل منزلنا واحتجزت جميع افراد العائلة 
وفت�ست املنزل ثم اقتادوا اخي االكرب ح�سني للدورية وعزلوه 
ممار�ساتهم  على  ابي  احتج  املعاناة  من  �ساعتني  وبعد  عنا 
 ،“ االحتجاز  من  ا�رضتنا  وحترير  ابنه  �سبيل  باخالء  وطالبهم 
وت�سيف “ �رضب احد اجلنود ابي مما ادى لك�رض يف قدمه ثم 
طلبوا من اخي رزق مرافقتهم وابلغوه انهم �سيتحدثون اليه 

خلم�س دقائق النه مثقف ومتعلم ويعود للمنزل “.
الدقائق  ماليني  م��رت   “ وتقول  رزق  �سور  امنه  تقبل 
وال�ساعات ومل يعود اخي الذي و�سعوه يف الدورية وفوجيء 
بهم ينقلونه اىل مع�سكر حتقيق يف اخلليل ، و�سبيحة اليوم 
التايل عاد اجلنود ملنزلنا واعتقلوا ابي ملدة يوم واطلقوا �رضاحه 
ب�سبب الك�رض ولكنهم اقتادوا رزق للتحقيق الع�سكري الذي 

ا�ستمر ملدة �سهرين “.
احلكم والعقاب

وتقول امنه " يف مركز التحقيق ابلغ اجلنود رزق انه العنوان 
وهدف احلملة اعتقاله وتعر�س لكل ا�سكال التعذيب والعزل 
ا�سدرت  حتى  والقلق  اخلوف  وع�سنا  الزيارات  من  ومنع 
املوؤبد  بال�سجن  عليه  حكمها  الع�سكرية  االحتالل  حمكمة 
عبوتني  بزرع  متثلت  فدائية  عملية  تنفيذه  بتهمة  احلياة  مدى 
بيت  مبدينة  االإ�رضائيلي  الع�سكري  احلكم  نا�سفتني قرب مقر 
حلم وقد اأدى انفجار اإحداها اإىل مقتل جندي اإ�رضائيلي وجرح 
املحكمة  رزق يف  وقف  ب�سموخ   " وت�سيف   ،" اآخرين  اثنني 
املخابرات  تكتفي  فلم  الندم  واعالن  الرافة  طلب  ورف�س 
باحلكم فعاقبته بكل ا�سكال العذاب العزل والنقل من �سجن 

الخر ولكنه �سمد وحتدى ورف�س اخلنوع واال�ست�سالم ".
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ب�صبب فريو�ص كورونا

كوريا اجلنوبية وايران توؤجالن افتتاح جميع املدار�ص

قراءة/ حممد علي
------------------ 

اون  ي��و  التعليم  وزي���رة  وق��ال��ت 
نقلته  �سحفي  مت��ر  م��وؤ يف  ه��اي، 
تاأجيل  تقرر  "رويرتز"،  وك��ال��ة 
اجلديد  الدرا�سي  الف�سل  افتتاح 
اأ�سبوعني،  مل��دة  امل��دار���س  جلميع 
"كورونا"  ف��ريو���س  تف�سي  ملنع 
التعليم  وزيرة  واأو�سحت  اجلديد. 
"اأمامنا  بالقول  اجلنوبية  الكورية 
لتخفيف  م��ه��م��ان  ���س��ب��وع��ان  اأ
وقالت  كورونا".  فريو�س  تف�سي 
كتبًا  �ستوفر  الوزارة  اإن  الوزيرة 
عرب  ودرو���س��ا  رقمية  مدر�سية 
الطالب  يتمكن  حتى  ن��رتن��ت،  االإ
الدرا�سة.  يف  فجوة  اأي  جتنب  من 
يف  ال�سحية  ال�سلطات  وق��ال��ت 
�سابق  وق��ت  يف  اجلنوبية  كوريا 
بفيور�س  االإ�سابات  اإجمايل  اإن   ،
)كوفيد19-(  اجل��دي��د  ك��ورون��ا 
حالة  و212  اآالف   4 اإىل  ارت��ف��ع 

اأم�س. يوم  ليلة  منت�سف  حتى 
الكورية  نباء  االأ وكالة  وبح�سب 
زي��ادة  الرقم  ه��ذا  ميثل  اجلنوبية، 
من   4 ال�ساعة  حتى  حالة   476 ب�
حالة  و445  اأم�س.  يوم  ظهر  بعد 
وكيونغ-بوك  داي��غ��و  م��ن  منهم 
ال�سمايل(  �سانغ  كيونغ  قليم  )اإ
حالة  و68  دايغو  يف  حالة   377 (
عدد  وارت��ف��ع  �سانغ(.  كيونغ  يف 
داي��غ��و  يف  امل��رتاك��م  امل�����س��اب��ي��ني 
منهم   .  3705 اإىل  وكيونغ-بوك 
حالة  دايغو، و624  حالة يف   3081
اإج��م��ايل  وب��ل��غ  ك��ي��ون��غ-ب��وك.  يف 
4 حاالت  22 حالة، بزيادة  الوفيات 
يوم  ظهر  بعد  من   4 ال�ساعة  بعد 
رفع  مت  الذين  عدد  وو�سل  اأم�س. 
حالة   31 اإىل  عنهم  ال�سحي  احلجر 

متاما. �سفائهم  بعد 
اغالق املدار�ص يف ايران 

االأ�صبوع نهاية  حتى 

احلكومة  با�سم  املتحدث  واعلن 
املدار�س  اإغ��الق  عن  ربيعي  علي 
تف�سي  ملنع  االأ�سبوع  نهاية  حتى 
ن��ن��ا  ف��اي��رو���س ك��ورون��ا، ق��ائ��اًل اإ
مليون   1/5 نتاج  اإ �سوب  نتحرك 
هذا  ط��رح  و�سيتم  يوميا  كمامة 

قريبا.  اال�سواق  يف  االنتاج 
مت��ر  وا���س��اف رب��ي��ع��ي خ���الل م��وؤ
بناًء  ان��ه  االث��ن��ني  عقده  �سحفي 
مع  الهاتفية  االت�����س��االت  على 
املعنيني  وامل�سوؤولني  التعليم  وزير 
نهاية  حتى  املدار�س  اإغالق  �سيتم   ،
بحث  االأمر  لزم  ذا  واإ االأ�سبوع  هذا 
املقبل  اال�سبوع  املدار�س  اغ��الق 
اخلمي�س  م�ساء  اجتماعا  �سنعقد 
و�سنتخذ  اجلمعة  �سباح  اأو  املقبل 

. ذلك  ب�سان  قرارا 
يتعلق  فيما  انه  ربيعي  واأ�ساف 
التحرك  يجري  الكمامات  بتوفري 
املليون  ون�سف  مليون  الن��ت��اج 
احلجم  هذا  بلوغ  وان  يوميا  كمامة 
وقد  الوقت  اىل  يحتاج  االنتاج  من 
االولية يف هذا  االجراءات  اتخاذ  مت 
االأول��ي��ة  ال�سدمة  ولكن  امل��ج��ال 
ال��ب��الد  يف  ال��ك��م��ام��ات  ل�����رضاء 
الق�سية  وهذه  م�ساكل  لنا  خلقت 
�سهدنا  بل  فقط  ايران  يف  لي�ست 
�سيا  اآ �رضق  جنوب  يف  اي�سا  ذلك 
طبيعي  فعل  رد  وه��و   ، واأوروب��ا 
املفاجئ  واالإع���الن  ال��ن��ا���س.  م��ن 
ال�سوق.  يف  �سدمة  خلق  للمر�س 

وزارتي  اأن  اإىل  ربيعي  �سار  اأ كما 
اعلنتا  ق��د  وال�سحة  ال�سناعة 
على  التغلب  اجل  ومن  نه  اأ ا  اأي�سً
ن�ساء  اإ مت  الطبية  امل�ستلزمات  �سحة 
وتغيري  جديدة  عمل  ور�سات   107
نتاج  الإ اخ��رى  ور���س  ان��ت��اج  خ��ط 
الب�سيطة.  واملطهرات  املعقمات 
معاونية  عن  �سادر  لتقرير  ووفًقا 
لرئا�سة  والتكنولوجيا  العلوم 
كمامات  نتاج  اإ فاإن   ، اجلمهورية 
بامل�ست�سفيات  للعاملني  النانو 
�سي�سل  االأ�سبوع  نهاية  بحلول 
و�سيتم  يوميا  كمامة  الف   300 اإىل 
 . حمليًا الكمامات  هذه  كل  ت�سنيع 
احلكومة  با�سم  املتحدث  واأ�ساف 
با�ستثناء  هو  االنتاج  هذا  جميع  ان 
والتي  الدفاع  وزارة  نتاج  اإ طاقة 
عدة  ن��ت��اج  اإ  ، منتاجاتها  اه��م  من 
قبل  من  كورونا  مر�س  ت�سخي�س 

الوزارة. هذه  يف  املتخ�س�سني 
اإن   ، ال�سياق  هذا  يف  ربيعي  وقال 
وانتاج  تنمية  اجل  ومن  احلكومة 
ب�سدد  ك��ورون��ا  ت�سخي�س  ع��دة 
معرفية  �رضكات   5 مع  عقود  ابرام 
احلكومة  با�سم  املتحدث  واأك��د   .
ق�سية  ان  ربيعي  علي  االيرانية 
الق�سية  ه��ي  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
م�سريا   ، والبالد  للحكومة  االوىل 
اكرث  متالحمون  االيرانيني  ان  اىل 
ومتعاونون  م�سى  وقت  اي  من 
على  التغلب  بهدف  احلكومة  مع 

ربيعي  و���س��دد  ال��ف��ريو���س.  ه��ذا 
االع��الن  ومنذ  احلكومة  ان  على 
تعاملت  بكورونا  ا�سابة  اأول  عن 
ان  معتربا   ، و���س��دق  ب�سفافية 
بف�سل  االزمة  هذه  �ستعرب  ايران 
احلكومة  ب��ني  احلقيقي  ال��ت��ع��اون 
اىل  ربيعي  وا���س��ار  وال�����س��ع��ب. 
ي�سبه  عاملي  تهديد  ك��ورون��ا  اأن 
ف���ريو����س ���س��ار���س واالي�����دز ، 
الدول  اأك��رث  من  اي��ران  ان  معتربا 
هذا  تف�سي  بخ�سو�س  �سفافية 
ال��دول  لبع�س  خالفا  ال��ف��ريو���س 
ال�سيا�سية  م�ساحلها  تقدم  التي 
اأرواح  ع��ل��ى  واالق��ت�����س��ادي��ة 
ان  ربيعي  وا���س��اف  مواطنيها. 
هي  االي��ران��ي��ني  ارواح  ���س��الم��ة 
ان  مو�سحا   ، �سيء  كل  من  اأوىل 
الفريو�س  بهذا  املتعلقة  املعلومات 
وان  انت�ساره  تقل�س  ان  اىل  ت�سري 
وان   ، لتطويقه  متوا�سلة  اجلهود 
باملعلومات  اأدىل  قد  ال�سحة  وزير 

املجال. هذا  يف  الكافية 
الربية  املعابر  تغلق  وتركيا 
الرحالت اجلوية مع  وتوقف 

العراق 
يقاف  اإ ال�سبت،  اأم�س  تركيا،  قررت 
من  اجلوية  ال��رك��اب  رح��الت  كل 
اإغالق  عن  ف�سال  العراق،  واإىل 
ك��ل امل��ع��اب��ر ال��ربي��ة م��ع ال��ب��الد، 
"كورونا".  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 

وزير  عن  )رويرتز(  وكالة  ونقلت 
ال�����س��ح��ة ال��رتك��ي، ف��خ��ر ال��دي��ن 
"مت  نه  اإ ال�سبت،  يوم  قوله  قوجه، 
اجلوية  الركاب  رحالت  كل  وقف 
وكوريا  والعراق  اإيطاليا  واإىل  من 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  اجلنوبية 

." كورونا
�سينفذ  االإج��راء  "هذا  اأن  واأ�ساف 
�سباح   12 ال�ساعة  من  اعتبارا 
كل  اإغ��الق  اأي�سا  مت  كما  االأح��د، 
والعراق". تركيا  بني  الربية  املعابر 

