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قريبا اإعداد 
ن�ص قانوين لتجرمي 
العتداء على الإمام

جامعيون يرافعون
 لإدراج مادة احلراك 

بديباجة الد�صتور

توا�سل اإ�سراب عمال وكالة الت�سغيل بالوادي للأ�سبوع الثالث

بلمهدي يوؤكد اأن تعليق رحالت العمرة هدفه 
تبون يوا�سل م�ساوراته حول تعديلهاحلفاظ على �سحة املواطنني

بعدما لقي القرار �سخطا ، منظمة امل�ستهلك ت�ستغرب وترا�سل وزير النقل 

-  حراك الثلثاء يتجاهل تطورات فريو�س كورونا باجلزائر
-  تاأجيل ناباك 2020 بوهران ب�سبب كورونا اىل �سبتمرب املقبل

ارتفاع عدد الإ�سابات املوؤكدة بفريو�س كورونا اإىل 8 حالت بالبليدة  

مطــالب بـاإعادة النظر يف قرار 
فتح اخلطوط اجلوية مع ال�صني
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�صرورة اتخاذ
 الحتياطات الالزمة 

للت�صدي لفريو�ص كورونا
ت�صجيل تذبذب 

وانقطاع يف التموين 
بالطاقة الكهربائية 

مدير املوؤ�ص�صة العمومية لل�صحة اجلوارية 19 
مار�ص :

دخول املحطة الربية لنقل 
امل�صافرين اجلديدة حيز 

اخلدمة قبل نهاية 2020 

اأحكام ما بني 30 و20 �صنة 
�صجنا نافذا �صد متورطني يف 

ق�صية خمدرات 

الــوادي 

اليزي

ورقلة

الريا�سة

�س 07

�س 07

�س 06

�س 06

�س 10

اأ�صاتذة اجلامعة يف اإ�صراب وطني ووقفة احتجاجية ومقا�صاة �صيتور
 ردا على ت�سريحات وزير التعليم العايل و�سفهم بـ"ال�سفر" وباأنهم دون امل�ستوى

-  �سيتور: ت�سريحاتي مت برتها من �سياقها

20

ت�صامن �صوف 

�صبان الت�صامن يف اأم�ص 
احلاجة لدعم اجلميع 

ماديا ومعنويا 
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عودة بولمرقة

م�صادر  �أوردت 
�لبطلة  �أن  متطابقة 
و�لعاملية  �لأوملبية 

بوملرقة،  ح�صيبة 
من�صب  تتوىل  قد 

�للجنة  رئا�صة 
�جلز�ئرية،  �لأوملبية 

بري�ف  مل�صطفى  خلفا 
خلفية  على  �مل�صتقيل 

�لوطني  للن�صيد  وقوفه 
و�أفادت  �لإ�رس�ئيلي. 

بوملرقة  باأن  م�صادرنا 
من  باإجماع  حتظى 

�للجنة  �أع�صاء  قبل 
مر�ح  بنيد�  �إىل جانب 
�أوملبية يف  بطلة  وهي 

�أن  علما  �لقوى،  �ألعاب 
منح  تريد  �ل�صلطات 
على  لمر�أة  �لرئا�صة 

�ملغرب  فعلته  ما  غر�ر 
�ملهمة  �أوكلت  �لتي 

»نو�ل  �لأوملبية  للبطلة 
�ملد�فعة  �ملتوكل« 
�ملغربي  �مللف  عن 

�لعامل  كاأ�س  لحت�صان 
�لقدم. لكرة 

�س المعتدي على  اإدانة المدنِّ
الم�شحف ال�شريف بجيجل 

ب�شنة �شجنا نافذا

�لعام  �ملدير  قاطع 
للجمارك  �ل�صابق 

و�رث  حممد 
ت�صليم  حفل 

�صتالم  و�
مع  �ملهام 

خليفته 
لدين  نور�

�لذي  خالدي، 
مدير�  موؤخر�  ُعينّ 

�إطار  يف  �جلمارك  ل�صلك  عامًا 
رئي�س  �أقرها  �لتي  �لتغيري�ت 
م�صادر  فادت  و�أ �جلمهورية. 

بتوقيع  يقم  مل  و�رث  �أن  مطلعة 
بعاده  �إ �إعالن  تاريخ  منذ  وثيقة  ية  �أ
و�لتي  �جلمارك  م�صالح  د�رة  �إ عن 

�جلدل. من  �لكثري  حينها  ثارت  �أ

وارث يقاطع ت�شليم 
المهام

حي بوعامر 
بلدية ورقلة 

 20000
�صاكن بدون 

عيادة 
جوارية منذ 
�صنوات...

رعب بمدينة الورود
بعد  �لورود،  مدينة  �أرجاء  على  �صيطر  �لذي  و�خلوف  �لرعب  من  حالة  �لبليدة  �أم�س  عا�صت 
باملدينة  �ل�صحية  �مل�صالح  �أدخل  �لذي  �لأمر  »كورونا«،  بفريو�س  م�صابتي  حالتي  ت�صجيل 

بوفاريك. وم�صت�صفى  فانون  فر�نتز  مب�صت�صفى  خا�صة  طو�رئ،  حالة  يف 

�أمن  مبديرية  �لإعالم  خلية  بيان  فاد  �أ
ن�صخة  �لتحرير  تلقت  تب�صة  ولية 

�لق�صائية  �ل�رسطة   فرقة  �أن  منه 
�لولئية  للم�صلحة  �لتابعة  �جلنائية، 

حتقيق  بعد  متكنت  تب�صة،  ولية  لأمن 
بوفاة  تتعلق  ق�صية  حول  معمق 

تبلغ  �صيدة  �صحيتها  كانت  م�صبوهة 
متكنت  حيث  �صنة،   31 �لعمر  من 
�ملتهم  توقيف  من  �لفرقة  عنا�رس 

ميكن  مل  و�لذي  �لق�صية،  يف  �لرئي�صي 
 ، �لعد�لة.  �أمام  وتقدميه  زوجها  �صوى 
عن  �عرتف  �ملتهم،  مع  �لتحقيق  وبعد 

�ملوت،  حتى  �ل�صحية  بخنق  قيامه 
بينهما. وقعت  حادة  خالفات  ب�صبب 

من  �لقريبة  �ملقاهي  �أحد  د�خل  �ل�رسيف  �مل�صحف  بتدني�س  قام  �لذي  �ل�صخ�س  �أدين 
مالية،  غر�مة  ز�ئد  �صجنا  ب�صنة  جيجل،  ولية  بتا�صو�صت  �لثاين  �جلامعي  �لقطب 
�أقدم  قد   �ملوقوف  �ل�صخ�س  . وكان  �ل�رسطة  قبل م�صالح  توقيفه من  بعد  وذلك 
�لثاين  �جلامعي  �لقطب  مبحاذ�ة  �ملقاهي  �أحد  د�خل  �ل�رسيف  �مل�صحف  تدني�س  على 

فوق   غريبة  عبار�ت  وكتابة  �مل�صحف  من  متزيق  �صفحات  ، من خالل  بجيجل 
�لالأمن  م�صالح  �إعالم  قبل  توقيفه  �ىل  �ملو�طني  ببع�س  دفع  ما  �لقر�آنية  �لآيات 

�أدين  فورية  �ملعني �ىل حماكمة  �إخ�صاع  ومت   ، �لق�صائية  �جلهات  �إىل  �لتي حولته 
�لر�أي  له  �رتاح  �لذي  �حلكم  مالية.  وهو  نافذ�ز�ئد غر�مة  �صجنا  ب�صنة  �ثرها  على 

م�صوؤول  وغري  بت�رسف خطري  يتعلق  �لأمر  و�أن  �صيما  ل  بجيجل،  �ملحلي  �لعام 
�أخرى  جهة  من   . �جليجلي  �ملجتمع  من  و��صعة  ل�رس�ئح  كبرية  ت�صبب يف �صدمة 

�لنار  مطلق  �أدين  بجيجل،  �حلو�دث  وعامل  �لق�صائية  بالأحكام  مت�صل  �صياق  ويف 
نافذ�  حب�صا  �أ�صهر  ب�صتة  بجيجل  �لقادر  عبد  �لأمري  ببلدية  �لولئم  �أحد  د�خل 

د�خل  �لنار  باإطالق  �ملعني  قيام  خلفية  على  وذلك  �لنفاذ،  موقوف  �آخر  عام  ون�صف 
تت�صبب  �أن  كادت  خطرية  بجروح  مبحاذ�ته  كان  ل�صخ�س  و�إ�صابته  عائلية  وليمة 
باإطالق  قام  �أنه  بدعوى  �ل�صفح  �لفاعل وطلبه  �عتذ�ر  �لرغم من  وفاته على  يف 

�لت�رسف.  هذ�  �آخر من خالل  باأي �صخ�س  �لأذى  �إحلاق  يق�صد  �بتهاجا ومل يكن  لنار 
جيجل  باأعر��س  �ملا�صية  �لفرتة  نوعها خالل  من  �لثانية  هي  �حلادثة  هذه  و�أن  علما 
د�خل  نارية  عيار�ت  �أطلق  بعدما  ن�صاء،  �أربع  جرح  �آخر يف  �صخ�س  ت�صبب  بعدما 

هذ�  �صحايا  �إحدى  �إ�صابات  وكانت   ، حبيبي  بني  �جلمعة  ببلدية  عائلية  وليمة 
.... ذر�عيها  �أحد  �لطلقات  �حدى  �خرتقت  �حلادث خطرية، حيث 

�شــاب  توقيــف 
زوجــته  بقــتل  متــهم 

بتب�شــة خنــقا 
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تبون يوا�صل م�صاوراته حول تعديله

جامعيون يرافعون لإدراج مادة احلراك 
الد�صتور بديباجة 

لوؤي ي
--------------------

دح��م��اين  �ع��ت��ر حم��م��د  و 
�ل��ذي  �مل�صيلة  جامعة  م��ن 
�لتظاهرة  ه��ذه  على  �أ���رسف 
�أ�صفاه  ملا  بالنظر  �أنه  �لعلمية 
�لثقافة  على  �ل�صعبي  �حلر�ك 
�رس�ئح  كافة  لدى  �لد�صتورية 
�إليه  �لإ�صارة  "فاإن  �ملجتمع، 
�صمن ديباجة �لد�صتور �ملقبل 

�أ�صبح �أمر� و�جبا".
هذ�  مقرتحات  ت�صمنت  كما 
يف  م��ادة  تخ�صي�س  �مللتقى 
حق  ب�صاأن  �ملقبل  �لد�صتور 
�لتمتع  يف  �لقادمة  �لأج��ي��ال 
وم��و�رده��ا...  �لأم��ة  مبقدر�ت 
�جل��ز�ئ��ر   بتبني  و�ل��ت��ن��وي��ه 
و  �لإن�صان  حقوق  منظومة 

حمايتها.
و�أو����ص���ى �مل�����ص��ارك��ون يف 
�مللتقى �لوطني كذلك "د�صرتة 

�حلق يف �ملاء وحق �ل�صجي يف 
بكر�مته  تليق  �لتي  �ملعاملة 

و�إن�صانيته".
يف  �مل�صاركون  �أو�صى  كما 
ت�صوية  بد�صرتة  �مللتقى  هذ� 
�ل�صلطتي  بي  حمتمل  ن��ز�ع 
و�لتنفيذية،  �لت�رسيعية 
جت��اوز  ح��الت  يخ�س  فيما 

�لخت�صا�س.
�حت�صنت  ف��ق��د  ل��ل��ت��ذك��ري 
على  بو�صياف  حممد  جامعة 

�لوطني  �مللتقى  يومي  مد�ر 
تعديل  م�رسوع  "�إثر�ء  حول 
له  �ختري  �ل��ذي  �لد�صتور" 
جمهورية  �أج��ل  "من  �صعار 
مب��ب��ادرة  ذل���ك  و  جديدة" 
للتعليم  �لوطنية  لالحتادية 
�لعايل و�لبحث �لعلمي و ذلك 
مب�صاركة �أ�صاتذة قدمو� من 17 

جامعة وطنية وخمابر بحث.
رئي�س  ��صتقبل  ب���امل���و�ز�ة 
تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية، 

مبقر �لرئا�صة، وفد� عن �لأمانة 
�لوطنية  للمنظمة  �لوطنية 
�أمينها  برئا�صة   ، للمجاهدين 
وعمر  حمند   ، بالنيابة  �لعام 
ب��ن �حل��اج ، وذل��ك يف �إط��ار 
�جل��اري��ة حول  �مل�����ص��اور�ت 
تعديل �لد�صتور، ح�صب ما �أفاد 

به بيان لرئا�صة �جلمهورية.
و�أثناء هذ� �للقاء  ي�صيف ذ�ت 
وجهات  "تبادل  جرى  �مل�صدر 
�لعام  �لو�صع  ح��ول  �لنظر 

�لد�صتور  وتعديل  �لبالد  يف 
بناء  على  �حلر�س  منطلق  من 
�صمن  �صلبة  د�خلية  جبهة 

دولة قوية وعادلة".
�لعامة  �لأم��ان��ة  وف��د  و�أك���د 
�ملجاهدين  منظمة  "تاأييد 
بناء  �إىل  �ل�صاعية  للجهود 
جمهورية جديدة، وفاء لأرو�ح 
�صهد�ء ثورة �لتحرير �ملباركة، 

و�لتز�ما ببيان �أول نوفمر".

�لعمل  وزي���ر  �أم�����س  ك�صف 
و�ل��ت�����ص��غ��ي��ل و�ل�����ص��م��ان 
�لجتماعي، �صوقي عا�صق  عن 
�ل�صارية  �لإج���ر�ء�ت  تخفيف 
�لتوظيف  جم��ال  يف  �ملفعول 
م�رسوع  خالل  من  و�لتن�صيب 
للقانون  و�ملتمم  �ملعدل  �لقانون 
 25 يف  �مل���وؤرخ   04-19 رق��م 
و�ملتعلق   ،2004 دي�صمر 
ومر�قبة  �ل��ع��م��ال  بتن�صيب 

�لت�صغيل.
و�أو���ص��ح �ل��وزي��ر �أم�����س، لدى 
�أمام  �لقانون  م�رسوع  عر�صه 
يف  �لأم����ة  جمل�س  �أع�����ص��اء 
رئي�س  تر�أ�صها  علنية  جل�صة 
قوجيل  �صالح  بالنيابة  �ملجل�س 
�لعالقات  وزي��رة  بح�صور  و 
�أن  ع��زو�ر،  ب�صمة  �لرملان،  مع 
م�رسوع هذ� �لقانون "من �صاأنه 
�ملرونة  من  مزيد�  ي�صفي  �أن 
عرو�س  معاجلة  يف  �ل�رسعة  و 
�مل�صتخدمي  متكي  و  �لعمل 
�ل�صتفادة  من  �لعمل،  وطالبي 
دفع  باإعطاء  ت�صمح  خدمة  من 

لوترية �لتنمية وخلق �لرثوة".

ويف هذ� �ل�صياق �أو�صح عا�صق 
�مل��درج  �لتعديل  �أن  يو�صف 
 " �ىل  يرمي  �مل�رسوع  هذ�  يف 
عرو�س  معاجلة  �آج��ال  تقلي�س 
ع�رسين  و  و�حد  من  �لت�صغيل 
�أيام   )5( خم�صة  �ىل  يوما   )21(

كحد �أق�صى".
و�أبرز �لوزير �أن �مل�رسوع يهدف 
ترمي  �إج����ر�ء�ت  "و�صع  �ىل 
�لقانوين  �لإط��ار  تكييف  �إىل 
بتن�صيب  �ملتعلق  و�لتنظيمي 
�لت�صغيل،  مر�قبة  و  �لعمال 
على  �مل�صجلة  �لتطور�ت  مع 
م�صتوى �صوق �لعمل، من خالل 
�ل�صارية  �لإج���ر�ء�ت  تخفيف 
�لتوظيف  جم��ال  يف  �ملفعول 

و�لتن�صيب".
�لوزير  �عتر  �ملنظور  هذ�  ومن 
ت�صيري  عملية حت�صي وع�رسنة 
�أه��م  ب��ي  م��ن  �ل�صغل  ���ص��وق 
�لهادف  �لعمل  خمطط  حماور 
وحماربة  �لت�صغيل  ترقية  �ىل 
بدوره  و�صع  و�ل��ذي  �لبطالة، 
ت�صيري  هيئات  ع�رسنة  م�صاألة 
�أ�صا�صي  ك�رسط  �لعمل  �صوق 
�لو�صاطة  نظام  فعالية  لتح�صي 

يف �صوق �لعمل".
وذك����ر �ل���وزي���ر ب��امل��ر���ص��وم 
�ملوؤرخ   06-77 رقم  �لتنفيذي 
 2006 �صنة  ف��ر�ي��ر   18 يف 
ُيحدد  �ل��ذي  �ملتمم،  و  �ملعدل 
مهام �لوكالة �لوطنية للت�صغيل 
حيث  وتنظيمها،  و���ص��ريه��ا 
يف  ج��ذري��ة  تغيري�ت  ط���ر�أت 
بعد  �صيما  ل  �ل��وك��ال��ة،  �صري 
�لتاأهيل  �إعادة  ملخطط  تطبيقها 

و�لع�رسنة".
و�أ�صار �ىل �أن هذ� �ملخطط �صمح 
بو�صع منظومة �إعالمية جديدة 
و �إجناز �ملدونة �جلز�ئرية للمهن 
و�حلرف و و�صع معايري ومناهج 
تعزيز  وك��ذ�  للعمل،  ج��دي��دة 
عالوة  بالتجهيز�ت  �لوكالة 
�لب�رسية من  �ملو�رد  على تثمي 

للتكوين  و��صع  برنامج  خالل 
و�لتوظيف.

عا�صق  �أك��د  �ملنظور  هذ�  ومن 
�لآلية  �ملعاجلة  هذه  �أن  يو�صف، 
"�صت�صفي  �لعمل  لعرو�س 
و�صتمكن  �ل�صفافية  من  مزيد� 
�ل�صتجابة  �آج��ال  تقلي�س  من 
ح�صب  �لعمل،  طالبي  لتوجيه 
طرف  من  �ملطلوبة  �ملوؤهالت 

�مل�صتخدمي، كمرحلة �أولية".
�أ���ص��ار  �ل�����ص��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
وز�رة  م�صالح  �ن  �ىل  �لوزير 
و�ل�صمان  و�لت�صغيل  �لعمل 
�إطالق  على  تعمل  �لجتماعي 
�لوطنية  �ل��وك��ال��ة  خ��الل  م��ن 
بعد  ع��ن  خ��دم��ات  للت�صغيل، 
طالبي  و  �مل�صتخدمي  لفائدة 
خدمة  �ىل  ت�صاف   ، �لعمل 
�ملتوفرة  بعد  ع��ن  �لت�صجيل 
تقريب  ق�صد  ذل��ك  و  حاليا، 
�لعمومية  �خل��دم��ة  وحت�صي 

لفائدة �ملر فقي.
جلنة  �أو���ص��ح��ت  جهتها  وم��ن 
�لجتماعية  و�ل�صوؤون  �ل�صحة 
�لوطني  و�لت�صامن  و�لعمل 
تقريرها  يف  �لأم����ة  مبجل�س 
هذ�  م�����رسوع  �أن  �لتمهيدي 
"تكييف  �ىل  يهدف  �لقانون 
�ل��ت��ط��ور�ت  م��ع  �لت�صغيل 
�صوق  م�صتوى  على  �مل�صجلة 
نوعية  حت�صي  بغية  �لعمل 
�لهياكل  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
هذ�  يف  بالو�صاطة  �ملكلفة 

�ملجال.
�للجنة  �أع�����ص��اء  ث��م��ن  ك��م��ا 
م�رسوع هذ� �لقانون و�أجمعو� �أن 
"هامة"،  �لو�ردة فيه  �لتعديالت 
�ملو�طني  لتطلعات  ت�صتجيب 
و�ل�صباب على وجه �خل�صو�س 
باعتمادها  �لت�صغيل،  جمال  يف 
مع  تتاأقلم  ج��دي��دة  مقاربات 
�صوق  ي�صهدها  �لتي  �لتغري�ت 

�لعمل.
لوؤي ي

تقلي�ص اآجال معاجلة عرو�ص الت�صغيل اإىل خم�صة اأيام 
كحد اأق�صى

تكييف الإطار القانوين و التنظيمي مع متطلبات ال�صوق  و وزير العمل يك�صف:

دعا امل�صاركون يف امللتقى الوطني حول تعديل الد�صتور بجامعة حممد بو�صياف بامل�صيلة اإىل "اإدراج يف ديباجة الد�صتور 
املقبل، مادة تتعلق بدور احلراك ال�صعبي يف الدعوة لبناء جزائر جديدة" باملوازاة مع موا�صلة رئي�ص اجلمهورية م�صارواته 

حول تعديل الوثيقة.

املقبل �سبتمرب  اإىل  كورونا  ب�سبب  بوهران   2020 ناباك  •تاأجيل 
�جلز�ئرية  �ملنظمة  �أم�س،  ر��صلت 
�مل�صتهلك  و�إر����ص���اد  حل��م��اي��ة 
وحم��ي��ط��ه   وزي���ر �لأ���ص��غ��ال 
بخ�صو�س  و�لنقل  �لعمومية 

فتح �خلطوط �جلوية مع �ل�صي.
طالبت  فقد  لها  بيان  وح�صب 
�ملر��صلة،  �لوزير يف  �ملنظمة من 
فتح  ق���ر�ر  يف  �ل��ن��ظ��ر  �إع����ادة 
�ل�صي.  م��ع  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط 
لقي  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  و�أن  خا�صة 

�صخطا و�صط �ملو�طني.
�أغلب  قررت  هذ� يف وقت  ياأتي 
�خلطوط �جلوية عر خمتلف دول 
�لعامل تعليق رحالتها �جلوية نحو 

�ل�صي.
�جلز�ئرية  �ل�صلطات  و�أْج��ل��ت 
ومن  جز�ئريي  رعايا  �أم�س  �أول 
جن�صيات �أخرى كانو� عالقي يف 

�ل�صي.
�لثانية  ه��ي  �لإج���الء  وعملية 
عالقي  و�أجانب  جز�ئريي  لرعايا 
يف �ل�صي، يف رحلة جوية على 
متنها 130 م�صافر� حطت م�صاء 

�لثني باجلز�ئر.

�جلوية  �خل��ط��وط  تك�صف  ومل 
�لقادمي  �جلز�ئرية عن جن�صيات 
قالت  فيما  �لرحلة،  منت  على 
م�صادر �إن بينهم رعايا �صينيي 

يعملون يف �جلز�ئر.
وكانت �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية، 
�ملنق�صي  فيفري  يف  �أعلنت  قد 
�ملنتظمة  رحالتها  كافة  تعليق 
بكي،  �ل�صينية  �لعا�صمة  �إىل 

ب�صبب فريو�س كورونا.
�لطبعة  تاأجيل  تقرر  ب��امل��و�ز�ة 
حول  للندوة-�ملعر�س  �لعا�رسة 
�لبرتولية و�لغازية يف  �ل�صناعة 
�صمال �إفريقيا )ناباك 2020( �إىل 
بد�ية �صبتمر �ملقبل بعدما كانت 
مار�س   18 �إىل   15 من  مرجمة 
ب�صبب  وه��ذ�  ب��وه��ر�ن  �جل���اري 
تف�صي وباء فريو�س كورونا يف 

�لعامل، ح�صبما �أعلنه �ملنظمون.
�لندوة-�ملعر�س  منظمو  و�أب��رز 
يف بيان �أنه "نظر� لتز�يد �نت�صار 
جميع  يف  كورونا  فريو�س  وباء 
من  �أنه  ر�أينا  فقد  �لعامل،  �أنحاء 
باب �حلذر تاأجيل �لطبعة �لعا�رسة 

�لدويل  �لقت�صادي  �حلدث  لهذ� 
لأ�صباب  وه��ذ�   )2020 )ناباك 
بالنظر  �لأول  �ملقام  يف  وقائية 
يف  �حلدث  بتنظيم  �لتز�منا  �إىل 
و�لأمن  �ل�صالمة  ظروف  �أف�صل 
�أي�صا  ولكن  �مل�صاركي،  جلميع 
�جلوي  �لنقل  تقلي�س حركة  بعد 
وتاأثري ذلك على تنقل �لعار�صي 

و�ملحا�رسين �لدوليي".
"�أمام  �أنه  �مل�صدر  نف�س  و�أ�صاف 
هذ� �لو�صع مت تاأجيل هذ� �حلدث 
�ل�صنوي �إىل �لفرتة من 6 �إىل 9 

�صبتمر 2020".
تعرف  �أن  �ملفرت�س  من  وك��ان 
ه���ذه �ل��ط��ب��ع��ة �ل��ع��ا���رسة من 
�ل�صناعة  حول  �لندوة-�ملعر�س 
�صمال  يف  و�لغازية  �لبرتولية 
�ملقرر  من  ك��ان  �لتي  �إفريقيا، 
بوهر�ن  �ملوؤمتر�ت  مبركز  �إقامتها 
يف  م��ه��ن��ي��ا   650 م�����ص��ارك��ة 
�ل�صناعة �لبرتولية و�لغازية من 
45 دولة ميثلون خمتلف �رسكات 

�لبرتوكيماويات يف �لعامل.
لوؤي ي

وزير النقل مطالب باإعادة النظر يف قرار فتح اخلطوط 
اجلوية مع ال�صني

بعدما لقي القرار �صخطا ، منظمة امل�صتهلك ت�صتغرب وترا�صله

رف�ص اثارة النعرات بني اجلزائريني

حراك الثالثاء يتجاهل تطورات فريو�ص كورونا باجلزائر
خرج �ملئات من �لطلبة �جلامعيي مدعومي مبو�طني من خمتلف فئات �ملجتمع يف م�صري�ت عر �لعا�صمة وعدد من �ملدن �جلز�ئرية على غر�ر بجاية تيزي وزو و�لبويرة،وذلك 

و�صط تعزيز�ت �أمنية مكثفة.
ع  و �نت�رست قو�ت �لأمن على م�صتوى كل �ل�صو�رع �لرئي�صية و�صط �لعا�صمة من �صاحة �ل�صهد�ء �إىل �صارع �لعربي بن مهيدي، بالإ�صافة �إىل �صاحة موري�س �أود�ن.وجتمنّ
�لطلبة كعادتهم على م�صتوى �صاحة �ل�صهد�ء قبل �أن ينطلقو� نحو �صاحة �لريد �ملركزي عر �صارع باب عزون و�لعربي بن مهيدي، ر�فعي �لأعالم �لوطنية ومرددين 
�صعار�ت تطالب با�صتقاللية �لعد�لة، ور�فعي �صور عدد من �لنا�صطي �ملعتقلي �لذين ماز�لو� يف �ل�صجون، على غر�ر كرمي طابو يف �لوقت �لذي رحبو�، فيه، بترئة �صاحة 
�لكاتب �ل�صحفي و�لنا�صط �ل�صيا�صي ف�صيل بومالة �لذي بر�أته حمكمة �لد�ر �لبي�صاء من كل �لتهم �ملوجهة �إليه يوم �لأحد �ملا�صي، يف �إجر�ء �عتره �لكثريون �أنه يدعم 
خيار �لتهدئة.ورفع �ملتظاهرون �صعار�ت تطالب با�صتقاللية �لعد�لة وبدولة �حلق و�لقانون وحرية �لتعبري �إ�صافة �إىل �صعار�ت توؤكد على �لوحدة �لوطنية ورف�س �إثارة 
�لنعر�ت بي �جلز�ئريي، و�لتطلع �إىل �إقامة دولة دميقر�طية.موؤكدين يف نف�س �لوقت مو��صلة م�صري�ت �حلر�ك، �إىل غاية تلبية كل �ملطالب �ملرفوعة ،حيث رددو� �صعارهم 
�أم�س  �ملتظاهرون  يبِد  �لفارط مل  �لعا�صمة يوم �جلمعة  �لتي عرفتها  �ل�صعبي  �لور�ء ما نرجعو�س".ويف �صيناريو م�صابه مل�صري�ت �حلر�ك  �إىل  "�أحنا ولد عمريو�س  �ملعتاد 
ل �إىل حمور جلملة من �ل�صعار�ت و�لتعبري�ت �ل�صيا�صية.ورفع �أحد  �هتمامًا و��صعًا بالتطور�ت ذ�ت �ل�صلة بانت�صار فريو�س كورونا يف �لعامل وو�صوله �إىل �جلز�ئر، بل حتونّ
�ملتظاهرين لفتة ُكتب عليها "ماتخوفونا�س بالكورونا".كما رفعت يف �ملظاهر�ت �صور رموز ثورة �جلز�ئر، كالعقيد عمريو�س وح�صيبة بن بوعلي و�لعربي بن مهيدي.
وتتز�من م�صري�ت �لأم�س مع �إعالن وز�رة �ل�صحة ت�صجيل حالتي �إ�صابة جديدة بفريو�س "كورونا �مل�صتجد" ل�صخ�صي من نف�س �لعائلة، �ُصجلت �إ�صابة �ثني من �أفر�دها 
17 و21 فيفري �ملا�صي.لريتفع عدد حالت  �إىل �مل�صابي �لأربعة، من قريبي لهم يقيمان يف فرن�صا كانا قد ز�ر�هم يف �لفرتة بي  �لأحد �ملا�صي،حيث �نتقلت �لعدوى، 

�لإ�صابة �ملوؤكدة بفريو�س كورونا يف �جلز�ئر �إىل خم�صة، مبا فيها �ملو�طن �لإيطايل �لذي كان �أول من �أعلنت �إ�صابته قبل �أ�صبوع و�لذي مت �إجالوؤه �إىل �يطاليا.
 لوؤي ي
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قريبا اإعداد ن�ص قانوين لتجرمي العتداء على الإمام

لوؤي ي
-----------------

و�أ����ص���اف ي��و���ص��ف ب��ل��م��ه��دي يف 
�لقناة  بها  خ�س  �إذ�ع��ي��ة  ت�رسيحات 
كورونا  "فريو�س  �أن  �أم�س،  �لأوىل 
و  �ل�صحية  �ملنظومة  يف  يوؤثر  ب��ات 
�لقت�صادية و�لجتماعية و�ن �ملو�طني 
�لإج����ر�ء�ت  بخ�صو�س  متفهمون 
�لعمرة.وبخ�صو�س  لتعليق  �ملتخذة 
لهذه  �لتح�صري  �إن  قال:"  �حلج  مو�صم 
وبتكاليف  جيدة  بطريقة  يتم  �ل�صعرية 
وبزيادة  ح��اج  لنحو41300  معقولة 
5000 حاج لهذ� �ملو�صم".وك�صف وزير 
�لعمل  عن  و�لأوقاف  �لدينية  �ل�صوؤون 
من  لالإمام  توجيهي  دليل  �إعد�د  على 
عر  �لعلمية  �ملجال�س  �إ���رس�ك  خ��الل 
�لوطن، وهو عبارة عن ميثاق  وليات 
�أن  م��رز�  �ملهنة.  لأخالقيات  ���رسف 
موظف  �أل��ف   23 على  يحوز  �لقطاع 
 7000 بينهم  من  �لديني،  �لقطاع  يف 

يعمل  ما  لل�صكن.وهو  يحتاجون  �إمام 
توفريه  على  �لدينية  �ل�صوؤون  قطاع 
�لإ�صكالية،  هذه  �لتخل�س من  �أجل  من 
�لتي توؤرق حياة �لكثري من �لأئمة على 
فتح  مت  �نه  �لوطني.و�أ�صاف  �مل�صتوى 
طلب  �لأئمة،حيث  مع  �حل��و�ر  قنو�ت 
مقرتحاتنا  و�ن  ل�صيما  �لرتيث،  منهم 
لرنامج �حلكومة �لتي قدمناها مل مي�س 
عليها �صوى �أ�صبوع فقط.وبخ�صو�س 
يتعر�س  �لتي  �لعتد�ء�ت و�لتهديد�ت 
�أنه �صيكون  لها �لإمام،  قال بلمهدي،  
�لعتد�ء  لتجرمي  بن�س  تكفل  هناك 
باحل�صيلة  يتعلق  فيما  �لإمام.�أما  على 
ل�صنة  �ل��زك��اة  ل�صندوق  �لجمالية 
 156 مبلغ  عن  �لوزير  فاأعلن   2019
م�صاجد  خمتلف  عر  جمعها  مت  مليار�، 
�لوطن �صتقوم �لوز�رة بتوزيعها قريبا 
ختام  يف  ي�صتحقها.م�صيد�  من  على 
�صيدته  �لذي  �لكبري  بال�رسح  حديثه 
�لكبري.  �جلز�ئر  م�صجد  وهو  لفتتاحه، �جلز�ئر  تاريخ  �أي  يعط  مل  �أنه  غري 

موؤكد� �أن  رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد 
فتحه  تاريخ  يحدد  من  وحده  هو  تبون 
�أن جميع  �لرغم من  �مل�صلي على  �أمام 

�صيكون  ذلك  �أن  �أك��دت  �لت�رسيبات 
خالل �صهر رم�صان �ملبارك.

قال وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف يو�صف بلمهدي لدى احلديث عن القرار الذي اتخذته اململكة العربية ال�صعودية بتعليق الرحالت اخلا�صة باملعتمرين للحد من احتمال انت�صار فريو�ص "كورونا 
اإلغاء الرحالت اجلوية لأداء منا�صك العمرة هو جمرد اإجراء موؤقت، للحفاظ على �صحة املواطنني وال�صيطرة على املر�ص وعدم انت�صاره. امل�صتجد"، اأن 

بلمهدي يوؤكد اأن تعليق رحالت العمرة هدفه احلفاظ على �صحة املواطنني

العدد
1943

لل�صيار�ت  �لوطنية  �حل��ظ��رية  بلغت 
منها  باملائة   20 �صيارة،  ماليي   7 حدود 
ك�صف  ما  ح�صب  �صنة،   20 عمرها  جتاوز 
جتهيز�ت  ل�صالون  �لعام  �ملحافظ  عنه 

بومزر�ق. باي  نبيل  �ل�صيار�ت 
�لندوة  هام�س  على  بومزر�ق،  �أو�صح 
�ل�صالون  �فتتاح  مبنا�صبة   ، �ل�صحافية 
طبعته  يف  �ل�صيار�ت  لقطاع  �ل��دويل 
�ل��ر�ب��ع��ة ع�����رسة ب��ق�����رس �مل��ع��ار���س 
بعد  ما  »خدمات  �صعار  حتت  »�صافك�س« 
حتوزها  �لتي  �لإح�صائيات  �أن  �لبيع«، 
�إىل  ت�صري  �أوت��و«،  »�إيكيب  �ملوؤ�ص�صة 
�صيار�ت  من  باملائة   20 من  �أزي��د  �أن 
�صنة   20 عمرها  يتجاوز  �جل��ز�ئ��ري��ي 
يف  موجودة  �صيارة  ماليي   7 �أ�صل  من 

�لوطنية. �حلظرية 
باأن  �مل�صوؤول  �أفاد  �صلة،  ذي  �صياق  يف 
�ل��دويل  �ل�صالون  تنظيم  من  �لهدف 
تطوير  يف  يتمثل  �ل�صيار�ت  لقطاع 
يف  �لن�صاط  هذ�  بعث  و�إع��ادة  �لقطاع، 

على  فائدة  من  له  ملا  �لوطنية،  �ل�صوق 
حد  على  �لوطني  و�لقت�صاد  �ملو�طني 
�إىل  ي�صعون  �ملنظمي  �أن  م�صيفا  �صو�ء، 
و�لذي  �ملهنيي،  من  ز�ئر  �آلف   10 بلوغ 
عدة  عقد  على  ي�صجع  �أن  �صاأنه  من 

�ملجال. يف  �رس�كة  �تفاقيات 
من  �ملنعقد  �لدويل  �ل�صالون  و�صي�صهد 
عر�صا  �جلاري،  مار�س   5 �إىل  مار�س   2
�لغيار  كقطع  �ل�صيار�ت  لعتاد  مميز� 
�ل�صناعة،  وعتاد  �مل�صتودعات  وعتاد 
 300 من  �أزيد  م�صاركة  �صيعرف  كما 
من  �أجنبية،  وبلد�ن  �جلز�ئر  من  عار�س 
�لأجنبية،  �ل��دول  من  باملائة   50 بينها 
وفرن�صا  و�أملانيا  بولونيا  غ��ر�ر  على 
يف  �ملخت�صي  من  ومعظمهم  وتركيا، 
ذلك  يف  مب��ا  �ل�صيار�ت  عتاد  تركيب 
�ل�صيانة  ومو�د  �ل�صيار�ت  غيار  قطع 

و�لكو�بل«. »كالبطاريات 
�فتتاح  عن  �لو�صية  �جلهات  غابت  وقد 
ومعد�ت  �لغيار  لقطع  �لدويل  �ل�صالون 
�لتي  �لكبرية  �لأهمية  رغم  �ل�صيار�ت، 
�لذي  �ل��دويل،  �ل�صالون  ه��ذ�  يعرفها 
من  عار�صا   150 من  �أكرث  فيه  �صارك 

دولة.    15
مبر�جعة  �لقيام  �ل�صناعة  وز�رة  وتعتزم 
�ل�رسيبية  �لمتياز�ت  ل�صيا�صة  معمقة 
 ،SKD/CKD جهاز  �إطار  يف  �ملمنوحة 
ي�صجع  جديد  حتفيز�ت  نظام  وتاأ�صي�س 
�ملحلي،  �لإدماج  على  �مل�صانع  �أ�صحاب 
�لتي  للم�صاريع  �لأولوية  �صتعطى  حيث 
وحت�صي  �لإدماج.  من  ن�صبة  �أكر  حتقق 
متعامال   60 نحو  �ل�صناعة  وز�رة 
�ملنتوج  نظام  حاليا  ي�صملهم  �قت�صاديا 
�ملكون  �ملفكك  و�ملنتوج  كليا،  �ملفكك 
 20000 مبجموع  فرعية  جمموعات  من 
�إىل  �لإ���ص��ارة  متت  كما  �صغل،  من�صب 
 20 يتعدى  ل  �لإدماج  ن�صبة  معدل  �أن 
فيما  �ل�����ص��ي��ار�ت،  ف��رع  خ��ارج  باملائة 
 35 بي  �ل�صوق  تغطية  ن�صبة  ت��رت�وح 

باملائة. و40  باملائة 
ق/و

احلظرية الوطنية لل�صيارات جتاوزت 7 ماليني مركبة

على  �جل��ز�ئ��ر  �ل�����ص��الم  م�����رسف  وزع 
ي���د�ع���ات  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه �أ���ص��ح��اب �لإ
على  �ل��ر�ب��ع  للثالثي  �لإ�صتثمارية 
ن�صبة  �أعلى   2019 �صنة  من  �لتو�يل 
�ل�صوق  يف  توزيعها  يتم  �صنوية  �أرباح 
مبلغ  من  �صنويا  باملائة   6.44 بلغت  حيث 
مليار   1.2 بلغ  �إجمايل  مببلغ  ي��د�ع  �لإ
�صنتيم. مليار   120 يعادل  ما  وهو  دينار 

�أ�صحاب  �مل�رسف  متعاملو  ��صتفاد  و 
���ص��ن��د�ت  و  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ح�����ص��اب��ات 
�صنة  من  �لر�بع  �لثالثي  خالل  �لإ�صتثمار 
قدر  ��صتثمار�تهم  على  عائد  من   2019
و5.42  �صنو�ت   5 على  باملائة   6.44 ب� 
باملائة  و4.27  �صنو�ت  ثالث  على  باملائة 
على �ل�صتثمار ملدة �صنة و�حد. حيث يتم 
و�ملتعامل  �مل�رسف  بي  �لأرباح  �قت�صام 
للم�رسف  باملائة   45 من  تبد�أ  بن�صبة 
 5 �إىل  لت�صل  للمتعامل  باملائة  و55 
للمتعامل  باملائة  و95  للم�رسف  باملائة 

�مل�صتثمرة. �ملبالغ  �إيد�ع  مدة  ح�صب 
م�رسف  ف��اإن   ، �ل�رسكة  بيان  ح�صب  و 
�لأم����و�ل  با�صتثمار  ي��ق��وم  �ل�����ص��الم 
ح�صابات  يف  �ملتعاملون  يودعها  �لتي 
م�صاريع  �صمن  �ل�صثمار  و�صند�ت 

�مل�صاربة  �صيغة  وفق  بعناية  مدرو�صة 
�لهيئة  قبل  م��ن  �ملعتمدة  �ل�رسعية 
�قت�صام  يتم  و  للم�رسف  �ل�رسعية 
�ل�صتثمار�ت  هذه  عن  �لناجتة  �لأرب��اح 

�أ�صهر. ثالثة  كل  �ملتعامل  مع 
ح�صاب  ،ف��ان  �مل�صدر  ذ�ت  ح�صب  و 
ح�صاب  هو  "��صتثماري"  �ل�صتثمار 
بقيمة  فيه  �أدنى  مبلغ  �إيد�ع  يتم  بنكي 
ت��رت�وح  معينة  مل��دة  دي��ن��ار  �ل��ف   100
يقوم  ؛  �صنو�ت   5 لغاية  �أ�صهر   3 من 
و  �لأم����و�ل  ه��ذه  با�صتثمار  �مل�����رسف 
ثالثة  كل  عنها  �لناجتة  �لأرباح  �قت�صام 
كبري�  �مل�صثمر  �ملبلغ  كان  كلما  و  �أ�صهر، 
ز�دت  كلما  طويلة  �ل�صتثمار  مدة  و 
فيما  عليه،�أما  �ملوزعة  �لأرب��اح  قيمة 
"ِ��صتثمريل"  �ل�صتثمار  ب�صند�ت  يتعلق 
�لقيمة  حم��ددة  جت��اري��ة  �صند�ت  فهي 
تتمثل  ن��و�ع  �أ �أرب��ع  هناك  حيث  م�صبقا 
 ، دينار  �لف   500 دينار،و  100�ألف  يف 
5.000.000دينار  و  1.000.000دينار 
�أ�صهر   3 ت���رت�وح  ��صتثمار  م��دة  م��ع 
تقا�صم  مبد�أ  نف�س  وفق  �صنو�ت   5 لغاية 

