
اإحباط حماولة تهريب اأزيد من 11 قنطارا 
من الكيف بالنعامة

قريبا..تر�سيم 160 األف �ساب م�ستفيد
 من عقود ما قبل الت�سغيل

: www.altahrironline.com•  اخلمي�س  05 مــــــار�س   2020 م املوافــق لـ  10 رجـــــب   1441 هـ     •  ال�سنة ال�سابعـــــة   •  العــــدد 1944    •  الثمـــــن 15 دج   الإلكرتوين  • املوقـع 

طريان �سركات   6
 تلتزم باإعادة املعتمرين 

من البقاع املقد�سة

اجلزائر تدر�س امل�سائل 
املرتبطة باإرجاع الأموال 

املنهوبة

ال�سعودية تعو�س من األغيت رحالتهم منعا 
لتف�سي "كورونا"

اعتربت التدفقات املالية غري امل�سروعة اكرب عائق 
للتنمية يف افريقيا

اإخ�ساع من احتكوا بعمال �سركة �سينيني اإىل املعاينة

-  الهلع من "كورونا" يت�سلل من ولية اإىل اأخرى
كورونا: ارتفاع عدد احلالت امل�سابة بالفريو�س باجلزائر اإىل 17

جـدل بـعـد اإعالن بـوناطـريو 
اكت�ساف م�ساد لفريو�س كورونا

04/03

0403

2004

مربو الإبل ينا�سدون 
ال�سلطات لإنقاذ الرثوة 
الوطنية من النقرا�س
حمطات نقل امل�سافرين 
بعا�سمة الولية يف حالة 

كارثية

اإجراء اأول عملية عالجية 
بالأ�سعة ملر�سى ال�سرطان 

الــوادي 

اأدرار

الريا�سة

�س 07

�س 07

�س 20

�س 13

�س 13

دعم مربي الرثوة احليوانية باجلنوب لت�سويقها بوليات ال�سمال
20وزير التجارة يك�سف عن الرتتيبات ل�سهر رم�سان الكرمي

ت�سامن �سوف 

الالعبون عازمون على 
الفوز  اأمام " فالج " 

مو�سى مل�ساحلة الأن�سار
نادي تقرت 

كل الالعبني يريدون 
امل�ساركة يف لقاء خمي�س 

اخل�سنة 

موجة احتجاجات جتتاح عـدة 
بلديات وقطاعات يف الـوادي

07عمال اخلزينة ينظمون وقفة احتجاجية تنديًدا بتهديد وجتاهل الو�ساية

يف  نافذة  �سجنا  �سنوات   5
حق “مري” عنابة الأ�سبق 
ومدير الوكالة العقارية

�س 20
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اعترف  �سالل  ع�سايبو: 
من  يتمكن  لم  باأنه  لي 

بو�سوارب مواجهة 

التوايل  على  الرابع  لليوم  اجلزائر  ق�ضاء  مبجل�س  ا�ضتاأنفت 
تركيب  لق�ضية  املتعلق  الف�ضاد  ملف  يف  املتورطني  حماكمة 

اأحمد  ال�ضابق،  الأول  الوزير  فيها  ُيتابع  والتي  ال�ضيارات، 
بالإ�ضافة  �ضالل  املالك  عبد  الأ�ضبق  الأول  والوزير  اأويحيى، 

حمجوب. وبدة  يو�ضفي  يو�ضف  ال�ضناعة  وزيري  اإىل 
بالتهم.  ع�ضايبو  الرحمان  عرب  الأعمال  رجل  يواجه  القا�ضي 

مواجهة  يتمكن من  اأنه مل  اعرتف يل  �ضالل  ع�ضايبو: 
 ..“ لبو�ضوارب  “مقدرت�س  غالب  الله  قال  يل  بو�ضوارب 

اأنني  كما  بي  ات�ضل  �ضنوات  منذ  اأعرفه  كنت  �ضالل  ع�ضايبو: 
مليارا   40 بـ  تقدر  خ�ضائر  تكبدت 

بارتيز متعجب من تفريط 
نابولي في اآدم ونا�س 

املجل�س  ا�ضتقبل 
ل�ضعبي  ا

لولية  الولئي 
النجم  بجاية 

بق  ل�ضا ا
لديكة«،  «ا لـ

هذا  زيدان،  الدين  زين  مدريد  ريال  ومدرب 
موؤ�ض�ضة  دعم  املحليني  للم�ضوؤولني  اأكد  الأخري 

�رشعت  التي  قرية  اأنظف  مل�ضابقة  »زيدان« 
ومرافقة  احلماديني،  عا�ضمة  تنظيمها  يف 
املحلي،  ال�ضعيد  على  البيئية  ال�ضيا�ضة 

ت�ضيري  على  امل�رشفون  ا�ضتح�ضنه  ما  وهو 
�ضكرهم  عن  عربوا  الذين  بجاية،  ولية 

التي  املبادرة،  على  زيدان  لإ�ضماعيل 
والديه. برتبة  »زيزو«  تعّلق  تعك�س 

زيدان يدعم م�سابقة 
اأنظف قرية ببجاية

اأ�سابيع المو�سة..  الكمامات تت�سدر الم�سهد فى 
وخ�سائر لدور الأزياء ب�سبب كورونا

العامل،  حول  املو�ضة  اأ�ضابيع  فى  امل�ضهد  الكمامات  ارتــداء  ت�ضدر 
تف�ضي  من  اخلوف  ب�ضبب  باري�س،  فى  املو�ضة  اأ�ضبوع  فى  كانت  واآخرها 
كما  ولالإعالم،  للجمهور  الوا�ضح  الغياب  اإىل  اإ�ضافة  كورونا،  فريو�س 

الأزياء. دور  لبع�س  العرو�س  بع�س  اإلغاء  مت 
ت�ضني"  "اأينجل  مثل  العر�س  اأزياء �ضينية عن  دور  غابت  نيويورك   يف 
املو�ضة  جمل�س  حر�س  فقد  لندن،  يف  اأمــا  وهوي"،  و"ريكو�ضرتو 
العر�س،  اأ�ضبوع  العر�س وتطهريها طوال  اأماكن  تعقيم  الربيطاين على 
له  الذي  الأمر  ال�ضينيني،  والزبائن  ال�ضحفيني  غالبية  غياب  �ضجل  كما 

املو�ضة. عامل  مبيعات  على  �ضلبي  وقع 
الإيطالية،  ميالنو  فى  املو�ضة  اأ�ضبوع  كان  املت�رشرين،  اأكرث  اأما 
اأزاء  دار  قرر  كما  احل�ضور،  معتادو  النجوم  معظم  عرو�ضه  عن  وغاب  اإيطاليا،  فى  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني  عدد  ارتفاع  بعد  وذلك 
كورونا  لفريو�س  ال�رشيع  النت�ضار  مواجهة  يف  التجمعات  لتجنب  الإيطالية  احلكومة  تدابري  اإطار  يف  جمهور  دون  عر�ضه  عمل  "اأرماين" 

. مل�ضتجد ا
اإىل  لالأزياء  �ضنجهاي  اأ�ضبوع  تاأجيل  مت  كما   ،"Luo Calvin  " دار  اأهمها  وكان  عرو�ضها  اإلغاء  الفرن�ضية  الأزياء  دور  بع�س  اأعلنت  كما   

اإبريل.  1 اإىل  2 مار�س  ينظم احلدث من  اأن  املفرت�س  ال�ضني، وكان من  الفريو�س يف  تف�ضي  ب�ضبب  اأجل غري م�ضمى 
املالكة  هولدينج"  "كابري  جمموعة  اأعلنت  فقد  ال�رشكات.  اأرباح  اأي�ضا  طالت  بل  الأزياء  عرو�س  على  كورونا  فريو�س  اأ�رشار  تقت�رش  مل 
نحو  اأغلقت  اأن  بعد  دولر،  مليون   100 عن  يقل  ل  مبا  العام  هذا  اأرباحها  انخفا�س  تتوقع  اأنها  وفر�ضات�ضي"  كور�س  مايكل  دور  من  لكل 

الفريو�س. انت�ضار  عن  الإعالن  منذ  حمالتها  من   150
الدامناركية. احللي  وباندورا �رشكة  برادا  اإىل  بالإ�ضافة  العام،  هذا  اأرباحها  تراجَع   الكثري من حمالتها متوقعة؛   بريبري  دار  اأغلقت   كما 

مهاوة،  فار�س  اجلزائري  الطالب  عائلة  بعثت 
ال�ضينية  ووهان  مبدينة  عالقا  كان  الذي 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإىل  �ضكر  بر�ضالة 
لنداءاتها  ا�ضتجابته  عقب  تبون،  املجيد 

ابنها.  لإجالء 

اآدم ونا�س يف  اجلزائري  الدويل  الالعب  الذي قدمه  الرائع  امل�ضتوى  بعد 
الالعب  الفرن�ضي.تلقى  الدوري  بوردو يف  نادي  اأمام  ني�س  فريقه  مباراة 

ال�ضهري  حار�ضهم  و  ال�ضابق  الفرن�ضي  املنتخب  اأ�ضطورة  من  الثناء  اجلزائري 
و  ني�س  مباراة  بعد  فرن�ضا.و  فيريا جوهرة كبرية يف  اعترب  الذي  بارتيز، 

رائعة  ميتلك موهبة  ونا�س  اآدم   : بارتيز  قال  الفرن�ضي  الدوري  بوردو يف 
اأفهم  : ل  بارتيز  .واأ�ضاف  نادي بوردو  واأقلقت كثريا  اأزعجت  ، حتركاته 
اأن  الرغم من  اآدم ونا�س على  نابويل على لعب مثل  اإدارة  كيف تخلت 

اليطايل. الفريق  مع  كبرية  م�ضتويات  يقدم  ل  كالييخون 

الطالب  عائلة 
الذي كان عالقا في ووهان 

ال�سينية ت�سكر رئي�س الجمهورية

احتجاج اأولياء 
التالميذ بقرية 

تاكرومبات اأمام مقر 
بلدية املاين  بربج 

بوعريريج، للمطالبة 
باإ�سالح �سقف ابتدائية 
رابح بن مرمي، الذي 

�سقط بفعل الرياح
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 اإخ�ساع من احتكوا بعمال �سركة �سينيني اإىل املعاينة

الهلع من "كورونا" يت�سلل من ولية  اإىل اأخرى

لوؤي ي
--------------------

ال�ضخ�س  اأن  واأ�ــضــافــت 
ــرت عــلــيــه اأعــرا�ــس  ــه ظ
ــس، وعــلــى اأ�ــضــا�ــس  ــر� امل
�ضينيني  بعمال  احتكاكه 
نقله  مت  ــرية،   الأخ املدة  يف 
ال�ضتعجالت  م�ضلحة  اإىل 
منايل،  ــرج  ب مل�ضت�ضفى 
خمت�ضة  طبيبة  قامت  اأين 
املــعــديــة  الأمــــرا�ــــس  يف 
عينات  واإر�ضال  بفح�ضه 
معهد  اإىل  التحاليل  مــن 

با�ضتور.
ــب الـــبـــيـــان، فـــاإن   ــض ــ� وح
املــ�ــضــاب مت و�ــضــعــه  يف 
غرفة  يف  ال�ضحي،  احلجر 
خــا�ــضــة وحتـــت الــرعــايــة 
تاأكيد  حني  اإىل  ال�ضحية 

عدمها. من  الإ�ضابة 

اأمــ�ــس،  ك�ضف  جهته  مــن 
حممد  م�ضت�ضفى  مــديــر 
ـــن يــحــيــى،  ــق ب ــدي ــض ــ� ال
ــج  ــائ ــت ــل، عــــن ن ــج ــي ــج ب
التي  الطبية  التحاليل 
با�ضتور،  معهد  اأ�ضدرها 
مغرتبة  تــخــ�ــس  والـــتـــي 
مدير  فــرنــ�ــضــيــة.واأ�ــضــار 
ت�رشيحات  يف  امل�ضت�ضفى 
ــج  ــائ ــت ن اأن  ــة  ــي ــف ــح ــض �
باملغرتبة  اخلا�ضة  التحاليل 
منذ  املــوجــودة  الفرن�ضية، 
الطبي  احلــجــر  يف  يــومــني 
�ضلبية. جاءت  بامل�ضت�ضفى 

امل�ضت�ضفى  مدير  واأو�ضح 
غري  الفرن�ضية  املغرتبة  اأن 
كورونا،  بفريو�س  م�ضابة 

حاد فقط. بزكام  واإمنا 
فريو�س  "فوبيا"  واأخــذت 
مــنــًحــى  "الكورونا" 

،خا�ضة  باجلزائر  ت�ضاعديا 
ــع الــتــوا�ــضــل  ــواق عــلــى م
يعد  مل  التي  الجتماعي 
�ضوى  فيها  للجزائريني 
"الكورونا"  عــن  احلــديــث 
فيها  امل�ضتبه  والإ�ضابات 
خمتلف  عــرب  ــاك  وهــن هنا 
دفع  مــا  الــوطــن.  وليـــات 
الإ�ـــرشاع  اإىل  ال�ضلطات 
املواطنني  اإعــالم  وترية  يف 
اخلا�ضة  امل�ضتجدات  مبختلف 
املرغوب  غري  احلدث   بهذا 
اجلزائريني  ِقــبــل  مــن  فيه 
عنه  اأعلنت  ما  غرار  على 
والتعليم  التكوين  وزارة 
اأكدت  اأم�س،حيث  املهنيني 
اأيــة  ت�ضجيل  يتم  مل  اأنـــه 
بـ"كورونا"  اإ�ضابة  حالة 
فيهم  مبا  املرتب�ضني،  و�ضط 
وزارة  الأجانب.واأ�ضارت 

من�ضور  يف  الــتــكــويــن 
على  �ــضــفــحــتــهــا  ــى  عــل
حلد  ــه  اأن "الفاي�ضبوك"، 
حالة  اأية  ت�ضجل  مل  الآن 

كورونا  بفريو�س  اإ�ضابة 
مبا  ــني،  ــض ــ� ــرتب امل ــط  ــض و�
بجميع  الأجـــانـــب،  فيهم 
التكوينية  املــوؤ�ــضــ�ــضــات 
ــوطــن. ــرب ال ــدة ع ــواج ــت امل
التكوين  وزارة  واأكـــدت 
املهنيني،ا�ضتمرار  والتعليم 
الوقائية  بالإجراءات  العمل 
ــر الأمـــرا�ـــس  ــاط مـــن خم
فريو�س  فيها  مبا  املعدية، 
موؤ�ض�ضات  يف  ــا،  كــورون
املهنيني. والتعليم  التكوين 

ال�ضحة  وزارة  جانبها  من 
ـــالح  ـــض والــ�ــضــكــان واإ�
يف  اأعلنت  امل�ضت�ضفيات 
ليلة  مــن  ــر  ــاأخ ــت م ـــت  وق

ت�ضجيل  عن  الأول،  اأم�س 
ــدة  ــدي ــــالث حـــــالت ج ث
كورونا  لفريو�س  موؤكدة 
نف�س  مــن  )كوفيد19-( 
بذلك  لــريتــفــع  الــعــائــلــة، 
لالإ�ضابات  الإجمايل  العدد 
اإىل ثماين  حالت موؤكدة.

اأن  ــــوزارة  ال واأو�ــضــحــت 
زال  ما  الوبائي  التحقيق 
وحتديد  ملعرفة  م�ضتمرا 
ــة كــل الأ�ــضــخــا�ــس  ــوي ه
ات�ضال  يف  كــانــوا  الــذيــن 
ــة اجلـــزائـــري  ــي ــرع مـــع ال
بفرن�ضا"،  املقيمني  وابنته 
اليقظة  اأن نظام  اإىل  م�ضرية 
وزارة  اأقرته  الذي  والتاأهب 
الــ�ــضــحــة يــبــقــى �ــضــاري 
املــفــعــول وتــبــقــى الــفــرق 

اأق�ضى  ويف  جمندة  الطبية 
الــتــاأهــب.هــذا  م�ضتويات 
م�ضت�ضفى  مدير  وك�ضف 
ت�رشيحات  يف  بوفاريك 
بخ�ضو�س  اأم�س،  �ضحفية 
ــج مــعــهــد بــا�ــضــتــور  ــائ ــت ن
امل�ضتبه  العينات  لبع�س 
�ضلبية  كــانــت  اأنــهــا  فيها 
�ضخ�ضا  لـ12  بالن�ضبة 
انتظار  يف   30 اأ�ضل  من 
الأخرى.م�ضيفا  النتائج 
ا�ضتقبال  ــس  ــ� اأم مت  ـــه  اأن
الرعية  عائلة  اأفـــراد  ــد  اأح
بفرن�ضا  املقيم  ــري  اجلــزائ
ــــذي يــ�ــضــتــبــه اأيــ�ــضــا  وال
بالفريو�س،حيث  باإ�ضابته 
الطبية  للفحو�ضات  خ�ضع 

الالزمة.

دعا ممثل اجلزائر الدائم لدى المم 
املتحدة ال�ضفري �ضفيان ميموين، 
املجموعة رفيعة امل�ضتوى حول 
و  الدولية  املالية  امل�ضوؤولية 
اإدراج  اىل  ال�ضفافية  و  النزاهة 
حتقيق  �ضياق  �ضمن  مقاربتها 
 2030 اأهداف و غايات برنامج 

و برنامج عمل ادي�س ابابا.
رئي�ضي  اطـــالق  مبنا�ضبة  و 
املجل�س  و  الــعــامــة  اجلمعية 
الجتماعي  و  القــتــ�ــضــادي 
رفيعة  للمجموعة  بنيويورك، 
امل�ضوؤولية  ــول  ح امل�ضتوى 
و  النزاهة  و  الدولية  املالية 
اجلزائر  ممثل  اعرب  ال�ضفافية، 
با�ضم  املتحدة  المم  لدى  الدائم 
ارتياحه  عن  الفريقية  البلدان 
ح�ضب  تاأتي  التي  املبادرة  لهذه 
فيه  اأ�ضبحت  وقت  "يف  قوله 
املالية غري امل�رشوعة  التدفقات 
جت�ضيد  عملية  ب�ضدة  تعيق 
لأغلبية  التنمية  ــات  ــوي اأول

البلدان الفريقية".
"ل يوجد  كما اكد ميموين انه 

بلد يف العامل مل يتاأثر ب�ضكل او 
امل�رشوع"  غري  بالتمويل  باآخر 
مو�ضحا اأن "هذه الو�ضعية تدل 
على اأن العمل متعدد الأطراف 
اأف�ضل و�ضيلة لرفع تلك  يبقى 
الذي  الوقت  يف  التحديات، 
بع�رشية  ملتزمون  فيه  نحن 
برنامج  بتج�ضيد  و  العمل 

."2030
اجلزائري  الدبلوما�ضي  ذكر  و 
تخ�ضي�س  اأن  اآخر،  جانب  من 
اأمــرا  يعترب  الكايف  التمويل 
اأ�ضا�ضيا من اأجل ت�رشيع التقدم 
 2030 برنامج  حتقيق  نحو 

والق�ضاء على الفقر.
ــا  ــن اأن ــوين  ــم ــي م ا�ـــضـــاف  و 
اىل  بحاجة  العامل  باأن  "نعتقد 
ا�ضافية  �ضنوية  ا�ضتثمارات 
تفوق 5ر2 مليار دولر يف اآفاق 
2030 حتى نكون قادرين على 
التنمية  اهــداف  بع�س  حتقيق 
امل�ضتدامة فقط، و بالتايل فانه 
جميع  ادارة  الــ�ــرشوري  مــن 
من  ذلك  يف  مبا  املالية  ــوارد  امل

خالل مكافحة التدفقات املالية 
غري امل�رشوعة".

ال�ضياق،  ذات  يف  ــا  دع كما 
املجموعة رفيعة امل�ضتوى حول 
و  الدولية  املالية  امل�ضوؤولية 
ادراج  اىل  ال�ضفافية  و  النزاهة 
حتقيق  �ضياق  �ضمن  مقاربتها 
 2030 اهداف و غايات برنامج 
ابابا  اديــ�ــس  عمل  برنامج  و 
التكاملي  جانبها  اىل  بالنظر 
هامة  برامج  مع  ارتباطاتها  و 
اتفقت  التي  للتنمية،  اخــرى 
�ضيما  ل  احلكومات،  حولها 
اجندة 2063 لالحتاد الفريقي.

هذه  اع�ضاء  ميموين  حث  كما 
املجموعة لالعتماد يف ممار�ضة 
الفــكــار  ــالل  خ مــن  مهمتها 
بالتدفقات  املتعلقة  املوجودة 
ــع ادمـــاج اجلــوانــب  املــالــيــة م
ال�ضديدة لالأ�ضغال التي حققتها 
املجموعة رفيعة امل�ضتوى، حول 
املالية غري امل�رشوعة  التدفقات 
نتائج  و  افريقيا  من  القادمة 
حول  امل�ضتوى  رفيع  الجتماع 
املالية غري امل�رشوعة  التدفقات 
املنعقد يف مايو 2019 مبنا�ضبة 

الدورة ال73 للجمعية العامة.
للجزائر  الدائم  املمثل  و�رشح 
جانب  من  املتحدة  المم  لــدى 
مطالبة  املجموعة  ــاأن  ب ــر،  اآخ
من  جملة  بــدرا�ــضــة  كــذلــك 
بال�ضفافية  املرتبطة  امل�ضائل 
مكافحة  و  املالية  النزاهة  و 
و  اجلبائي  التهرب  و  الف�ضاد 
و  الموال  تبيي�س  من  الوقاية 

ارجاع الموال املنهوبة.
لوؤي ي

اجلزائر تطالب جمموعة اأممية بدرا�سة امل�سائل 
املرتبطة باإرجاع الأموال املنهوبة

اعتربت التدفقات املالية غري امل�سروعة اأكرب عائق للتنمية يف افريقيا

اأكدت اأم�س اإدارة م�ست�سفى برج منايل ببومردا�س، عرب �سفحتها يف الفاي�سبوك، اأن احلالة امل�ستبه باإ�سابتها بفريو�س 
كورونا، تتعلق بعامل يف نف�س �سركة  يعمل فيها رعايا �سينيون.

كرمي  اجلمهورية،  و�ضيط  اأكد 
املوؤ�ض�ضة  عمل  اأن  يون�س، 
�ضيكون  عليها  ي�رشف  التي 
الإجراءات  "اقرتاح   خالل  من 
والق�ضاء  بالتخفيف  الكفيلة 
وحماربة  البريوقراطية  على 

اأوجه التع�ضف". 
ور�ضة  خــالل  لــه  كلمة  ويف 
الف�ضاد  "اآثار  حــول  تفاعلية 
الإن�ضان"   بحقوق  التمتع  على 
املجل�س  طـــرف  ــن  م املــنــظــم 
الــوطــنــي حلــقــوق الإنــ�ــضــان، 
من  للوقاية  الوطنية  والهيئة 
بالتعاون  ومكافحته  الف�ضاد  
لالإ�ضالح  الدولية  املنظمة  مع 
ــي -مــكــتــب الــ�ــرشق  ــائ ــن اجل
اإفريقيا-،  و�ضمال  الأو�ــضــط 
عمل  اأن  يــونــ�ــس  اأو�ـــضـــح 
خالل  من  �ضيكون  املوؤ�ض�ضة 
الكفيلة  الإجـــراءات  "اقرتاح  
على  والق�ضاء  بالتخفيف 
اأوجه  وحماربة  البريوقراطية 
هيئته  اأن  موؤكدا  التع�ضف"،  
ال�ضكاوى  كذلك  �ضتتلقى 

تتعلق  م�ضائل  تثري  قد  التي 
والتحقيق  الإداري   بالف�ضاد 
مبا  املعنية  اجلهات  واإعالم  فيها 

ميكن اتخاذه من اإجراءات".
ويف �ضياق ذي �ضلة، اأفاد ذات 
التي  املوؤ�ض�ضة  اأن  امل�ضوؤول، 
�ضالحيتها   ت�ضتخدم  يرتاأ�ضها 
ثقافة  ن�رش  اأجل  من  القانونية 
الو�ضط  يف  الف�ضاد  حماربة 
نف�س   يف  مــعــربا  الإداري، 
تلقى  بــاأن  اأمانيه  عن  الوقت 
�ضهدت  التي  الور�ضة  هــذه 
مــ�ــضــاركــة خــــرباء وقــ�ــضــاة 
الق�ضائية  ال�رشطة  و�ضباط  
وال�رشطة،  ــدرك  ال رجــال  من 
�ضويا  التن�ضيق  بف�ضل  النجاح 
امليدان  ملحاربة -كما قال-  يف 

هذه "الظاهرة املقيتة".
اجلمهورية،  و�ضيط  واأ�ضاف 
ن�ضعى  التي  اجلديدة  اجلزائر  اأن 
للو�ضول اإليها هي "جزائر  لن 
للف�ضاد  مكان  اأي  فيها  يكون 

الذي �ضُيحارب بكل قوة".
كما ذكر باملنا�ضبة، اأن موا�ضلة 

�ضيكون  ــة  الآف هــذه  مكافحة 
ال�ضيا�ضي   امل�رشوع  قلب  يف 
وذلــك  اجلــمــهــوريــة،  لرئي�س 
اأخلقة  اإىل  الو�ضول  اأجل  من 
ال�ضيا�ضية   قال-"احلياة  -كما 
القت�ضادية  التنمية  وبعث 
والجتماعية يف حميط �ضفاف 
بالتايل،   ــــاع  واإرج ونزيه"، 
"الثقة  يــونــ�ــس،  يــ�ــضــيــف   

واللحمة بني املواطن ودولته".
الف�ضاد  اأن  على  �ضدد  وبعدما 
كاهل  يثقل  اأ�ضبح  الإداري 
حياته   مــن  ويجعل  املــواطــن 
ذات  ذكر  يطاق"،  ل  "جحيما 
رئي�س  اإن�ضاء  ب�ضبب  امل�ضوؤول 
و�ضيط   ملوؤ�ض�ضة  الــدولــة 
فرباير،   17 يــوم  اجلمهورية 
اأ�ضند  ـــذي  ال الــــدور  ـــربزا  م
الف�ضاد  حماربة  �ضيما  ل  لها، 
املركزية  الإدارة  اأو�ضاط  يف  
العمومية،  واملرافق  واملحلية 
الذي   اخلا�س  القطاع  وكذا يف 

يقوم بتاأدية خدمات عمومية.
لوؤي ي

و�سيط اجلمهورية يتلقى ال�سكاوى املتعلقة 
بالف�ساد الإداري 

يون�س يك�سف اخلطوط العري�سة للموؤ�س�سة التي ُي�سرف عليها

اجلزائر حت�سي 4 ماليني �سخ�س م�سن   

اإقامات ا�ستجمامية و امتيازات للم�ستفيدين من البطاقة الذكية للم�سنني
اأكد مدير حماية الأ�ضخا�س امل�ضنني بوزارة الت�ضامن الوطني والأ�رشة وق�ضايا املراأة عبد احلكيم ح�ضني، اإعداد بطاقة ذكية لالأ�ضخا�س امل�ضنني تعمل على اإ�ضفاء ال�ضفافية على اخلدمة الجتماعية املقدمة لهذه الفئة 

من املجتمع.
واأبرز عبد احلكيم ح�ضني يف ت�رشيح اذاعي اأن هذه البطاقة الذكية حتوز على عدة امتيازات منها ال�ضتفادة من اخلدمات كتدابري امل�ضاعدة باملنزل وم�ضاعدة الفروع املتكفلني باأ�ضولهم وال�ضتفادة من اقتناء جتهيزات 
واأدوات �ضحية اإىل جانب ال�ضتفادة من الإقامات ال�ضتجمامية لفائدة امل�ضنني.واأو�ضح ذات املتحدث اأن  امتيازات اأخرى �ضت�ضاف يف امل�ضتقبل كم�رشوع التخفي�س من جمانية النقل.واأح�ضى املتحدث 4 ماليني 
�ضخ�س م�ضن يف اجلزائر وهو ما ميثل ن�ضبة 10 باملائة من ال�ضكان. كما دعا عبد احلكيم ح�ضني  اإىل �رشورة اتخاذ كافة الإجراءات للتكفل بهذه الفئة، ومرافقتها وتثمني خربتها وجهودها على امل�ضتوى الجتماعي 
والأ�رشي م�ضريا  يف هذا اخل�ضو�س اىل وجود 1603 م�ضنني يتوزعون على 31 دارا للم�ضنني وهو رقم طبيعي وغري خميف مقارنة بعدد امل�ضنني يف البالد.واأ�ضار ممثل وزارة الت�ضامن اإىل اأن برنامج عمل احلكومة 
اجلديد يت�ضمن عدة حماور تتعلق بحماية ومرافقة الأ�ضخا�س امل�ضنني، على غرار كل الفئات اله�ضة التي تدخل يف اإطار �ضالحية القطاع الذي �ضريتكز على  �ضقني اثنني وهما موا�ضلة تعزيز الأدوات املوجودة حاليا 

من خالل جعل احلياة داخل املوؤ�ض�ضات اأكرث ان�ضانية، وتطوير الربامج ورقمنة اخلدمة ملتابعة كل ما يجري داخلها.
لوؤي ي
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اأكد اأم�س الديوان الوطني للحج والعمرة اأن وزارة احلج والعمرة 
ال�سعودية التزمت بتعوي�س املعتمرين الذين األغيت رحالتهم اإىل البقاع 

املقد�سة ، ب�سبب الإجراءات التي اتخذتها اململكة واملتمثلة يف تعليق 
تاأ�سريات رحالت العمرة منعا لنت�سار فريو�س كونا، امل�ستجد يف الأماكن 

املقد�سة �سمانا ل�سالمتهم.
 لوؤي ي

-------------------
بيان عرب موقعه  الديوان يف  واأو�ضح 
وزارة  اأن  يف"الفاي�ضبوك"  الر�ضمي 
�ضتقوم  ال�ضعودية  والعمرة  احلــج 
ل�ضرتجاع  اإلكرتونية  اآلية  بــاإعــداد 
اخلدمات  واأجـــور  التاأ�ضرية  ر�ضوم 
واأجور  ال�ضامل  والتاأمني  الإلكرتونية 
)ال�ضكن،  الأخــرى  اخلدمات  خمتلف 

النقل، اخلدمات الأر�ضية..(، عن طريق 
طلب تتقدم به الوكالة ال�ضياحية عرب 
امل�ضار الإلكرتوين، بحيث يتم معاجلة 
املبالغ  وحتويل  اإلكرتونيا  الطلبات 
الذي  الوكالة  ح�ضاب  يف  امل�ضتحقة 

متت من خالله عملية اقتناء اخلدمات.
الطريان  �رشكات  التزام  البيان  واأكد 
املعتمدة لنقل املعتمرين باإرجاع مبالغ 

بها  املعمول  الإجــراءات  وفق  التذاكر 
طبقا للعقود املربمة، مع التزامها اأي�ضا 
ب�ضمان عودة املعتمرين املتواجدين يف 
البقاع املقد�ضة وفق الربنامج الأ�ضلي 

لرحالت عودتهم.
الطريان  �ــرشكــات  جميع  ـــدت  واأك
موا�ضلة تنفيذ برامج عودة املعتمرين 
�ضمن  املقد�ضة  البقاع  يف  املوجودين 

خالل  ذلك  جاء   ، الأ�ضلية  رحالتهم 
العام  املــديــر  عليه  اأ�ـــرشف  اجتماع 
والعمرة  للحج  الوطني  للديوان 
"يو�ضف عزوزة"  مبقر الديوان بالقبة، 
الطريان  �ــرشكــات  جميع  ح�رشته 
"اخلطوط  املعتمرين  لنقل  املعتمدة 
اجلوية  اخلطوط   ، اجلزائرية  اجلوية 
 ، الــرتكــيــة  اخلــطــوط   ، ال�ضعودية 

امل�رشية  اخلطوط   ، الأردنية  اخلطوط 
ُخ�ض�س  و  التون�ضية".   اخلطوط  و 
الإجــراء  م�ضتجدات  ملناق�ضة  اللقاء 
املتخذ  العمرة  بتعليق رحالت  اخلا�س 
يف  ال�ضعودية،  ال�ضلطات  قبل  من 
و�ضول  مبنع  املتعلقة  الإجراءات  اإطار 
البقاع  اإىل  اجلديد  كورونا  فريو�س 

املقد�ضة.