 23 اأ�صبوعني، حتى  تاأجيل افتتاح جميع املدار�ص يف البالد، ملدة  اآذار،  2 مار�ص/  اأم�ص االثنني  اأعلنت كوريا اجلنوبية، 
اجلاري.  مار�ص 

رجب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ق��ال 
يف  ياأمل  اإنه  اأردوغ��ان،  طيب 
الإط��الق  وق��ف  اإىل  التو�سل 
حمادثات  بعد  اإدل��ب  يف  النار 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  مع 

اخلمي�س.  مو�سكو  يف  بوتني 
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة اأن���ب���اء 

اأردوغ���ان  ع��ن  "االأنا�سول" 
"�سنقّيم  ال�سياق:  هذا  يف  قوله 
اأن  واآمل  بوتني،  التطورات مع 
النار  اإطالق  وقف  نتخذ خطوة 
اأخرى لننجز املهمة  اأو خطوات 

ب�رضعة".
ق/د

الكيان  يف  الناخبون  يوا�سل 
باأ�سواتهم  االإدالَء  اال�رضائيلي 
ت�رضيعية  انتخابات  ثالث  يف 

خالل عام واحد.
يف  االقرتاع  �سناديق  وفتحت 
متام  يف  املحتلة  فل�سطني  ارجاء 
النتخابات  �سباًحا  ال�سابعة 
"اال�رضائيلي"  الكني�ست 
غ�سون  يف  جترى  التي  الثالثة 
كافة  تغلق  ان  ع��ل��ى  ع���ام، 
العا�رضة  مت��ام  يف  ال�سناديق 
بتوقيت  اأم�����س  م�����س��اء  م��ن 
عدد  ويبلغ  املحتلة.  القد�س 
هذه  يف  االقرتاع  لهم  يحق  من 
ناخبا   6،453،255 االنتخابات 
 10631 يف  باأ�سواتهم  يدلون 

اإغالق  ومع   . اقرتاع  �سندوق 
على  �سيتم  االقرتاع،  �سناديق 
نتائج  ع��ن  االإع����الن  ال��ف��ور 
القنوات  على  انتخابية  عينات 
التلفزيونية ومن املتوقع اإعالن 
بعد  الر�سمية  احلقيقة  النتائج 
اأي  افاد موقع  اأيام ح�سبما  عدة 
تف�سي  وب�سبب  العربية.   24
 14 فتح  مت  كورونا،  فريو�س 
جميع  يف  اق���رتاع  ���س��ن��دوق 
حلوايل  املحتلة  فل�سطني  اأنحاء 
"اال�رضائيليني"  م��ن   5630
اأن  خ�سية  ال�سحي  احلجر  يف 

للفريو�س. حاملني  يكونوا 
ق.د

رو�سية  اأنباء  وك��االت  نقلت 
بوتن  ف��الدمي��ري  الرئي�س  ع��ن 
النفط  اأ���س��ع��ار  اإن   ، ق��ول��ه 
ب��الده  واإن  مقبولة،  احلالية 
اأي  مع  للتعامل  االأدوات  متلك 
فريو�س  النت�سار  �سلبية  اآثار 
ك���ورون���ا ع��ل��ى االق��ت�����س��اد 
اأنه  بوتني  واأ�ساف  العاملي.  
اأوب��ك  "جمموعة  اإىل  ينظر 
على  للحفاظ  فعالة  كاآلية 
االأجل".  ط��وي��ل  اال���س��ت��ق��رار 
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي 
تكون  اأن  رو���س��ي��ا  على  اإن 
االحتماالت  ل�ستى  م�ستعدة 
تراجع  عقب  النفط  اأ�سواق  يف 
ب�سبب  اخلام  اأ�سعار  يف  عاملي 
الفريو�س،  من  القلق  بواعث 
"رويرتز".  نقلت  ح�سبما 
الأدنى  النفط  اأ�سعار  وه��وت 
عن  يزيد  فيما  م�ستوياتها 
م�سار  على  ي�سعها  مما  ع��ام، 
اأ�سبوعي  تراجع  اأكرب  ت�سجيل 
يف  �سنوات،   4 عن  يزيد  فيما 
اأجج فيه االنت�سار  الذي  الوقت 
ال�����رضي��ع ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
الطلب  يف  تباطوؤ  من  املخاوف 
عقود  اأك��رث  وتراجع  العاملي. 
للت�سليم  ن�ساطا  برنت  خ��ام 

ما  اأو  دوالر،   1.37 مايو  يف 
 50.36 اإىل  باملئة   2.7 يعادل 
ال�ساعة  بحلول  للربميل  دوالر 
غرينت�س،  بتوقيت   04:45
 14 يف  م�ستوى  اأدن���ى  وه��و 
االآجلة  العقود  ونزلت  �سهرا. 
الو�سيط  تك�سا�س  غرب  خلام 
ما  اأو  دوالر،   1.33 االأمريكي 
 45.76 اإىل  باملئة،   2.8 يعادل 
اخلام  وتراجع  للربميل.  دوالر 
هذا  باملئة   14 نحو  االأمريكي 
تراجع  اأك��رب  وه��و  االأ�سبوع، 
 .2011 مايو  منذ  اأ�سبوعي 
وت��اأم��ل اأ���س��واق ال��ن��ف��ط يف 
البلدان  منظمة  تخف�س  اأن 
امل�����س��درة ل��ل��ب��رتول )اأوب���ك( 
رو�سيا،  فيهم  مبن  وحلفاوؤها، 
االإن���ت���اج ع��ل��ى ن��ح��و اأك���رب. 
املعروفة  املجموعة  وق��ال��ت 
�ستتبنى  اإنها  "اأوبك+"  با�سم 
اأع��ق��اب  يف  م�����س��وؤوال  نهجا 
املقرر  ومن  الفريو�س.  تف�سي 
التي  املجموعة،  جتتمع  اأن 
مبقدار  حاليا  االإنتاج  تخف�س 
لدعم  يوميا  برميل  مليون   1.7
اخلام�س  يف  فيينا  يف  االأ�سعار، 

مار�س. من  وال�ساد�س 
ق/د

برهم  ال��ع��راق��ي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
الإختيار  مب�ساورات  البدء  �سالح 
احلكومة،  لرئا�سة  بديل  مر�سح 
الوزراء  رئي�س  اعتذار  بعد  وذلك 
عن  ع��الوي  توفيق  حممد  املكلف 
�سار  واأ احلكومة.  بت�سكيل  تكليفه 
ل�سغوط  تعر�سه  اىل  ع���الوي 
عرقلت  ال��ربمل��ان  داخ��ل  �سيا�سية 
املتظاهرين  داعيا  احلكومة،  مترير 
حلني  اعت�ساماتهم  موا�سلة  اإىل 

مطالبهم. حتقيق 
للمرة  العراقي  الربملان  ف�سل  بعد 
يف   ، ي���ام  اأ اأرب��ع��ة  خ��الل  الثانية 
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيلة  مترير 
برهم  العراقي  الرئي�س  اأع��ل��ن   ..
اختيار  مب�����س��اورات  ال��ب��دء  �سالح 
احلكومة  لرئا�سة  ب��دي��ل  مر�سح 

يف  يوما  ع�رض  خم�سة  م��دة  خ��الل 
الد�ستورية  م�سوؤولياته  نطاق 
النيابية  القوى  والوطنية...داعيا 
التو�سل  اأجل  من  اجلاد  العمل  اإىل 
رئي�س  ح��ول  وط��ن��ي  ات��ف��اق  اإىل 
بعد  جاء  االعالن  البديل.  الوزراء 
املكلف  ال���وزراء  رئي�س  اع��ت��ذار 
تكليفه  عن  عالوي  توفيق  حممد 
ذلك  وارج��ع  احلكومة.  بت�سكيل 
�سيا�سية  ل�سغوط  تعر�سه  اىل 
معينة  اأج��ن��دة  ا�سماها  لتمريرما 
داعيا  �سكلها،  التي  احلكومة  على 
اإىل  املتظاهرين  نف�سه  الوقت  يف 
واعت�ساماتهم  تظاهراتهم  موا�سلة 
مطالبهم. حتقيق  حني  اىل  ال�سلمية 

العراقي  ال����وزراء  رئي�س  وق��ال 
انه  ع��الوي  توفيق  حممد  املكلف 

رئي�س  من�سب  معادلة  ام��ام  كان 
ال�سدق  عدم  مقابل  الوزراء  جمل�س 
باملن�سب  واال�ستمرر  ال�سعب  مع 
لقد  موؤكدا  معاناته.  ح�ساب  على 
ان  هو  ووا�سحا  ب�سيطا  اخليار  كان 
خا�سة  ال�سابر  �سعبي  مع  اك��ون 
اجلهات  بع�س  ان  راي��ت  عندما 
باال�سالح  جادة  لي�ست  ال�سيا�سي 
وان  لل�سعب  بوعودها  واالي��ف��اء 
حكومة  والدة  امام  العراقيل  و�سع 
كان  الوطن  اجل  من  تعمل  م�ستقلة 
الن�ساب  حتقيق  عدم  من  وا�سحا 
رئي�س  وك��ان   . متتاليتني  ملرتني 
عبد  ع���ادل  امل�ستقيل  ال����وزراء 
من�سبه  �سيغادر  انه  اعلن  املهدي 
مع  اجل��اري  ال�سهر  من  الثاين  يف 
حلكومة  القانونية  امل���دة  نهاية 
رد  اأول  ويف   . االع��م��ال  ت�رضيف 
ال�سدري  التيار  زعيم  اعترب  فعل، 
اع��ت��ذار  ال�سدر  مقتدى  ال�سيد 
احلكومة،نابعا  ت�سكيل  عن  عالوي 
تغريدة  يف  واكد  للعراق.  حبه  من 
و�سفهم  ممن  براءته  تويرت،  على 
ن��ه��م  ب��ال��ف��ا���س��دي��ن ال��ذي��ن ق���ال اإ
العراقي  ال�سعب  مب�سائر  يتالعبون 
حتالف  رئي�س  وّج��ه  جهته،  م��ن   .
مثنى  الربملان،  يف  اأوال"  "الوطن 
لك�سف  لعالوي  دعوة  ال�سامرائي، 
حكومته  ت�سكيل  حوارات  اأ�رضار 

العراق  جت��اوز  يف  اأمله  عن  معربا 
احلالية  ال�سيا�سية  ال��ت��داع��ي��ات 
عن  ال��ربمل��ان  ع�سو  ق��ال  فيما   .
الكرد�ستاين"  الدميقراطي  "احلزب 
الكردية  القوى  اإن  ب��رواري،  ديار 
االإرادات  فر�س  ا�سماها  ما  ترف�س 
النائب  قال  كما   . عالوي  قبل  من 
العبودي  علي  "احلكمة"،  تيار  عن 
واكد  متوقعة،  كانت  النتائج  ان 
يتم  حكومة  اية  تاخذ  ان  ���رضورة 
وجهات  االعتبار  بنظر  ت�سكيلها 
وال�سنية.  الكردية  ال��ق��وى  نظر 
على  املح�سوبة  االأح��زاب  وتطالب 
هي  ت�سمي  ب��ان  املكونني  ه��ذي��ن 
الوزارية  احلقائب  لتويل  املر�سحني 

. املكلف  الرئي�س  ولي�س 
اآالف  احت�سد  ذل��ك  م��ع  بالتزامن 
التحرير  �ساحة  يف  املتظاهرين 
احلكومة  ..راف�سني  بغداد  و�سط 
.واع��ت��ربوه��ا  احل��ال��ي��ة.  برتكيبتها 
ال�سيا�سية  الكتل  على  حم�سوبة 
ترتا�سها  بان  ويطالبون  املعروفة 
يطالبون  م�ستقلة..كما  �سخ�سية 
انتخابات  واإج���راء  ال��ربمل��ان  بحل 
الكتل  ت�رض  حني  مبكرة،يف  نيابية 
تقدمي  يف  اأحقيتها  على  ال�سيا�سية 