�لأرباح.
لالأفر�د  ميكن  �أنه  �ل�رسكة،  بيان  �أ�صاف  و 

دفرت  منتج  خالل  من  �أمو�لهم  ��صتثمار 
لهم  ي�صمح  �لذي  "�أمنيتي"  �ل�صتثمار 
و  �أ�صهر  ثالثة  كل  �أرباح  من  بال�صتفادة 
عليه  �حل�صول  �صخ�س  لأي  ميكن  �لذي 
�إهد�ء  ميكن  كما  دينار،   5000 �أدنى  مببلغ 
�ل�صتثمار  دفرت  منتج  عر  مايل  مبلغ 
بفتح  �صخ�س  لأي  ي�صمح  �لذي  هديتي 
دون  �آخ��ر  �صخ�س  لأي  بنكي  ح�صاب 
�لزوجة  و  �لزوج  �أو  �لو�لد�ن  �صو�ء  علمه 
ح�صوره  ����ص��رت�ط  دون  و  ب��ن��اء  �لأ �أو 
�أدنى  مبلغ  �إيد�ع  و  �حل�صاب  فتح  حلظة 
بالهدية  مفاجاأته  و  10000دينار  ب� 
للم�صتفيد  ي�صمح  كما  �ملنا�صبة،  عند 
وفق  ف�صلية  �أرب��اح  على  �حل�صول  من 

�مل�صاربة.. �صيغة 
�ل�صالم- م�رسف  يو��صل  لالإ�صارة،  و 
ع�رسية  م�رسفية  خدمات  تقدمي  �جلز�ئر 
�لأ�صيلة  �لقيم  و  �مل��ب��ادئ  م��ن  تنبع 
بغية  �جلز�ئري،  �ل�صعب  لدى  �لر��صخة 
و  �ملتعاملي،  و  �ل�صوق،  حاجيات  تلبية 
هيئة  معامالته،  ت�صبط  و  �مل�صتثمرين، 
يف  �لعلماء  كبار  من  تتكون  �رسعية 

�لقت�صاد. و  �ل�رسيعة 
ق/و

م�صرف ال�صالم يوزع 120 مليار �صنتيم على الودائع ال�صتثمارية
جتاوز »خردة«  �صيارة  مليون   1،4

 عمرها 20 �صنة

�إنتاج  �أننّ  �إىل  رويرتز  �أجرته  م�صح  خل�س 
�إىل  فيفري  يف  هبط  �لنفط  من  �أوب��ك 
�صنو�ت   10 من  �أكرث  يف  م�صتوى،  �أدنى 
�إغالق  ب�صبب  ليبيا  �إم��د�د�ت  �نهيار  مع 
�لتز�م  جانب  �إىل  �لنفط  وحقول  للمو�نئ 
خليجيي  و�أع�صاء  �ل�صعودية  من  ز�ئد 
�لإنتاج.  من  للحد  جديد  باتفاق  �آخرين 
�مل�صدرة  �لبلد�ن  منظمة  باأننّ  �مل�صح  و�أفاد 
�صخت   13 �أع�صائها  عدد  �لبالغ  للبرتول 
يوميا  برميل  مليون   27.84 �ملتو�صط  يف 
بر�ميل   510 بانخفا�س  �ملا�صي،  �ل�صهر 
تر�جع  ورغ��م  جانفي،  �أرق��ام  عن  يوميا 
�أقل  �إىل  �خلام  �أ�صعار  نزلت  �لإم��د�د�ت، 
خلفية  على  للرميل  دولر�   50 م��ن 
فريو�س  تف�صي  يخف�س  �أن  من  �لقلق 
�لنفط.وجتتمع  على  �لطلب  ك��ورون��ا 
ملناق�صة  �لأ�صبوع  هذ�  وحلفاوؤها  �أوبك 
بينما  �ل�صوق،  لدعم  �إ�صافية  خطو�ت 

�آخ��رون،  وحلفاء  ورو�صيا  �أوب��ك  �تفقت 
تعميق  على  �أوب���ك+،  حتالف  �إط��ار  يف 
�ألف   500 بو�قع  لالإمد�د�ت  قائم  خف�س 
.2020 جانفي  �أول  من  بدء�  يوميا  برميل 
�جلديد  �خلف�س  من  �أوبك  ح�صة  وبلغت 
يوميا؛يلتزم  برميل  مليون   1.17 حو�يل 
�ملنظمة  �أع�صاء  جميع  هم  �أع�صاء   10 بها 
وفنزويال،  وليبيا  ي���ر�ن  �إ ��صتثناء  م��ع 
�لع�رسة  �أوب��ك  �أع�صاء  جت��اوز  حي  يف 
�لتخفي�صات  بالتفاقية  �مل��ل��ت��زم��ون 
بف�صل  فيفري  يف  ب�صهولة  �ملطلوبة 
�خلليجيي  وحلفائها  �ل�صعودية  خف�س 
�ل�صوق.وعلى  لدعم  �ملطلوب  من  باأكرث 
�أننّ  �إل  �ملعطيات  هذه  كل  جميع   ، �لرغم 
زيادة  هناك  تز�ل  ل  ننّه  �أ �إىل  خل�س  �مل�صح 
ونيجرييا،  �لعر�ق  جانب  من  �لإنتاج  يف 
باتفاقات  �لل��ت��ز�م  يف  تباطاآ  وكالهما 
�أوب��ك  �أن  يعني  مم��ا  لأوب����ك+،  �صابقة 

بتعهد�ت  �ملائة  يف   128 بن�صبة  �لتزمت 
 133 من  �نخفا�صا  فيفري،  يف  �خلف�س 
�صجالت  جانفي.وبح�صب  يف  �ملائة  يف 
هو  فيفري  �إنتاج  كان  روي��رتز،  م�صوح 
�لأق��ل،  على   2009 منذ  لأوب��ك  �لأق��ل 
�أكر  �ملنظمة  فيه  طبقت  �لذي  �لعام  وهو 
�لأزمة  ب�صبب  �لإطالق  على  تخفي�صاتها 
يف  �لتغري�ت  ��صتثناء  بعد  وذلك  �ملالية، 
�لتي حدثت منذ ذلك �حلي، من  �لع�صوية 
تر�جع  ليبيا،  يف  �لنفط  �إنتاج  �أننّ  منطلق 
�ملو�نئ  �إغ��الق  ب�صبب  جانفي   18 منذ 
�أننّ  �مل�صح  �لبالد.ووجد  �رسق  و�حلقول 
 155 �ملتو�صط  يف  بلغ  ليبيا  يف  �لإنتاج 
�ل�صهر،  م��د�ر  على  يوميا  برميل  �أل��ف 
يف  يوميا  برميل  �ألف   760 من  �نخفا�صا 
مل  �أنه  �مل�صح  و�أظهر  �لثاين،  كانون  يناير 
�أخرى  كبرية  تخفي�صات  �أي  هناك  تكن 
م�صادر  وقالت  �ملجموعة.  من  �لنتاج  يف 

طو�عية  �أبقت  �ل�صعودية  �إن  �مل�صح  يف 
جتاوز  كما  ح�صتها،  دون  �لإنتاج  على 
�مل�صتوى  و�لكويت  �لإم���ار�ت  �متثال 
�لدول  بي  منهما.ومن  لكل  �مل�صتهدف 
فيفري،  م�صح  ي�صري  �أكرث،  �صخت  �لتي 
تباطاآ  وكالهما  و�لعر�ق،  نيجرييا  �أننّ  �إىل 
رفعا   ،2019 يف  تخفي�صات  تنفيذ  يف 
�ما  �ل�صادر�ت،  زي��ادة  ب�صبب  �لإنتاج 
ي��ر�ن  �إ �لآخ���ر�ن،  �مل�صتثنيان  �لع�صو�ن 
فيما  م�صتقر�،  �إنتاجا  عرفا  فقد  وفنزويال، 
حتد  �أمريكية  لعقوبات  ي��ر�ن  �إ تخ�صع 
فنزويال  تو�جه  حي  يف  �صادر�تها،  من 
�لإنتاج  يف  و�نخفا�صا  �أمريكية  عقوبات 
�لإكو�دور  خرجت  كما   ، طويل  وقت  منذ 
�إنتاج  خف�س  مما   ،2019 بنهاية  �أوبك  من 
يوميا  برميل  �أل��ف   500 بنحو  �ملنظمة 

دي�صمر. مع  مقارنة 
ق/و

انتاج اأوبك ينخف�ص اإىل اأدنى م�صتوياته منذ 10 �صنوات
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�صالون وهران لال�صتثمار و الت�صدير

 �صنطّهر الإعالم و �صنعمل على اإر�صاء �صحافة حرة بال قيود

حممد علي 
-----------------

كلمته  يف  بلحيمر  و���ص��دد 

خ���الل ل��ق��ائ��ه م��ع ن��ق��اب��ات 
�ملهنة  و���رسك��اء  �ل�صحفيي 
بتحقيق  �حلكومة  مت�صك  على 

ذل��ك ع��ن ط��ري��ق ه��دف��ي، و 
لتطهري  ���رسوري��ن  �للذين 
طريق  ع��ن  �لعمل  ع��الق��ات 
متابعة  مع  فرعية  �تفاقيات 
�ملهنية  �ل�صحفيي  و�صعية 
على  �لعمل  ثم  و�لجتماعية، 
�لظل  مناطق  م��ن  �خل���روج 
غري  �ل��ق��وى  م��ن  و�لتخل�س 
من  �لتخل�س  و  �لإعالمية، 
و  ب��ه  �مل�����رسح  غ��ري  �لعمل 
�لتمويل غري �مل�رسوع؛ م�صيفا 
و�صع  مع  �ل�صدد:”  هذ�  يف 
�لرتباط  وعدم  لالبتز�ز  حد 
م�صبوهة”. �أجنبية  ب��ق��وى 
�لوزير لقاءه مع ممثلي  و�عتر 

تاأ�صي�صيا  منطلقا  �ل�صحافة 
حل��و�ر ه��ادف و م�����ص��وؤول و 
لعمل  م�صعى  على  تاأكيد 
ت�صاركياأ د�ئما نابع من �للتز�م 
�جلمهورية  لرئي�س  �ل�صاد�س 
حرة  �صحافة  �إر�صاء  �أجل  من 
�لقانون  يحكمها  قيود  بدون 
و ذلك يف �إطار ممار�صة عادلة 
هذ�  يف  متابعا  للحريات، 
”نحن �رسكاء نعمل   : �ل�صياق 
قو�عد حرة  �ر�صاء  �صويا على 
و  �ملهنة  تنظيم  مع  متحررة 
ما  و  �لفو�صى  من  �خر�جها 
و  جت��اوز�ت  من  عنها  يرتتب 

م�صالح غري �رسعية”

م�صعى  حتقيق  على  احلكومة  عزم  بلحيمر  عمار  الت�صال  وزير  اأكد 
 ،54 الـ  التزامات  اأحد  يعد  والذي  وم�صتقلة  حمرتفة  �صحافة  اإر�صاء 

تبون. املجيد  لرئي�ص اجلمهورية عبد 

بلحيمر يوؤكد:

�تفاقية   30 زه���اء  ب����ر�م  �إ مت   
و  �ل�صناعة  جم��ال  يف  �رس�كة 
�لعمومية  �لأ���ص��غ��ال  و  �لبناء 
�لثاين  �ل��دويل  �ل�صالون  خالل 
و  �لبناء  و  �لعقار  يف  لال�صتثمار 
"وهر�ن   : ب�  �لعمومية  �لأ�صغال 
 "2020 �لت�صدير  و  لال�صتثمار 
�لثني  فعالياته  �ختتمت  �لذي 
"�ملدينة  بحي  �ملعار�س  بق�رس 

بوهر�ن. �جلديدة" 
�أحمد  �ل�صالون  حمافظ  �أبرز  و 
 30 زه��اء  ب���ر�م  �إ مت  ن��ه  �أ حني�س 
متعاملي  بي  ما  �رس�كة  �تفاقية 
يف  �أجانب  مع  و�أخ��رى  حمليي 
قطاع  غر�ر  على  عديدة  فروع 
�لأ�صغال  و  �لبناء  و  �ل�صناعة 
و  و���ص��ائ��ل  ك��ذ�  و  �لعمومية 
�حلديثة.  �لآيل  �لإعالم  جتهيز�ت 
�لتفاقيات  هذه  غالبية  وت�صمل 
موؤ�ص�صات  مت��وي��ن  ���ص��ف��ق��ات 
�خلا�صة  و  �لعمومية  �لإجن���از 
�حلديد  و  �لإ�صمنت  مبنتجات 
�أخ��رى  �تفاقيات  و  �ل��ده��ون  و 
بولية  ملوؤ�ص�صات  فروع  لإن�صاء 
عا�صمة  "باعتبارها  وه���ر�ن 
�صناعي  وق��ط��ب  �ق��ت�����ص��ادي��ة 
ذ�ت  ب���رزه  �أ مثلما  بامتياز"، 

�مل�صدر.
�لتي  �لطبعة  ه��ذه  متيزت  كما 
بت�صجيل   ، ي���ام  �أ �صتة  د�م���ت 
�ل��ذي  للمهنيي  ب��ارز  ح�صور 
من  �ألف   4 ع��دده��م  جت����اوز 
ز�ئر،   5.200 عن  يزيد  جمموع 
"�صانفالور  وكالة  مدير  ي�صيف 
لهذ�  �ملنظمة  �جلهة  لالت�صال" 
�حل���دث �لق��ت�����ص��ادي.و �أع��ل��ن 
�لثالثة  �لطبعة  تنظيم  عن  حني�س 

لال�صتثمار  �ل��دويل  لل�صالون 
�لأ�صغال  و  و�لبناء  �لعقار  يف 
و  لال�صتثمار  "وهر�ن  �لعمومية 
نف�س  خالل   ،"  2021 �لت�صدير 
و�لتي  �لقادم  �لعام  من  �لفرتة 
طابعا  -ح�����ص��ب��ه-  �صتكت�صي 
�صتتز�من  �أنها  و  �صيما  ل  خا�صا 
 19 للطبعة  وهر�ن  �حت�صان  و 
�ملتو�صط.  �لأبي�س  �لبحر  لألعاب 
هذه  يف  ���ص��ارك  فقد  للتذكري 
"وهر�ن  �صالون  م��ن  �لطبعة 
 ،"2020 و�لت�صدير  لال�صتثمار 
د�خ��ل  م��ن  ع��ار���ص��ا   93 زه���اء 
م��وزع��ي عر  �ل��وط��ن  خ��ارج  و 
"�لعقار  هي  و  �صالونات،  ثالثة 
�لعمومية"  �لأ�صغال  و  و�لبناء 
و"�لنقل  �ملناولة"  و  و"�ل�صناعة 
يف  �صارك  �للوجي�صتيك".و  و 
وطنية  موؤ�ص�صات  �لتظاهرة  هذه 
متخ�ص�صة  خا�صة  و  عمومية 
و  �ل��ب��ن��اء  و  �ل��ع��ق��ار  جم��ال  يف 
�لد�خلية،  و  �خلارجية  �لتهيئة 
و�أخرى من تون�س وكند� و تركيا 
وغ��ريه��ا،  بلجيكا  و  و�ل�����ص��ي 
بنكية  موؤ�ص�صات  جانب  �إىل 
�لعقار  متويل  يف  متخ�ص�صة 
لدعم  �ملحلية  و�لوكالة  و�ل�صكن 
على  مت  �ل�صباب.كما  ت�صغيل 
تقدمي  �لعر�س  �أجنحة  هام�س 
بنقا�صات  متبوعة  حما�رس�ت 
ذ�ت   �ملو��صيع  خمتلف  تناولت 
مناخ  تطهري  غر�ر  على  �صلة، 
�إج���ر�ء�ت  وت�صهيل  �لأع��م��ال 
�لعقار  جم��ال  يف  �ل�صتثمار 
و  �لقانوين  �لإطار  و  �ل�صناعي 
وغريها. �لتمويل  كذ�  و  �جلبائي 
ق/و

 نحو 30 اتفاقية يف جمال ال�صناعة 
و البناء و الأ�صغال العمومية

�صندوق  ن�����ص��اء  �إ ع��ن  �حل��ك��وم��ة  �أع��ل��ن��ت 
����ص��ت��ث��م��اري خم�����ص�����س ل��ت��م��وي��ل ودع��م 
�أعلى  وجمل�س  �لنا�صئة،  �ل�موؤ�ص�صات 
للتوجه  �لز�وية  حجر  و�صيكون  لالبتكار، 
�لأف��ك��ار  تثمي  جم��ال  يف  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي 
و�لإم��ك��ان��ات  �ل�مبتكرة  و�ل�����م��ب��ادر�ت 
تنمية  خدمة  يف  �لعلمي،  للبحث  �لوطنية 

�ل�معرفة. �قت�صاد 
�ملتخذة  �لقر�ر�ت  �هم  �خلطو�ت  هذه  وتعتر 
ج��ر�د،  �لعزيز  عبد  �لأول  �لوزير  قبل  من 
م�صرتكا  وز�ري��ا  جمل�صا  تروؤ�صه  مبنا�صبة 
تطوير  ��صرت�تيجية  ل��در����ص��ة  �س  خ�صنّ
و�أ�صار  متويلها،  وطرق  �لنا�صئة  �ل�موؤ�ص�صات 
�مل�صطرة  �لتد�بري  �أننّ  �إىل  �لأوىل  للوز�رة  بيان 
�لإطار  بو�صع  �أي�صا  تتعلق  �لجتاه  هذ�  يف 
�ملوؤ�ص�صات  مفاهيم  د  يحدنّ �ل��ذي  �لقانوين، 
�مل�صطلحات  وك��ذ�  و�حلا�صنات،  �لنا�صئة 
�ل�معرفة،  لقت�صاد  �لبيئي  بالنظام  �خلا�صة 

هذه  ن�����ص��اء  �إ �إج����ر�ء�ت  ت�صهيل  �أج���ل  م��ن 
�إع���د�د  عملية  ع��ل��ى  ع���الوة  �ل��ك��ي��ان��ات، 
�ل�صلة،  ذ�ت  �لتنظيمية  �ل��ن�����ص��و���س 
�لن�صو�س  مر�جعة  �إىل  �صتف�صي  �لتي 
�لتمويل  �آليات  تكييف  �أجل  من  �ل�موجودة 
�لنا�صئة.ومن  �ل�موؤ�ص�صات  منو  دورة  مع 
�لوطنية  �لوكالة  حتويل  �صيتم  �ملنطلق  هذ� 
وتطويرها  �لتكنولوجية  �حلظائر  لرتقية 
�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  وز�رة  �إىل   ،”ANPT“
�ل�معرفة،  و�قت�صاد  �لنا�صئة  و�ل�موؤ�ص�صات 
�لتكنولوجي  �جلهوي  �لمتياز  قطب  حتويل 
�ل��ذي  �لنا�صئة،  للموؤ�ص�صات   ”HUB“
“�صوناطر�ك”  �رسكة  قبل  من  �إجنازه  يجري 
“دنيا  �لكرى  �لرياح  حديقة  م�صتوى  على 
�ل�صغرية  �ل�موؤ�ص�صات  وز�رة  �إىل  بارك”، 
�ل�معرفة. و�قت�صاد  �لنا�صئة  و�ملوؤ�ص�صات 
متكي  على  �أي�صا  �ملتخذة  �لتد�بري  وتعمل 
و�ل�موؤ�ص�صات  �ل�مبتكرة  �ل�م�صاريع  حاملي 

�مل�صاحات  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة  م��ن  �لنا�صئة، 
لقطاعي  �لتابعة  �ملوؤ�ص�صات  د�خل  �ملتاحة 
�ل�م�صتوى  على  �ملهني  و�لتكوين  �ل�صباب 
�ملحلية  �جلماعات  تهيئة  ك��ذ�  و  �لوطني، 
�لنا�صئة،  لل�موؤ�ص�صات  �صة  خم�صنّ مل�صاحات 
تتوفر  �لتي  للمناطق  �لأول��وي��ة  �إعطاء  مع 
�مل�صاريع  حاملي  من  كبرية  �إمكانات  فيها 
و  ورقلة،  و  ب�صار،  وليات  ل�صيما  �ملبتكرة، 
�صطيف،  و  تلم�صان،  و  وهر�ن،  و  ق�صنطينة، 
كامل  �إىل  �مل�صعى  هذ�  تو�صيع  قبل  باتنة،  و 
يف  �لأول  �ل��وزي��ر  �لوطني.وكلف  �ل��رت�ب 
�ل�صغرية  �ل�موؤ�ص�صات  وزير  ذ�ته،  �ل�صياق 
�ل�معرفة،  �قت�صاد  و  �لنا�صئة  �ل�موؤ�ص�صات  و 
�لتي  �ل�م�صاهمات  �صبط  على  بال�صهر 
�صمان  �أجل  من  �لقطاعات،  جميع  تقدمها 
لتنفيذ  �لقطاعات  بي  ما  �ل�م�صرتك،  �لتاآزر 

�لنا�صئة. �ل�موؤ�ص�صات  تطوير  ��صرت�تيجية 
ق/و

اإن�صاء �صندوق لتمويل و دعم املوؤ�ص�صات النا�صئة و جمل�ص اأعلى لالبتكار

وليات  عر  �ملوقوفي  حماكمات  تتو��صل 
�ل�صتئناف،  جل�صات  جانب  �إىل  �ل��وط��ن، 
دفاع  �أو  �جلمهورية  وكالء  طعن  بعد  �صو�ء 
�لتم�س  قد  �جلمهورية  وكيل  وكان  �ملعنيي. 
 6 عقوبة  حمند  ح��اج  �صي  يا�صمي  �صد 
�لتحري�س  تهمة  عن  ن��اف��ذ�،  حب�صا  �أ�صهر 
تاأجيل  مت  فيما  �مل�صلح،  غري  �لتجمهر  على 
مبحكمة  لعالمي  بر�هيم  �لنا�صط  حماكمة 
�جلاري،  مار�س   9 غاية  �إىل  بوعريريج  برج 
جل�صتي  �جل��ز�ئ��ر  ق�صاء  جمل�س  و�صي�صهد 
عن  �ملوقوفي  بع�س  �أحكام  يف  �ل�صتئناف 
)ملف  �لوطن  وحدة  ب�صالمة  �مل�صا�س  تهمة 
��صتنفدو�  و�لذين  �لأمازيغية(،  �لر�ية  ر�فعي 

. تهم با عقو
�صيدي  ملحكمة  �جلمهورية  وكيل  �لتم�س 
عقوبة  حمند  حاج  �صي  يا�صمي  �صد  �حممد 

على  �لتحري�س  نافذ�،بتهمة  حب�صا  �أ�صهر   6
توقيفها  مت  �لتي  وهي  �مل�صلح،  غري  �لتجمهر 
�مللف  خالل  وتبي  �ملا�صي،  فيفري   21 يوم 
�ت�صال  يف  كانت  عليها  �لقب�س  وقت  يف  �أنها 
�أن  �ملعنية  �أكدت  -�لذي  ز�د«  دي  »�أمري  مع 
عادية  م�صائل  يتعد  مل  يومها  معه  حديثها 
ويف  وتقاليده-  �لوطن  �إىل  باحلني  تتعلق 
وبعد  حماميا.   17 مر�فعات  �صهدت  حماكمة 
حب�صا  �أ�صهر   6 �جلمهورية  وكيل  �لتما�س 
يوم  �إىل  باحلكم  �لنطق  �لقا�صي  �أجلت  نافذ�، 
�لتي  ذ�تها  �لعقوبة  وهي  �جلاري،  مار�س   8
حمد��س،  حميد  �لأ�صتاذ  حق  يف  �لُتم�صت 
�لأ�صبوع  �لنهائي،  باحلكم  �لنطق  �نتظار  يف 

ملقبل. �
برج  لعالمي  ب��ر�ه��ي��م  حماكمة  وت��اأج��ل��ت 
رفقة  �جلاري،  مار�س   9 غاية  �إىل  بوعريريج 

تخريب  تهمة  ع��ن  �ل��دي��ن،  �صيف  �صديقه 
عمومية. �أمالك 

ق�صاء  جمل�س  يف  �ل�صتئناف  جل�صات  عن  �أما 
�ل�صتئناف  جل�صة  �ليوم  برجمت  فقد  �جلز�ئر، 
�لأو�ئل  �ملوقوفي  �صد  �ل�صادرة  �لأحكام  يف 
توقيفهم يوم  )مت  �لأمازيغية  �لر�ية  ب�صبب رفع 
�لعقوبة  ��صتنفدو�  و�لذين   )2019 جو�ن   21
منها  �أ�صهر   6 ( حب�صا  بعام  عليهم  �حلكم  بعد 
وحدة  ب�صالمة  �مل�صا�س  تهمة  عن  ن��اف��ذة( 
�صمري  �صاطري،  مبولود  �لأمر  ويتعلق  �لوطن. 
�لرحمان  عبد  تيم�صي،  نا�رس  ق��روج،  �إيدير 
مت  حيث  بيبي،  وخملوف  �أويدير  خالد  بودرع، 

.2019 دي�صمر   23 �رس�حهم يف  �إطالق 
�ل�صتئناف  جل�صة  برجمت  �أخ��رى،  جهة  من 
يوم  دحماين،  �لهدى  نور  �لطالبة  حكم  يف 
�جلمهورية  وكيل  طعن  �أن  بعد  �لأرب��ع��اء، 
حب�صا،  �أ�صهر   4 ( �صدها  �ل�صادر  �حلكم  يف 
نافذين(،  غري  �آخر�ن  و  نافذ�ن  منها  �صهر�ن 
 6 حكم  يف  �ل�صتئناف  �صيتم  ذ�ته  �ليوم  ويف 
)�أطلق  عقوبتهم  ��صتنفدو�  �صابقي،  موقوفي 
�حلكم  بعد   )2019 دي�صمر   23 يوم  �رس�حهم 
نافذة(  منها  �أ�صهر   6 ( حب�صا  بعام  عليهم 
لفتي�صي،  م�صعود  من  بكل  �لأم��ر  ويتعلق 
ميحارزي،  حمزة  با�صا،  بالل  �أوديحات،  خالد 
�لدفاع  وياأمل  عيبا�س.  وجابر  �صايف،  طاهر 
ب�صالمة  �مل�صا�س  تهمة  من  �ملعنيي  ترئة  يف 
�لأمازيغية(. �لر�ية  �لوطن )ملف ر�فعي  وحدة 
ق/و

فيما برجمت جل�صات ال�صتئناف يف حق موقويف الراية الأمازيغية

تاأجيل حماكمة براهيم لعالمي للمرة الثانية بربج بوعريريج

�لوطنية،  �لرتبية  وزير  �لتقى 
مبقر  �ليوم،  و�جعوط،  حممد 
�ل�����وز�رة،  ب��الأم��ي �ل��ع��ام 
�مل�صتقلة  �لوطنية  للنقابة 
�لبتد�ئي  �لتعليم  لأ�صاتذة 
باأع�صاء  مرفوقا  كان   و�لذي 
للنقابة،  �لوطني  �ملكتب 
لوز�رة  بيان  به  �أفاد  ح�صبما 
يف  و�جعوط  �لرتبية.وقال 
تز�يد  �إنه يف خ�صم  له،  كلمة 
قطاع  يف  �ل��ت��الم��ي��ذ  ع���دد 
�ليوم  �أ�صحى  �لذي  �لرتبية 
 5.9 م��ن  �أك���رث  ي�صتقطب 
يتوزعون  تلميذ   م��الي��ي 
موؤ�ص�صة   43672 ع��ل��ى 
 416927 ويوؤطرهم  تعليمية 
وهذ�  و�إد�ري��ي  �أ�صاتذة  من 

�لناحية  من  مك�صبا  يعد  ما 
. لكمية �

�ملتحدث  �صدد  �ل�صياق  ويف 
لبلوغ  �ملبذولة  �جلهود  باأن 
يتحقق  مل  �جل��ودة  مدر�صة 
�لخ��ت��اللت  ب�صبب  ب��ع��د، 
�ل���ت���ي ت��ع��ان��ي��ه��ا �حل��ي��اة 
من  ل���ص��ي��م��ا  �مل��در���ص��ي��ة، 
وقلة  �ملناهج  كثافة  ناحية 
و�ملعريف  �لعلمي  �لتح�صيل 
ما  م�صيفا:”وهذ�  للتالميذ، 
�لعمل  ����رسورة  �ىل  يدفع 
من  �إ�صالحات،  حتقيق  على 
�ملدر�صة  تنقل  �أن  �صاأنها 
�إىل  �ل��ك��م  م��ن  �جل��ز�ئ��ري��ة 

�لنوع”.
ق/و

وزير الرتبية يوؤكد:

 مل نبلغ بعد مدر�صة اجلودة
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 اقت�صاديون يناق�صون تناف�صية املنتوجات املحلية 
ودورها يف ترقية ال�صادرات بتقرت 

التجاين  ن-ق- 
------------------

ح�صب  مد�خالت  �إدر�ج  مت  وقد 
 ، �ليوم  لهذ�  �مل�صطر  �لرنامج 
وز�رة  م��ن  �إط���ار�ت  ط��رف  م��ن 
و  �لهيئات  ك��ذ�  و   ، �ل��ت��ج��ارة 
���ص�����ص��ات �لق��ت�����ص��ادي��ة و  �مل��وؤ
�ليوم  هذ�  �مل�صاركة يف  �لعمومية 
مت   ، �ملد�خالت  هذه  خالل  ومن   ،
بي  �ملحلي  �ملنتوج   " �إىل  �لتطرق 
رهانات  و  �لتناف�صية  حتديات 
�جلهوي  �ملدير  قدمها   " �لت�صدير 
مبلف  �ملكلف  قدم  فيما   ، للتجارة 
�لتجارة�أ  ب���وز�رة  �ل�����ص��ادر�ت 
�ل�صندوق  دور   " حول  مد�خلة 
 " �ل�����ص��ادر�ت  لرتقية  �خل��ا���س 
 algex ممثل  ق��دم  جهته  م��ن   ،
م��د�خ��ل��ة ب��ع��ن��و�ن �مل��ن��ظ��وم��ة 
�ل�����ص��ادر�ت  لرتقية  �لوطنية 

ويف   ،  " �ملحروقات  قطاع  خارج 
LoG - ممثل قدم  �ملنا�صبة   ��ت 
 " حول  مد�خلة  �جلز�ئر   trans
�جلز�ئر  يف  �لت�صدير  ��صرت�تيجية 

LoG - جم��م��ع ���ص��ه��ام��ات  �إ � 
للمدير  وم��د�خ��ل��ة   ،  "  trans
 CACQE ل��ل��م��خ��ر  �جل��ه��وي 
�لتمور  مطابقة   " حول  بورقلة 

مت  كما   ،  " للت�صدير  �ملوجهة 
�لإجر�ء�ت   " حول  مد�خلة  تقدمي 
 ،  " للت�صدير  �لنباتية  �ل�صحية 
للح�صور  �لنقا�س  ب��اب  وُفتح 
بتو�صيات  ُكلنّل  �للقاء  ختام  ويف 
�ملنتدب  �ملدير  �أكد  حيث   ، هامة 
ل��ل��ت��ج��ارة ب��ت��ق��رت �ل�����ص��ي��د 
�أن  للتحرير  م�صطفى  بو�صياف 
�لعالمي  �ليوم  هذ�  من  �لهدف 
�لقت�صاديي  �ملتعاملي  حل��ث 
�خلارجية  �لأ�صو�ق  �قتحام  على 
�لتكفل  كذ�  و  خا�صة،  �لفريقية 
منتوجا  كونه  �لتمور  ب�صعبة 
ف�صال   ، للمنطقة  ��صرت�تيجيا 
�ملنتوجات  ماهية  معرفة  ع��ن 
منطقة  م�صتوى  على  �ملحلية 
بالأخ�س،  تقرت  و  ري��غ  و�دي 
�خلا�صة  �لبطاقية  �إعد�د  يتم  حتى 

.. �لوطني  باملنتوج 

اإعالميا  يوما  بتقرت  للتجارة  املنتدبة  املديرية  الأ�صبوع  بحر  نظمت  امل�صطر،  والإعالمي  التح�صي�صي  الربنامج  اإطار  يف 
تب�صب�صت  ببلدية  احلفالت  قاعة  م�صتوى  على  ال�صادرات  ترقية  يف  ودورها  املحلية  املنتوجات  تناف�صية  حول  حت�صي�صيا 
للتجارة  ، واملدير اجلهوي  الأمنية  و  املدنية  ال�صلطات  و  الدور  �صايب  بوبكر  لتقرت  املنتدب  الوايل  ، بح�صور  بتقرت 

 ، الفالحيني  و  املنتجني  و  القت�صاديني  املتعاملني  عن  ف�صال  بورقلة 

للتجارة املنتدبة  املديرية  نظمته 

�لرية  �ملحطة  تدخل  �أن  يرتقب 
�صنف  �جلديدة  �مل�صافرين  لنقل 
نهاية  ق��ب��ل  �خل��دم��ة  ح��ي��ز   ) )�أ
حيث  يليزي،  باإ �جلارية  �ل�صنة 
يف  ب��امل��ائ��ة   95 ن�صبة  ت�صجل 
��صتفيد  كما   ، ور�صاتها  تقدم 
�لنقل  م��دي��ري��ة  م�����ص��وؤويل  م��ن 

لولية. با
على  ���ص��غ��ال  �لأ حاليا  وجت��ري 
لهذ�  �خلارجية  �لتهيئة  م�صتوى 
بالطريق  ورب��ط��ه  �مل�������رسوع، 
�لأخرية  �ملرحلة  وهي  �لرئي�صي، 
�لإجن��از  �أ�صغال  مت��ام  لإ �ملتبقية 
مدير  ���رسح  مثلما   ، بالكامل 

ع. لقطا �
ترتبع  �لتي  ة  �ملن�صاأ هذه  وتتوفر 
مرت   30.000 م�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
خم�ص�صة  حظرية  على  مربع 
للنقل  �أجرة  و�صيار�ت  للحافالت 
��صتقبال،  وبهو  �لوليات  بي  ما 
خم�ص�صة  �أروق��ة   )5 ( وخم�صة 
للتذ�كر،  ل��ك��رتوين  �لإ للحجز 
وع��دي��د �مل��ر�ف��ق �ل��ع�����رسي��ة و 
على   ، �خلدماتية  �لف�صاء�ت 
�ل�رسيعة  للوجبات  مطعم  غر�ر 
وخ��دم��ات �ل��ه��ات��ف و�أك�����ص��اك 
للريد  وف��رع  �إنرتنيت  ومقهى 
�لطابق  تخ�صي�س  مت  فيما   ،

كما   ، �ملحطة  د�رة  لإ �لعلوي 
مغر�وي. يو�صف  �ل�صيد  �أو�صح 

�ل��ذي  �مل��رف��ق  ه��ذ�  �صي�صمح  و 
ُر���ص��د ل��ه غ��الف  م��ايل  ق��دره 
حركة  تنظيم  يف  دج  مليون   700
ظ��روف  وحت�صي  �ل��ري  �لنقل 
�لو�صعية  ظ��ل  يف  �مل�صافرين 
حمطة  تعرفها  �لتي  �ل�صعبة 
تفتقد  و�لتي  �حلالية  �مل�صافرين 
�لتي  �ل�رسورية  �ملر�فق  ب�صط  لأ

. �مل�صافرين  ر�حة  ت�صمن 
�مل�����رسوع  ه��ذ�  �صي�صاهم  كما 
�مل�صاريع  ه��م  �أ م��ن  ُي��ع��دنّ  �ل��ذي 
قطاع  بها  تدعم  �لتي  �لتنموية 
تو�صيع  يف  يليزي  �إ بولية  �لنقل 
�لد�خلية  �لنقل  خطوط  �صبكة 
عدد  تبلغ  حيث   ، و�خل��ارج��ي��ة 
رحلة   26 �ليومية  �ل��رح��الت 
ن�صف  كل  رحلة  مبعدل  منتظمة 
ولي���ات  خم��ت��ل��ف  �إىل  ���ص��اع��ة 

تو�صيحه. جرى  كما  �لوطن، 
خط  لفتح  حاليا  �جلهود  وتبذل 
و�جلز�ئر  يليزي  �إ بي  مبا�رس  بري 
معاناة  من  للتخفيف  �لعا�صمة، 
تغيري  بخ�صو�س  �مل�صافرين 
ح��ج��وز�ت �ل��ت��ذ�ك��ر م��ن ولي��ة 
�لنقل  ملدير  ��صتناد�  �أخرى،  �إىل 

لولية. با

�ملائية  �مل���و�رد  ق��ط��اع  ��م  َت��دعنّ
م�صاريع  بعدة  ب�صكرة  بولية 
مياه  م��ن��اق��ب  ب��اإجن��از  تتعلق 
يف  �ل�صكان،  لتزويد  �ل�رسب 
بعا�صمة  و�أحياء  بلديات  عدة 
منقبا   17 تت�صمن  �ل��ولي��ة، 
�إط��ار  يف  �أخ��ر  و12  قطاعيا، 

�لد�خلية. وز�رة  م�صاريع 
مدير  مزيركت  بلعيد  وح�صب 
�ملناقب  ف��اإن  �مل��ائ��ي��ة،  �مل���و�رد 
مبياه  �ل�صكان  لتزويد  موجهة 
برناجمي؛  �إىل  م�صري�  �ل�رسب، 
منقبا   17 باإجناز  يتعلق  �لأول 

م�رسوع  وهو  ب�صكرة،  بولية 
جميع  ����ص���ن���دت  و�أُ ق��ط��اع��ي، 
�لتي  للمقاولت  �ل�صفقات 
تاأ�صرية  بعد  عملها  �صتبا�رس 
ب��ال��ولي��ة.  �ل��رق��اب��ة  م�صالح 
منقبا   12 �أن  �ملدير  و�أ���ص��اف 
وز�رة  م�صاريع  �إطار  يف  تدخل 
�ملحلية،  و�جلماعات  �لد�خلية 
مت  وقد  �لبلديات.  بع�س  ومت�س 
�لتنفيذ  حيز  �مل�صاريع  و�صع 
�أن  �إىل  لفتا  �لإجناز،  ومبا�رسة 
ب�صكرة  ملدينة  �لغربية  �ملنطقة 
مياه  توزيع  يف  تذبذبا  عرفت 

 ،2019 �صائفة  خالل  �ل�رسب 
�مل�صاريع  هذه  ُبرجمت  وعليه 
وتزويد  �ملائية  �مل��و�رد  لتعبئة 
�حليوية  �مل���ادة  ب��ه��ذه  �مل��و�ط��ن 

�ل�صيف. ف�صل  يف  خا�صة 
مياه  بتو�صيل  يتعلق  ما  يف  �أما 
�حل�رسي  �لقطب  �إىل  �ل�رسب 
�لأول  �مل�����رسوع  ف��اإن  �جل��دي��د، 
�صنتيم،  مليار   50 له  ُخ�ص�س 
و�لتحويل  مناقب،   4 لتج�صيد 
و�إجن��از  ك��م،   16 م�صافة  على 
مرت  �آلف   5 ب�����ص��ع��ة  خ����ز�ن 
يف  �لثانية،  و�ملرحلة  مكعب. 