جدل بعد اإعالن بوناطريو اكت�ساف م�ساد لفريو�س كورونا
منظمة  ورئي�س  الفلكي  اخلبري  ك�ضف 
تو�ضل  عن  بوناطريو،  لوط  املبدعني 
م�ضاد  ــدواء  ل عراقي  جزائري  خمرب 
اأن  موؤكدا  القاتل،  كورونا  لفريو�س 
املخرب  م�ضتوى  على  حاليا  البحوث 
اأظهرت نتائج ايجابية �ضيعلن عنها يف 

الوقت املنا�ضب.
جزائري  فريق  اإن  بوناطريو  قــال  و 
جتارب  يف  �ضهرين  قبل  �رشع  عراقي 
خمربية من اأجل التو�ضل لعالج نهائي 
من هذا الفريو�س الذي انت�رش يف اجلزائر 

و العامل ب�رشعة فائقة”.
البحث  �رشية  اأن  الفلكي  اخلبري  اأكد  و 
عن  التكتم  منهم  تتطلب  ومراحله 
عاد  اأنــه  غري  اليها،  ل  املتو�ضَّ النتائج 
تقدميها  و�ضيتم  ايجابية  جد  انها  ليوؤكد 
املنا�ضب،  الوقت  يف  ال�ضحة  ــوزارة  ل
م�رشحا:” �ضنعلن عن النتائج يف وقتها 
الراأي  قبل  ال�ضحة  م�ضالح  و�ضنعلم 

العام”.
باملقابل طالب لوط بوناطريو اجلزائريني 
التخوف  وعدم  واحلذر  احليطة  بالتزام 

ينتمي  باعتباره  كورونا  فريو�س  من 
اإىل نف�س ف�ضيلة الفريو�ضات املو�ضمية 
وبتايل ل داعي للقلق على- حد قوله-.
وردا على ا�ضتغراب اجلزائريني لإعالنه 
املخت�ض�س  هو  و  امل�ضاد   اكت�ضاف 
لوط  قال  ــزلزل،  ال و  الفلك  علم  يف 
للمنظمة  ر�ضمي  ناطق  اإنه  بوناطريو 
التى مت اعتمادها يف اجلزائر �ضنة 2009 
و لي�س له �ضلة مبا�رشة بالأبحاث التي 

يجريها اأطباء متخ�ض�ضون.
ق/و

تر�سيم 160 األَف �سابٍّ م�ستفيٍد من عقود 
ما قبل الت�سغيل قريبا

�ضيتم  اأنه  يو�ضف،  عا�ضق  �ضوقي  الجتماعي،  وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  وزير  ك�ضف 
قريبا “كمرحلة اأوىل” تر�ضيم 160 األَف �ضابٍّ م�ضتفيٍد من جهازي امل�ضاعدة على الإدماج 

املهني والإدماج الجتماعي حلاملي ال�ضهادات، وذلك يف الهيئات واملوؤ�ض�ضات الإدارية.
ويف رده على ان�ضغالت اأع�ضاء جمل�س الأمة عقب عر�ضه مل�رشوع القانون املعدل واملتمم 
املتعلق بتن�ضيب العمال ومراقبة الت�ضغيل يف جل�ضة علنية، اأو�ضح الوزير اأنه �ضيتم قريبا 
“كمرحلة اأوىل” تر�ضيم 160 األف �ضاب م�ضتفيد من جهازي امل�ضاعدة على الإدماج املهني 

والإدماج الجتماعي حلاملي ال�ضهادات يف الهيئات واملوؤ�ض�ضات الإدارية.
واأ�ضاف عا�ضق يو�ضف اأن هذه العملية التي انطلقت موؤخرا �ضوف مت�س اأي�ضا يف مرحلة 
ثانية 105 اآلف �ضاب م�ضتفيد من هذين اجلهازين، ليتم بعدها تر�ضيم 100 األف اآخرين، 
مربزا اأن العدد الإجمايل لعملية الرت�ضيم تقارب 400 األف م�ضتفيد، وذلك تطبيقا لأحكام 
من جهازي  امل�ضتفيدين  باإدماج  املتعلق   ،2019 دي�ضمرب   8 املوؤرخ يف  التنفيذي  املر�ضوم 

امل�ضاعدة على الإدماج املهني والإدماج الجتماعي حلاملي ال�ضهادات.
ق/و

وزارة التكوين والتعليم املهنيني توؤكد:

 مل ُن�سجل اأيَّ اإ�سابات بـ “كورونا”
بفريو�س  اإ�ضابة  حالة  اأية  ت�ضجيل  عدم  اأم�س،  املهنيني  والتعليم  التكوين  وزارة  اأكدت 
“كورونا” و�ضط املرتب�ضني مبَن فيهم الأجانب على م�ضتوى جميع موؤ�ض�ضاتها يف الرتاب 
الوطني.و اأ�ضارت الوزارة يف من�ضور على �ضفحتها الر�ضمية مبوقع فاي�ضبوك، اأنه “حلد 
الآن مل ُت�ضجل اأية حالة اإ�ضابة بفريو�س كورونا و�ضط املرتب�ضني مبَن فيهم الأجانب، على 
هيام  تقودها  التي  الوزارة  �ضددت  الوطن”.و  املتواجدة عرب  التكوينية  املوؤ�ض�ضات  جميع 
من  املعدية  الأمرا�س  خماطر  من  الوقائية  بالإجراءات  العمل  توا�ضل  على  فريحة،  بن 
الأمني  اأن  الإ�ضارة،  جتدر  املهنيني.و  التعليم  و  التكوين  موؤ�ض�ضات  يف  “كورونا”  بينها 
العام للوزارة اأ�ضدر تعليمة للتاأكيد على القائمني يف مراكز و معاهد التكوين و التعليم 

املهنيني، على اأهمية التقيد بتطبيق الرتتيبات اخلا�ضة بذلك.
ق/و

ال�سعودية ُتعّو�س َمن اأُلغيت رحالتهم منعا لتف�سي "كورونا"

تلتزم  طريان  �سركات   6
باإعادة املعتمرين من 

البقاع املقد�سة

دعا وزير الطاقة حممد عرقاب، باجلزائر 
لتعزيز  الأملانية  املوؤ�ض�ضات  العا�ضمة، 
بيان  ح�ضب  اجلزائر،  يف  اأكرث  تواجدها 

للوزارة.
اأثناء لقاء مع �ضفرية  اأنه  وجاء يف البيان 
اأولــريــك  ال�ضيدة  ــر،  اجلــزائ يف  اأملانيا 
بال�ضيدة  مرفوقة  كانت  التي  كنوتز 
املخت�ضة  اجلهة  ب�ضفتها  هيلتز،  ريبيكا 
الأملانية،  اجلزائرية  الطاقوية  بال�رشاكة 
اجليد  اأبرز"التعاون  الذي  عرقاب  دعا 
الأملانية،  اجلزائرية  ال�رشاكة  اإطــار  يف 
املوؤ�ض�ضات الأملانية لتعزيز تواجدها اأكرث 

يف اجلزائر، و اإجناز م�ضاريع ملمو�ضة مع 
تطوير  غرار  على  اجلزائرية  املوؤ�ض�ضات 

مبادرة ديزيرتيك".
وكان اللقاء منا�ضبة للطرفني لبحث واقع 
"املتميزة"  ال�رشاكة  و  التعاون  عالقات 

يف جمال الطاقة و اآفاق تطويرها.
الهامة  الفر�س  اإىل  الطرفان  وتطرق 
ل�ضيما  الــ�ــرشاكــة،  جمــال  يف  املتاحة 
املتجددة  الطاقات  و  الطاقوي  النتقال 
نقل  و  التكوين  و  الطاقوية  النجاعة  و 

التكنولوجيا و املعارف.
بالتعاون بني  اأ�ضادت كنوتز  من جهتها، 

الهتمام  عن  معربة  اأملانيا،  و  اجلزائر 
للعمل  الأملانية  املوؤ�ض�ضات  توليه  الذي 
اأكرث يف اجلزائر و تقدمي اخلربة و املعرفة 
اجلزائرية  املوؤ�ض�ضات  ل�ضالح  الأملانية، 
و  املتجددة  الطاقات  جمال  يف  ل�ضيما 

التكوين.
دعوة  ال�ضفرية  �ضلمت  املنا�ضبة،  وبهذه 
الندوة  يف  للم�ضاركة  عرقاب  لل�ضيد 
ال�ضاد�ضة "برلني النتقال الطاقوي" التي 
 2020 مار�س   25 و   24 يومي  �ضتعقد 

بالعا�ضمة الأملانية برلني.
ق/و

عرقاب يدعو املوؤ�س�سات الأملانية لتعزيز تواجدها اأكرث يف اجلزائر

دفع انت�ضار فريو�س كورونا يف العديد 
ال�ضلبية  وتاأثرياته  العامل  مناطق  من 
الدول  الربميل،  �ضعر  على  املبا�رشة 
الدول  راأ�ضها  وعلى  للنفط  املنتجة 
روؤيتها  تعديل  اإىل  اأوبك،  منظمة  يف 
يف التوجهات التي تبنتها موؤخرا على 
تعي�ضه  ــذي  ال احلــر  ال�ضقوط  خلفية 
العاملية،  ال�ضوق  املحروقات يف  اأ�ضعار 
بعدما  ال�ضحية،  الأو�ضاع  جراء  من 
م�ضتويات  �ضبقت  فــرتة  يف  �ضجلت 

اأعلى فاقت معدل 60 دولرا.
والتقارير  اجلــهــات  تتوقع  وبينما 
التنازل  منحنى  ا�ضتمرار  املخت�ضة 
ــاوي لأ�ــضــعــار املــحــروقــات،  ــه ــت وال
يفرت�س على املنتجني للمواد الطاقوية 
على  الأول،  باملقام  “اأوبك”  ومنظمة 
لتقرير  جمددا  الجتماع  اجلزائر،  غرار 

تخفي�س اإ�ضايف لالإنتاج املعرو�س يف 
الو�ضع  مع  للتكّيف  الدولية،  ال�ضوق 
ــواد  امل على  الطلب  وتــراجــع  القائم 
ب�ضبب  العامل،  يف  والنفط  الطاقوية 
انكما�س وتباطئ القت�ضاد يف ال�ضني 

وخمتلف دول العامل.
الطاقة،  وزير  ك�ضف  ال�ضاأن،  هذا  ويف 
ــدول  ال منظمة  اأّن  عــرقــاب،  حممد 
امل�ضدرة للنفط “اأوبك” البلدان املنتجة 
درا�ضة  تعتزم  خارجها  من  الأخــرى 
تخفي�س جديد يف اإنتاج النفط، م�ضريا 
متديد  ب�ضاأن  اجتماع  على  التفاق  اإىل 

اتفاق التخفي�س ال�ضاري املفعول.
درا�ضة  “اإمكانية  الــوزيــر  واأ�ــضــاف 
تطبيق تخفي�س هام جديد يف الإنتاج ، 
من خالل �ضحب الكميات املتواجدة يف 
الأ�ضواق وغري امل�ضتهلكة جراء تف�ضي 

فريو�س كورونا”.
ــك  اأوب منظمة  اأع�ضاء  و�ضيجتمع 
النم�ضا،  بفيينا  اخلمي�س واجلمعة  يومي 
لو�ضع  املنا�ضبة  ـــراءات  الإج لإقــرار 
تف�ضي  جراء  النفط  اأ�ضعار  لرتاجع  حد 
اإىل  الوزير  واأ�ضار  كورونا،  فريو�س 
وباء  اأثر  على  “�ضرتتكز  املحادثات  اأّن 
القت�ضاد  تطور  فريو�س كورونا على 
العاملي وحالة العر�س والطلب، لتخاذ 

قرارات منا�ضبة للجميع”.
وقال امل�ضوؤول الأول على قطاع الطاقة 
اإجــراءات  “�ضُتّتخذ  ــه  اإن اجلــزائــر،  يف 
ل�ضمان  اجلاري  الأوبك  اجتماع  خالل 
وتكون  والأ�ضعار،  ال�ضوق  ا�ضتقرار 
البلدان  مطابقة حلقائق الأ�ضواق واآمال 

املنتجة”.
ق/و

اجتماع م�ستعجل لـ”اأوبك +” ملواجهة تاأثري كورونا على �سعر الربميل

رف�س الدفوع ال�سكلية لهيئة دفاع طابو يف 
عدم د�ستورية متابعته و طريقة توقيفه

والنظر  للمداولة  رفع  من  اجلل�ضة   طابو   كرمي  جل�ضة حماكمة  رئي�س  ا�ضتاأنف 
بعدم  الدفع  يف  واملتعلقة  الدفاع،  هيئة  بها  تقدمت  التي  ال�ضكلية  الدفوع  يف 

الد�ضتورية يف طريقة توقيف ومتابعة كرمي طابو.
،ورف�ضها  ال�ضكل  اجلل�ضة يف  قا�ضي  قِبلها  فقد  ال�ضكلية،  الدفوع  يخ�س  فيما 
يف املو�ضوع، وهو ما يعني رف�س الدفع بعدم د�ضتورية املتابعة وعملية توقيف 

املتهم.
اأر�ضل  تطرق الدفاع اإىل بطالن حم�رش  قا�ضي التحقيق املكلف بامللف، بعدما 
اإنابة اإىل مديرية الأمن الداخلي بتاريخ 20 جانفي بتكليفه بـ16 مهمة البحث عن 

ممتلكات وح�ضابات طابو وعائلته اأو عقارات يف اخلارج.
ق/و
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اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية، �سربي بوقادوم، اأن هناك اتفاقا �سامال على التعاون مع اإ�سبانيا ل�سيما حول ق�سية ر�سم 
احلدود البحرية.

اجلزائر لي�سـت لها �سيا�سة عدوانية �سد اأية 
دولة ب�ساأن تر�سيم احلدود البحرية

لوؤي ي
-------------------

وقال بوقادوم يف ندوة �ضحفية 
مع نظريته الإ�ضبانية اأم�س مبقر 
اإن  اخلارجية،  ال�ضوؤون  وزارة 
و�ضتعتمد  �ضلمية  دولة  اجلزائر 
تر�ضيم  اأجـــل  مــن  التفاو�س 
م�ضت�ضهدا  البحرية،  حدودها 
م�ضيفا  املتحدة،  الأمم  باتفاقية 
احلق  تعطي  البحار  معاهدة  اأن 
 200 اإىل  حــدود  بر�ضم  للدول 
كانت  حال  ويف  بحرية،  عقدة 
امل�ضافة �ضيقة، فاملعاهدة تعطي 

حق املفاو�ضات بني البلدين.
ــرة  وزي اأكـــدت  جهتها،  ــن  وم
الإ�ضبانية،  اخلارجية  ال�ضوؤون 
اأر�ضنا غونزلي�س ليا، اأن اجلزائر 
 100/100 متفقتان  واإ�ضبانيا 
فيما يخ�س ق�ضية احلدود، ويف 
�ضتكون  خالفات،  وجود  حال 

هناك مفاو�ضات حللها.
ال�ضبانية  الوزيرة  �رشحت  و 
الحتــاد  و  اخلارجية  لل�ضوؤون 
الوروبي و التعاون، اأن املغرب 
ر�ضم  يف  نيته  عــن  اأعــلــن  قــد 
مثل  مثله  البحرية،  احلـــدود 

اجلزائر و اإ�ضبانيا.
ندوة  يف  الوزيرة  اأو�ضحت  و 
وزير  مع  م�ضرتكة  �ضحفية 
اأنها  اخلارجية، �ضربي بوقادوم، 
جمعها  الذي  اللقاء  تطرقت يف 
تر�ضيم  م�ضاألة  اىل  ببوقادوم، 
اأنها  موؤكدة  البحرية،  احلــدود 

لقت جتاوبا من اجلزائر.

احلكومة  رئي�س  اأن  ك�ضفت  و   
�ضان�ضيز،  بيدرو  الإ�ــضــبــاين، 

�ضيزور اجلزائر اأفريل املقبل.
ندوة  يف  الوزيرة  اأو�ضحت  و 
وزير  مع  م�ضرتكة  �ضحفية 
اأنها  اخلارجية، �ضربي بوقادوم، 
بعد  اجلزائر،  اإىل  لها  زيارة  اأول 
ال�ضبانية  احلكومة  تن�ضيب 

اجلديدة.
ال�ضبانية،  الوزيرة  اأ�ضارت  و 
اأنه �ضيتم مبنا�ضبة زيارة �ضان�ضري 
اأعلى  اإىل اجلزائر، عقد لقاء من 
م�ضتوى، بني حكومتي البلدين، 
عالقات  مناق�ضة  خالله  �ضيتم 
تطويرها،  و�ضبل  البلدين 

ال�ضاعة،  ق�ضايا  اىل  بالإ�ضافة 
و اأمن اجلوار.

“اجلزائر  غونزلي�س  اأ�ضافت  و 
الدول  من  كنا  و  �ضقيقة،  دولة 
الرئي�س  هــّنــاأت،  التي  الأوىل 

تبون، بفوزه يف الرئا�ضيات”.
وعرّبت الوزيرة ال�ضبانية، عن 
بعث  ــادة  اإع يف  ا�ضبانيا  رغبة 
اىل  بها  والرتــقــاء  العالقات، 

م�ضتوى ممتاز.
اإ�ضبانيا  اأن  غونزلي�س،  واأفادت 
على  معا  �ضيعمالن  واجلزائر 
ق�ضايا  مــن  العديد  مناق�ضة 
مكافحة  بينها  مــن  ال�ضاعة 
ال�ضاحل،  ـــن  واأم الإرهـــــاب، 

الطاقة.
و فيما يخ�س ق�ضية ال�ضحراء 
غونزلي�س  اأكـــدت  الغربية، 
و  املتحدة،  الأمم  م�ضاعي  دعم 
اإر�ضال املبعوث اخلا�س بها اىل 

الأرا�ضي ال�ضحراوية.
و اأ�ضاف يف ذات ال�ضياق، وزير 
“اإذا  بوقادوم  �ضربي  اخلارجية، 
طال غياب مبعوث الأمم املتحدة 
التجاوزات،  و  امل�ضاكل  �ضتزيد 
مبعوث  تعيني  نتمنى  لذلك 

قريبا”.
على  اخلارجية،  وزيــر  �ضدد  و 
ــرارات الأمم  �ــرشورة احــرتام ق

املتحدة و الحتاد الفريقي.

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية دولية 
خمت�سة يف القر�سنة الهاتفية 

بعني الدفلى  
ب�ضتى  اجلرمية  حماربة  اإطــار  يف 
عملية  يف  متكنت  اأ�ضكالها، 
احل�رشي  الأمــن  م�ضالح  نوعية 
بولية  خل�رش  ب�ضيدي  اخلارجي 
فرقة  مع  بالتن�ضيق  الدفلى،  عني 
مكافحة اجلرمية املعلوماتية و كذا 
التابعتني  التدخل  و  البحث  فرقة 
لل�رشطة  الولئية  للم�ضلحة 
الق�ضائية باأمن ولية عني الدفلى 
بحر هذا الأ�ضبوع ، من و�ضع يدها 
على �ضبكة اإجرامية دولية تتكون 
اأعمارهم  تــرتاوح  فــردا،   12 من 
اأفــراد مت   08 �ضنة،   34 و   25 بني 
وليتي  من  ينحدرون  توقيفهم 
ثالثة  و  الدفلى،  عني  و  اجلزائر 
متثل   ، اأجنبية  جن�ضية  من  اآخرين 
تكوين  يف  الإجرامي  ن�ضاطهم 
جماعة اإجرامية دولية خمت�ضة يف 
عن  بالولوج  الهاتفية  القر�ضنة 
طريق الغ�س يف منظومة املعاجلة 
با�ضتهداف  للمعطيات،  الآلية 
الطابع  هيئات و موؤ�ض�ضات ذات 
�ضبكة  ا�ضتغالل  و  اإن�ضاء   ، العام 
دولية  اإلــكــرتونــيــة  اتــ�ــضــالت 
حتويل  و  للجمهور  مفتوحة 
اإلكرتونية  ــالت  ا�ــض خــطــوط 
مربحة  لأغرا�س  ا�ضتغاللها  مع 
و  املــزور  ا�ضتعمال  و  التزوير   ،

التهريب ، انتحال هوية الغري .
ال�ضبكة،  باأفراد  الإطاحة  عملية 
معلومات  ا�ضتغالل  بعد  جاءت 
احل�رشي  الأمــن  مل�ضالح  وردت 
ب�ضاأن  خل�رش  ل�ضيدي  اخلارجي 
باقتناء  يقومون  اأ�ضخا�س  ن�ضاط 
�ضيم  �رشائح  من  كبرية  اأعـــداد 
مدينتي  من  املتعاملني  ملختلف 
خل�رش،  �ضيدي  و  مليانة  خمي�س 
ف�ضيلة  عــنــا�ــرش  متــكــن   ـــن  اأي

يوم  بتاريخ  الق�ضائية  ال�رشطة 
ثالثة  توقيف  مــن  فيفري   19
اجلزائر  من  ينحدرون  اأ�ضخا�س 
متلب�ضني  بطوا  �ضُ العا�ضمةاأ 
تبني  ال�رشائح  من  كمية  بحيازة 
من خالل التحقيق الأويل ب�ضاأنها 
اإجرامية  لأغرا�س  موجهة  اأنها 
من  ن�ضخ  با�ضتعمال  اقتنائها  بعد 
من  لأ�ضخا�س  هوية  بطاقات 
الأبحاث و  قادت  فيما   ، اجلن�ضني 
الق�ضية  ب�ضاأن  املعمقة  التحريات 
اجلمهورية  نيابة  مع  بالتن�ضيق 
اإىل   ، مليانة  خمي�س  مبحكمة 
ال�ضبكة  ــراد  اأف لباقي  الو�ضول 
حيث  الوطني،  بالرتاب  املقيمني 
يف  يتمثل  ن�ضاطهم  اأن  تبني 
يف  احلديثة  التقنيات  ا�ضتخدام 
تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال 
لربح املال بطرق غري م�رشوعة و 
جهاز  با�ضتعمال  اأخرى  اأغرا�س 
ال�ضتعمال  من  حمظور  ح�ضا�س 
اإن�ضاء  الوطني،  امل�ضتوى  على 
ات�ضالت  �ضبكة  ا�ضتغالل  و 
مفتوحة  ــة  ــي دول ــة  ــي ــكــرتون اإل
العملية  مكنت  حيث  للجمهور، 
الإلكرتونية  الأجهزة  حجز  من 
امل�ضتعملة يف ن�ضاطهم الإجرامي، 
املقيمني  فيهم  امل�ضتبه  مب�ضاكن 
 ، تفتي�ضها  بعد  العا�ضمة  باجلزائر 
املتمثلة يف اجلهاز املذكور اخلا�س 
بقر�ضنة الت�ضالت الإلكرتونية 
و  ا�ضتقبال  اأجهزة  اإىل  اإ�ضافة   ،
اإعالم  اأجهزة  الإنرتنيت،  توزيع 
ملتعاملي  �ضيم  �رشيحة   39 اآيل، 
هوية  بطاقات  و  النقال،  الهاتف 
الفئات  خمتلف  مــن  ل�ضحايا 

العمرية.
خمتار برادع

رئي�س احلكومة الإ�سباين يزورها اأفريل القادم، ووزير اخلارجية يوؤكد:

�ضندوق  اإن�ضاء  عن  احلكومة  اأعلنت 
ودعم  لتمويل  خم�ض�س  ا�ضتثماري 
اأكدت  كما  النا�ضئة،  الـموؤ�ض�ضات 
املوؤ�ض�ضات  لــوزارة  اجلديد  املقر  اأن 
النا�ضئة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضغرية 
م�ضتوى  على  املعرفة  واقت�ضاد 
بارك«  »دنيا  الكربى  الرياح  حديقة 

بالعا�ضمة.  
ا�ضتثماري  �ضندوق  اإن�ضاء  �ضيكون 
خم�ض�س لتمويل ودعم الـموؤ�ض�ضات 
لالبتكار،  اأعلى  وجمل�س  النا�ضئة، 
ال�ضرتاتيجي  للتوجه  الزاوية  حجر 
يف جمال تثمني الأفكار والـمبادرات 
الوطنية  والإمــكــانــات  الـمبتكرة 
تنمية  خدمة  يف  العلمي،  للبحث 
هذه  اأن  م�ضيفة  الـمعرفة،  اقت�ضاد 
�ضندوق  اإن�ضاء  يف  املتمثلة  التدابري 
لتمويل  خم�ض�س  ا�ــضــتــثــمــاري 
تهدف  النا�ضئة  الـموؤ�ض�ضات  ودعم 
الذي  القانوين  الإطــار  و�ضع  اإىل 
النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  مفاهيم  يحّدد 

واحلا�ضنات يف اجلزائر.
حيث  مهمة،  اخلطوات  هذه  وتعترب 
ا�ضتثماري  �ضندوق  باإن�ضاء  ت�ضمح 
خم�ض�س لتمويل ودعم الـموؤ�ض�ضات 

النا�ضئة وفق القرارات املتخذة من ِقبل 
الوزير الأول عبد العزيز جراد، مبنا�ضبة 
م�ضرتكا  ـــا  وزاري جمل�ضا  تروؤ�ضه 
تطوير  ا�ضرتاتيجية  لدرا�ضة  �س  خ�ضّ
متويلها.  النا�ضئة وطرق  الـموؤ�ض�ضات 
�ضدر  الأوىل  للوزارة  بيان  واأ�ضار 
امل�ضطرة  التدابري  اأّن  اإىل  اأم�س،  م�ضاء 
بو�ضع  اأي�ضا  تتعلق  الجتــاه  هذا  يف 
مفاهيم  يحّدد  الذي  القانوين  الإطار 
واحلا�ضنات،  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات 
بالنظام  اخلا�ضة  امل�ضطلحات  وكذا 
اأجل  من  الـمعرفة،  لقت�ضاد  البيئي 
ت�ضهيل اإجراءات اإن�ضاء هذه الكيانات، 
الن�ضو�س  اإعداد  عملية  على  عالوة 
التي  الــ�ــضــلــة،  ذات  التنظيمية 
الن�ضو�س  مراجعة  اإىل  �ضُتف�ضي 
اآليات  تكييف  اأجــل  من  الـموجودة 
الـموؤ�ض�ضات  منو  دورة  مع  التمويل 