للمن�سب. مر�سحيها 
ق.د

تركيا تاأمل التو�صل مع رو�صيا اإىل وقف 
الإطالق النار يف اإدلب

للمرة الثالثة خالل عام..االحتالل 
يجري انتخابات الكني�صت

بوتني يتحدث عن اأ�صعار النفط 
والكورونا

الرئي�ص العراقي يدعو مل�صاورات الختيار مر�صح بديل لعالوي
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الكاتبة م�صما�ص هبة اهلل يف حوار لـ :"التحرير":

يجب اأن ال نقف عند نقطة �صعفنا بل جنعلها 
بداية النطالقة جديدة

اأ . خل�صر . بن يو�صف 
------------------  

كانت  كيف  التحرير: 
بداياتك ، و دخولك 

؟ الكتابة  ملجال 
الكتابة  اأع�سق  زلت  وما  كنت   
وكان  يل،  بالن�سبة  احلياة  فهي 
ع��ن��دي داف����ع وح���اف���ز ق��وي 
يجول  ما  كل  اأكتب  يجعلني 
جرت  اأح��داث  من  خاطري  يف 
خميلتي،  يف  ب��ات��ت  و  اأ م��ع��ي 
كنت  الكتابة  يف  ال�رضوع  قبل 
القّراء  �سيحب  هل  نف�سي  �ساأل  اأ
�ست�سل  هل  كتاباتي؟  موا�سيع 
املغزى  �سيعرفون  هل  الفكرة؟ 
يطرح  ال  ���س��وؤ اأك��رث  ك��ان  و  ؟ 
فعال  ق��ادرة  نا  اأ هل  نف�سي  يف 
مذهلة،  فكرة  اأ�سنع  اأن  على 
اىل  ي��ق��روؤون��ه��ا  اجلميع  جتعل 
ريا�سة  ممار�سة  دون  �سطر  اآخر 
لكن  و  ؟  الكلمات  على  القفز 
ب��دا  اأ جتعلني  مل  �سئلة  االأ ه��ذه 
الكتابة  عن  التوقف  يف  مرتددة 

النهاية. حتى  وا�سلت  بل 

اأين  التحرير:من 
موا�صيع  ت�صتوحي 

؟ كتاباتك 
كتاباتي  موا�سيع  ا�ستوحي 
اأعي�سه  الذي  الواقع  خالل  من 
جمتمعي  واقع  و  خا�سة  ب�سفة 

عامة ب�سفة 
اأن  لك  التحرير:هل 

بني  تناولته  ما  لنا  تقدمي 
�صانعة  جمموعتك   دفتي 

االأمل ، وما اأهم املوا�صيع 
التي ركزت عليها ؟

االأم��ل  �سانعة  كتابي  تناول 
خمتلف  تخ�س  موا�سيع  عدة 
االأطوار، جند يف طياته جرعات 
التي  ي��ج��اب��ي��ة  االإ ال��ط��اق��ة  م��ن 
التحدي  روح  تبعث  ب��دوره��ا 
النف�س   يف  امل��واج��ه��ة  روح  و 
ب�سعاب  مير  �سخ�س   فكل   ،
الت�سدي    يف  ع��اج��زا  جتعله 
اأن  يجب  لهذا  و  احلياة   لهذه 
بل  �سعفنا  نقطة  عند  نقف  ال 
جديدة  النطالقة  بداية  جنعلها 

ركزت  التي  املوا�سيع  ه��م  اأ  ،
االإيجابية  املوا�سيع  هي  عليها 
التحفيزي  اجلانب  تخ�س  التي 
الطموحات  و  االأماين  لتحقيق 

النجاح.  ذروة  اإىل  والو�سول 
اجلديد  هو  التحرير:ما 

اإثارته  الذي حاولت 
بتمرير  ن�صو�صك  داخل 

؟ واملتلقي  للقارئ  ر�صائلك 
دون  امل��ع��ا���س  واق��ع��ي  نقلت 
عن�رض  اأي  نق�سان  اأو  اإ�سافة 
اأمثلة  على  اع��ت��م��دت  و  فيه 
م��رء  ك��ل  ي�ستطيع  ���س��ه��ل��ة، 
املغزى  خاللها  م��ن  يفهم  اأن 
هو   ه��ذا،  كله  م��ن  ه���م  االأ و   ،
يف  الب�ساطة  على  اع��ت��م��ادي 
العمل  جناح  �رض  فهي  الكلمات 

دبي  االأ
باأن  ترين  التحرير:هل 

احلايل  ال�صاب  اجليل 
ي�صاهم يف  اأن  باإمكانه 

االإبداع  ديناميكية 
والثقافة يف اجلزائر ؟

احلايل  اجليل  اأن  متاما  متاأكدة  نا  اأ
تطور  يف  ي�ساهم  اأن  باإمكانه 
نرى  ما  خالل  من  هذا  جمتمعه 
عمر  يف  ال�سباب  من  الكثري  اأن 
اإىل  مييلون  و  ينجذبون   الزهور 
و  الكتابة  اإىل  و  الكتب  قراءة 
كامل�رضح  الفنون  ملختلف  حبهم 
فهي   ... املو�سيقى   ، الر�سم   ،
م�ستوى  رفع  يف  ت�ساهم  كلها 

اجلزائر. يف  الثقافة 
يف  راأيك  التحرير:ما 

الكّتاب و االأدباء ؟
 : االدبيني    و  الكتاب  راأيي يف 
�سخ�سية  بناء  ا�ستطاعوا  نهم  اأ
كتاباتهم  خ��الل  م��ن  املتلقي 
اجلانب  دائما  تبني  التي  الهادفة 
حتفيز  اإىل  يوؤدي  الذي  امل�رضق، 
نحو  اأك���رث  ل��ل��ت��ق��دم  ال��ق��ارئ 

مام.  االأ
طموحاتك  التحرير:ما 
م�صتوى  على  ال�صخ�صية 

؟ الكتابة 
اإىل  بكتاباتي  اأحلق  اأن  اأري��د 
االأدب  جم��ال  يف  بعيد  م��دى 
يف  تغيري  الإح����داث  ال��ع��رب��ي 
من  للخروج  ال�سباب،  �سلوك 
و  بالت�ساوؤم  املليء  تفكريهم 
مليئا  دربا   ن�سق  لكي  الياأ�س 

االأمل.  و  بالنجاح 
اأخرية  التحرير:كلمة 

للقارئ
بني  H�سع  ال��ق��ارئ  ع��زي��زي 
كل  حت��م��ل  ���س��ط��ورا  ي��دي��ك 
لت�سمو  م���ل  واالأ احل��ب  معاين 
الثقة  م��ن  عالية  درج���ة  اإىل 
امانيك  لتحقيق  ب��ال��ن��ف�����س،  
جانب  بني  مزجت  خواطر  نها  الأ
لتغدو  التحفيز  جانب  و  التنمية 
يف  عليه  يعتمد  ناجحا  �سخ�سا 

 . مل�ستقبل ا

االأمل،  اأداب، �صاحبة كتاب �صانعة  ثانوي جذع م�صرتك  القليعة طالبة  بلدية  تيبازة  �صنة من والية   16 م�صما�ص هبة اهلل 
هواياتي  الكتابة و حب املطالعة هديف من الكتاب  ن�صر روح االأمل و التفاوؤل يف ذات كل حزين ليغدَو طموحا حمبا للحياة...  

 تويف موؤلف االأ�رضطة املر�سومة 
امل��ت��ح��رك��ة، ف����الم  االأ خم��رج   و 
ن�رض ر�سام  اأول  ع��رام،   حممد 
يف ال��ر���س��وم��ات  م��ن   �سل�سلة 
عمر عن  اجلزائرية،   ال�سحافة  
ثر مر�س ع�سال اإ عاما   86  ،ناهز 
يعد الذي  ع��رام   حممد  ن�رض   و 
التا�سع، الفن  ميدان  يف   رائ��دا 
ال�سل�سلة  ،1967 �سنة   يف 
يف املر�سوم  لل�رضيط   االأوىل 
االأ�سبوعية ال�سحيفة   اأعمدة 
بداأ اأين  اأكتياليتي"،  اأجل��ريي   " 
اخليايل ال��ر���س��م   يف   م�����س��واره 
حورية "نعر،  الفني   بالعمل 
االأوىل ق�سته  فرج"   �سيدي 
�سخ�سية م���ن   امل�����س��ت��وح��اة 

ن ما بر .�سو
ع����رام، حم���م���د  ا���س��ت��غ��ل   و 
الفنون مدر�سة  م��ن   املتخرج 
يف العا�سمة،  باجلزائر   اجلميلة 
كموؤلف العمومي   التلفزيون 
املتحركة، ال��ر���س��وم  خم��رج   و 
يف االأوىل  للمرة  بثها  مت   التي 
غ��داة ال�����س��ت��ي��ن��ات،   منت�سف 

اجلزائر .ا�ستقالل 
رفقة ع���رام  حم��م��د  ���س��اه��م   و 
من اآخ��ري��ن،  ر�سامني   خم�سة 
م��دوي، ال��رح��م��ان  عبد   بينهم 
املر�سوم لل�رضيط  اآخ��ر   عميد 
مقيد�س، اإط��الق  يف   اجلزائري، 
ل��ل�����رضي��ط االأوىل   اجل���ري���دة 
 امل��ر���س��وم ال��ت��ي ���س��درت يف

تختفي اأن  ،قبل   1969  فرباير 
يف اأي  بعد،  فيما  �سنوات   اأربع 

1973 .�سنة 
الفقيد، ج��ث��م��ان  ���س��ي��وارى   و 

)اجلزائر القبة  يف  عمر  بن   مبقربة 
من علم  ما  ح�سب   العا�سمة(، 

قاربه .اأ
ق/ث

وفاة حممد عرام عميد ال�صريط املر�صوم اجلزائري

العفو  م��ن��ظ��م��ة  م��ك��ت��ب  ع��ر���س 
بالقناة  ال�سحفي   عمل   الدولية، 
منا�سل،  ر�سا  الثالثة،  ذاعية  االإ
قاده  ال��ذي  ال�سعبي  احل��راك  حول 
التغيري  الإر�ساء  اجلزائري  ال�سعب 
طيلة  احلريات،  باإر�ساء  مطالبا  و 
 ،2019 فيفري   22 منذ  كامل  عام 
الب�رضية  الوثيقة  لهذه  اختار  و 
جمع  وفيه  احلراك«  »عد�سة  عنوان 
»�سيادو  اأ�سماهم  من  �سهادات 
م�سورين  خم�سة  وهم  ال�سور« 
ال�سعبية  امل�سريات  ع��ن  حت��دث��وا 
�سهود  كانوا  تاريخية  وحلظات 
عد�سات  اأرختها  و  عليها،  عيان 
اختلفت  ومهما  الت�سوير،  اآالت 
اجلزائر  اأن  هوؤالء  يتفق  العمل  زوايا 
ال�سلمية  يف  در�سا  للعامل  قدمت 