ح�صد  مت  �مل�صاريع،  تقييم  �إطار 
 6 لإجن���از  �صنتيم،  مليار   50
�ل�صخ  مبركز  ربطها  مع  مناقب 
مرت  �آلف   5 ب�صعة  وخ����ز�ن 
من  �لنتهاء  �أن  و�أك��د  معكب. 
�لقانونية  د�ري��ة  �لإ �لإج��ر�ء�ت 
�مل�����رسوع  مب��ب��ا���رسة  �صي�صمح 
�جلديد  �حل�رسي  �لقطب  لدعم 
مب��ي��اه �ل�������رسب، و�ل��ت��ج��زئ��ات 
طريق  من  بالقرب  �ملتو�جدة 

. تنة با
ق/ج

�جل��ن��اي��ات  ���ص��ل��ط��ت حم��ك��م��ة   
جل�صتها  يف  بورقلة  �لبتد�ئية 
–ب(  )ك  �ملدعو  على  �ملنعقدة 
نافذ�  �صجنا  �صنة   30 عقوبة 
و�حد  بقيمة  نافذة  مالية  وغر�مة 
بجناية  ملتابعته  دج،  مليون   )1 (
عن  �مل���خ���در�ت  ون��ق��ل  �صحن 
جماعة  �إطار  يف  �لعبور  طريق 

منظمة. �إجر�مية 
�رسكاءه  �ملحكمة  د�ن���ت  �أ كما 
من  كل  وهم  �لآخرين  �لأربعة 
)���س- و  ع-ز(   ( و   ) ي-ب   (
�صنة   20 ب���  –ب(،  م   ( و  ���س( 
مالية  وغ��ر�م��ة  ن��اف��ذ�  �صجنا 
مليون   )  1 ( و�حد  بقيمة  نافذة 
لتورطهم  منهم،  و�حد  لكل  دج 
�جلنائية. �لق�صية  نف�س  يف 
�لق�صية،  ه��ذه  وق��ائ��ع  وت��ع��ود 

�ملحاكمة،  جل�صة  وقائع  ح�صب 
مت  حينما   ،2017 �أكتوبر  �إىل 
�لأمنية  �حلو�جز  باأحد  توقيف 
ببلدية  �ل�صود�ن  و�دي  مبنطقة 
�صيارة   ،) غرد�ية  )ولية  بريان 
 ( �ملدعو  متنها  على  كان  نفعية 
�لدقيق  �لتفتي�س  ك-ب(.و�صمح 
كمية  على  بالعثور  لل�صيارة 
�لقنب  ن��وع  من  �مل��خ��در�ت  من 
باإحكام  ة  خمباأ كانت  �لهندي 
وزنها  وقدر  �ملركبة،  بتجاويف 
972ر164  ب�  حينها  �لإجمايل 

. كلغ
�ل��وق��ت  ن��ف�����س  ج���رى يف  ك��م��ا 
�صياحية  �أخ��رى  �صيارة  توقيف 
 ( م��ن  ك��ل  متنها  ع��ل��ى  وك���ان 
حيث  )����س-����س(  و   ) –ب  م 
بفتح  يقومان  كانا  نهما  �أ تبي 

�لأوىل  �ل�صيارة  م��ام  �أ �لطريق 
�لأمنية. �حلو�جز  تفادي  بغر�س 

�لرئي�صي  �ملتورط  �عرتف  قد  و 
�مل�����ص��م��ى)  �ل��ق�����ص��ي��ة  ه���ذه  يف 
�ملحظورة  �لب�صاعة  باأن  ك-ب( 
منطقة  م��ن  ����ص��ت��ق��د�م��ه��ا  مت 
وكان  تلم�صان(،  )ولية  �صبدو 
ورقلة  مدينة  �إىل  نقلها  يعتزم 
�لأ�صخا�س  �أحد  �إىل  لت�صليمها 
 ( �مل�صمى  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك 
مبدينة  عليه  قب�س  �لذي  ي-ب( 

ورقلة.
�ملكاملات  �صجل  ك�صف  و�صمح 
)ي-  يجريها  كان  �لتي  �لهاتفية 
�لآخر  �رسيكه  �إىل  بالتو�صل  ب( 
وخ��الل  �ل���ذي  ع-ز(  �مل��دع��و) 
حمطات  باإحدى  توقيفه  عملية 
من  تخل�س  بورقلة  �خل��دم��ات 

برميه،  بحوزته  كان  نقال  هاتف 
�لأمن،  م�صالح  تلتقطه  �أن  قبل 
تعود  �رسيحة  به  �أن  �ت�صح  حيث 
جن�صية  م��ن  �أجنبي  ل�صخ�س 
بو��صطته  �أج��رى  ن��ه  و�أ �إفريقية 
)ي-  �ملدعو  مع  هاتفية  مكاملة 

ب(.
وكان ممثل �حلق �لعام قد �صدد يف 
�لأفعال  خطورة  على  مر�فعته 
يف  �ملتابعي  لكافة  �ملن�صوبة 
دلة  �لأ �أن  مو�صحا  �لق�صية،  هذه 
ب�صكل  تثبت  �ملتوفرة  و�لقر�ئن 
جناية  يف  تورطهم  مدى  قاطع، 
يف  �مل���خ���در�ت  ن��ق��ل  و  �صحن 
منظمة،  �إجر�مية  جماعة  �إط��ار 
د�نتهم  �إ �ملحكمة  من  ملتم�صا 

بد. �ملوؤ بال�صجن 
ق/ج

�لعميد  �����رسف  �أ
ع��ب��د �ل��رح��م��ان 
ع���رع���ار، ق��ائ��د 
�لوطني،  �ل��درك 
تن�صيب  ع��ل��ى 
�ل���ع���ق���ي���د ع��ب��د 
عبيد  �حل��ف��ي��ظ 

�لوطني  ل��ل��درك  جهويا  ق��ائ��د� 
عبد  للعميد  خلفا  ب��ورق��ل��ة، 
به  فاد  �أ ما  ح�صب  رملي،  �لكرمي 

�لهيئة. لهذه  بيان 
مبقر  �لتن�صيب  مر��صم  متت  وقد 
للدرك  �لر�بعة  �جلهوية  �لقيادة 
بح�صور  ب��ورق��ل��ة  �ل��وط��ن��ي 

�لع�صكرية. �ل�صلطات 
�جلديد  �جلهوي  �لقائد  وميتلك 
--ح�����ص��ب ن��ف�����س �مل�����ص��در-- 
خالل  من  �أكيدة  مهنية  "جتربة 
ثبت  و�أ تقلنّدها  �لتي  �ملنا�صب 
ت�صمح  و�لتي  ��صتحقاقه،  فيها 
ج��د�رة  بكل  مهامه  دية  بتاأ له 
�ل�صمات  متكنه  كما  و�أريحية، 
من  بها  يت�صف  �لتي  �لقيادية 
و�لتن�صيق  �ل��ت��ك��ام��ل  جت�صيد 
�ل��ت��ام م��ع خم��ت��ل��ف �ل��ف��اع��ل��ي 
عمومية  خدمة  تقدمي  �أج��ل  من 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  ن��وع��ي��ة،  ذ�ت 
من  وممتلكاتهم  �ملو�طني  �أم��ن 
لوحد�ت  �لد�ئمة  �جلاهزية  خالل 
عر  �ملنت�رسة  �لوطني  �ل��درك 
للدرك  �لر�بعة  �جلهوية  �لقيادة 

بورقلة". �لوطني 

�لدرك  قائد  عرنّ  �ملنا�صبة،  وبهذه 
�لتام  "��صتعد�ده  عن  �لوطني 
للقائد  و�ل�صند  �لدعم  كل  لتقدمي 
جميع  م��ر  و�أ �جلديد"،  �جل��ه��وي 
�جلهوية  �لقيادة  وحد�ت  ف�ر�د  �أ
بورقلة  �لوطني  للدرك  �لر�بعة 
مهامه  د�ء  �أ يف  �لعون  يد  مب��ده 

و�أمانة". �صدق  "بكل 
قائد  �أ�صدى  �ل�صدد،  هذ�  ويف 
تعليمات  �ل��وط��ن��ي  �ل�����درك 
�لوحد�ت  قادة  �إىل  وتوجيهات 
�ملجهود�ت  "بذل  على  فيها  حثهم 
�لإج��ر�م  على  للق�صاء  �لالزمة 
على  م�صدد�  نو�عه"،  �أ ب�صتى 
و�لتو��صل  �لثقة  عالقة  "توطيد 
فئاتهم  مبختلف  �ملو�طني  م��ع 
�ملو�طن  �أن  باعتبار  و�رس�ئحهم، 
حتقيق  يف  �حلقيقي  �ل�رسيك  هو 
�لوطن  �صالمة  و���ص��ون  م��ن��ه  �أ
�لعامة  �ملمتلكات  على  و�حلفاظ 
�لتقيد  ظل  يف  وهذ�  و�خلا�صة، 
و�لأنظمة،  بالقو�ني  �ل�صارم 
و�لأخ��الق  بالقيم  �لتحلي  م��ع 

�لرفيعة". �لع�صكرية 
ق/ج

دخول املحطة الربية لنقل امل�صافرين 
اجلديدة حيز اخلدمة قبل نهاية 

باإليزي  2020

قطاع املوارد املائية

اإجناز عدة مناقب بب�صكرة

اأحكام ما بني 30 �صنة و 20 �صنة �صجنا نافذا �صد متورطني يف ق�صية خمدرات 
بورقلة 

العميد عرعار ين�صب العقيد عبد 
احلفيظ عبيد قائدا جهويا للدرك 

الوطني بورقلة



أخبار الوادي العدد07
اإلربعاء 04 مارس 2020 م الموافق لـ 09 رجب 1441هـ1943

ت�صجيل تذبذب وانقطاع يف التموين بالطاقة 
الكهربائية 

ي�صني حممد 
---------------- 

�ل�صط  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
كوني  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
بوحميد،  �ل��ف��الح��ي��ة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
�ن��ق��ط��اع��ات  �ىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�أخ���رى ب��ك��ل م��ن �ل��ط��ري��ف��اوي 
بلدية  من  وج��زء  �لعلندة  وو�د 
وكذ�  بري  و�صحن  ون�صة  �ميه 
كما  وت��غ��زوت،  �لنخلة  بلديتي 
باملقاطعة  �ملناطق  بع�س  عرفت 
خا�صة  �نقطاعات  �ملغري  د�رية  �لإ
و��صطيل  و�حلمر�ية  �لطيور  �م 

و�ملغري.
ت�صجيل  مت  فقد  ذ�ته  �ل�صياق  ويف 
ع��ط��ب ع��ل��ى م�����ص��ت��وى حم��ول 

�ل�رسقي  �لباب  مبنطقة  كهربائي 
ب��ق��م��ار، وت��دخ��ل��ت �مل�����ص��ال��ح 
�ل�رسعة  ج��ن��اح  ع��ل��ى  �لتقنية 

�لتموين  ل�صمان  بتغيريه  وقامت 
باملنطقة. �لكهربائية  بالطاقة 

بع�س  �صقوط  ت�صجيل  مت  كما 

مبنطقة  �لكهربائية  �ل��ك��و�ب��ل 
و�لنخلة  و�لطريفاوي  ليزيرق 
باملو�ز�ة  بالو�دي،  �ل�صط  وحي 
�ملديرية  ج��ن��دت  فقد  ذل��ك  م��ع 
باإ�صالح  وقامت  �لتقنية  فرقها 
حينها  يف  �لإع���ط���اب  ج��م��ي��ع 
ل�����ص��م��ان �ل��ت��م��وي��ن ب��ال��ط��اق��ة 

�لزبائن. جلميع  �لكهربائية 
ملوؤ�ص�صة  �لعامة  �ملديرية  وتو�صي 
�رسورة  �ىل  بالو�دي  �صونلغاز 
خالل  من  عطب  �أي  عن  �لالإبالغ 
وتعتذر   03-33 بالرقم: �لت�صال 
هاته  على  �ملو�طني  جميع  من 
نطاقنا. عن  �خلارجة  �لنقطاعات 
حت�صلت  �ل��ذي  �لبيان  بح�صب 

�لتحرير. عليه 

التوزيع  �صجلت مديرية  لــ02/03/2020،  املـوافق  اأم�ص  اأول  ليلة  الوادي  �صهدتها ولية  التي  القويـة  الرياح  بعـد 
التالية:  باملناطق  خا�صة  الكهربائية  بالطاقة  التموين  يف  وانقطاعات  تذبذبات  الوادي 

اأم�ص اأول  ليلة  الولية  التي �صربت  الرياح  بعد 

بوحميد الفالحية  واملنطقة  كونني  و  ال�صط  ال�صناعية  باملنطقة  خا�صة   -

م�������س، م��دي��ر  �أك�����د، ي����وم �أ
لل�صحة  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صة 
بالو�دي،  مار�س   19 �جلو�رية 
على  ع��م��ارة،  ب��ن  ��صماعيل 
�لحتياطات  �ت��خ��اذ  ���رسورة 
لفريو�س  للت�صدي  �ل��الزم��ة 
ك��ورون��ا، وج���اء ذل��ك خ��الل 
�صاء  روؤ جميع  مع  هام  �جتماع 
�جل��و�ري��ة،  �ل�صحة  م�صالح 

م�صتجد�ت  مناق�صة  ق�صد 
�ل��و���ص��ع �ل�����ص��ح��ي �ل��ر�ه��ن 
�نت�صار  منع  �حتياطات  و�تخاذ 
بحث  وكذ�  كورونا،  فايرو�س 
�لقطاع  نقائ�س  معاجلة  �صبل 
ل���ي���ات ت��ط��وي��ره وت��رق��ي��ة  و�آ

�لقريب. �لأمد  خالل  خدماته 
ق. م

ذوي  �ل�صباب  من  عدد  �عت�صم 
�أم�س،  و�ملعاهد،  �لعليا  �ل�صهاد�ت 
باملغري  �ملنتدبة  �لولية  مقرنّ  �أمام 
بفتح  للمطالبة  �ل����و�دي،  يف 
باملوؤ�ص�صات  دم��اج  �لإ منا�صب 
باحلڤرة  دي��ن  م��ن��دنّ �ل��ع��م��وم��ي��ة، 

. طالتهم  �لتي  و�لتهمي�س 
ذك��ر  �خل�����ص��و���س،  ه���ذ�  ويف 
على  ع��ازم��ون  ن��ه��م  �أ ون  �ملحتجنّ
م��و����ص��ل��ة �لح��ت��ج��اج ك��ل ي��وم 

�ل�صتجابة  ي��ت��م  ح��ت��ى  ث��الث��اء 
مل��ط��ال��ب��ه��م �ل���ت���ي �ع��ت��روه��ا 
��ا  م�����رسوع��ة، م��ت�����ص��ائ��ل��ي ع��منّ
�لتهمي�س  �إج��ر�ء�ت  من  يح�صل 
�ملنتدبة  �ل��ولي��ة  ت��ط��ال  �ل��ت��ي 

. ملغري با
ن��ه��م  د �مل��ح��ت��ج��ون ب��اأ و�����ص����دنّ
�حتجاجية  وق��ف��ات  �صينظمون 
م����ام م��ق��رنّ �ل��ولي��ة  ���ص��ل��م��ي��ة �أ
ي�صارك  ثالثاء،  يوم  كل  �ملنتدبة 

من  �لعاطلي  م��ن  ح�صد  فيها 
للجهات  �أ�صو�تهم  رف��ع  �أج��ل 
�لوحيد  مطلبهم  لتحقيق  �لعليا 
عمل  منا�صب  فتح  يف  �ملتمثنّل 
�ملوؤ�ص�صات  يف  دم��اج��ه��م  �إ و  �أ
دن��ى  �أ ح��د�  معترينه  �لعمومية 

�جلامعات. خريجو  ي�صتحقه 
بتعوي�س  �آخ���رون  ط��ال��ب  كما 
دم�����اج �ل�����ص��اغ��رة  م��ن��ا���ص��ب �لإ
لتخفيف  �نتظار،  حالة  يف  باأخرى 

من  �ل��ط��ل��ب  ع��ل��ى  �ل�����ص��غ��ط 
م�صيفي  �جل��ام��ع��ات،  خريجي 
بفعل  �صي  مهمنّ �أ�صبحو�  نهم  باأ
م�صريين  و�لبريوقر�طية،  �حلڤرة 
مت�صامني  �لبطالي  ننّ  �أ �إىل 
يطالبون  وه���م  ب��ي��ن��ه��م،  ف��ي��م��ا 
حلاملي  �لعتبار  باإعادة  �حلكومة 
عرو�س  فتح  وك��ذ�  �ل�صهاد�ت، 

�لعمومية. باملوؤ�ص�صات  �لعمل 
ي�صي حممد 

�لوكالة  عمال  ��رس�ب  تو��صل 
ب��ال��و�دي  للت�صغيل  �ل��ولئ��ي��ة 
وبح�صب   ، �ل��ث��ال��ث  ���ص��ب��وع��ه  �أ
من  تلقيناها  �ل��ت��ي  �لأ���ص��د�ء 
�ل��ف��رع  يف  �لإط�����ار�ت  بع�س 
�ل���ولئ���ي ل��ولي��ة �ل�����و�دي و 
و  �لدبيلة   ( �ملحلية  �مللحقات 
نه رغم  �أ  ) قمار و جامعة و �ملغري 

يف  �لدخول  و  �لحتجاجات  تعدد 
ت�رسيحات  ح�صب  �ل����رس�ب 
و  �ل��وع��ود  �أن  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ال 
�جلهات  تقدمها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
م�صتوى  �إىل  ترقى  ل  �لو�صية 
�مل��رر�ت  و  �ملرفوعة  �ملطالب 

. �ل�رس�ب  لتوقيف  �لكافية 
�لولئية   �لوكالة  عمال  و�أ�صدر  

ملدة  بالإ�رس�ب   �إ�صعار  لئحة  
���ص��ب��وع  ي���ام م��ن ك��ل �أ ث���الث �أ
حت�صلت  فيفري   17 ي��وم  منذ 
منها  ن�صخة  على  �لتحرير"   "
�مل��ط��ال��ب��ة  مت��ت  خ��الل��ه��ا  م��ن   ،
ب��ت�����ص��وي��ة ج��م��ي��ع �مل��خ��ال��ف��ات 
�ملوقعة  �لتفاقية  عن  �لناجتة 
رجعي  ثر  باأ  ،  2014 �صنة  يف 
و  ليا  �آ �لفقية  �لرتقية  تفعيل  و 
كما   2014 �صنة  من  �حت�صابها 
بنظام  �لعمل  ب��اإع��ادة  طالبو� 
د�رية  �لإ �ملهام  عن  �لتعوي�صات 
مت  ج��م��اع��ي  ح��ق  و  كمك�صب 
يف  �ل�����رسوع  و  عليه  �للتفاف 
�حلالية  لالتفاقية  مالحق  �عد�د 
و�لنقائ�س  �لختاللت  لتد�رك 
ليطالبو�  و   ، ت�صمنتها  �لتي 
�تفاقية  م�صودة  بتح�صري  �أي�صا 
م�صتوى  �ىل  ت��رق��ى  ج��دي��دة 
�لجتماعية  و  �ملهنية  �لتطلعات 
جمموعة  مر�جعة  و   ، للعمال 
�صنف  لكل  �ل�صتدللية  �لنقاط 
�لنقطة  قيمة  رفع  مع   ، درجة  و 
دي��ن��ار   55 �إىل  �ل���ص��ت��دلل��ي��ة 
�إىل  �لنقل  ، و رفع منحة  جز�ئري 

900 دج   ( �ل�صلة  ، منحة   200%
 ( �إىل  �لوحيد  �لأج��ر  و   ) يوميا 
يف   DAIP بادماج   ، دج(   6000
منحة  �در�ج  و   ، �لقاعدي  �لجر 
جلميع  �ل�رسر  منحة  و  �ل�صباك 
�ليل  �لعالم  باأجهزة  �ملتعاملي 

.
خالل  �ل��وك��ال��ة  ع��م��ال  وط��ال��ب 
�لعتبار  ب��اإع��ادة  �لوثيقة  ذ�ت 
ل��ع��م��ال �ل���وك���ال���ة �ل��وط��ن��ي��ة 
بقية  مع  م�صاو�تهم  و  للت�صغيل 
�لعمل  لوز�رة  �لتابعة  �لهيئات 
خا�صة  و  �لجتماعي  �صمان  و 

. منها  �ل�صناديق 
ن��ه��م  ك��م��ا �أك����د  �مل�����رسب��ون �أ
ل��ن ي��رت�ج��ع��و� ع��ن �لإ����رس�ب 
�لإج��م��اع  مت  �ل��ذي  �لأ�صبوعي 
مطالبهم  تتحقق  مل  م��ا  عليه 
�لنظر  يعد  مل  وم��ا  �مل�����رسوع��ة 
�جلماعية   �لتفاقية  يف  �لكلي 
�لعمال  يخدم  مبا   2019 ل�صنة 
لطالبي  خدمات  من  يقدموه  وما 

. �ل�صغل  منا�صب 
هنية بوطيب 

�لتابعي  �ل�رسطة  عنا�رس  متكن 
ولي��ة  ب��اأم��ن  �مل�صالح  ملختلف 
متورطا   41 توقيف  من  �لو�دي 
جز�ئي  طابع  ذ�ت  ق�صايا  يف 
�أو�م��ر  مب��وج��ب  عنهم  مبحوث 
تنفيذ  و�إح�صار  ،�صبط  ق�صائية 
بدنية   و�كر�هات  ق�صائية  �أحكام 

.2020 فيفري  �صهر  خالل 
��صتغالل  بعد  جاءت  �لعمليات 
�مل�صتقاة  للمعلومات  م��ث��ايل 
حمكمة  ع��م��ل  خ��ط��ط  وو���ص��ع 
من  �مل�����ص��ل��ح��ة  ع��ن��ا���رس  مت��ك��ن 
مبوجب  عنهم  �ملبحوث  توقيف 
يف  لتورطهم  ق�صائية  �أو�م���ر 
تنوعت  جز�ئي  طابع  ذ�ت  ق�صايا 
باملخدر�ت،تكوين  �ملتاجرة  بي، 
�لإع��د�د  لغر�س  ���رس�ر  �أ جمعية 
لرت���ك���اب ج��ن��اي��ة،�ل�����رسق��ة 
�لك�رس  و  �لليل  بظرف  �ملقرتنة 
�قتحام  مركبة،  ��صتح�صار  و 
و  �ل�رسب  جنحة  منزل،  حرمة 
بي�س،  �أ ب�صالح  �لعمدي  �جلرح 
�لعديد  و  �صكر  حالة  يف  �ل�صياقة 
ليتم  �ل�صلة،  ذ�ت  �جلر�ئم  من 
للموقوفي  جز�ئية  ملفات  �إجناز 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  وتقدميهم 

. ملخت�صة �
و ينجح يف تفكيك جماعة اأ�صرار متتهن 

ال�صرقة بالعنف يف �صوق ليبيا
م����ن  ك��م��ا مت��ك��ن ع��ن��ا���رس �لأ
خالل  بالو�دي  �لثاين  �حل�رسي 
من  �مل��ا���ص��ي��ة  �لقليلة  ي����ام  �لأ

تتكون  �أ�رس�ر  جمموعة  توقيف 
�أعمارهم  ترت�وح  فر�د  �أ ثالثة  من 
ميتهنون  �صنة   34 و   22 ب��ي 
مرتادي  �صد  بالعنف  �ل�رسقة 

. �ملدينة  بو�صط  ليبيا  �صوق 
�إىل  تعود  �لعملية  تفا�صيل   
بدورية  �مل�صلحة  عنا�رس  قيام 
على  �مل���دين  ب��ال��زي  روت��ي��ن��ي��ة 
حيث  ل��ي��ب��ي��ا  ���ص��وق  م�����ص��ت��وى 
�أ�صخا�س   03 �نتباههم  ليثري 
عملية   ل��ت��ن��ط��ل��ق  م�����ص��ب��وه��ي 
لتحركاتهم  �لرت�صد  و  �ملر�قبة 
�لأزق���ة  �ح���د  دخ��ل��و�  �أن  �إىل 
متلب�صي  توقيفهم  ليتم  �ل�صيقة 
بجرم  �لقيام  حماولتهم  ث��ن��اء  �أ
�مل�صتبه  �ملو�طني،  لأحد  �ل�رسقة 
لعملية  �إخ�صاعهم  بعد  فيهم 
عرث  �لقانونية  �جل�صدي  �لتلم�س 
بي�صاء  �أ�صلحة  على  بحوزتهم 
حتويلهم  ليتم  حالقة(   )�صفر�ت 
مل��ق��ر �مل�����ص��ل��ح��ة ل���ص��ت��ك��م��ال 
��صتيفاء  .بعد  �لتحقيق  عملية 
مت  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة 
للموقوفي  جز�ئي  ملف  �إع��د�د 
م������ام �جل���ه���ات  وت���ق���دمي���ه���م �أ
قليميا  �إ �ملخت�صة  �لق�صائية 
�أ�رس�ر  جمعية  تكوين  جرم  عن 
بالتعدد  �ل�رسقة  جنحة  لالإعد�د 
عدة  �أو  �صالح  حمل  حماولة  و 
�ل�صاد�س  �ل�صنف  من  �أ�صلحة 

�رسعي. مرر  دون 
علي حممد 

مدير املوؤ�ص�صة العمومية لل�صحة اجلوارية 19 مار�ص بالوادي يوؤكد:

�صرورة اتخاذ الحتياطات الالزمة 
للت�صدي لفريو�ص كورونا

للمطالبة بفتح منا�صب الإدماج باملوؤ�ص�صات العمومية

جامعيون وبطالون يحتّجون اأمام مقّر الولية املنتدبة يف املغري

قالوا اأن الوعود و اجلهود التي تقدمها اجلهات الو�صية ل ترقى اإىل م�صتوى املطالب املرفوعة

توا�صل اإ�صراب عمال وكالة الت�صغيل بالوادي لالأ�صبوع الثالث

مبوجب اأوامر ق�صائية

م�صالح اأمن الولية توقف 41 مبحوثا 
عنهم ق�صائيا خالل �صهر فيفري
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طفل  500 و  �صخ�ص  األف   38 عن  يزيد  ما  ••  تلقيح 

ق�صنطينة �صجلت �صفَر حالة لفريو�ص كورونا 
منذ ظهوره يف اجلزائر

علجية عي�ص
----------------

رئي�س  عقدها  عمل  جل�صة  يف  
�ل�صعبي  باملجل�س  �ل�صحة  جلنة 
�لدكتور  ق�صنطينة  �ل��ولئ��ي 
م�صاء  �ع���ر�ب  ب��ن  �ل��ل��ه  ع��ب��د 
�جل��اري  م��ار���س    02 �لإث��ن��ي 
�ملجل�س  رئي�س  م��ن  بطلب  و 
عبد  �ل�صيد  �لولئي  �ل�صعبي 
يف  لالإ�رس�ع  بو�صبع  �لرحمن 
�ل�صحي  �ل��و���ص��ع  ت�صخ�س 
فريو�س  ظهور  بعد  بالولية 
جز�ئرية،  وليات  بعدة  كورونا 
مدير  بح�صور  طبي  فريق  �أكد 
�أنه  بالنيابة  �ل�صكان  و  �ل�صحة  
ن�صبت  �لفريو�س  ظهور  منذ 
هيئة  بالولية  �ل�صحية  �مل�صالح 
م�صتوى  على  للمتابعة   خا�صة 
�ل�صت�صفائية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�لعالج،   مر�كز  و  و�ل�صيدليات 
ح��ر�ري��ة،  ك��ام��ري�ت  و�صع  م��ع 
بعمليات  تقوم  �أج��ه��زة  ه��ي  و 
�لأ�صعة  با�صتخد�م  �لت�صوير 
�ل�صوء  عن  بدل  �حلمر�ء  حتت 
فريق  تخ�صي�س  مع   ، �ملرئي 
حالة  و�إع����الن  متنقل،  طبي 
�ل���ط���و�رئ، ك���ون �ل��ف��ريو���س  
ينقل  �أن  باإمكانه  )ك��ورون��ة( 
  )02  ( �صخ�صي  من  �ل��ع��دوى 
و�حدة  دفعة  �أ�صخا�س   05 �إىل 
 ( �لعدوى  �أج��و�ء  توفر  حالة  يف 
�لطبيبة  �أ�صارت  و  �لحتكاك(، 
ت�صجل  مل  �لآن  ح��د  �إىل  �أن���ه 

�ل�صكان  و  �ل�صحة  مديرية 
بالفريو�س  �إ���ص��اب��ة  ح��ال��ة  �أي 
�صعب  �لو�صع  لكن  بالولية، 
باإمكان  و  ح�صبها  جد�  خطري  و 
�صجلت  بعدما  �إ�صابات،  حدوث 
يخ�صع  �إ�صابات    03 �جلز�ئر 
�ل�صحي  للحجر  حاليا  �أ�صحابها 

للولية. �لتابع  بامل�صت�صفى 
�لفريو�س  خ�ص�صت  ملو�جهة  و   
�ل�صكان  و  �ل�صحة  مديرية 
م�صلحتي  ق�صنطينة   بولية 
�إحد�هما  �مل��ع��دي��ة،  ل��الأم��ر����س 
�جلامعي،  بادي�س  �بن  مب�صت�صفى 
و  �لبري،  مب�صت�صفى  �لثانية  و 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  �لعمل 
�جل��ه��ات  و  �مل��دن��ي��ة  �حل��م��اي��ة 
م�صتوى  على  خا�صة  �لأمنية  

�حلالت  لنقل  �حل��دود   و  �ملطار 
حجرة  �إىل  ف��ي��ه��ا  �مل�����ص��ك��وك 
من   كاٍف  عدد  توفري  مع  �حلجر، 
�أول  كانت  �لوقائية،  �لكمامات 
�إ�صابة  �جلز�ئر  يف  ظهرت  حالة 
با�رست  �أين  بالفريو�س،  �إيطايل 
بو�صع  �لعمومية  �ل�صلطات 
ملو�جهة  خا�صة  ��صرت�تيجية 
�ل�صحة  مدير  ح�صب  �لظاهرة، 
�ل�صلطات  ق��ام��ت  ب��ال��ن��ي��اب��ة،  
عن  يزيد  ما  بتلقيح  �لعمومية 
 500 تلقيح  و  �صخ�س  �ألف   38
طفل،  موؤكد� �أنه منذ 25 جانفي 
م�صاحله  و�صعت  �مل��ن�����رسم، 
ت�صكيل  و  ح��ر�ري��ة  ك��ام��ري�ت 
رئي�س  �أم��ا  متنقل،  طبي  فريق 
�ل�صعبي  باملجل�س  �ل�صحة  جلنة 

بن  �لله  عبد  �لدكتور  �لولئي 
�عر�ب، فقد �أكد �أن �لفريو�س غري 
معروف و لكنه �رسيع �لنت�صار، 
�لعطلة  تعجيل  ذلك  يف  مقرتحا 
تقدميها  و  للتالميذ  �ملدر�صية 
تنظيم  �مل��ح��دد،  تاريخها  على 
للمتنقلي  حت�صي�صية  حمالت 
 ( �جلماعية  �لنقل  و�صائل  عر 
�صيار�ت  �لرت�مو�ي  �حلافالت، 
�مل�صاجد  د�خ��ل  وحتى  �لأج��رة( 
�لتي  و  �لعدوى،  �نتقال  لتفادي 
�لأن��ف  ر���ص��ح  ط��ري��ق  ع��ن  تتم 
عن  �مل�صابي  �إبعاد  و  و�لعط�س 
يف  و�صعهم  و  �مل�صت�صفيات 
مع  �لتعامل  و  بعيدة،  موؤ�ص�صات 

�صديد. بحذر  �لظاهرة 

اأكدت م�صالح مديرية ال�صحة و ال�صكان بولية ق�صنطينة اأنه اإىل حد الآن مل ت�صجل اّية حالة لفريو�ص كورونا  بالولية، و قد 
عملت ال�صلطات الولئية على و�صع �صبكة مراقبة و متابعة دقيقة و م�صتمرة  للوقوف على احلالت ايل ميكن ظهورها فجاأة عن 
طريق حتليل الدم ملعرفة الأ�صخا�ص املعر�صني لالإ�صابة بالأمرا�ص اخلطرية، �صواء من فريو�ص كروونة اأو احلالت الأخرى 
كالنزلت املعقدة و النزلة اخلنزيرية ، كون هذه النزلت عادة ما تنتقل اإىل الإن�صان و تنت�صر ب�صرعة فتنتقل من �صخ�ص 

لآخر فيثري قلق الأجهزة ال�صحية...

ال�صكان و  ال�صحة  مديرية  مع  بالتن�صيق  الولئي  ال�صعبي  باملجل�ص  ال�صحة  توقيف8 اإطارات بتهمة التالعب مبلف الت�صغيل جلنة 

مبديرية  �لإعالم  خلية  بيان  �أفاد 
فرقة  �أن  منه  تب�صة  ولية  �أمن 
لأم��ن  �لق�صائية  �ل�����رسط��ة  
متكنت  تب�صة،  ولية  �لعوينات 
 8 توقيف  من  �لأول  �أم�س  يوم 
�إطار�ت . وهذ� بعد �لتحقيق يف 
�لت�صغيل  وكالة  هزت  ف�صيحة 
�لونزة. بد�ئرة  مقرها  �لكائن 
�لق�صية  �أط��ر�ف  تقدمي  مت  حيث 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أم���ام 
�لإقليمية،  �لعوينات  حمكمة 
 5 بينهم  ث��م��ان��ي��ة،  وع��دده��م 
�لبلدي  �ملجل�س  يف  منتخبي 
مديري  و  �ملجمد،  �لعوينات  يف 
فرع  �لت�صغيل  وكالة  و  مدر�صة 
و  بالتزوير  تتعلق  بتهم  �لونزة، 
�ملال  تبديد  و  �ملزور  ��صتعمال 
�صفة  و�نتحال  و�مل�صاركة  �لعام 

. �لغري 
�لتي  �لتحقيقات  �أننّ  ي��ذك��ر 
معلومات  على  بناًء  �نطلقت 
م�����ص��ب��ق��ة، ك�����ص��ف��ت وج���ود 
ملف  يف  وخ��روق��ات  تالعبات 
على  �لت�صغيل  قبل  ما  عقود 
�لبلدية  م�����ص��ال��ح  م�����ص��ت��وى 
�أ�صخا�س،  بتقا�صي  متعلقة 
�صهرية  لرو�تب  �صجي  بينهم 
منا�صب  دون ح�صورهم يف  من 

�ل��ع��م��ل وف���ق �ل��ع��ق��ود �ل��ت��ي 
�مل�صالح  م��ن  عليها  حت�صلو� 
�رسطة  حما�رس  ح�صب  �ملعنية.و 
�لتي  �ل��ع��وي��ن��ات،  د�ئ���رة  �أم��ن 
�ت�صح  فقد  �لق�صية،  عاجلت 
�أ�صخا�س،  ثالثة  وج��ود  �أي�صا 
عليه  حكم  و�صجي  فتاتان  هم 
منها  ق�صى  �صجًنا  ب��ع��ام��ي 
�لعفو  من  ��صتفادته  قبل  �صنة، 
يتقا�صون  ظ��ل��و�  �ل��رئ��ا���ص��ي، 
بانتظام  �صهر  ك��ل  �أج��وره��م 
�لعمل،  عن  �لكلي  غيابهم  رغم 
لإثبات  بالتوقيع  قيامهم  وعدم 
�لتحقيقات  �أ�صافت  �حل�صور.و 
�أر�س  خارج  �أخرى  فتاة  وجود 
و  فرن�صا،  يف  وحتديًد�  �لوطن 
�لت�صغيل  �أجرة  تتقا�صى  ظلت 
ومن  �نقطاع  دون  من  بانتظام 
�إىل  بالبلدية،  ح�صورها  دون 
�لتحقت  �أخ���رى  �صيدة  جانب 
�أخ��رى  بوظيفة   2013 �صنة 
وب��ق��ي��ت م�����ص��ج��ل��ة ب��ق��و�ئ��م 
وتتقا�صى  �صنة  منذ  �لت�صغيل 
�نتظار  يف  �ل�صهرية،  �أجرتها 
وكيل  ط��رف  من  �مللف  �إح��ال��ة 
�جل��م��ه��وري��ة ع��ل��ى ق��ا���ص��ي 

لتحقيق. �
�لزين  حممد  �صو�صة 

دفع مرتبات 3 اأ�صخا�ص بع�صهم يف 
ال�صجن و فرن�صا يف العوينات بتب�صة

د�ئ��رة  �أم��ن  م�صالح   متكنت  
�مل�صيلة  ولي��ة  باأمن  بو�صعادة 
وع�رسين  �إث��ن��ي  توقيف  م��ن 
�مر�أة،  بينهم  من  �صخ�صا   )22(
مابي18  �أع��م��اره��م  ت����رت�وح 
تكوين  بتهمة  �صنة،    57 و 
�ل�رسقة  متتهن  ����رس�ر  جمعية 
و�ن��ت��ح��ال ���ص��ف��ة �ل��غ��ري  ومت 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  تقدميهم 
�ل�رسقة،  يخ�س  �ملخت�صة.فيما 
عدة  �مل�صالح  ذ�ت  عاجلت  فقد 
نقال  هاتف  ب�رسقة  تتعلق  ق�صايا 

�أ�رس�ر،�ل�رسقة  جمعية  تكوين 
بظريف  �مل��ق��رتن��ة  �مل��و���ص��وف��ة 
و��صتح�صار  و�لتعدد  �لك�رس 
�صقة  د�خل  من  �ل�رسقة  مركبة، 
و��صتعمال  �لليل  ظريف  بتو�فر 
�ل�رسقة  م�صطنعة،  مفاتيح 
ب�صالح  �لتهديد  طائلة  حت��ت 
�أب��ي�����س و�ل�����رسق��ة م��ن د�خ��ل 
فيها13�صخ�صا  ت��ورط  منزل 
و   18 مابي  �أعمارهم  ت��رت�وح 
ملفات  �إجناز  مت  حيث  �صنة،   29
�أمام  وتقدميهم  �صدهم  ق�صائية 

�إي��د�ع  مت  حيث  �ملحلية  �لنيابة 
�لرتبية  �إعادة  مبوؤ�ص�صة  منهم   03
�ل�صياق  نف�س  ببو�صعادة.ويف 
ع��دة  �مل�����ص��ال��ح  ذ�ت  ع��اجل��ت 
و�جلرح  بال�رسب  تتعلق  ق�صايا 
تكوين  �أبي�س،  ب�صالح  �لعمدي 
�لإع��د�د  بغر�س  �أ���رس�ر  جمعية 
�لتحطيم  منزل  �قتحام  جلناية 
�لعمدي مللك �لغري، جناية و�صع 
م�صكون  مبنى  د�خل  عمد�  �لنار 
غري مملك له، �لن�صب و�لحتيال، 
�صالح  �لغري، حمل  �نتحال �صفة 

�لأمانة  خيانة  حمظور،  �أبي�س 
فيها  تورط  نظامية  هيئة  و�إهانة 
بينهم  من  �أ�صخا�س   )09( ت�صعة 
 20 �أعمارهم مابي  �مر�أة ترت�وح 
�أين  �مر�أة،  بينهم  من  �صنة  و45 
�صدهم  ق�صائية  ملفات  �إجناز  مت 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  وتقدميهم 
�إيد�ع  مت  حيث  �إقليميا  �ملخت�صة 
�لعقابية  باملوؤ�ص�صة  04�أ�صخا�س 
�مر�أة  و�صع  مت  بينما  ببو�صعادة، 

�لق�صائية. �لرقابة  تد�بري  حتت 
مغي�س ب 

معاجلة عدة ق�صايا خا�صة ب�صرقة املنازل بامل�صيلة 

لدى  �لتحقيق  قا�صي  �أم��ر 
)�مل�صيلة(بو�صع  مقرة  حمكمة 
�ل�صعبي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
حتت  لتام�صة  �حل��ايل  �لبلدي 
يف  لتورطه  �لق�صائية  �لرقابة 
علم  ما  ح�صب  ف�صاد،  ق�صية 

ق�صائي. م�صدر  من 
باأن  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو���ص��ح 
�لعد�لة  ع��ر  متابع  �ملعني 
بالتزوير  تتعلق  ق�صية  يف 
للتالعب  �مل��زور،  و��صتعمال 
�أر���س  قطعة  منح  ق��ر�ر  يف 
لأحد  �لبلدية  بذ�ت  متو�جدة 

�صخا�س. �لأ
�لتحقيق  قا�صي  ...و��صتمع 
للمعني   مقرة  حمكمة  ل��دى 
يقرر  �أن  قبل  �صاعات،  عدة 

�لرقابة �لق�صائية  و�صعه حتت 
�إي�صاحه. مت  ما  ح�صب 

�مل�صيلة  و�يل  قرر  جهته،  من 
�ل�����ص��ي��خ �ل��ع��رج��ا ت��وق��ي��ف 
�ل�صعبيي  �ملجل�صي  رئي�صي 
و�صيدي  يلمان  لبني  �لبلديي 
مهامها  ممار�صة  ع��ن  عامر 

�لنتخابية.
�لتوقيف  ق��ر�ر  ي�صمل  كما 
�لنتخابية  �ملهام  ممار�صة  عن 
�ملجل�س  يف  �آخرين  �أع�صاء   4
ل�صيدي  �ل��ب��ل��دي  �ل�صعبي 
ع���ام���ر، ب�����ص��ب��ب وق��وع��ه��م 
�ملتابعة  ت��د�ب��ري  طائلة  حت��ت 
من  علم  ما  ح�صب  �لق�صائية، 

�مل�صيلة. ولية  م�صالح 
ق/�س

و�صع مري لتام�صة حتت الرقابة 
الق�صائية بامل�صيلة 

�أفاد بيان خلية �لإعالم باملجموعة 
بتب�صة  �لوطني  للدرك  �لولئية 
�لإقليمية  �لفرقة  عنا�رس  �أن 
و  باحلمامات  �لوطني  للدرك 
�ىل  وردت  معلومات،  على  بناًء 
�صيارة  وجود  مفادها  م�صاحلها 
لأور�ق  بالرتويج  �صائقها  يقوم 
�لوطنية  �لعملة  م��ن  ن��ق��دي��ة 
 ، م���زورة  ت��ك��ون  �أن  �ح��ت��م��ال 
�حلمامات/تب�صة،  بلدية  بو�صط 
دوري��ة  ت�صكيل  مت  �إث��ره��ا  على 
�لإقليمية  �ل��ف��رق��ة  �أف���ر�د  م��ن 

�إىل  ب�رسعة  و�لتنقل  باحلمامات  
�ملركبة  �أين مت ر�صد  �ملكان،  عي 
و   ، حتركاتها  مر�قبة  و  �ملذكورة 
توقيفها  بو�صط بلدية �حلمامات 
، و بعد تفتي�س �ملركبة عرث على 
نقدية  �أور�ق   03 على  متنها 
ج   2000د  فئة  �لوطنية  بالعملة 
نقل  و  �ملايل  �ملبلغ  حجز  ليتم   ،
�إىل  مر�فقيه،  و  و�صائقها  �ملركبة 
�لتحقيق يف  �لفرقة ملو��صلة  مقر 

ظروف عادية .
�لزين  �صو�صة حممد 

توقيف ثالثة �صبان بحوزتهم اأوراق 
نقدية فئة 2000 دج مزورة 

باحلمامات بتب�صة

�لق�صائية  �ل�رسطة  فرقة  متكنت 
�لتابعة  تي�صي  د�ئ���رة  لأم���ن 
هذ�  خالل  بجاية،  ولي��ة  لأم��ن 
�صخ�س  توقيف  من  �لأ�صبوع  
�لقتل  حماولة  ق�صية  يف  تورط 
�لده�س  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��ع��م��دي 

مدينة  م�صتوى  على  مبركبة 
جاءت  �لق�صية  تفا�صيل  تي�صي، 
ند�ء  �ل�رسطة  م�صالح  تلقي  بعد 
عن وقوع حادث مرور ج�صماين 
تي�صي،  مدينة  و���ص��ط  خطري 
م�صالح  �نتقلت  �ل��ف��ور  على 

نقل  مت  �أين  �ملكان  �إىل  �ل�رسطة 
حالة  يف  ك��ان  �ل��ذي  �ل�صحية 
للوعي  فاقد�  و  حرجة  �صحية 
�خلدمات  �ملتعددة  �لعيادة  �إىل 
مت  �إ�صابته  وخلطورة  بتي�صي. 
�جلامعي  �مل�صت�صفى  �إىل  حتويله 

�إىل  مبا�رسة  و�أدخ���ل  ببجاية 
يف  �جلر�حية،  �لعمليات  قاعة 
�ملركبة  على  �لعثور  يتم  مل  حي 
لذ  �لتي  و  �حلادث  يف  �ملت�صببة 

بالفر�ر.  �صائقها 
كرمي  .ت

توقيف �صخ�ص تورط يف ق�صية حماولة القتل العمدي عن طريق الده�ص 
بتي�صي ببجاية
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دخول 23 موؤ�ص�صة �صياحية اخلدمة العام اجلاري

علي  حممد 
------------------ 

ح�����ص��ب م���دي���ر �ل�����ص��ي��اح��ة 
لولية  �لتقليدية  و�ل�صناعات 
فاإن  بلقامي،  بلعبا�س  عمر  وهر�ن، 
وهر�ن،  بولية  �لفندقية  �حلظرية 
�صنو�ت  ب�صع  خالل  �صتتمكن 
لتت�صدر  من حتقيق قفزة نوعية، 
عدد  حيث  من  �لوطن  ولي��ات 
�لتي  �لنا�صطة  و�لفنادق  �لأ�رسة 
�ملعايري  وفق  �أغلبها  يف  �صتبنى 
�ل�صياحة  مدير  وك�صف  �لدولية، 
�ملخت�صة  �لولئية  �للجنة  �أن  عن 
ملفا   199 قبلت  ب��امل��دي��ري��ة، 
عر  فندقية  موؤ�ص�صات  لإجناز 
�ألف   31 نحو  �صتوفر  �لولية، 
 10634 �إىل  بالإ�صافة  �رسير، 
مدير  و�أ���ص��اف  عمل،  من�صب 
�جلديد  �ملخطط  �أن  �ل�صياحة 
�صتعتمد  وهر�ن،  بولية  للفندقة 
�لفنادق  على  �ملو�فقة  منح  على 
�ملعمول  باملعايري  تلتزم  �لتي 
�لبناء  نوعية  حيث  م��ن  ب��ه��ا، 
و�ل�صتقبال. و�خلدمات  و�جلودة 

عن  �ل�صياحة  مدير  ك�صف  كما 
�ل�صنة  �صت�صهد  �ل��ولي��ة  �أن 
 23 ��صتقبال   ،2020 �جل��اري��ة 
�صتوفر  ف��ن��دق��ي��ة،  م��وؤ���ص�����ص��ة 
من�صب  و530  �رسير�   1438
�لذي  �لوقت  يف  مبا�رسة،  عمل 