النا�ضئة.
ــر اجلــديــد لــــوزارة  ــق �ــضــيــكــون امل
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 
على  املعرفة  واقت�ضاد  النا�ضئة 
الكربى  ــاح  ــري ال حديقة  م�ضتوى 
الوكالة  بارك«، بعد حتويل مقر  »دنيا 
التكنولوجية  الوطنية لرتقية احلظائر 

المتياز  قطب  وحتويل  وتطويرها، 
يجرى  الــذي  التكنولوجي  اجلهوي 
»�ضوناطراك«.  �رشكة  قبل  من  اإجنازه 
ومن هذا املنطلق �ضيتم حتويل الوكالة 
التكنولوجية  الوطنية لرتقية احلظائر 
وزارة  اإىل   ،”ANPT“ وتطويرها 
والـموؤ�ض�ضات  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 
حتويل  الـمعرفة،  واقت�ضاد  النا�ضئة 
التكنولوجي  اجلهوي  المتياز  قطب 
النا�ضئة،  للموؤ�ض�ضات   ”HUB“
�رشكة  قبل  من  اإجنــازه  يجرى  الذي 
حديقة  م�ضتوى  على  “�ضوناطراك” 
الرياح الكربى “دنيا بارك”، اإىل وزارة 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضغرية  الـموؤ�ض�ضات 

النا�ضئة واقت�ضاد الـمعرفة.
ال�ضياق  يف  الأول  الــوزيــر  وكلف 
ال�ضغرية  الـموؤ�ض�ضات  وزير  ذاتــه، 
واقت�ضاد  النا�ضئة  والـموؤ�ض�ضات 
�ضبط  على  بال�ضهر  الـمعرفة، 
جميع  تقدمها  التي  الـم�ضاهمات 
التاآزر  �ضمان  اأجل  من  القطاعات، 
لتنفيذ  القطاعات  بني  ما  الـم�ضرتك 
الـموؤ�ض�ضات  تطوير  ا�ضرتاتيجية 

النا�ضئة.
ق/و

اإن�ساء �سندوق ا�ستثماري خم�س�س وجمل�س اأعلى لالبتكار
يف اإطار ا�سرتاتيجية تطوير الـموؤ�س�سات النا�سئة

ــى احلـــكـــومـــة مــــن خـــالل  ــع ــض ــ� ت
ا�ضرتاتيجيتها اإىل اإبراز دور ال�ضناعات 
املتجددة  الطاقات  و  اجلزائرية  الغذائية 
خالل  من  القت�ضادية،  التنمية  يف 
يف  ال�ضناعات  لهذه  النظري  الإطــار 
التي  لالعتبارات  نظرا  اأوىل،  مرحلة 
ال�ضناعة، حيث  النوع من  تكتنف هذا 
الإيطالية  املوؤ�ض�ضات  العديد من  اأبدى 
باإبرام  اجلزائر  يف  بال�ضتثمار  اهتمامه 
ال�ضناعة  جمــال  يف  اتفاقيات  عــدة 

الغذائية و الطاقات املتجددة.
املناجم،  و  ال�ضناعة  ــر  وزي ا�ضتقبل 
ــم، كاتب  ــراه ب ـــت عــلــي  اآي ــرحــات  ف
اخلارجية  ال�ضوؤون  وزارة  لدى  الدولة 
الإيطالية و التعاون الدويل، مانليو دي 
اإىل  عمل  بزيارة  يقوم  الذي  �ضتيفانو، 
اآيت  بحث  اللقاء،  هذا  خالل  و  اجلزائر. 
العالقات  الإيطايل  وامل�ضوؤول  علي 
اجلزائرية-الإيطالية  القت�ضادية 
بهدف  ال�ضناعي،  �ضقها  يف  ل�ضيما 
الثنائية  للعالقات  جديدة  دفعة  اإعطاء 
هذا  يف  الطرفان  اأعرب  و  التاريخية. 
اخل�ضو�س عن اإرادة البلدين يف تعزيز 
التعاون الثنائي وخلق م�ضاريع �رشاكة 
على  ال�ضناعية  الفروع  خمتلف  يف 

والطاقات  الغذائية  ال�ضناعات  غرار 
اهتمام  املــتــحــدث  ـــد  واأك املــتــجــددة، 
بالقدوم  بالده  موؤ�ض�ضات  و  �رشاكات 

لال�ضتثمار يف اجلزائر.
ــاأي  ب علي  اآيـــت  ــب  رح املــقــابــل،  يف 
م�رشوع �رشاكة يتم جت�ضيده مع اجلانب 
الإيطايل وفق الإجراءات اجلديدة التي 
الذي  ال�ضتثمار،  قانون  �ضيت�ضمنها 

يجري حتيينه حاليا.
تنظيم  على  اجلانبان  اتفق  اخلتام،  يف 
يف  جزائري-اإيطايل،  اأعمال  منتدى 
غ�ضون الأ�ضهر القليلة املقبلة، وهو ما 
�ضي�ضمح بتحديد القطاعات و الفروع، 
ل�ضيما خارج قطاع املحروقات، و هو 
و  اجلزائرية  املوؤ�ض�ضات  اهتمام  يثري  ما 

الإيطالية.
عن  �ضتيفانو  دي  ال�ضياق...حتدث  يف 
بني  التاريخية  الروابط  و  العالقات 
اجلزائر و اإيطاليا و رغبة بالده يف ر�ضم 
يكون  اجلزائر  مع  م�ضرتك  م�ضتقبل 
و  البلدين.  اقت�ضاد  تكامل  على  مبنيا 
عملنا  »زيارة  اخل�ضو�س:  هذا  يف  قال 
م�ضار  ت�ضطري  اإىل  تهدف  اجلزائر  اإىل 
يف  امل�ضاهمة  يف  الرغبة  مع  م�ضرتك 

اإعادة بعث اقت�ضاد هذا البلد«.
اأنه  اإىل  علي  اآيــت  اأ�ضار  جانبه،  من 
تطرق مع اجلانب الإيطايل اإىل اإمكانية 
من  باإعانة  الوطني  القت�ضاد  بعث 

املوؤ�ض�ضات الإيطالية.

ق/و

ال�سناعات الغذائية والطاقات املتجددة ُتغري الإيطاليني
�سركات اإيطالية اأبدت ا�ستعدادها لال�ستثمار يف اجلزائر
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�سكان حي 150فيال بورقلةينا�سدون 
الوايل للتدخل

 يو�سف بن فا�سل
------------------

من  املــتــ�ــرشرون  ــي   احل �ضكان 
امل�ضاحة  عــلــى  العــتــداء  هــذا 
ــرشاء الــوحــيــدة املــتــواجــدة  ــ� اخل
بتهيئة  قاموا  انهم  اكدوا  بحيهم 
املالية  باإمكانياتهم  امل�ضاحة 
الزينة  ا�ضجاَر  ب�رشائهم  اخلا�ضة، 
ناهيك  ال�ضطناعي  والع�ضب 
حيهم  يتح�ضل  حتى  التهيئة  عن 
كاأح�ضن  تــكــرمي  �ــضــهــادة  على 
ورقلة  ولية  م�ضتوى  على  حي 
اإىل  املكان  بتحول  وا  ليتفاجوؤ
القطعة  هــذه  على  بناء  ور�ضة 
املتنف�س  كــانــت  لــطــاملــا  ــتــي  ال

لق�ضاء  احلــي  لأطــفــال  الوحيد 
خالل  واللعب  الــفــراغ  اوقــات 

الأ�ضبوع. نهاية  عطلة 

انه  فيال   150 حي  �ضكان  ار  واأ
يتم  التي  الوىل  ــرة  امل لي�ضت 
على  العــتــداء  ــة  حمــاول فيها 

ت�ضيل  باتت  التي  القطعة  هذه 
انه  موؤكدين  املنتهزين  لعاب 
على  ـــداء  العـــت ــة  ــاول حم ــت  مت
توقيف  ليتم   2013 �ضنة  القطعة 
املــكــان اىل  ال�ــضــغــال واعـــادة 
يف  ليتفاجوؤو  ال�ضلية.  حالته 
ال�ضيناريو  باإعادة  ثناء  الأ هذه 
امل�ضاحة  على  بالعتداء  والقيام 

... اخل�رشاء.
يف  احلــي  �ــضــكــان  امــل  ليبقى 
باعتباره  الــوليــة  وايل  تدخل 
الولية   على  الول  املــ�ــضــوؤول 
امل�ضاحة  على  املعتدي  يقاف  لإ
املتنف�س  تعد  الــتــي  اخلــ�ــرشاء، 
احلي  وعائالت  لالأطفال  الوحيد 

.

ر�سالة حت�سلت جريدة  بو�ستة يف  ال�سديق  ابوبكر  150 فيال و�سط مدينة ورقلة وايل ولية ورقلة  �سكان حي  نا�سد 
200مرت مربع تعترب  ار�س تفوق  القائم على قطعة  العاجل من اجل وقف العتداء  للتدخل  منها،  ن�سخة  التحرير على 

خ�سراء. م�ساحة 

بناء   اإىل ور�سة  م�ساحة خ�سراء وحتويلها  بعدما مت العتداء على 

بهلول،  العربي  اأدرار  وايل  فتح 
البيئة  ــطــاع  ق مــلــف  مـــوؤخـــرا، 
بهدف  نــ�ــضــاطــه،  وت�ضخي�س 
البيئي  املحيط  يف  اأكرث  تن�ضيطه 
ال�ضعوبات  ومعرفة  املعي�س، 
�ضبيل  يف  املتاحة  والإمكانيات 
ُترتجم  واقعية  عمل  خطة  و�ضع 
جل  باإ�رشاك  الواقع،  اأر�س  على 
اأجل  من  والفاعلني،  القطاعات 
كليا.  احلــالــيــة  �ــضــورتــه  تغيري 
�ضارمة  تعليمات  اأُعِطيت  كما 
جمعه  الذي  العملي  اللقاء  عند 
والفالحة،  البيئة  مديرتي  مع 
املعهد  ومدير  الغابات  وحمافظ 

الغابية. لالأبحاث  الوطني 
النظافة  بعملية  اللقاء  تعلق 
امل�ضاحات  وتو�ضعة  والت�ضجري 
قــلــيــم  ــل اإ ــام اخلـــ�ـــرشاء عــرب ك
اجلمعيات  مع  بالتن�ضيق  الولية، 
حيث  املجال،  هذا  يف  النا�ضطة 
اخلا�ضة  امل�ضتلة  اإىل  الوايل  تنقل 
املتواجدة  الأ�ضجار  نواع  اأ مبختلف 
مدينة  و�ضط  اأوت"،   20" بحي 
�رشورة  وقــرر  وعاينها  اأدرار، 
اإىل  ــهــدف  ت ــة  ــض ــدرا� ب ــام  ــقــي ال
على  احلفاظ  اأجل  من  تو�ضعتها، 
نــواع  اأ خمتلف  وتطوير  البيئة 

تعد  نها  لأ والأ�ضجار،  النباتات 
كما  هاما،  اإيكولوجيا  مك�ضبا 
يف  اجلامعة  طالب  ي�ضتخدمها 

العلمية. وبحوثهم  درا�ضاتهم 
ــا حمــافــظ  ــض ــ� ي ــــوايل اأ حـــث ال
خمطط  تن�ضيط  على  الغابات 
ن�ضبة  ــع  رف اإىل  يــهــدف  كــبــري، 
الــتــ�ــضــجــري عـــرب جـــل مــنــاطــق 
هو  ما  على  واحلــفــاظ  الــوليــة، 

ـــود مــن  ـــوج م
غابية،  ثـــروة 
خـــا�ـــضـــة مــن 
ال�ضقي  حيث 
ــة  ــان ــي ــض ــ� وال
وتـــــنـــــويـــــع 
ـــار،  ـــج ـــض � الأ
ــا  ــض ــو� ــض ــ� خ
ـــك الــتــي  ـــل ت
قــلــم مــع  تــتــاأ
الـــطـــبـــيـــعـــة 
 . ية و ا ل�ضحر ا
ــد  ــق كــــمــــا ع
ــــــــــــــوايل  ال
عمل  جــلــ�ــضــة 
ــا  ــه ــ�ــض خــ�ــض
لــو�ــضــعــيــة 
ــــة  ــــئ ــــي ــــب ال

ت�ضهد  ــي  ــت ال اأدرار،  مبــديــنــة 
وهو  كــبــريا،  عمرانيا  تو�ضعا 
ــوايل،  ال ح�ضب  ا�ضتوجب،  مــا 
نظافة  مــن  باملحيط  الهــتــمــام 
اأمام  الأ�ضجار  وغر�س  وتزيني 
الأحياء  وواجهات  املوؤ�ض�ضات 
الرئي�ضية،  والطرق  ال�ضكنية 
ــا اأر�ـــضـــفـــة مــعــبــدة  ــه ــق ــراف ت
متكاملة  مناظر  خللق  ومهيكلة، 

نفو�س  يف  جميال  ـــرا  ث اأ تــرتك 
الفاعلني  ــرشاك  � ــاإ ب املــواطــنــني، 
خ�ضو�ضا  البيئي،  الن�ضاط  يف 
خالل  مــن  املحيط،  نظافة  يف 
اجلماعية  املـــبـــادرات  تكثيف 
واملهتمة  الأحياء  جمعيات  مع 
التام  بالتن�ضيق  البيئة،  بعامل 
طريق  عن  البلدية،  م�ضالح  مع 

ت�ضاركية. بيئة  ثقافة  تو�ضيع 
حماربة  على  ب�ضدة،  الوايل  لح  اأ
للنفايات  الــوا�ــضــع  النت�ضار 
ــل مــ�ــضــوؤويل  ــدخ ــدة، وت ــام ــه ال
التهيئة  على  امل�رشفة  القطاعات 
الرمي  ظاهرة  من  للحد  والبناء، 
موؤخرا،  انطلقت  كما  الع�ضوائي. 
ي�ضهر  نظافة  ــادرات  ــب م ــدة  ع
اأحياء،  وجمعيات  �ضباب  عليها 
املنتخبة،  املجال�س  مع  بالتن�ضيق 
عمليات  يف  يــ�ــضــا  اأ واخلــو�ــس 
من  مــنــاطــق  عــدة  يف  ت�ضجري 
رفع  على  تعمل  التي  الولية، 
املحيط  نظافة  حيث  من  التحدي 

الت�ضجري. ن�ضبة  وزيادة 
ق/ج

ال�سعي اإىل غر�س ثقافة بيئية ت�ساركية وا�سعة باأدرار

حتت �سعار م�سعف يف كل بيت

اختتام فعاليات الأبواب املفتوحة
 على احلماية املدنية باملقارين بتقرت 

الوحدة  مبقر  اأم�س  اأول  اختتمت 
ــة لــلــحــمــايــة املــدنــيــة  ــوي ــان ــث ال
فعاليات  بــتــقــرت  بــاملــقــاريــن 
يف  املنظمة  املفتوحة  ــواب  الب
العاملي  باليوم  الحتفال  اطار 
ــة املــ�ــضــادف  ــي لــلــحــمــايــة املــدن
�ضنة،  كل  من  مار�س  من  للفاحت 
م�ضعف  �ضعار  حمل  ــذي  ال و 
اليوم  .مرا�ضيم  بيت  كــل  يف 
املفتوحة  ـــواب  الب مــن  الول 
املحلية  ال�ضلطات  بح�ضور  مت 
احلركة  و  املدين  املجتمع  ممثلي 
جموع  اىل  بال�ضافة  اجلمعوية 
كانت  املــواطــنــني.الــبــدايــة  مــن 
على  املنظم  املعر�س  بــزيــارة 
�ضم  الــذي  و  الحتفال  هام�س 
بح�ضيلة  خــا�ــضــة  مــعــلــقــاٍت 
احلماية  وحدة  وتدخل   ان�ضطة 
قامت  تكوينية  ،ان�ضطة   املدنية 
بالإ�ضافة  املواطنني  ل�ضالح  بها 
احلماية  بجهاز  التعريف  اىل 
.كما  املختلفة  مهامه  و  املدنية 
بتقدمي  خا�ضا  عر�ضا  تقدمي  مت 
ل�ضخ�س  الولية  ال�ضعافات 
بع�س  طــــرف  مـــن  ــاب  ــض ــ� م
من  ا�ضتفادوا  الدين  املرتب�ضني 
�ــرشاف  اإ حتت  تكوينية  دورات 
باملقارين.  املدنية  احلماية  وحدة 
م�ضعف  �ضهادات  بتوزيع  ختاما 
املرتب�ضني  من  جمموعة  ل�ضالح 
كل  يف  م�ضعف  عملية  اإطار  يف 

. بيت 
ال�ضنوية  ن�ضطة  الأ ح�ضيلة  ويف 
فرقة  �ضجلت  فقد   2019 ل�ضنة 
 468 باملقارين  املدنية  احلماية 
خا�ضا   1103 مــنــهــا  ــال  ــدخ ت
خاللها  مت  ال�ضحي  ــالإجــالء  ب

مري�ضا   58 و  جريحا   62 اإجالء 
ما  يف  اأما  واحــدة  وفاة  حالة  و 
�ُضجل  بالغاز،   الختناق  يخ�س 
اإجالء �ضحية  فيه  تدخل واحد مت 
حلــوادث  بالن�ضبة  و  ـــدة  واح
مت  تدخال   48 �ُضجل  فقد  املرور. 
جريحا   42 ت�ضجيل  خالله  من 
يخ�س  ما  يف  اأما  وفيات   03 و 
م�ضالح  �ضجلت  فقد  احلــرائــق 
و  خمتلفا  حريقا   32 الــوحــدة 
نتج  الغابات  بحرائق  خا�ضا   92
مرتا   35 نخلة   432 اإتالف  عنها 
مربعا  مرتا   13745 و  حواجَز 
يخ�س  ما  يف  اأما  الأع�ضاب.  من 
مت  فقد  الوقاية  مكتب  ن�ضاطات 

. زيارة   31 القيام ب 
م�ضعف  عملية  اإطـــار  يف  و 
تكوين  مت  فــقــد  بــيــت  كــل  يف 
العديد  ل�ضالح  مرتب�ضا   216
املوؤ�ض�ضات  و  اجلمعيات  مــن 
ب�ضهادة  تــوجــت  احلــكــومــيــة، 
لدى  م�ضجلة  معتمد  م�ضعف 
مــ�ــضــالــح املــديــريــة الــعــامــة 

. املدنية.  للحماية 
الوحدة  على  القائمون  ويتطلع 
ا�ضايف  بتعداد  تدعيمها  اإىل 
للتمكن  اعــوان  و  �ضباط  من 
و  التدخالت،  جميع  تغطية  من 
خمتلف  يف  احلماية  جهاز  متثيل 
ــظــاهــرات  ــت ال و  ــات  ــب ــض ــا� ــن امل
اىل  بالإ�ضافة  نواعها  اأ مبختلف 
يف  موؤهلة  بــاإطــارات  تزويدها 
حرائق  غرار  على  عدة  جمالت 
مــن حتت  نــقــاذ  الإ املــحــروقــات، 
و  املفقودين  عن  البحث  الردم، 

. الغط�س 
حال�ضة ر�ضا 

تراجع حم�سو�س حلرائق النخيل بب�سكرة
املدنية  احلــمــايــة  م�ضالح  �ضجلت 
يف  حم�ضو�ضا  تــراجــعــا  بب�ضكرة، 
يف  احلرائق  لإخماد  التدخالت  عدد 
خالل  الولية،  عرب  النخيل  ب�ضاتني 
 ،2018 ب�ضنة  مقارنة   ،2019 �ضنة 
الولئي  املــديــر  بــه  فــاد  اأ مــا  ح�ضب 
عبد  العقيد  النظامي،  ال�ضلك  لهذا 
تقدميه  خــالل  واأو�ــضــح  لقرع،  احلــق 
هذه  عمل  ن�ضاطات  حــول  لعر�س 
الحتفال  فعاليات  �ضمن  امل�ضالح، 
 1 ( املدنية  للحماية  العاملي  باليوم 
ال�ضنة  خالل  ت�ضجيل  مت  نه  اأ مار�س(، 
لعنا�رش  تــدخــال   324 ــة،  ــارط ــف ال
ــاد حــرائــق  ــم ــاء مــن اأجـــل اإخ ــف الإط
 405 مقابل  النخيل  واحــات  م�ضت 

باأن  العقيد  فاد  2018.اأ يف  تدخالت 
كان  احلرائق  عــدد  يف  الرتاجع  هــذا 
خالل  من  مبذولة،  جمهودات  "ثمرة 
و�ضائل  عرب  املبا�رشة  غري  التوعية 
من  واملبا�رشة،  املختلفة  الت�ضال 
الفالحني،  مع  امليداين  التواجد  خالل 
حول  ــادات  ــض واإر� ن�ضائح  بتقدمي 
والوقاية  الب�ضاتني،  تنظيف  كيفية 
لال�ضتعال  قابلة  مــواد  ــرك  ت مبنع 
امل�ضاحات  وعــزل  م�ضتواها،  على 
�ضارة،  .لالإ بع�ضها"  عن  املزروعة 
وحدة  بب�ضكرة،  املدنية  احلماية  ت�ضم 
ثانوية،  وحدات  و7  بالولية  رئي�ضية 
 ،2019 �ضنة  ــالل  خ تــعــززت  كما 
ثانوية  وحــدة  اخلدمة،  حيز  بدخول 

رتل  ن�ضاء  واإ خالد،  ب�ضيدي  جديدة 
مركزين  اإجناز  يف  و�ضي�رشع  متنقل، 
مبنطقتي  املدنية  للحماية  متقدمني 
ال�ضنة  ــالل  خ وبــرانــيــ�ــس،  العالية 

عن  التدخل  عبء  لتخفيف  اجلارية، 
ا�ضتنادا  بب�ضكرة،  الرئي�ضية  الوحدة 

نف�ضه. للم�ضدر 
ق/ج
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عمال اخلزينة ينظمون وقفة احتجاجية تنديًدا 
بتهديد وجتاهل الو�ساية

ع منلـي. 
---------------- 

لفتات  املحتجون  العمال  ورفع 
قطاع  :"عمال  عــبــارات  عليها 
يوم  يف  ــوادي  ال لولية  اخلزينة 
احتجاجي"، "اإعادة النظر يف نظام 
املحا�ضب  "تاأمني  التعوي�ضات"، 
يف  النظر  "اإعادة  العمومي"، 

"احلماية  الأ�ضا�ضي"،  القانون 
البلدية  خزائن  وموظفي  لأمناء 
منحة  "حتّيني  واملــ�ــضــتــ�ــضــفــى، 
حق  القانونية  "العطلة  املنطقة"، 
التع�ضفي  للتوقيف  "ل  املوظف"، 
خالل  رّددوا  كما  اخلزائن"،  لأمناء 
�ضعارات  الحتجاجية  الوقفة 
طالهم  ــذي  ال بالتهديد  مــنــّددة 
لن�ضغالتهم  ال�ضتجابة  وتاأخر 

نها  اأ ــم  رغ للو�ضايا  املــرفــوعــة 
ــة  ــاف ــض ــة، اإ� ــي ــون ــان ــب ق ــال ــط م
للجهات  رفعت  اأخرى  ل�ضعارات 
الحتجاجية  احلركة  خالل  املعنية 
دي�ضمرب  خــالل  املنظمة  الأوىل 

وفيفري. وجانفي 
الثانية  الحــتــجــاجــيــة  ــة  ــرك احل
اخلزينة  لعمال  النقابي  للفرع 
انعقاد  بعد  جاءت  الوادي،  بولية 
الآونة  الطارئة،  العامة  اجلمعية 
الولئية  اخلزينة  مبقر  الأخـــرية، 
ع�رشة  وممثلي  العمال  بح�ضور 
بهدف  وامل�ضت�ضفى،  بلدية  خزائن 
الأوىل  الحتجاجية  احلركة  تقّييم 
يف  القطاع  عمال  بها  قام  التي 

املا�ضية. الفرتة 

بولية  اخلزينة  قطاع  عمال  واأكد 
حم�رش   - حــ�ــضــب   - ـــــوادي  ال
اأن  ــورة،  ــذك امل العامة  اجلمعية 
�ــضــا�ــضــي  الأ احتجاجهم  �ضبب 
اخلزينة  اأمني  ا�ضتجابة  عدم  هو 
التي  ملطالبهم  اجلهوي  واملدير 
توليهما  مــنــذ  لــيــهــمــا  اإ رفــعــت 
وتكرار  اإحلاح  رغم  من�ضبيهما، 
ــرشورة  � على  النقابي  الــفــرع 
خروج  معتربين  لها،  ال�ضتجابة 
ــطــاع لــالحــتــجــاج  ــق مــوظــفــي ال
اإىل  املــرفــوعــة  املــطــالــب  تــعــدى 
اجلهوي  ــر  واملــدي اخلــزيــنــة  اأمــني 
املوظف  يعانيه  ما  كل  لي�ضمل 
ــالت  ــغ ــض ــ� ــل وان ــاك ــض ــ� ـــن م م

حتياجات. وا

وان�سغالتهم  ملطالبهم  الو�ساية  جتاهل  ب�سبب  احتجاجية  بوقفة  الوادي،  خزينة  لعمال  النقابي  الفرع  اأم�س،  يوم  قام، 
اأ�سهر.  �ستدوم ثالثة  ثانية من الحتجاجات  الدخول يف موجة  قّرر  الذي  للفرع  واملهنية، يف ت�سعيد جديد  الجتماعية 

اأ�سهر ثالثة  ت�ستمر  النقابي  الفرع  احتجاجات  من  الثانية  املوجة 

ولية  بلديات  من  العديد  تعرف 
الأخرية،  �ضابيع  الأ خالل  الوادي 
ــاع مــوجــة الحــتــجــاجــات،  ــف ارت
عن  خاللها،  املواطنون  عرب  التي 
الفادح  النق�س  من  ا�ضتيائهم 
وهو  التنموية،  امل�ضاريع  يف 
احللول  اإىل  يلجوؤون  جعلهم  ما 
البلديات  مقرات  بغلق  ال�ضهلة، 
للمطالبة  الوطنية  ــرق  ــط وال
وو�ضع  بان�ضغالتهم،  بالتكفل 

اليومية. ملعاناتهم  حد 
اإىل  اأدت  ــة،  ــي ــع ــو�ــض ال ـــذه  ه
م�ضتوى  على  كثرية  ا�ضطرابات 
امل�ضالح  ملختلف  العادي  ال�ضري 
م�ضتعملي  وعلى  البلديات،  عرب 
عن  اجنر  وما  الوطنية،  الطرق 
من  الحتجاجية  احلركات  هــذه 
مبا�رشة،  بطريقة  �ضلبية  ــار  ث اآ
ــا عــلــى مــ�ــضــالــح  ــض ــو� ــض ــ� خ

ملواطنني.  ا
يف  الــــوادي  وايل  ــّدد  ــض � فيما 
ــاء  ــض � ــق، عــلــى روؤ ــاب ــض وقـــت �
ب�رشورة  والــدوائــر،  البلديات 
ما  غالبا  التي  الــوعــود  تفادي 
الحتجاجات،  هذه  وراء  تكون 
يف  قائما،  زال  ما  الو�ضع  اأن  اإل 
بان�ضغالت  التكفل  عــدم  ظل 

ملواطنني. ا
جعلت  التي  الأ�ضباب  بني  ومن 
غلق  اإىل  ــاأون  ــج ــل ي الــ�ــضــكــان 
ــرق،  ــط ــرات الــبــلــديــات وال ــق م

للمنتخبني  الوهمية  ــوعــود  ال
خمتلف  بــتــجــ�ــضــيــد  ــيــني  املــحــل
نق�س  رغــم  املرفوعة،  املطالب 
ـــراءات  والإج املــاديــة  الو�ضائل 
تعرقل  ما  غالبا  التي  داريــة،  الإ
املطالب  غرار  على  بها،  التكفل 
ال�ضالح  املاء  بالطرق،  املتعلقة 
ال�رشف  قنوات  اإجنــاز  لل�رشب، 
العمومية  نــــارة  الإ ال�ضحي، 

. وغريها
املحلية  ال�ضلطات  عجز  ظل  ويف 
بان�ضغالتهم،  التكفل  عــلــى 
يعد  الحتجاج  اأن  ال�ضكان  اعترب 
�ضعوا  ما  لتحقيق  الأ�ضهل  احلل 

الر�ضمية. الطرق  عرب  ليه  اإ
مــــــــام تـــ�ـــضـــاعـــد مــوجــة  واأ
مبختلف  يــومــيــا  الحــتــجــاجــات 
الـــبـــلـــديـــات، حــيــث يــطــالــب 
بان�ضغالتهم  بالتكفل  ال�ضكان 
ــاء  ــض � ال�ــضــتــعــجــالــيــة، فـــاإن روؤ
ـ  البلدية  ال�ضعبية  املجال�س 
بنق�س  يتحججون  ـ  جهتهم  من 
و�ضعف  ــة  ــادي امل مــكــانــيــات  الإ
بتج�ضيد  ت�ضمح  التي  امليزانيات 
التنموية،  املــ�ــضــاريــع  خمتلف 
التي  الإعــانــات  اأن  مــوؤكــديــن 
ال�ضنوات  يف  منها  ا�ضتفادوا 
كافية  غــري  اأ�ــضــحــت  الأخـــرية، 
الكثرية  النقائ�س  اإىل  بالنظر 

البلديات. منها  تعاين  التي 
ق فـوزي. 