. لتح�رض ا و
منا�سل- ر�سا  االإعالمي  يوؤكد 
الثانية  اجل��ائ��زة  على  املتح�سل 
ب��ودوخ��ة«  ب��اي  »ع��ل��ي  مل�سابقة 
 2018- عام  ال�سحفي  للتحقيق 
دور  داء  اأ باإمكانه  امل�����س��ور  اأن 
يكون  حني  عيان  �ساهد  و  امل��وؤرخ 
تتعلق  وق��ائ��ع  و  اأح���داث  و���س��ط 
التي  كتلك  ووطن،  �سعب  مب�سري 
فيفري   22 يف  ال��ب��الد  �سهدتها 
للعهدة  وقتها  املناه�سة  و   2019
اإىل  بالكامريا  لينزل  اخلام�سة، 
جنود  �سهادات  ويجمع  ال�سارع 
الن�ساء  رافقوا  الت�سوير  فن  يف 
اأج��ل  م��ن  ن�سالهم  يف  ال��رج��ال  و 
حتى  ك��ام��ل  ع��ام  طيلة  التغيري 
عبد  ال�سابق  الرئي�س  ا�ستقالة 
خم�سة  ه��م  بوتفليقة.  ال��ع��زي��ز 
�سفيان  قا�سي،  ديهيا  م�سورين: 
احمد  علي،  بابا  ميدو  ب��ك��وري، 
بوزيدي...كل  وحممد  ي�سعد  اأيت 
بال�سورة  كتب  معينة  منطقة  يف 
ج��زءا م��ن ت��اري��خ وط��ن واإ����رضار 
وو�سع  الطاولة  قلب  على  �سعب 
�سيم�س  كان  الذي  للخ�سوع  حد 
وي�سوه  اأج��ي��اال  يهني  كرامتهم، 
اأحيانا  متيل  ق��د   - ت��رب��ة،  �سمعة 
عد�سات  ال�سقوط-  ترف�س  لكنها 
اأمل  كله  وجها  نقلت  امل�سورين 
ال�ساعد.. للجيل  اأف�سل  غد  يف 
���س��م��اء.. واالأ ل���ق���اب  االأ تختلف 
»احل��راك«،  الناعمة«،  »الثورة  من 
تلتقي  لكنها  االبت�سامة«  »ث��ورة 
�سارك  من  حت�رضرُّ  �سلميتها،  يف 
وعيه  من  انبهر  �سباب  بداع  واإ فيها 
قبل  واالأجنبي  القريب  قبل  البعيد 

واجلريان. املعارف 
اخلم�سة،  امل��ب��دع��ني  ���س��ور  ع��رب 
االأ�سود  عن  -بعيدا  لوان  االأ وبكل 
رافقت  ال�سم�س  الأن  بي�س-  واالأ

ذات  خرجن  حني  عيدهن  يف  الن�ساء 
»جميالت   ،2019 م��ار���س   8 ال��� 
ن�سال  اأن  موؤكدات  ومتمردات« 
م�����س  ح�����س��ي��ب��ة وال��ك��اه��ن��ة ب��االأ
يذهب  ل��ن  جيلهن  وت�سحيات 
التاريخ  �ساء  واإن  الرياح،  اأدراج 
من  العجلة  وتدور  نف�سه  يعيد  اأن 
لوان  باالأ بعزميتهن.  �ستدور  جديد 
للطرقات  منحت  وبراءة  اأطفال  الأن 
جوا  اأخ��رى  ووالي��ات  بالعا�سمة 
يقول  لن  وال��ف��رح  ال�سكينة  من 
التي  ال��ك��ل��م��ات  اإال  امل���ار  ع��ن��ه 
الطيور  ي�سبهون  ب�سغار  تليق 
وال���زه���ور..  ال��رب��ي��ع  ف�����س��ل  يف 
���س��ود  ل���وان وب��ع��ي��دا ع��ن االأ ب���االأ
يخرج  مل  اجل��زائ��ري  ال�سعب  الأن 
اأن  بد  ال  فكان  ليغرّي،  بل  ليبهر 
رمز  كل  وحت�رض  �ساليب  االأ تتغري 
التفرقة  لغة  وتتال�سى  ن�سانية  االإ
وطن  تربة  غري  تربة  ال  واجلهوية. 
اإىل  ال�سارة  اأخباره  ت�سلنا  موحد 
نف�س  فيه  ويجمعنا  العنوان،  نف�س 
االأ�سوار  نف�س  حتمينا  بل  ال�سقف 

الواحة. خارج  �ستثمر  نخلة  وال 
���رضف��ت  ح�����رض ال��ع��ر���س ال���ذي اأ
ثالثة  الدولية  العفو  منظمة  عليه 
يف  �سهاداتهم  قدموا  م�سورين 
ال��ت��وايل  على  وه��م  ال��ع��م��ل،  ه��ذا 
و  ب��وزي��دي  حممد  ق��ا���س،  ديهيا 
اأك��دوا  وكلهم  ب��اك��وري،  �سفيان 
ال  الت�سوير  اآالت  عد�سات  اأن 
التي  اللحظات  كل  تنقل  اأن  ميكنها 
ال  بل  امل�سريات،  يف  لها  ح�رضوا 
امل�ساعر،  و  االأحا�سي�س  كل  ترتجم 
اأن  هو  املرة  هذه  عليه  املتفق  لكن 
وهو  ال�سورة  مع  ت�سالح  اجلزائري 
بل  معني  زمن  يهابها يف  كان  الذي 
واقعا  تعري  نها  وكاأ جتنبها،  يف�سل 
الغري.  يكت�سفه  اأن  ي��ري��دون  ال 
الذكية  بالهواتف  �سواء  ال�سورة 
وم��واق��ع  »ال�سيلفي«  ع�رض  يف 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ات��ت 
امل�سورين  اأن  بل  تعبري  و�سيلة 
ال�سحفيني  ع��و���س��وا  م��ا  غ��ال��ب��ا 
قال  -كما  الدليل  و  مهنتهم،  يف 
يف  نه  اإ باكوري-  �سفيان  امل�سور 
م�سرية  اأول  يف   ،2019 فيفري   22
اجل��زائ��ري،  ال�سعب  فيها  خ��رج 
امل�����س��ورون حت���دوا كل  وح��ده��م 
بل  عفوية  بكل  �سوروا  و  �سيء 
الأن  غ��ام��روا  منهم  الكثريين  اإن 
�ستكون  كيف  يعرف  كان  اأحد  ال 
التظاهر  من  اخل��وف  الأن  النهاية، 
لكن  اجل��زائ��ري��ني.«  معظم  ان��ت��اب 
الت�سوير  اأ�سبح  �سابيع  االأ مبرور 

ن�سال. و�سيلة 
ق/ث

خم�صة م�صورين يدلون ب�صهاداتهم حول امل�صريات ال�صعبية

جتعل منا�صل  احلراك"لر�صا  "عد�صة 
 من الت�صوير و�صيلة ن�صال
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�سيء  االأطوار يف كل  غريب  �سخ�س  هو 
لبا�سه  وطريقة  وحتركاته  م�سيته  وحتى 
وقبعته التي و�سعها على راأ�سه وقد قلبها 
مالحمه  عليها  نظاراته  وو�سع  خلف  اإىل 
الذي  اجلينز  ولبا�س  كذلك  غريبة  تبدو 
على  ر�سمه  الذي  البارز  والو�سم  يلب�سه 
يده وعلى �سدره اأي�سا ينظر للركاب نظرة 
حادة وهو يريد اأن يختار بنف�سه ال�سحية ال 
يهمه ال�سن و ال يهمه املظهر قدر ما يهمه 
الركوب  االأحيان  ، ويعتمد كثريا من  املال 
اجليوب  يعرف  كي  النا�س  زحمة  و�سط 
الفارغة واملليئة باملال واأحيانا يركب الرتام 
مغادرة  وبعد  الليل  من  متاأخرة  �ساعة  يف 
كل  من  تواجدهم  نقاط  البولي�س  رج��ال 
خالية  �سبه  ت�سبح  ،حتى  الرتام  حمطات 
من احلرا�سة االأمنية وهي غري موؤمنة اأحيانا 

خالل ال�ساعات االأخرية من الليل.
يبداأ اأ�رضف يف تنفيذ عملياته وجرائمه هو 
وال�سلب  ال�رضقة  اإعتاد  حمرتف  �سخ�س 
يف  و�سدر  �سكاوي  عدة  به  اأودعت  وقد 
منها  يخرج  كان  لكن  بالقب�س  اأمر  حقه 
مثل ال�سعرة التي تخرج من العجني. اأ�رضف 
اأو حتى االإم�ساك به وحتى  ي�سعب تعقبه 
ال�سارع  يف  املو�سوعة  املراقبة  كامريات 

كان يتجنبها كذلك كي ال يكت�سف اأمره
�رضوط  اأدن��ى  من  متاما  خايل  منزله  كان 
االأفر�سة  اأوحتى  ياأكله  ما  ميلك  ال  احلياة 
هو ينام فقط على الكرتون فقد باع اأثاث 

البيت الأجل عالج اإبنته املري�سة �سريين.
و زوجته التي ذهبت عند اأهلها و مل ت�ستطع 
وقد  جدا  عنيف  �سخ�س  الأنه  معه  العي�س 
 ، املال  الأجل  وتكرارا  مرارا  ي�رضبها  كان 
كانت ت�ستغل ممر�سة ولكنها تعبت كثريا 
قلب  و  حياتها  �سفو  يعكر  دائما  هو  معه 
املنزل  له  راأ�س على عقب، فرتكت  حياتها 
اإرتاحت  لقد  اأهلها  عند  لتعي�س  وذهبت 

من  اإرتاحت  فعال  وجربوته،  ت�سلطه  من 
ككل  ياأتي  اأ���رضف  كان  وق�سوته  ظلمه 
اأحيانا جتده  الليل  من  متاأخر  مرة يف وقت 
واأحيانا  اإجتاهه  الطريق و ال  ثمل ال يعرف 
حتى  العمارة  �سالمل  درجات  على  يتعرث 
باب �سقته يكاد ين�ساه وباخلطاأ يذهب اإىل 
باب جاره ويقوم بطرقه وينادي .....اإفتحي 
يالعينة اإفتحي...........ولكن اأين زوجته ...؟

فاملنزل خايل متاما.
 اأ�رضف خ�رض كل �سيء عمله زوجته اإبنته 
يحبه  مهذب  رجل  ما  يوم  يف  كان  لقد 

النا�س ويحب عمله اأي�سا،
�سنوات  طيلة  عمله  يف  خمل�س  ك��ان 
الربيد موظف ب�سيط  اإ�ستغل لدى مكتب 
وتعر�س مكتب الربيد اإىل ال�رضقة وقد مت 
ل�سنوات  وظل  ال�سجن  اإىل  واأقتيد  اإدانته 
اأن  له  كيف  م�سدق  غري  كان  و�سنوات. 
يتهم بال�رضقة وهو ال يعرف معنى ال�رضقة 

اأبدا.
احليل  كل  يتعلم  ظل  اللحظة  تلك  ومنذ 
�سكل  حتى  واالإجرام  ال�رضقة  فنون  وكل 
كل  تنفذ  كانت  ال�سجن  داخ��ل  ع�سابته 
وراء  من  اأنواعه  وبكل  ال�سطو  عمليات 
كان  جدرانه.  وراء  ومن  ال�سجن  ق�سبان 
تالميذه  كل  زرع  لقد  املدبر  الراأ�س  هو 
داخل  الرعب  ين�رضوا  كي  اأماكن  عدة  يف 
النا�س وبعد عدة �سنوات يخرج اأ�رضف من 
اأ�سبحوا رجاال وتفرقوا  ال�سجن وتالميذه 
مل يبقى منهم �سوى القليل وكان البع�س 
لي�س  �سار  الأنه  هذا  عمله  غادر  قد  منهم 
من مقامه ولكن اأ�رضف كان عليه اأن يحرك 
يديه كي ياأكل اأو ميوت جوعا الأنه ال اأحد 

يقدم له وجبة الطعام.
طلبت  �سنوات  عدة  بعد  االأوىل  فزوجته 
اأما  اآخ��ر  �سخ�س  من  وتزوجت  الطالق 
عليها  تعرف  فقد  الثانية  لزوجته  بالن�سبة 
امل�ست�سفى  اإىل  ذه��ب  عندما  بال�سدفة 
مفرت�س  كلب  ع�سة  اإىل  تعر�س  اأن  بعد 
حقيقته  حتى  �سيء  كل  عنها  اأخفى  وقد 

اآخر  اإ�سم  اأعطاها  وقد 
وتزوجها  اأخرى  وهوية 
لها  وق���ال  ذل��ك  بعد 

وظل  املقاوالت  اأحد  لدى  بناء  يعمل  باأنه 
يخفي اأمره عنها حتى بداأت تظهر حقيقته 
جاره  كان  ال�سدفة  طريق  عن  يوم  يف  و 
دقيقة  نظرة  له  ينظر  البولي�س  �سابط 
من  �ساهده  وكاأنه  اأمره  يف  �سّك  وغريبة 
اأين �ساهده ولكن بالتاأكيد  قبل وال يعرف 
�سيعرف عنه كل �سيء لقد عرف حقيقته 
غاية  واإىل  ال�سجن  اإىل  دخوله  بداية  منذ 
خروجه وظل اإ�سم اأ�رضف على كل االأل�سنة 
املجرم اخلطري الذي اختفى عن اأعني رجال 
البولي�س ولكن هذه املرة ال ميكنه االإفالت. 
وبعد احلادية ع�رضة متاما يركب الرتام �سيخ 
كبري يف ال�سن وهو �سعيف البنية والنظر