�ملزيد  ��صتقبال  �ملديرية  �صطرت 
خالل  �لفندقية  �ملوؤ�ص�صات  من 
تتوقع  حيث   ،2021 �ملقبل  �لعام 
موؤ�ص�صة   15 ��صتالم  �ملديرية 
وتوفر  �رسير�،  ب2136  فندقية 
خالل  �صغل  من�صب   700 نحو 
�صيتم  فيما  �لأول،  �ل�صد��صي 
فندقية  موؤ�ص�صة   17 ��صتالم 
�لثاين  �ل�صد��صي  خالل  �أخ��رى 
و�صتوفر   ،2021 �صنة  م��ن 
 1031 ون��ح��و  ���رسي��ر�   2834

�صغل. من�صب 
 ،2019 �صنة  �أن  �ملدير  �أو�صح 
��صتالم  �لأخ���رى  هي  �صهدت 
دخلت  ف��ن��دق��ي��ة  م��ن�����ص��اأة   12
�رسير�   2024 ووفرت  �خلدمة، 
مبا�رس،  �صغل  من�صب  و449 
�حلالية،  �لأرق���ام  وباحت�صاب 

�صتدخل  �لتي  ة  �لأ�رسنّ حجم  فاإن 
 ،2021 �صنة  نهاية  يف  �خلدمة 
ة و2281  �أ�رسنّ  4605 �صيقدر ب 
�لوقت  من�صب �صغل مبا�رس، يف 
�لفندقية  �حلظرية  تتوفر  �لذي 
 178 على  وهر�ن،  بولية  �ليوم 
�إجمالية  ��صتيعاب  بطاقة  فندقا 
لي�صل  17276 �رسير�،  تقدر ب 
�صنة  نهاية  يف  ة  �لأ�رسنّ جمموع 

21881 �رسير�. �إىل   ،2021
ب��خ�����ص��و���س خم��ط��ط �جل���ودة 
ك�صف  �صنتي،  منذ  عنه  �ملعلن 
عمل  �أن  عن  �ل�صياحة،  مدير 
ز�ل  م���ا  �مل��خ��ت�����ص��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
عمليات  خالل  من  متو��صال، 
لإدر�ج  و�لتفتي�س،  �لتح�صي�س 
�لفندقية  �ملوؤ�ص�صات  ك��ام��ل 
�لأ�صفار  ووك��الت  و�ملطاعم 

يعتمد  �ل��ذي  �ملخطط  �صمن 
ر�أ�صها  على  معايري،  عدة  على 
وتطبيق  رقمية  �أر�صية  توفر 
 23 ت�صجيل  مت  حيث  �ملعايري، 
وكالة  و14  فندقية  موؤ�ص�صة 
خمطط  يف  مطاعم  و3  �أ�صفار 
منح  جلنة  وبخ�صو�س  �جل��ودة. 
�أو�صح  و�لت�صنيف،  �لنجوم 
تتوفر  �ل��ولي��ة  �أن  �مل��ت��ح��دث 
فنادق   4 منها  فندقا،   178 على 
 4 من  فنادق  و8  جنوم   5 حتوز 
فندقية  موؤ�ص�صة   14 و  جن��وم 
�أن  �أ���ص��اف  فيما  جن��وم،   3 م��ن 
�لتي  �لفندقية،  �ملوؤ�ص�صات  جل 
وفق  �صتكون  ��صتالمها،  �صيتم 
مر�تب  يف  و�صت�صننّف  �ملعايري، 

5 جنوم م�صتقبال. �إىل   3 من 

الأ�صري  والعمل  التقليدية  وال�صناعات  ال�صياحة  مبديرية  الفندقية  املوؤ�ص�صات  لعتماد  الولئية  اللجنة  �صادقت 
األف   31 من  اأكرث  �صتوفر  فندقية،  موؤ�ص�صات  لإجناز  ملفا   199 على  اجلارية،  ال�صنة  بداية  منذ  وهران،  بولية 
23 موؤ�ص�صة فندقة حيز اخلدمة، �صت�صاهم  �صرير، يف الوقت الذي �صت�صهد ولية وهران خالل العام اجلاري، دخول 

بالولية. ال�صتقبال  رفع طاقة  يف 

199 ملفا لإجناز فنادق جديدة بوهران ب�صعار _ م�صعف لكل بيت _املوافقة على 

باليوم  �لح��ت��ف��الت  ع��رف��ت 
بولية  �ملدنية  للحماية  �لعاملي 
حيث  �أن�صطة.  ع��دة  تلم�صان 
خ��الل  �ل��ولي��ة  و�يل  �أ�����رسف 
�لثقافة  بد�ر  �جلاري  �لأ�صبوع 
على   ،  " علولة  �لقادر  عبد   "
�لعاملي  �ليوم  �إحياء  فعاليات 
�مل�صادف  �ملدنية"،  للحماية 
للفاحت مار�س من كل �صنة، حتت 

بيت". لكلنّ  "ُم�صِعف  �صعار 
ح�رسها  �لحتفال  هذ�  فعاليات 
�ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�صيد 
�لأمنية  �ل�صلطات   ، �لولئي 
وك��ذ�  �ملنتخبي  و  �ملحلية  و 
�إطار�ت وعنا�رس �حلماية �ملدنية 
�ل�صيد  �أ���رسف  حيث   ، للولية 
�لر�صمي  �لفتتاح  على  �لو�يل 
 ، �ملنا�صبة  بهذه  �ملقام  للمعر�س 
�أين ��صتمع لعر�س مف�صل حول 
و�لن�صاط  �لقطاع  م��وؤ���رس�ت 
ف  تعرنّ كما   ، للمديرية  �لعام 
و  �ملادية  �لو�صائل  خمتلف  على 
�ملدنية  للحماية  ملديرية  �لب�رسية 
ح�صيلة  عر�س  �إىل  �إ�صافة   ،
�ملدنية  �حلماية  وحد�ت  تدخالت 
�لتي  �لتح�صي�صية  �حلمالت  و 

�ل�صيد  ز�ر  كما   ، بها  ت��ق��وم 
للعتاد  معر�صا  باملنا�صبة  �لو�يل 
�مل�صتعملة  �ملادية  و�لو�صائل 
�ملدنية  �حلماية  فرق  طرف  من 
حو�دث  جمال  يف  تدخالتها  يف 
�لغابات  حر�ئق  مكافحة  �ملرور، 
يف  �ل��ت��دخ��ل   ، �لفي�صانات   ،
�إىل  �إ�صافة  �خلطرية  �لأو�صاط 

�لطبي. �لعتاد 
رفقة  �ل��و�يل  �أ���رسف   ذلك  بعد 
�ملحلية  و  �لأمنية  �ل�صلطات 
ت��ب  �ل��رنّ تقليد  م��ر����ص��م  ع��ل��ى 
مع  ترقيتهم،  متنّ��ت  ق��د  �ل��ذي��ن 
�لتقاعد  على  �ملحالي  تكرمي 
تكرمي  كذ�  و  �لرتب  خمتلف  من 
تلقو�  �لذين  �مل�صاركي  خمتلف 
لال�صعافات  تكوينية  دور�ت 

�لأولية.
ليح�رس �ل�صيد �لو�يل يف �لأخري 
عر�صا   ، له  �ملر�فق  �لوفد  رفقة 
نقل  عملية  حول  خا�صا  متثيليا 
بفريو�س  م�صابة  حالة  و�إ�صعاف 
م�صعفون  �أج���ر�ه���ا   ، ك��رون��ا 
خا�صا  تكوينا  تلقو�  متطوعون 

يف �مليد�ن .
بوتليتا�س ع   

اإحياء اليوم العاملي للحماية املدنية 
بتلم�صان 

�ملوؤ�ص�صة  عمال  ،�أم�س،  �أق��دم 
�لريفية  للهند�صة   �جلهوية 
بلعبا�س  ب�صيدي   " �لظهرة    "
بغلق  وقامو�  �لحتجاج  على 
�ملزرية  ظروفهم  ب�صبب  �لطريق 
لرو�تبهم  تقا�صيهم  عدم  جر�ء 
م�صت  �أ�صهر   05 ل  �ل�صهرية، 
ناقو�س  دق  �إىل  بهم  دف��ع  م��ا 
ب�صن  مهددين   موؤخر�  �خلطر  

ومطالبة  �حتجاجية،  ح��رك��ة 
�لعاجل  بالتدخل  �لفالحة  وزير 
ل�����ص��ب �أج���وره���م وت�����ص��وي��ة 
�لفرع  وك��ان  ،ه��ذ�  و�صعيتهم 
 900 لنحو  �ملمثل  �لنقابي 
غربية   ولي��ات  عدة  من  عامل 
للتكفل  ��صتغاثة  ند�ء  ه   وجنّ قد 
عن  و�لإف���ر�ج  �لعمال  بهوؤلء 
ظل  �لتي  �ل�صهرية  �أج��وره��م 

ه����وؤلء ي��ن��ت��ظ��رون��ه��ا ب��ف��ارغ 
�لفرع  نا�صد  كما   ، �ل�صر 
من  �ل��ف��الح��ة  وزي���ر  �لنقابي 
ت�صمح  �إج���ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ج��ل 
على  �ملرت�كمة  �لديون  مب�صح 
م�صاعدتها  ق�صد  �ملوؤ�ص�صة  
�لعديد  ن�صاط  ��صتئناف  على 
ن�صاطاها  �ملجمدة  وحد�تها   من  
�أخرى   ز�وية  ،ومن  �أ�صهر  منذ 

�جلهوية  �ملوؤ�ص�صة   مدير  �أو�صح 
م�صاحله  باأن  �لريفية   للهند�صة  
�ل��ع��دي��د من   ت�����رسف ع��ل��ى  
�ملنت�رسة   لها  �لتابعة  �مل�صاتل 
و�أكد  غربيةظ،  وليات   9 عر 
تعاين  �لتي  �ملالية  �ل�صائقة  �أن  
يف  �صببا  كانت  �ملوؤ�ص�صة،  منها 
تاأخر دفع �لأجور عد� بوليتي .
م.رم�صاين

عمال م�صاتل الظهرة يحتجون على تاأخر اأجورهم يف �صيدي بلعبا�ص 

لدى  �لتحقيق  قا�صي  �أم���ر 
بو�صع  رهيو  و�دي  حمكمة 
�لأ�صبق  �لبلدية  رئي�س  من  كل 
و�لكاتب  بالع�صل  لبلدية 
ورئي�س  �لبلدية،  لذ�ت  �لعام 
للبلدية  �لتقنية  �مل�صلحة 
وم��ف��ت�����س مب��دي��ري��ة �ل��رتب��ي��ة 
جانب  �ىل  بغليز�ن  �لوطنية 
�ملطمرن  بد�ئرة  �ملايل  �ملر�قب 
رئي�س  ��صتفاد  فيما  وممولي 
من  �حل���ايل  بالع�صل  ب��ل��دي��ة 
حيثيات  �ملبا�رس.  �ل�صتدعاء 
�ل��ق�����ص��ي��ة ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا 
�ملن�رسم  �ل��ع��ام  �أو�خ����ر  �إىل 
�لمنية  �مل�صالح  تلقت  حي 
م��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د ب��وج��ود 

ت�صيري  ���ص��وؤون  يف  جت��اوز�ت 
�ب��ر�م  منها  بالع�صل،  بلدية 
و�لتزوير  م�صبوهة  �صفقات 
وعليه  �مل���زور  و����ص��ت��ع��م��ال 
من   �ملخت�صة  �مل�صالح  با�رست 
 08 مع  وحتقيقاتها  حترياتها 
رئي�صي  بينهم  من  �أ�صخا�س 
ب��ل��دي��ة ب��ال��ع�����ص��ل �ل�����ص��اب��ق 
و�حل�����ايل و�ل��ك��ات��ب �ل��ع��ام 
�لتقنية،  �مل�صلحة  ورئي�س 
مبديرية  مفت�س  �ىل  �إ�صافة 
و�مل��ر�ق��ب  �لوطنية  �ل��رتب��ي��ة 
وتاجرين  �ملطمر  لد�ئرة  �ملايل 
�لق�صية  حتويل  بعدها  ليتم 

�لعد�لة. جهاز  �إىل 
ق/غ

و�صع مري بالع�صل بغليزان ال�صابق 
حتت الرقابة الق�صائية

ثنية  د�ئرة  �أمن  م�صالح  متكنت 
من  تي�صم�صيلت  بولية  �حل��د 
يف  خمت�صة  ب�صبكة  �لإطاحة 
�لأقر��س  و  �ملخدر�ت   ترويج 
حمور  عر  تن�صط  �ملهلو�صة  
عي  تي�صم�صيلت  ولي��ت��ي 
بيان  ح�صب  �لدفلى.�لعملية 
على  ب��ن��اء  مت��ت  �ل��ولي��ة  �أم���ن 
مفادها  معلومات،   ��صتغالل 

�لأ�صخا�س  من  جمموعة  قيام  
و  �مل��خ��در�ت  ت��روي��ج  و  ببيع 
لتقوم   ، �ملهلو�صة  �لأق��ر����س 
�لفرقة  عنا�رس  ث��ره��ا  �إ على 
حمكمة  �أمنية  خطة  بو�صع 
م��ن خ���الل ت��ر���ص��د حت��رك��ات 
من   مكنت  �ل�صبكة،  �ف���ر�د 
�لبالغ  و  فيهم  �مل�صتبه  توقيف 
ترت�وح  �أ�صخا�س  �صتة  عددهم 

�أع��م��اره��م ب��ي �ل��ع�����رسي��ن و 
 1733 حجز  و  �صنة  �لأربعي 
 ، �لعقلية  �ملوؤثر�ت  من  قر�صا 
�ملخدر�ت  من  غ��ر�م  و1090  
مبلغ  و   ، �مل��ع��ال��ج(  )�ل��ك��ي��ف 
 76  : م��ن  ب�اأكرث  يقدر  م��ايل 
ع��ائ��د�ت  م��ن  �صنتيم  مليون 
بالإ�صافة  �ل�صموم  هذه  ترويج 
�صياحية،  ���ص��ي��ارة  ح��ج��ز  �يل 

�أفر�د  تنقل  يف  ت�صتخدم  كانت 
هو�تف   07 ك��ذ�  و   ، �ل�صبكة 
ملفات  �إجن��از  مت  و  هذ�  نقالة. 
يف  �ملتورطي  �صد  ق�صائية 
�أم��ام   تقدميهم  و   ، �لق�صية 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
يف  �أ���ص��در  �ل��ذي  �حل��د،  ثنية 

بالإيد�ع.  �أو�مر  حقهم 
حميد زغارية 

حجز 1733 قر�صا من املوؤثرات العقلية و اأكرث من 1 كلغ  من الكيف بت�صم�صيلت 

�لطريق  ف�صيلة  �أف��ر�د  متكن 
باملجموعة  غرب  �رسق  �ل�صيار 
معاجلة  من  بغليز�ن  �لقليمية 
�ل�رسطة  ميد�ن  تخ�س  ق�صية 
خاللها  مت  �أي��ن  �لقت�صادية 
�لقمح  من  قنطار   190 حجز 
فرينة  ق��ن��ط��ار   140 �للي،
�لعملية   ، نخالة  50+قنطار 
�لف�صيلة  �أفر�د  قيام  �إثر  جاءت 
�ل�صيار  �لطريق  عر  بدورية 
مبحول  حت��دي��د�  غ���رب،  ���رسق 
ج��ر�ر  ت��وق��ي��ف  ي���ن مت  �أ ي��ل��ل، 
قادما  كان  مان،  نوع  طريقي 
بلدية  باجتاه  وهر�ن  مدينة  من 
مر�قبة  بعد  ب��غ��ل��ي��ز�ن،  يلل 
�خلا�صة  �لإد�ري�����ة  �ل��وث��ائ��ق 
�أن  تبي  وتفتي�صها  بال�صاحنة 

حو�يل  متنها  على  ينقل  �ملعني 
�لقمح  مادة  من  قنطار�   190
ح�صب  �مل��ط��ح��ون  غ��ري  �ل��ل��ي 
طرف  م��ن  �ملقدمة  �ل��ف��ات��ورة 
من  قنطار�   140 منها  �ل�صائق، 
كانت  �لتي  �للي  �لقمح  مادة 
من  قنطار�   50 ب����  مم��وه��ة 
��صتظهار  بعد   ، �لنخالة  مادة 
�ملعني  �أن  ت��ب��ي  �ل��ف��ات��ورة 
تخ�س  ف��ات��ورة  على  ي��ح��وز 
تنفيذ�   ، فقط  �لنخالة  م��ادة 
�إجن��از  مت  �لنيابة  لتعليمات 
�ملعني،  �صد  ق�صائي  ملف 
مع  عيني،  حجز  �لب�صائع  حجز 
�أمالك  مديرية  �إىل  ت�صليمها 

بغليز�ن. �لدولة 
ع�صام �بو 

حجز 190 قنطارا من القمح اللني 
بغليزان 

هني  ببلدية  م��وؤخ��ر�  �كُت�صف 
تلم�صان(  ولية  �صمال  كلم   60(
"�لنادر"  �لأ�صود  للرخام  موقع 
�أول��ي��ة  ك��م��ادة  ي�صتغل  �ل���ذي 
جم��ال  يف  ع��ال��ي��ة  قيمة  ذ�ت 
رئي�س  من  علم  ح�صبما  �لبناء 
�لبلدي.وذكر  �ل�صعبي  �ملجل�س 
هذ�  �أن  ل/و�أج/  ميلود  بوعزة 

قرية  من  بالقرب  �كت�صف  �ملوقع 
هني  ببلدية  حممد"  "�صيدي 
�لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  ط��رف  من 
�لأنو�ع  �أحد  ويت�صمن  للرخام، 
�للون  ذ�ت  �لرخام  من  "�لنادرة" 
بخطوط  �مل��زرك�����س  �لأ���ص��ود 
�إيطاليا  يف  �مل�صهورة  بي�صاء 
�جلز�ئر  كانت  �لذي  �لبلد  "،وهو 

�لأولية  �ملادة  هذه  منه  ت�صتورد 
�ل�صعبة".و�أ�صاف  بالعملة 
ياأتي  �جل��دي��د  �مل��وق��ع  ه��ذ�  �أن 
�لرخام  ��صتغالل  حظرية  لتدعيم 
باملنطقة ،  �لتي تتوفر �أي�صا على 
باأعايل  �لأبي�س  للرخام  موقعي 
جبل "تازرة " ببلدية هني؛ حيث 
مبادتي  بالوطن  ولية   46 ميونان 

�لرخام.  وطحي  �لرخام  ح�صى 
�ملكت�صف  �ملوقع  هذ�  و�صي�صمح 
مناطق  م��ن  عديد  ت��زوي��د  م��ن 
�لنادر،  �لأ�صود  بالرخام  �لوطن 
��صتري�د  فاتورة  تقلي�س  وكذ� 
ح�صبما  �خل��ارج  من  �مل��ادة  ه��ذه 

�مل�صدر. نف�س  �أبرزه 
ق/غ

اكت�صاف موقع للرخام الأ�صود "النادر" بهنني بتلم�صان 
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فيريا : "حان وقت م�صاهدة 
الن�صخة الأف�صل من اأدم 

ونا�ص"

ال�صحافة الفرن�صية ت�صتلم 
و ترفع الراية البي�صاء اأمام 

بلما�صي

ح�صام عوار يف الطريق 
لتمثيل "اخل�صر"

مباراة ودية جديدة للخ�صر يف فرن�صا
 نهاية ال�صنة

�سهدت القيمة الت�سويقية لنجوم املنتخب 
ـــذا خــلل  ــا كــبــريا وه ــاع ــف الــوطــنــي اإرت
التتويج  منذ  بالتحديد  و  احلــايل  العام 

بنهائيات كاأ�س اأمم اإفريقيا املا�سية .
املنتخب  لعــبــي  اأغــلــب  �سعر  ــاق  ف ــد  وق
مليون   10 قيمة  ــري  ــزائ اجل الوطني 
موقع  عنه  اأعلن  ما  ح�سب  وهذا  اأورو 
ــي املــخــتــ�ــس يف  ــامل ــع ــورد ال ــك ــس ــود� ه

الإح�سائيات .
مليون  اخل�سر  قــائــد  ت�سدر  وقــد 
مالية  بقيمة  ــذا  وه القائمة  حمــرز 
حل  كما   ، اأورو  مليون   60 اىل  و�سلت 
جنم نادي ني�س الفرن�سي يو�سف عطال 

ثانيا بقيمة 28 مليون اأورو .
ــوزي غــلم ثالثا  وحــل مــدافــع نــابــويل ف
اأورو و  23 مليون  بقيمة مالية و�سلت اىل 
حل عي�سى ماندي رابعا بقيمة و�سلت اىل 

. اأورو  مليون   20

بن  �سعيد  برنتفورد  نــادي  مهاجم  وحــل 
و�سلت  بقيمة  اخلام�س  املركز  يف  رحمة 
اأورو و بن نا�سر حل �ساد�سا  18 مليون  اىل 

بقيمة و�سلت اىل 17 مليون اأورو .
�سبعيني  بن  رامي  ال�سابع  املركز  يف  وجاء 

الثامن  املركز  اما   ، اورو  مليون   15 بقيمة 
كان لبغداد بوجناح بقيمة 11 مليون اورو 
�سليماين  اإ�سلم  للنجم  التا�سع  املركز  و   ،

بقيمة 10 مليون اورو .

ثور  بني  �سباب  عنا�سر  ــاد  ع
اليومية  التدريبات  اأجواء  اإىل 
فرباير   24 البلدي  امللعب  من 
مبــديــنــة ورقــلــة بــعــد راحــة 
يومني كاملني ، اأعطاها الطاقم 
ــق لــلعــبــيــه  ــري ــف ــل الـــفـــّنـــي ل
جنم  لقاء  اإرهـــاق  من  لتخل�س 
نقاطه  عـــادت  الـــذي  القليعة 
بذل  ــذي  ال ال�سحراء  لغزلن 
فيه هوؤلء جمهود اإ�سايف ور�سم 
للق�سم  �ــســعــوده  ــادي  ــن ال فيه 
للقاء  تــاأهــبــا  الــثــاين  الــوطــنــي 
�سي�سهد  الــذي  الأ�سبوع  جولة 
العا�سمة  اإىل  الفريق  تنقل 
يف  الأخ�سرية  ــاد  اإحت ملواجهة 
اإطار اجلولة الثالثة والع�سرين 

من البطولة.

لتفادي  خفيفة  حصص 
لقاء  في  الشديد  اإلرهاق 

األخضرية 

كانت  فقد   ، نف�سه  ــار  الإط يف   
الأول  اليوم  خلل  التدريبات 
الأ�سبوع  عمل  من  والفتتاحي 
مبثابة ح�سة خفيفة متثلت يف 
عمل بوا�سطة الكرات ومتارين 
يف   ، املناف�س  مرمى  اأمــام  اأي�سا 
العمل  حــجــم  زيــــادة  انــتــظــار 
هذا  يــعــود  ل  حتى  تدريجيا 
بال�سلب على �سحة ال�سبان لأنه 
مباريات  تنتظرهم  زالـــت  ل 
الثانية  املرحلة  يف  جّدا  �سعبة 
مـــن الــبــطــولــة والــفــريــق 
املحافظة  عــلــى  يــركــز 
الأوىل  املــرتــبــة  ــن  ع
ــاج  ــت ــال ــتــتــويــج ب ــل ل
تاأ�سرية  ك�سب  بعد 
للق�سم  ــود  ــع ــس ــ� ال

الثاين .  

جدد  الفنّي  الطاقم 
في  لالعبين  شكره 

األولى  الحصة 

ال�ستئناف  ح�سة  مبا�سرة  قبل 
مطول  الفّني  الطاقم  حتــدث 
املدرب  جدد  وقد  لعبيه   مع 
ال�سكر  عبارات  يخلف  �سيدي 
ا�ستثناء  دون  العنا�سر  جلميع 
ــم املـــبـــذول يف  ــوده ــه عــلــى جم
ــــــروح الــقــتــالــيــة  ـــدان وال ـــي امل
الفوز  وراء  كانت  التي  الكبرية 
عنا�سر  ــن  م املـــبـــاراة  بــنــقــاط 
القليعة  جنم  ال�سيف  الفريق 
م�سرف  ــه  ــوج ب ظــهــوره  بــعــد 
املحافظة  اأن  لهم  م�سريا   ، جّدا 
�سيمكنهم  الــظــهــور  ــذا  ه على 
يف  الأوىل  باملرتبة  الفوز  من 
حتّول  بعدما   ، البطولة  نهاية 
التاأ�سرية  ح�سم  مــن  الــهــدف 
الأوىل  باملرتبة  التتويج  اإىل 

للمجموعة الو�سطى. 

ينتظر  يخلف  سيدي   
العالقة   المستحقات  تسوية 

فقد   ، ل�سابقه  مغاير  ــار  اإط يف 
ــا  ــادرن ــس ــ� ــل م ــب ـــن ق عــلــمــنــا م
�سيدي  املــــدرب  اأن  املــوثــوقــة 
ــم  ــاق ــط ــف طـــلـــب مـــن ال ــل ــخ ي

متابعته  اأثناء  للفريق  الفّني 
العمل  الــيــومــيــة  لــلــتــدريــبــات 
العالقة  العلوات  ت�سوية   على 
موؤخرا  بها  فازوا  التي  للعبني 
تركيزهم  على  يحافظوا  حتى 
يف امليدان خ�سو�سا اأن مواجهات 
الفريق  �سيلعبها  اأخــرى  �سعبة 
يعد  لأنــه   ، وخارجه  مبيدانه 
يتقا�سى  الــذي  الوحيد  الباب 
م�ستحقاتهم  الــلعــبــون  منه 
حاجياتهم  بها  وي�سدون  املالية 
يجرب  مما   ، خ�سو�سا  اليومية 
ــــور  الأم ــــذ  اأخ ــى  ــل ع الإدارة 
بت�سوية  وتقوم  كبرية  بجدية 

الأمور العالقة يف اأقرب الآجال 
املمكنة.   

أبرز  براهيمي  الحارس 
التدريبات  عن  الغائبين 

اإلصابة  بداعي 

، ومـــن خــلل  ـــه  �ــســيــاق ذات يف 
اليومية  للتدريبات  ح�سورنا 
براهيمي  احلــار�ــس  اأن  تــبــني 
التي  الإ�سابة  من  يتخل�س  مل 
اأبعدته عن الت�سكيلة الأ�سا�سية 
لعبها  ر�سمية  ــاءات  ــق ل لــعــدة 
الديار،  ــارج  وخ داخــل  فريقه 
الثاين  الفر�سة للحار�س  وكانت 
مرة  ــل  اأج وقــد   ، فــار�ــس  ثليب 
بالتدريبات  التحاقه  اأخـــرى 
املجموعة  مع  العمل  ومبا�سرة 
ــام  ــت ــه ال ــل ــاث بــ�ــســبــب عــــدم مت
لل�سفاء ، مما اأثر على معنوياته 
يف  امل�ساركة  يف  ياأمل  كان  بعدما 
املرحلة  مــن  الأوىل  مــبــاريــات 
حتى   ، البطولة  مــن  الثانية 
تكون له مل�سات يف ر�سم ال�سعود. 

  
األمين  مع  كبير  تضامن 

للنادي  العام 

غــــزلن  عـــ�ـــســـاق  اأن  ـــدو  ـــب ي
ت�سييع  يــريــدون  ل  ال�سحراء 
ك�سب  وراء  كانت  التي  الأوراق 
تاأ�سرية ال�سعود للق�سم الثاين ، 
ال�سعود  ن�سوة  رغم  هذا  يحدث 
الفوز  بعد  اجلميع  يعي�سها  التي 
على جنم القليعة ، اإل اأن هوؤلء 
هباز  �سكرتريهم  ين�سوا  مل 
الأخ�سر الذي يعاين من املر�س 
، طــالــبــني مـــن املــــوىل الــعــايل 
من  ويعافيه  ي�سفيه  اأن  القدير 
هذا املكروه  حتى تكون عودته 
ملوا�سلة  للميادين  جّدا  �سريعة 
اإدارة  ــع  م ــس  ــل� ــاإخ ب مــهــامــه  

بني  مــن  تعتربه  الــتــي  الــنــادي 
قدمه  ما  دليل  ركائزها  اأبــرز 

للألوان منذ موا�سم عديد . 
   

يهنئون  سابقين  العبين   
النادي أسرة 

 
ت�سل  ال�سعود  تهاين  ــت  زال ل 
اإدارة النادي ومن جميع مناطق 
فرحتهم  عــن  تعبريا  الــوطــن 
�سجله  الــذي  اجلديد  بال�سعود 
املّرة  هذه  و�سل  حيث   ، الفريق 
تهاين من قبل لعبني �سبق لهم 
منا�سبات  يف  النادي  األوان  حمل 
من  �سعوده  يف  و�ساهموا  �سابقة 
مكانة لعب لها �سابقا اإىل اأخرى 
، يف �ــســورة حــامــل مــع الــنــادي 
املو�سم  خلل  اجلمهورية  كاأ�س 
عرباوي   2000/2001 الريا�سي 
حملوا  واإن  لهم  �سبق  واآخرون   ،
الألوان املوا�سم املا�سي يف �سورة 
ــري والــلعــبــني  ــوك احلــار�ــس ب
اأني�س  وباأعون  اإ�سلم  طواهري 
ور�ـــســـا الـــفـــار واملـــدافـــع دبــة 
لنوادي  يلعبون  واآخــرون  ربوح 
ــر لعـــب نـــادي  ــذك جمـــــاورة ن
تقرت عمار �سليل واآخرون يف 

فرق تلعب لأق�سام �سفلى .

تنشطوا  تلفزيونية  قنوات 
تهتم  اليوتيوب  على 

بالنادي 

تن�سط  القنوات  بع�س  توا�سل 
عـــلـــى مــ�ــســتــوى الــيــوتــيــوب 
بعدما  النادي  ب�سوؤون  اهتمامها 
للق�سم  ال�سعود  تاأ�سرية  ك�سب 
القنوات  هذه  اأن  دليل   ، الثاين 
ح�س�سا  اأعـــدت  التلفزيونية 
ك�سب  بــعــد  ــادي  ــن ــال ب خــا�ــســة 
تاأ�سرية ال�سعود للق�سم الثاين ، 
حتدث فيها اللعبون الأ�سا�سني 
بقيادة  الفّني  والطاقم  منهم 
املدرب �سيدي يخلف عن عوامل 
النجاح واأخرى التي �ساهمت يف 
وطموح  مبكرا  الفريق  �سعود 
بالبطولة  التتويج  بعد  النادي 
وغريها من التي تخ�س الفريق 
ن�سوة  يــعــيــ�ــس  زال  ل  ــــذي  ال

ال�سعود الآن .

ما  حققنا   ": ميموني 
ثمان  قبل  إليه  نطمح 

البطولة  نهاية  عن  جوالت 
 "

ل زالت عنا�سر �سباب بني ثور 
للق�سم  ال�سعود  اأفــراح  تعي�س 
اللعب  ــد حتــدث   ، وق الــثــاين 
املتاألق يف �سوف النادي  ميموين 
الــتــتــويــج  قائل  ــن  ــة ع ــام ــس اأ�
اجلزائرية  التحرير  ليومية 
هلل  احلمد    ": الّريا�سي  الق�سم 
تطلعات  م�ستوى  يف  كنا  مل  اأننا 
جّدا  ال�سعداء  الــنــادي  ع�ساق  
البطولة  يف  املبكر  بــاإجنــازنــا 
بثماين  املناف�سة  نهاية  وقبل 
زلنا  ل  اأيــ�ــســا  نحن   ، جـــولت 
كانت  الــتــي  الــفــرحــة  نعي�س 
مباراة  نهاية  بعد  جــّدا  كبرية 
له  ال�سعود  لأن  القليعة   جنم 
اأخفي  ل   ، ــّدا   ج خا�سة  نكهة 
رغم  الــتــاأ�ــســرية  ك�سب  عليك 
تكن  مل  اأنها  اإل  مبكرة  اأتت  اأنها 
دخولنا  �ساهم  وقد  اأبــدا  �سهلة 
البطولة  مــن  الــثــاين  الن�سف 
كما   ، مبكرا  معانقتها  يف  بقّوة 
لعبوا  الــذيــن  الأنــ�ــســار  اأ�ــســكــر 
علينا  يبخلوا  ومل  بــارزا  دورا 
املباراة  يف  خ�سو�سا  بت�سجيع  
ك�سبنا  التي  ال�سعبة  احلا�سمة  
نقاطها ب�سعوبة كبرية ، اأجدد 
ــد  واأوؤك لهم  �سكري  ــرى  اأخ مرة 
اأننا �سنحافظ على مرتبتنا  لهم 
من  ــوم  ي اآخـــر  حتى  املتقدمة 

يورو ماليني   10 الت�صويقية  قيمتهم  تفوق  جزائريني  لعبني   9

�صباب بني ثور 

غزلن ال�صحراء ي�صتاأنفون التدريبـــــــات للقاء الأخ�صرية 
مبعنويــــــــات يف ال�صمــــــاء 

�صبب غريب وراء رف�ص اأن�صيلوتي
 التعاقد مع بن نا�صر

النجم  انتقال  حول  جديدة  كوالي�س  عن  ليك�سف  كور�سي،  فابريزيو  الإيطايل،  اأمبويل  نادي  رئي�س  عاد 
اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر اإىل فريق اإي �سي ميلن خلل فرتة النتقالت ال�سيفية املا�سية مقابل 16.5 

مليون يورو.
واعرتف كور�سي، يف ت�سريحات نقلها موقع "توتو نابويل" الإيطايل، باأن لعب الو�سط ال�ساب كان قريبًا 
جداً من النتقال اإىل نابويل بعد املفاو�سات التي كانت متقدمة مع رئي�سه اأورييلو ديلورينتي�س، اإّل اأن 

املدير الفني ال�سابق للفريق كارلو اأن�سيلوتي رف�س ال�سفقة، بحجة اأن اللعب ق�سري القامة.
واأ�ساف: "اإىل جانب دي لورينزو، كان ديلورينت�س يريد �سم اإ�سماعيل بن نا�سر، وحددنا موعداً من اأجل 
التفاو�س على ال�سفقة، لكن اأن�سيلوتي جعله ُيغرّي كل �سيء، لأن هذا املدرب يحب لعبني ل يقل طولهم 

عن 1.85 مرت، واأقوياء بدنيًا، ولذلك مل يت�سل بي ديلورينتي�س مرة اأخرى".
اإذ  "املحاربني"، لكنه قّدم عر�سًا متاأخراً،  اأن يوفنتو�س كان يريد �سم جنم منتخب  كذلك ك�سف كور�سي 
بديل  لعب  عن  اأي�سًا  يبحث  كان  فالفريق  نا�سر،  بن  �سم  اأجل  من  يوفنتو�س  مع  اأي�سًا  "حتدثت  يقول: 

لبيانيت�س، اإل اأن عر�سهم جاء متاأخراً، بعدما كنت قد اتفقت على كل �سيء مع ميلن".
من جانب اآخر، و�سع موقع "هو�سكورد" املتخ�س�س يف الإح�سائيات اإ�سماعيل بن نا�سر �سمن قائمة اأف�سل 
لعبي الو�سط املراوغني يف الدوريات الأوروبية اخلم�سة الكربى، اإذ جاء ا�سمه يف املرتبة الرابعة بن�سبة 

باملائة.  82.6
% من   87.5 األكانتارا، �ساحب  الأملاين تياغو  املرتبة الأوىل لهذه الإح�سائية جنم بايرن ميونخ  وحّل يف 
املراوغات الناجحة، متبوعًا بلعب اأتلتيكو مدريد توما�س بارتي بن�سبة 86.8 %، اأما ثالثًا فقد جاء لعب 

ت�سيل�سي ماتيو كوفا�سيت�س بـ86.3 %.

الفرن�سية  الإعلم  لو�سائل  �سحفية  ت�سريحات  يف 
كثريا  فــيــريا  باتريك  ني�س  نـــادي  مـــدرب  اأثــنــى 
من  اإعتربه  اأين  ونا�س  اآدم  اجلزائري  لعبه  على 

اللعبني الكبار .
وقد ك�سف باتريك فيريا انه �سعيد باملو�سم الكبري 
هذا  ونا�س  اآدم  اجلزائري  النجم  يقدمه  بات  الذي 
يف  لها  تعر�س  التي  الإ�سابة  رغم  ني�س  مع  املو�سم 

وقت �سابق .
و�سرح باتريك فيريا قائل ” يجب على اآدم ونا�س 
ان يوا�سل تطوره مل يلعب كثريا مع ناديه ال�سابق 
نك�سة  اأتت  بعدها  ثم  مو�سمني  اآخر  خلل  نابويل 

اإفريقيا ”.
” لقد تعر�س ونا�س يف بداية  وتابع حديثه قائل 
املو�سم لإ�سابة على م�ستوى الركبة اأوقفت تطوره 

لكنه عرف كيف يعود بقوة ”.
ليختتم حديثه قائل ” اليوم اأن �سعيد من اأجل اآدم 
ملو�ستوياته  للعودة  القدرة  ميلك  لأنه  وهذا  ونا�س 
هو  ما  تقدمي  ميكنه  انه  اأعتقد  وانــا   ، احلقيقية 

اأح�سن م�ستقبل ” .

بان  الفرن�سية   + فـــووت  مــوقــع  اكــد 
الحتادية الفرن�سية لن ت�ستطيع 
ــول  ــس ال� ذوي  الــلعــبــني  مــنــع 
املنتخب  متثيل  من  اجلزائرية 

الوطني اجلزائري م�ستقبل.
يف  و  ــه  ــان ب املــوقــع  ذات  ـــد  اك و 
ــل عـــدم ا�ــســتــدعــاء هـــوؤلء  ظ
الـــلعـــبـــني لــلــمــنــتــخــب 
الفرن�سي ب�سبب تواجد 
النجوم  من  كبري  عدد 
الفرن�سي  املنتخب  مع 

.A
على  �سي�سعب  ــه  ــان ف
الفرن�سية  الحتادية 
اقناعهم  او  منعهم 
ـــل  ـــي ـــث بـــــــعـــــــدم مت
ما  اكــر  ان  و  اخل�سر 
القيام  ي�ستطيعون 
ــظ  ــغ ــس ــ� ــــو ال ــــه ه ب
ــرف  عــلــيــهــم مـــن ط
التي  الندية  ادارة 

يلعبون لها.
ــه  ــت ــه ج مــــــن  و 
ــائــل  كـــانـــت و�ــس
حملية  اعــــلم 
بان  اكـــدت  قــد 
بــلــمــا�ــســي يف 

بع�س اللعبني فــرنــ�ــســا لــلجــتــمــاع مع 
مع مزدوجي اجلن�سية حل�سم  مــ�ــســريهــم 

اخل�سر.

ان  ام�س  موثوقة  اإخبارية  م�سادر  اأكــدت 
ليون  اأوملــبــيــك  نــادي  مــيــدان  متو�سط 

ــب جــدا  ــري ـــات ق ــــوار ب ــام ع حــ�ــس
الوطني  املنتخب  متثيل  ــن  م

اجلزائري يف املواعيد املقبلة 
ــوان  ــن �ــســهــر ج ــة م ــداي و ب

.2020
فــاإن  املــ�ــســادر  ذات  وح�سب 

ح�سام عوار اأ�سبح قريب جدا 
اجلزائري  املنتخب  متثيل  من 

الم  بوطنه  ارتــبــاطــه  ب�سبب 
)اجلزائر( كما ان اللعب ل يريد 

تكرار �سيناريو بن زمية و فقري .
ابرز ما يعاين منه ح�سام عوار هو  و 

حال  يف  ليون  يف  التهمي�س  من  اخلوف 
اخل�سر  متثيل  يف  رغبته  عن  اعلن 

باأف�سل  الــلعــب  ميــر  حيث  حاليا 
فرتاته يف م�سريته الكروية.

له  �سبق  قــد  عـــوار  ح�سام  وكـــان 
ال�سبانية  الفئات  ل�سالح  اللعب 
لعب  اأنه  كما  الفرن�سي  للمنتخب 

لرديف املنتخب الفرن�سي .
الــقــرار  تــر�ــســيــم هـــذا  ويف حـــال 

اأف�سل  �سيكون  ــوار  ع ح�سام  ــاإن  ف
اإ�سافة للمنتخب الوطني اجلزائري 

الوطني  الــنــاخــب  ا�ــســبــال  ولكتيبة 
جمال بلما�سي .

كولومبية  �سحفية  تقارير  اأكـــدت 
يريدون  اإحتاديتها  من  م�سوؤويل  ان 
املنتخب  �سد  ثانية  مــبــاراة  برجمة 
ـــلل الــعــام  ـــري خ ـــزائ ــي اجل ــن ــوط ال

احلايل.
ـــائـــل الإعــــــلم  ــت و�ـــس ــف ــس ــ� وقـــــد ك
الكولومبية ان منتخبها الوطني يريد 
اإجراء مباراة ثانية �سد اخل�سر وهذا 

بعد جناح املباراة ال�سابقة .
الكولومبي  الإحتـــــاد  ان  ــت  ــاف ــس وا�
و  فرن�سا  يف  املباراة  هذه  اإجراء  يريد 
�سهر  وهذا  ليل  مدينة  يف  بالتحديد 

اأكتوبر القادم .
ـــــرية عند  الــكــلــمــة الأخ و�ــســتــكــون 
بلما�سي  جــمــال  الــوطــنــي  الــنــاخــب 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  لأن  وهذا 
يح�سر  الـــفـــرتة  ــك  ــل ت يف  �ــســيــكــون 

لنهائيات كاأ�س امم اإفريقيا .
اجلــزائــري  الــوطــنــي  املنتخب  وكـــان 
املنتخب  على  ــوز  ــف ال ــن  م متكن  ــد  ق
خلل  نظيفة  بثلثية  الكولومبي 
جمعت  الـــتـــي  ــابــقــة  ــ�ــس ال املــــبــــاراة 

املنتخبني .