ــة  ــولي ــــل ب ب ــو الإ ــرب ــد م ــض ــا� ن
للبالد  العليا  ال�ضلطات  الوادي 
ووزيــر  اجلمهورية  رئي�س  من 
التدخل  الولية  الفالحة و ووايل 
بل  الإ ثروة  نقاذ  اإ بغية  العاجل 
واملــوت  هــمــال  الإ طالها  بعدما 
امل�ضوؤولني  مبالة  عــدم  نتيجة 
للو�ضعية  بان�ضغالتهم  املحليني 
بلهم،  اإ ليها  اإ لــت  اآ التي  املزرية 
التي  املختلفة  الأمرا�س  نتيجة 
للتقل�س  ــة  ــاف اإ�ــض ت�ضيبها، 
مــاكــن  اأ م�ضاحة  يف  امل�ضتمر 
زحــف  نتيجة  بــلــهــم  لإ ــرعــي  ال
على  الــفــالحــي  ال�ــضــتــ�ــضــالح 
اإ�ــضــافــة  ــة،  ــرعــوي ال مناطقهم 
ال�ضاحنات  �ضائقي  تهور  اإىل 
يقوم  يــن  اأ ــة،  ــولي ال بــطــرقــات 
متعمدة  مبناورات  منهم  العديد 

املارة  اجلمال  قتل  منها  الق�ضد 
بالطريقني  خــا�ــضــة  بــالــطــريــق 
ل  الذي   48 و   16 رقم  الوطنيني 
متناثرة  اجلمال  وجثث  اإل  يوم  مير 

 . نبهما ا بجو
الع�ضوائية  امل�ضبات  اأن  كما 
ــاق  ــم اأع يف  ـــقـــذرة  ال لــلــمــيــاه 
من  بحريات  تخلف  ال�ضحراء 

التي  �ــضــنــة  والآ ــذرة  ــق ال املــيــاه 
مياهها  �رشب  بعد  الإبل  اأهلكت 
م�ضب  يف  حاليا  يحدث  مثلما 
عون  �ضيدي  لبلدية  القذرة  املياه 
خا�ضة  حمرو�س  اأو  م�ضيج  غري 
عني  �ضبيب  و�ضعف  جفاف  مع 
بن  ببلدية  الرعوية  الدويالت 
ذلك  على  زد  املــجــاورة،  ق�ضة 

بالولية  بــل  الإ مربو  ي�ضيف   -
طرف  من  بــل  الإ حجز  ظاهرة   -
خن�ضلة  بوليتي  الفالحني  بع�س 
احلدودي  ال�رشيط  على  تب�ضة  و 
ــن  ــذي ـــة الـــــوادي، وال ــع ولي م
من  اقــرتابــهــا  عند  يحجزونها 
باأموال  وي�ضاوموهم  مزارعهم 
اإ�ضافة  عنها،  لالإفراج  خيالية 
قاتلة  �ضائكة  لأ�ضالك  لو�ضعهم 
احليوان  يراها  ل  التي  املنطقة  يف 

�ضريه.  ثناء  اأ
رئي�س  يف  ــم  ــه ــل م اأ جمـــّدديـــن 
العاجل  للتدخل  اجلــمــهــوريــة 
الوطنية  ـــل  ب الإ ثـــروة  ــاذ  ــق ن لإ
بهذا  الالئق  الهتمام  واإعــطــاء 

املوروث.
ي�ضني حممد 

الــوادي  مدينة  �ضكان  يــعــاين 
لق�ضاء  اليومية،  تنقالتهم  يف 
اإىل  الـــذهـــاب  و  اأ ــجــهــم  حــوائ
حمطات  تعرف  حيث  عملهم، 
حالة  الــوليــة  بعا�ضمة  النقل 
وعدم  تهيئة  عدم  من  كارثية، 
يفرت�س  التي  ال�رشوريات  توفر 
النقل  حمــطــات  يف  تتوفر  اأن 
م�ضتوى  على  خا�ضة  العادية، 

الكربى. والدوائر  الولية 
ــدام  ــع ان ظـــل  يف  ـــك  ذل تـــي  يـــاأ
اإىل  اأدى  ممــا  ـــن،  م والأ التهيئة 
بــاملــحــطــات،  ــ�ــرشقــة  ال تف�ضي 
واقيات  اإىل  اأي�ضا  تفتقد  التي 
اإىل  اإ�ــضــافــة  نـــارة،  واإ وكــرا�ــس 
مـــر  ــا، الأ ــه كـــرثة املــنــحــرفــني ب
على  يخيم  ــوف  اخل جعل  ــذي  ال
الكارثية  احلالة  وهي  قا�ضديها، 

جميع  عليها  اأ�ــضــبــحــت  الــتــي 
ي�ضتوجب  مما  الولية،  حمطات 
حفاظا  عاجلة،  حلول  يف  التفكري 
املواطنني  وممتلكات  حياة  على 
من  امل�ضافرين  اأو  الناقلني  �ضواء 

الوادي. ولية  واإىل 
من  وانــطــالقــا  الــوليــة،  فــفــي 
ــاء  ــي ح و�ــضــط املــديــنــة نــحــو الأ
خا�ضة  العك�س،  اأو  ال�ضكنية 
الرئي�ضية،  الطرق  م�ضتوى  على 
حيث  تختنق،  النقل  حركة  تكاد 
من  متناهية  ل  طوابري  تت�ضكل 
و�ضط  واحلــافــالت  ال�ضيارات 

الراجلني. زحمة 
النقل  حــافــالت  قــدم  يعد  كما 
للخوا�س،  التابعة  احلــ�ــرشي 
البلديات،  و  اأ بالولية  �ضواء 
فمن  املواطنني،  حياة  على  خطرا 
لديك  يتكون  اخلارجي،  مظهرها 

يف  احل�رشي  النقل  باأن  انطباع 
ما  على  لي�س  ـــوادي  ال وليـــة 
تبدو  احلافالت  اأغلب  لأن  يرام، 
ال�ضداأ  يعلو  ما  ومنها  مهرتئة، 
نوافذ  زجاج  اأن  حتى  واجهاتها، 
يتم  اأن  دون  مه�ضم،  بع�ضها 

ت�ضليحه. اأو  ا�ضتبداله 
يــتــ�ــضــاءل  الــ�ــضــدد،  ـــذا  ه يف 
عن  احلــافــالت  هــذه  م�ضتعملو 
مراقبة  يف  املعنية  اجلهات  دور 
يف  تتوقف  التي  احلافالت،  هذه 
عطب  ب�ضبب  ــان  ــي الأح اأغــلــب 
م�ضالح  تتعطل  بالتايل  معني، 
الظاهرة  هــذه  ب�ضبب  املــواطــن 
حترك  دون  يوميا،  حتــدث  التي 
ــتــزامــهــا  اجلــهــات املــعــنــيــة وال

. ل�ضمت با
ق فـوزي. 

ــرة  دائ مــــــــن  اأ عنا�ضـر  جنــح 
خالل  ـــوادي  ال بــوليــة  جامعة 
حد  و�ضع  من  الأخريين  اليومني 
تتكون  اإجرامية  �ضبكة  لن�ضاط 
الثاين  العقدين  يف  �ضخ�ضني  من 
اإحدى  من  ينحدرون  الثالث  و 
ميتهنون  ــاورة  ــج امل الــبــلــديــات 
 36.2 حجز  و  املخدرات  ترويج 

املعالج. الكيف  من  غرام 
توقيف  اإىل  الق�ضية  وقائع  تعود 
عــنــا�ــرش املــ�ــضــلــحــة لــ�ــضــيــارة 
متنها   على  م�ضبوهة  �ضياحية 
الثابت  الأمني  باحلاجز  �ضخ�ضني 
 ،03 رقــم  الــوطــنــي  بــالــطــريــق 

امل�ضتبه  من  كل  اإخ�ضاع  ليتم 
الدقيق  للتفتي�س  املركبة  فيهما 
من  كمية  حجز  عن  اأ�ضفر  الذي 
 36.2 بـ  وزنها  قدر  املخدرات 
اأحد  ب�ضرتة  خمبئة  كانت  غــرام 
بي�ضاء  اأ�ضلحة   06 و  امل�ضبوهني 
داخل  مو�ضوعة  كانت  )كيتار( 
ملفات  ــــداد  ع اإ مت  ــارة،  ــي ــض ــ� ال
ــني و  ــورط ــت قــ�ــضــائــيــة �ــضــد امل
الق�ضائية  اجلهات  اأمام  تقدميهما 
ق�ضية  تهمة  عمن  املخت�ضة 
البيع  ق�ضد  املــخــدرات  حــيــازة 

. �رشعية  غري  بطريقة 
ق.م

جراء ا�ستيائهم من النق�س الفادح يف امل�ساريع التنموية

موجة احتجاجات جتتاح عـّدة بلديات
 يف الـوادي

من رئي�س اجلمهورية ووزير الفالحة ووايل الولية

مربو الإبل ينا�سدون ال�سلطات لإنقاذ الرثوة الوطنية من النقرا�س

عدم تهيئة وعدم توفر ال�سروريات التي يفرت�س اأن تتوفر

حمطات نقل امل�سافرين بعا�سمة الولية يف حالة كارثية

اأمن جامعة ي�سع حدا لن�ساط �سبكة 
اإجرامية خمت�سة يف ترويج املخدرات
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بق�سنطينة( العمومي  القطاع  يف  العيون  جراحة  يف  املخت�سني  لالأطباء  كلي  �سبه  )غياب   ••
وليتهم؟( خارج  من  اأطباء  اإىل  املر�سى  يلجاأ  ملاذا   ( ••

فاتورة العالج عند الأطباء اخلوا�س بق�سنطينة 
ت�سل اإىل 2500 دج

علجية عي�س
----------------

يدخل  اخلوا�س  الأطباء  اللجوء عند 
التي  اخلو�ض�ضة  �ضيا�ضة  اإطار  يف 
بع�س  �ضجع  مّما   ، الدولة  فر�ضتها 
من  املـــال  عبيد   و  النــتــهــازيــني 
اأ�ضحاب اجلّبة البي�ضاء، وهذانتيجة 
اإفال�س القطاع العمومي عن طريق 
م�ضتلزماته  و  الطبي  للعتاد  النهب 
التالعب  و  امل�ضت�ضفيات،  داخل  من 
بفواتري الأدوية ، كما �ضجع ارتفاع 
اخلا�س  القطاع  يف  الأطباء  رواتب 
العمل  اإمكانيات  كل  لهم  توفري  و 
الأطباء  من  �رشيحة  تخلي  على 
القطاع  يف  العمل  عن  املخت�ضني 
اخلوا�س،  اإىل  واللجوء  العمومي 
املوؤ�ض�ضات  اأ�ضبحت  كمثال  و 
بولية  اجلوارية  لل�ضحة  العمومية 
حيث  ــة،  ــارغ ف �ضبه  ق�ضنطينة 
على  املزمنون  املر�ضى  ي�ضتكي 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  م�ضتوى 
يعانون  الذين  خا�ضة  و  بومرزوق 
التغيري  من  "ال�ضكري"   داء  من 
يف  املخت�ضني  لالأطباء  املفاجئ 
يحدث  مثلما  الــداخــلــي،  الــطــب 
العمومية  املوؤ�ض�ضة  م�ضتوى  على 
بومرزوق،  بحي  اجلوارية  لل�ضحة 
الطبيب  باأن  املر�ضى  يفاجاأ  اأين   ،
الذي اعتاد متابعة حالتهم ال�ضحية 
و  جديد،  بطبيب  جيئ  و  تغيريه  مت 
لالأطباء  التغيريات  اإطــار  يف  هذا 
حيث  �ضهر،  كل  تتم  التي  املقيمني 
اأخرى  اإىل  موؤ�ض�ضة  من  ُيحولون 
يف  و  الرتب�ضات،  ــراء  اإج اأجــل  من 
املري�س  يجد  التغيريات  هذه  ظل 
التكيف  حماولة  على  جمربا  نف�ضه 
ال�ضيء  نف�س  و  اجلديد،  الطبيب  مع 
بالن�ضبة للطبيب اجلديد الذي يجهل 
حالة املري�س، وماهي مقادير الدواء 
تتالءم  كانت  اإن  و  ي�ضتعملها  التي 

مع الأمرا�س الأخرى اأم ل، يف حالة 
حدوث م�ضاعفات.

يف  التاأخر  عن  احلديث  دون  و       
مواعيد العمل يف القطاع العمومي، 
يحرتمون  ل  ــاء  ــب اأط جنــد  بحيث 
املر�ضى  يرتكون  و  العمل،  مواعيد 
دون  و  طويلة،  ل�ضاعات  ينتظرون 
يعمل  اأن  يعقل  ل  طبعا،  تعميم 
من  العمومي  القطاع  يف  طبيب 
غاية  اإىل  �ضباحا  التا�ضعة  ال�ضاعة 
منت�ضف النهار، ثم يغادر املوؤ�ض�ضة 
الغياب  من  اآخــرون  ي�ضتكي  كما   ،
توقفهم  اأحيانا  و  لالأطباء  املتكرر 
على  العيون  كطبيب  العمل،  عن 
العمومية  املوؤ�ض�ضة  م�ضتوى 
بومرزوق، كذلك  اجلوارية  لل�ضحة 
هو ال�ضاأن بالن�ضبة ملر�ضى املفا�ضل 
املوؤ�ض�ضة  م�ضتوى   على  العظام  و 
مبدينة  اجلوارية  لل�ضحة  العمومية 
املالحظ  اخلروب،  دائرة  ما�ضيني�ضا 
ي�ضرتط على  اأنه  املوؤ�ض�ضة  هذه  يف 
املري�س اأن يح�ضل على ر�ضالة من 
فح�س  اإجــراء  قبل  العام،  الطبيب 
اأمام  و  املخت�س،  الطبيب  طبي عند 
العدد الكبري للمر�ضى تفوت على 
اأن  على  العالج،  فر�ضة  املري�س 
ياأتي دوره يف فر�ضة لحقة، و هذه 

لدى  ال�ضتياء  ت�ضبب  ال�ضلوكات 
ال�ضحية  حالتهم  فتتاأزم  املر�ضى، 
ب�ضبب هذه املظاهر الالاإن�ضانية، من 
جهة اأخرى ك�ضف بع�س املر�ضى اأن 
طبيب  من  تختلف  املري�س  معاملة 
املر�ضى  بع�س  ان  حيث  لآخـــر، 
طبيب  اأمـــام  كاأنهم  و  ي�ضعرون 
نف�ضاين، و هذه ميزة ميتاز بها القليل 
�ضعار  رفعوا  الذين  الأطــبــاء،  من 
يعاجلون مر�ضاهم،  و هم  "الأن�ضنة" 
خا�ضة مع كبار ال�ضن الذين هم يف 
�ضواء  اللينة،  للمعاملة  ما�ّضة  حاجة 
من قبل الطبيب او املمر�س و حتى 
املر�ضى  ي�ضتقبلون  الذين  الأعوان 
جميئ  قبل  بت�ضجيلهم  يتكفلون  و 

الطبيب.
      فما يحدث يف القطاع ال�ضحي 
هذه  حــرج،  ل  و  حــّدث  العمومي، 
الظروف دفعت الكثري من املر�ضى 
لقطع عالقتهم مع القطاع العمومي 
اخلوا�س،  الأطــبــاء  اإىل  اللجوء  و 
اإجراء  اأو  العالج  تكلفة  مهما كانت 
اإىل  بع�ضهم  ي�ضطر  العملية، 
اأجل ال�ضت�ضفاء، كنا  ال�ضتدانة من 
قد اقرتبنا من بع�س املر�ضى فاأكدوا 
لنا اأن ظروفهم املالية ل ت�ضمح لهم 
بالتوجه اإىل الأطباء اخلوا�س، لأنهم 

ب�ضبب  اأمــرا�ــس  عــدة  من  يعانون 
 ( م�ضاعبات  من  لهم  يحدث  ما 
�ضعف  الدموي،  ال�ضغط  القلب، 
)الكاتاراكت(  العيون  اأو داء  الكلى، 
و هذه احلالت تتطلب متابعة طبية 
مقدورهم  يف  لي�س  و  م�ضتمرة، 
الذهاب اإىل اخلوا�س، يف ظل ارتفاع 
فاتورة العالج ، فتكلفة العالج عند 
كعينة  ق�ضنطينةاأ  بولية  اخلوا�س 
عن  احلديث  دون  2500دج،  بلغت 
اإجراء التحاليل الطبية التي  ترتاوح 
بني  3000  دينار و 10 اآلف دينار 
بالن�ضبة  كذلك  و  �ضنتيم(،  مليون   (
التي  اجلراحية  العمليات  لإجــراء 
تتطلب اأموال كثرية عند اخلوا�س ) 
60 األف دينار فما فوق( ، و املالحظ  
يف�ضلون  املر�ضى  من  العديد  اأن 
اجلراحية  العمليات  اإجراء  و  العالج 
الولية  خارج  اخلا�ضة  العيادت  يف 
تعود  الأ�ضباب  فيها،  يقيمون  التي 
يرتكبها  التي  الطبية  الأخطاء  اإىل 
القطاعني  يف  الأطـــبـــاء  بع�س 
حدث  مثلما  اخلا�س،  و  العمومي 
جلراحة  اخلا�ضة  العيادات  اإحدى  مع 
و  ق�ضنطينة،  ــة  ولي يف  العيون 
من  يتخوفون  املر�ضى  اأ�ضبح 

الذهاب اإليها.

�سهدت فاتورة الفح�س الطبي يف العيادات اخلا�سة بولية ق�سنطينة ارتفاعا كبريا حيث و�سلت اإىل 2500 دينار بعدما كانت تقف عند 
2000 دينار، و وجد املر�سى املزمنني اأنف�سهم جمربين على دفعها يف ظل الظروف التي يعرفها القطاع العمومي و غلق بع�س امل�سالح 
ال�ست�سفائية، كما هو ال�ساأن بالن�سبة مل�سلحة طب العيون بامل�ست�سفى اجلامعي ابن بادي�س، و غياب كذلك الأطباء املخت�سني يف عالج و 
حراجة العظام على م�ستوى املوؤ�س�س�سات العمومية لل�سحة اجلوارية، الأمور طبعا ل تتعلق بالظاهرة التي ي�سهدها العامل جراء ظهور 

فريو�س كورونا، و اإمنا هي قدمية يف اجلزائر، و اأ�سحت عادة عند امل�سوؤولني ب�سبب الو�سع الراهن الذي تعي�سه البالد.

العمومي القطاع  يف  لالأطباء  املفاجئ  التغيري  من  مزمنني  مر�سى  ي�ستكي  ب�سبب حالة الن�سداد و ال�سراعات بني اأع�سائهفيما 

 65“ العوينات  دائرة  رئي�س  ُكلف 
كلم �ضمال الولية”، بت�ضيري �ضوؤون 
اآخر،  اإ�ضعار  اإىل  العوينات،  بلدية 
داخل  القائمة  ال�رشاعات  ظل  يف 
عنه  اأ�ضفرت  ما  و  البلدي  املجل�س 
اعتربه  ملا  نتيجة  ان�ضداد طويل،  من 
بني  �ضخ�ضية  م�ضالح  املواطنون 
األقت  بــدورهــا  التي  و  املنتخبني 
امل�ضالح  تعطيل  على  بظاللها 
التنموية  و  الإداريــة  و  الجتماعية 
ما  انتظار  يف  البلدية،  ل�ضكان 
حول  املقبلة  ــام  الأي عنه  �ضت�ضفر 
ب�ضكل  البلدي  املجل�س  م�ضري 
نهائي.قرار الوايل جاء بغر�س اإعطاء 
فر�ضة لأع�ضاء املجل�س، لالن�ضجام 
العام  ال�ضالح  يخدم  مبا  الّتوافق  و 
احلا�ضل  اخلالف  جتاوز  �ــرشورة  و 
عدم  و  البلدية  �ضوؤون  ت�ضيري  يف 
الن�ضداد  حالة  اإىل  املجل�س  اإي�ضال 
بالو�ضعّية  النهو�س  و  الكّلي، 
تعرف  التي  بالبلدية،  التنموية 
املا�ضية،  ال�ضنة  منذ  تاما  ركــودا 
مفو�ضا يف ذات الوقت �ضالحيات 
لرئي�س  البلدي،  ال�ضعبي  املجل�س 
الن�ضجام  العوينات.غياب  دائــرة 
و  املجل�س  اأع�ضاء  بني  التناغم  و 
�ضهور،  منذ  الت�ضيري  يف  خالفات 
املحلية  التنمية  واقــع  على  ــرت  اأث
ال�ضكان  قيام  يف  �ضببا  كانت  و 
قاموا  احتجاجات،  عــدة  بتنظيم 
اأيام  قبل  البلدية  مقر  بغلق  خاللها 
مقر  من  املجل�س  اأع�ضاء  اإخــراج  و 
البلدية، مطالبني برحيلهم، جميعهم.

فرتة  قبل  التقى  اأن  للوايل  و�ضبق 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  باأع�ضاء 
رئي�س  بح�ضور  العوينات،  لبلدية 
املجل�س  اأع�ضاء  و  رئي�س  و  الدائرة 
و  البلدية  لــذات  البلدي  ال�ضعبي 
وجهاء و ممثلي املجتمع املدين لإقليم 
رف�ضه  عن  خاللها  عرّب  البلدية، 
البلدي  املجل�س  يكون  لأن  املطلق 
م�ضالح  و  �ضّيقة  ح�ضابات  رهينة 
اآنية، يكون املواطن �ضحّيتها الأوىل 
و اأو�ضاهم بتحّمل امل�ضوؤولية كاملة، 
و لأن يبتعدوا عن اللونني ال�ضيا�ضي 
امل�ضلحة  تغليب  و  القبلي  و 
و  الذاتية  امل�ضلحة  على  العامة 
طريقة  يف  بالقرار  النــفــراد  عــدم 
الأمور  معاجلة  �رشورة  و  الت�ضيري 
الإيجابي  التن�ضيق  و  البناء  باحلوار 
الحتكاك  و  املثمر  الّت�ضاور  و 
الحتقان  حالة  باملواطن.مرجعا 
بلدية  يف  املواطنون  يعي�ضها  التي 
التوا�ضل  �ضعف  اإىل  العوينات، 
معه و عدم الإ�ضغاء اإىل اهتماماته 
التي  املقبولة،  الو�ضعية غري  اإىل  و 
البلدي،  املجل�س  عليها  اأ�ضحى 
�ضوء  و  ال�ضتقرار  عدم  حالة  من 
الّروؤى  ان�ضجام  عدم  و  الّت�ضيري  يف 
امل�ضوؤول  ُيخف  اأع�ضائه.كما مل  بني 
الذي  الو�ضع،  هذا  تداعيات  حينها، 
قال باأنه اأّثر �ضلبا على ال�ضري احل�ضن 
ل�ضالح  امل�ضجلة  التنموية  للربامج 
يف  املواطن  ثقة  اأفقد  و  املنطقة، 

منتخبيّه. 
�ضو�ضه حممد الزين

جتميد املجل�س ال�سعبي لبلدية 
العوينات  بتب�سة 

الوطني  الــ�ــضــنــدوق  ــة  وكــال اأطــلــقــت   
الأجــراء  للعمال  الجتماعية  التاأمينات 
لولية ميلة، حملة اإعالمية للتعريف بجهاز 
ال�ضباك املتنقل، الذي يزور بلديات الولية 
وي�ضتهدف م�ضتعملي ال�ضمان الجتماعي 
من الأجراء وغري الأجراء، وذلك بالتن�ضيق 
مع وكالة ال�ضمان الجتماعي لغري الأجراء.
اخلدمة  حت�ضني  اإىل  اجلهاز  هذا  يرمي      
التكفل  اإجـــراءات  وتخفيف  العمومية 
اإ�ضافة  الجتماعي  ال�ضمان  مب�ضتعملي 
احل�ضول  وت�ضهيل  خدماته  تقريب  اإىل 
ت�ضمن  كما  الأداءات،  خمتلف  على 

العمل  اأرباب  مع  املبا�رش  التوا�ضل  اخلدمة 
كل  اإعطائهم  ق�ضد  اجتماعيا  لهم  واملوؤمن 
مينحها  التي  بالمتيازات  اخلا�ضة  ال�رشوح 
خمتلف  وكذا  الجتماعي،  ال�ضمان  لهم 
املو�ضوعة  الرقمية  والتطبيقات  اخلدمات 
حيز اخلدمة من يف اإطار الع�رشنة وتخفيف 

الأعباء عنهم .
     وبالن�ضبة لل�ضندوق الوطني للتاأمينات 
املكلف  قال  الأجــراء،  للعمال  الجتماعية 
ال�ضباك  باأن  عبدالعايل  زواغي  بالإعالم  
املناطق   ل�ضكان   خدماته  �ضيقدم  املتنقل 
خالل  من  املتنقل،  ال�ضباك  يزورها  التي 

و�ضمان  الغر�س،  لهذا  موؤهلني  ــوان  اأع
باأرباب  اخلا�ضة  الرتقيم  ملفات  ا�ضتقبال 
الأجراء،  العمال  ترقيم  اإىل  اإ�ضافة  العمل، 
بوابة  عرب  ال�ضرتاكات  ودفع  والت�رشيح 
الت�رشيح عن بعد، زيادة على منح �ضهادة 
التحيني، �ضهادة النت�ضاب وعدم النت�ضاب 
منح  مع  الأداءات،  يف  الأحقية  و�ضهادة 
اإىل  للولوج  العمل  ــاب  لأرب ال�رش  كلمة 
ا�ضتقبال  وكذا  بعد،  عن  الت�رشيح  بوابة 
لهم  للموؤمن  ال�رش  كلمة  منح  و  الطعون 
مع  الهناء،  ف�ضاء  اإىل  للولوج  اجتماعيا 

ا�ضتقبال طلبات بطاقة ال�ضفاء وحتيينها.