وكان رجل من رجال البولي�س بزيه املدين 
هذه  ويف  الراكبني  اإىل  ينظر  وهو  جال�س 
ينظر  كان  الرتام  اأ�رضف  يركب  اللحظات 
�سحية  يجد  لعله  االإجت��اه��ات  ك��ل  يف 
وبالفعل وقع نظره على �سيخ كبري طاعن 
التحركات  كل  عنه  عرف  ،وقد  ال�سن  يف 
وحتى املكان الذي يريد اأن ينزل فيه واإىل 

اأين ذاهب.
اأ�رضف وبداأ يف احلديث  اأن جل�س معه  بعد 
وال�سيخ يحكي وال يعرف ما يخباأ له بعد 
وقد  ال��رتام  �سار  وعندما  اللحظات  هذه 
وكان  قليال  توقف  امل�سافة  ن�سف  جتاوز 
ال�سيخ ينظر اإىل اأ�رضف واإىل طريقة حديثه 

وع�سبيته وعجلته وهو يت�سبب عرقا.
كل  اإىل  ينظر  البولي�س  �سابط  وك��ان 
تعرف  وقد  يراقب  و  بعيد  من  االأح��داث 
اأحق  يعرفه  كان  الذي  اأ�رضف  على  اأي�سا 
للركاب ومل  ينتبه جيدا  .اأ�رضف مل  املعرفة 
جل�س  الأنه  البولي�س  ل�سابط  اأي�سا  ينتبه 
اأ�رضف  بو�سعية عك�سية لهذا مل ينتبه له 
املحطة  يف  ال�سيخ  نزول  موعد  قرب  وقد 
وملهوف  مت�سوق  اأ���رضف  وكان  القادمة 
وعندما توقف الرتام نزل ال�سيخ ب�سعوبة 

�سابط  ونزل  يتبعه  اأ�رضف  وكان  و�سار 
البولي�س خفية وهو يراقب اأ�رضف ما يفعله 
ال�سري  واإخت�رض  الطريق  ال�سيخ يف  و�سار 
يتبعه  اأ���رضف  وكان  مظلم  �سارع  و�سط 
اأمامه  اأن وقف مبا�رضة  اإىل  خطوة بخطوة 
مبا�رضة يف  ثم و�سعه  حاد  �سكني  واأخرج 

ظهره.
قال له اأ�رضف: اأخرج كل �سيء عندك ...مال 

..�ساعة...هاتف نقال ..قلت لك كل �سيء.
اأ�رضف  راأى  ملا  اخلوف  من  اإرجتف  ال�سيخ 
منذ  يحدثه  كان  الذي  الرجل  نف�س  وهو 

قليل داخل الرتام.
قال له ال�سيخ : اأهذا اأنت.......؟ هل هذه هي 

الرجولة واالأخالق.
يف  درو�سا  تعطيني  ال  اأ���رضف:  له  ق��ال 
لي�س  وب�رضعة  املال  املوعظة......اأعطيني 

لدي الوقت.
اأعطاه ال�سيخ كل ما عنده.

قال له ال�سيخ : اإذهب ال اأراك الله خريا...
يرى  ومل  الظلمة  و�سط  اأ���رضف  واأختفى 
و�سابط  اأ����رضف.  خيال  �سوى  ال�سيخ 
تتبع  وقد  �سيء  كل  يرى  كان  البولي�س 
اإىل  و�سل  اأن  اإىل  بخطوة  خطوة  اأ�رضف 
�سوى  مت�سي  ومل  املكان  علم  وقد  �سقته 
حلظات حتى داهمت رجال ال�رضطة املكان 
وقب�سوا على ا�رضف وكانت بحوزته عدد 
هائل من امل�رضوقات وجمموعة من الوثائق 
ال�سيخ يف  املال.  النقالة وبع�س  والهواتف 
وعندما  ال�رضطة  مركز  اإىل  ذهب  ال�سباح 

دخل اإىل املركز وجد اأ�رضف واقف
قال له ال�سيخ: البارح دعيت ربي يطيحك 
�ستلقى  هنا  اأنت  واالآن  دعوتك  موال  يف 

م�سريك اأيها املجرم.
لبقية  ال�سجن  اأ�رضف  دخل  قد  املرة  وهذه 
كبرية  جرائم  عدة  يف  متورط  الأنه  حياته 
وخطرية وقد اإرتاح منه اجلميع بعدما عانوا 

من جرائمه.

الراكــب االأخـري

اإلــى جميــع االأقــــالم

وم�صاهماتكم ...را�صلونا   موا�صيعكم   ، ال�صتقبال   اأرحب  ف�صاءا  لكم  تخلق  التحرير  االأدبية جريدة  م�صاهماتكم  لكل     

journalaltahrir@gmail.com    عن طريق الربيد االلكرتوين للجريدة

�صوٌء يف قنديل..

اأفرْغ اأمتعَة القناِع واأطلق ع�سافري 
املدن..

مل يعد لهيُب الزالزل يذهل مداه
ال لن متوت بعري االأ�سالك
وال من تعددات العذاب..
�سوء ياأتيَك بلون الثلج

وقنديل يجتاز مراَة الظالم..
على تق�رضات اجلدار حزنًا م�سلوبًا

وجفن يطوي جلجلة النهار..
هناكَ  يف اخليام زهرة تقتحم مالهي 

ال�رضاخ
واأ�سري يف عنف ال�سباح.. حطم متاثيل 

اخلوف وال�سمت..
اأ�سرياً اأ�ساء من خلف ق�سبانه وثيقة 

الوفاق
وودع كنوز اأ�رضاره بحزمة الرياح..

ترَك اأماَم درِب اأقداِمه ..
اأحالَمُه بعيوٍن مغلقة

لها ا�سمًا واأ�رضعًة و مفاتيحًا مبعرثة.. 
هنا،.. وهناك..

ت�سعل بني اأ�سابع اجلدار �سالة الغائبني 
على مفرتق الطرق..

اأيها ال�سجن.. اأيها ال�سجان..
ال لن اأهديكم بيارات �سموخي .. وال 

حمراب ال�سم�س..
�ساأخطف القمر بلحظة ارتباك..

واأحلق يف ف�ساء �سوتي..
لت�سغي اإىل �سداه متاهات الفجر..
هي حماقة القهر تلهث يف ذاكرة 

ال�سباح..
وظالم القالع خطف براءة الوقت

وتبعرث اأنني الروح على تقا�سيم النخيل..
الأنَك ولدَت من رحم ال�سهداء

لك حلم الوجود، ورحيل اأ�رضاب 
ال�سنونو..

اأيها االأ�سري!!
اأكمل ح�سارَك للجثث الورود املنثورة..

�ساح لَك زهر احلنون على �سفح 
الف�ساء..

األِق جرحَك العميق بغالل ال�سال�سل
وفت�س عن هجرتَك االأخرية..
املخباأة بقنديل الذكريات..

بل عن جمزرة اأخرى مل تزل يف مدن 
املنفى..

هم قطعوا ن�سغ احلياة من �سلوعَك.. 
حطموا ايقاع االأماين

واأنت جئت نافذة
تفتح لك اأوردة الرغبات طفولة 

ع�رضَك..
وتتناف�س مع لغة امل�سابيح

ثرثرة يف �رضيخ االأمل..
واأجوبة غارقة يف اأزقة الن�سيان..
اأيها االأ�سري : مد جناحيَك للريح

ا�سهق تفا�سيل اجلنون وهدم عتمة 
القبور..

اأ�سبح يخطو نحو مو�سوعة  اأنَت علم 
ال�سم�س.

فــائُر املَــدى �صَ
 املاُء خلٌق من نار

َيحرُق ِل�سان اأقفاٍل كانْت ُتفتُح ِبغمِز الَعنِي
 ملّا الّرغبُة توؤجُج املَُحال

َيْحرُق ناوُو�َس الُروِح باَل ِح�ساٍب..
َمت اأْعرافُه بالبَيا�ِس  يِف َح�رَضة َجلي�ٍس تلثَّ

فائَر املَدى بالُبعِد املُتاِح.. ُيحرُق �سَ
اِط  �َسمَّ غمَز   ينتظُر  ِل�سارٍد  ماَد  الرَّ وُيلقي 

ال�ّسماِء..
وهو �سامَر الِو�ساح يِف عزٍّ اخُللوِة ...

املاُء ِبداية اأم ِنهاية ...؟
االألواِن  لُي�سيطَر عَلى  ْل  املاُء لغٌز مل يت�سكَّ

العاريِة
 مَل يَت�َسْلطن َعَلى َخارقاِت الَكوِن ...

ُعْن�رٌض  للِكميائاِت  احَل��يِّ  ِن  باملُكوِّ امل��اُء   
للُغُمو�ِس

وهذا البحُر ِوعاٌء من تراٍب
َبُه طاِئُر الَتاباُكوُلو    ثقَّ

 فطفَر ِمن �َسطِّ االأزِل
ِة خرٍة بُلوُتو ِنيٍة ت�ُسدرُّ الَبحَر مَن ال�رضرُّ  ِل�سَ

 َفُهو املَاِئُل  املُهتُز يِف اأرُجوحتِه
اَل يْهداأ عِن الدوَراِن

خائٌن يخفي االأ�رضار ......
اُء املُْطلٌق االأْعَلى ال�ّسماُء َهذا الَف�سَ

 ِبناٌء  َكا�ِسٌف لوْحدِتنا
فمْن  اأبواًبا  و�َساَرْت  جديٍد  ِمن  ت  �ُسقَّ َلو   

يْدُخلَها...؟
لو ُك�سطْت مْن َغيِمها

 وَتَراَءى لَنا ِحجاَب اللِه
 فاأيرُّ الَهْوِل يلَب�ُسنا...؟

وبُة باأْفالٍك بَحْجِمَها ُ ُة املَ�رضْ هِذه القبَّ
 تُدوُر َرَحاَها ِب�ُسلطاٍن اإىل اأْين...؟

ماُء هذا الَكوُن املُمتُد اإىل َما ال ِنهاية ... ال�سَّ
ِب... هَذا االأمُل يِف َتقبيِل يِد الرَّ

ُكلرُّ  ت�ْستهيِه  الذي  الَعجائِبي  ُح  ال�رضَّ َهذا 

الَعجاِئُب
 من يُعدرُّ اأْدراَجها..؟
 مْن َيلُج اأْجواَءها ..؟

 مْن حَتُلو َلُه  املَتاَهُة يِف ال ِنهاَياِتَها..؟
ماِء َماُء الّتي اَل ا�ْسَم لَها َغرَي ال�سَّ  هذه ال�سَّ

يلِني عُلى �َسيء واحٍد ُهو حُتِ
فاِئَر املََدى َركاِئُزَها .. اأنَّ �سَ

ي والنوَر�ُس الِف�سِ
الُكوِتيْنَغا  وَطاِئَر  اليِد  يِف  د  اليَّ َع  َي�سَ لْن   

اجَلريِح
هُر املن�ساُب يف احمَراِره �سَيتوقُف  َوهذا النَّ

َرْدًحا ُعْمرًيا
 عنَد �سَجرة دِم التننِي الدمويِة

 ليْخطَف قرباًنا َمالئكًيا مْن �ُسقْطَرة
اِر فا�سَتِميُنوا    َيا اأهَل الَيَمن  املَْيَمنُة ُقرَب الدَّ

َخرًيا
هرَية وال ت�ْسعُلوا ناًرا قبَل الظَّ

وال حْتمُلوا ُتراَب املَقابِر اإىل النهِر
اء خرِة البْي�سَ وا بال�سَّ وا�ستِحمرُّ

وءُكم َطاِهرٌ   َفو�سُ
التُكم  ُتقيُموا �سَ فاَل  مْيناُكم  والَكعبُة عَلى 

عَلى ِخالٍف ......