لعب من اأ�صول جزائرية 
يوؤكد اقرتابه من متثيل 

"اخل�صر"
ُيقّدم املدافع 

الــــ�ــــســــاب، 
اأحــــــمــــــد 
ـــــة،  ـــــوب ط
مـــو�ـــســـمـــًا 

جــــيــــداً مــع 
بريوي  فريق 

بعد  البلغاري، 
ــام  ــظ ــن ـــه ب ـــل ـــي رح

كلوب  فريق  من  الإعـــارة 
ــدوري  ال من  اأق�سي  ــذي  ال البلجيكي،  ــروج  ب
هذا  يونايتد  مان�س�سرت  يد  على  الأوروبـــي 

املو�سم.
ــني  ــب ــلع ـــريه مــــن ال ـــغ ـــة ك ـــوب وميـــتـــلـــك ط
مع  اللعب  اإمكانية  املغرتبني،  اجلــزائــريــني 
األوان  عن  يدافع  اأن  اأو  ميلده،  حمّل  منتخب 
ل  ــذي  ال الأمـــر  وهــو  الأ�ــســلــي،  بلده  منتخب 
ح�سبما  �سنة   21 لــ�ــســاحــب  عقبة  يعترب 
�سحيفة  بها  خ�ّس  ت�سريحات  يف  عنه  ك�سف 

"والفوت" البلجيكية.
احتاد  من  ات�ساًل  تلقى  اأنه  طوبة  اأحمد  واأّكد 
كرة القدم اجلزائري، ملعرفة درجة ا�ستعداده 
"تلقيت  فقال:  ال�سحراء"،  "حماربي  لتمثيل 
واأكـــدوا  بــاجلــزائــر،  الــكــرة  احتـــاد  مــن  مكاملة 
اأتلقى  وقــد  ــرب،  ق عــن  يتابعونني  اأنــهــم  يل 

ال�ستدعاء قريبًا".
للمنتخب  ال�سنية  الــفــئــات  ــة  ــوب ط ــل  ــّث وم
موا�سلة  يف  ميــانــع  ل  اأنـــه  غــري  البلجيكي، 
م�سواره مع اجلزائر يف املنتخب الأول، فاأ�ساف: 
"�سحيح اأنني مل اأخرت م�ستقبلي الدويل ب�سكل 
�ساأوافق على متثيل اجلزائر يف  نهائي، لكنني 

حال طلب مني بلما�سي ذلك".
الدوري  يف  طيبا  م�ستوى  طوبة  اأحمد  وُيقّدم 
الثانية  احلالية،  جتربته  ُتعترب  اإذ  البلغاري، 
لوفر  لفريق  لعب  اأن  بعد  الإعــارة  طريق  عن 
النتقال  فر�سة  نيل  نحو  ي�سري  اإذ  البلجيكي، 
نحو ناد اأكرب، بعد ح�سوله على �سفة الدويل 

مع املنتخب اجلزائري.
جمال  اجلـــزائـــري،  الفني  ــر  ــدي امل ــاول  ــح وي
م�ستوى  على  ناجعة  حلول  اإيجاد  بلما�سي، 
الــقــوي، رفيق  املــدافــع  الــدفــاع، بعد اعــتــزال 
حلي�س، اذ جاءت قدرة طوبة يف اللعب كظهري 
اأي�سر اأو يف حمور الدفاع، لتمنح بطل اأفريقيا 

اإمكانية العتماد عليه يف اأكر من من�سب.

ت�صامن �صوف 

�صبان الت�صامن يف اأم�ص احلاجة 
لدعم اجلميع ماديا ومعنويا 

نادي تقرت 

الأن�صار ح�صروا التدريبات 
وطالبوا اجلميع بال�صعود للق�صم 

الثاين 

�سحيح اأن �سبان الت�سامن قد جتاوزا املرحلة ال�سعبة التي مروا 
بها عقب ت�سييع نقطتني ثمينتني اأمام مولودية باتنة ، بعدما 
عبيد  املــدرب  اأ�سبال  على  ال�سلبي  التعادل  الأخــرية  فر�ست 
اأن  اإل   ، اأوت ببلدية الوادي   20 فتحي مبيدانهم امللعب البلدي 
يجتاز  حتى  �سروري  من  اأكر  يبقى  واملعنوي  املــادي  الدعم 

الفريق حمنته وتزيد ن�سبة تركيز اللعبني يف امليدان .  

التدريبات    عن  يغيب  اللطيف  عبد  الحارس   

مواكبة  من  �سفيان  اللطيف  عبد  الثاين  احلار�س  يتمكن  مل 
اليومية لفريقه ت�سامن وادي �سوف عن تدريبات  التدريبات 
ال�سلف  مبدينة  الكائن  �سكناه  مقر  نحو  وتنقل  توقف  حيث   ،
عليه  خاله  اأي  اأ�سرته  اأفــراد  اأحدى  وفاة  ب�سبب  البلد  غرب 
رحمة اهلل ، وعليه تتقدم اأ�سرة النادي بتعازيها اخلال�سة لهذا 
الأخري املنتظر اأن يعود لأجواء الفريق قبل مواجهة ال�سبت 
اأمام �سباب حي مو�سى لتفادي وقوع اأي طار للأول �سوية يحي 

الذي يتمتع ب�سحة جيدة .

ثور  بني  صعود  بعد  بتهانيها  بعثت 

اإدارة ت�سامن �سوف ر�سالة تهاين عاجلة  يف �سياق اآخر ، بعثت 
لإدارة  نادي �سباب بني ثور، بعد بلوغ فريقها تاأ�سرية ال�سعود 
للق�سم الوطني الثاين قبل نهاية البطولة بعدة جولت والذي 
حتقق بف�سل التاألق امل�ستمر منذ بداية املو�سم الكروي اجلاري.  
اأحمد اأمني 

تابع عدد معترب من اأن�سار نادي 
التدريبية  احلــ�ــســة  ــرت  ــق ت

اجلاري   الأ�سبوع  من  الأوىل 
دون  ر�سالتهم  بعث  لأجــل 
الطاقمني  ـــاه  جت نــقــ�ــســان  
واللعبني  والفّني  الإداري 
الأ�سا�سيني  منهم  خ�سو�سا 

ح�سد  يف  ــوا  ــم ــاه ــس � ـــــذي  ال
 ، امليدان  يف  الإيجابية  النتائج 

جهودهم  م�ساعفة  طلبوا  حيث 
الفرق  �سمن  نــاديــهــم  يــكــون  حتى 

ال�ساعدة للق�سم الوطني الثاين عند ختام 
املناف�سة ، معللني كلمهم اأن الفر�سة ل زالت قائمة يف امليدان 
والتدارك �سروري يف اللقاءات التي �سيجريها الفريق مبيدانه 

وخارجه اأي�سا. 

المجاورة   الفرق  أنصار  حضور  يريدون 

يف �سياق مت�سل ، بعثوا الأن�سار بر�سائلهم عرب خمتلف و�سائل 
مبدينة  املحلية  النوادي  " لأن�سار  " الفاي�سبوك  منها  الإعلم 
اإحتاد   ، بوعزيز  �سيدي  جيل   ، النزلة  اإحتاد   ، �سورة  يف  تقرت 
اأن�سار  من  وغريهم  الطيبات   ، املقارين   ، تب�سب�ست   ، الزاوية 
التي  للمباريات  بقّوة  احل�سور  اأجــل  من  الأخـــرى  الــنــوادي 
مرحلة  مباريات  من  تبقى  فيما  مبيدانه  النادي  �سيجريها 
العودة ، لأن ال�ستفادة من نقاطها جتعل الفريق من بني الفرق 

التي �ست�سعد للق�سم الثاين .  

الخشنة  خميس  لقاء  على  كبير  تركيز 

نادي  لعبو  طوي  فقد  البطولة   من  القادمة  املواجهة  عن  اأما 
مقابل  بثلثية  امل�سيلة  وفاق  مباراة   هزمية  �سفحة  تقرت 
هدف واحد ، واأ�سبح تركيزهم الآن من�سب حول لقاء جولة 
امل�ستقبل  مبلعب  اخل�سنة  خمي�س  اإحتاد  اأمام  املقبل  الأ�سبوع  
مبدينة تقرت ، حيث يراهن اجلميع على ك�سب النقاط حتى 
ورقة  على  اللعب  موا�سلة  يف  قائمة  الفريق  حظوظ  تبقى 

ال�سعود للق�سم الوطني الثاين .
اأحمد اأمني  



اأحمد   - واأبنائه:  عقون  اجليالين  ال�صيد  يعلن 
اأيوب-  ال�صالم-  لينة  احلق-  )�صياء  واأبنائه: 
عبد  اخللود-  جنة  اخلالد-  حممد  الدين-  تقي 

الباري(.
وابنه:  ا�صماعيل  ب�صري-  فتيحة-  -م�صعودة- 
اإياد- يو�صف عن تغيري لقبهم العائلي من " عقون" 
لقبهم  وا�صرتجاع   AGOUN وبالفرن�صية    
  CHELBIوبالفرن�صية "�صلبي"  ال�صابق  الأ�صلي 
. فعلى كل من لديه اعرتا�ص عن هذا التغيري اأن 

املعنية. امل�صلحة  اإىل  به  يتقدم 

اعالن عن تغيري لقب عائلي
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مكتب الأ�صتاذة: �صماعية رقية حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة بريان 
اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء غرداية

الكائن مكتبها ب�صارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية
الهاتف: 24/56/24/ 029

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
ال�صيد)ة(:  الدائن احلاجز  لفائدة   -.32/2020 2020/01/28 حتت رقم:  باأمانة �صبط حمكمة غرداية يوم  املودعة  البيع  �صروط  قائمة  -بناء على 
يو�صف ابراهيم عبد الروؤوف بن بولنوار ال�صاكن بحي بابا ال�صعد الغربي ولية غرداية.- �صد املدين املحجوز عليه ال�صيد)ة(: ل�صقع �صمرية بنت علي 
ال�صاكنة بحي بابا ال�صعد الغربي ولية غرداية.- تعلن الأ�صتاة: �صماعنية رقية املح�صرة الق�صائية لدى اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء غرداية باأنها �صت�صرع يوم: 
10/03/2020 على ال�صاعة احلادية ع�صر والن�صف 11:30 �صباحا بقاعة جل�صات حمكمة غرداية يف عملية البيع باملزاد العلني للعقار املتمثل يف 3/1- 
الثلث �صياعا مع ل�صقع مليكة ول�صقع ر�صيدة من العقار املتمثل يف م�صكن به ثالثة غرف ومطبخ وحمام ومرحا�ص وبهو وطابق اأول به غرفة وبهو ومرحا�ص 
وحمام كائن بعيد لوبو بغرداية م�صاحته الجمالية اأربعة و�صتون )64م2 ( . وقد حدد الثمن الأ�صا�صي الذي قدره: ) 70.000.00( �صبعون األف دينار 
وامل�صاريف  الثمن  انعقاد اجلل�صة خم�ص  املزاد يدفع حال  الرا�صي عليه  فاإن  ال�صروط  املنوه عنها بدفرت  ال�صروط  اإىل  اإ�صافة  البيع:  �صروط  جزائري .- 
والر�صوم واحلقوق التنا�صبية على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�صاه 08 اأيام باأمانة �صبط املحكمة.- ملزيد من املعلومات: يرجى الت�صال مبكتب املح�صرة 
الق�صائية اأو اأمانة �صبط حمكمة غرداية.                                                                                                                                                                                                                     
      املح�صرة الق�صائية

Par décision n°43 du 09/02/2020 du Ministère de l’Energie. une autori-
sation définitive portant l’exercice de l’activité de stockage et de distri-
 bution de produits pétroliers )point de vente carburants( a été accordée
 à Monsieur Gachouche Mammar، sis au niveau de la sortie de Zelfana
vers Guerrara )CW201( commune de Zelfana  wilaya de Ghardaïa، con-

 formément aux disposition du décret exécutif n° 15-57 du 08 février
 2015 portant réglementation du stockage et de la distribution des
.produits pétroliers

اأول  يف  ح�صوريا  علنيا  الأ�صرة  �صوؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  حكمت 
عن  ال�صادر  احلكم  بافراغ  املووع1/  يف  الدعوى  بقبول  ال�صكل  يف  درجة  
حمكمة الوادي ق�صم �صوؤون الأ�صرة بتاريخ 2019/12/03 حتت فهر�ص رقم 
بكو�ص  مومن   الطبيب  املنجزة من طرف  بامل�صادقة على اخلربة   19/2154
رقم  حتت   2020/02/03 بتاريخ  املحكمة  �صبط  اأمانة  لدى  املودعة  بوبكر 
20/39 وبالنتيجة احلجر على املدعى عليها زرييط خديجة املولودة بتاريخ 
وتعيني  �صعيدة،  �صريط  واأمها  ر�صيد  حممد  لأبيها  بالوادي   1995/09/01
املالية  �صوؤونها  وت�صيري  لرعايتها  عنها  مقدما  خمتار  زرييط  �صقيقها  املدعي 
ومتثيلها اأمام خمتلف الهيئات الإدارية والق�صائية مبا ي�صمح به القانون.2/ 
مع  الوطنية،  باإحدى اجلرائد  لالإعالم  ن�صخة من هذا احلكم  بن�صر  الأمر  مع 
املدعى  ميالد  عقد  هام�ص  على  احلجر  مع  التقدمي  بافتتاح  بالتاأ�صري  الأمر 
املقدرة  الق�صائية  بامل�صاريف  املدعي  بالزام  لالإ�صهار.3/  بعد الرتجيع  عليها 
بـ 450 دج . بذا �صدر هذا احلكم واأف�صح به جهرا باجلل�صة العالنية املنعقدة 
واأمني  الرئي�ص  طرف  من  الأ�صل  اأم�صي  ول�صحته  اأعاله  املذكور  بالتاريخ 

ال�صبط.

حكـــــــــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية :ب�صكرة

دائرة: �صيدي عقبة
بلدية :�صيدي عقبة 

 رقم العتماد : 14 م ج /2019
الت�صريح بتا�صي�ص  جمعية حملية

 2012 12 جانفي  املوؤرخ يف   12  /09  : القانون رقم     مبقت�صى 
ب�صليم   10/11/2019: اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  واملتعلق 
اجلمعية   : امل�صماة  حملية   جمعية  بتا�صي�ص  الت�صريح  الت�صجيل 
 134 "�صيدي عقبة  املقر الجتماعي :حي  "بذور اخلري  الثقافية 
ومكان  تاريخ  �صفاء  دبكة   : الرئي�ص  عقبة  �صيدي   43 رقم  م�صكن 

الزدياد : 22/11/1992   ب :�صيدي عقبة 
العنوان : حي 134 م�صكن �صيدي عقبة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية ادرار

املقاطعة الإدارية تيميمون
دائرة تيميمون
بلدية تيميمون

مكتب اجلمعيات
و�صل اإ�صهاري لإن�صاء جمعية بلدية

حتت رقم: 253 بتاريخ: 2020/02/24
طبقا لأحكام القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ل �صيما املادة 18 منه مت اإن�صاء اجلمعية البلدية امل�صماة: 
جمعية نا�ص اخلري تيميمون. املقيمة حمل ال�صيد/ حاج حممد م�صعود بن احمد الكائن بحي 450 قطعة اأر�ص تيميمون يرتاأ�صها: ال�صيد حاج 

حممد م�صعود بن احمد تاريخ ومكان امليالد : 1986/11/26 طلمني �صروين العنوان: حي 450 قطعة اأر�ص تيميمون اأدرار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
            

  ANEP Nْ 2030000317      التحرير 2020/03/01 

مكتب الأ�صتاذة: �صماعية رقية حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة بريان 
اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء غرداية

الكائن مكتبها ب�صارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية
الهاتف: 24/56/24/ 029

اإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
ال�صيد)ة(:  الدائن احلاجز  لفائدة   -.31/2020 2020/01/28 حتت رقم:  باأمانة �صبط حمكمة غرداية يوم  املودعة  البيع  �صروط  قائمة  -بناء على 
يو�صف ابراهيم عبد الروؤوف بن بولنوار ال�صاكن بحي بابا ال�صعد الغربي ولية غرداية.- �صد املدين املحجوز عليه ال�صيد)ة(: ل�صقع  ر�صيدة بنت علي 
ال�صاكنة بحي بابا ال�صعد الغربي ولية غرداية.- تعلن الأ�صتاة: �صماعنية رقية املح�صرة الق�صائية لدى اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء غرداية باأنها �صت�صرع يوم: 
10/03/2020 على ال�صاعة احلادية ع�صر والن�صف 11:30 �صباحا بقاعة جل�صات حمكمة غرداية يف عملية البيع باملزاد العلني للعقار املتمثل يف 3/1- 
الثلث �صياعا مع ل�صقع مليكة ول�صقع ر�صيدة من العقار املتمثل يف م�صكن به ثالثة غرف ومطبخ وحمام ومرحا�ص وبهو وطابق اأول به غرفة وبهو ومرحا�ص 
وحمام كائن بعيد لوبو بغرداية م�صاحته الجمالية اأربعة و�صتون )64م2 ( . وقد حدد الثمن الأ�صا�صي الذي قدره: ) 70.000.00( �صبعون األف دينار 
وامل�صاريف  الثمن  انعقاد اجلل�صة خم�ص  املزاد يدفع حال  الرا�صي عليه  فاإن  ال�صروط  املنوه عنها بدفرت  ال�صروط  اإىل  اإ�صافة  البيع:  �صروط  جزائري .- 
والر�صوم واحلقوق التنا�صبية على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�صاه 08 اأيام باأمانة �صبط املحكمة.- ملزيد من املعلومات: يرجى الت�صال مبكتب املح�صرة 

الق�صائية اأو اأمانة �صبط حمكمة غرداية.                                                                                                                                                                                                
      املح�صرة الق�صائية

مكتب الأ�صتاذة: �صماعية رقية حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة بريان 
اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء غرداية

الكائن مكتبها ب�صارع بوعالم دباب بربيان ولية غرداية
الهاتف: 24/56/24/ 029

اإعالن عن بيع مناب قا�صر باملزاد العلني
-بناء على قائمة �صروط البيع املودعة باأمانة �صبط حمكمة بريان يوم 2020/01/20 حتت رقم: 08/2020.- لفائدة ال�صيد)ة(: دادي عدون بن عي�صى 
ال�صاكن بحي ال�صيخ عامر بربيان ولية غرداية القائم يف حق القا�صر: دادي عدون عبد الرحمان بن عي�صى املولود بتاريخ: 1986/06/28 بربيان. - 
تعلن الأ�صتاة: �صماعنية رقية املح�صرة الق�صائية لدى اخت�صا�ص جمل�ص ق�صاء غرداية باأنها �صت�صرع يوم: 11/03/2020 على ال�صاعة  الثانية والن�صف 
14:30 زوال بقاعة جل�صات حمكمة بريان يف عملية البيع باملزاد العلني ملناب املحجور عليه املتمثل يف: 14/80 �صياعا من قطعة الأر�ص للبناء حتمل رقم 
30 �صكنية من املخطط اخل�صو�صي للتجزئة والكائنة بقارة الطني برتاب بلدية بريان ولية غرداية م�صاحتها مائة وثمانون مرت مربع )180م2( حمدودة 
كمايلي : �صمال: طريق جنوبا: القطعة الأر�صية رقم 31 وطريق، �صرقا: القطعة الأر�صية رقم 027 وغربا: طريق. وقد حدد الثمن الأ�صا�صي الذي قدره: 
) 1.225.634.05( مليون ومئتان وخم�صة وع�صرون األف و�صتمائة واأربعة وثالثون دينار جزائري و05 �صنتيمات.- �صروط البيع: اإ�صافة اإىل ال�صروط 
اأن يدفع املبلغ  املنوه عنها بدفرت ال�صروط فاإن الرا�صي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�صة خم�ص الثمن وامل�صاريف والر�صوم واحلقوق التنا�صبية على 

املتبقي يف اأجل اأق�صاه 08 اأيام باأمانة �صبط املحكمة.- ملزيد من املعلومات: يرجى الت�صال مبكتب املح�صرة الق�صائية اأو اأمانة �صبط حمكمة 
بريان.                                                                                                                                                                                                                                         املح�صرة الق�صائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية: ب�صكرة

دائرة :�صيدي عقبة 
بلدية: �صيدي عقبة 

 رقم العتماد : 02/م ج /2020
الت�صريح بتا�صي�ص جمعية حملية

واملتعلق   2020 جانفي   12 يف  املوؤرخ  رقم:  القانون  مبقت�صى 
باجلمعيات مت هذا اليوم :25/02/2020 ت�صليم و�صل الت�صريح 
بتا�صي�ص جمعية حملية امل�صماة :اجلمعية الثقافية "اليقني " �صيدي 

عقبة املقر الجتماعي :طبة ال�صدر �صيدي عقبة 
الرئي�ص : بن علية �صامي 

تاريخ ومكان امليالد:06/01/1990 �صيدي عقبة 
العنوان :حي �صلطان عبد الرحمان �صيدي عقبة 
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 اأ . خل�سر . بن يو�سف 
-------------------------

كريم " السعيد عواج  "  قصة 
نجاح وسيرة ثرية  ، كفاءة و 
انضباط ، تفاني ، بروز وتميز

اأو عمل من ق�س�س  اأو جمال  ل يخلو جانب 
؛  تن�سر  اأن  ت�ستحق  ونوعية  مميزة  جناح 
جناح  غــرار  على   ، ــرون  الآخ عليها  ليطلع 
هوؤلء  حتفيز  �ساأنه  من  وهذا   ، الريا�سيني 
واإثارة هممهم و�سهيتهم لل�سعي اإىل التميز 
ال�سعيد  كرمي   " املــدرب  اللعب   ، والتفرد 
عواج  " ، م�سرية وكفاءة هذا املرّبي املكافح 
تعك�س مظهرا من مظاهر النبل والت�سحية 
واملثابرة ، وت�سّكل قدوة ريا�سية نادرة لكل 
املمار�سني داخل الو �سط الريا �سي احلجيلي  
، الذي يعي�س يف الوقت الراهن اأزمة �سعف 
و �ستات و �سائرة خمتلف فروعه على طريق 
اأبناء  �سهادات  خلل  من  ويبدو   ، الندثار 
املحيط الريا �سي اأن املدرب كرمي  ا�ستطاع 
اأن  الإمكانيات  وباأب�سط  وجيز  ظــرف  يف 
خلل  من  احلجيلي  للجمهور  الأمــل  يعيد 
نتائجه الباهرة مع فريق وفاق عني احلجل 
نحو  عملقة  بخطوات  معه  مي�سي  الــذي 
فقط  الأموال  تكفي  ل  التي  العليا  الأق�سام 
للو�سول اإليها  ،  ، بل يجب اأن تتوفر العديد 
من ال�سروط والعوامل رفقة الر �سيد املايل 
مللم�سة التفوق احلقيقي ، اأهمها الإخل�س 
والتفاين وعدم رفع راية ال�ست�سلم مبكرا 
هذا  ومن  ال�سعبة  واملواقف  ــات  الأزم اأمــام 
ــدرب  وامل الــهــداف  الــلعــب  عــرف  املنطلق 
وطاقاته  اأفكاره  اأخرى  مرة  يوّظف  كّيف 
ويهتدي اإىل الو �سائل املثالية لقيادة اأ�سباله 
كما   ، الت�سريف  و  ال�ستحقاق   من�سة  اإىل 
معظم  مع  الكثرية  الطيبة  علقاته  اأّن 
الوقت  يف  الرهان  ك�سب  من  مّكنته  النا�س 
لربنامج  و�سعه  بعد   ، املنا�سبني  واملــكــان 
الرتقاء  والأ�سا�سية  الأوىل  �سمته  عمل 
اأبــواب  وفتح   ، وفنيا  اأخلقيا  بت�سكيلته 
تقدمي  على  الــقــدرة  له  من  لكل  حميطه 
اإدارة  فـــاإن  وعليه   ، والأنــ�ــســب  الأفــ�ــســل 
الوفاق الريا�سي احلجيلي �ستعمل كل ما يف 
و�سعها من اأجل احلفاظ على هذا املدرب يف 

�سفوفها لفرتة اأطول.

المدرب الشاب كريم عواج 
يتسلق سلم النجومية بثبات 

ويعمل بطريقة احترافية 
مكنته من وضع بصمته 
المميزة في عالم التدريب

املدربني  لئحة  اإىل  ي�ساف  جديد  ا�سم 
جناح  ــدى  م ـــرى  اأخ ــرة  م ليثبت  ال�سباب 
الــكــفــاءات احلــجــيــلــيــة يف اجلـــزائـــر ويف 
املدربني  موجة  باتت  ــرية  الأخ ال�سنوات 
ــن الـــدوريـــات  ــزو الــعــديــد م ــغ الــ�ــســبــاب ت
النتائج  ومع  والوطنية  واجلهوية  املحلية 
اأ�سماء لمعة  املميزة لهذه التجربة ظهرت 
على  الــتــدريــب  ــامل  ع يف  ب�سمتها  لت�سع 
كرمي  املدرب  و�سع   ، ال�ساعد  ال�ساب  غرار 
يف  جنما  وبــات  التدريب  عامل  يف  ب�سمته 
بنجاح  طريقه  ي�سق  �ساب  هو  ال�سوء  بوؤرة 
على  ويعمل  احرتافية  بطريقة  يعمل  اإذ 
ليوؤدوا  اللعبني  اإىل  الطريقة  هذه  نقل 
بطريقة  امللعب  وخــارج  ــل  داخ اأدوارهـــم 
احرتافية ، وظهر هذا العمل اجلاد خا�سة 
عواج  ا�ستلم  حيث   ، الــدوري  مناف�سات  يف 
تدريب فريق وفاق عني احلجل يف ظروف 
وان�سمام  املتاأخر  التح�سري  اأهمها  �سعبة 
الأخــرية  ــار  ــت الأم يف  اللعبني  مــن  ــدد  ع

داخله  يف  فبث  التعاقدات  باب  اإقفال  من 
التناف�س  وحب  العالية  النت�سارية  الروح 
مقّومات  كل  ميتلك  مدرب  فهو  واملواجهة  
واملوهبة  الإرادة  اأبــرزهــا  لعل  الــنــجــاح 
وال�سرب  والتخطيط  واملعرفة  والتجربة 
تربز  ال�سفات  هذه  كل  بالتاأكيد   ، والثقة 
احلجيلي   ال�ساب  لــدى  الإبـــداع  و�سّر  قــوة 
الكبار  مبقارعة  وال�سغوف  بالتحدي  املُولع 
خلل  من  التفّوق  �سورة  كرمبو   واأكــمــل 
ليفاجئ  احلجل  عني  وفاق  فريق  عرو�س 
فاق  بنجاح  امللحظني  كل  ال�ساعد  الفني 
ــدوري  ال مناف�سات  يف  ل�سيما  التوقعات 
النجومية  �سّلم  يت�سلق  واأ�ــســبــح  املحلي 

بخطى ثابتة.

بداية المسيرة

88 يف   /87 ق�سته انطلقت يف البداية �سنة 
فريق مدينته احتاد عني احلجل،  ترعرع 
يف جيل �سنع جزءا من تاريخ عني احلجل 
ثم  ملو�سمني   الأ�ــســاغــر  مــن  ــدء  ب احلــافــل 
ميدان  و�سط  ثم  اأمين  مدافعا  موا�سم  ثلث 
ثم  رواق  مهاجم  ثم  موا�سم  لثلث  دفاعي 
خا�س  بعدها    ، امل�سوار  لبقية  هجوم  قلب 
عّدة جتارب يف فريْق �سباب حمام ال�سخنة 
ال�سعود  على  معه  ولعب  ق�سنطينة  رابطة 
احتل املرتبة الثانية معه و�سجل هدا غاليا 
املحرتف  يلعب  الــذي  تاجنانت  دفــاع  �سد 
الثاين حاليا ،  منهيا املو�سم كهداف للفريق 

هلل  من  ات�سالت  ليتلقى  ــداف  ه  19 بـ 
الفر�سة  اأنها  عنها  قال  والتي  العيد  �سلغوم 
مل  الدرا�سة  ب�سبب  ولكن  عليها  ندم  التي 
عاد   ، الظروف  ومنعته  حتقيقها  ي�ستطع 
واحــد  ملو�سم  الحتـــاد  بدايته  فريق  اىل 
من  بطلب  امل�سيلة  �سباب  مولودية  بعده 
اإىل  ثم  كابوية  باجلامعة  واأ�ستاذه  مدربه 
بوبرتة  املــدرب  قيادة  حتت  اليا�سري  جنم 
ليعود  للفريق  هدافا  وكان  عبا�س  وعزيز 
اإىل  ينتقل  ثمة  ومن  للحتاد  اخــرى  مرة 
للوفاق بقية  ، ثم عاد  القبالة   اأولد عدي 
املوا�سم بالرغم من الت�سالت العديدة من 
فريق : اأولد دراج ، �سيدي عي�سى ، برهوم 
، اأوملبي امل�سيلة ، ولكن ف�سل الوفاق ليحقق 

معه ال�سعود اإىل اجلهوي الول  
اجلامعات  اإحدى  يف  درا�سته  ملتابعة  انتقل 
عدة  خا�س  بعدها   ، القدم  كره  تابع  حيث 
جتارب كلعب ومرتب�س يف نف�س الوقت ، 
التون�سي  الريا�سي  الرتجي  بنادي  ترب�س 
لي�سان�س  �سهادة  على   حت�سل   ،  2012 �سنة 
كرة  تخ�س�س  ريا�سية  و  بدنية  تربية 
القدم  كــرة  تدريب  �سهادة   ،  2012 القدم 
ليتلّقى   3 ــاف  ف تــدريــب  �سهادة   ،  2 ــاف  ف
احلجل  عني  لوفاق  كمدرب  الأول  عر�سه 
اأوىل  كتجربة   2013/2014 الأول  اجلهوي 
�سي  كاف  تدريب  �سهادة  نال  ثم  م�سواره  يف 

2014 ، خا�س ترب�سا تطبيقيا بنادي رائد 
من  اأقــل  لفئة  مدربا  ليعني    2014 القبة 
ليعود   ،  2016 القبة  رائد  بنادي  �سنة   15
التحليل  بتقنية  خا�سا  تكوينا  ويخو�س 
ليجتاز  بذلك  فاأعجب   2018 بالفيديو 
التدريب  جمال  يف  اختبارات  عدة  بعدها 
القدم  اأخذ عدة درو�س تدريبية يف كرة   ،
يف امللتقيات والندوات والدورات التكوينية 
اأخرى  هذا وميلك يف جعبته عدة �سهادات 
 : اأهمها  واملجالت  التخ�س�سات  عديد  يف 
 2001 اإداريـــة  و  قانونية  علوم  لي�سان�س 
املهنية  الكفاءة  �سهادة    ، امل�سيلة  جامعة 
مت�سرف   ، اجلزائر  جامعة   2002 للمحاماة 
بوزارة املواد املائية 2014 ،  �سهادة التحرير 
اجلــزائــري  املعهد  بالفرن�سية  الإداري 
عايل  من�سب  يف  تعيني    ،  2017 الفرن�سي 
املـــوارد  بـــوزارة  املمتلكات  مكتب  رئي�س 

املائية جانفي 2020  . 
اأندية  من  اأهمها  فــرق  ــّدة  ع ــرمي   ك دّرب 
العمرية  للفئات  واملمتازة  الأوىل  الدرجة 
 ، ايلول  للمدرب  كم�ساعد  �سنة   18 حتت 
وفاق عني احلجل رفقة املدرب زيان خمتار 
ي�ست�سريه  كــان  باأنه  قــال  ــذي  ال وات�سو   ،
اأي�سا  درب   ، براأيه  وياأخذ  كثرية  اأمور  يف 
ومل  القبة  رائد  العريقة  املدر�سة  اأ�ساغر 
يكمل امل�سوار ب�سبب الظروف وتنقله نهاية 
زيــارة  ــل  اأج من  راأ�ــســه  مل�سقط  اأ�سبوع  كل 

عائلته والأولد . 

تجربة يورغن كلوب في 
دورتموند  تلهم كريم عواج 

لخوض غمار التدريب.

كرمي يقول اإنه ي�ستلهم جتربته من املدرب 
يورغن  الجنليزي  ليفربول  لنادي  الكبري 
دورمتوند  لبورو�سيا  تدريبه  ــام  اأي كلوب 
ــه يف عـــامل الــتــدريــب  ــدوت ــــه يـــراه ق واأن
حممد  مدينته  يف  مدربه  اإىل  بال�سافة 
اللعب  اأنه �سرف يل  عمور والذي قال عنه 
اإىل جنبه كلعب و مدربا يل اذ يعتربهما 
بال�سافة  اإليه  بالن�سبة  للتدريب  مرجعا 

اإىل مدربه واأ�ستاذه كابوية .

مواقف ومحطات .... طرائف 
وألقاب

الــــوراء  اإىل  ــا  ــن ب عــــاد  ــاب  ــس ــ� ال ـــــدرب  امل
كلعب  م�سريته  من  حمطات  م�ستذكرات 
وذكر لنا منها اأنه تلقى يف حياته الريا�سية 
حمراء  بطاقة  عــامــا   17 طيلة  كــلعــب 
عندما  �سفراوين  بطاقتني  بعد  ــدة  واح
وقــال  اليا�سري  جنــم  قمي�س  يحمل  ــان  ك
اأنال  ول  احلكام  مع  الكلم  كثري  كنت  اأين 
البطاقات  ، واأ�ساف اأنه خلل مو�سم واحد 
�سجل 26 هدفا مو�سم 2004 /2005 بقمي�س 

الذي  العملق  الفريق  احلجل  عني  احتــاد 
 ، �سطيف  احتــاد  مثل  الأنــديــة  كبار  قــارع 
وقال  وغريها   بو�سعادة  اأمل   ، مقرة  جنم 
باحلرف  له  قــال  عمور  حممد  مدربه  اأن 
يف  ـــدك  وح بــيــك  نلعب  " نــقــدر  ــد  ــواح ال
تنقل  هذا  مو�سمي  بعد  لي�سيف   " الهجوم 
مدرب فريق مولودية �سباب امل�سيلة كابوية 
امل�سوؤولني  مــع  واجتمع  احلجل  عــني  اإىل 
عامر  وامل�سريين  عمور  حممد  املدرب  مثل 
بلطر�س  و�سالح  بوخالفة  وعواج  عزيزي 
اأنا كرمي  " دبروا رو�سكم  وقال لهم حرفيا  
مازلت  العبارة  هذي   " عندي  يلعب  نديه 
اأنه  يخف  مل  كرمي   ، هذا  ليومنا  اأتذكرها 
الريا�سية   م�سريته  خــلل  باألقاب  لقب 
" يف فريق الحتاد من طرف  " كرمبو  اأولها  
طارق جوادي زميله يف الفريق مو�سم 1997 
عدي  اأولد  نادي  منا�سرو  عليه  اأطلق  كما 
علقته  باأن  وقال   " الغزال   " لقب  القبالة 
 " لقب  اأما  وقوية  رائعة  ال�ساعة  حلد  بهم 
امل�سيلي " فاأطلقه عليه منا�سرو نادي �سباب 
حمام ال�سخنة  ، كرمي  تاأ�سف كثريا وقال 
فريق  �سحيتها  راح  التي  للحالة  اأتاأمل  اإين 
ع�ست   : وقال  احلجل   عني  احتاد  بداياته 
وتعلمت  جميلة  ريا�سية  حياة  كل  فيه 
وختم  امل�ستديرة   ال�ساحرة  اأبجديات  فيه 
احلياة  يف  وهــديف  طموحي   : قائل  كــرمي 
املحرتف  يف  احلجل  عني  وفاق  تدريب  هو 
 ، ُملهم  فالنجاح  ببعيد  لي�س  وهــذا  الأول 
وقد توؤدي ق�سة جناح ب�سيطة اإىل ملحمة 
اإىل  يدفع  ممــا   ، ــرة  ــوؤث وم عظيمة  ــاح  جن
املزيد والرتقاء  م�ساعفة اجلهود وتقدمي 

اإىل م�ستويات اأعلى من النجاح .  
الريا�سيني  من  وغريه  عواج  كرمي  ليبقى 
�سواء  متثيل  اأح�سن  احلــجــل   عــني  مّثلوا 
من  لــذلــك   ، خارجها  اأو  ــة   ــولي ال داخـــل 
للتعريف  املجهر  حتت  يكونوا  اأن  الطبيعي 
الأنــديــة  ت�سجيع  ل  ومَل   ، بــاإجنــازاتــهــم 
امل�ستقبل  يف  خدماتهم  على  التعويل  على 
ــد من  ــدي ــل اجل ــي ــع هـــذا اجل والــتــعــاقــد م
عني  فــوفــاق  ال�سبان  املحليني  ــني  ــدرب امل
ال�ساب  للمدرب  التامة  الثقة  منح  احلجل  
خو�س  على  اإ�سراره  ثمار  يجني  هو  والآن 
والنتيجة  املنوال  هذا  وعلى  التحدي  هذا 
كانت حت�سنا ملحوظا ونتائج لفتة للفريق 
الآن  حلد  خ�سارة  دون  املقدمة   باحتلله 
يتوجب  لذلك  اجلهوية   باتنة  لرابطة 
على الأندية ف�سح املجال اأمام كفاءاتها ويف 
كل الريا�سات حتى تثبت وجودها وتر�سم 
خارطة جديدة للريا�سة احلجيلية  �سمن 

كبار الولية والوطن.

�شابق  وم�شري  الالعب  �شقيق  بوخالفة  عواج 
بفريق االحتاد :  ا�ستطاع فريق كرة القدم 
قبل  ما  اإىل  الولئي  الق�سم  من  النتقال 
4 �سنوات  ال�سريف ثم ال�سريف ثم اجلهوي يف 
كل �سنة يحقق ال�سعود رغم اأن الإمكانيات 
اأي  تقدم  مل  اآنـــذاك  البلدية  و  معدومة 
للح�سابات  الــرجــوع  ميكنكم  و  م�ساعدة 
املالية و خا�سة املداخيل .. و نحن ل نتكلم 
عن حتقيق النتائج فقط بل قدمنا لعبني 
بلخ�سر    ، عــمــور  عــمــار  نــذكــر:  للنخبة 
بني  ما  و  الثاين  الق�سم  يف  اآخرين  و   ، عمار 
الرابطات.. و كان ال�سعيد عواج من بينهم 
و  توفيق  �سريفي  مثل  اآخرين  و  هو  لكن  و 
احلار�س جوادي و حمدي نورالدين  عمور 
ثامر  .بن طيب .. قويزي ، زيان ، عبيد ، 
كان باإمكانهم الذهاب بعيدا  لكن املنظومة 
املهم  الف�ساد يع�س�س فيها ..  الريا�سية كان 
اأن اللعبني كانوا يلعبون دون مقابل ... و 
تاأ�سي�س  هو  م�سروع  لدينا  كان  احلقيقة  يف 
كانوا  اآنــذاك  الخــوة  اأن  و  خا�سة  مدر�سة 

بلطر�س  الرئي�س  ريا�سة  اأ�ساتذة  اإطــارات 
حممد  عمور  املــدرب  و  املكتب  ع�سو  �سالح 
على  الــقــول  خل�سة   .. عامر  عــزيــزي  و 
م�سروع  تبني  البلدي  الريا�سي  املجل�س 
الآن  الإمكانيات  اأن  و  خا�سة   .. طموح  
ــب مــوجــودة و الطــــارات   ــلع مــتــاحــة امل
موجودة و اخلام موجود فعني احلجل يجب 
اأن ت�ستثمر يف مدر�سة لكرة القدم و هناك 
عتاد يف خمازن املوؤ�س�سات مل ي�ستغل بعد .. 

و اأنا نعرف كيفاه جنيبوه �سلم .
من  اأنـــه  الــقــول  الأخـــري  يف  علينا  ليبقى 
يف  م�سوؤولة  جهة  كل  تقوم  اأن  ال�سروري 
قطاع الريا�سة بالحتفاء بق�س�س النجاح 
وتكرمي اأ�سحابها واأبطالها ون�سرها اإعلمّيا 
اأن  اأنف�سهم  الناجحني  على  ينبغي  كما   ،
وتدوينها  ق�س�سهم  كتابة  اإىل  يــبــادروا 
واإ�ــســرارهــم  فرحتهم  النا�س  لت�ساركهم 
ق�س�سا  تكون  اأن  �سرورة  مع   ، النجاح  على 

حقيقية وت�سّكل قيمة م�سافة.