ح�ضب  اأي�ضا،  املتنقل  ال�ضباك  وي�ضمن   
للو�ضفات  القبلية  املراقبة  ذاته  املتحدث 
من  ال�ضتفادة  طلبات  معاجلة  الطبية، 
الديوان  ــارج  خ ال�ضطناعية  الأجــهــزة 
ولواحقها،  ال�ضطناعية  لالأجهزة  الوطني 
الطبية،  للو�ضفات  العادية  الطبية  املراقبة 
ال�ضتفادة من حق  ا�ضتقبال طلبات ومتديد 
ومعاجلة  باملئة    100 بن�ضبة  التعوي�س 
البطاقة  وجــود  حال  يف  املر�ضية  العطل 

الطبية اللكرتونية.
املكلف  الأوىل، �رشح   للمحطة  وبالن�ضبة 
مبيلة  حمالة  بلدية  اختيار  مت  باأنه  بالإعالم، 

اأي  على  حاليا  تتوفر  ل  اأنها  اعتبار  على 
حيث  الجتماعي،  لل�ضمان  دفــع  مركز 
"كنا�س"  بني  م�ضرتكة  قافلة  �ضتتنقل 
اأجهزة  مبختلف  جمهزة  و"كا�ضنو�س"، 
الو�ضائل  بجميع  ومــزودة  الآيل  الإعــالم 
التي  الب�رشية،  والكوادر  اللوج�ضتيكية 
تتم  التي  اخلدمات  نف�س  تقدمي  �ضاأنها  من 
على م�ضتوى مراكز وفروع الدفع، �ضمن 
ال�ضمان  م�ضتعملي  يجنب  جواري  عمل 
الجتماعي عناء التنقل خ�ضو�ضا بالن�ضبة 

ل�ضكان  املناطق النائية. 
بوجمعة مهناوي

يجمع بني "كنا�س" و "كا�سنو�س"

ال�سمان الجتماعي مبيلة يطلق خدمة ال�سباك املتنقل 

    متكن  اأول اأم�س عنا�رش امل�ضلحة 
باأمن  الق�ضائية  لل�رشطة  الولئية 
ثالثة  توقيف  مــن  ميلة  وليـــة 
اأ�ــضــخــا�ــس يــحــرتفــون الــ�ــرشقــة، 
 34 26 و  اأعمارهم ما  بني  ترتاوح 
ق�ضائيا،ينحدرون  م�ضبوقني  �ضنة، 
ا�ضرتجاع  البواقي،مع  اأم  ولية  من 
�ضالح  وحجز  م�رشوق  نقال  هاتف 
به  اأفــاد  ح�ضبما  حمظور  اأبي�س 
م�ضدر اأمني " للتحرير " . واأو�ضح 
الق�ضية  تفا�ضيل  اأن  ذاته  امل�ضدر 
باأمن  الإر�ضال  قاعة  تلّقى  تعود 
املواطنني  اأحد  من  بالغا  الولية  
النقال  هاتفه  ل�رشقة  تعر�ضه  مفاده 
مبيلة،  �ضناوة  الثمن،بحي  باهظ 
كانوا  اأ�ضخا�س  ثالثة  طرف  من 

حتمل  �ضياحية  مركبة  منت  على 
البواقي، وفروا اىل  اأم  ترقيم ولية 
وجهة جمهولة، على اإثر ذلك قامت 
بامليدان  العاملة  ال�رشطة  م�ضالح 
ــات،  ــدوري وال الأبــحــاث  بتكثيف 
الفاعلني  بتوقيف  كللت  والتي 
اإ�ضرتجاع  مت  اأيــن  وجيز  ظرف  يف 
بالتفتي�س  ال�رشقة،  حمل  الهاتف 
عرث  واملركبة  لالأ�ضخا�س  الدقيق 
اأبي�س  �ضالح  على  اأحدهم  بحوزة 
اإجــراءات  ا�ضتكمال  بعد  حمظور. 
اأمام  فيهم  امل�ضتبه  ُقــدم  التحقيق 
التي  ميلة  املخت�ضة مبحكمة  النيابة 
اأمرت بو�ضعهم جميعا رهن احلب�س 

ي�ضيف امل�ضدر .
 بوجمعة مهناوي

توقيف �سبكة اإجرامية خمت�سة
 يف  ال�سرقة مبيلة 

ينحدر عنا�سرها من ولية اأم البواقي
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برنامج عمل ملحاربة الأمرا�س املتنقلة عرب املياه مب�ستغامن

علي  حممد 
------------------ 

العمل  اجتماع  خالل  الرتكيز  مت 
والتح�ضي�س  التوعية  على 
عملية  يف  املواطن  وم�ضاهمة 
عقد  مــع  والتطهري  النظافة 
يف  الفاعلني  جميع  مع  لقاءات 
كل  واأن  خا�ضة  اجلــانــب،  هــذا 
متوفرة  والإمكانيات  الو�ضائل 
وتفادي  ال�ضوداء  النقاط  ملعاجلة 
مادام  والت�ضممات،  الأمرا�س 
تــراجــعــا  عــرفــت  الــوليــة  اأن 
الأمــرا�ــس  من  النوع  هــذا  يف 
والتن�ضيق،  التغطية  نتيجة 
ر�ضم  �ضيتم  ــار  الإط هــذا  ويف 
ــامــج  ــربن ــطــة لــتــنــفــيــذ ال خــري
باملراقبة  املتعلق  �ضواء  امل�ضطر 
والتطهري  النظافة  واملتابعة، 
ــات  ــوان ــي وكــــذا حمـــاربـــة احل
ــذا  ــالب، وه ــك ــال ــرشدة ك ــ� ــت امل
للربنامج  دعما  يعترب  الربنامج 
مو�ضم  اإجناح  اإطار  يف  امل�ضطر 
ال�ضياحة. وترقية  ال�ضطياف 
با�رشت  فقد  بــالــذكــر،  جــديــر 

بولية  البلديات  من  العديد 
بلديات  غــرار  على  م�ضتغامن 
الولية،  من  ال�رشقية  الناحية 
معمقة  حتــقــيــقــات  ــح  ــت ف يف 
الأرا�ضي  �ضقي  م�ضكل  حول 
ما  ــذرة،  ــق ال باملياه  الفالحية 
ــه اأخـــطـــار كــبــرية  يــنــجــم عــن
املنتجات  على  لتاأثريها  نظرا 
املــواطــن،  و�ضحة  الــزراعــيــة 
مطلعة  م�ضادر  ذكــرت  حيث 

على  جـــاءت  التحقيقات  اأن 
تلقتها  ولئية  مرا�ضلة  خلفية 
غرار  على  البلديات  من  العديد 
حجاج،  خل�رش،  �ضيدي  بلدية 
حا�ضي  ــريات،  ــض � بــوقــريات، 
املناطق  هذه  متتاز  حيث  مما�س، 
يتم  الــتــي  الأرا�ـــضـــي  ــرة  ــوف ب
جمموعة  زرع  يف  ا�ضتغاللها 
والكروم،  اخل�رش  من  متنوعة 
خ�ضو�ضا  املو�ضمية،  والفواكه 

املياه  ا�ضتعمال  انت�ضار  بعد 
املحا�ضيل  �ضقي  يف  الــقــذرة 
بعني  الأخـــذ  دون  ــة،  ــزراعــي ال
تنجر  التي  الأخطار  العتبار 
العمومية  ال�ضحة  وعلى  عنها 
لهم  وت�ضبب  للم�ضتهلكني، 
وهو  املعدية،  الأمرا�س  عديد 
يف  الإن�ضان  وحــق  يتنافى  ما 
ذي  �ضحي  غذاء  على  احل�ضول 

نوعية.

مت  اأين  املياه،  عرب  املتنقلة  الأمرا�س  ملحاربة  هاما  برناجما  م�ستغامن،  لولية  ال�سحة  مديرية  م�سالح  �سطرت 
التطرق من خالله اىل ر�سم ورقة طريق ت�ساهم فيها كل اجلهات املعنية ح�سب �سالحياتها، ودعت اجلهات امل�سوؤولة 
عن  �سوداء  تقارير  ورود  بعد  خ�سو�سا  املياه،  طريق  عن  املتنقلة  الأمرا�س  انت�سار  بوؤر  على  الق�ساء  �سرورة  اإىل 

لل�سرب.  ال�ساحلة  املياه  معاجلة  يف  التهاون 

والت�سممات الأمرا�س  فيما مت حجز 34 قنطارا من التمر الفا�سدلتفادي 

الإقليمية  الفرقة  ــراد  اأف متكن 
ال�ضكالة  بحد  الوطني  للدرك 
ميدان  تخ�س  ق�ضية  معاجلة  من 
العملية  القت�ضادية،  ال�رشطة 
�رشطة  بتنفيذ  قيامهم  اإثر  متت 
الطريق  م�ضتوى  على  الطريق 
بني  الــرابــط  رقم90  الوطني 
وتيارت،  اأرهيو  وادي  مدينتي 
طريقي  ــرار  ج توقيف  مت  ــن  اأي
 300 ( بـــ  حممل  فولفو  ــوع  ن
دون  ال�ضمنت  مــن  قــنــطــار( 
تنفيذا  ال�رشاء،  فاتورة  امتالك 
ملف   اإجناز  مت  النيابة  لتعليمات 
وحجز  املعني  �ضد  ق�ضائي 
اعتباريا،  حــجــزا  الإ�ــضــمــنــت 
ق�ضائي  اأمر  �ضدور  غاية  اإىل 
الدولة  اأمــالك  اإىل  وت�ضليمها 

ن.  بغليزا
الفرقة  اأفــراد  متكن  جهتها  من 
الوطني  ــدرك  ــل ل قــلــيــمــيــة  الإ
ق�ضية  مــعــاجلــة  مــن  مبــنــدا�ــس 

ــة  ــرشط ــ� ـــدان ال ـــي ــس م ــ� ــخ ت
متت  العملية  القــتــ�ــضــاديــة، 
�رشطة  بتنفيذ  قيامهم  ثـــر  اإ
الطريق  م�ضتوى  على  املــرور 
بني  الرابط   23 رقــم  الوطني 
ــارت،  ــي مــديــنــتــي غــلــيــزان وت
ــى مــ�ــضــتــوى  ــل ــالــ�ــضــبــط ع ب
توقيف  مت  اأين  مندا�س،  بلدية 
بـ  حمملة  ا�ضيزي  نوع  �ضاحنة 
دون  التمر  من  قنطارا(   34 (
عر�س  بعد  الفاتورة،  امتالك 
املفت�ضية  اأعــوان  على  ال�ضلعة 
التابعة  للتجارة  الإقليمية 
تبني  بغليزان،  التجارة  ملديرية 
لال�ضتهالك  �ضاحلة  غري  اأنها 
يف  )منتوج  واحليواين  الب�رشي 
تنفيذا  ومتعفنة(.  فا�ضدة  حالة 
اإجنــاز  مت  النيابة،  لتعليمات 
مع  املعني  �ضد  ق�ضائي  ملف 

الفا�ضدة. التمر  كمية  ردم 
ع�ضام   ابو 

الدرك يحجز 300 قنطار من مادة 
ال�سمنت بغليزان 

ــني  ــواطــن ــاة امل ــان ــع لتـــــزال م
 500 ح�ضة  من  امل�ضتفيدين 
اجتماعي  ــاري  ــج ي اإ م�ضكن 
ال�ضالم  "حي  حاليا  وامل�ضمى 
ت�ضليمها  على  م�ضى  والتي   "2
ــاين �ــضــنــوات  ــم اأكــــرث مـــن ث
حتقيقهم  ـــم  رغ مــتــوا�ــضــلــة 
اإل  يكتمل  مل  ــذي  ال حللمهم  
التي  املعاناة  ،جراء  ايام  لب�ضعة 
الأ�ضغال  يف  الغ�س  عن  جنمت 
.مع  ـــاز  الإجن معايري  وغــيــاب 
هذه  من  الع�رشات  ان  الإ�ضارة 
ال�ضفلية  وخا�ضة  ال�ضكنات 

�ضنة  خــالل  باأكملها  انهارت 
الكثري  احلادثة  واأ�ضالت   2013
للتحرير  �ضبق  ،كما  احلرب  من 
ــلــمــو�ــضــوع  ل ــت  ــرق ــط ت اأن 
بـــالغ  ــن اجـــل اإ وبــالــ�ــضــور م
البالد،  يف  العليا  ال�ضلطات 
معمقة  حتقيقات  وفتح  للتحرك 
املت�ضببني  امل�ضوؤولني  ملعاقبة 
وا...  ولكن،  الكارثة؛  هذه  يف 
ـ  النداء...    ُي�ضمع  مل  اأ�ضفاه.... 
املحلية  ال�ضلطات  اإقدام  �ضوى 
ال�ضكنات  ــذه  ه ترميم  على 
.حيث  اأ�ضحابها  لإ�ــضــكــات 

توا�ضل  مــن  هــوؤلء  ي�ضتكي 
التي  والت�ضققات  الت�ضدعات 
ال�ضكنات  من  بالكثري  حلقت 
ــذي  ال ــت  ــوق ال ،يف  والــغــرف 
بع�ضها  يف  النوافذ  فيه  تغيب 
الكثري  يف  لأولدهم   وت�ضببت 
كاحل�ضا�ضية  ــس  ــرا� الم مــن 
والـــربـــو ،ويــ�ــضــتــكــي هـــوؤلء 
اجلديد  لــلــوايل  معاناتهم  مــن 
ــل  ــود �ــضــعــيــد مـــن اج ــي ــع ــض �
ــة  ودرج حجم  على  ــوف  ــوق ال
يف  �ضاهمت  التي  التجاوزات 
الذين  هــوؤلء  معاناة  توا�ضل 

باب  طويلًة  �ضنواٍت  انتظروا  
مب�ضكل  يتعلق  فيما  الــفــرج.   
بقنابل  ليتفاجوؤوا  ال�ضكن 
�ضكنات  ــس  ــو� ع ــة  ــوت ــوق م
الــراحــة  فيها  يــجــدون  لئــقــة، 
ـــذا.... نــيــنــة .وكـــل ه والــطــمــاأ
النقائ�س  عن  ناهيك  اأي�ضا؛  
تدهور  ــراء  ج تالحقهم  التي 
املرافق  وغياب  التهيئة  اأ�ضغال 
كامل�ضاحات  لأبنائهم  الرتفيهية 
اللعب...  وف�ضاءات  اخل�رشاء 

. جّرا....  وهلّم 
                     عامر ال�ضباعي 

املنا�رشية �سكان حي 500 م�سكن بحي ال�سالم 2 ي�ستكون من معاناتهم ب�سعيدة دوار  �ضكان  ا�ضتنجد 
غليزان  بولية  القطار  ببلدية 
بلدية  مع  للحدود  واملتاخمة 
وايل  الول  بامل�ضوؤول  حمري 
حلماية  التدخل  اجل  من  الولية 
انتهكت  الذين  املوتى،  حرمة 
احد  اأقدم  بعدما  وهذا  حرمتهم 
على  البلدية  او  الدوار  �ضكان  
داخل  اجتماعي  �ضكن  اقامة 
حمملني  ــة  ــا�ــرشي ــن امل ــربة  ــق م
مل�ضالح  كاملة  املــ�ــضــوؤولــيــة 
هدم  يف  متاطلت  التي  البلدية 
ــرار  ــدار ق ــض الــبــنــايــة رغــم ا�
املــواطــن،  هــذا  حــق  يف  للهدم 
حفيظة  ثــار  اأ الذي  الأمــر  وهو 
على  رده  ويف  ــدوار  ال �ضكان 

املنا�رشية  �ضكان  ان�ضغالت 
ال�ضعبي  املــجــلــ�ــس  ــ�ــس  ــي رئ
ال�ضيد  القطار  لبلدية  البلدي 
اأو�ضح  مغنية،  بن  عبدالقادر 
اىل  تاريخها  يعود  البناية  ان 
املا�ضية  النتخابية  العهدة 
بناية  اجناز  خاللها  من  مت  حيث 
م�ضاحلنا  ان  ال  واحــد  بطابق 
ال�ضكان  �ضكوى  تلقيها  وبعد 
هذا  حق  يف  ــرارات  ق اتخاذ  مت 
بتوقيف  يق�ضي  املـــواطـــن، 
على  تــوفــره  لــعــدم  الأ�ــضــغــال 
هناك  ولي�س  البناء  رخ�ضة 
ادعــى  كما  للهدم  قـــرار  اي 

ن. ل�ضكا ا
ع�ضام ابو 

�سكان املنا�سرية  بغليزان يطالبون 
بتدخل الوايل 

البحث  ــة  ــرق ف عــنــا�ــرش  ــح  جن
ــل بــيــاري الــتــابــعــة  ــدخ ــت وال
لل�رشطة  الولئية  للم�ضلحة 
تلم�ضان،  ولية  لأمن  الق�ضائية 
املــخــدرات  مــن  كمية  بحجز 
العملية  كــوكــايــني  ال�ضلبة 
معلومات  ا�ضتغالل  اإثر  جاءت 

�ضخ�س  حيازة  تفيد 
ال�ضلبة  املخدرات  من  كميًة    
الأخري  م�ضكن  تفتي�س  بعد  و 
من  198غراما  على  العثور  مت 
اأربعة  توقيف  ومت  الكوكايني 

ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�ضخا�س 
34�ضنة و38�ضنة  مع حجز  بني 
لرتويج  ت�ضتعمل  كانت  معدات 
ميزانني  يف  متثلت  ال�ضموم  هذه 
مع   ، نارية  دراجة   ، اإلكرتونيني 
من  تعد  دج   47400 مبلغ  حجز 
هواتف  و08  الرتويج  عائدات 
�ضلة  ذي  �ضياق  ويف  نقالة. 
عني  دائرة  اأمن  م�ضالح  متكنت 
جماعة  تفكيك  مــن  ــوث  ــال ت
اأ�رشار خمت�ضة يف الجتار  غري 
و  ــدرات....     ــخ ــامل ب ال�رشعي 

حجز  مت  �ضيارتهم  تفتي�س  بعد 
املعالج  الكيف  من  190غراما 

3اأ�ضخا�س. وتوقيف 
دائرة  اأمــن  املقابلة  اجلهة  ويف 
4اأ�ضخا�س  اأوقفوا  من�ضورة 
على  كانوا  ــدة  واح عائلة  من 
كانوا  و  العائلية  �ضيارتهم  منت 
540قر�ضا  عــلــى  ــوزون  ــح ي
ملفهم  اإحالة  مت  اأين  مهلو�ضا، 
ــى اجلـــهـــات الــقــ�ــضــائــيــة  ــل ع
اأوقفت  جهتهم  ومن  املخت�ضة 
ــرشي  ــ� ـــــن احل ــرش الأم ــا� ــن ع

بتخريب  قام  �ضخ�ضا،  ال�ضاد�س 
و �رشقة حمتوياتها اأجرة  �ضيارة 
حر�س  اأحبط  اأخــرى،  جهة  من   
التابعني  بالغزوات  ال�ضواحل 
الثانية،  الع�ضكرية  للناحية 
�رشعية  غــري  هــجــرة  ــة  حمــاول
على  ــوا  ــان ك �ضخ�ضا   13 لـ
فيما  مــطــاطــي،  قـــارب  ــنت  م
غري  مــهــاجــرا   )38 توقيف) مت 
خمتلفة،  جن�ضيات  من  �رشعي 
وتلم�ضان  مترنا�ضت  من  بكل 
واأدرار.                  بكاي عمر

 اإحباط حماولة هجرة 13�سخ�سا بالغزوات بتلم�سان 

بولية  الفالحة   مديرية  اأكدت 
املغياثية  نق�س  ان  �ضعيدة 
على  اثر  املو�ضم  هذا  بالولية 
�ضعبة  خا�ضة  الفالحى  املردود 
قامت  ــهــا  ان ــدة  ــوؤك م الــقــمــح 
الري  لعتماد  الفالحني  بتوجيه 
امل�ضارات  واحرتام  التكميلي، 
اإنتاج  ان  مــوؤكــدة  الطبيعية  
عن  عــاجــزا  زال  ــا  م ــوب  احلــب
حيث  املحلي.  النتاج  تغطية 
دعوتها  الأخـــرية  هــذه  جــددت 
عملية  موا�ضلة  اإىل  للفالحني 
ظل  يف  وهذا  التكميلي  ال�ضقي 
ت�رشب  التي  اجلــفــاف،  موجة 

دي�ضمرب  �ضهر  منذ  املنطقة 
ي�ضكل،  ــا  م ــو  ه و  الــفــارط 
و�ضلبا  خطرا  الهيئة  هذه  ح�ضب 
اخلا�س  الفالحي  املنتوج  على 
التي  ــربى  ــك ال بــاملــحــا�ــضــيــل 
من  كبرية  كميات  اإىل  حتتاج 
التي  و  الفرتة  هــذه  يف  املياه. 
الهكتار  يف  60ملم  ب  تقدر 
اإنقاذ  الواحد؛ و هو ما من �ضاأنه 
كما  الفالحية.  ال�ضعبة  هــذه 
يف  ح�ضبها   الإجراء  هذا  ي�ضاهم 
الالزمة  البذور  كميات  توفري 

املقبل. الفالحي  للمو�ضم 
ال�ضباعي  عامر 

امل�سالح الفالحية تدعو الفالحني 
لعتماد ال�سقي التكميلي ب�سعيدة

فرقة  عــنــا�ــرش  ــس  ــ� اأم متــكــنــت 
مكافحة تهريب املخدرات التابعة 
لل�رشطة  الــولئــيــة  للم�ضلحة 
�ضخ�ضني،  توقيف  من  الق�ضائية 
املــوؤثــرات  ترويج  يف  خمت�ضني 
عني  مبدينة  املخدرات  و  العقلية 
من  بكل  الأمــر  يتعلق  متو�ضنت. 

و  �ضنة   34 01/ب.ع  املــدعــو 
املدعو 02/ م ق ك 36 �ضنة/، هذا. 
ر�ضمية  اأمنية  م�ضادر  وك�ضفت 
العملية  اأن   التحرير"  جلريدة   "
ملعلومات  ا�ــضــتــغــالل  ـــاءت  ج
تفيد  امل�ضلحة  ذات  تلقتها 
برتويج  يقومان  �ضخ�ضني  بوجود 

اأو�ضاط  بني  العقلية  املــوؤثــرات 
من  مكنت  التحريات   ، ال�ضباب 
بعد   ، فيهم  امل�ضتبه  هوية  حتديد 
توقيفهم  مت  حتركاتهم  مراقبة 
متلب�ضني، ب�ضدد بيع هذه ال�ضموم 
و مت حجز 102 قر�س مهلو�س من 
خمتلف الأنواع و 13،8 غراما من 

مايل  مبلغ  حجز  مع  املخدرات، 
من  يعترب  ماليني   7 ب  مقدر 
ال�ضموم.امل�ضتبه  هــذه  عائدات 
وكيل  ــام  اأم تقدميهما  مت  فيهما 
عني  حمكمة  ــدى  ل اجلمهورية 
متو�ضنت اأين �ضدر يف حقهما اأمر 
اإيداع.                         بكاي عمر

توقيف تاجري خمدرات وبحوزتهما 100 و قر�سني مهلو�سني بتمو�سنت 

ب�سبب انتهاك حرمة املوتى ببلدية القطار

ب�سبب نق�س املغياثية



101011
اخلمي�س 05 مـــــار�س 2020 م املوافق  لـ 10 رجـب 1440 هـ - العــدد 1944 اخلمي�س 05 مـــــار�س 2020 م املوافق  لـ 10 رجـب 1440 هـ - العــدد 1944

اإنرت ميالن ي�ساوم بر�سلونة
 يف �سفقة لوتارو

ريال مدريد ويوفنتو�س 
يفتحان خزائنهما خلطف 

هالند

عانى فريق بر�سلونة من م�ساكل كبرية يف 
اأخطاء عديدة ارتكبها  الدفاع، بعد  خط 
الكثري  يّتفق  اإذ  اخللفي،  اخلــط  رباعي 
عيب  اأن  على  القدم  كرة  يف  املخت�سني  من 
املتاأخرة  باملراكز  يكمن  الأكــرب  الفريق 
اأ�سطورة التدريب  اأّكده  من امللعب، وهو ما 

لوي�س فان غال.
واقرتح فان غال على املدير الفني لفريق 
ُي�سرك لعب  اأن  بر�سلونة، كيكي �سيتني، 
خط الو�سط، الهولندي فرانكي دي يونغ، 
اأحد  اأو  اإىل جانب بيكيه  كمدافع حموري 
ت�سريحات  يف  وذلك  الآخرين،  املدافعني 

لقناة "زيغو �سبورت".
ال�سهري  الهولندي  املـــدرب  كــالم  ويــعــود 
دي  يقّدمه  الذي  باملردود  اقتناعه  لعدم 
جهة،  من  الو�سط  خط  م�ستوى  على  يونغ 
لكونه مل يعتد على اخلطة التي يعتمدها 
لعب  من  اأكرث  با�ستعمال  بر�سلونة  نادي 
باأنه  اعتقاده  اإىل  اإ�سافة  و�ــســط،  خــط 

�سيكون اأكرث اإفادة يف الدفاع.

ال�سابقني،  الهولندية  الكرة  جنوم  وانتقد 
تراجع  املــدربــني،  اأو  الالعبني  من  �سواء 
 22( الالعب  يعانيه  الذي  الرهيب  الأداء 
فريقه  يف  عليه  كان  مبا  مقارنة  �سنة(، 
رود  قــال  اإذ  اأم�سرتدام،  اأياك�س  ال�سابق 
خوليت: "وكاأن دي يونغ غري موجود على 

امليدان".

ــــدرب لــويــ�ــس فـــان غـــال اأن  ــرب امل ــت واع
اقــرتفــت  ــد  ق بــر�ــســلــونــة  ــق  ــري ف اإدارة 

ــلــهــا  ـــد فــ�ــس ـــع يف خـــــطـــــاأً كـــــبـــــرياً ب
احلايل  يوفنتو�س  مدافع  �سم 
الــ�ــســابــق يف  ــل دي يــونــغ  ــي وزم
ليخت،  دي  ماتيا�س  اأيــاكــ�ــس، 

لهذه  بحاجة  الفريق  كان  حيث 

ال�سويدي  الــنــجــم  بــقــاء  اجلــمــيــع  تــوقــع 
فريق  �سفوف  يف  اإبراهيموفيت�س  زلتان 
املو�سم  يف  عقده  بتمديد  الإيطايل  ميالن 
النادي  داخــل  اإداريـــة  ــة  اأزم لكن  املقبل، 

ُتنذر برحيله يف نهاية املو�سم اجلاري.
ــــان  ــــــع املـــهـــاجـــم الـــ�ـــســـويـــدي زلت ووّق
اإبراهيموفيت�س على عقد ملدة 6 اأ�سهر مع 
يناير/كانون  �سهر  يف  عاد  عندما  ميالن 
لتمديد  بند  ــود  وج مــع  املا�سي،  الــثــاين 
النادي  تاأهل  اإذا  مو�سم  ملدة  تلقائيًا  العقد 
الإيطايل اإىل بطولة دوري اأبطال اأوروبا.
للتاأهل  ملعجزة  يحتاج  ميالن  فريق  لكن 
اإىل بطولة دوري اأبطال اأوروبا، ما يفر�س 
مع  التفاو�س  ميالن  فريق  اإدارة  على 
تفا�سيل  ب�ساأن  اإبراهيموفيت�س  زلتــان 

رائعة  ب�سمة  ــرك  ت اأن  بعد  التجديد 
مبجرد و�سوله.

باولو  الريا�سيان،  ميالن  مــديــرا  وكــان 
ي�سجعان  بــوبــان،  وزفونيمري  مالديني 
تطوراً  لكن  اإبراهيموفيت�س،  ا�ستمرار 
املهاجم  يدفع  قــد  احل�سبان  يف  يكن  مل 
املو�سم  انتهاء  مع  املــغــادرة  اإىل  املخ�سرم 

احلايل.
هذا  يف  �سبورت"  "توتو  �سحيفة  وك�سفت 
طريقهما  يف  وبوبان  مالديني  اأن  الإطــار 
من�سبيهما  وتـــرك  الــنــادي  مــغــادرة  اإىل 
اإيفان  التنفيذي  املدير  مع  خــالف  بعد 

غازيدي�س.
على  هجومًا  بوبان  الريا�سي  املدير  و�سّن 
غازيدي�س، بعدما توا�سل دون علمهما مع 

الأملــاين  ليبزيغ  مــدرب  راغنيك،  رالــف 
الريا�سية  والإدارة  الفنية  القيادة  لتويل 

ما  يف  املــقــبــل،  املــو�ــســم  يف 
اأر�ـــســـني  دور  يــ�ــســبــه 

فينغر �سابقًا يف فريق 
اأر�سنال.

ووفـــقـــًا لــلــتــقــاريــر، 
مع  غازيدي�س  اتفق 

ــدء  ــى ب ــل راغــنــيــك ع
مـــ�ـــســـروع لــفــريــق 

وعلى  ــاب،  ــس �
ــــــح  الأرج

لـــــــــــــــن 
يت�سمن 

ــس،  ــ� ــت ــي ــوف ــم ــي ــراه اإب
املرتفع،  راتبه  ب�سبب 

مينو  وكيله  وانتقادات 
النادي  ل�سيا�سات  رايــول 

احلالية.

يف  خ�سارة  ثالث  ليفربول  نادي  تلقى 
اأربع مباريات متتالية بكل امل�سابقات، 
اأداء  م�ستوى  حـــول  �سكوكا  ــــار  واأث
منذ  الأرقــام  كل  حطم  الذي  الفريق 

مطلع املو�سم احلايل.
مدريد  اأتلتيكو  من  ليفربول  وخ�سر 
النهائي  الدور ثمن  1 -�سفر يف ذهاب 
ب�سعوبة  وفاز  اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
الإجنليزي  الــدوري  يف  وي�ستهام  على 
اأمام  قا�سية  خل�سارة  يتعر�س  اأن  قبل 
مل�سواره  حدا  و�سعت  -3�سفر  واتفورد 
املثايل يف الدوري وحرمته من فر�سة 
لقب  وحتقيق  اأر�سنال  اإجنــاز  معادلة 

الربمريليغ من دون خ�سارة.
ومل يكد النادي ي�ستفيق من خ�سارته 
44 مباراة دون  الأوىل بعد �سل�سلة من 
اأم�س  ت�سل�سي  باغته  حتى  هزمية، 
الثالثاء بثنائية نظيفة اأنهت م�سواره 

يف كاأ�س الحتاد الإجنليزي.
يتلقى  التي  الأوىل  ــرة  امل هي  ــذه  وه
متتاليتني  خ�سارتني  ليفربول  فيها 
تويل  منذ  هدف  اأي  ت�سجيل  دون  من 
قيادة  كلوب  يورغن  ــاين  الأمل املــدرب 

الأول  اأكتوبر/ت�سرين  يف  الفريق 
.2015

على  قلق  غري  الأملــاين  ــدرب  امل وبــدا 
اعــرتافــه  رغـــم  الــفــريــق  م�ستقبل 
بارتكاب لعبيه اأخطاء كثرية، وقال 
العديد  تلقينا  اأننا  نعرتف  اأن  "يجب 

من الأهداف خالل املباريات املا�سية، 
الفريق،  م�سوار  على  قلقا  ل�ست  ولكن 

ن�ستطيع تدارك الأمر".
تراجع  املتابعني  مــن  الكثري  ــط  ورب
العطلة  من  العودة  منذ  الفريق  اأداء 
بتاأثر  املا�سي،  ال�سهر  مطلع  ال�ستوية 

ب�سبب  املتزايد  بال�سغط  الالعبني 
مبزيد  ومطالبتهم  املثايل  م�سوارهم 
اإجنازات جديدة  من الأرقام وحتقيق 
من�سة  ــن  ع الــنــادي  غــيــاب  تــعــو�ــس 
 30 منذ  الربميريليغ  بلقب  التتويج 

عاما.
ترتيب  جــدول  ليفربول  ويت�سدر 
نقطة   22 بفارق  الإجنليزي  الــدوري 
عن اأقرب مالحقيه مان�س�سرت �سيتي، 
اأخرى  انت�سارات  اأربعة  اإىل  ويحتاج 
للفوز  متبقية  مــبــاراة   11 مــن  فقط 

باللقب.
كبري  ب�سكل  اطماأن  الفريق  اأن  ورغم 
فاإن  الإجنــلــيــزي،  الـــدوري  لقب  على 
حول  ال�سكوك  تزرع  املخيبة  النتائج 
اأبــطــال  دوري  يف  ــادي  ــن ال م�ستقبل 

اأوروبا.
امل�سري  النجم  ــاق  رف على  و�سيكون 
بهدف  تاأخرهم  قلب  �سالح  حممد 
اأتلتيكو  على  حا�سم  فــوز  اإىل  ذهابا 
املرتقبة  ــاب  الإي مواجهة  يف  مدريد 

بعد اأ�سبوع.
فريق  اأمـــام  �سعبة  املهمة  و�ستكون 

�سيميوين  دييغو  املــدرب 
اللعب  يــجــيــد  ــــذي  ال

ــة دفــاعــيــة،  ــط ــخ ب
ــون املـــدرب  ــك ــي ــس و�
يـــــورغـــــن كـــلـــوب 

مــطــالــبــا بــاإيــجــاد 
مــــــفــــــاتــــــيــــــح 
ـــــــــــــــرتاق  لخ
النادي  دفاعات 
ـــــاين  ـــــب ـــــس الإ�
مــــــــن اأجــــــــل 
يف  ال�ستمرار 
الدفاع  م�سوار 
ـــب  ـــق ــــــــن ل ع
الذي  امل�سابقة 
العام  اأحـــرزه 

املا�سي.