ق�صة ق�صرية/ 

�صعر:  ف�صيل حلمي عبداهلل

يجل�ص عند حمطة االإنتظار كان ينتظر قدوم الرتام وهو كله اأمل يف اإ�صطياد �صحية اأخرى لعله يح�صل 
على املال، همه النقود وال تهمه حياة النا�ص فهو يريد ت�صديد م�صاريف وتكاليف عالج اإبنته التي دخلت 
اإىل امل�صت�صفى منذ اأ�صهر وهي ال تزال حتت العناية املركزة وقد و�صعوا لها اأنبوب التنف�ص االإ�صطناعي 
لكي ت�صتطيع التنف�ص ويدها ال�صغرية عليها اأثار ثقوب اإبرة احلقن الوريدي الأنها حتتاج اإىل اأكيا�ص 

التغذية الطبية كي ت�صتطيع العي�ص مرة اأخرى وللعمر بقية واالأعمار بيد اهلل.

عبد اللطيف رعري/ فرن�صا/ 
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االإنفلونزا: ملاذا مير�ص بع�ص لل�صباب.. اأ�صرار وحيل لتعلم لغة جديدة ب�صرعة
االأ�صخا�ص اأكرث من �صواهم؟

    الطفل حديث الوالدة ينتقل بني النوم تارة 
واليقظة تارة اأخرى في�سعب على االأم اأن 

حتدد حالة الطفل -نائمًا اأو م�ستيقظًا-، وعليها 
يف هذه الفرتة اأن ت�ساعد طفلها تدريجيًا على 

التفرقة بني النوم واليقظة، 
ومن االأف�سل -مثاًل- اأن 

يعتاد الطفل اأن ت�سعه االأم 
يف فرا�سه حينما ت�سعر 
بحاجته اإىل النوم، واأن 

تذهب الإيقاظه حينما يكون 
يقظًا مع جمال�سته وغمره 

بحنانها.
    ابدئي حماوالتك يف 
ال�سهر الثاين؛ باإيقاظ 
طفلك مبكراً �ساعة 

�سباحًا... وبالتايل 
�سينام مبكراً 

�ساعة يف الليل، 
ثم كرري هذا 
املو�سوع كل 

اأ�سبوعني...حتى 
ينتظم ميعاد 
نومه ويقبل 

عليه 

ب�رضعة، وعادة ما تنتظم مواعيد نوم الطفل 
خالل الفرتة ما بني ال�سهر الرابع وال�ساد�س.
  �سعي روتينًا يوميًا للطفل ي�ساعده على 

اال�سرتخاء يف النوم �رضيعًا مثل: اإعطائه 
حمامًا دافئًا، تدليك اجل�سم بزيت االأطفال 

وت�سغيل مو�سيقى هادئة، اإطفاء االأنوار واأي 
�سو�ساء حوله لتهيئة جو النوم، وال مانع 

من ا�ستخدام اللعبة اللهاية التي تعلق على 
ال�رضير... وال تلجئي لهز الطفل اأو اإر�ساعه 

كي ينام.
    ال بد من تعويد طفلك على الفرق بني 

الليل والنهار؛ بالنهار افتحي ال�ستائر و�سّغلي 
املو�سيقى اأو اأي م�سدر لل�سوت؛ حتى ي�سعر 
باأنه يف النهار، ويف الليل اجعلي املحيط هادئًا 

ومظلم ومهيئًا للنوم، وتاأكدي اأن طفلك قد 
انتهى من التج�سوؤ، واأنه مغطى.

    اجعلي غرفة نوم الطفل لياًل مظلمًا؛ لكي 
ي�سعر باأن االإ�ساءة لياًل تختلف عن االإ�ساءة 

نهاراً، واتركي �سوءاً خافتًا موقداً حتى ال 
ت�سطري الإ�ساءة النور االأ�سلي للحجرة 
لدى دخولك عند طفلك، وعلميًا ي�ستطيع 

الطفل يف عامه االأول النوم مع وجود اإ�ساءة 
باحلجرة.

    حافظي على بقاء احلجرة دافئة...حيث اإن 
�سعور الطفل بالربد يقلقه من نومه، واإن بكى 

طفلك يف الليل فريجع ذلك اإىل اإح�سا�سه 

باجلوع؛ حيث ال ي�ستطيع البقاء طوال الليل 
دون طعام اأو �رضاب، وعليك القيام فوراً 

باإطعامه حتى ال ي�ستيقظ وي�سعر باأنه وحيد، 
وال تقومي مبداعبته اأو احلديث اإليه اأثناء 

اإطعامه لياًل.
    تعدد مرات اال�ستيقاظ خالل الليل ميكن 
اأن يكون نتيجة تقل�سات معوية اأو مغ�س 

يختفي بعد اإخراج غازات، واعريف اأن الطفل 
كلما كرب قلت حاجته للنوم، واإن نام طوال 
النهار ف�سوف يختار الليل لليقظة، ودورك 

قلب هذا النظام.
    اإح�سا�س الطفل باالأمان يعمل على ت�رضيع 

نومه؛ لهذا على االأم عدم تركه مبا�رضة 
واالبتعاد عنه �رضيعًا، واالأف�سل اأن تق�سي 
ع�رض الدقائق التالية لذهابه للنوم يف جتهيز 

مالب�س الطفل متهيداً لتنظيفها، اأو ترتيب 
لوازم �سباح اليوم التايل...املهم اأن تبقي 

قريبة من باب حجرته املفتوحة.
    الطفل ال ي�ستطيع اأن يجرب اأمه على البقاء 
اإىل جانبه اأو اال�ستمرار يف احت�سانه ليدخل 

يف النوم ب�رضعة، لذا على االأم ترك طفلها 
لعاداته التي تعطيه االإح�سا�س باال�ستقالل 
وتوفر له دائمًا م�سدراً لالأمن واال�ستقرار 

في�رضع يف نومه ب�سهولة...مثل م�س 
االأ�سابع، حركات اإيقاعية، ح�سن لعبته 

القما�س الطرية.

ماليني حاالت االإنفلونزا يتّم ت�سجيلها كل عام حول العامل. علمًا 
اأّن احلمى وال�سداع وال�سعال واالأوجاع املختلفة من بني االأعرا�س 
الرئي�سية لهذه العدوى الفريو�سية، والتي تختلف من �سخ�س اإىل 

اآخر.
اأعرا�س االإنفلونزا خمتلفة، اأال اأننا ل�سنا مت�ساوين جميعًا يف مواجهة 

هذه العدوى الفريو�سية. وتختلف درجة خطورة االأعرا�س من 
�سخ�س اإىل اآخر، على الرغم من اإ�سابتهم بالعدوى من نف�س �ساللة 

الفريو�س. وفقًا لدرا�سة علمية اأجرتها جامعة كاليفورنيا ون�رضت 
على موقع Plos Pathogens، فاإنَّ �سّدة االإنفلونزا تعتمد على 

حقيقة العدوى التي اأ�سابتنا وقت الطفولة. وقد اأثبت الباحثون اأن 
رد الفعل املناعي يكون خمتلفًا بناء على ذلك يف �سن البلوغ.

 H1N1 :وقد ركزت الدرا�سة على �ساللتني من فريو�س االأنفلونزا
و H3N2. وقد تبني اأن ال�ساللة االأوىل اأقل خطورة من الثانية. 

واالأطفال وال�سباب هم االأكرث تاأثراً بالعدوى من ال�ساللة االأوىل. 
ويف املقابل، فاإنَّ ال�ساللة الثانية هي االأكرث فتكًا، الأنها توؤثر ب�سكل 

خا�س على كبار ال�سن وال�سعفاء.
حددت دائرة اخلدمات ال�سحية يف اأريزونا 9510 حالة انفلونزا 

مو�سمية من �ساللة الفريو�س H1N1 و H3N2 والتي متت 
درا�ستها. املوؤ�رض االأول الذي اأثبته العلماء هو: اال�سخا�س الذين 

تاأثروا بالفريو�س H1N1 خالل طفولتهم كانوا اأقل عر�سة خلطر 
دخول امل�ست�سفى يف �سن البلوغ اإذا ظهرت اأعرا�س الفريو�س عليهم 

جمدداً.
وعلى العك�س من ذلك، فاإنَّ االأطفال الذين اأ�سيبوا بالفريو�س 

H3N2 كانوا اأكرث عر�سة لدخول امل�ست�سفى يف نهاية املطاف، اإذا 
ما اأ�سيبوا الحقًا بفريو�س H1N1. كما الحظ الباحثون كذلك اأن 
اال�سخا�س الذين اأ�سيبوا بفريو�س H3N2 خالل فرتة طفولتهم 

تلقوا حماية اإ�سافية.
رغم ذلك، فاإنَّ االأطفال الذين تعر�سوا اإىل فريو�س H2N2 وهذا 

الفريو�س من اأبناء العمومة القريبني من H1N1 ، مل يحظوا 
باحلماية املناعية عندما اأ�سيبوا الحقًا بالفريو�س H1N1. وقد عمل 

العلماء جاهدين من اأجل تف�سري هذه الظاهرة، الأنَّ كال ال�ساللتني هما 
من نف�س املجموعة. واإ�سافة اإىل ذلك فقد اأثبتت درا�سات �سابقة اأن 

التعّر�س اإىل اأحد الفريو�سات قد ي�سمن اأحيانًا احلماية �سد النوع 
االآخر.

كثري من ال�سباب يعزم على 
تعلم لغة جديدة، لكنه ي�سطدم 

بواقع �سعوبة تعلم هذه اللغة؛ اإما 
ب�سبب تعقيدها اأو ل�سيق الوقت 

اأو لالن�سغال باأمور اأخرى تطراأ يف 
احلياة. فيبداأ احلما�س الذي انطلق به 

اللغة بالفتور املرء لتعلم هذه 
تدريجيًا، ويف 

النهاية ي�ست�سلم 
البع�س للواقع 

ويتخلى عن 
تعلمها. الدكتورة 
كرمية االأن�ساري، 

اخلبرية يف تعلم 
اللغات، تقول: 

»هناك بع�س 
االأمور التي قد 
يجلب جتنبها اأو 

اتباعها حت�سنًا 
يف تعلم اللغة«، 

منها:
فعالية   .1

يومية
ال تعتمد على 

حما�سك وحده، اإذ عندما يذهب 
هذا احلما�س، فاإنك �ست�سعر بامللل 

وال�سغط امل�ستمر، ما �سيفقدك 
الرغبة يف اال�ستمرار بتعلم اللغة. 

لكن حاول »تروي�س« حما�سك، 
وحتويل تعلم اللغة اجلديدة اإىل 

فعالية يومية منتظمة، ولفرتات 
ق�سرية ن�سبيًا؛ كي ال ت�سعر بالتوتر 

وامللل.
ال�صعيفة الذاكرة  مزايا   .2

الذاكرة ال�سعيفة وعدم متكنك 
من حفظ كّم كبري من املفردات 

والقواعد النحوية لي�ست نقمة، بل 
نعمة.