السيرة الذاتية : 

عواج ال�سعيد 19 ماي1976
 2001 اإداريـــة  و  قانونية  علوم  لي�سان�س 

جامعة امل�سيلة،   بكالوريا 1996 علوم
ريا�سية  و  بدنية  تربية  لي�سان�س  �سهادة   -

تخ�س�س كرة القدم 2012
FAF2 ،2012 سهادة تدريب كرة القدم�
FAF3  ،2013 سهادة تدريب كرة القدم�

 CAFC ، دولية  اإفريقية  تدريب  �سهادة 
2014

بالفيديو  التحليل  بتقنية  خا�س  تكوين 
2018

 -ترب�س تطبيقي بنادي رائد القبة 2014
الأول  اجلهوي  احلجل  عني  ــاق  وف ــدرب  م

2013/2014
رائد  بنادي  �سنة   15 من  اأقل  فئة  مدرب   -

القبة 2016
موا�سم   7 منها  �سنة،   17 ملدة  اأكابر  لعب 

اللعب على ال�سعود 
-مت�سرف بوزارة املواد املائية 2014

املعهد  التحرير الإداري بالفرن�سية   �سهادة 
اجلزائري الفرن�سي 2017

مكتب  رئــيــ�ــس  عـــايل  من�سب  يف  تــعــيــني 
جانفي  املائية  املـــوارد  بـــوزارة  املمتلكات 

.2020

املدرب ال�صاب كرمي عواج :

كبرية" كفاءة  ميلك  املحلي  املدرب  اأن  على  التاأكيد  "اأريد 
التدريب غمار  خلو�س  األهمتني  دورمتوند  يف  كلوب  يورغن  • جتربة 

الأول   باملحرتف  احلجل  عني  وفاق  تدريب  • حلمي  
امل�سوؤولني وتعجرف  اإعلمي  تعتيم  و�سحية   .. الأبطال  ل�سناعة  مدر�سة  احلجل  • عني 

تاجنانت   دفاع  �سد  هدف  اأغلى  �سجلت  و  األوانها  تقم�ست  التي  الفرق  كل  هداف  • كنت 
ذلك  يف  الف�سل  له  عمور  وحممد  املنا�سب  كل  يف  • لعبت 

قدمت ما  على  را�س  واأنا  اأ�ستطيع  ما  كل  فيها  قدمت  كلعب  عاما   17 •
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم : لوؤي الغول
------------------------

�ملوقف  تفا�صيل  يف  �خل��و���س  عند 
بعدم  و�ملت�صنج  �ملت�صدد  �لإ�رس�ئيلي 
�لعربية  �لأر����ص��ي  م��ن  �لن�صحاب 
�ملحتلة عام 1967، و�ملتمثل يف �لتو�صع 
وبناء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صتيطاين 
جديد  و�قع  �أمر  لفر�س  �مل�صتوطنات 
ومتغري هدفه �لنهائي �لتهام �أكر م�صاحة 
�لغربية. وبالرغم من  �ل�صفة  ممكنة من 
كل ذلك ل يوجد �صند قانوين للقر�رت 
�لإ�رس�ئيلية �ملدعومة �أمريكيًا، فقر�ر�ت 
�لوليات  �لتي حتاول  �لدولية  �ل�رسعية 
وجتاوزها  حتطيمها  �لأمريكية  �ملتحدة 
وحقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  مع 
يف تقرير �مل�صري و�إقامة دولته �مل�صتقلة 
وعا�صمتها   1967 ع��ام  ح��دود  على 
ذلك  على  ن�صت  كما  �ل�رسقية  �لقد�س 
�لوليات  وحماولة  �لدولية.  �لقر�رت 
�لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية  �ملتحدة 
عر ما ي�صمى ب�صفقة �لقرن لن متر لأنه 
وطنه.  ببيع  يقبل  فل�صطيني  يوجد  ل 
�ل�صعب  ب��اأن  �لت��ه��ام  حم��اولت  و�إن 
وعملية  �ل�صالم  يرف�س  �لفل�صطيني 
تكررها  �لتي  �لكذبة  ه��ي  �ل�صالم 
�لمريكية،  �لإد�رة  وعر�بتها  �إ�رس�ئيل 

�لتحرير  منظمة  ف��او���ص��ت  فلقد 
ل�صنو�ت  �لحتالل  ودولة  �لفل�صطينية 
�لتي  �ملفاو�صات  كانت  وق��د  طويلة 
جرت بي قيادة �ملنظمة ودولة �لحتالل 
�أو�صلو  �تفاق  �صياق  يف  �لإ�رس�ئيلي 
�إقامة  �إيل  تهدف   1993 عام  لل�صالم 
عا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية  دول��ة 
�لغربية  و�ل�صفة  �ل�رسيف  �لقد�س 
�لنتقالية  �ملرحلة  بنهاية  غزة  وقطاع 

عام 1999.
ولكن مل يكن هناك �أي �صامن حقيقي 
�إ���رس�ئ��ي��ل  يجر  �أو���ص��ل��و  �ت��ف��اق  يف 
بناء  ومينع  بالتز�ماتها  �لإي��ف��اء  على 
�ملحتلة  �لأر����ص��ي  يف  �مل�صتوطنات 
�لإ�رس�ئيلية  �حلكومات  كل  و��صتمرت 
هذ�  على  �أو�صلو  �تفاق  منذ  �ملتعاقبة 
�ملنو�ل لفر�س �أمر و�قع لإجبار �ل�صعب 
�لعي�س يف كانتونات  �لفل�صطيني على 
�ل�صتيطاين  �مل�رسوع  وي�صتند  مبعرثة، 

علي نقطتي:
�لإ�رس�ئيلي  �لتو�جد  تدعيم  �أول_ 
من  مزيد  بناء  خ��الل  من  �ل�صيا�صي 
�ل�صتيطانية   " "�ل�رسطانية  �لوحد�ت 
فهو  �لفل�صطينية  �لأر���س  كل  علي 
�ل�صفة  �أر����س  ع��ن  �لتخلي  يرف�س 
تو�جده  ويدعم  بل  و�لقد�س،  �لغربية 

�مل�صتوطنات  زرع  وبزيادة  با�صتمر�ر 
�صفقة  تطبيق"  ويدعم  يكر�س  وه��ذ� 
على  �ل��و�ق��ع  �لأم��ر  ويفر�س  �لقرن" 
�أر�س  �لأر�س و�لذي يعترها جزء� من 
عنها،  تنازل  ول  �إ�رس�ئيل  ي�صمى  ما 

و�لذي يلغي �لأر�س مقابل �ل�صالم .
�لفل�صطيني يف  �ل�صعب  �إعطاء   _ ثانيا 
بع�س �ملناطق فقط كيانا �صيا�صيا ه�صا 
�لأر���س  علي  �لوطنية  �ل�صيادة  فاقد 
وبع�س   ، �لكيان  من  �أ�صا�صي  كجزء 
�لقرن"  "�صفقة  ح�صب  �لكنتونات 
�لفل�صطينية،  �لقيادة  باإ�صعاف  ويبد�أ 
 ، �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  ممثلة 
لتطبيقه  ونتنياهو  تر�مب  ي�صعي  �لذي 
�لنتخابات  قبل  �لو�قع  �أر���س  علي 
مل�صاعدة   ، و�لأمريكية  �لإ�رس�ئيلية 
بع�س  مب�صاعدة   ، �ملهزومي  �لرجلي 
�لإ�رس�ئيلي  للموقف  �ملنحازة  �ل��دول 
�ل�رسعية  يتحدى  و�ل��ذي  �لأمريكي 
لل�صالم  �مل��ح��ب��ة  و�ل����دول  �ل��دول��ي��ة 

و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة.
�ل�صابقة  �لأمريكية  �لإد�رة  كانت  لقد 
�مل�صتوطنات  وتو�صيع  بناء  تعار�س 
باعتبارها عقبة حقيقة يف طريق �ل�صالم 
�لعادل و�ل�صامل، ولكن منذ تويل �إد�رة 
وتو�صيع  �إن�صاء  ت�صارعت وترية  تر�مب 

�مل�صتوطنات �ملخالفة للقانون �لدويل.
�ملوقف  �لأوروب����ي  �لحت���اد  ويرف�س 
علي  وي�رس  �لأمريكي  �لإ�رس�ئيلي 
�لأر����ص��ي  يف  �لإ�صتيطان  �عتبار 
للقانون  خمالفا  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�لدويل.
تبثه  �لذي  و�ملركز  �ملوجه  �لإع��الم  �إن 
�إ�رس�ئيل و�أمريكا معا حول هذه �ل�صفقة 
�لتلفزيون  عر  �إعالميا  وت�صويقها 
�مل�رسوع  لتدعيم  و�ل�صحف  و�لإذ�عات 
�لأمريكي  �لإ�رس�ئيلي  �ل�صهيوين 
علي  �ل�صيا�صي  �ل�صغط  ب��ه��دف 
�لعربي  و�ل�صعب  �لفل�صطينية  �لقيادة 
بال�صفقة  قبول  فاإما  �لفل�صطيني، 
�لو�قع  لالأمر  و�ل�صت�صالم  �مل�صوؤومة 
�إذ�  �عتبار  علي  �ملعاناة  ��صتمر�ر  �أو   ،
و�لتي ل  �لذهبية  �لفر�صة  �صاعت هذه 

يكررها �لتاريخ .....؟
و�ل�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه هنا هل هذه 
يف  و�ل�صتقر�ر  �ل�صالم  حتقق  �ل�صفقة 

�ملنطقة ؟ .
وم���ا ي��زي��د �ل��ط��ي ب��ل��ة �لن��ق�����ص��ام 
ي�صعف  �لذي  �لفل�صطيني  �لفل�صطيني 
بلورة  من  �لفل�صطينية  �لقيادة  موقف 
�أي ��صرت�تيجية فعالة ملو�جهة �حلكومة 

�ليمنية �ملتطرفة و�إد�رة تر�مب . .

الغربية ال�صفة  لبتالع  القرن  �صفقة 

وثيقة الفل�صطيني احلّر يف الرد على مقولة "الفل�صطيني اجلديد" 

تتدفق"  حرية  ذ�ك���رة  وح���دك،  "ل�صت   
علي  ذ�كرة  من  �ل�صجن  جتربة  ��صتح�صار 

جر�د�ت :
ونافذة  وعميقة  قوية  �رسيعة  خال�صة 
�بعادها،  بكل  �لتجربة  عا�س  رجل  لتجربة 
�لإد�ري،  �لعتقال  مر�ت،  �ربع  �لتحقيق 
�لكتاب  وهذ�   . �ملطاردة  �جلرية،  �لإقامة 
هذ�  يف  كتب  مما  غريه  عن  ميتاز  �نه  �أرى 

�مل�صمار مبيز�ت كثرية �أهمها:
1 -م�صاعر �لكاتب �مللتهبة �لتي ولدت من 
�لعتقال  م�صاهد  و�صف  يف  �ملحنة  رحم 

و�أهو�لها �ملريعة  :
ك��وم��ي�����س �ل����رق �ل�����ص��اع��ق ج���اءت 
�ل�صمت  جد�ر  خرق  �لكتاب،  مو�صوعات 
و�أخرج من قحف �صدره ما تنوء عن حمله 
�جلبال، بلغة و��صحة �لبيان ر�صم لنا م�صاهد 
�لتعذيب �لإ�رس�ئيلية بكل جتلياتها �ملريعة:

�ىل  �ليدين  مكبل  وهو  �ل�صبح  يكابد   "  
�صادري  بكي�س  �ل��ر����س  مغطى  �ل���ور�ء 
�ل�صغري  �لكر�صي  �ن ميلنّ منه  �صميك، بعد 
�لعمود  لي�صغط  �لمام  �ىل  �مل�صند  �ملائل 
�لفقري، �و و�نت معلق كالذبيحة �و ت�صلب 
ل  �مل�صبوحي  بقية  ومعك  ما�صورة  على 
تر�هم ول يرونك، و�إذ يهز عنقك وجذعك 
و�صدرك ويدق ر��صك باحلائط حينا وتلطم 
�أعقاب  وتفرك  بالهر�وة  وت�رسب  وتركل 
حو�س  يف  �س  وتغطنّ وجهك  يف  �ل�صجائر 
�لكهربائية  �لل�صعات  ج�صدك  تهزنّ  و�إذ  ماء 

وت�صم �أذنيك مو�صيقى �صاخبة ... �لخ"
ومع كل �أ�صكال �لتعذيب �جل�صدي تتمازج 
�ذ  �لنف�صي  �لتعذيب  �أ�صكال  كل  معها 
�لوطنية  �لكر�مة  ���رسب  على  يعملون 
د بالغت�صاب  و�ل�صخ�صية و�لإن�صانية: تهدنّ
وهدم  �ل�صفر  من  و�ملنع  و�لبعاد  و�لقتل 
�ل�صمعة  وت�صويه  �لأقارب  و�عتقال  �لبيت 
�لتحقيق و�إذ يقف �صجان فوق  �أمد  و�طالة 

جفنتيك،  �لنوم  د�هم  كلما  لريكلك  ر�أ�صك 
حالة  يف  لتدخل  غفوة  �ية  من  فيمنعك 
بال  ما ل يخطر على  ترى  فيها  �لهلو�صة، 
من �لكو�بي�س وما ل يو�صف من �ل�صور 

�ملرعبة ."  
�لنازف  �لأمل  من  �صفحات  �لكتاب  ير�صم 
يف ج�صم �حلياة �لفل�صطينية �لتي �صقنّ فيها 
�لحتالل �أخاديده وزرع �لقهر بكل �أ�صكاله 
�ملقيتة، فمن حلظة �لعتقال �لتي ينتزع فيها 
�ملعتقل من بيته �لذي مل ي�صبح �آمنا بوجود 
ما  وقت  �صفوه  ر  يعكنّ �لذي  �لحتالل  هذه 
يف  نف�صه  يجد  �أن  �ىل  �أحقاده،  عليه  �أملت 
قاع جيب ع�صكري تتقاذفه ب�صاطري �جلنود 
حيث  �ىل   ، بنادقهم  �عقاب  عظامه  وتدق 
�لعذ�ب  من  �ل�صاخنة  و�لوجبات  �لتحقيق 
كل  على  �ل�صغط  ومعامل  �ل�صجن  ثم 
�مل�صغوطة  �لغرف  �ملعتقل،  حياة  �صيء يف 
و�لبو�صطة  �لرطوبة  مثخنة  �لتهوية  فاقدة 
�لب�رس  فاقدة  و�ملحاكم  �ل�صماء  �حلديدية 
و�لب�صرية، ل ترى ول ت�صمع �ل�لظلم وما 

يطيل �أمد �ل�صجن.
2 -    جنح يف ر�صم �ل�صورة �لب�صعة كما 
يف  جنديا  ذلك  كان  �صو�ء  للمحتل  هي 
�رسطيا  �و  �ملخابر�ت  يف  حمققا  �و  �جلي�س 
�أو  قا�صيا يف حمكمة ع�صكرية  �أو  �صجانا 
ح  �رسنّ بارع  نطا�س  مبب�صع  �صيا�صيا:  قائد� 
يقف  �ل��ذي  �ل�صادينّ  ه��ذ�  �صخ�صية  لنا 
دروب  يف  يتفننّ  �لتحقيق،  �أقبية  خلف 
لقهر  ويخطط  �لتعذيب،  و�أ�صاليب  �لقهر 
ي�صبنّ  �لعريق،  �لفل�صطيني  �لزيتون  هذ� 
ا كما ي�صبنّ �ملاء �ملثلج يف  عليه �أحقاده �صبنّ
�مل�صلوب  ذ�ك  ر��س  على  �ل�صتاء  زمهرير 
�صاهدة  لتبقى  �ل�صجن.  فناء  يف �صجرة يف 

على هذ� �لعذ�ب.
وو�صع  �لقدمي  وكبل  �ليدين  قيد  �صدنّ   "
مكتب  �ىل  وج��رين  �لر��س  على  �لكي�س 
من  وقا�صية  طويلة  جولة  بد�أت  حيث  �خر 
وفرك  و�للطم  �لركل  تخللها   ، �لتنكيل 
و�لقيد  �لعيني  على  و�ل�صغط  �حل�صيتي، 
و�صد �ليدين �ملكبلتي �ىل �خللف �ىل �على 
حتى �و�صكت �أن�صجة �لكتفي �أن تت�صقق و  

و  من �صنوف �لتعذيب .
نظف   : وق��ال  ر��صي  عن  �لكي�س  رف��ع 

�لبالط بل�صانك ..
�جلالد  هذ�  طبيعة  و�صف  يف  بارعا  كان 
�صنوف  من  �صنفا  تدع  ل  �لتي  �ل�صادينّة 

ول   ، به  وعملت  �ل  �لعذ�ب 
ل   ، و�صلكتها  �ل  خبيثة  ملتوية  طريقا 
حدود لب�صاعة هذه �ل�صخ�صية �ل ور�صمها 

جر�د�ت يف هذ� �ملخت�رس �ملفيد.
�ل�صورة  ر���ص��م  يف  ج���رد�ت  -�أب���دع   3
متاألقة  و�جلمال،  �حل�س  مرهفة  �لإن�صانية 
ودم  حل��م  م��ن  �ن�صان  و�ل���ف���وؤ�د،  �ل���روح 
وم�صاعر، �نه �لرد �لأمثل على ذ�ك �لهمجي 
خا�صة  �لفل�صطيني  ي�صور  �ن  يريد  �لذي 
من يقاوم �ملحتل بانه �إرهابي فاقد ل�رسعية 
�ملو�جهة و�ل�صتباك مع من يغت�صب حياته 
حتت   : �خلالبة  �ل�صور  هذه  �ىل  لننظر   :
 90  : �س  با�صل"  و�أخري� نطقها   " عنو�ن:  

91 ،
�لفل�صطيني   : �لقوينّ على  �لردنّ  -    يف   4
�ظ��ه��ار  ج����رد�ت يف  وب����رع   : �جل��دي��د 
ي�صنع  �ل��ذي  �لقوي  �حل��ر  �لفل�صطيني 
تكاد  قا�صية  ظ��روف  ظل  يف  �نت�صاره 
تكون م�صتحيلة ويف ظل �لختالل �لهائل 
�إر�دة  تثبت   ، ل�صاحلهم  �لقوى  مو�زين  يف 
ويالت  حتتمل  عالية،  ية  بندنّ �لفل�صطيني 
ولو  ت�صعر  �أن  �و  ت��ذل  �ن  دون  �لعذ�ب 
�صانا  �لأعلى  لي�صت  �أنها  و�ح��دة  حلظة 
ويتجلى  �ملاأفون،  �لغر�ب  ذ�ك  من  وقدر� 
من  ة  �لفذنّ �لكتاب  هذ�  �صخ�صية  يف  هذ� 
ل  خالل م�صاهد كثرية ويبني عليها ويوؤ�صنّ

 . لتكتمل �ل�صورة لهذ� �لفل�صطيني �حلرنّ
هذ�  �صخ�صية  تتعملق  �لعذ�ب  هول  ومن 
�لفل�صطيني �لذي ل ي�صعه ول ميلك �ل �ن 
ه على كل مهاتر�تهم و�معانهم  �س ردنّ يلخنّ
�صتيمة.  �أو  ركلة  �و  بب�صقة  �ل�صادينّ 
كثرية  ح��و�ر�ت  يف  �أي�صا  ه��ذ�  ويتجلنّى 
�لروح  هذه  خلنّ�صت  �لكتاب  هذ�  �صملها 
�لفل�صفية  بروؤيتها  �لكبرية  �لفل�صطينية 
و�لإن�صانية  و�ل�صيا�صية  و�لفكرية 

�لأخالقية : " 
و�جهة  مبثابة  �لنيابة  �أن  ذلك  يثبت  -�ل 
علنية لكم، و�أن ق�صاءكم وق�صاتكم جمرد 
ديكور لتبيي�س �صفحتكم �ل�صود�ء وتزيي 

فظاعاتكم وجر�ئمكم ؟
-هل ت�صتطيع قول ذلك ملحققي يف دولة 

عربية ؟
ول  �حتالل  دولة  �أنتم  �ملقارنة،  من  -دعك 
يوجد �حتالل دميقر�طي،ول يجوز مقارنته 
و�طول  �خر  و�نتم  بالك  فما  �أخرى،  بدول 
و�ب�صع �حتالل معا�رس، �نتم ت�صيعون على 

دولتكم  �ن  كذبة  �كرها  كثرية  �أكاذيب 
و�حة �لدميقر�طية �لوحيدة يف �ملنطقة و�نها 
�أف�صل دول �لعامل يف تطبيق �صيادة �لقانون 

و�لف�صل بي �ل�صلطات.
-�نت حاقد وقاتل .

-بل �نتم �حلاقدون و�لقتلة.
�إعطاء  يرف�س  �لذي  �لفل�صطيني  هو  هذ� 
�لدنينّة وهو مكبل يف �أق�صى �لأحو�ل �لتي 
�لعالية  روحه  بكامل  �لب�رس،  فيها  يح�رس 
وح�صور  بكريائه  �لعظيم  و�ع��ت��ز�زه 
ق�صيته �لعظيمة �لتي ت�صكنه ف�س �عماقها 

وي�صكنها يف �أعماقها.
�لعظيمة  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  هذه 
جديد  من  ترفع  و�أن  �س  تدرنّ �أن  ت�صتحق 
منها  �لنتقا�س  يحاول  من  �أم��ام  خا�صة 
تر�صى  �لتي  �ملبتذلة  بال�صورة  و�ظهارها 
بالفتات على طاولة �للئام. كما ذكر �وري 
�خيل  كنت  كمفاو�س  مذكر�ته  يف  �صفري 
على  قزما  به  ف��اذ�  عمالقا  �لفل�صطيني 
�ل�صورة  هذه  ومن  �ملفاو�صات،  طاولة 
�لقرن،   �صمي �صفقة  ما  فتاتا يف  له  رتبو� 
�ل�صخ�صية  لهذه  �لعتبار  يعيد  ج��ر�د�ت 

�لعمالقة يف هذ� �لكتاب �لقيم .
من  هامة  ملفا�صل  �لفذنّ  �لكتاب  هذ�  خ  �أرنّ
يف  �ملحتوى  فكان  �ل�صرية  �حلركة  حياة 
قمة �لأهمية و�خلطورة كي ل ت�صيع تلك 
�للم �لتي ل تقل عن تاريخ حمارقهم مع 
�لنازينّة ، هم عرفو� كيف يوؤرخون ماأ�صاتهم 
وعرفو� كيف ي�صتثمرونها �أب�صع ��صتثمار، 
نحن بهذ� �لكتاب و�أمثاله مما �صدر ت�صكل 
يف  مد�ميك  وت�صكل  �لتوثيق  هذ�  بد�ية 

بنيان �ملاأ�صاة �لفل�صطينية.
كذلك من حيث �لأ�صلوب �لفني وم�صتوى 
�لتعبري جاء بلغة �صهلة ممتنعة �صينّقة عميقة 
�ملرنّ  �مل�صمون  على  ظاللها  ترخي  وقوية، 

فت�صفي عليه جمال وروعة و�ألقا فريد�.
�لكاتب  حياة  من  �صذر�ت  �لكتاب  هذ� 
�ملجتمع  وحياة  �ل���ص��رية  �حلركة  وحياة 
�لحتالل  هذ�  د�همه  �ل��ذي  �لفل�صطيني 
قوة  فيها  �صاخبة  حينّة  م�صاهد   ، �لأ�صود 
وح�صور و�صهود مما يجعلها خالدة ببطولة 
�ىل  �ملجرم  هذ�  تالحق  ولعنة  �أ�صحابها 
رو�ية  خامتة  كانت  كما  ود�عا  له  نقول  �أن 
�صمت �لبحر للكاتب �لفرن�صي جان بروليه 
�لذي مل يرتك للمحتلنّ �لنازي ��صتحقاقا �ل 

�أن يقال له ود�عا .   

اأخبار فل�صطني

 نائل رفيق ابراهيم 
�صلهب

�لأ�رس يف  عاًما  ثالثون 
بتاريخ  �صلهب   �إبر�هيم  رفيق  نائل  ول��د 
 ،1993  –  9  –  27 و�عتقل   ،21-9-1974
ثالثة  قر�بة  �لتحقيق  زنازين  يف  ومكث 
تهمة  �صلهب  نائل  لالأ�صري  وجهت  ثم  �صهور 
�إرميلة  �أبو  م��رو�ن  جمموعة  مع  �مل�صاركة 
قتل  يف  �صليمان  وتي�صري  �ل�صلودي  وفهد 
حكًما  �صدر  ثم  بيتونيا،  يف  �إ�رس�ئيلي  جندي 
حتى  منها  ق�صى  عاًما   30 ب�صجنه  يق�صي 

15 عاًما. �أكرث من  �لآن 
�صجون  ع���دة  ب��ي  ن��ائ��ل  �لأ���ص��ري  تنقل   
جنيد،  �خلليل،  �لله،  ر�م  �مل�صكوبية،  هي  
يف  معتقل  �لآن  وهو  نفحة،  �صطة،  ع�صقالن، 
نفحة. �صجن  بجو�ر  �لنقب  يف  ر�مون  �صجن 
�ل�صجن  يف  �لتوجيهي  نائل  �لأ�صري  �أكمل 
�لعد�دي  �لثالث  �ل�صف  �أنهى  �أن  بعد  وجنح 
�لقر�آن  بحفظ  حالًيا  ويقوم  �إعتقاله،  قبل 
�لعرية. �للغة  ويتعلم  �ل�صجن،  د�خل  �لكرمي 

و�نتظار ماأ�صاة 
مزدوجة  ماأ�صاة  فهي  �لزيارة  معاناة  عن  �أما 
قو�ني  ب�صبب  و�لأه���ل  �لأ���ص��ري  يعي�صها 
�لدرجة  من  لأهله  �إل  ت�صمح  ل  �لتي  �لزيارة 
�أقاربه  جميع  بذلك  حارمة  بزيارته  �لأوىل 
�أ�صقائه  �أولد  حتى  �لثانية  �ل��درج��ة  م��ن 

روؤيته. من  و�صقيقاته 
بفارغ  زيارته  موعد  �لأ�صري  و�لدة  تنتظر 
لق��رت�ب  �صديد  بتوتر  وت�صعر  �ل�صر، 
هويتها  بتفقد  �لزيارة  ليلة  تقوم  حيث  �ملوعد 
ن�صيان  من  خوًفا  م��ر�ت  ع��دة  �ل�صخ�صية 
�إبنها،  زيارة  من  حرمانها  وبالتايل  �لهوية 
�لنتظار  من  تعاين  للزيارة  ذهابها  ولدى 
�لتي  �لنتظار  قاعات  يف  طويلة  ل�صاعات 
حتى  و�لعفن  �ل��ق��ذ�رة  ر�ئحة  منها  تفوح 
ج��د�ر  ور�ء  م��ن  �إبنها  ي��ة  ب��روؤ لها  ي�صمح 

زجاجي.
قلبي  يتفطر  نائل:"  �لأ�صري  و�ل��دة  تقول 
نائل، فطو�ل فرتة  �مل�س  �أن  ��صتطيع  لأنني ل 
مرتي  فقط  �أزوره  �أن  ��صتطعت  �إعتقاله 
ور�مون  ع�صقالن  �صجني  يف  خا�صة  زيارة 
وتقبيله  يديه  مل�س  من  متكنت  حيث  نفحة،  يف 
�صباك  بفتح  �ل�صجن  �إد�رة  �صمحت  �أن  بعد 

�لزيارة".
 " فتقول:  �لزيارة  معاناة  و�لدته  وت�صف 
و�لعائلة  نائل  لإعتقال  �لأوىل  �للحظة  منذ 
�ل�صجون  �إد�رة  ت�رسفات  �صوء  من  تعاين 
من  كثري  يف  وترف�س  بالزيارة  تتحكم  �لتي 
�صوفية  �أغطية  �أو  مالب�س  �أي  �إدخال  �لأحيان 

روؤيته". من  مبنعنا  تقوم  كما  له، 
معنوياتي  �أن  �إل  �ملعاناة  رغم  و�أ�صافت:" 
بيته  �إىل  �صيعود  نائل  �أن  �أمل  وعندي  قوية 

�لزمن". طال  مهما  �إليه  ��صتاق  �لذي 
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�صجلت  �لفريو�س  من�صاأ  فال�صي 
�لوفيات  عدد  يف  ملحوظا  �نخفا�صا 
�حلجر  ج��ه��ود  ب��ع��د  و�لإ���ص��اب��ات 
 31 �صجلت  حيث  �لكبرية  �ل�صحي 
مقاطعة  يف  جميعها  وف���اة  ح��ال��ة 
�إىل  �لوفيات  ع��دد  لرتتفع  هوبي 
�إ�صابة   125 ت�صجيل  مت  فيما   ،2943
لها  يومية  ح�صيلة  �أدنى  يف  جديدة 
�صتة  قبل  �ل��ف��ريو���س  ظ��ه��ور  منذ 

. بيع �صا �أ
�أ�صادت  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
�لو�صع  �ن  موؤكدة  �ل�صي  بجهود 
و�ي��ط��ال��ي��ا  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  يف 

قلقها. يثري  ما  �أكرث  هو  و�ليابان 
ده����ان����وم  وق������ال ت���ي���درو����س �أ
�ل�صحة  منظمة  مدير  جيري�صو�س 
و�لع�رسين  �لأرب��ع  "خالل  �لعاملية: 
�حل���الت  ز�دت  �لأخ����رية  ���ص��اع��ة 
ت�صعة  بنحو  �ل�صي  خارج  �ملعلنة 
يف  �لفريو�س  �نت�صار  د�خلها..  �أمثال 
و�ليابان  و�يطاليا  �جلنوبية  كوريا 

�ملنظمة". قلق  يثري  ما  �أكرث  هو 
�إجمايل  �قرتب  �جلنوبية  كوريا  يف 
حالة  �آلف   5 من  �ل�صابات  ع��دد 
خارج  �لعامل  يف  �لأكر  �لعدد  وهو 
 477 ت�صجيل  مت  ح��ي��ث  �ل�����ص��ي، 
عدد  �رت��ف��اع  م��ع  ج��دي��دة  �إ���ص��اب��ة 
�عالن  بعد  حالة   28 �ىل  �لوفيات 

�خرين. �صخ�صي  وفاة 
مت�صارعة،  وب��وت��رية  �يطاليا  يف 
�نت�صاره  �لقاتل   19 كوفيد  و��صل 
و�صط  وف���اة  ح��ال��ة   34 م�����ص��ج��اًل 
بعد  �ل�صيطرة  عن  بخروجه  توقعات 
نحو  �ىل  �لإ���ص��اب��ات  ع��دد  �رت��ف��اع 
1600 حالة، فى ظل حتذير�ت خر�ء 
فرن�صا  من  كل  فى  مماثل  �نت�صار  من 
حيث  �ملتحدة  �لوليات  �ىل  ملانيا.  و�أ
وفاة  �ل�صحية  �ل�صلطات  �أعلنت 
��صابتي  وت�صجيل  �أ�صخا�س  �صتة 

بالفريو�س. موؤكدتي 

ولية  حاكم  دي�صانت�س  رون  وقال 
تعلمون  "كما  �لأمريكية:  فلوريد� 
�صخ�صي  �إ�صابة  ثبتت  �أ �لختبار�ت 
ملر�هقي  وتعود�ن  كورونا  بفريو�س 
�إىل  �ألأخرية  �لآونة  يف  �صافر  �حدهما 
من  �ملزيد  نرى  �أن  نتوقع  �إيطاليا. 
فلوريد�".  يف  �لإيجابية  �حل��الت 
�إ�صابة  حالة  �صجلت  باك�صتان  يف 
�إجمايل  لي�صل  بالفريو�س  جديدة 
�لأ�صبوع  منذ  خم�صة  �إىل  �لإ�صابات 
�لعربية  �ملنطقة  ويف  �مل��ا���ص��ي. 
و�لأردن  م�����رس  م��ن  ك��ل  �أع��ل��ن��ت 
حالة  �أول  ت�صجيل  و�ملغرب  وتون�س 

�مل�صتجد. بالفريو�س  �إ�صابة 
عن  تعلن  اجلنوبية  كوريا 

بفريو�ص  جديدة  اإ�صابة   600
كورونا

على  و�ل�صيطرة  �ملر�قبة  مركز  �أكد 
�لتابعة  �لقاتل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
�جلنوبية،  كوريا  يف  �ل�صحة  لوز�رة 
حالة   600 ت�صجيل  �لثالثاء،  �ليوم 
ما  �لفريو�س،  بهذ�  جديدة  �إ�صابة 
لالأ�صخا�س  �لإجمايل  �لعدد  يرفع 
حالة.   4812 �إىل  �لبالد  �مل�صابي يف 
ت�صجيل  "مت  بيان:  يف  �ملركز  وقال 
بالفريو�س،  جديدة  �إ�صابة  حالة   600
للم�صابي  �لإجمايل  �لعدد  لي�صل 
ثالثة  وق��ت��ل  ح��ال��ة،   4812 �إىل 
 24 �ل� خالل  بالفريو�س  �أ�صخا�س 

�لوفيات  عدد  لي�صل  �لأخرية  �صاعة 
�ملنظمة  وقالت  �صخ�صا".   34 �إىل 
�لإ�صابة  حالت  عدد  "�إن  بيان:  يف 
من  �ل�صي  خ��ارج  �رت��ف��ع  �مل��وؤك��د 
دولة".   64 يف   8774 �إىل   1598
قتلى  ع��دد  �أن  �إىل  �لبيان  ���ص��ار  و�أ
�ل�صينية  �لأر��صي  خارج  �لفريو�س 
 24 منهم  �صخ�صا   128 �إىل  �رتفع 
�لأخرية.  �صاعة   24 �ل� خالل  �صخ�صا 
لتطبيق  جاهدة  �لعامل  دول  وت�صعى 
�نت�صار  لوقف  �حرت�زية  �إج��ر�ء�ت 
�ل��ذي  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
ب��ادرت  بينما  تف�صيه.  ي��و����ص��ل 
مو�طنيها  باإجالء  �لدولة،  من  �لكثري 
�لفريو�س. �نت�صار  مركز  �ل�صي  من 

تغري  اليرانية  ال�صركات 
املعقمات  اإىل  اإنتاجها  خطوط 

والكمامات 
�لير�نية  �ملعرفية  �ل�رسكات  تبادر 
�ىل  /���ص��م��ال/  ج��ي��الن  حمافظة  يف 
�صوب  �لنتاجية  خطوطها  تغيري 
�ن���ت���اج �مل��ع��ق��م��ات و�ل��ك��م��ام��ات 
مكافحة  عمليات  تعزيز  ب��ه��دف 
�لعلوم  و�ح��ة  "كورونا"با�رس�ف 
حمافظ  م�صاعد  وقال  و�لتقنيات.  
�لقت�صادية  �ل�����ص��وؤون  يف  جيالن 
و�ح��ة  �ن  ���ص��ف��ت  ف����رز�م  �آر�����س 
�ملحافظة  يف  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�ملعرفية  �ل�رسكات  طاقات  �صتبحث 

ح���ول �����ص���د�ر ت��ر�خ��ي�����س �ن��ت��اج 
غ�صون  يف  و�لكمامات  �ملعقمات 
�صفت،  فرز�م  و��صاف  �صاعة.   48
�نتاج  ور�صة  به يف  �أدىل  ت�رسيح  يف 
مكافحة  بلجنة  و�لرقابة  وتوزيع 
�ملحافظة،  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
بع�س  �ع���الن  �ىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ن���ه  �إ
جلهوزيتها  �لن��ت��اج��ي��ة  �ل��وح��د�ت 
�لن��ت��اج��ي��ة  خ��ط��وط��ه��ا  ت��غ��ي��ري  يف 
تقرر  �لالزمة  �لرت�خي�س  و��صتالم 
بانتاج  �ملرتبطة  �لرت�خي�س  منح 
�إج��ر�ء  بعد  و�لكمامات  �ملعقمات 
د�ئرة  قبل  من  �ملرتبطة  �لدر��صات 
و�ل��ت��ج��ارة  و�ل��ت��ع��دي��ن  �ل�صناعة 
يف  �لطبية  للعلوم  جيالن  وجامعة 

�صاعة.  48 غ�صون 
مبناطق  اجلمعة  �صالة  تعليق 
العراق  'كورونا' يف كرد�صتان 

يف  للفتوى  �لعليا  �للجنة  �علنت 
تعليق  �لعر�ق،  كرد�صتان  منطقة 
�لتي  �لم��اك��ن  يف  �جلمعة  ���ص��الة 
بفريو�س  ��صابات  فيها  ت�صخ�صت 
�ع��الم  و�صائل  وق��ال��ت  ك��ورون��ا.  
�أم�س  عقدت  �للجنة  �إن  ك��ردي��ة، 
لبحث  خ��ا���ص��ًا  �جتماعا  �ل��ث��الث��اء 
فريو�س  �نت�صار  من  للحد  خطو�ت 
كرد�صتان،  منطقة  مدن  يف  كورونا 
��صابات  خم�س  ت�صخي�س  بعد 
�صمايل  �ل�صليمانية  م��دي��ن��ة  يف 
�علنت  �لجتماع  وعقب  �ل��ع��ر�ق. 
يف  �جلمعة  �صالة  تعليق  �للجنة، 
ر�صد  فيها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �لم��اك��ن 
�ل�صتمر�ر  م��ع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
مناطق  ب��اق��ي  يف  �ل�����ص��الة  د�ء  ب���اأ
بيان  يف  �للجنة  و�أكدت  كرد�صتان. 
كرد�صتان  مو�طني  �لتز�م  �رسورة 
ب�صاأن  �ملحلية  �حلكومة  بتعليمات 
تف�صي  خطر  لدرء  �لوقائية  �لتد�بري 
�لوقت  ذ�ت  يف  م��وؤك��دة  ك��ورون��ا، 
�لعز�ء  جمال�س  �ق��ام��ة  حظر  على 

. و�لجتماعية  �لدينية  و�ملنا�صبات 
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لل�صليب  �لدولية  �للجنة  ن�رست 
حول  كارثية  �ح�صائيات  �لأحمر، 
يتعر�س  �لذي  �ليمني  �ل�صعب  حياة 
�لعدو�ن  قبل  من  همجي  لعدو�ن 
موؤكدة   ،2015 عام  منذ  �ل�صعودي 
�إىل  بحاجة  �ليمنيي  من   80% �أن 
قيد  على  �لبقاء  �أجل  من  م�صاعدة 

ة.  �حليا
لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �أعلنت 
�أن  �لث��ن��ي،  �أم�س  م�صاء  �لأح��م��ر، 
�إىل  ب��ح��اج��ة  �ليمنيي  م��ن   80%
قيد  على  �لبقاء  �أجل  من  م�صاعدة 
ح�صاب  عر  �للجنة  و�أ�صافت  �حلياة. 
�ل�صعب  من   65% �أن  "تويرت"  على 
مليونًا،   30 عددهم  �لبالغ  �ليمني 
ل��الأك��ل.  ���ص��يء  �أي  ل��دي��ه  ب��ال��ك��اد 
ل  �ليمنيي  من   64% �أن  وذك��رت 
�ل�صحية،  �لرعاية  على  يح�صلون 

منهم  باملئة   58 لدى  لي�س  حي  يف 
�حلرب  �أن  �ىل  و�أ�صارت  نظيفة.  مياه 
�ليمن  على  �ل�صعودية  ت�صنها  �لتي 
�ليمني  �ل�صعب  من   10% �أج��رت 
قالت  منازلهم.  م��ن  �ل��ف��ر�ر  على 
�لأحمر،  لل�صليب  �لدولية  �للجنة 
نحو  �إن  �ملا�صي،  دي�صمر   26 يف 
يفتقرون  �ليمن  يف  مليون   17.8
�ل�رسف  وخدمات  �لآمنة  �ملياه  �إىل 
��صتمر�ر  ج��ر�ء  �ملالئمة،  �ل�صحي 
و�أ�صافت  �ليمن.  على  �ل��ع��دو�ن 
 5.173.202 "��صتفاد  �للجنة: 
جمال  يف  ن�صطتنا  �أ م��ن  �صخ�س 
كانون  منذ  �ل�صحي  و�ل�رسف  �ملياه 
�لأول/ كانون  وحتى  /يناير  �لثاين 
"وليز�ل  وتابعت  �جلاري".  دي�صمر 

هائال". �لجتياح 
ق/د

حت��ق��ق �ل�����ص��ل��ط��ات �ل��ك��ي��ن��ي��ة يف 
�إىل  �ل��رمل��ان  �أع�صاء  م��ن   6 زي��ارة 
دون  �مل��ا���ص��ي،  �ل�صبت  مقدي�صو، 
بوكالة  ولقائهم  ر�صمي،  ت�رسيح 
و�أ�صافت  �ل�صومالية.   �ل�صتخبار�ت 
�لكينية  �ل�صلطات  �أن  �ل�صحيفة 
�إىل  عودتهم  لدى  �لنو�ب  �حتجزت 
�إطالق  قبل  معهم،  للتحقيق  نريوبي، 
�أن  �ل��ن��و�ب  تاأكيد  رغ��م  ���رس�ح��ه��م، 
من  �مل�صاعدة  لطلب  كانت  زيارتهم 
�نعد�م  مل�صكلة  حل  لإيجاد  �ل�صومال 
�لنو�ب  �أن  توؤكد  �ملوؤ�رس�ت  �لأم��ن. 
ب�صبب  برملانيا  حتقيقا  يو�جهون  رمبا 
ر�صمي.  ت�رسيح  دون  �لبالد،  مغادرة 

عبد�لله،  ب�صري  �لكيني  �لنائب  وقال 
�لنو�ب  �إن  �صحفية،  ت�رسيحات  يف 
ومل  �أمنية"،  "مهمة  يف  ���ص��اف��رو� 
�ل�صحيفة  وذك��رت  نوعها.  يو�صح 
بطائرة  �صافرو�  �لنو�ب  �أن  �لكينية 
مقدي�صو  �ل�صومالية  �لعا�صمة  �إىل 
�لرئي�س  و�ل��ت��ق��و�  �ل�����ص��ب��ت،  ي���وم 
وتابعت  فارماجو.  �لله  عبد  حممد 
حول  �صبهات  هناك  �أن  �ل�صحيفة 
�صفرهم  رغ���م  �أع��م��ال��ه��م  ج����دول 
ب���ج���و�ز�ت ���ص��ف��ر دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة، 
نهم  �أ على  معهم  مقدي�صو  وتعاملت 

ر�صميون. �صيوف 
ق/د

�ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة  �ل�����رسط��ة  ك�صفت 
ب�صاأن  حتقيقا  �إجر�ئها  عن  �لثالثاء، 
�مل�صجدين  �أح��د  ل��ه  تعر�س  تهديد 
نار  �إط���الق  عملية  �صهد�  �ل��ل��ذي��ن 
م�صلما   51 ��صت�صهاد  عن  �أ�صفرت 
ت�صري�س.   كر�ي�صت  يف  ع��ام،  قبل 
ظل  يف  ن����ه  �أ �ل�����رسط��ة  وذك�����رت 
�ملجزرة  ذكرى  لإحياء  �ل�صتعد�د�ت 
ر�صد  مت  مار�س،   15 يف  وقعت  �لتي 
كر�ي�صت  يف  �ل��ن��ور  مل�صجد  تهديد 
"تلغر�م"  تطبيق  على  ن�رس  ت�صري�س 

�مل�صفرة. �لن�صية  للر�صائل 
�لتهديد  ر�صالة  باأن  �لتقارير  فادت  و�أ
يجل�س  مقنع  لرجل  �صورة  ت�صمنت 
�أرف��ق��ت  �مل�صجد  خ��ارج  ���ص��ي��ارة  يف 

وقال  م�صد�س.  ورمز  تهديد  بعبار�ت 
جون  كانرتبري  �رسطة  يف  �مل�صوؤول 
دلة  �أ "لدينا  نيوزيلند�  ذ�عة  لإ بر�ي�س 
�صنتمكن  ننا  باأ و�ثق  نا  و�أ نتابعها  قوية 
�قرتبنا  �ل�صخ�س.  هوية  حتديد  من 
�أن  �إىل  بر�ي�س  �صار  و�أ كثري� من ذلك". 
بالتهديد. �ل�رسطة  بلغ  �أ �ملو�طني  �أحد 

م�صجدين  �أح��د  ه��و  �ل��ن��ور  �أن  يذكر 
متع�صب  مييني  م�صلح  ��صتهدفهما 
ت���ب���اع ن��ظ��ري��ة ت��ف��وق �ل��ع��رق  م��ن �أ
هجوم  يف  �ملا�صي  �ل��ع��ام  ب��ي�����س  �لأ
نيوزيلند�  وزر�ء  رئي�صة  و�صفته 
�إرهابي  ب�"عمل  �أردي���رن  جا�صيند� 

 . �ل�صغري"  بلدنا  حطم 
ق/د

م����ن  دع����ا رئ��ي�����س جم��ل�����س �لأ
وخا�صة  �لإفريقية،  �لدويل،�لدول 
�لل��ت��ز�م  �إىل  لليبيا،  �مل��ج��اورة 
م���ي �ل��ع��ام ل��الأمم  ب��دع��م ج��ه��ود �لأ
غوتريي�س،  ن��ط��ون��ي��و  �أ �مل��ت��ح��دة، 
�لعربي.   �لبلد  يف  �ل�صالم  لإحالل 
�صاعات  بعد  �لدعوة  ه��ذه  ج��اءت 
�إىل  مم���ي  �لأ �مل��ب��ع��وث  �إع���الن  م��ن 
طلب  ن��ه  �أ �صالمة،  غ�صان  ليبيا، 
من�صبه  من  �إعفاءه  غويرتي�س  من 

�صحية. لظروف 
�أعمال  رئا�صة  بكي  تويل  ومبنا�صبة 
قال  �جلاري،  لل�صهر  �لأمن  جمل�س 
موؤمتر  خ��الل  �ل�صيني،  �ل�صفري 
�صاعات  منذ  "و�صلنا  �صحفي: 
وكنا  �صالمة،  �ل�صيد  ��صتقالة  نباأ 