اأ�سطورة  �سمايكل  بيرت  يعتقد 
حرا�سة  يف  يونايتد  مان�س�سرت 
اأن  الــ�ــســابــق  ــى وقـــائـــده  ــرم امل
قبل  طويال  ــزال  ي ل  الطريق 
عن  البحث  يف  النادي  يفكر  اأن 
ديفيد  الأ�سا�سي  للحار�س  بديل 

دي خيا.
خيا  دي  الإ�ــســبــاين  ويتعر�س 
ــــدى  ــا اأه ــدم ــع ـــادات ب ـــق ـــت لن
الدقيقة  يف  هــدفــا  اإيــفــرتــون 
يف   1-1 التعادل  خالل  الثالثة 
الأحــد  يــوم  ــارك  ب جودي�سون 
الكرة  ت�ستيت  يف  تباطاأ  حيث 
لت�سطدم  يــ�ــســددهــا  اأن  قــبــل 
دومينيك  املهاجم  مناف�سه  يف 
كالفرت ليوين وتدخل املرمى.

اأحد  يعد  الذي  �سمايكل،  وقال 
التاريخ،  يف  احلــرا�ــس  اأف�سل 
هناك  اأن  اأعتقد  "ل  لرويرتز: 
يف  املــرمــى  حرا�سة  يف  م�سكلة 

يونايتد".
ال�سابق  ــس  ــار� احل ــاف  ــس واأ�
عاما:   56 عمره  البالغ 
"من ال�سخيف احلديث 
لقد  الأمــر.  هذا  عن 
اإيفرتون  اأمام  اأخطاأ 
اأمــام  خطاأ  وارتكب 

واتفورد".
ــــاف الــرجــل  ــــس واأ�
ابنه  ــوىل  ــت ي الــــذي 
لي�سرت  حرا�سة  كا�سرب 
ــل  ــم اأع "كنت  ــي:  ــت ــي ــس �
مباراة  يف  تلفزيوين  كمحلل 
بجدية  نبحث  وكّنا  اإيفرتون 
ارتكبها  الــتــي  الأخـــطـــاء  ــن  ع
اأخطاء  �سبعة  اإىل  و�سلنا  ولقد 

على مدار مو�سمني".
اأف�سل  تكون  اأن  "ميكن  وتابع: 
الــعــامل لكن  حــار�ــس مــرمــى يف 
ــك  ــاإن ــة ف ــاي ــم لـــو مل جتـــد احل
�ست�ستقبل الأهداف. ويف بع�س 
وترتكب  بذلك  تتاأثر  الأحيان 
يف  اأزمـــة  توجد  ل  ــاء.  ــط الأخ

حرا�سة املرمى".
وبــعــد املـــبـــاراة مــبــا�ــســرة قــال 
الإ�سباين  احلار�س  اإن  �سمايكل 
الرتكيز  اإىل  يحتاج  ـــدويل  ال

ب�سكل اأكرب.

توهج هندر�سون

وتعر�س اأويل جونار �سول�سكاير 
مدرب يونايتد، الذي كان زميال 
ل�سوؤال  امللعب،  داخل  ل�سمايكل 
اإذا  ب�ساأن  اإيفرتون  مباراة  عقب 
كان دي خيا )29 عاما( �سيواجه 
من  املقبل  املو�سم  يف  مناف�سة 

دين هندر�سون.
عاما(   22( هندر�سون  ويق�سي 
�سبيل  عــلــى  اجلــــاري  ــم  ــس ــو� امل
يونايتد  �سيفيلد  يف  الإعــــارة 

حيث يتاألق ب�سكل رائع.
هام�س  عــلــى  �سمايكل  وقـــال 
ــة حلــدث  ــاي حــ�ــســور حــفــل رع
فورمول  العامل  ببطولة  خا�س 
هندر�سون  "ق�سى  لل�سيارات   1
اأقل من مو�سم واحد يف الدوري 
�سيفيلد  يف  يلعب  ــه  اإن املمتاز. 
مان�س�سرت  ولــيــ�ــس  يــونــايــتــد 
ــه  لأوان ال�سابق  ومــن  يونايتد 

الدخول يف جدل حول ذلك".
لكن  جيد  حار�س  "هو  واأ�ساف 
جدا  طويال  ــزال  ي ل  الطريق 
قبل التفكري يف تغيري احلار�س 

الأ�سا�سي والبحث عن اآخر".

دعم �سول�سكاير

احلار�س  اأبدى  متوقع  هو  وكما 

الدمناركي ال�سابق دعمه جلهود 
يونايتد  اإعـــادة  يف  �سول�سكاير 
وحماولة  ال�سحيح  الطريق  اإىل 
ال�سري على خطى النجاح الذي 
ــادة اأ�ــســطــورة  ــي ــت ق حتــقــق حت

التدريب األيك�س فريج�سون.
وقال �سمايكل "اإنه يعيد تنظيم 
ال�سفوف ويحاول العودة خطوة 
حتى  اخللف  اإىل  خطوتني  اأو 
خطوات  قطع  بو�سعه  يــكــون 

عمالقة لالأمام".
�سخ�س  اأي  اأن  اأعتقد  "ل  وزاد: 
الكايف  بال�سكل  م�ستعدا  ــان  ك
بعد  �سيحدث  ما  يتوقع  كان  اأو 

رحيل األيك�س".
ويحتل يونايتد املركز اخلام�س 
يف الدوري املمتاز وبفارق ثالث 
ويعتقد  ت�سيل�سي  خلف  نقاط 
ناديه  انتزع  اإذا  ــه  اأن �سمايكل 
ذلك  ف�سيمثل  ــع  ــراب ال املــركــز 

مو�سما رائعا.

الدفع بال�سباب

�سول�سكاير  اإن  �سمايكل  ــال  وق
مبجموعة  الدفع  يف  حمقا  كان 
والعمل  ال�سبان  الالعبني  من 
الت�سكيلة  ثقافة  تغيري  على 

احلالية.
وتوىل املدرب الرنويجي قيادة 
مار�س/  يف  دائم  بعقد  يونايتد، 
جوزيه  رحيل  بعد   2019 اآذار 

نف�سه  تـــوىل  ـــذي  ال مــوريــنــيــو 
امل�سوؤولية بعد املدرب الهولندي 

املخ�سرم لوي�س فان جال.
بتجربة  "قمنا  �سمايكل:  وقال 
ب�سراء  قمنا  الكبري..  املــدرب 
ــني واإنـــفـــاق الــكــثــري من  ــب لع
الأ�سلوب  هذا  يكن  مل  الأمــوال. 

ال�سحيح".
لإهانة  يتعر�س  "اأويل  واأردف: 
�سحيفة  ـــل  ك ــي  ــف ف كـــبـــرية 
اأو  اإذاعي  برنامج  كل  اأو  يقراأها 
بح�سور  تلفزيوين  برنامج  كل 
اإىل  ي�ستمع  فــاإنــه  كــبــار  نــقــاد 
بل  املنا�سب  الرجل  لي�س  ــه  اأن
واأن  األيجري  يكون ما�سيميليانو 
�سيح�سر  بوكيتينو  ماوري�سيو 

يف ال�سيف".
وزاد: "لكن اأويل كان �سجاعا مبا 
اإىل  خطوتني  بالرتاجع  يكفي 
اخللف وقول: هذا ما ينبغي اأن 
نفعله. على قدر علمي فالنادي 
ي�ستمر  اأن  ــى  ــن واأمت يــدعــمــه 

الدعم له".
ــدرك  ي اأن  "اأمتنى  واأ�ـــســـاف: 
ـــه حــتــى يــعــود اإىل  الــنــادي اأن
املــنــافــ�ــســة عــلــى الــلــقــب فــاإنــه 
اأ�سياء  يفعل  اأن  اإىل  يحتاج 
اآخــر  يف  فعلناه  عما  خمتلفة 
اأن  اإثبات  مت  لقد  اأعــوام.  �ستة 
جمرد اإنفاق الأموال ببذخ لي�س 

كافيا".

فان غال يقّدم اقرتاحًا "جمنونًا" ملدرب بر�سلونة

م�ستقبل اإبراهيموفيت�س مع ميالن يف خطر ب�سبب اأزمة اإدارية

هزائم متتالية و�سغوط متزايدة.. ماذا يحدث مع ليفربول؟

�سمايكل: "�سول�سكاير يتعر�س لإهانة كبرية.. 
واليونايتد �سلك الطريق اخلاطئ"

نيمار ي�ستعيـــن بالفيفا للعودة
 اإىل بر�سلونــــــــــة

يتم�سك الربازيلي نيمار دا �سيلفا، جنم باري�س �سان جريمان، برغبته يف العودة اإىل بر�سلونة ال�سيف املقبل، وفقا 
لتقرير �سحفي كتالوين.

"موندو ديبورتيفو"، يرى نيمار اأن العالقة مع مواطنه ليوناردو، املدير الريا�سي ل�سان جريمان، ل  وبح�سب �سحيفة 
ميكن حتملها.

وهذا بعدما رف�س ليوناردو التفاو�س مع بر�سلونة، من اأجل انتقال نيمار، كما منع م�ساركته مع الفريق عندما كان لئًقا، 
وبالتايل مل يظهر مب�ستوى جيد اأمام دورمتوند بدوري الأبطال، عندما انهزم الفريق الباري�سي )2-1(.

واأ�سار التقرير اإىل اأن نيمار، �سيحاول ال�سغط على اإدارة �سان جريمان مرة اأخرى، من اأجل الرحيل اإىل بر�سلونة، معتمًدا 
على لوائح الحتاد الدويل )فيفا(، والتي �ستقف يف �سفه ال�سيف املقبل، على عك�س ال�سيف املا�سي، الذي كان فيه �سان 

جريمان �سيد قراره.
وينوي نيمار العتماد على لئحة الفيفا، التي متنح الالعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 موا�سم اأو 3 �سنوات من 
والراتب  يورو(،  مليون   222( �سرائه  �سعر  على  بناًء  يتحدد  تعوي�س  دفع  مقابل  بتجديده،  يقوم  اأن  دون  الأول،  عقده 

الذي يح�سل عليه.
ومن املتوقع حتديد قيمة النجم الربازيلي بـ180 مليون يورو، وهو ال�سعر الذي ميكن اأن يكون يف متناول بر�سلونة.

مع  الرابع  عامه  يف  عليه  املن�سو�س  العقد  قيمة  �سيتقا�سى  البار�سا،  اإىل  نيمار  عودة  حالة  يف  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
البلوجرانا قبل رحيله، حيث تقا�سى يف الأول 18 مليون يورو، ويف الثاين 20 مليون يورو، ويف الثالث 22 مليون يورو، 

اأي اأنه �سيح�سل يف اأول مو�سم بعد عودته على 24 مليون يورو.

ـــر �ــســحــفــيــة  ـــاري ـــق ــت ت ــف ــس ــ� ك
الأربعاء،  ام�س  اإيطالية، 

و�سع  مــيــالن  ـــرت  اإن اأن 
عينه على اأحد جنوم 

اأجل  من  بر�سلونة، 
الـــتـــفـــاو�ـــس عــلــى 
�سفقة  يف  �ــســمــه 

لوتارو مارتينيز.
اإنـــرت  اأن  ويـــبـــدو 

مـــيـــالن ا�ــســتــ�ــســلــم 
يف  التفريط  لفكرة 

رغبة  ظل  يف  ــارو،  لوت
�سم  يف  ــة  ــوي ــق ال بــر�ــســلــونــة 

يف  برقم  عقده  يف  جزائي  �سرط  ــود  ووج الالعب، 
متناول النادي الكتالوين )111 مليون يورو(.

فاإن  الإيطالية،  �سبورت"  "توتو  �سحيفة  وبح�سب 
من  ا�ستفادة  اأق�سى  حتقيق  يف  يرغب  ميالن  اإنــرت 
�سمن  لعبني  اإدخال  خالل  من  لوتارو  بيع  �سفقة 

ال�سفقة.
اأنطونيو كونتي، املدير  ورغم وجود تكهنات برغبة 
فيدال،  اأرتورو  الت�سيلي  �سم  يف  للنرياتزوري  الفني 
اإل اأن الرغبة ميكن اأن تتغري ل�سالح الربازيلي اأرثر 

ميلو.
ويعترب ميلو )23 �سنة( هو رهان بر�سلونة يف احلا�سر 
وامل�ستقبل، اإذ ي�سع عليه البار�سا اآماًل كبرية، لكن يف 
امل�سا�س  الوقت ذاته فهو لي�س الالعب الذي ل ميكن 

به يف بر�سلونة.
كذلك  مهتًما  كان  اإنرت  اأن  اإىل  ا  اأي�سً التقرير  واأ�سار 
ب�سم لعبني من بر�سلونة، لكنهم رحلوا عن الفريق 
اآلينيا،  كارلي�س  وهم  ال�ستوية،  النتقالت  فرتة  يف 
توديبو،  كلري  وجان  بيتي�س،  ريال  اإىل  انتقل  الذي 

الذي ان�سم اإىل �سالكة.

اإن  ام�س الأربعاء،  اإيطايل،  قال تقرير �سحفي 
ال�سيف املقبل �سي�سهد تناف�ًسا قوًيا بني ريال 
الرنويجي  �سم  على  ويوفنتو�س  مدريد 
اإيــرلــيــنــج هـــالنـــد، جنــم بــورو�ــســيــا 

دورمتوند.
اإىل  عــاًمــا(   19( هــالنــد  وان�سم 
كانون  يــنــايــر/  يف  ــد  ــون دورمت
ــي، قـــادًمـــا من  ــس ــا� الــثــاين امل
لكنه  النم�ساوي،  �سالزبورج 
قدم م�ستويات مبهرة مع اأ�سود 
هدفا   12 و�سجل  الفي�ستيفال، 
اأنظار  ليلفت  مــبــاريــات،   9 يف 

كبار اأوروبا.
"كالت�سيو  مـــوقـــع  وبــحــ�ــســب 
ـــاإن  ف الإيــــطــــايل،  مريكاتو" 
اإ�سافة  ويوفنتو�س،  مدريد  ريــال 
ــة،  ــزي ــي ــل الإجن الــفــرق  بــعــ�ــس  اإىل 
�سيتوا�سلون مع دورمتوند يف ال�سيف، 

ملعرفة الرقم املطلوب لبيع هالند.
رغبة  دورمتوند  ي�ستغل  قد  جهته  من 
تلك الأندية، ويفتح مزادا على الالعب 

ال�ساب لتحقيق اأكرب ا�ستفادة مالية.
من  ويوفنتو�س  مدريد  ريال  و�سيقاتل 
هالند،  خدمات  على  احل�سول  ــل  اأج
لوكا  �سفقة  تعوي�س  يف  يرغب  فالأول 
مع  �سيء  اأي  يقدم  مل  الــذي  يوفيت�س 

امللكي.
هالند  ل�سم  يوفنتو�س  ويخطط 
من  بــدل  الرئي�سي  املهاجم  ليكون 

جونزالو هيجواين.
بـــاأن ريـــال مدريد  املــوقــع  وخــتــم 
لدفع  مــ�ــســتــعــدان  ويــوفــنــتــو�ــس 
على  للح�سول  ــايل  م مقابل  اأي 

خدمات هالند.

باري�س �سان جريمان ي�سدم 
مبابي... بهذا القرار

امل�ساركة  عامًا،   23 من  لأقل  املنتخبات  ت�سعى 
ال�سفر  اإىل  املقبل،  ال�سيف  طوكيو  اأوملبياد  يف 
على  القادرين  الالعبني  اأف�سل  ت�سّم  بقائمة 
يتعلق  فيما  خا�سة  الن�سخة،  ــذه  ه خو�س 
الذي يفوق �سنه )23 عامًا(،  الثالثي  باختيار 

مثلما تن�س عليه قوانني البطولة.
يف  كبرية  اأف�سلية  الفرن�سي،  املنتخب  وميلك 
ا�ستدعاء جنم عاملي وفقًا لل�سن القانوين، وهو 
مبابي  كيليان  جريمان،  �سان  باري�س  لعب 
اإدارة  بقرار  ا�سطدم  ذلك  اأن  اإل  عامًا(،   21(

النادي.
ــاإن  ف فرن�سية،  اإعــالمــيــة  لــتــقــاريــر  ــًا  ــق ووف
لالعب  اأكدوا  الباري�سي  النادي  على  القائمني 
البالد،  يف  الــكــروي  الحتـــاد  رئي�س  وكــذلــك 
ملبابي  ال�سماح  التام  رف�سهم  لوغاريت،  نويل 
بقمي�س  طــوكــيــو  ــاد  ــي ــب اأومل يف  املــ�ــســاركــة  يف 
املمتدة  الفرتة  يف  �ستلعب  والتي  "الديوك"، 

بني 24 يوليو/متوز و9 اأغ�سط�س/اآب.
"فوت مريكاتو"  وح�سب ما نقله موقع 
يحلم  مــبــابــي  فـــاإن  الــفــرنــ�ــســي، 
اإل  ــاد،  ــي ــب الأومل يف  بامل�ساركة 
ذلك  ترف�س  ناديه  اإدارة  اأن 
يف  �سيكون  الالعب  اأن  بحجة 
يونيو/   12 بني  املقبل  ال�سيف 
يوليو،   12 ولــغــايــة  ــران  ــزي ح
"يورو  على موعد مع بطولة 
املدير  ت�سكيلة  يف   "2020
الفني ديديه دي�سامب.

اإدارة  ـــــــرى  وت
�سان  باري�س 
جـــريمـــان، 
لــعــب  اأن 
يف  مبابي 

املقبل  ال�سيف  امل�سابقتني 
كبري  �سلبي  اأثر  له  �سيكون 
ــد  ــاع ــس ــ� عـــلـــى الـــنـــجـــم ال
وهو  البدنية،  ــه  ــدرات وق
بداية  ح�سوره  ُيهدد  ما 
املــــو�ــــســــم بــــالــــدوري 
اإذ  خا�سة  الفرن�سي، 
املنتخب  ــل  ــس و� مـــا 
اإىل  الـــفـــرنـــ�ـــســـي 

مراحل متقدمة.

عني  بارما الإيطايل اأول املتربِّ
الريا�سيني ملحاربة كورونا

ت�سريحات رئي�س اإنرت ميالن ت�سعل 
الأجواء يف الدوري الإيطايل

الثالثاء،  يوم  �سجاعة،  اإن�سانية  مبادرة  الإيطايل  بارما  اتخذ 
ع من اأندية كرة القدم ل�سحايا فريو�س  بعد اأن اأ�سبح اأول متربِّ

كورونا املخيف.
واأعلن بارما املنتمي اإىل منطقة اإمييليا رونانا املوبوءة باملر�س، 
التربع مببلغ 25 األف يورو مل�ست�سفى حملي يعالج املر�سى بهذا 

الفريو�س.
من  التربعات  جلمع  خا�سة  اإلكرتونية  �سفحة  بارما  ود�ّسن 
احلقيقيون  "الأبطال  بيان:  يف  وقال  واملوؤ�س�سات،  اجلماهري 
الأبطال  الريا�سة.  جنوم  اأو  املدربني  اأو  الالعبني  لي�سوا  الآن 
وب�سمت،  الأمامية  ال�سفوف  يف  باأنف�سهم  ي�سحون  من  هم 

ملقاومة الأزمة ال�سحية احلالية".
وموظفي  والباحثني  املمر�سني  بجانب  "الأطباء  واأ�ــســاف: 

ال�سحة وال�سائقني بامل�ست�سفيات هم اأقوى فريق يف بارما".
واإيطاليا اأكرث الدول الأوروبية املت�سررة من الفريو�س الآتي 
اقرتب  بينما  �سخ�سًا،   79 نحو  الوفيات  عدد  وبلغ  ال�سني،  من 

عدد امل�سابني يف البالد من 2500 حالة.

خطر  مبنعطف  الإيطالية  الــكــرة  ــرُّ  مت
ــل تــداعــيــات انــتــ�ــســار فــريو�ــس  يف ظ

العديد  وتاأجيل  البالد  يف  كورونا 
بــدون  اإقامتها  اأو  املــبــاريــات  مــن 

امل�سهد  توتر  زاد  ومــا  جماهري، 
ت�سريحات مثرية للجدل لرئي�س 

اإنرت ميالن.
ت�سانغ،  �ستيفن  ال�سيني  ــرّب  وع

عن  الثالثاء،  اأم�س  ــرت  اإن رئي�س 
الديربي  تاأجيل  قرار  من  ا�ستيائه 

ون�سف،  �سهرين  لنحو  يوفنتو�س  �سد 
املا�سي  الأحد  يوم  القمة  خو�س  من  بدًل 

بدون جمهور مبلعب اليويف.
بينو  دال  باولو  الإيطايل  الدوري  رابطة  رئي�س  ت�سانغ  وو�سف 
يف  اللقاء  خو�س  اإنرت  اأراد  حيث  اإن�ستغرام،  عرب  "مهرج"  باأنه 
اجلمهور،  غياب  ويف  يوفنتو�س  م�ستوى  لهبوط  ا�ستغالًل  موعده 

ولتعزيز فر�سه يف التتويج بلقب الكالت�سيو.
واأكرثهم  مهرج  اأكــرب  بينو  "دال  ح�سابه:  على  ت�سانغ  وكتب 
جمهوره  ليدعم  الدوري"،  رابطة  رئي�س  على  العار  �سوداوية، 
�سعار  حتمل  الــ�ــســوارع  بع�س  يف  لفــتــات  و�سع  ــذي  ال الغا�سب 
الدوري  بطل  اليويف  مبجاملة  اتهامات  و�سط   ،"2 بويل  "كالت�سيو 

يف اآخر ثمانية موا�سم.
مالغو  جيوفاين  الإيطالية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  وا�ستنكر 
الإيطالية:  ريبوبليكا(  )ل  ل�سحيفة  قائاًل  ت�سانغ  ت�سريحات 
"من املوؤ�سف اأن يتحدث روؤ�ساء الأندية مثل امل�سجعني، هذا يلطخ 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: اأدرار
دائرة: اأولف
بلدية: اقبلي

و�سل اإ�سهاري لإن�ساء 
تاأ�سي�س جمعية حملية )اجلمعية الدينية مل�سروع بناء م�سجد احلاج 

اأعلي الأن�ساري اأقبلي ولية اأدرار( حتت رقم 02/2020
1433هـ  �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
اليوم   هذا  مت  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
املكتب  تاأ�سي�س  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   03/03/2020
الدينية  اجلمعية  اجلمعية:  امل�سماة:  البلدية  للجمعية  التنفيذي 
مل�سروع بناء م�سجد احلاج اأعلي الأن�ساري بلدية اأقبلي ولية اأدرار
رئي�س  اأدرار.  ولية  اأقبلي  بلدية  املن�سور  حي  مقرها:  الكائن 
 1974 خالل  امليالد  ومكان  تاريخ  بابا  رم�ساين  ال�سيد:  اجلمعية 

بربج باجي خمتار العنوان حي املن�سور بلدية اقبلي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة بريان
بلدية بريان

م�سلحة التقنني وال�سوؤون العامة
رفم : 04 /2020

و�سل ا�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية
الت�سمية : جمعية اأولياء التالميذ لإبتدائية حي املجاهدين - 02-. بريان املودعة بتاريخ : 2019/02/12 امل�سجلة حتت رقم : 2019/03
رئي�س اجلمعية : اأولد اإبراهيم مراد بن بوجمعة املولود بتاريخ 1978/07/23 بـ : بريان الكائن مقرها : املدر�سة البتدانية   -02 - حي 

املجاهدين بريان 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
            

  ANEP Nْ 2030000317      التحرير 2020/03/01 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000310      التحرير 2020/03/01 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 02 /2020
و�سل ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 
�سفر عام 1433هـ املوافق 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
الهيئة  ا�ستالم مذكرة جتديد   2020 03 مار�س  اليوم  مت هذا 
على  اأدخلت  والتي   2019/12/28  : يف  املوؤرخة  التنفيذية 
مكتب اجلمعية امل�سماة:-جمعية اأحباب تيدليكت حلماية البيئة. 
 .  2015/03/05 بتاريخ   ،05/2015 رقم:  حتت  -امل�سجلة 

-املقيمة: بحي ق�سبة ميخاف، بلدية اأولف، ولية اأدرار. - 
ترتاأ�سها الآن�سة: بن ببكر كلثوم.
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بقيادة  ثـــور  بــنــي  �ــســبــاب  اإدارة  عــقــدت 
مع  جل�سة   ، بلخرية  بلقا�سم   ، الرئي�س 
يتابعون  الذين  للنادي  الأوفياء  اأن�سارها 
من  الفريق  تدريبات  انقطاع  ودون  دومــا 
على  ال�سغط  لتفادي  امللعب  مدرجات  على 
بنود  عــدة  اإىل  معهم  تو�سلت   ، الالعبني 
ال�سحراء  غزلن  ناديهم  تخ�س  جّدا  هامة 
، خ�سو�سا منها التي كانت �سببا  يف ت�سجيل 
اإيجابية متتالية وكانت وراء رجوع  نتائج 
الألوان ل�سدارة ترتيب املجموعة الو�سطى 
، حيث يحتل �سباب بني ثور املرتبة الأوىل 
رفقة الرائد الآخر وداد بوفاريك ، كعملية 
اللقاءات   ح�سور  ملوا�سلة  الأن�سار  حت�سي�س 
الريا�سة  التحلي دوما بالروح  وحثهم على 
اأثناء موؤازرة الفريق والت�سدي اإىل كل من 
يريد عرقلت �سري النادي وتلقي العقوبات 
الردعية ، كما طلبت منهم يف ختام اجلل�سة 
موا�سلة تقدمي اخلدمة للنادي حتى ينهي 
وهو  الأن�سار  اإليه  يطمح  ما  وفق  البطولة 

ال�سعود للق�سم الثاين .
  

ال�شباب يف حاجة للدعم 
املعنوي واملادي 

امل�سرية  الهيئة  تخف  مل   ، مت�سل  �سياق  يف 
اهتمام  عــدم  مــن  ال�سديد  قلقها  للنادي 
غياب  ذلــك  على  دليل   ، الو�سية   اجلهات 
ال�سلطات  طرف  من  واملعنوي  املادي  الدعم 
الكلي  غيابها  دلــيــل  ــة  ــولي ال يف  الأوىل 
التي  اليومية  التدريبات  عــن  خ�سو�سا 
املتبقية  للقاءات  ا�ستعدادا  النادي  يجريها 
ال�سارع  يف  يتداول  ما  عك�س   ، البطولة  من 
لرجال  املتكررة  الزيارات  منها   ، الريا�سي 
على  وحتفيزهم  يوميا  لفرقهم   ال�سلطة 
الأدوار  لعب  ومنها  بجدية  العمل  موا�سلة 

الأوىل حتى ال�سعود للق�سم الثاين .   

الأن�شار �شريافقون النادي خارج 

ميدانه 

للهيئة  ردودهـــم  يف  ـــوان  الأل ع�ساق  ــد  اأك   
الفريق يف  اأنهم �سريافقون  للنادي  امل�سرية 
الثانية  املرحلة  من  املتبقية  تنقالته  كل 
ت�سجيل  يف  ي�ساهمون  حتى   ، املناف�سة  من 
 ، ــار  ــدي ال خـــارج  ـــرى  اأخ اإيــجــابــيــة  نتائج 
التي  العوامل  بني  من  اأنــه  يدركون  لأنهم 
الأوىل  املــرتــبــة  يحتل  الــفــريــق  جعلت 
رفقة  للبطولة  الــعــام  الرتتيب  �سلم  يف 
الإدارة  مــن  طلبوا  كما   ، بوفاريك  وداد 
تخ�سي�س  منها  نقل  بو�سائل  م�ساعدتهم 
النادي  اأغلب الأن�سار  اأن  حافالت خ�سو�سا 
يتكفل  جتعله  مهنة  ميــار�ــس  ول  بــطــال 
والإيواء  املدينة   خارج  التنقل  مب�ساريف 
يكونون  جعلهم  لــالألــوان  ع�سقه  لكن   ،
اأوفياء لناديهم بوا�سطة ح�سورهم حتى يف 

لقاءات خارج الديار .  