مبجرد ربط اجلمل واملفردات التي 
تود حفظها مبواقف معينة، وبناء 
»ج�سور عقلية«، باالإ�سافة اإىل 

ا�ستخدام و�سائل التدريب العقلي؛ 
مل�ساعدتك على تذكر اجلمل 

واملفردات اجلديدة التي تتعلمها. 
هذا وحده ال ي�ساعدك فقط على 

تعلم اللغة اجلديدة ب�سكل اأ�رضع، 
بل يقوي من ذاكرتك يف نف�س 

الوقت.
االأخطاء ارتكاب   .3

ال حتاول اأن تكون متقنًا لها بطالقة 
كاأولئك الذين يتكلمونها كلغة اأم؛ 

الأن هذا الهدف بالن�سبة لك �رضعان 
ما �سينقلب اإىل عامل اإحباط، ومع 

الوقت واملواظبة �ستتمكن يف 
نهاية االأمر من اإتقان هذه اللغة، 
لكن ال جتعل ذلك هدفك االأول 

عند بداية الطريق.
ال تكن ممن يقولون: »لن اأتكلم 

اللغة اجلديدة حتى اأتقن ما اأقول 
ب�سكل تام. ولكن اإذا مل اأتكلم، لن 

اأحت�سن و�ساأتخلى عن هدف التكلم 
بطالقة«. لذلك اأعِط نف�سك فرتات 
من  الراحة، وال تخف من ارتكاب 

اأخطاء يف بداية الرحلة.
ا�صرتاحة نف�صك  امنح   .4
املواظبة على تعلم اللغة اأمر جيد، 
ولكن االإفراط يف 
املواظبة �سيفت يف 

ع�سدك يف نهاية 
االأمر. عند اإحراز 
تقدم يف تعلمك 

للغة اجلديدة، 
كمحاولة ناجحة 
يف التحادث مع 

�سخ�س بهذه 
اللغة، اأو متكنك 

من تذكر الكلمات 
وامل�سطلحات 

املطلوبة يف موقف 
معني؛ فاإن الوقت 

قد حان ملنح نف�سك 
جائزة اأو اال�سرتاحة 

قلياًل.
الهدف  اجعل   .5

ن�صب عينيك
يجب اأن ت�ساأل نف�سك عن �سبب 

تعلمك لهذه اللغة؛ الأن ذلك 
�سيكون الهدف الذي �ست�سعى له 
دومًا على طريق تعلم واإتقان هذه 

اللغة. من املهم اأن جتعل هذا الهدف 
دائمًا ن�سب عينيك، مهما كان: 

احلب اأو الرتقية اأو وظيفة جديدة اأو 
حب الثقافة اأو حماولة التاأقلم يف 

بلد يتكلم هذه اللغة.
تخيل دائمًا اأن كل خطوة تخطوها 

نحو تعلم اللغة اجلديدة –مهما كان 
حجمها– �ست�ساعدك على حتقيق 

هذا الهدف وبلوغه يف وقت اأق�رض.

اأ�صرع طريقة لتنومي الطفل الر�صيع يف 7 خطوات مجتمــــع
يوم مع ابنك 

يوم كل اأ�صبوع للتنزه مع اأبنائك و زيارة االأماكن 

 ، النوادي   ، احلدائق  كاملتنزهات   ، يحبونها  التي 

املالهي ، املتاحف ، اأو املكتبة ...
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هاتف وفاكس: 
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النقال:
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر
1مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية o حيوان صغري 

يتحمل العطش أكثر من اجلمل
2له عالقة برأس الدولة o مكان ذو سقف خفيف 

التقاء الشمس
3دولة يف وسط آسيا فيها أطول سد يف العامل وأكثر من 

%80 من سكاهنا مسلمون
4اختالط األمر يف موضزع ما

5خصلة حسنة o توجد عادة يف بناء اجلامع واجلامعة 
وأحيانا الربملان

6توقف يف امليناء o مادة تدخل يف بياض األبنية
7جتدها يف البحر وقد حتتوي على ما يتخذ 

كمجوهرات
8ارتفاع يف جانب الطريق o غشيم o عبودية
9ذو مكانة خاصة وذات احترام o متشاهبان

10مكان مفتوح حيوي حياة برية o قرص للمعلومات

أفقــــــــــــــــــي

1عسكري يف سلك تنظيم حركة 
السيارات يف املدينة

2شخصية نسائية إجرامية يف السينما 
املصرية o ياسني o من اخلروف

3مدينة من مدينتني يابانيتني القت 
عليها أمريكا قنبلة نووية

 o 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما
بداية ضوء النهار

5كتاب صغري )مبعثرة( o كثري o خاص 
يب

6ما يتسابق عليه العاملون يف صناعة 
اإلعالم

7معاتبة o اقعد
8حاسة من احلواس غري العادية يف 

معرفة ما خلف األشياء الظاهرة
9للسؤال o مسحوق متفجر استخدمه يف 

األصل الصينيون
10ذات حركة خفيفة ومجال o فعل 

مبعىن جتعله قويا

عمــــــــــــــودي 

اال�صم املفقود 
ا�صم �صهيد جزائري يعد اأحد مفجري ثورة نوفمرب ؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�صطيب الكلمات 

الكلمات
ال�ستقالل-احلرية-الن�سر-الثورة-العزة-الكرامة-
ال�سهادة-احلياة-النت�سار-اجلهاد-الفداء-الوطن-

الأمل-الن�سال

الكلمات ال�ّسهمية
التعريف:�ساحبة 

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل الهجرتني,وزوجة اخلليفتني 

2

5

3

1

4

اإمام فقيه
وحمدث وزاهد

بلد عربي ذكر يف
القراآن الكرمي  

من اأع�ساء
اجل�سم  �سهر ميالدي)م( 

ازدهار

اآلء

كنية عي�سى
ال�سالم )م(

اأعاتب)م(
مرفـاأ 

من املوبقات  

حب�س
بيت العنكبوت

�سهر ميالدي

حرف مكرر

�سالة مفرو�سة 

�سروري للحياة

مت�سابهان 

ن�سف"وفري"

نظري )م(

عدمي اللون 

بلد اأمريكي
مدينة فرن�سية  مطر �سديد

قلب القراآن 

اأنثى احل�سان

حجر نفي�س
جمع"رحم"
مت�سابهان 

اإحد املعوذتني
مدينة اإيرانية 

والــد

هرب العبد من �سيده 
من املوبقات 
من رواة احلديث 

اعتقاد
لنفي

�سورة قراآنية 

على قيد احلياة 
وبخ

ق�سريالقامة 

الذي يق�س ال�سعر 
وا�سح

ي�ستاق 

كـاد

فداه اهلل
بكب�س عظيم 
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توقيف 245 متورطا يف التنقيب عن الذهب باجلنوب
اجلي�س متّكن خالل فيفري من حجز 3 طائرات بدون طيار وتوقيف 373 مهاجرا

.ي لــــوؤي 
----------------------

ن�سرتها,  التي  للجي�س  العملياتية  احل�سيلة  ح�سب 
اجلي�س  وحـــدات  ـــاإن  ف الــوطــنــي,  ــاع  ــدف ال وزارة 
الفرتة  نف�س  خالل  اأي�سا  متكنت  ال�سعبي  الوطني 
وور�سة  لالإرهابيني  خمباأ   25 تدمري  و  "ك�سف  من 
قنبلة   35 جانب  اإىل  الذخرية  و  الأ�سلحة  لإعداد 

. تقليدية"
اجلــرميــة  ــة  ــارب وحم احلـــدود  حــمــايــة  اإطـــار  يف  و 
بندقية   28 حجز  اإىل  احل�سيلة  اأ�سارت  املنظمة, 
خمتلف  من  طلقة   5823 اآلية,  م�سد�سات   7 �سيد, 
3.7 كلغ من املواد  3 طائرات بدون طيار و  العيارات, 
جانب  اإىل  اخلراطي�س  تعبئة  و  اإعداد  يف  امل�ستعملة 
خالل,  مت  كما  ذخــرية.  خمــازن   6 تدمري  و  ك�سف 
التهريب  اإطار  يف  �سخ�سا    245 توقيف  الفرتة,  ذات 
عن  ك�سف  جهاز   26 حجز  و  الذهب,  عن  التنقيب  و 
كهربائيا,  مولدا   169 �سغط,  مطرقة   124 املعادن, 
 1980 مناظري,   6 ات�سال,  اأجهزة   203 عربة,   65
الذهب  خليط  مــن  كي�سا   199 و  مراقبة  كــامــريا 
يف  خمت�سة  ور�سات   4 تفكيك  جانب  اإىل  واحلجارة, 
من  قنطارا   3437.5 و  للتبغ  ال�سرعي  غري  الت�سنيع 

الوقود. من  لرتا  حجز49261  و  التبغ 
من  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  وحــدات  متكنت  كما 
من  لرت   43600 الغذائية,  املواد  من  طنا   629 حجز 
مبلغ  و  امل�سروبات  من  وحدة   5726 و  املائدة  زيت 

دج. مليون  بقيمة  مايل 
و يف جمال مكافحة املخدرات, متكن عنا�سر اجلي�س 
و  خمــدرات  تاجر   54 توقيف  من  ال�سعبي  الوطني 

 3.8 و  املعالج  الكيف  من  قنطارا   33.177 حجزت 
مهلو�سا. قر�سا   343565 و  الكوكايني  من  كلغ 

غري  الهجرة  حماربة  اإطــار  يف  و  ــرى,  اأخ جهة  من 
 373 فيفري,  �سهر  خــالل  توقيف  مت  ال�سرعية, 
للهجرة  حماولة   468 اإحباط  و  �سرعي  غري  مهاجرا 

ال�سرعية. غري 

عبد  الأ�سبق   الأول  الوزير  اإبــن  نفى 
له  وجهها  التي  التهمة  �سالل  املــالــك 
قا�سي جل�سة املحاكمةاأم�س, و املتعلقة 
على  عموميني  موظفني  بتحري�س 

مل  بــاأنــه  ــال  ق اأيــن  الــنــفــوذ,  ا�ستغالل 
يحر�س اأحدا.

جمــمــل  يف  ـــالل  ـــس � فــــار�ــــس  قـــــال  و 
قبل  من  ا�ستجوابه  خالل  ت�سريحاته 

يقم  مل  اأنه  العامة,  النيابة  و  القا�سي 
الغلطة  و  القانون  يخالف  �سيء  بــاأي 
اأخذ  عندما  هي  بها  قام  التي  الوحيدة 
11 مليار �سنتيم من �سركة بايري لقاء 

قدرت269  التي  و  اأ�سهمه  عن  تنازله 
�سهما.

ق/و

اجلوية,  الأر�ساد  م�سالح  حذرت 
هبوب  ا�سمرتار  من  الإثنني,  اأم�س 
 70 �سرعتها  تتعدى  قوية  ــاح  ري
كلم / �سا.و ك�سفت م�سالح الأر�ساد 
القوية  الرياح  هبوب  اأن  اجلوية 

و  الو�سطى  املناطق  على  �ستكون 
الغربية.

و اأ�ساف تنبيه الأر�ساد اجلوية, اأن 
هبوب الرياح القوية �سي�ستمر اإىل 

غاية منت�سف ليلة الإثنني.

اجلوية  الأر�ساد  م�سالح  ك�سفت  و 
التنبيه  بهذا  املعنية  الوليات  اأن 
ـــر, بــلــيــدة,  ـــزائ هـــي كـــل مـــن اجل
تيارت,  تي�سم�سيلت,  بومردا�س, 
ــازة, غــلــيــزان,  ــب ــي يـــومـــردا�ـــس, ت

مع�سكر, م�ستغامن, �سلف , وهران, 
�سيدي بلعبا�س, �سعيدة, الأغواط, 

البي�س, النعامة و اجللفة.
ق/و

م�سكن  داخل  مهول  حريق  اأم�س  ن�سب 
�سيدي  بــبــلــديــة  الــثــالــث  بــالــطــابــق 
�سارع  اخلر  �سماعها  فور  و  بلعبا�س. 
�سيدي  لولية  املدنية  احلماية  رجال 
من  ذلــك  و  املــكــان:  عني  اإىل  بلعبا�س 

,حيث  الــنــريان  األ�سنة  اإخــمــاد  اجــل 
انت�ساره  منع  و  احلــريــق  اخــمــاد  مت 
ء  اجال  مت  املجاورة,كما  امل�سكان  اىل 
ال�ستعجالت  م�سلحة  اإىل  �سخ�سا   11
و  التنف�س  يف  �سعوبة  لهم  الطبية 

م�ستقرة-  حالتهم   - �سدمة  ــالت  ح
يف  ا�سخا�س   8 بـ  النف�سي  التكفل  ومت 
عني املكان ,هذا, وقد �سخرت احلماية 
املدنية لهذا التدخل 4�ساحنات اطفاء 
حماية   عــوَن    50 ا�سعاف  �سيارات   5

جهتها  من  و  الرتب  مبختلف  مدنية 
ملعرفة  حتقيقا  الأمــن  م�سالح  فتحت 
وراء  كانت  التي  احلقيقية  الأ�سباب 