منه،  فادة  �إ �إىل  لال�صتماع  خمططي 
�لتطور�ت  ب�صاأن  �ل�صهر،  هذ�  خالل 
�رس�ع  من  ليبيا  وتعاين  ليبيا".  يف 
يقودها  قو�ت  تنازع  حيث  م�صلح، 
�لوطني،  �ل��وف��اق  حكومة  حفرت، 
�لبلد  يف  و�ل�صلطة  �ل�رسعية  على 

بالنفط. �لغني 
كانت  �إن  ب�صاأن  �ل  �صوؤ على  ورًد� 
م�صرتك  مبعوث  �إىل  بحاجة  ليبيا 
�لإفريقي،  و�لحتاد  �ملتحدة  �لأمم  بي 
مثل  فح�صب  ممًيا  �أ مبعوًثا  ولي�س 
�لأمن:  جمل�س  رئي�س  قال  �صالمة، 
�لعام  �لأمي  �ختيار�ت  "�صن�صاند 
ملتزم  و�ملجل�س  �ل�صدد،  هذ�  يف 

�ملتحدة". �لأمم  جهود  بدعم 
ق/د

م�����س  ع��ق��د �ل��رمل��ان �ل��ت��ون�����ص��ي، �أ
خم�ص�صة  عامة  جل�صة  �ل��ث��الث��اء، 
م�رسوع  م��ق��رتح  على  للت�صويت 
�لنه�صة،  ح��زب  به  تقدمت  قانون 
�لنتخابي.  �لقانون  بتعديل  ويتعلق 
برفع  يتعلق  فيما  وخ��ا���ص��ة  ه��ذ� 
�ملئة  يف   5 �إىل  �لنتخابية  �لعتبة 
ما  وهو  �لرملانية،  �لنتخابات  يف 
�لرملان  د�خ��ل  كبرية  خالفات  يثري 

. ن�صي لتو �
تقدمت  �لنه�صة  حزب  كتلة  وكانت 
�لقانون  لتنقيح  ت�رسيعية  مببادرة 
يتعلق  فيما  خ��ا���ص��ة  �لن��ت��خ��اب��ي 
من  دن���ى  �لأ )�حل��د  �لعتبة  بقانون 
�لأحز�ب  متكن  �لتي  �لأ�صو�ت  ن�صبة 
برملانية(،  مقاعد  على  �حل�صول  من 
�نتخابات  �إج��ر�ء  لإمكانية  بًا  حت�صنّ
جلنة  �صادقت  حيث  مبكرة،  برملانية 
�صابق  وق��ت  يف  �ل��د�خ��ل��ي  �لنظام 
بع�س  يرى  �لذي  �مل�رسوع  هذ�  على 
�صي�صاهم  نه  �أ �ل�صيا�صية  �لأط��ر�ف 

�لرملاين. �مل�صهد  تنظيم  يف 
حزب  يف  و�لقيادي  �لباحث  ن  ودونّ
�مل�صمودي:  ر���ص��و�ن  �لنه�صة، 
�ملئة  يف   5 ب� �لنتخابينّة  »�لعتبة 
�لبالد  نقاذ  لإ ة  ملحنّ وطنينّة  �رسورة 
ولإجناح  و�لف�صيف�صاء،  �لت�رسذم  من 
بناء  طريق  عن  �لدميقر�طي  �لنتقال 
و�زنة  قوينّة  �أحز�ب  خم�صة  �أو  �أربعة 

و�صياغة  �صنع  على  قادرة  ثنّرة  وموؤ
تنفيذها«. وعلى  و�لروؤى،  �لر�مج 

وك��ت��ب غ���ازي �ل�����ص��و����ص��ي، وزي��ر 
حزب  يف  و�لقيادي  �لدولة  �أم��الك 
�ل��ت��ي��ار �ل��دمي��ق��ر�ط��ي: »ن��ح��ن ل 
لالنتخابات  »�لعتبة«  فر�س  نخ�صى 
يف  ي�صاهم  قد  �إجر�ء  وهو  �لت�رسيعية 
ولكننا  �ل��رمل��اين،  �مل�صهد  تر�صيد 
ن��خ�����ص��ى ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري م��ن �مل��ال 
�حلمالت  يف  �لفا�صد  �ل�صيا�صي 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة وت��وظ��ي��ف �لإع����الم 
و�ل�صتثمار  �خل��ريي��ة،  و�جلمعيات 
�ل�صيا�صي.  لالإ�صهار  �لنا�س  فقر  يف 
ف����ات ت��ه��دد ن��ز�ه��ة  وه���ي ك��ل��ه��ا �آ
لها  وميكن  �نتخاباتنا  وم�صد�قية 
�نتقالنا  م�صار  وتعطل  تزيف  �أن 
ن�رسه  فيديو  ويف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي«. 
»في�صبوك«،  موقع  يف  �صفحته  على 
عن  �لنائب  كور�صيد،  م��روك  قال 
�لعتبة  »قانون  تون�س:  حتيا  ح��زب 
هيمنة  تكري�س  �إىل  يهدف  �جلديد 
حت�صري  ثم  وم��ن  �لكرى  �لأح��ز�ب 
�لذين  �لأحز�ب  لقادة  �لولء  عقلية 
ولي�س  �ملرت�صحي  �أ�صماء  يقرتحون 

�ل�صعب«< مل�صالح  �لولء 
رئي�س  �لنا�صفي،  ح�صونة  رجح  فيما 
�إمكانية  �لوطني،  �لإ�صالح  كتلة 
جلنة  �إىل  �لقانون  م�����رسوع  �إع���ادة 
جم��دد�ً  ملناق�صته  �لد�خلي  �لنظام 

�لنتخابي  �لقانون  مر�جعة  »لأن 
مو�صوع  على  يقت�رس  ل  وتنقيحه 
هناك  ب��ل  �أهميته-  -رغ��م  �لعتبة 
تتعلق  ه��ام��ة  �أخ���رى  م�صائل  ة  ع��دنّ
�حلمالت  وبتمويل  �لرت�صح  ب�رسوط 

. بية« لنتخا �
حول  �لتون�صيي  ر�ء  �آ وتباينت 
فتحت  �مل��ق��رتح،  �ل��ق��ان��ون  م�����رسوع 
�ملفرو�س  من  �لعتبة  »قانون  عنو�ن 
دونت  �أج�صادنا«،  على  �إل  مير  �أل 
رجيبة  نزيهة  �ل�صيا�صية،  �لنا�صطة 
�لنه�صة  عاينت  �أن  "بعد  زياد(:  )�أم 
�لن��ح��د�ر  يف  ���ص��ه��م��ه��ا  �أ �����رسوع 
تنفرد  �أن  �ل��ي��وم  ت��ري��د  ب�����رسع��ة، 
بغلق  حكمها  بد  توؤ و�أن  بال�صاحة 
�لتقدم  يف  م���ل  �أ ك��ل  على  �ل��ب��اب 
وهنا،  �لآن  �لعتبة  و�لتغيري.قانون 
يف  �حلكم  وبقاء  �جلميع  �ندثار  يعني 
يف  تتناف�س  ثالثة  �أو  حزبي  ي��دي  �أ
�ل�صيا�صية  �لأخالق  وتردي  �لرد�ءة 
و�لعجز  �ليمينية  �لفا�صية  ويف 
�ملف�صي  �لأو���ص��اع  �إ���ص��الح  ع��ن 
و�لعنف.  �لفو�صى  �إىل  بال�رسورة 
ويف  �خل��دع��ة،  ه��ذه  ب�صحب  نطالب 
علينا  �لرملان،  �أمام  مرورها  �صورة 
على  �لن��ق��الب  ه��ذ�  ن��ح��ا���رس  �أن 
بالدبابات.  ل  باأج�صادنا  �لدميقر�طية 

�ملعت�صمي". �أو�ئل  من  و�صاأكون 
ق/د

اإح�صائيات كارثية لل�صليب الأحمر حول 
حياة اليمنيني

كينيا حتقق مع 6 نواب �صافروا 
لل�صومال دون ت�صريح 

نيوزيلندا تك�صف عن تهديد جديد 
مل�صجد يف كراي�صت ت�صري�ص

جمل�ص الأمن يدعو الدول الإفريقية 
لدعم جهود غوتريي�ص يف ليبيا 

الربملان التون�صي يناق�ص ُمقرتح "النه�صة" لتعديل القانون النتخابي 
بوتني ومريكل 
يوؤكدان اأهمية 
وقف العمليات 

الع�صكرية
 يف ليبيا 

�لرو�صية  �لرئا�صة  �أعلنت 
بوتي  فالدميري  �لرئي�س  �أن 
�أجنيال  ملانية  �لأ و�مل�صت�صارة 
�ت�صال  يف  �أك���د�  م��ريك��ل، 
�لتز�م  �أهمية  على  هاتفي 
ليبيا  يف  �ل��ن��ز�ع  �أط����ر�ف 
�لع�صكرية.  �لعمليات  بوقف 
"يف  �لكرملي  بيان  يف  وجاء 
�لو�صع  حول  ل��الآر�ء  تبادل 
على  �لتاأكيد  مت  ليبيا،  يف 
�����رسورة �ل���ت���ز�م �أط����ر�ف 
�ل���ن���ز�ع ب��وق��ف �لأع���م���ال 
ق��ر�ر�ت  وتنفيذ  �لقتالية 
يف  عقد  �ل��ذي  برلي  متر  موؤ

. ير" ينا
ق/د
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 الكاتبة جميلة طالبي  يف حوار لـ :"التحرير":

�صاأعمل على اأن تكون كتاباتي ر�صالة  ملن يقروؤها 
و حماولة اإحداث و لو تغيري طفيف يف املجتمع

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

--
كانت  متى  التحرير: 
الكتابة  مع  بداياتك 
ال�صخ�صيات  هي  من  و 
تاأثرت  التي  الأدبية 

و  كاتبة  منك  لتجعل  بها 
�صاعرة و قا�صة ؟

ميكن  ل  �لكتابة  مع  بد�يتي 
فهي   ، بالكالم  تو�صف  �أن 
�إىل  بها  تنف�س  �أ �لتي  حياتي 
�ل�صخ�صيات  �ل��ن��خ��اع  ح��د 
بها  ث��رت  ت��اأ �ل��ت��ي  دب���ي���ة  �لأ
و�صاعرة  كاتبة  مني  لتجعل 

�صة  قا و
�لكتاب  من  بالعديد  تاأثرت   
ومن   ، و�ل��ن��ق��اد  و�ل�����ص��ع��ر�ء 
�ل�صاعر  �صتاذي  �أ  : هوؤلء  بي 
 ، يو�صف  �لقادر  عبد  �صالح 
ويو�صف  بلعلى  �آمنة  و�لناقدة 
دري�س  بن  و�صامية  وغلي�صي  
جالوجي  �لدين  عز  و�لرو�ئي 
عميد  ح�صي  طه  ول�صيما   ،...
وك��ت��اب��ات  �ل��ع��رب��ي  �لأدب 
تزخر  �لتي  م�صتغامني  �أح��الم 

�لفذة  �ل�صعرية  باللغة 
الذي  التحرير:من 
الكتابة  على  �صجعك 

و كان الداعم الأكرب 
لتبدعي يف جمال 

الكتابة؟
يل  و�مل�صجع  �لأك��ر  �ل��د�ع��م 
�أول  �أهلي    : هم  كتاباتي  يف 

دخويل  ،وبعد  �صيء  كل  وقبل 
�صاتذتي  �أ يف  وجدت  للجامعة 
لأو��صل  وم�صجع  معي  خري 

�لدرب هذ� 
نوعية  هي  التحرير:ما 
؟  تقرئينها  التي  الكتب 

ه��ا  ق��ر�أ �أ �لتي  �لكتب  نوعية 
و�أذك��ر   ، وخمتلفة  متنوعة 
بعلم  �ملتعلقة   : بينها  م��ن 
و�لنقد  و�لفل�صفة  �لجتماع 
�لفرتة  ،ففي  و�ل�صعر  و�لأدب 
بع�س  �أطالع  ب��د�أت  �لأخ��رية 
باملو��صيع  �ملتعلقة  �لكتب 

�صية ل�صيا �
نوعية  التحرير:ما 

تف�صلني  التي  املوا�صيع 
الكتابة  يف  اإليها  التطرق 

؟
ف�����ص��ل  �مل��و����ص��ي��ع �ل��ت��ي �أ
�لكتابة  يف  ل��ي��ه��ا  �إ �ل��ت��ط��رق 
�أذكر  ،لكن  ح�رسها  ميكن  ل 
بالوجد�ن  �ملتعلقة  بينها:  من 
وما  �ملجتمع  ق�صايا  ول�صيما 

�جلامعات... نطاق  يف  يحدث 
تف�صلني  التحرير:هل 

اأن تكوين كاتبة اأي 
مل تختاري اأن  تكوين 

�صاعرة مثال ؟ 
 ، �لخ���ت���ي���ار  ���ص��ت��ط��ي��ع  �أ ل 
لذلك  يوجهني  من  لهام  فالإ
بالأمر  لي�س  �ل�صعر  كتابة   ،
على  يرتكز   : ن���ه  ،لأ �ل��ه��ي 
عرفه  ،وكما  و�أحكام  قو�عد 
ق���د�م���ة ب���ن ج��ع��ف��ر �ل��ك��الم 
على  وي��دل  �ملقفى  �مل���وزون 

�ل�رسدية  �لكتابة  م��ا  �أ معنى 
تعقيد  ل��ه��ك��ذ�  تخ�صع  ف��ال 
هو  م���ا حت��ت��اج��ه  ج���ل  من�����ا  و�إ
فيه  �لكتابة  �مل��ر�د  �ملو�صوع 
ل�رسد  مبنية  خطة  وو�صع   ،
يف  �أ�صبحت  لكن  ؛  �لأح��د�ث 
�ملثلى  �لو�صيلة  �حلايل  وقتنا 
ي�����ص��ال �ل��ف��ك��رة ل��ل��ق��ارئ  لإ
ماهو  فهم  ل�صهولة  وذل���ك 

فيها   موجود 
طبيعة  هي  التحرير:ما 
 ، وم�صمونها  كتاباتك  
كتاباتك  خ�ص�صت  وملن 

، هل لك فئة معينة من 
تكتبني   اأم  ؟  املجتمع 

؟ الفئات  جلميع 
حتت  تنطوي  كتاباتي  طبيعة 
و�ل�صعر  �خل��و�ط��ر   : ���ص��وء 
�لق�صرية  �لق�صة   ، �لعمودي 
ت�صلط  وه���ي   ، و�مل���ق���الت 
�ملجتمع  ق�صايا  على  �ل�صوء 

بالوجد�ن.  متعلق  هو  وما 
معينة  لفئة  �أكتبه  ما  �أح�رس  ل 
تاأتي  �أن  مت��ن��اه  �أ م��ا  ك��ل  من��ا  و�إ
ر�صالة  وتو�صيل  ن���ي���ة....  �آ

يتلقاها  قارئ  لكل  حريف 
يف  التحرير:�صاركت 

اجلامعة  الكتب  بع�ص 
قريبا  �صت�صدر  التي 
ورمبا �صدرت ، لو 

اأكرث عن هذه  حتدثينا 
كانت  وكيف  التجربة 

اإليك على  اأ�صافت  وماذا 
؟ الأدبي  ال�صعيد 

�لكتب  بع�س  يف  ���ص��ارك��ت 
كتاب   : بينها  ،وم��ن  �جلامعة 
�لقلم  ج���در�ن  ب��ي  ���ص��ج��ن��اء 
لأجلها   ": عنو�ن  حتت  بخاطرة 
ب��الأردن  ن�رس  و�ل��ذي   " كتب 
و���ص��ي��ع��اد ن�����رسه ب��اجل��ز�ئ��ر 
كتاب  يف  يل  م�صاركة  ،وثاين 
عنو�ن"  حتت  بخاطرة  �حتو�ء 
و�ل��ذي  و�ختفى"  حتطم  حلم 
خيال  د�ر  عن  قريبا  �صي�صدر 
يف  ���ص��ارك��ت  ؛ك��م��ا  للن�رس 
،ون�رست  �صعرية  م�صابقات 
و�جلر�ئد  �ملجالت  بع�س  يف 

. تي با كتا
خطوة  �أول  �لتجربة  هذه  كانت 
�مل�صمار  ه��ذ�  يف  بها  ق���وم  �أ
�لتحدي  معنى  علمتني  ،وقد 
و�لح���ت���ك���اك م���ع �مل��ب��دع��ي 
هياآت  هناك  ،وكانت  �ل�صباب 
وبذلك  كتاباتي  قومت  نقدية 
يكتب  ل  يكتب  من  �أن  �أدركت 
وعلى  ل��غ��ريه  من���ا  و�إ لنف�صه 
يكون  �أن  �مل��ب��دع  �ل��ك��ات��ب 

،فالكتابة  جمتمعه  ل�����ص��ان 
ت�صلية. ولي�س  و�صيلة 

تتولد  التحرير:كيف 
�صيء  كتابة  فكرة  لديك 

ما ؟
و  �أ �ل��وق��ت  ح�����رس  مي��ك��ن  ل 
م�صاعر  فالكتابة   ، ف��ك��ار  �لأ
جمرد  ولي�س  بالغري  و�إح�صا�س 

منثور  كالم 
اأ�صعب  هي  التحرير:ما 

يف  تواجهينها  مرحلة 
؟ الكتابة  مراحل 

يف  و�جهتها  مرحلة  �أ�صعب 
ذلك  ك��ان   : �لكتابة  م��ر�ح��ل 
،وكنت  تقريبا  ع��ام��ي  منذ 
وع��دت  ل��ظ��روف  تركتها  ق��د 
نف�صها،  �لظروف  ب�صبب  ليها  �إ
بها.  �لبوح  �أ�صتطيع  ل  و�لتي 

تنوين  التحرير:هل 
؟ الإبداعي  العمل  موا�صلة 

ن���ع���م ،وب���ط���ب���ي���ع���ة �حل����ال 
قلمي  يجف  �أن  �إىل  �صاأو��صل 

دورك  هو  التحرير:ما 
فيما  واإن�صان   ككاتبة 

يجرى حولك يف احلياة ؟
يف  ن�صان   و�إ ككاتبة  دوري 
م���ا ي���ج���ري م���ن ح����ويل يف 
�أن  ع��ل��ى  ���ص��اأع��م��ل   ، �حل��ي��اة 
توجيه  ر�صالة  كتاباتي  تكون 
وحماولة  يقر�أها  ملن  ون�صح  
يف  طفيف  تغيري  ولو  �إح��د�ث 

. ملجتمع �
تن�صحني   التحرير:مباذا 
والرباعم  اجلدد  الكّتاب 
والتي  وال�صغرية  ال�صابة 

؟ املوهبة  متلك 
يف  ن�صيحة  �أقدم  �أن  ميكن  ل 
كاتبة  نا  �أ ،فحتى  �ل�صدد  هذ� 
لها  طريق  ر�صم  حتاول  مبتدئة 
ميكن  ما  ،لكن  �مليد�ن  هذ�  يف 
�لقر�ءة  عن  تتوقف  ل   : قوله 
�لن�صيحة  ل��ك  ت��ق��دم  وح��ي 
فقارئ   ، بها  و�عمل  فا�صمع 

�لغد. قائد  هو  �ليوم 
التحرير:م�صاريعك 

؟ امل�صتقبلية 
 : وهي  �مل�صتقبلية  م�صاريعي 
خا�س  �أدبي  عمل  �أول  �إ�صد�ر 

بي 
اأخرية التحرير:كلمة 

ل  �ل�صكر  كلمات  وكل  �صكر� 
�حلو�ر  كان   ، حقكم  توفيكم 
جديدة  جتربة  و�أ�صاف  �صيقا 
ثر� ل ميكن  �أ وترك   ، حياتي  يف 
فالقلب    ، بالكلمات  و�صفه 

�لل�صان  ولي�س  تكلم  من 

اأدب عربي بجامعة مولود  امليزان ؛ طالبة يف تخ�ص�ص  بالتحديد ذراع  �صنة من ولية تيزي وزو   23 جميلة طالبي �صاحبة 
اأهلها.  معمري ، خامتة لكتاب اهلل و تهوى الكتابة منذ ال�صبا و مل تعرف رفيقا �صوى احلرف بعد 

���ص��غ��ال  �أ ب��وع��ري��ري��ج  ب��رج  �فتتحت 
�ل�صيخ  ح��ول  �لثاين  �ل��دويل  �مللتقى 
1889- ( بر�هيمي  �لإ �لب�صري  حممد 
�ل�صوء  لت�صليط  خ�ص�صت   )1965
يف  دب��ي  �لأ و  �لثقايف  �مل��وروث  على 
�صهاد�ت  من خالل  �لعالمة  هذ�  كتابات 
�لثقافية  �لهوية  تتناول  �أعماله  من 

�إ�صالمية. عربية  بعاد  باأ �جلز�ئرية 
عبد  �لدكتور  �مللتقى  رئي�س  �أو�صح  و 
يف  لقاها  �أ كلمة  يف  �صفية  ب��ن  �لله 
حتت�صنه  �ل��ذي  �للقاء،  ه��ذ�  م�صتهل 
��صم  حتمل  �لتي  بوعريريج  برج  جامعة 
�لب�صري  �لعالمة  �أعمال  تناول  �أن  �ل�صيخ 
�لثانية  �لدولية  �لطبعة  يف  بر�هيمي  �لإ
كتاباته  در��صة  بعد  مت  �لتظاهرة،  لهذه 
�صخ�صية  تناول  خا�صة  و  ورو�ي��ات��ه 
�خلطيب  و  �لأديب  بر�هيمي  �لإ �لب�صري 
على  حماور  عدة  خالل  من  �ملفكر،  و 
و"�ملحمول  بر�هيمي"  �لإ "�لن�س  غر�ر 
�لثقافية  بعاد  "�لأ ك��ذ�  و  �لثقايف" 
�إىل  كتاباته"،  يف  �صا�صية  �لأ �لعاملية 
جمعية  �أع��م��ال  يف  "مقاربات  جانب 

�جلز�ئريي''. �مل�صلمي  �لعلماء 
�لب�صري  جامعة  مدير  �عتر  جهته،  من 
هذ�  �أن  بوبرتة  �حلق  عبد  بر�هيمي  �لإ
�لعالمة"  لأعمال  وثيقة  "يعد  �مللتقى 
"�ل�صفات  �ملتدخلون  يتناول  حيث 
�لب�صري  لل�صيخ  دب��ي��ة  �لأ و  �لعلمية 
باأبحاث  �لقيام  �إىل  د�عيا  بر�هيمي"،  �لإ
ل  �ل�صخ�صية  هذه  حول  �أخرى  علمية 

فح�صب. �لأدبي  �جلانب  على  تقت�رس 
"�ل�صاهد  بعنو�ن  �مللتقى  هذ�  ينظم  و 
�لب�صري  حممد  ن�صو�س  يف  �لثقايف 
�لذي  و�لتوظيف"  �لتمثل  بر�هيمي:  �لإ
�لآد�ب  كلية  ط��رف  من  يومي  ي��دوم 
بوعريرج،  ب��رج  بجامعة  �للغات  و 
�لعلماء  جمعية  رئي�س  نائب  بح�صور 
�أحمد  �ل�صيخ  �جل��ز�ئ��ري��ي  �مل�صلمي 
�صاتذة  �لأ من  ثلة  مب�صاركة  و  ظريف 
�ل��وط��ن،  ع��ر  جامعة   23 م��ن  ق��دم��و� 
دول  ع��دة  من  �آخ��ري��ن  �إىل  بالإ�صافة 
فل�صطي  و  �لعر�ق  و  م�رس  منها  عربية 

تون�س. و 
ق/ث

ر��صدي،  �حمد  �جلز�ئري،  �ملخرج  خرج 
�لن�صخة  ب��خ�����ص��و���س  ���ص��م��ت��ه  ع��ن 
�صنة  �أجن��زه  �ل��ذي  للفيلم  �لأمازيغية 
دي��ب  �لأ ل��رو�ي��ة  �قتبا�س  يف   ،1971
بعنو�ن  معمري  مولود  �لر�حل  و�لباحث 
�أن  �ملعني  و�عتر  �ملن�صية«،  »�ل��رب��وة 
�ح��رت�م  يتم  ومل  كثري�  تاأخر  �مل�رسوع 
منذ  عليه  �تفق  كما  جاهزيته  موعد 
عدم  على  تاأ�صف  نه  �أ كما  �أعو�م،  ثالثة 
�لعمل  على  �لنظر  لقاء  �إ فر�صة  منحه 
�ملدبلج  �لعمل  �أن  �عتبار  على  �ملدبلج 
�آخر  ه يف  �إق�صاوؤ ميكن  منه ول  ميثل جزء� 
جت�صيده  على  �ملو�فقة  منحه  رغم  حلظة، 
بلغة  يريده  �ل��ذي  للجمهور  �ح��رت�م��ا 
حي  ملولوذ«   � »دنّ متنى  كما  »معمري« 

�حلياة. قيد  على  كان 
دبلجة  م�رسوع  �أن  ر��صدي  �حمد  �عتر 
طرف  من  و�لع�صا«  ف��ي��ون  »�لأ فيلمه 
بالتن�صيق  بلقا�صم،  �أيت  �صمري  �ملخرج 
لالأمازيغية،  �ل�صامية  �ملحافظة  م��ع 
�صارة  �إ لأن  كثري�،  جت�صيده  تاأخر  قد 
�صنو�ت،  ثالث  منذ  �أعطيت  �لنطالقة 
باملكتبة  ن�صطها  جنوى  يف  �ملعني  وقال 
بجاهزية  �صمع  نه  �إ وزو،  لتيزي  �لبلدية 
لي�صيف  �جلر�ئد،  �صفحات  على  �لعمل 
يل  تكون  �أن  متنيت   « ذ�ته  �ل�صدد  يف 
�مل�رسوع  ه��ذ�  يف  �أجن��ز  ما  على  نظرة 
�أعتقد  لتج�صيده.  مو�فقتي  منحت  �لذي 
هذ�  يف  غريبا  ول�صت  �لفيلم  خمرج  �أين 
لي�س  بل  حتفظات  يل  تكون  وقد  �ملجال، 
فقد  �لنقد،  �أجل  من  �لنقد  عادتي  من 
له  ومتنيت  بالدبلجة  تكفل  من  حفزت 
�ملرحلة  يف  تهمي�صي  لكن  �لتوفيق 
�قتبا�صه  وعن  �حرت�فية.«  لي�س  �لأخرية 
توريرت  �بن  كتبه  ما  �أروع  من  رو�ية 
�عتر  »د�مل���ول���وذ«  �ل��ر�ح��ل  م��ي��م��ون، 
لكونه  جد�  عاديا  م��ر�  �أ ر��صدي  �حمد 
�لذي  �ل��رو�ئ��ي  بالن�س  كثري�  �أعجب 

 ،1965 �صنة  و�أ���ص��دره  معمري  لفه  �أ
�قتنعت  نا  »�أ ذ�ته  �ل�صياق  يف  لي�صيف 
بالإمكان  نه  �أ �لرو�ية  لهذه  قر�ءتي  بعد 
علينّ  وكان  �صينمائي،  عمل  �إىل  حتويلها 
�أوىل،  بدرجة  لة  بامل�صاأ �ملعني  ��صت�صارة 
منحي  يف  معمري  مولود  ي��رتدد  ومل 
كثري�،  �أ�صعدين  ما  وهو  وقتها  مو�فقته 
طرف  من  بها  �أعتز  وثقة  م�صوؤولية  فهي 

�جلز�ئري.« �لأدب  قامات  من  قامة 
�ع��ت��ب��ار  ي  ر����ص��د  �مل��خ��رج  ورف�����س 
لي�رسح  حرب،  فيلم  و�لع�صا«  »�لأفيون 
و�لع�صا  ف��ي��ون  »�لأ �ل�صياق  ه��ذ�  يف 
قرية  ي��وم��ي��ات  ب��ل  ح��رب  فيلم  لي�س 
قبل  ��صتعمارية،  حقبة  خالل  و�صكانها 
من  �ل�صالح  حمل  ب�رسورة  يقتنعو�  �أن 

�حلرية.« �نتز�ع  �أجل 
ر��صدي  قال  معمري،  �صخ�صية  وعن 
ف��ي��ون  »�أحت����دث د�ئ��م��ا ب���اأمل ع��ن �لأ
هذ�  عن  �حلديث  متنيت  لأين  و�لع�صا، 
و�أن  معمري،  مولود  بح�صور  �لعمل 
معا،  �لفيلم  مناق�صة  فر�صة  لنا  تكون 
كان  بخ�صو�صه.  نظره  وجهة  فلكل 
�إن  يجهل  ن��ه  �إ م��ازح��ا  يل  يقول  دوم��ا 
�أو  يل  ملكا  �لعمل  �صخ�صيات  كانت 
ح�صبه  �صخ�صيات  ث��ري  ت��اأ لكون  ل��ه، 
يف  �ل���و�ردة  �ل�صخ�صيات  م��ن  ق��وى  �أ
ر��صدي  يخف  ومل  �ل��رو�ئ��ي.«  �لن�س 
�لعمل  �أن  رغم  بالفيلم  »�ملولوذ  �إعجاب 
بالإمكانيات  يكن  مل  نذ�ك،  �آ �ل�صينمائي 
�لع�رس  يف  �ل�صابع  �لفن  بها  يتمتع  �لتي 
�لرو�يات  نقل  �أن  �إىل  �صار  �أ كما  �حلايل، 
�لعبث  ميكن  ول  م�صوؤولية  �ل�صينما  �إىل 
معمري،  مولود  طينة  من  دب��اء  �أ بعرق 
�لفيلم  طاقم  بي  �جلماعي  �لعمل  لكن 
�مل�صاعدين  م��ن  �لعديد  و��صت�صارة 
و�ل�صينما،  �لتاريخ  يف  و�لأخ�صائيي 

�إجنازه.    بعد  �صنو�ت  �لفيلم  هذ�  خلد 
ق/و

امللتقى الدويل الثاين حول الب�صري الإبراهيمي

 ت�صليط ال�صوء على املوروث الثقايف والأدبي 
يف كتابات العالمة

بعد الإعالن عن عر�ص الن�صخة الأمازيغية لفيلم "الأفيون والع�صا" 

اأحمد را�صدي يتاأ�صف على تاأخر امل�صروع 
وعدم متابعته للدبلجة
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بعد اأن اأثرى املكتبة الإن�صانية

�صفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�صايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�صيا�صية، فعلى كل من يريد امل�صاهمة مبو�صوع ، مقال، فكرة 
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ها هو ال�صيخ املو�صوعي املفكر الكبري الدكتور حممد عمارة يرحل بعد اأ�صبوعني تقريبا من  مر�صه املزمن العابر العاجل ، رحل عنا م�صاء يوم اجلمعة املوافق ٤ رجب �صنة ١٤٤١ من الهجرة النبوية ال�صريفة حيث تويف  املفكر 
الإ�صالمي  املعروف و ع�صو هيئة كبار العلماء د. حممد عماره. ، تاركا وراءه ثروة علمية كبرية متنوعة، اأغنى بها املكتبة العربية الإ�صالمية، مقدما لنف�صه زادا يدر عليه احل�صنات والربكات وبذلك ياأفل جنم من جنوم الأ�صالة 

من �صماء لي�ص العامل الإ�صالمي فح�صب، بل العامل برمته ..
بقلم/ حممد م�صطفى حاب�ص

 جنيف /  �صوي�صرا
نف�صه  يعزي  �أن  �إل  �إبتد�ء  �مل��رء  ميلك  فال 
يف  قاطبة  �لإن�صانية  و  �لإ�صالمية  و�لأمة 
�حلركة  لأجيال  �صطر  �لذي  �لكبري  فقيدها 
قامو�صا  بعده  من  و�صحو�تها  �لإ�صالمية 
و�ملغالبات  باملجاهد�ت  حافال   ، ثريا  خ�صبا 
�لت�صحيات،  و  و�لعطاء�ت  و�ملقاومات 
�آثارهم  �لعظماء فال متوت  ومبثل ذلك ميوت 
�إنا   "  : �صبحانه  لقوله  م�صد�قا  بعدهم  من 
نحن نحيي �ملوتى ونكتب ما قدمو� و�آثارهم 
�إمام مبي " ) ي�س  وكل �صيء �أح�صيناه يف 

.)12 :
فعال برحيل  �لدكتور حممد عمارة، �لذي مل 
�أياما  �إل  بلقائه  �لله �صبحانه  �أقد�ر  ت�رسفني 
معدود�ت يف نهاية ثمانينات �لقرن �ملا�صي 
و�أخرها  �لإ�صالمي،  �لفكر  ملتقيات  �أثناء 
لقاء يف جامعة ق�صنطينة يف ندوة منهجية 
للفكر  �لعاملي  �ملعهد  نظمها  �لتي  �ملعرفة  
�لإ�صالمي بال�صرت�ك مع جامعة ق�صنطينة..
برحيل وفر�ق �لدكتور عمارة تكون �ملكتبة 
كبرية  رفوفا  فقدت  قد  حقا  �ل�صالمية 
لأن  �لندوة حتديد�   هذه  �ذكر  و  كتبها،  من 
�لعالمة حممد عمارة خ�ص�س يل و للفريق 
�لإعالمي معي من �لعا�صمة ح�صة �لأ�صد 
�إنعقاد  قبل  �صباح  كل  لنا  تفرغ   حيث   ،
��صغال �لندوة لي�صجل معنا �صل�صلة درو�س 
�أعجبت  �أين  و�ملالحظ  �لأهمية،  يف  غاية 
ب�صيولة  بل  بل،  فقط  �ملقنع  باأ�صلوبه  لي�س 
و غز�رة �أفكاره مل �أكت�صفها عند جل علماء 
�ل�صيخ  و  �لغز�يل  �ل�صيخ  فيهم  مبا  ع�رسه 
و  عطية  �لدين  جمال  �لدكتور  و  تر�بي 
فعال  �أمتعنا  فقد   .. �أمزيان  حممد  �لدكتور 
رجى  يغادر  �أن  قبل  و  �لت�صجيالت،  بتلك 

مل�رس  ن�صخة  له  ير�صل  �أن  �مل�صور  زميلي 
ليفيد بها غرينا يف دول �مل�رسق.

عمارة  �لدكتور  �أن  قائل  يقول  قد  �صحيح 
متميز و نابغة، و�أنه لكل رجل تخ�ص�صه و 
لكل عامل فنه و لكل منهم حمطة و مرتع، 
�أفعاله  ..و لكل ع�رس  ولكل  ع�رس رجاله 
�إنه   .. �لزمن  هو  لي�س  بالتايل  �لع�رس  و   ..
�لرجال ، و�نه  �لأفعال.. فالع�رس -كما يقول 
 ، فم  عبارة عن م�صغة يف   - مفكرينا  �أحد 
�لأ�صفل  فكه  و   ، �لرجال  من  �لأعلى  فكه 

من �لأفعال ..!
يقال �أن هناك زمنا رديئا، و هذ� غري �صحيح 
.. فالأ�صح هو : هناك �أفعال رديئة .. وهناك 
رجال رديئون..و يقال �أي�صا �أن هناك ع�رس� 
ذهبيا، و هذ� غري �صحيح .. هناك �أفعال من 
هل  ذهب..ولكن  من  رجال  ..وهناك  ذهب 
�لرجال  كل  هل  و  ذهب؟  من  �لأفعال  كل 
�إىل  �إن �لفعل يتحول من عاديته  من ذهب؟ 
ندرته �إىل تاريخيته عندما ي�صبح م�رسوعا 

ح�صاريا.. !
�أين  لكن  و   .. نعمل  كلنا  و   ، نفعل  كلنا 

؟  �لذهبي  �لعمل  �أين  و  ؟   .. �لذهبي  �لفعل 
�لذي �أفنى �لدكتور عمارة حياته من �أجلها، 

هو و �أتر�به.،
�لطيب  �ل�صيخ  �أ�صتاذنا  وفاته  علق عن  كما 
برغوث �لذي تعرف عليه عن قرب بقوله :

عر  عمارة  �لدكتور  تنقل  من  "بالرغم 
حمطات و�صاحات فكرية عدة، �إل �أن م�صاره 
بدينه  �ل�صلة  عميق  ظل  �لعام  �لر�صايل 
ذلك  ظهر  وقد  لأمته،  �جلوهرية  وبالق�صايا 
حياته  من  �لأخرية  �خلم�صة  �لعقود  يف  جليا 
ب�صكل حا�صم وو��صح  �نحاز  خا�صة، حيث 
وعميق �إىل جوهر �لهوية �حل�صارية لالأمة، 
وكر�س كل وقته وجهده وطاقته وملكاته، 
وكونية  و�إن�صانية  بعاملية  �لوعي  لبناء 
�حلياة،  يف  �لإ�صالمية  �لر�صالية  وعظمة 
وكانت  �إليها،  و�لإن�صانية  �لأم��ة  وبحاجة 
م�صهودة  وج��ولت  و�صولت  مو�قف  له 
�إىل  منها  ترتوي  �لأجيال  �صتظل  حممودة، 

ما �صاء �لله تعاىل. 
و�ملفكرين  �لعلماء  من  كثري  على  متيز  وقد 
�لتي  و�ملتكاملة،  �ملتو�زنة  �ملو�صوعية  بهذه 

�أنقذته من �لزدو�جية �لفكرية و�ل�صلوكية 
لي�س  ولكنه  عميق،  عقالين  فهو  �ملتنافرة، 
�أو  �أ�صويل  �أنه  كما  متكل�صا.  يا  حدِّ علمانيا 
منعزل  حرفيا  لي�س  ولكنه  عميق،  �أ�صايل 
ع�رسه  عمق  يف  يعي�س  بل  ع�رسه،  عن 
�مل�صتنرية  �لإ�صالمية  وهويته  بذ�تيته 

�لفاعلة يف حياته.
نحن  منه  و��صتفدنا  متقدة،  �صعلة  كان  لقد 
م�صاركته  خالل  من  مبا�رسة،  �جلز�ئريي 
�لإ�صالمي  �لفكر  ملتقيات  يف  �مل�صتمرة 
�لعتيدة، �لتي كانت تعقد �صنويا يف �جلز�ئر 
فطاحل  ويح�رسها  تقريبا،  �أ�صبوع  مل��دة 
�مل�صلمي،  غري  من  حتى  و�ملفكرين  �لعلماء 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
فر�صانها  من  فار�صا  عمارة  �لدكتور  وكان 
وحيويته  وحر�رته  بطرحه  متميز�  �لكبار، 
ون�صتمتع  �إليه  ننجذب  وكنا  ور�صاليته، 
خا�صة  كثري�،  منها  ون�صتفيد  باأطروحاته 
قوة  و�إب���ر�ز  �ل�صبهات  ب��رد  يتعلق  فيما 
�حل�صارة  ومتيز  وق��وة  �لإ���ص��الم،  وعظمة 

�لإ�صالمية"..
�لدكتور  بفقد�ن  �لفادحة  �خل�صارة  هذه  مع   
�لعالمة  �صيخنا  قاله  فيما  عز�وؤنا  عمارة،  
حيث   ،  - �لله  رحمه   - �لإبر�هيمي  �لب�صري 
�لروحي  �لزعيم  كتب يقول يف ذكرى وفاة 
�لرئي�س  �ل�صيخ   ، �جلز�ئرية  �لتحرير  حلرب 
عبد �حلميد بن بادي�س- رحمه �لله-:" ميوت 
�لعظماء فال يندثر منهم �إل �لعن�رس �لرت�بي 
معانيهم  تبقى  و  �أ�صله،  �إىل  يرجع  �لذي 
ر�بطة  و  حت��رك،  ق��وة  �لأر����س،  يف  �حلية 
وهذ�  ينع�س،  وعطر�  يهدي،  نور�  و  جتمع، 
كون  معنى  هو  وهذ�   ، �لعظمة  معنى  هو 
 673 �لب�صائر، �س:  �لعظمة خلود�.}عيون 

، د�ر �لغرب �ل�صالمي، بريوت{.
�أمثال   - �لعظماء  موت  لأن  �إل  ل�صيء،  ل 

يف  ف��اإن  �أمم��ه��م،  حياة   - عمارة  �لدكتور 
�لغربة ز�دت جالل، فاإن كانت نتيجة للظلم 
�لوطن  �صبيل  يف  كانت  فاإن  جمال،  ز�دت 
�صلب  �صحبها  فاإن  وجمال،  جالل  كانت 
للوطن  ع��ز�ء  كمال.  و  حلية  و�مللك  �لعز 
�ل�صالمي �ملفجوع فيك يا عالمة �لعرب و 
 ! مبوتك  �ملكلومة  للقلوب  و�صلوى  �لغرب، 
وجز�ء تلقاه يف هذه �لدنيا طيب ذكر، وعند 

ربنا ثمي ذخر.
من  �لغايل،  لفقيدنا  نقول  ذلك  �نتظار  يف 
هادئا، قرير �لعي .. بل ح�صبك قول �ل�صاعر 
�لذي  �آل خليفة،  �لعيد  �لفحل حممد  �جلز�ئر 
�إمامنا، �لعالمة عبد  �أن�صد يقول يوم رحيل 

�حلميد بن بادي�س
 *** ر��ص����د  بع�دك  فال�صعب  ه�ادئا  من 

يخت�ط نهج�ك يف �له�دى وي�صري
 *** �ص�دى  لنا  تركت  ما  �صيعة  تخ�س  ل 

فال�و�رث�ون مل��ا ترك���ت كثري
بدورك �أي�صا �صيخنا �جلليل، من قرير �لعي.. 
و�ل�صدقي  �ل�صهد�ء  يف  عليك  و�صالم 
عليك  و�صالم  رفيقا...  �أول��ئ��ك  وح�صن 
يف  عليك  و�صالم  و�لآخرين،  �لأول��ي  يف 
�لدعاة  �لعاملي، و�صالم عليك يف  �ملوؤمني 
�لدين..  يوم  �إىل  عليك  و�صالم  �لربانيي، 
يد�ك  قدمت  مما  �لله  عند  ذخرك  لك  هنيئا 
فيمن  لك  وع��ز�ء  �صاحلات،  باقيات  من 
يف  لقاء  و�إىل  تو��صيهم  و  تعلمهم  كنت 
�أعدت  و�لأر���س  �ل�صماو�ت  عر�صها  جنة 
رب  لله  �حلمد  �أن  دعو�نا  �آخر  و   .. للمتقي 
�إل  ع��دو�ن  ول  للمتقي  و�لعاقبة  �لعاملي 
على �لظاملي، و"�إنا لله و �إنا �إليه ر�جعون". 
�لذين   " �لقائل:  �ملوتى  حميي  و�صدق 
�صالم  يقولون  طيبي،  �ملالئكة  تتوفاهم 
 ( تعلمون"  كنتم  مبا  �جلنة  �دخلو�  عليكم 

�لنحل :32 (.