عنا�رص الت�شكيلة يف اأمت 
ال�شتعداد للقاء الأخ�رصية 

�سيدي  املـــدرب  ــدث  حت  ، مت�سل  �سياق  يف 
يخلف عن مباراة   ال�سبت املقبل ، واأكد اأن 
الأ�سبوع  ملباراة  ال�ستعداد  اأمت  يف  لعبيه 
اجلوانب  كل  ومن  الأخ�سرية  ــاد  اإحت ــام  اأم
للتنقل  الالعبني  كل  ا�ستدعى  اأنه  م�سيفا 
تفادي  ومنها  اللقاء  حل�سور  ا�ستثناء  دون 
وقوع طار يحرمه من خدمات بع�س �سبانه 

التي  اجلــويــة  التقلبات  ظــل  يف  خ�سو�سا 
ت�سهدها البالد ، ناهيك على رغبة اجلميع 
للم�ساركة يف املباريات املتبقية من مرحلة 
الإدارة  يقنع  حتى  ككل   والبطولة  العودة 
اأكرث ومنها و�سعية يف مفكرة العنا�سر التي 
بعد  القادم  للمو�سم  النادي  بها  �سيحتفظ 

ال�سعود .   

�شيدي يخلف يراهن على 
الهجوم وحماية ال�شباك يف باق 

اللقاءات 

يريد  ل  يخلف  �سيدي  املـــدرب  اأن  يبدو 
ت�سييع امل�سار الذي ي�سري فيه فريقه الآن 
�سابقة   منا�سبات  يف  حتدث  بعدما  حيث   ،
على اأن �سالحه يف جميع اللقاءات هو لعب 
الهجوم  دون �سواها ووفق اإىل اأبعد احلدود 
، دليل الكم الهائل الذي �سجله الفريق من 
الأهداف يف املباريات الأخرية من البطولة 
من  جمموعة  على  احل�سول  وراء  كانت   ،
العودة  يف  بــدورهــا  �ساهمت  التي  النقاط 
ال�سريعة للمرتبة الأوىل ، اأ�ساف اأن تاأمني 
اأي�سا  اهتماماته  بني  من  �سيكون  املنطقة 
املناف�سة  للفرق  الفر�سة  تعطى  ل  حتى 
ح�ساب  وعلى  فاتها  ما  لتدارك  ت�سعى  التي 

فريقه اخلا�س .

يراهن على احلار�س ثليب املتاألق 
يف املباريات الأخرية 

يريد  اأنـــه  يخلف  �سيدي  املـــدرب  اأثــبــت 
املباريات  يف  ال�سبان  بع�س  على  املراهنة 
اأمام  خ�سو�سا   ، البطولة  عمر  من  املتبقية 
احلار�س  �سورة  يف  الأ�سا�سيني  بع�س  غياب 
من  يــعــاين  الـــذي  رافـــع  براهيمي  الأول 
ال�سابقة  املباريات  يف  ي�سارك  ومل  اإ�سابة  
وكانت  فار�س  ثليب  البديل  ا�ستغلها  التي 
 ، اجلميع  تطلعات  م�ستوى  يف  م�ساركاته 
اأظهر املدرب �سيدي يخلف رغبته ال�سديد 
بعد  اللقاءات  بــاق  يف  عليه  العتماد  يف 
تاألقه بت�سديه لكرات �ساخنة واملنتظر اأن 

تعود بالفائدة على الفريق . 

التنقل نحو العا�شمة �شبيحة اليوم 
اخلمي�س 

ح�سة  اأخــر  ثور  بني  �سباب  لعبو  اأجــرى 
حيث   ، الأربــعــاء  اأم�س  يوم  لهم  تدريبية 
كانت مبثابة متريرات �سريعة وت�سديدات 
بت�سجيل  تفاوؤلية  اأجواء  و�سط  املرمى  نحو 
يتنقل  اأن   على   ، البطولة  يف  اآخــر  ــوز  ف
ومنها  العا�سمة  نحو  يخلف  �سيدي  اأ�سبال 
اليوم  �سبيحة  الأخــ�ــســريــة  مدينة  اإىل 
يــوم  املــجــمــوعــة  تق�سي  حــتــى  اخلمي�س 
نف�سها  باملدينة  ال�سبت  و�سبيحة  اجلمعة 
قبل  بامللعب  خفيفة  ح�سة  برجمة  مــع 
لإجراء  جمددا  له  والعودة  الغذاء  وجبة 
املباراة اجلديدة  .                                اأحمد اأمني 

ـــــــــــدى عـــنـــا�ـــســـر  اأب
الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
على  الكبري  عزمهم 
ال�سبت  مبباراة  الفوز 
حي  �سباب  اأمام  املقبل 
الــديــار  داخـــل  مو�سى 
الـــتـــدارك  لأجـــــل   ،
اأن�سارهم  وم�ساحلة 
ب�سبب  ــني  ــب ــس ــا� ــغ ال
ــع نــقــطــتــني  ــي ــي ــس ــ� ت
اأبــنــاء  ـــام  اأم ثمينتني 
باتنة  اأورا�ـــس  مدينة 
رفع  ومنها   ، املولودية 
يف  حظوظهم  ن�سبة 
لأجل  اللعب  موا�سلة 

ال�سعود للق�سم الوطني الثاين نهاية املو�سم اجلاري . 

عبيد يعتمد على متارين خفيفة تاأهبا للقاء حي مو�شى 

  اأكد املدرب عبيد فتحي اأنه جد مرتاح لالأجواء التي ت�سود املجموعة 
ومنها  اجلديدة   اللقاء  بنقاط  للفوز  كثريا  لعبيه  يف  واثــق  اأنــه  كما 
للق�سم  املوؤدية  الأوراق  اأحدى  على  والّدفاع  البطولة  مواكبة  موا�سلة 
الوطني الثاين . بعد احل�سة اخلتامية ا�ستعدادا للقاء �سباب حي مو�سى 
اأوت   20 البلدي  بامللعب  م�ساءا  الثالثة  من  بداية  ال�سبت  �سيلعب  الذي 
داخل  ب�سرعة  التوغل  وكيفية  متارين  مبثابة  كانت  والتي   ، بتك�سبت 

املنطقة.    

التغيريات �شتم�س القاطرة الأمامية 

الفريق  اأجــراه  الذي  الأخــري  التح�سريي  للربنامج  العودة  خالل  من 
جديدة  دمــاء  �سي�سخ  عبيد  املــدرب  اأن  تبني   ، الفالج"    " للقاء  تاأهبا 
خ�سو�سا على م�ستوى القاطرة الأمامية هذه املّرة لفك ال�سفرة  والعائق 
ت�سييع  يف  �سبب  وكــان  نهائية  ب�سفة  الفريق  منه  يتخل�س  مل  الــذي 
نقاط كانت يف املتناول يف �سورة النقطتني اللتني اأهدرهما الفريق اأمام 

مولودية باتنة الأخري. 

احلار�س عبد اللطيف �شيكون حا�رصا اأمام " الفالج " 

يف �سياق مت�سل ، ل يريد املدرب فتحي عبيد ت�سييع بع�س الأوراق يف 
املباراة القادمة اأمام �سباب حي مو�سى ، حيث بلغنا اأنه وجها الدعوة لكل 
ال�سبان حتى بالن�سبة للعنا�سر الغائبة لأ�سباب خمتلفة ، نذكر احلار�س 
الأ�سبوع  بداية  اأقاربه  اأحدى  وفاة  ب�سبب  �سفيان  اللطيف  عبد  الثاين 
اجلاري ، وهذا لتفادي الوقوع يف بع�س امل�ساكل تعيق �سري التدريبات .   
اأحمد اأمني

يبدو اأن الالعبني يريدون امل�ساركة 
يف لقاء جولة الأ�سبوع اأمام  املناف�س 
 ، اخل�سنة  خمي�س  اإحتـــاد  اجلــديــد 
�سغطا  ممار�ستهم  ذالك  على  دليل 
بقيادة  الفّني  الطاقم  على  رهيبا 
ـــق منذ  ــــدرب بــوقــره عــبــد احل امل
اجلديد  للقاء  ال�ستئناف  ح�سة 
اأ�سمائهم  اإدراج  يف  منهم  رغبة   ،
اإحتاد  �ستواجه  التي  التعداد  �سمن 
املقبل  ال�سبت  يوم  اخل�سنة  خمي�س 
اأنهم  ت�سريحاتهم  يف  مــوؤكــديــن   ،
اإحـــراز  يف  امل�ساهمة  يف  يــرغــبــون 
الفوز واإبقاء حظوظ النادي قائمة 
للق�سم  ال�سعود  ورقـــة  لعب  نحو 

الثاين .

و�شعية ال�شيوف توؤكد 
�شعوبة املاأمورية 

املناف�س  اأثــبــت    ، مت�سل  �سياق  يف 
كل  �سيلعب  ــه  اأن اخل�سنة  خمي�س 

الأخطاء  يف  الوقوع  لتفادي  اأوراقه 
رغم   ، تقرت  ــادي  ن املناف�س  اأمـــام 
ميدانه  خارج  �ستلعب  املواجهة  اأن 
اأكــرث  و�سعيتهم  تتاأثر  ل  حتى   ،
 ، للبطولة  العام  الرتتيب  �سلم  يف 
الــّرهــان  ك�سب  �سعوبة  يــوؤكــد  ممــا 
املخ�سرم  احلار�س  لرفقاء  بالن�سبة 
الفوز  عن  املجربون  طارق  برقيقة 
حماولة  مع  ميدانهم  مباريات  بكل 
ــــارج الــديــار  ــب نــقــاط مـــن خ ــل ج
حتى  الفرق  بع�س  �سقوط  وانتظار 
الأوراق  اأحـــدى  مــن  ي�ستفيدون 

املوؤدية للق�سم الثاين. 

اإدارة نادي تقرت تريد 
ح�شور قّوي لأن�شارها 

رغبتها  تقرت  ــادي  ن اإدارة  اأبـــدت 
اأن�سار  يف  ال�ستثمار  يف  ال�سديد 
بعد   ، ـــــرى  الأخ املــحــلــيــة  الــفــرق 
اأطلقتها  التي  املتكررة  الــنــداءات 

منها  ــالم  الإع و�سائل  خمتلف  عرب 
 " الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل  �سبكة 
النادي  اإدارة  تنتظر   " فاي�سبوك 
الفرق  ــن  م قـــّوي  جمهور  ح�سور 
الــذي  جمهورها  ي�ساند  ـــرى  الأخ
التي  ــات  ــاري ــب امل ــل  ك يف  وفــيــا  كـــان 

ــاك  لإرب ــك  وذل  ، الآن  حتى  لعبت 
املناف�س واإجباره على اإبقاء النقاط 
مبيدانهم  الوقوع يف الأخطاء التي 
ثمينة  نقاط  عــدة  يف  �سببا  كانت 

خ�سو�سا داخل الديار.
اأحمد اأمني  

اإحتاد  فريق  متكن  منتظرا  كان  كما 
قوته  تاأكيد  من  الأحـــداب  بويرة 
الق�سم  اإىل  ال�سعود  على  وعــزمــه 
حيث   ، اجللفة  لــرابــطــة  الــ�ــســريف 
�سعدة  بــن  ــرمي  ك بثنائية   تــفــّوق 
م�ست�سيفه  على  بوزيداوي  وحممد 
اأظهر  مــبــاراة  يف   ، فقه  عــني  وداد 
فيها نيته يف موا�سلة التاألق وح�سد 

النتائج الإيجابية دون خطاأ ، وقد 
خين�س  حممد  الإحتاد  قائد  و�سف 
واأمــام  قواعده  خــارج  فريقه  فــوز 
لكون   ، املهم  بالجناز  العنيد  جاره 
النقطة  اإىل  و�سلوا  الذين  رفاقه 
التتويج  مــن  كــثــريا  ــوا  ــرتب اق  40
ومل   ، ــة   ــي ــولئ ال الــبــطــولــة  بلقب 
هذه  والكحلة  احلمرة  قائد  يفّوت 

ت�سكراته  ليزف  الإعالمية  الوقفة 
الأوفــيــاء  الأنــ�ــســار  لكل  اخلال�سة 
الظروف  كل  يف  ي�ساندونهم  الذين 
، وعن �سر تاألقه الدائم رغم اإرهاق 
لي�س  اأنـــه  خين�س  ــال  ق  ، ال�سنني 
هناك اأي �سر والأمر يكمن يف العمل 
فاإن  املتتبعني  وبراأي   ، والن�سباط 
التي  ــادة  ــري ال ي�سرق  مل  الإحتــــاد 

انطالق  �سربة  منذ  فيها  يتواجد 
جدارة  عن  بها  ظفر  بل   ، املناف�سة 
وا�ــســتــحــقــاق حــيــث كـــان الأفــ�ــســل 
جميع  ــى  ــل وع ــي  ــواح ــن ال كـــل  مـــن 
ب�سكل  ر  ح�سّ بعدما   ، امل�ستويات 
بحزم  املناف�سة  اأمـــر  واأخـــذ  جيد 

وجدية كبريين.
عمر ذيب

متّكن رائد البطولة ال�سرفية لرابطة 
فريق   " الثانية  املجموعة   " اجللفة 
اأهـــلـــي مــ�ــســعــد مـــن حتــقــيــق انــتــ�ــســار 
اأهلي  �سيفه  ح�ساب  على  جــدا  ثمني 
بن  ــاء  ــري زك فثنائية   ، الدريــ�ــســيــة 
اأ�سحاب  جعلت  ــالوي  ع وملــني  ــني  زرق
الزي الأزرق يوا�سلون �سل�سلة نتائجهم 
ت�سكيلة  ميلك  مناف�س  اأمام  الإيجابية 

اأ�سبال   ، جميلة  كــرة  ويلعب  جيدة 
كــادوا  ال�سايحي"  اإلــيــا�ــس    " املـــدرب 
هذه  يف  الــريــادي  مركزهم  يفقدون 
على  الباهت  ظهورهم  نتيجة  اجلولة 
اأر�سية امليدان ، حيث عانوا كثريا اأمام 
متاعب  لهم  �سّببوا  الذين  خ�سومهم 
ــات املــواجــهــة ،  ــري ـــوال جم كــبــرية ط
يف  ل�ساحلهم  ــر  الأم يح�سموا  اأن  قبل 

الر�سمي  الوقت  من  الأخرية  اللحظات 
�سيبعد  كــان  ــذي  ال التعرث  وتــفــادي   ،
الطليعة  عن  بونعمة  البارع  احلار�س 
ــي عبد  ــل ، واعــتــرب قــائــد دفـــاع الأه
باملنطقي  فريقه  فوز  جعيد  الرحمان 
خا�سة   ، الأنف�س  ب�سق  جاء  واإن  حتى 
بغ�س  عليهم  ــا  م ــوا  ــدم ق ــه  ــاق رف اأن 
النظر عن معاناتهم هذه املرة من �سوء 

واأ�ساف   ، الفعالية  ونق�س  الرتكيز 
اأنهم بف�سل خربتهم جنحوا يف جتنب 
يفّوت  ومل   ، وقــتــه  يف  لي�س  اإخــفــاق 
ليوّجه  الإعالمية  الوقفة  هذه  جعيد 
موا�سلة  اأجــل  من  الأن�سار  اإىل  نــداء 
حاجة  يف  لأنــه   ، للفريق  م�ساندتهم 
اأهــالويــا  ال�سعود  يكون  حتى  اإليهم 
بحول اهلل .                                      عمر ذيب

�سباب بني ثور 

اإدارة الغزلن تعقد جل�ستها مع الأن�سار ول تريد ت�سييع املرتبة الأوىل 

ت�سامن �سوف 

الالعبون عازمون عن الفوز اأمام 
الأن�سار مل�ساحلة  " مو�سى  " فالج 

نادي تقرت 

كل الالعبني يريدون امل�ساركة يف لقاء خمي�س اخل�سنة 

  اإحتاد بويرة الأحداب

اجلميع" من  اأقوى  القندوز  وليدات   .. والأداء  "بالنتائج 

اأهلي م�سعد

وغال" رائع  عالوي  وهدف   .. حا�سرة  دائما  "الإرادة 
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم :  �سري القدوة
-----------------------

العن�رشية  طريق  اختارت  الحتالل  دولة  ان 
طريق  واختارت  القرن  و�ضفقة  وال�ضتيطان 
ميار�ضه  الذي  والإرهاب  والعنف  والقتل  الدم 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحق  الحتالل  جي�س 
واإقامة  امل�ضري  تقرير  يف  بحقه  يطالب  الذي 
تنتخب  الحتالل  دولة  وان  الفل�ضطينية  دولته 
ال�ضالم وبذلك يكون قد  العن�رشية ومل تختار 
واإنهاء  ال�ضالم  لعملية  وفاة  �ضهادة  �ضدرت 
مهددة  ا�ضبحت  كونها  كلها  ال�ضالم  اتفاقيات 
الذي  نتانياهو  وجنون  وتطرف  �ضيا�ضة  بفعل 
يتاجر بالأر�س واحلقوق الفل�ضطينية، ولالأ�ضف 
موؤهلني  الإ�رشائيليني غري  ان  الوا�ضح  من  بات 
لل�ضالم والنتخابات لدى الحتالل ال�رشائيلي 
العرب  �ضد  يعمل  الذي  نتنياهو  انتاج  تعيد 
ت�ضهد  مل  حيث  باملنطقة  ال�ضالم  م�ضرية  و�ضد 

اأي تقدم يذكر يف عهده .
نتنياهو  يقوده  الذي  الليكود  حزب  تقدم  ان 
ال�ضتيطان  فــوز  مت  انــه  يعني  بالنتخابات 
انتخاب  ومت  والعن�رشية  والبارتيد  وال�ضم 
النــتــخــابــات  يف  ــقــمــع  وال ــرن  ــق ال �ضفقة 
قرر  نتنياهو  وان  الت�رشيعية  ال�رشائيلية 
نتائج  وان  والــ�ــرشاع   الحتالل  ي�ضتمر  ان 
املجتمع  ان  تثبت  ال�رشائيلية  النتخابات 
بدل  والحتالل(  )العن�رشية  اختار  ال�رشائيلي 
حزب  تقدم  بعد  الفل�ضطينيني  مع  املفاو�ضات 
اأزرق-  ح�ضاب  على  اليمينية  والكتلة  الليكود 

انتخابات  يف  والي�ضار  الو�ضط  وكتلة  اأبي�س 
. للنتائج الولية  23 وفقا  الـ  الكني�ضت 

جديد  واقع  تعك�س  ال�ضيا�ضية  املوؤ�رشات  ان 
�رشيك  وجود  عدم  �ضت�ضهد  املقبلة  املرحلة  وان 
�ضوف  الفل�ضطيني  وال�ضعب  لل�ضالم  حقيقي 
بحرية  العي�س  ــدم  وع الحــتــالل  ثمن  يدفع 
لنتائج  �ضيكون  وبالتاأكيد  امل�ضري  وتقرير 
جممل  على  وا�ضحة  انعكا�ضات  النتخابات 
هي  مــا  ــم  اله والــ�ــضــوؤال  ال�ضيا�ضي  العمل 
املقبلة  املرحلة  الفل�ضطينية يف  القيادة  توجهات 
وهل لنا ان نبقي ا�ضريين ملوقف نتينياهو الذي 
اي  مينحنا  ومل  املا�ضية  ال�ضنوات  طيلة  جربناه 

�ضيء من حقوقنا ؟
ال�رشوري  من  بــات  مهمة  ملفات  هناك  ان 
ال�رشائيلي  املوقف  يف  التحول  هذا  بعد  فتحها 
والعربية  الفل�ضطينية  الر�ضالة  تكون  وان 
على  العمل  هو  الفل�ضطينية  القيادة  وموقف 
وامل�ضري  الفل�ضطينية  الوطنية  الوحدة  حماية 
والبتزاز  الوهم  وراء  الجنرار  وعدم  امل�ضرتك 
املغلفة  القرن  �ضفقة  وم�ضاريع  ال�ضيا�ضي 
للجعجعة  هنا  جمال  ول  الن�ضاين  بالغالف 
التي  الزائفة  واملقاومة  الرنانة  وال�ضعارات 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  هــدنــة  تفر�س 
على  و�ضعبة  مهينة  نتائجها  كانت  وحروب 
الوطني  والتاريخ  الــ�ــرشاع  معادلة  �ضمن 

لفل�ضطيني. ا
تفر�س  الحتالل  لدى  النتخابات  نتائج  ان 
هذا  ومواجهة  و�ضعبا  جديدا  حتديا  علينا 

يرف�س  ــذي  ال العن�رشي  والقمع  التطرف 
الأحــزاب  وتبارت  الفل�ضطينية  الدولة  قيام 
ال�ضتيطاين  التو�ضع  مزايدات  يف  الإ�رشائيلية 
اظهرت  اإمنا  �ضيء  اأي  الفل�ضطينيني  منح  وعدم 
من  جعل  الــذي  العن�رشي  النحطاط  درجــة 
ارهابيا يدعم وميار�س  الإ�رشائيلي نظاما  النظام 

الرهاب وهو الأ�ضواأ على الطالق .
من  بــد  ل  التطرف  هــذا  مواجهة  اجــل  ومــن 
الوحدة  وجت�ضيد  الوطني  ال�ضعيد  على  العمل 
ول  الحتالل  غطر�ضة  ملواجهة  الفل�ضطينية 
لت�ضكيل  جدية  خطوات  يف  املبا�رشة  من  بد 
الأطــراف  كــل  ت�ضم  وطنية  ــدة  وح حكومة 
العمل  لقادة  فوري  لقاء  وانعقاد  ا�ضتثناء  بال 
ملنظمة  القيادي  ــار  الإط �ضمن  الفل�ضطيني 
دائمة  هيئة  واعتباره  الفل�ضطينية  التحرير 
كافة  يف  املوحد  الفل�ضطيني  القرار  ل�ضياغة 

واخلارجية. الداخلية  املجالت 
ال  كبري  وطني  ا�ضتحقاق  ــام  ام نقف  اننا 
الرئا�ضية  الفل�ضطينية  النتخابات  ــو  وه
مطلبا  لها  التح�ضري  بات  حيث  والت�رشيعية 
لإجــراء  القريب  الأمــد  يف  والتح�ضري  وطنيا 
الوطنية  ال�ضلطة  ملوؤ�ض�ضات  �ضاملة  انتخابات 
والت�رشيعية ومنظمة  الرئا�ضية  فل�ضطني  ودولة 
كبرية  �ضيا�ضة  معركة  اأمام  نقف  واأننا  التحرير 
من  الفل�ضطيني  ال�ضمل  مللمة  وعلينا  وقا�ضية 
اجل مواجهة هذا التطرف والعربدة ال�رشائيلية 
تاريخ  يف  ال�ضعب  الحتالل  انتجت  التي 

الب�رشية.

الإ�سرائيلية النتخابات  يف  القرن  و�سفقة  ال�ستيطان  انتخاب 

خالل جل�سة توعية نظمتها "فل�سطينيات"

هنية يك�سف: رف�سنا دعوات لعقد لقاءات �سرية مع اأمريكا
ال�ضيا�ضي  املكتب  رئي�س  ك�ضف 
هنية،  اإ�ضماعيل  "حما�س"  حلركة 
مع  التعاطي  "رف�ضت  حركته  اأن 
لعقد  الأمريكية  الإدارة  ــوات  دع

لقاءات �رشية".
جاء ذلك يف لقاء مع قناة "امليادين" 
الإعالمي  املكتب  ووزع  اللبنانية، 
على  ن�ضه  "حما�س"  حركة  لرئي�س 

و�ضائل الإعالم.
بيننا  اأن يكون  "رف�ضنا  هنية:  وقال 
لقاءات  اأي  الأمريكية  الإدارة  وبني 
هذه  ــاأن  ب احلــركــة  لقناعة  �ــرشيــة، 
رواية  ل�ضالح  �ضت�ضتثمر  اللقاءات 

تريد اأن متررها وا�ضنطن".
مترير  حاولت  وا�ضنطن  اأن  واأ�ضاف، 
مت  القرن"  "�ضفقة  اإعالن  اأن  رواية 
فل�ضطينية،  اأطــراف  مع  "برتتيبات 
حما�س،  وحركة  املقاومة  خا�ضة 
من  ولكنها  رف�ضها،  تعلن  التي 
الإدارة  مع  جتل�س  الطاولة  حتت 

الأمريكية".
املا�ضي،  الثاين  كانون  يناير/  ويف 
مقرتحة  خطة  وا�ضنطن  اأعلنت 
واإ�رشائيل،  فل�ضطني  بني  لل�ضالم 
عرفت اإعالميا با�ضم "�ضفقة القرن"، 

والتي رف�ضتها "حما�س".

املــزعــومــة،  ال�ضفقة  وتت�ضمن 
�ضورة  يف  فل�ضطينية  دولة  اإقامة 
واأنفاق،  ج�ضور  تربطه  "اأرخبيل" 
القد�س  من  اأجــزاء  "يف  وعا�ضمتها 

القد�س  مدينة  جعل  مع  ال�رشقية"، 
املحتلة عا�ضمة مزعومة لإ�رشائيل، 
فل�ضطينيا  رف�ضا  لقــى  ما  وهــو 

وعربيا واإ�ضالميا ب�ضكل وا�ضع.

اأخبار فل�سطني

حممد يو�سف عبد اجلواد �سما�سنة
وهو  �ضما�ضنة  حممد  الأ�ضري 
غادر   ،1969 العام  مواليد  من 
انتهاء  بعد  الدرا�ضة  مقاعد 
ليلتحق  البتدائية،  املرحلة 
مل�ضاعدة  العمل  ب�ضفوف 
تكاليف  مواجهة  يف  عائلته 
ال�ضعبة،  املعي�ضية  ــاة  احلــي
ــاة زوجــيــة  ــي ولــيــوؤ�ــضــ�ــس حل
جيله. �ــضــبــاب  مــن  ــريه  ــغ  ك
–11–12( يـــوم  فــجــر  ويف 
الحتالل  قوات  دهمت   )1993

 منزل �ضما�ضنة، واعتقلته بعد اأن اعتدت عليه اأمام زوجته واأطفاله.
ذكريات قا�ضية:

ثالث  لديه  ــان  وك عــامــًا،   24 يبلغ  كــان  �ضما�ضنة  اعتقل  حني 
واليوم  ب�ضهرين،  ذلــك  قبل  حلياته  وفــدت  اأ�ضغرهن  زهــرات، 
به  ي�ضتقر  اأن  قبل  ال�ضجون،  بــني  متنقاًل  عمره  مثل  ق�ضى 
ــواد. اجل عبد  �ضقيقه  مع  نفحة  �ضجن  يف  املطاف  نهاية   الأمــر 
الكربى  ابنته  ـــت  زال ل  الــ�ــضــنــوات،  هــذه  كــل  مـــرور  ورغـــم 
ال�ضعبة  الــلــيــلــة  تــلــك  تــفــا�ــضــيــل  ــدا  ــي ج ــر  ــذك ت "�ضفاء" 
ــة. ــع ــراب ــن ال ــض  الــتــي عــا�ــضــتــهــا مـــع عــائــلــتــهــا وهــــي يف �
ملنزلنا  اجلنود  فقد ح�رش  قا�ضية جدا،  "كانت حلظات  وتقول �ضفاء: 
�ضوبوا  حتى  الباب،  اأبي  فتح  اأن  وما  بقوة،  الباب  وطرقوا  فجرا، 
 بنادقهم نحوه، وطرحوه اأر�ضا، واأخذوا ي�رشبونه باأعقاب بنادقهم". 
اجلنود  اأن  لالإعالم"  الفل�ضطيني  "املركز  ملرا�ضل  وت�ضيف 
بدقة،  املنزل  وفت�ضوا  الــعــراء  يف  العائلة  اأفـــراد  جميع  اأخــرجــوا 
معهم. والدها  ويقتادوا  يغادروه  اأن  قبل  كبريا،  ف�ضادا  فيه   وعاثوا 
وبعد  يــومــا،   45 ــدة  م التحقيق  اأقبية  يف  �ضما�ضنة  اأم�ضى 
الحتالل  �رشطة  داهمت  اعتقاله،  على  يوًما  ع�رشين  ــرور  م
ــربت  واأج ـــواد،  اجل عبد  الأ�ــضــري  �ضقيقه  برفقة  جمـــددا،  منزله 
املــنــزل. اأر�ــــس  يف  ــون  ــدف امل الــ�ــضــالح  ــــراج  اإخ عــلــى   �ضقيقه 
حي  يف  م�ضتوطنني  ثالثة  بقتل  امل�ضاركة  تهمة  لالأ�ضري  وجهت 
موؤبدات  ثالثة  بال�ضجن  عليه  وحكم  بالقد�س،  ا�ضكول"  "راموت 
وع�رشين �ضنة، واأثناء وجوده يف �ضجن ع�ضقالن �رشب �رشطيا، فحكم 
 ع�رش �ضنوات اإ�ضافية، لي�ضبح حكمه ثالثة موؤبدات وثالثني عاًما. 