وقوع هذا احلريق.
م.رم�ساين

للجي�س  مــفــرزة  دمــــرت  و  ك�سفت 
و  بحث  عملية  اإثر  ال�سعبي,  الوطني 
بولية  عيواج,  واد  مبنطقة  مت�سيط 
للجماعات   )02( خمــبــاأيــن  ــة,  ــدي امل
تقليديتي   )02( وقنبلتني  الإرهابية 

ال�سنع.
املنظمة,  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف  و 
الــوطــنــي  للجي�س  مــفــرزة  ك�سفت 
ا�ستطالعية  ــة  دوري خــالل  ال�سعبي 

بــبــلــديــة عـــمـــورة وليــــة اجلــلــفــة, 
و  �سيد  ــادق  ــن ب  )10( يــحــوي  خمــبــاأ 
يف  �سيد,  لــبــنــادق  ــورات  مــا�ــس  )03(
للجي�س  اأخــرى  مفرزة  �سبطت  حني 
الوطني ال�سعبي بتمرنا�ست, )4,560( 
و  الديناميت  مـــادة  مــن  كيلوغراما 
الفتيل  من  مرتا   )15( و  مفجرا   )27(
ال�ساعق, بالإ�سافة اإىل مولدين )02( 
و  �سغط  مطارق  و)03(  كهربائيني 

جهاز )01( للك�سف عن املعادن.
للجي�س  مــفــرزة  ــت  ــف اأوق بــــاأدرار,  و 
الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح 
على  كــانــا   )02( مهربني  ــارك  ــم اجل
لرت  بـ)1600(  حُمملة  �ساحنة  مــن 
زيت  من  لرت   )19800( و  الوقود  من 

املائدة املوجه للتهريب.
عنا�سر  ــــف  اأوق اأخـــــرى,  جــهــة  ــن  م
اأربعة  ب�سكيكدة,  الوطني,  ــدرك  ال

 )245( �سبطوا  و  اأ�ــســخــا�ــس   )04(
بندقية  و  التبغ  مـــادة  مــن  قنطارا 
�ساحنة  �ــســبــطــوا  حـــني  يف  ــيــد,  �ــس
من  وحدة  بـ)1092(  حُمملة  �سغرية 
مت  كما  بالوادي.  امل�سروبات  خمتلف 
توقيف )82( مهاجرا غري �سرعي من 
مترنا�ست  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات 

وتلم�سان وجانت وتب�سة.
ق/و

بولية  اأمــ�ــس  رو�س”  “خمر  نــّظــم 
غرداية دورة تكوينية حول الأورام و 
ال�سحة  خمت�سي  لفائدة  الدم  اأمرا�س 
�سملت  حــيــث  ــوب  ــن اجل ــــات  ولي ــن  م
املمر�سني و املح�سرين �سبه الطبيني و 

كذا ال�سيادلة.
ا�ستفاد,  الرمال”  “رو�س  �سعار  حتت  و 
لأول مرة, خمت�سو ال�سحة يف اجلنوب 

من دورات تكوينية وتاأهيلية لتعزيز 
خراتهم و معارفهم يف جمال التكفل 
مقاربة  وفـــق  الــ�ــســرطــان,  مبــر�ــســى 
�سملت  و  الخــتــ�ــســا�ــســات  مــتــعــددة 
اجللفة  وهي  عديدة  وليات  الدورة, 
و  الأغواط و ورقلة و مترنا�ست وعني 

�سالح وغرداية.
و تركزت املناق�سات و التدخالت على 

مو�سع املقاربة متعددة الخت�سا�سات 
و  القولون  �سرطان  مبر�سى  للتكفل 
الــدم,  و  الــثــدي  �سرطان  و  امل�ستقيم 
املــ�ــســتــجــدات  اأهــــم  اإىل  ــة  ــاف ــس ــالإ� ب
املمار�سات  و  ال�سلة,  ذات  العالجية 
املمر�سني  تعامل  ــال  جم يف  اجلــيــدة 
تن�سيط  على  اأ�ــســرف  و  املر�سى.  مــع 
خرات  تاأطريها  و  التظاهرة  هــذه 

التكفل  جمـــال  يف  رائـــــدة,  وطــنــيــة 
يف  اأبــرز  حيث  ال�سرطانية,  ــالأورام  ب
ال�سرطان  داء  اأن  مداخالتهم  خمتلف 
اأو  الراهن مل يعد م�سوؤولية  الوقت  يف 
فقط,  واحــد  تخ�س�س  تدخل  جمــال 
عديدة  تخ�س�سات  فيه  تت�سارك  بل 

طبية و �سبه طبية.
ق/و

3 اأ�صخا�ص حاولوا االلتحاق باجلماعات االإرهابية وكذا  متكنت وحدات اجلي�ص الوطني ال�صعبي، خالل �صهر فيفري املا�صي، من توقيف 
االإرهابية. للجماعات  دعم  عن�صر   11

وزارة ال�صناعة تنظم ور�صة 
ع  حول زيت الزيتون و َتوقُّ

اإنتاج 120 األف طن يف 2020
الإثنني,  اليوم  واملناجم,  ال�سناعة  وزارة  نظمت 
الزيتون  زيــت  �سعبة  حــول  ور�ــســة  الــــوزارة,  مبقر 
و  ال�سعبة,  هــذه  يف  م�سنعا   30 من  اأكــرث  مب�ساركة 
و  الغذائية  لل�سناعات  التقني  املركز  عن  ممثلني 
تهدف  “اأجلرياك”.و  لالعتماد  اجلزائرية  الهيئة 
العراقيل  و  الإ�سكاليات  مناق�سة  اإىل  الور�سة  هذه 
زيت  ت�سدير  و  ت�سويق  تخزين,  بتحويل,  املتعلقة 
مقارنة  ن�سبيا  �سعيفا  اإنتاجه  ليزال  الذي  الزيتون 
هذا  يف  اجلزائر  حتوزها  التي  الكبرية,  بالإمكانيات 
كل  جمع  �سيتم  الور�سة,  هــذه  خــالل  من  الــفــرع.و 
الفاعلني و الكفاءات يف هذه ال�سعبة يف جلنة دائمة 
و  التحويل  عملية  لت�سهيل  حلول  ــرتاح  اق بهدف 
وزير  حث  الزيتون.و  زيت  من  الوطني  الإنتاج  رفع 
الذي  براهم,  علي  اآيت  فرحات  املناجم,  و  ال�سناعة 
تراأ�س اأ�سغال هذه الور�سة, الفاعلني يف هذه ال�سعبة 
اإىل  داعيا  الإنتاج,  لرفع  جمهوداتهم  م�ساعفة  اإىل 
املنتوج  ت�سدير  لت�سهيل  ت�سدير”  “جتمعات  اإن�ساء 
�سرورة  على  ال�سياق,  ذات  يف  �سدد,  اجلــزائــري.و 
تكاليف  يف  التحكم  و  الزيوت  هــذه  جــودة  حت�سني 
يف  تناف�سية  منتوجات  ـــرتاح  اق بــهــدف  الإنــتــاج 
 1.600 اأكرث من  الأ�سواق اخلارجية.و ت�سم اجلزائر 
مع�سرة   800 قرابة  منها  الزيتون,  لزيت  مع�سرة 
اإنتاج اجلزائر,  �سناعية ع�سرية. و يتوقع اأن ي�سل 

من زيت الزيتون اإىل 120.000 طن يف 2020.
ق/و

300�سبه عامل يف �سلك طبي و اأطباء  اأقدم اأزيد من 
امل�سالك  الكلى   جراحة  م�سلحة  عمال  و  ممر�سني  و 
نقابة  و  اإيجتيا  نقابتي  حتت  املن�سوية  البولبة  
ال�سبه طبي على العت�سام اأمام م�سلحتهم املتواجدة 
بولية  دمرجي  تيجاين  اأحمد  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
ل  و  الالقانونية  باملمار�سات  مــنــدديــن  تلم�سان 
امل�سلحة  رئي�س  يتخذها  التي  ح�سبهم,  اأخالقية 
طريق  عــن  الــعــمــال   جــل  ــاه  جت املحا�سر   الأ�ــســتــاذ 
و  امل�ستخدمني  بــني  التفريق  و  ال�ستم  و  التهديد 
اإيجتيا  اجلزائرين  للعمال  العام  الحتاد  بيان  ح�سب 
التي  و  بونوار  مباركي  با�سم  املوقع  و  تلم�سان  مكتب 
و  منه  ن�سخة  على  التحرير"   جريدة   " حت�سلت    
بيان اآخر للنقابة اجلزائرية لل�سبه الطبي و طالبوا 
جتاه  �سارمة  اإجــراءات  اتخاد  ب�سرورة  خاللهما  من 
اأجل  من  حــوار  لطاولة  دعوته  اأو  امل�سلحة  رئي�س 
و  تعامله,  وطريقة  ــه  ــرارات ق ومــراجــعــة  التعقل 
و  لبقة  بطريقة  امل�ستخدمني  جل  معاملة  �سرورة 
يف  املحتجون  ــد  اأك و  �سل�سة,  و  وحمرتمة  حمرتفة 
معر�س حديثهم " للتحرير" اأن املر�سى لديهم احلق 
اأحمد تيجاين  العالج  جمانا بامل�ست�سفى اجلامعي  يف 
يقوم  م�سلحتهم  رئي�س  اأن  قائلني  اأردفوا  و  دمرجي 
ــراء  لإج اخلا�سة  العيادات  نحو  املر�سى  بتوجيه 
امل�ست�سفى  اأن  رغم  امل�ستع�سية,  اجلراحية  العمليات 
املخت�سني  اجلراحني  و  املعدات  خمتلف  على  يحوز 

ولديهم كفاءة يف هذا املجال 
بلقايد  اأحالم  ك�سفت  ال�سحة  مبديرية  ات�سال  ويف 
املكلفة بالإعالم مبديرية ال�سحة يف ات�سال هاتفي" 
الالزمة  الإجراءات  �ستتخذ  م�ساحلها  بالتحرير" اأن 
لت�سوية هذا النزاع الذي اأثر على ا�ستقرار امل�سلحة 
و اأخرى عدة مواعيد للعمليات اجلراحية و عمليات 
امل�ست�سفى  مدير  ــد  اأك جهته  مــن  و  الكلى  ت�سفية 
اجلامعي مازوي ن�سر الدين اأن الوقفة الحتجاجية 
�سرعية و �سيقوم  اأخريا الطرفان املتنازعني من اأجل 
الأطــراف  كل  يخدم  حــوار  فتح  و  امل�سكل  هذا  حل 
املقابلة  اجلهة  يف  و  املر�سى  م�سلحة  اأجــل  وهذامن 
احتجاجية  بوقفة  و�سيادلة  وطلبة  اأطباء  بــادر  
رئي�س  ذيــاب  بن  طالب  الأ�ستاذ  مع  ت�سامنا  وهــذا 
م�سلحة جراحة الكلى و امل�سالك البولية بامل�ست�سفى 
و  عليه   املمار�سة  ال�سغوطات  �سد  تلم�سان,  اجلامعي 
 " م�ساندوه  قــال  و  بالتدخل  ال�سحة  وزيــر  طالبوا 
بن  اأن  اإل  ال�سغوطات  من  بالرغم  و  اأنــه  للتحرير" 

ذياب برمج   اإجراء 03عمليات جراحية
بكاي عمر

اإجالء 11 �صخ�صا لهم �صعوبة بالتنف�ص بعد احرتاق م�صكن يف عمارة ببلعبا�ص

وقفة احتجاجية مب�صلحة 
جراحة امل�صالك البولية 

بامل�صت�صفى اجلامعي بتلم�صان 

منهم اأطباء وممر�صون

دورة تكوينية حول االأورام ال�صرطانية ملخت�صي ال�صحة يف اجلنوب

فار�ص �صالل: اأخذت 11 مليارا مقابل التنازل عن اأ�صهم  من �صركة بايري

االأر�صاد اجلوية حتذر من هبوب رياح قوية تتجاوز �صرعتها 70 كم/�صا

ك�ْصف و تدمري خمباأين لالإرهاب و قنبلتني يف املدية و خمباأ اأ�صلحة باجللفة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