22 فيفري  قليلة من م�صري�ت  �أيام  1.قبل 
رون  ي��رنّ �جلز�ئريي  بع�س  ك��ان   2019
و�ل�رسعية  �لدين  با�صم  �خلام�صة  للعهدة 
و�ل�صلم  �ل�رسيف  و�لن�صب  �لتنّاريخية 
من  �لعربية  �لدول  يف  يجري  ومبا  و�لوئام 
�أحد�ث موؤملة د�مية. وجاءت �أحد�ث �جلز�ئر 
من  �جلز�ئري  فاأخرجت  �مل�صري�ت  وعر 
بادىء  يف  ليطالب  فخرج  �لكهف  غياهب 
ما  له  وكان  �خلام�صة  �لعهدة  باإلغاء  �لأمر 

�أر�د ثمنّ تو�لت �ملطالب تباعا.
يتحرك  رئي�صا لمي�صي ول  للجز�ئر  2.كان 
لها  �أم�صى  فيفري   22 وبعد  يتكلنّم  ول 
�لأ�صو�ق.  ومي�صي يف  �لطعام  ياأكل  رئي�س 
مهم  لكن  بال  ذ�  لي�س  �لأم��ر  �أننّ  �أع��رف 
رئي�س  حكمه  �لذي  للجز�ئري  بالن�صبة 
طيلة ع�رسية وهومقعد يف كر�صي ورغم 
�ل�صيا�صية  حياته  يختم  �أن  يريد  كان  ذلك 

باخلام�صة.
�صجن  فيفري   22 م�صري�ت  ثمار  3.من 
�خل��ري�ت  نهبت  �ل��ت��ي  �جل��ز�ئ��ر  متا�صيح 
�لأف��و�ه  مت  وكمنّ �حلكم  على  و��صتولت 
كان  وما  �لأثمان.  باأبخ�س  �جلز�ئر  وباعت 
�لأحد�ث  ة  قونّ لول  منهم  يقرتب  �أن  لأحد 
عليهم  �لقب�س  �إل��ق��اء  على  و�لإ����رس�ر 

وحماكمتهم.
ة وكتبت عنها  4.�صاركت يف م�صري�ت عدنّ
�صفحتي  عر  ومنا�صريي  مقاللتي  عر 
حمذوفة  ول  لة  معدنّ غري  من�صورة  وهي 
�مل�صري�ت  ح�صور  عن  بعدها  وتوقفت 
بع�س  من  �لعي  ر�أي  ور�أيته  �صمعته  ملا 
�لوطني  �جلي�س  ي�صتمون  وه��م  �لأف���ر�د 
رحمة  �صالح  ڤايد  �أحمد  وقائدنا  �ل�صعبي 

�لله عليه.
�جلز�ئر  لأحد�ث  �لأوىل  �لأيام  منذ  5.قلت 
يكون  لن  �جلز�ئر  �أننّ   2019 فيفري   22
ول  �صورية  ول  �ليمن  ول  ليبيا  م�صريها 
�صعب  من  �جلز�ئر  يف  �جلميع  لأننّ  م�رس 
متنّفقون  �صعبي  وطني  وجي�س  و�صا�صة 
�لكالم  هذ�  قلت  �جلز�ئر.  �إحر�ق  على عدم 
تفاوؤيل  من  �لعرب  �أ�صدقائي  تعجبنّ  حي 
حرق  عدم  حول  نظرهم  يف   "! "�ملفرط؟ 
�أننّ  يل  دون  يوؤكنّ ظلنّو�  �لذين  وهم  �جلز�ئر 
م�صري �جلز�ئر لن يخرج عن م�صري غريها 
ومن  �إحر�قها،  متنّ  �لتي  �لعربية  �لدول  من 
�جلز�ئر  مع  كانت  �لأي��ام  �أننّ  �حلظ  ح�صن 

ول�صالح �جلز�ئر.
باملرحلة  عليه  مايطلق  ة  بقونّ 6.و�جهت 
ومنا�صري  م��ق��الت  وكتبت  �لنتقالية 

�صخ�صيات  على  فيها  �أرد  �صفحتي  عر 
حينها  طالبت  �لكبري"  �لوزن  "من  وطنية 
ويفتخر  �لنتقالية.  �ملرحلة  ت�صميه  مبا 
قته  �صدنّ �لأي��ام  بكون  �لأ�صطر  �صاحب 
وكانت �إىل جنبه و�لعا�صفة �لتي �صهدتها 
مل  لكنها  قوية  عنيفة  فعال  كانت  �جلز�ئر 

تغرقها ومل تق�صم ظهرها.
�أننّها  فيفري   22 �أحد�ث  مز�يا  �أعظم  7.من 
للجز�ئر  و�أ�صبح  رئا�صية  �نتخابات  �أجنبت 
�لدولية  �مللتقيات  يح�رس  منتخب  رئي�س 
�لدول  وترجوه  �لدولية  �لوفود  وي�صتقبل 
�أن  �لدول  منه  وتطلب  يزورها  �أن  �لكرى 
يتو�صط حللنّ �مل�صكل �للنّيبي ويرم لقاء�ت 
ومهما  �جلز�ئرية.  �ل�صحافة  مع  �صهرية 
�لدولية  �جلز�ئر  مكانة  ف��اإننّ  ويقال  قيل 
بعدما  �جلز�ئرية  �لطريقة  وعلى  ع��ادت 
وكانت  �لدولية  احة  �ل�صنّ عن  تغييبها  متنّ 
كامللف  �مل�صريية  �لدولية  �لتفاقيات 
كانت  �لتي  وهي  �جلز�ئر  دون  ترم  �للنّيبي 

تعقد يف جو�ر بيتها ومال�صقة لها.
حمافظا  �مل�صري�ت  وطيلة  �جلز�ئري  8.ظلنّ 
�أن  دون  �جل��ز�ئ��ري  �ملجتمع  �أم��الك  على 
�ل�صتعانة  يطلب  ومل  ب�صوء  ها  مي�صنّ
عظمة  على  مايدل  وطنه  حلرق  بالأجنبي 

ومبادئه  لأخالقه  �لويف  �جلز�ئري  �ل�صعب 
امية. �ل�صنّ

وطيلة  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س  9.ظلنّ 
و�إخ��و�ن��ه  �أبنائه  دم��اء  يحقن  �مل�صري�ت 
ويحمي  عالية  باحرت�فية  �جل��ز�ئ��ري��ي 
ممتلكاتهم ب�صدق و�أمانة ومل ولن ي�صتعي 
باأجنبي �صدنّ وطنه �جلز�ئر و�أبنائه و�إخو�نه 
و�ح��دة  ر�صا�صة  يطلق  ومل  �جلز�ئريي 
�جلز�ئري  لل�صعب  وهنيئا  �مل�صري�ت.  طيلة 
للجي�س  وهنيئا  �ل�صعبي  �لوطني  بجي�صه 

�لوطني �ل�صعبي بال�صعب �جلز�ئري.
�جلز�ئر  �أننّ  �جلز�ئر  �أح��د�ث  مز�يا  10.من 
�أننّ لها قائد عظيم ��صمه  فت عن قرب  تعرنّ
�لذي  عليه  �لله  رحمة  �صالح  ڤايد  �أحمد 
و�حدة  ر�صا�صة  ليطلق  �أن  �لله  عاهد 
دم  قطرة  تر�ق  ولن  �جلز�ئريي  �أبنائه  على 
ويده  ربنّه  ولقي  وعده  عند  فكان  و�حدة 
�لأمانة  و�أدى  �جلز�ئر  و�صان  نقية  نظيفة 
من  وخ��رج  و�صجاعة  و�إخال�س  ب�صدق 
�جلز�ئري  �ل�صعب  مه  وكرنّ �لأبو�ب  �أو�صع 
�لع�صكري  �لقائد  وهو  �صعبية  بجنازة 
ومل تعرف �لب�رسية قبله �أننّ قائد� ع�صكريا 

منحت له جنازة �صعبية.
 22 �جلز�ئر  لأح��د�ث  �لكبرية  11.�ملز�يا 

�أبد�  ليعني  ذكرها  متنّ  �لتي   2019 فيفري 
�لتي  �مل�صاكل  كلنّ  حلنّت  �جلز�ئر  �أحد�ث  �أننّ 
بع�س  ماز�لت  بل  �جلز�ئري  لأجلها  خرج 
وقويا  حا�صما  حالنّ  تنتظر  عالقة  �مل�صاكل 
ة  فع�رسيتي من �لف�صاد �ملقننّ و�ملحمي بقونّ
يف  عليه  �لق�صاء  بحال  لميكن  �لقانون 
 Hacene زميلنا  قال  وكما  وجيز  ظرف 
من  عام  بعد  �أننّ��ه  �صفحته  عر   Zehar
ل  روؤيا؟  ل  ؟  برنامج  ل   " �جلز�ئر:  �أحد�ث 

بد�ئل؟".
ت �جلز�ئر �ملرحلة �خلطرية دون دماء  12.تعدنّ
ول تدخل �أجنبي ول تفرقة بي �جلز�ئريي. 
و�ملطلوب من �جلز�ئريي جميعا �صدنّ بع�س 
�لعوج  بع�س  و�إ�صالح  �ملوؤملة  �لثغر�ت  
وتقومي ماميكن تقوميه و�لبتعاد عن مهالك 
�خل�صائر  وباأقلنّ  و�صالبة  ة  بقونّ �لع�رسيتي 

�ملمكنة.

�صت ملفا ي�صم كّما من مقالتي التي كتبتها ومنا�صريي التي كتبتها عرب �صفحتي واملتعّلقة باأحداث اجلزائر التي �صهدتها اجلزائر بتاريخ 22 فيفري 2019 فكانت  خ�صّ
هذه الدرو�ص التي وقف عليها املتتّبع حلّد الآن، ومنها:

بقلم – معمر حبار
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 اأ�صباب الإ�صابة بـ التهاب الأمعاء وطرق 
الوقاية منه 

 ماذا يحدث يف ج�صمك اإذا 
تناولت الع�صل بالقرفة يومًيا؟ 

حتتفل منظمة �ل�صحة �لعاملية          
باليوم �لعاملى للت�صوهات 
�خللقية، و�لذى يو�فق 3 

مار�س من كل عام، حيث �أنه 
ل ميكن �لوقاية من جميع 

�لعيوب �خللقية، لكننا 
ا �أنه ميكن للمر�أة  نعلم �أي�صً

زيادة فر�صها يف �إجناب 
طفل �صليم من خالل 
�تباع �أ�صاليب �صحية، 

وتبني �صلوكيات �صحية 
قبل �حلمل. وللتمتع 
بال�صحة قبل 

و�أثناء �حلمل 
من خالل 
�ملحاولة 

بو�صع خطط 
م�صتقبلية، 

وجتنب �ملو�د 
�ل�صارة، 

و�ختيار 
منط 

حياة �صحى.
يقدم مركز �ل�صيطرة على �لأمر��س و�لوقاية 

CDC« منها �لأمريكى
» �أهم �لن�صائح ملنع حدوث �لعيوب �خللقية: 

�أول: �ح�صلى على 400 ميكروجر�م من 
حم�س �لفوليك كل يوم..

حم�س �لفوليك،  �إذ� كانت لدى �ملر�أة ما يكفي 
من حم�س �لفوليك يف ج�صمها قبل �صهر 

و�حد على �لأقل من �حلمل وخالله، فيمكن �أن 
ت�صاعد يف منع حدوث عيوب خلقية كبرية يف 

�لدماغ و�لعمود �لفقري، لأنه يف فرتة �لنمو، 
ميكن للمر�أة �حل�صول على حم�س �لفوليك 

من �لأطعمة �أو �ملكمالت �لغذ�ئية �ملدعمة، �أو 
مزيج من �لثني، بالإ�صافة �إىل نظام غذ�ئي 

متنوع غني بالفولت، كما يجب �أن تتاأكد 
�ملر�أة من زيارة طبيبها عند �لتخطيط للحمل، 

و�لبدء يف رعاية ما قبل �لولدة مبجرد �عتقادها 
باأنها حامل، من �ملهم روؤية �لطبيب بانتظام 

طو�ل فرتة �حلمل.
ثانيا: جتنب �ملو�د �ل�صارة.

يجب على �ملر�أة �أن تتجنب �لكحول �أثناء 
�حلمل، حيث ي�صري �لكحول يف جمرى دم �ملر�أة 

�إىل �لطفل �لذى ينمو عر �حلبل �ل�رسي، فال 
يوجد مقد�ر �آمن معروف من تعاطي �لكحول 

�أثناء �حلمل �أو �أثناء حماولة �حلمل، كما �أن 
جميع �أنو�ع �لكحول �صارة بنف�س �لدرجة، 
مبا يف ذلك �لنبيذ و�لبرية، قد يت�صبب �رسب 

�لكحول �أثناء �حلمل يف �لإجها�س، و�ل�صابة 
مبجموعة من �لإعاقات �جل�صدية و�ل�صلوكية 
و�لعقلية مدى �حلياة، و�لتي حتدث لأن �لأم 

�رسبت �لكحول �أثناء �حلمل، �أف�صل ن�صيحة 
للن�صاء هي �لتوقف عن �رسب �لكحول عند 

حماولة �حلمل.
ثالثا: �لمتناع عن �لتدخي..

 ت�صمل خماطر �لتدخي �أثناء �حلمل �لولدة 
�ملبكرة، وبع�س �لعيوب �خللقية، مثل "�ل�صفة 
�مل�صقوقة" ووفاة �لر�صع، �إن �لتعر�س لدخان 

�لتبغ يعر�س �ملر�أة وحملها خلطر �مل�صاكل، 
�لإقالع عن �لتدخي قبل �حلمل هو �لأف�صل، 

بالن�صبة للمر�أة �حلامل بالفعل، ل يز�ل �لإقالع 
عن �لتدخي فى �أقرب وقت ممكن ي�صاعد يف 
�حلماية من بع�س �مل�صاكل �ل�صحية للطفل، 

مثل �نخفا�س �لوزن عند �لولدة، مل يفت 
�لأو�ن بعد لالإقالع عن �لتدخي.

ر�بعا: جتنب �ملاريجو�نا وغريها من �ملخدر�ت..
 ميكن للمر�أة �لتي ت�صتخدم �ملاريجو�نا، �أو 
غريها من �ملخدر�ت �أثناء �حلمل �أن تنجب 

طفاًل قبل �لأو�ن، منخف�س �لوزن عند 
�لولدة، �أو لديه م�صاكل �صحية �أخرى، مثل 

�لعيوب �خللقية، �ملاريجو�نا هو �ملخدر�ت 
غري �مل�رسوعة �لأكرث ��صتخد�ًما �أثناء �حلمل، 
يجب على �لن�صاء �حلو�مل �أو �لالتي يفكرن 

يف �حلمل، �أل ي�صتخدمن �ملاريجو�نا، حتى 
يف �لدول �لتي يكون فيها �ملاريجو�نا 

قانونًيا، يجب على �لن�صاء �لالئي ي�صتخدمن 
�ملاريجو�نا لأ�صباب طبية �لتحدث مع طبيبهن 
حول عالج بديل مع بيانات �ل�صالمة �خلا�صة 

باحلمل.
خام�صا: منع �للتهابات..

 بع�س �للتهابات �لتي ميكن �أن ت�صاب بها 
�ملر�أة �أثناء �حلمل، ميكن �أن تكون �صارة للطفل 

�أثناء �لنمو، وميكن �أن ت�صبب عيوب خلقية، 
جتنبى �رتفاع درجة �حلر�رة، وعالج �حلمى 

على �لفور �أثناء �حلمل، �رتفاع درجة �حلر�رة 
ميكن �أن يزيد من فر�صة �ملر�أة لإجناب طفل 

بعيوب خلقية فى �لأنبوب �لع�صبى.

 �لع�صل و�لقرفة من �لعالجات �ل�صحية �لقدمية فالع�صل من 
�ملحليات �ل�صهرية و�لقرفة من �لتو�بل �لقيمة، ولذ� عليك �لتعرف 

على �أف�صل و�أهم �لفو�ئد �ل�صحية �لتي تنتج عن تناولك لهذ� �ملزيج 
�لر�ئع يومًيا، وذلك وفًقا ملوقع "foodeatsafe"، ومنها:

-�لتخل�س من �لوزن �لز�ئد
عليك تناول ملعقة �صغرية من �لقرفة و�لع�صل يف �ليوم وو�صعها 

يف ماء �صاخن، ثم عليك تناولها على معدة فارغة، يومًيا علي �لريق، 
و�صتالحظ قدرتك على فقد�ن �لوزن ب�صكل �رسيع.

ون�صح �لتقرير ب�رسورة حت�صن نظامك �ليومي، وتناول �لأطعمة 
�ل�صحية بالإ�صافة �إىل ممار�صة �لتمارين �لريا�صية يوميا، وتقليل 

تناول �ل�صكر.
-تقليل خطر �لإ�صابة باأمر��س �لقلب

�أثبتت بع�س �لدر��صات �لطبية، �أن تناول �لقرفة و�لع�صل يعمل على 
ا تقلل من �لإ�صابة  تقليل فر�س �لإ�صابة باأمر��س �لقلب، و�أي�صً

باللتهابات �ملزمنة، �لتي تزيد فر�س �لإ�صابة باأمر��س �لقلب، 
ا يعمالن على تقليل �رتفاع �لكول�صرتول �ل�صار، و�لدهون  و�أي�صً

�لثالثية.
كما �أن �لقرفة و�لع�صل مليئة مب�صاد�ت �لأك�صدة �لتي حت�صن تدفق 

�لدم �إىل �لقلب ومتنع جتلط �لدم.
-�صفاء �جلروح

ي�صتخدم �لع�صل تاريخًيا لعالج �جلروح، وكل من �لع�صل و�لقرفة 
وحدة م�صاد للبكترييا ويقلل �للتهاب، �أحد �أكرث �ل�صتخد�مات 
�إثارة للقرفة وع�صل مانوكا مًعا هو عالج قرح �لقدم �ل�صكرية، 

ومن �ل�صعب للغاية �ل�صفاء وغالًبا ما ت�صاب بالبكترييا �ملقاومة 
للم�صاد�ت �حليوية، وت�صري �لأبحاث �إىل �أن مزيج �لع�صل وزيت 

�لقرفة فعال جًد� يف م�صاعدة �لقرحة على �ل�صفاء مع �إبقاء �لعدوى 
بعيًد�.

-يخف�س �ل�صكر يف �لدم
جنًبا �إىل جنب مع عالج قرحة �لقدم �ل�صكرية، قد ت�صاعد �لقرفة 

و�لع�صل يف �لوقاية من مر�س �ل�صكري وتخفي�س ن�صبة �ل�صكر يف 
�لدم لدى مر�صى �ل�صكر. �لقرفة تقلل ن�صبة �ل�صكر يف �لدم �أثناء 

�ل�صوم وتزيد من ح�صا�صية �لأن�صولي.
-عالج حب �ل�صباب

�لقرفة و�لع�صل لعالج حب �ل�صباب يعد من �حليل �ملهمة ل�صحة 
ب�رستك، و�لتي تقلل من ظهورهم ب�صكل كبري.

 �لتهاب �لأمعاء و�حد من �أبرز 
�مل�صاكل �ل�صحية �لتي يتعر�س لها 
�لكثريون �صو�ء �لكبار �أو �ل�صغار 

وهى عبارة عن �لتهاب فريو�صى �أو 
بكتريي ي�صبب ��صطر�ب �صديد يف 

�جلهاز �له�صمى ويعر�س �ملري�س 
للتقل�صات �ل�صديدة و�ل�صهال 

و�لغثيان.
med -  حح�صب ما ذكره موقع

cinenet فاإن مر�س �لتهاب 
�لأمعاء لي�س له �صبب حمدد ولكن 
هناك بع�س �لعو�مل �لتي تزيد من 

خطر �لإ�صابة باملر�س ومنها :
عو�مل تزيد من خطر �لإ�صابة ب� 

�لتهاب �لأمعاء
1:قد يكون للعو�مل �لور�ثية 

دور كبري يف �لإ�صابة بالتهاب 
�لأمعاء، �أي �إ�صابة �أحد �أفر�د �لأ�رسة 

باللتهاب من قبل.
2:�لتدخي و�حد من �أبرز �لعو�مل 
�لتي تعر�صك للتهاب �صديد يف 
�لأمعاء وذلك لحتو�ئه على مو�د 
كيميائية توؤثر على �صحة �لأمعاء 

و�ملعدة.
3:�لإفر�ط يف تناول �لأدوية 

�مل�صكنة و�أدوية �لكتئاب، حيث 
�ثبتت �لدر��صات و�لأبحاث �أن 

لها �أثار جانبية و�أ�رس�ر على 
�صحة �لأمعاء و�ملعدة، حيث �نها 
تعمل على زيادة �إفر�ز �لأنزميات 

�لها�صمة.
4:قد يكون �صبب �لتهاب �لأمعاء 

هو تناول �لطعام و�ل�رس�ب �مللوث، 
ما ي�صبب �لتهاب �صديد يف �لأمعاء.

5:�لإكثار من تناول �لأطعمة 
�لدهنية و�لتي حتتوى على ن�صبة 

عالية من �لتو�بل و�لزيوت، قد 
توؤثر على �لأمعاء و�ملعدة.

وهناك بع�س �لإعر��س �لتي تدل 
على �لإ�صابة بالتهاب �صديد يف 

�لأمعاء
�أعر��س �لتهاب �لأمعاء

1:�لغثيان و�لقئ �ل�صديد.
2: �لإ�صهال �ل�صديد.

3:ت�صنجات و�أمل �صديد يف �لبطن.
4:�رتفاع �صديد يف درجة حر�رة 

�جل�صم.
5:��صطر�بات يف �ملعدة.

يف �لغالب يكون �لتهاب �لأمعاء 
ناجت عن �نت�صار �لفريو�صات 

و�لتلوثات يف �جلو لذلك يجب مع 
تناول �لأدوية �لتي ي�صفها �لطبيب 

�أن يتبع �ملري�س بع�س �لن�صائح 
�لتي تعزز �صحة �لأمعاء وحتميك 

من �لإ�صابة بالتهاب �لأمعاء 

ومنها:
ن�صائح للوقاية من �لتهاب �لأمعاء

1:ين�صح بالهتمام بالنظافة 
�ل�صخ�صية وغ�صيل �ليدين د�ئما 

باملياه و�ل�صابون �ملطهر وذلك 
للتخل�س من �جلر�ثيم و�لفريو�صات 

�لتي ت�صبب �لتهاب �لأمعاء.
2:�لهتمام بغ�صل �خل�رس�و�ت 

و�لفو�كه جيد� قبل تناولها، 
فانت�صار �لفريو�صات عليها ي�صبب 

�لتهاب �صديد يف �لأمعاء.
3:�لهتمام بالنظافة �ل�صخ�صية 

وغ�صل �ليدين بعد ��صتد�م 
�ملرحا�س، في�صاعد ذلك على زيادة 

�للتهابات و�ل�صطر�بات.
4:طهى �لطعام جيًد� وخ�صو�صا 

�للحوم، وذلك للوقاية من �لتهاب 
�لأمعاء �أو �لتعر�س للتهابات 

بكتريية وفريو�صية.
5:ين�صح بتجنب تناول �لأطعمة 

�لتي حتتوى على ن�صبة عالية 
من �لتو�بل و�لأطعمة �حلارة �لتي 

ت�صبب �للتهاب �ل�صديد.

 5 تو�صيات ملركز ال�صيطرة على الأمرا�ص لتجنب العيوب اخللقية 
مجتمــــع
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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 الإعلمي

كلمة ال�سر
1عام o من الشهور اهلجرية

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

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

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

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

10موسيقى امريكية افريقية o قروض مستحقة

أفقــــــــــــــــــي

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

ايغليسياس o كثري
4مذكرات يومية o نصف راهب

 o 5حارس مرمى فريق النس الفرنسي
أجرة موظف

6وكالة فضاء امريكية
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  الأ�صاتذة اجلامعيون يف اإ�صراب وطني ووقفة احتجاجية و مقا�صاة �صيتور
 ...ردا على ت�سريحات وزير التعليم العايل و�سفهم بـ"ال�سفر" وباأنهم دون امل�ستوى

.ي لــــوؤي 
----------------------

امل�سوؤولة  غري  الت�سريحات  البيان:"بعد  يف  وجاء 
الأ�ساتذة  بها  و�سف  والتي  العايل  التعليم  لوزير 
ي�سبق  مل  اإهانة  "�سفر".وهي  باأنهم  اجلامعيني 
وحتى  الــوطــنــي  املــ�ــســتــوى  عــلــى  ــوؤول  ــس ــ� م لأي 
الوطنية".واأ�ساف  للنخبة  وجهها  اأن  ــدويل  ال
كل  عرب  النقابية  فروعنا  كل  ندعو  البيان:"اإننا 
طارئة  جمعيات  الوطني،لعقد  الرتاب  جامعات 
للمجل�س  حت�سريا  الأ�ــســبــوع،  هــذا  نهاية  قبل 
الثــنــني  ــوم  ي �سيعقد  الـــذي  ــارئ  ــط ال الــوطــنــي 
بنب  الكائن  النقابة  مبقر   2020 مار�س   9 القادم 
�ستتخلله  العا�سمة،والذي  باجلزائر  عكنون 
وزارة  مــقــر  اأمـــام  وطــنــيــة  احــتــجــاجــيــة  وقــفــة 
الثنني،  يــوم  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
�سامل  وطني  اإ�سراب  يف  الدخول  اإىل  بالإ�سافة 
ــدت  اأك الوطني".كما  املجل�س  طبيعته  يــحــدد 
باأن  بيانها  ختام  يف  اجلامعيني  الأ�ساتذة  نقابة 
ت�سمح  لن  اأحمر  خط  اجلامعي  الأ�ستاذ  كرامة 

اإيــداع  الكنا�س  نقابة  وقــررت  بتجاوزه".هذا. 
الــعــايل  التعليم  ـــر  وزي �ــســد  ق�سائية  �ــســكــوى 
بتهمة  �سيتور  الــديــن  �سم�س  العلمي  والبحث 
ت�سريحه  بعد  الأ�ساتذة  واإهانة  وال�سب  القذف 
الأ�ساتذة  مل�ستوى  فه  وو�سْ ــة  الأم جمل�س  ــام  اأم

اأ�ساتذة  لنقابة  الوطني  املن�سق  بال�سفر.وو�سف 
ت�سريحات  ميلط  احلفيظ  عبد  العايل  التعليم 
الإهانة  هذه  باأن  امل�سوؤولة.موؤكدا  بغري  الوزير 
الوطني  امل�ستوى  على  م�سوؤول  لأي  ي�سبق  مل  التي 

الوطنية. للنخبة  وجهها  اأن  الدويل  وحتى 

حول  الــدرا�ــســي  الــيــوم  يف  متدخلون  ــرج  خ
نظمته  ق�سنطينة،  مدينة  يف  ال�سياحة  واقع 
الولئي   ال�سعبي  باملجل�س  ال�سياحة  جلنة 
بقطاع  للنهو�س  التو�سيات   من  بجملة  اأم�س 
لها  العتبار  اإعـــادة  و  بــالــوليــة،  ال�سياحة 
املعامل  ــن  م الــعــديــد  ي�سم  �سياحي  كقطب 
تقدمي  التو�سيات  اأوىل  كانت  و  ال�سياحية، 
و  الوطن،   اإىل  الأجانب  لدخول  الت�سهيلت  

خلق م�سارات �سياحية ل�ستقبالهم
ــن قــبــل جلنة  ــي املــنــظــم م ــس ــدرا� ــوم ال ــي     ال
ال�سياحة و ال�سناعات التقليدية، حتت اإ�سراف 
وايل ق�سنطينة �سا�سي اأحمد عبد احلفيظ، و 
ال�سعبي الولئي عبد الرحمن  رئي�س املجل�س 
بو�سبع بح�سور مدراء القطاعات و املنتخبني 
تطرق  و  ق�سنطينة،  جامعة  من  اأ�ساتذة  و 
عر�س  و  ال�سياحة  ـــع  واق اإىل  املــتــدخــلــون 
يعرت�س  مــا  الــدرا�ــســي   الــيــوم  يف  املتدخلون 
قطاع ال�سياحة يف مدينة ق�سنطينة، و ما هي 
املنتخبون  يرفعها  اأن  ميكن  التي  التحديات 
اليوم  �سهد  و  املحلية،   املجال�س  م�ستوى  على 
ح�سني  الدكتور  ـــوؤرخ  امل م�ساركة  الــدرا�ــســي 
للبحوث  الوطني  املركز  يف  باحث  طــاوطــاو، 

و  الإن�سان  علم  و  التاريخ  قبل  ما  ع�سر  يف 
التاريخ، الذي حتدث عن القدرات ال�سياحية 
التي تتوفر عليها ولية ق�سنطينة و و�سع كل 

الآليات من اأجل النهو�س بها.
  و من بني الأمثلة التي قدمها املتدخلون غياب 
ال�سياحية،  امل�ساريع  اإدارة  يف  متخ�س�سني 
ال�سياحية  املرافق  ت�سيري  يف  املتكرر  الإهمال 
اإىل  يفتقر  الــذي  الأمـــوات  ن�سب  غــرار  على 
الدكتور  ــرج  ع قــد  و  التنظيم،  و  النظافة 
بجامعة  اأ�ــســتــاذ  من�سوري  ال�سريف  حممد 
ق�سنطينة 3 عبد احلميد مهري  اإىل احلديث 
النمو  و  ال�سياحة  بني  القائمة  العلقة  عن 
وفق  الأمــوال  توظيف  اإمكانية  و  القت�سادي 
اأن  اليوم  وجب   اأنه  قال  و  الطلب،   و  العر�س 
النهو�س  اأجل  من  املحلية  اجلماعات  تتدخل 
بقطاع ال�سياحة و هو ح�سبه الرهان الأ�سا�سي 
دعا  كما   ، القت�ساديني  املتعاملني  ت�سجيع  يف 
للإقليم  ال�سياحية  الو�سعية  ت�سخي�س  اإىل 
و  الب�سرية  الــطــاقــات  يف  البحث  ــلل  خ مــن 
مع  الأجانب،  ال�سواح  ل�ستهداف  الإمكانيات 
جمال  يف  ال�سنوات  متعدد  عمل  خمطط  و�سع 

ال�سياحة.

ك�سف  يف  اأي�سا  �ــســوت  لها  ــان  ك اجلمعيات    
على  ـــرت  اأث الــتــي  ال�سلبية   املظاهر  بع�س 
حملي  م�ستوى  على  لي�س  ال�سياحة  قطاع 
فقط بل على م�ستوى مركزي،  و كانت فر�س 
لطرح م�ساكلها و ان�سغالتها ، و يف هذا اعترب 
العمل  لأربــاب  اجلزائرية  الفدرالية  رئي�س 
اأ�سا�سي  كم�سدر  للدولة  العايل  التوجه  اأن 
اأكر  اأ�سبح  ال�سعبة،  العملة  على  للح�سول 
اليوم  يف  امل�ساركني  اأن  امللحظ  �سروري،  من 
احلقيقية  امل�ساكل  اإىل  يتطرقوا  مل  الدرا�سي 
تغرق  التي  ق�سنطينة  وليــة  تعي�سها  التي 
الوا�سع  النت�سار  و  الأو�ــســاخ  يف  �سوارعها 
للرتبية  كلي  غــيــاب  و  اخلــمــر،  لــزجــاجــات 
و  ـــر،  الآخ مــع  التعامل  ثقافة  و  ـــلق  الأخ و 
النقل  و�سائل  غياب  البذيئة،  الكلمات  ترديد 
كارثي،  و�سع  يف  فهي  توفرت  اإن  و  احل�سري، 
تاأثري  مــدى  اإىل  املتدخلون  يتطرق  مل  كما 
قطاع  على  ــر  ــزائ اجل يف  ال�سعبي  احلـــراك 
اأن  ميكن  التي  التحديات  هي  ما  و  ال�سياحة، 
حلت  التي  ال�سحية  الكارثة،  ظل  يف  ترفع 
بالعامل جراء ظهور فريو�س كورونة ، ل�سيما 
و اجلزائر �سجلت 04 حالت منذ ظهور الوباء، 

بادي�س  ابن  العلمة  مدينة  ت�ستقبل  فكيف 
�سواحا اأجانب و هي على هذه احلالة؟.

ال�سناعات  و  ال�سياحة  جلنة  رفعت  قــد  و 
التقليدية باملجل�س ال�سعبي الولئي جملة من 
التو�سيات، فبالإ�سافة اإىل التو�سيات ال�سالفة 
الذكر، طالبت اللجنة من ال�سلطات العمومية 
بت�سهيل  الإجراءات على اجلزائريني للتطّلع 
م�سكل  حــل  خــلل  مــن  اأجنبية  دول  على 
اإن�ساء  يف  امل�ستثمرين  ــم  دع و  الــتــاأ�ــســرية، 
الإجــــراءات  ت�سهيل  ــلل  خ مــن  م�ساريعهم 
الأثرية  للمعامل  العتبار  ــادة  اإع البنكية، 
القدمية  املدينة  ل�سيما  بالولية،  املتواجدة 
اإطار  يف  العمومية  املتاحف  و  ال�سواح  درب  و 
اإن�ساء  ملف  فتح  اإعادة  كذلك  و  اللمركزية، 
حتفز  اأن  �سانها  من  ال�سياحي،  التو�سع  مناطق 
مداخليها  ل�ــســتــغــلل  املحلية  اجلــمــاعــات 
بالفائدة  تعود  التي  الن�ساطات  يف  ال�سياحية 
يف  ال�سياحية  الثقافة  غر�س  و  املواطن،   على 
اأذهان الطلبة و تكوين املر�سدين ال�سياحيني،، 
تن�سيط  اإعادة  و  ال�سياحية  الوكالت  ت�سجيع 

الديوان املحلي لل�سياحة.
علجية عي�س

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  �سارع 
بعد  بيانا  ا�سدار  اىل  �سيتور،  الدين  �سم�س 

حادثة ت�سريحاته اأمام جمل�س الأمة.
من  اإلّيه  ُن�سب  ما  اأن  البيان،  يف  الوزير  وقال 
ال�سحة،  من  له  اأ�سا�س  ل  الأ�ساتذة  حول  كلم 
مت  الأ�ساتذة  م�ستوى  حول  ت�سريحاته  واأن 

برتها من �سياقها.

التاأطري  انعدام  عن  “حتدثت  �سيتور:  واأورد 
اجلامعية،  املوؤ�س�سات  ببع�س  البيداغوجي 
امل�سف  من  بالأ�ساتذة  التاأطري  اأن  و�سرحت 
ببع�س  منعدما  حما�سر،  واأ�ستاذ  اأ�ستاذ  العايل، 
اأ�ستاذ جامعي ل  اأي �سفر، وب�سفتي  املوؤ�س�سات 

ميكنني اأبدا اأن اأ�سرح مبثل ما مت تداوله”.
لأ�ساتذة  الوطني  املن�سق  ــال  ق جانبه  مــن 

التعليم العايل عبد احلفيظ ميلط، اأنه تلقى 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  من  هاتفيا  ات�سال 
التعليم  وزير  ت�سريحات  بعد  مبا�سرة  جراد 
فيها  و�ــســف  الــتــي  العلمي  والــبــحــث  الــعــايل 

الأ�ساتذة اجلامعيني باأنهم اأ�سفار.
�سفحته  على  لــه  من�سور  يف  مــيــلط  ـــد  واأك
الإجتماعي  التوا�سل  موقع  على  الر�سمية 

مع  حديثه  ــلل  خ تــنــاول  اأنـــه  فاي�سبوك، 
الوزير الأول  الت�سريحات التي اأ�سدرها وزير 
الأ�ساتذة  فيها  و�سف  والتي  العايل  التعليم 

اجلامعيني اأنهم اأ�سفار.
الوزير  مع  اتفق  اأنــه  املتحدث،  ذات  واأ�ساف 

الأول على جمموعة  من الإجراءات.
لوؤي ي

ال�سابق  املنتدى  رئي�س  و  الأعمال   رجل  نفى 
ملنتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات علي حداد  كل التهم 
املوجهة اإليه، و املتعلقة بامل�ساركة يف تبيي�س 
الأموال و امل�ساركة يف التمويل اخلفي للحملة 
جل�سة  خلل  للقا�سي   قال  اأين  الننتخابية، 

املحاكمة “اإذا بي�ست الأموال واأخذت امتيازات 
ِاقطعوا راأ�سي”.وقال حداد يف  غري م�ستحقة 
رده على اأ�سئلة القا�سي خلل جل�سة املحاكمة 
التمويل  يف  �سارك  قد  يكون  اأن  ينفي  باأنه 
قام  باأنه  اأكد  اأين  النتخابية  للحملة  اخلفي 

عبد  ال�سابق  الرئي�س  حملة  ـــوال  اأم بنقل 
البي�ساء  بالدار  مكتبه  اإىل  بوتفليقة  العزيز 
لأ�سباب اأمنية بطلب من �سقيق الرئي�س �سعيد 
من  بطلب  باأنه  حــداد  علي  بوتفليقة.واأكد 
�سهره  باختيار   قام  كذلك  بوتفليقة  �سعيد 

املالية  الأمــور  ت�سيري  اأجل  من  اآخر  و�سخ�س 
يثق  اأ�سخا�س  لأنــهــم  النتخابية  للحملة 

فيهم...  وهذا بعد موافقة �سعيد بوتفليقة.
ق/و

اأعلنت وزارة ال�سحة، م�ساء ام�س الثلثاء، 
ــدة  ــدي ـــن تــ�ــســجــيــل ثــــلث حـــــالت ج ع
اجلزائر.  يف  كورونا  بفريو�س  للإ�سابة 
ال�سحة، فاإن احلالت  وح�سب بيان لوزارة 
اإجمايل  ح�سيلة  ترفع  اجلديدة  الثلث 

اإىل  كورونا  بفريو�س  املــوؤكــدة  الإ�سابات 
ثماين حالت. واأو�سح بيان وزارة ال�سحة 
جرى  قد  اجلديدة،  الثلثة  احلــالت  اأن 

ت�سجيلها و�سط اأفراد عائلة واحدة.
بفريو�س  موؤكدة  اإ�سابة  حالة  اأول  وكانت 

فيفري   25 يــوم  ت�سجيلها  مت  قد  كــورونــا 
ب�سركة  يعمل  اإيطايل  رعية  لدى  املا�سي، 
ــدا  ــدي وحت ــر،  ــزائ ــاجل ب نــا�ــســطــة  نفطية 
اأعلنت  ذلك،  بعد  م�سعود.  حا�سي  جنوبي 
وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 4 اإ�سابات اأخرى 

اأين  البليدة،  ولية  م�ستوى  على  جديدة، 
ال�سحي  احلجر  حتت  امل�سابني  و�سع  جرى 

مب�ست�سفى بوفاريك.
حممد علي

اأثار الت�صريح الذي اأدىل به وزير التعليم العايل والبحث العلمي "�صم�ص الدين �صيتور" والذي و�صف به الأ�صاتذة اجلامعيني "بال�صفر" وباأنهم دون امل�صتوى 
املنتظر منهم، رّدا فعل، ا�صتنكروا هذه الت�صريحات من خالل بيان اأ�صدرته نقابة الأ�صتاذة اجلامعيني عرب الرتاب الوطني.

اإعطاء �صفة ال�صبطية 
الق�صائية لـ 30 �صابطا و�صابط 

�صف يف املخابرات
�سدر يف العدد الأخري من اجلريدة 
م�سرتك  وزاري  قـــرار  الر�سمية 
و�سباط  �ــســبــاط  تعيني  يت�سمن 
للأمن  الع�سكرية  للم�سالح  �سف 
الق�سائية،  ال�سرطة  �سباط  ب�سفة 
نف�س  يف  �سدر  30.كما  وعــددهــم 
العدد قرار وزاري م�سرتك يت�سمن 
الــدرك  يف  ال�سف  �سباط  تعيني 
لل�سرطة  �سابط  ب�سفة  الوطني، 

الق�سائية.
ق/و

و  الــ�ــســكــان  و  ال�سحة  ـــر  وزي تـــويف 
يحيى  الأ�سبق  امل�ست�سفيات  اإ�سلح 
قيدوم.و �سغل قيدوم عدة منا�سب 
وتقلد  كــجــراح  ال�سحة  قــطــاع  يف 
ثم  ال�سكان،  و  لل�سحة  وزير  من�سب 
اإىل غاية  الريا�سة  لل�سباب و  وزيرا 

�سنة 2008.
ق/و

�سنة   18 العمر  من  يبلغ  �ساب  لقي 
ــر  اإث م�سرعه  .�ــــس/   يـــدعـــى:/خ 
عمقه  يــزيــد  بئر  داخـــل  �سقوطه 
هلل  �سيدي  بدوار  مرتا  ال50  عن 
املعلومات  وح�سب  مازونة.  ببلدية 
ال�سحية  ان  املكان  عني  من  امل�ستقاة 
البئر  من  بالقرب  الغنم  يرعى  كان 
ُانت�سل  ــه،  ــل ــداخ ب �سقط  وفــجــاأة 
نحو  حتويلها  مت  هامدة  جثة  منه 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
لعر�سها  حد�سي،  بن  احمد  مازونة 
جهتها  من  ال�سرعي.  الطبيب  على 
حتقيقا  المنية  امل�سالح  با�سرت 
احلقيقية،  الأ�سباب  عن  للك�سف 

وراء �سقوط ال�ساب داخل البئر. 
ق/و

عني رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، نور الدين بغداد دايج مديرا 
خلفا  اجلمهورية  برئا�سة  للديوان 
ا�سُتدعي  الذي   عيادي  الدين  لنور 
بيان  به  اأفــاد  ح�سبما  ــرى،  اأخ ملهام 

لرئا�سة اجلمهورية؛
و�سغل مدير الديوان قد �سغل مديرا 
ثم  اخلارجية  ال�سوؤون  بوزارة  عاما 
اآخرها  دول  ــدة  ع يف  �سفريا  عــني 

�سفريا للجزائر يف اليونان.
ق/و

علي حداد: �صركتي �صريفة ل تبيي�ص اأموال فيها

ارتفاع عدد الإ�صابات املوؤكدة بفريو�ص كورونا اإىل 8 حالت بالبليدة

يحيى قيدوم يف ذمة اهلل

 �صقوط �صاب داخل بئر 
يزيد عمقه عن ال50 مرتا 

مبازونة بغليزان

نور الدين بغداد
 دايج مديرا للديوان 

برئا�صة اجلمهورية

مطالب بت�صهيل الإجراءات لدخول الأجانب اإىل الوطن و خلق م�صارات �صياحية ل�صتقبالهم

ت�صريحاتي حول م�صتوى الأ�صاتذة مت برتها من �صياقها

ال�صياحة يف ق�صنطينة مقومات و موؤ�صرات يف يوم درا�صي احت�صنه املجل�ص ال�صعبي الولئي

وزير التعليم العايل والبحث العلمي يو�صح



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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