حمنة ومنحة:
لالأ�ضري  فــر�ــضــة  ق�ضوتها  رغـــم  ال�ضجن  �ــضــنــوات  ــت  كــان
داخــل  فح�ضل  التعليم،  مــن  فــاتــه  مــا  لتعوي�س  �ضما�ضنة 
ثم  ومــن  "التوجيهي"،  العامة  الثانوية  �ضهادة  على  ال�ضجن 
البكالوريو�س. �ضهادة  على  وح�ضل  اجلامعي  حت�ضيله   تابع 
الطويلة  الــ�ــضــنــوات  مـــدار  وعــلــى  �ضما�ضنة  ــري  ــض الأ� عائلة 
يــوم،  كــل  يف  حريته  تنتظر  كانت  ـــرش،  الأ� يف  اأم�ضاها  التي 
احلرية  ــاأن  ب اآمنت  بل  بــاًل،  تعره  ومل  املــوؤبــد  حلكم  تلتفت  ومل 
ال�ضجن. داخــل  العمر  هذا  مي�ضي  ولن  املوؤبد،  حكم  عن   �ضتقفز 
كعمرهما،  �ــضــاخ  والــديــه  واأمــــل  ــت،  ــال ط الــ�ــضــنــوات  لــكــن 
ــدة. ــدي ج ل�ضفقة  ـــــالٍن  اإع كــل  مــع  ا�ــضــتــمــات   و�ــضــربهــمــا 
وخالل هذه ال�ضنوات كانت الزيارات هي البل�ضم الوحيد الذي يخفف 
ي�ضلبهم  اأن  قبل  ومنال،  و�ضناء  �ضفاء  وبناته  وزوجته  والديه  اآلم 
اأي�ضًا، فيحرم والدته وبناته وزوجته من روؤيته.  الحتالل هذا احلق 
زوجته،  تره  مل  �ضنوات  ثالث  "منذ  يو�ضف:  احلــاج  والــده  يقول 
اأنا فقط الآن بزيارته، وحني متلك ابنته �ضفاء ت�رشيحًا".  ي�ضمح يل 
وي�ضيف: "قبل اأيام زرت حممد وعبد اجلواد لوحدي، فقد اأ�ضبحت 
الزيارة". من  ممنوعة  العائلة  فغالبية  الآن،  لهما  الوحيد   الأمــل 
يتح�رش  اأن  تعني  فهي  بال�ضهلة،  لي�ضت  نفحة  �ضجن  يف  الزيارة 
معابر  عرب  مير  واأن  لولديه،  �ضينقلها  �ضاّرة  واأخباٍر  مفرح  لكالٍم 
الزيارة،  موعد  ينتظر  الأر�س  على  يجل�س  واأن  والتفتي�س،  الذل 
اأخرياً. ف�ضيدخل  واإل  الأول،  الفوج  يف  �ضيدخل  احلظ  حالفه   واإن 
حالتهما  عن  ولديه  تكتم  هو  يو�ضف  احلــاج  يزعج  ما  اأكــرث  لكن 
اأو  �ضعفًا  له  اأظهرا  اأن  زيــارة  اأية  يف  لهما  ي�ضبق  فلم  ال�ضحية، 
األ�ضنتهما  من  الكلمات  يجرت  اأن  الدائمة  حماولته  رغم  قهراً، 
يعي�ضان. وكيف  اأمرا�ضهما،  حــول  احلــديــث  على   ويجربهما 
بالقول  واكتفيا  �ضيئ،  �ــضــيء  ـــاأي  ب ــخــرباين  ي "مل  ــول:  ــق وي
ال�ضالم". منا  العائلة  اأبلغ  ترافقنا،  دعواتكم  بخري..  ""اأمورنا 
حممد  جنله  منه  يــعــاين  الـــذي  الأمل  اأن  يو�ضف  احلـــاج  يعلم 
ومن  كاملة،  مفا�ضله  يف  اآلم  مــن  يــعــاين  فهو  جـــداً،  كــبــرٌي 
 70% فقد  حيث  عينيه،  يف  م�ضاكل  ــن  وم الدي�ضك،  اآلم 
لذلك. ـــاًل  ب ال�ضجن  اإدارة  تلق  ومل  ــ�ــرشه،  ب م�ضتوى   مــن 
�ضما�ضنة  حممد  الأ�ضري  ا�ضم  كان  الطويلة،  اأ�رشه  �ضنوات  وخالل 
يخرج اإىل ال�ضطح مع كل حديث عن �ضفقة تبادل اأو حملة اإفراجات، 
موؤملة. انتكا�ضة  اإىل  لتتحول  تخيب  كانت  عائلته  واآمال  اآماله   لكن 
يجعل  اأن  تعاىل  الله  على  اآماله  يو�ضف  احلاج  يعقد  ذلك،  ورغم 
القادمة. ال�ضفقة  يف  ا�ضماهما  ي�ضقط  ل  واأن  قريبًا،  بابنيه   لقاءه 

�سحفيون يدعون اإىل زيادة التاأهيل القانوين يف جمال لالإعالم

اإىل  و�ضحافيات  �ضحافيون  دعا 
زيادة تدريبات التاأهيل القانوين يف 
لقانونيني/ات  �ضواء  الإعالم  جمال 
اأو ل�ضحافيني/ات يعملون يف جمال 
وذلك  ال�ضتق�ضائية  ال�ضحافة 
تفادًيا للوقوع يف جتاوزات للقانون 

خالل العمل ال�ضحايف.
ـــك خـــالل ور�ــضــة عمل  ـــاء ذل ج
فل�ضطينيات  موؤ�ض�ضة  نفذتها 
اإعالميات  ملتقى  مــع  بالتعاون 
القانونية  "احلماية  بعنوان  اجلنوب 
لل�ضحافني وال�ضحافيات يف العمل 
وذلك  فل�ضطني"،  يف  ال�ضتق�ضائي 
�ضمن مبادرة "الإعالميات ي�ضائلن 
فل�ضطينيات  تنفذها  التي   ،"4

الرابع على  للعام  اأمان  مع  بالتعاون 
باأهمية  احل�ضور  التوايل.واأو�ضى 
دمج الأجيال خالل العمل على اإنتاج 
نقل  بهدف  ا�ضتق�ضائية  حتقيقات 
اخلربة، وكذلك تكثيف ال�ضغط من 
للعمل  الداعمة  القوانني  اإقرار  اأجل 
حق  قانون  ومنها  ال�ضتق�ضائي 

احل�ضول على املعلومات.
املكتب  مدير  بعلو�ضة  وائــل  وقــال 
اجلل�ضة  بداية  يف  لأمــان  الإقليمي 
ال�رشاكة  فكرة  ر�ضخت  ــان  اأم اأن 
املهتمة  الإعالمية  املوؤ�ض�ضات  مع 
بقيت  لكن  ال�ضتق�ضائي،  بالعمل 
ت�ضاوؤلت كثرية متعلقة بنهج العمل 
معادية  بيئة  وواجه  ال�ضتق�ضائي، 

يف البداية والكثري من الإ�ضكاليات 
لي�س اأقلها مو�ضوع القانون.

ال�ضتق�ضائي  العمل  اإن  واأ�ضاف 
قانوين  هما  عكازين  على  ي�ضري 
الذي  املعلومات  على  احل�ضول  حق 
وال�ضحفية  ال�ضحفي  على  ي�ضّهل 
عن  املبلغني  حماية  وقانون  عملهم، 
تعّر�س  عدم  ي�ضمن  الذين  الف�ضاد 

ال�ضحفي وال�ضهود لالإ�ضاءة.
اأما منى خ�رش من�ضقة فل�ضطينيات 
مبادرة  اإن  فقالت  غــزة  قطاع  يف 
تتجدد  التي  ي�ضائلن  الإعالميات 
للعام الرابع، تاأتي لي�س فقط بهدف 
وازنة،  ا�ضتق�ضائية  حتقيقات  اإنتاج 
بحيث  امل�ضاءلة  قاعدة  لتو�ضيع  بل 
الأخرى  ال�ضحفية  الفنون  ت�ضمل 
مثل التقارير والق�ضة وهذا ينعك�س 
ق�ضايا  تظهري  على  اإيجابي  ب�ضكل 
فرتات  انتظار  دون  امللّحة  النا�س 
املبادرة  اإن  طويلة.واأ�ضافت  زمنية 
تنفيذ  احلايل  عامها  يف  �ضتت�ضمن 
حتقيقات  حــول  م�ضاءلة  جل�ضات 
�ضابًقا  اإنتاجها  مت  ا�ضتق�ضائية 
وهل  متابعتها  متت  كيف  ملتابعة 

ِقبل  من  بجدية  معها  التعامل  مت 
هذه  فجوهر  الخت�ضا�س،  جهات 
تف�ضي  اأن  ميكن  ما  هو  التحقيقات 
اخلدمة  مزودي  اأداء  اإليه من حت�ضني 
ال�ضحافية  للمواطنني/ات.وعر�س 
جتربته  اجلمل  حممد  ال�ضتق�ضائي 
اأكرث  قبل  برز  الــذي  الفن  هذا  مع 
من ع�رش �ضنوات فكان لزاًما عليهم 
خالل  من  ملواكبته  ذاتهم  تطوير 
التدريبات والطالع على ما تنتجه 
ال�ضحافة يف اخلارج والقراءة بعمق 
اجلديد  ال�ضحفي  الفن  هــذا  حــول 
ت�ضاوؤلت  ثمة  اأن  واملهم.واأ�ضاف 
ال�ضتق�ضائي  العمل  حــول  تثار 
احلقل  هذا  يف  العاملني  قلة  اأبرزها 
واخلريجات  اخلريجني  غــزارة  رغم 
ال�ضحافة  خارطة  من  نحن  ــن  واأي
العامل وما م�ضري  ال�ضتق�ضائية يف 
عن  اأمــان  غابت  حال  يف  الفن  هذا 
تواجهه،  التي  والإ�ضكاليات  دعمه، 
املوؤ�ض�ضات  اإىل زيادة انخراط  داعًيا 
ملا  النهج  هذا  تبني  يف  الإعالمية 
العدالة  حتقق  خدمة  مــن  يقدمه 

والنزاهة يف املجتمع.
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تقرير للمركز الدويل لال�ست�سارات القت�سادية اخلليجية:

دول جمل�س التعاون اخلليجي اأكرب املت�سررين
 من كورونا

قراءة/ حممد علي
------------------ 

ــدويل  ال للمركز  تــقــريــر  ويــظــهــر 
ــة  ــادي ــ�ــض ــت ــارات الق ــض ــ� ــت ــض ــال� ل
"العربي  �ضحيفة  ن�رشته  اخلليجية 
ــا  كــورون اأ�ــــرشار  حـــول  اجلديد" 
اأن  اخلــلــيــجــيــة،  ــادات  ــض ــ� ــت ــالق ب
املعاناة  بهذه  �ضت�ضتمر  "املنطقة 
نهاية  حتى  املتو�ضط  املــدى  على 
وقد  اجلاري،  العام  من  الأول  الربع 
وعقب  الثاين.  الربع  اإىل  ثر  الأ ميتد 
م�ضابة  حالت  ظهور  عن  الإعالن 
اخل�ضائر  تقف  مل  بالفريو�س،  موؤكدة 
الــبــور�ــضــات  حــد  عــنــد  اخلليجية 
النفط  اأ�ضواق  اإىل  امتدت  بل  فقط، 

. حة ل�ضيا ا و
ب�ضكل  النفط  اأ�ضعار  وتراجعت 
فيما  الفريو�س،  هذا  انت�ضار  مع  حاد 
والطلب  الطريان  حجوزات  هبطت 
واإىل  من  وال�ضفر  ال�ضياحة  على 
بني  تــراوحــت  بن�ضب  اخلليج  دول 
بيانات  ح�ضب   ،90% اإىل   80%

. يثة حد
اأول  �ضدر،  الذي  التقرير  وحتدث 
دولة  كل  اأ�ـــرشار  عن  مــ�ــس،  اأ من 
ميزانية  اأن  اإىل  �ضار  اأ ذ  اإ حدة،  على 
من  فادح  ب�ضكل  �ضتعاين  الكويت 
الفرتة  خالل  النفط  اأ�ضعار  تراجع 
العام  بنهاية  يوؤدي  قد  ما  احلالية، 
العجز  تــفــاقــم  اإىل  املــقــبــل  املـــايل 
امليزانية  يف  املقدر  من  اأكرث  املايل 
هذا  ي�ضتنزف  وبــالــتــايل  املقبلة، 
للبالد  النقدية  الحتياطيات  العجز 
ال�ضتدانة  ـــة  دوام يف  ويدخلها 

القت�ضادي. والركود 
جل�ضة  الكويت  بور�ضة  و�ضهدت 
التداول،  جل�ضات  اأوىل  خالل  دامية 
عطلة  انتهاء  عقب  املا�ضي،  الأحد 
حيث  البالد،  يف  الوطنية  الأعياد 
باأكرث  لل�ضوق  الأول  املوؤ�رش  انهار 
اإىل  ال�ضوق  دارة  اإ %10، ما دفع  من 

املوؤ�رش  اأ�ضهم  على  التداول  وقف 
جل�ضة  وبنهاية  اجلل�ضة.  نهاية  حتى 
الكويت  بور�ضة  خ�رشت  ــد،  الأح
لتنخف�س  دولر،  مليار   15 نحو 
مليار   115.5 من  ال�ضوقية  قيمتها 
قبل  الثنني  جل�ضة  بنهاية  دولر 
مليار   100 اإىل  لت�ضل  املا�ضي، 
وهذا  الأحــد،  جل�ضة  بنهاية  دولر 
للبور�ضة  انخفا�س  واأكــرب  �ضواأ  اأ
العاملية  املالية  الأزمة  منذ  الكويتية 
�ــرشعــان  ولــكــن   .2008 عــام  يف 
البور�ضة  ــرشات  � ــوؤ م عـــادت  ــا  م
والثالثاء  الثنني  يومي  الكويتية، 
موؤ�رش  وزاد  الرتفاع.  اإىل  املا�ضيني 
بن�ضبة  اأم�س،  الكويتية،  البور�ضة 

املائة. يف   2.28
الو�ضع  يقل  ل  ال�ضعودية،  ويف 
اأكــرب  خ�ضائرها  كانت  بــل  قتامة 
ــث تــعــاين  ــني، حــي ــب ــراق حــ�ــضــب م
من  امل�ضرتين  عــزوف  من  اململكة 
النفط  �رشاء  عن  �ضيا  اآ �رشق  دول 
جمل�س  دول  ــفــط  ون الــ�ــضــعــودي 
هذه  معاناة  ظل  يف  وذلك  التعاون، 
بها  الفريو�س  انت�ضار  من  ــدول  ال
النفط  على  لديها  الطلب  وتراجع 
ال�ضحي  احلــجــر  اأجــــواء  ــل  ظ يف 
املحلي  الناجت  وجاء  تطبقها.  التي 
 0.9 م�ضتوى  مــن  ــل  ق اأ الإجــمــايل 
ال�ضعودية  توقعته  الذي  املائة  يف 

القطاع  ــع  ــراج ت بينما  ر�ــضــمــيــا، 
يف   3.8 ــة.  املــائ يف   3.6 النفطي 
تراجع  البيانات  واأظــهــرت  املائة. 
يف   10.4 ال�ضعودية  ــادرات  ــض �
ب�ضبب  �ضنوي،  �ضا�س  اأ على  املائة 
 14 النفط  ــادرات  ــض � انخفا�س 

ئة ملا با
اأكرب  ال�ضعودية  البور�ضة  و�ضجلت 
القيمة  حيث  من  خليجيا  اخل�ضائر 
املا�ضي  ـــد  الأح يــوم  الــ�ــضــوقــيــة، 
ريــال  مليار   214 تكبدت  حيث 
بيانات  وفــق  دولر(،  مليار   57 (
املوؤ�رشات  ترتفع  اأن  قبل  البور�ضة، 
زاد  ذ  اإ املا�ضيني،  اليومني  خــالل 
ومل  املائة.  يف   2.82 اأم�س،  املوؤ�رش 
مق�ضلة  ــن  م مــــــارات  الإ تــفــلــت 
الأ�ضبوع  بداية  البور�ضة  خ�ضائر 
من  ــذعــر  ال خلفية  عــلــى  ـــاري  اجل
القلق  هو  الأخطر  ولكن  كورونا، 
ا�ضتقبال  احلكومة  انــتــاب  ــذي  ال
خالل   2020 دبي  اإك�ضبو  معر�س 
املقبل،  الأول  ت�رشين  اأكتوبر/  �ضهر 
اأعداد  على  الأحداث  هذه  ثر  توؤ فقد 
مــارات  الإ اإىل  القادمني  ال�ضائحني 

املعر�س. فرتة  خالل 
التي  ــارات،  م الإ جمموعة  وطلبت 
مـــارات  الإ ــريان  ط �رشكة  تتبعها 
العاملة  الكيانات  مــن  والــعــديــد 
اجلوي،  والنقل  ال�ضحن  جمال  يف 

على  احل�ضول  بها،  العاملني  من 
اأجـــر،  دون  ومـــن  ــر  ــاأج ب عــطــالت 
كورونا  فــريو�ــس  انت�ضار  ب�ضبب 
ال�ضفر  حركة  من  نال  الذي  اجلديد، 
ومناطق  التعاون  جمل�س  دول  يف 
اأن  ـــم  ورغ الــعــامل.  ــن  م مــتــفــرقــة 
خ�ضائر  من  فلتت  اأ قطر  بور�ضة 
كانت  نــهــا  لأ ــود  ــض � الأ الأحــد  ــوم  ي
موؤ�رشها  اأن  اإل  ر�ضمية،  عطلة  يف 
اليومني  مدار  على  بالأحمر  تلون 
اأم�س،  من  اأول  تراجع،  ذ  اإ املا�ضني، 
مــ�ــس،  واأ املــائــة،  يف   2.89 بن�ضبة 

املائة. يف   0.4 بنحو 
كيفية  الــرنويــج  مــع  تبحث  ــران  اي

كورونا مكافحة  يف  التعاون 
ــراين  الي اخلــارجــيــة  ــر  وزي تباحث 
هــاتــفــيــا مع  جـــواد ظــريــف  حمــمــد 
اريك�ضون  "اينه  الرنويجية  نظريته 
بني  ــاون  ــع ــت ال حـــول  �ضوريدي" 
فريو�س  مكافحة  جمال  يف  البلدين 

 . كورونا
الذي  الهاتفي  الت�ضال  هذا  ويف 
ـــاء تــبــاحــث  ـــع مـــ�ـــس الرب ـــرى اأ ج
التعاون  حــول  و�ضوريدي  ظريف 
مكافحة  ــال  جم يف  البلدين  بــني 
وجهات  وتبادل  كورونا  فريو�س 
ــر  ـــك. وكـــان وزي الــنــظــر حــول ذل
يف  ات�ضل  قد  اليــراين  اخلارجية 
اعــراقــي  نــظــريه  مــع  �ضابق  ــت  وق
معه  وتباحث  احلكيم  علي  حممد 
العالقات  تــطــورات  ــدث  اح حــول 
كورونا  فريو�س  وتف�ضي  الثنائية 
ــخــاذ الــتــدابــري  ـــرشورة ات ـــدا � واك
لت�ضهيل  ــة  ــزامــن ــت امل املــ�ــضــرتكــة 
كما  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
الظروف  حول  النظر  وجهات  تبادل 
م�ضاعد  وكان  املنطقة.  يف  اجلارية 
ر�ضا  علي  اليراين  ال�ضحة  وزير 
عدد  بان  ام�س  يوم  اعلن  قد  رئي�ضي 
فريو�س  ب�ضبب  البالد  يف  الوفيات 
وامل�ضابني   77 بلغ  قــد  ــا  كــورون

�ضخ�ضا.  435 واملتعافني   2336

التداعيات  ب�سبب  ال�سنوات الأخرية،  الأزمات القت�سادية، خالل  اأكرب  التعاون واحدة من  تواجه دول جمل�س 
فادحة.  خ�سائر  الأ�سواق  خمتلف  تلقت  اإذ  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  تف�سي  على  املرتتبة  ال�سلبية 

نائب  بــني  ا�ــضــدهــا  عــلــى  املناف�ضة 
بايدن  جو  ال�ضابق  المريكي  الرئي�س 
نيل  على  بريني�ضاندرز  والي�ضاري 
وحجز  الدميوقراطي  احلــزب  ت�ضمية 
يف  الرئا�ضي  ال�ضباق  خو�س  تذكرة 
دونالد  البي�س  البيت  �ضيد  مواجهة 

ترامب. 
حققه  الكبري  الثالثاء  يف  كبري  فوز 
الفوز  كان  حيث  �ضاندرز  امام  بايدن 
حليفه يف ثماين وليات وهي فرجينيا 
وتيني�ضي  ال�ضمالية  وكــارولــيــنــا 
واأوكــالهــومــا  واأركن�ضو  ــا  ــام واألب
مقابل  وما�ضات�ضو�ضت�س  ومني�ضوتا 
بريني�ضاندرز  ملناف�ضه  وليات  اأربع 
ويوتا  ــورادو  ــول وك فريمونت  هــي 
ــايــدن  ـــدا ب ـــد ب ــا. وق ــي ــفــورن ــي وكــال
يف  الفوز  من  املزيد  لتحقيق  متفائال 
بايدن:"اإين  وقال  الخرى.  الوليات 
على  كاليفورنيا  جتاه  بالر�ضا  اأ�ضعر 
�ضوف  اللعبة.  يف  تاأخرنا  من  الرغم 
وقد  نرى".  �ضوف  يحدث  ماذا  نرى 
يف  بفوزه  كبرياً  اجنازاً  �ضاندرز  حقق 

اجلائزة  تعترب  التي  كاليفورنيا  ولية 
ت�ضم  ذ  اإ للمر�ضحني  بالن�ضبة  الكربى 

مندوبًا.  415
فاز  فقد  ال�ضتطالعات  وبح�ضب 
ت�ضعة  باأ�ضوات  الآن  حتى  بايدن 
ع�رشة  يف  املــنــدوبــني  مــن  وت�ضعني 
واربــعــني  ت�ضعة  مــقــابــل  وليــــات، 
لبلومبريج  و�ــضــبــعــة  ــدرز،  ــان ــض ــ� ل
ومندوبا  وارن  ليزابيث  لإ واربــعــة 
وبينما  ــارد.  ــاب غ لتول�ضي  واحـــدا 
ــار الــتــقــلــيــدي املــعــتــدل  ــي ــت يــقــف ال
جانب  اإىل  الــدميــقــراطــي  احلــزب  يف 
القوي  ييد  التاأ �ضاندرز  يلقى  بايدن، 
اأع�ضاء  ابــرز  مــن  ــدد  ع جــانــب  مــن 
على  ال�ضاب  اجليل  من  الكونغر�س 
الك�ضندريااأوكازيوكورتيز  راأ�ضهم 
يانا  واأ طليب  ور�ضيدة  عمر  لهان  واإ
�ضاندرز:"اأخربكم  وقــال  بري�ضلي. 
برت�ضيح  �ضنفوز  مطلقة،  بثقة  الليلة 
رئي�س  اأخطر  و�ضنهزم  الدميقراطيني، 

البالد". تاريخ  يف 
ق/د

ــار الــوحــيــد الــعــامــل يف  ــط حــول امل
وقت  يف  طرابل�س،  الليبية  العا�ضمة 
الــرحــالت  جميع  الــثــالثــاء،  مــتــاأخــر 
ب�ضبب  م�رشاتة،  مدينة  اإىل  اجلوية 
ت�ضاعد  بعد  املنطقة  يف  الق�ضف 

الأخرية.  يام  الأ يف  القتال 
والق�ضف  ال�ضواريخ  اإطــالق  وزاد 
الأ�ضبوع  اأواخـــر  يف  املــطــار  بــاجتــاه 
الأمم  جــهــود  ف�ضل  بــعــد  املــا�ــضــي، 
يف  املتحاربة  الأطراف  جلمع  املتحدة 
واأعلن  تقدم.  اأي  حتقيق  يف  جنيف 
غ�ضان  اخلا�س  املتحدة  الأمم  مبعوث 
واأدى  الثنني.  يوم  ا�ضتقالته  �ضالمة 

مطار  اإغالق  اإىل  ال�ضواريخ  اإطالق 
الأخــرية،  ــام  ي الأ يف  مــرارا  معيتيقة 
معظم  اجلوية  الرحالت  تعليق  ومت 
يف  ع�ضكري  م�ضدر  وقــال  الوقت، 
ا�ضتهداف  مت  نـــه  اإ ــرشق،  ــ� ال قـــوات 
وزير  وقال  هناك.  الرتكية  املن�ضاآت 
الوطني،  الوفاق  حكومة  يف  الداخلية 
حكومة  اإن  الأحد،  يوم  با�ضاغا  فتحي 
الدفاع  من  قريبا  �ضتتحول  الوفاق 
قوات  بــعــاد  اإ اأجــل  من  الهجوم  اإىل 

لرويرتز. وفقا  العا�ضمة،  عن  حفرت 
ق/د

جمال  ال�ضعودي  العالمي  �ضورة 
من  الكونغر�س  اىل  عادت  خا�ضقجي 
جمهوريني  باأع�ضاء  حماطة  جديد 
ادارة  لــتــحــرج  كــبــار  ودميــقــراطــيــني 
ترامب  دونــالــد  المــريكــي  الرئي�س 
املعلومات  عن  الك�ضف  ترف�س  التي 
يف  خا�ضقجي  مقتل  ب�ضان  ال�رشية 

ا�ضنطبول. يف  بالده  قن�ضلية 
جلنة  يف  ــي  ــراط ــق دمي عــ�ــضــو  وقـــال 
رون  الــ�ــضــنــاتــور  املــــخــــابــــرات، 
ترامب  ادارة  نــدعــو  وايدن:"نحن 
ما  ــول  ــق ون بــالــد�ــضــتــور  ــزام  ــت ــالل ب
تهرب  هو  للخطر  البالد  اأمن  يعر�س 
بالقوانني  اللتزام  من  ترامب  ادارة 
�ضن  على  ال�ضعودية  �ضي�ضجع  وهذا 
املنتقدين  ال�ضحفيني  �ضد  حملة 
وا�ضع  دعــم  هناك  وباملنا�ضبة  لها، 
والربملان  ال�ضيوخ  جمل�س  قبل  من 
العمل  هذا  على  ال�ضعودية  ملحا�ضبة 
جرمية  يف  املتورطني  وكــل  الهمجي 

خا�ضقجي". قتل 
والدميقراطيني  اجلمهوريني  من  اأع�ضاء 
بن�رش  املطالبة  حملة  قـــادوا  الــذيــن 
بحظر  ترامب  الرئي�س  اتهموا  التقرير 
من  ال�ضعودية  حلماية  التقرير  ن�رش 
الدميوقراطي،  النائب  وقال  املحا�ضبة. 
جدا  الوا�ضح  مالينو�ضكي:"من  توم 
على  المــريكــيــة  الدارة  ت�ضرت  ان 
املــعــلــومــات الــ�ــرشيــة لــعــدم احــراج 
لن  ال�ضعودي  العهد  كويل  �ضخ�س 
ترامب؛  الرئي�س  مع  جيدة  �ضلة  لديه 

الن�ضان  حقوق  جرمية  لي�ضت  هــذه 
جرمية  هي  بل  ال�ضعودية  يف  ارتكبت 
وهــذا  امــريكــي  مقيم  بحق  ارتكبت 
واحلكومات  ال�ضعودية  �ضي�ضجع  ما 
اي  دون  امريكيني  قتل  على  الخرى 
احلقيقي".  التهديد  هو  وهذا  حما�ضبة 
وا�ضنطن  يف  ال�ضحفيني  حماية  جلنة 
اكرب  ثالث  هي  ال�ضعودية  ان  اعتربت 

العامل. يف  لل�ضحافيني  قامعة  دولة 
يف  ال�ضحفيني  حماية  جلنة  مدير  وقال 
جرمية  لدورا:"ان  مايكل  وا�ضنطن، 
اجلرائم  اكرث  من  هي  خا�ضقجي  قتل 
الذاكرة  يف  ال�ضحافيني  �ضد  ب�ضاعة 
القيام  بعد  وال�ضتمرار  الن�ضانية، 
ي�ضجعها  ال�ضعودية  �ضد  ب�ضيء 
اجلــرائــم.  مــن  املــزيــد  ــاب  ــك ارت على 
عن  الك�ضف  املتحدة  الوليات  وعلى 
ان  الكونغر�س  وعلى  ال�رشي  التقرير 
على  ال�ضعودية  حما�ضبة  من  يتاأكد 

. " ميتها جر
عن  عربت  حدود  بال  ال�ضحافيني  جلنة 
يوم  خم�ضمئة  مرور  على  املها  خيبة 
معتربة  خا�ضقجي  مقتل  جرمية  على 
مكتوفة  تقف  لتزال  ترامب  ادارة  ان 
ويل  �ضد  ب�ضيء  تقوم  ان  دون  اليدي 
وامل�ضوؤولني  �ضلمان  بن  حممد  العهد 
كافة  ودعت  اجلرمية  هذه  عن  الخرين 
ال�ضغط  اىل  الــعــامل  يف  احلكومات 
ال�ضحفيني  عن  لالفراج  الريا�س  على 

النظام. �ضجون  يف  املعتقلني 
ق/د

اىل  تتناهى  عندما  التراك  ان  يقال 
بــدون  "طائرة  عــبــارة  م�ضامعهم 
اذهانهم  اىل  يتبادر  ما  اول  طيار، 
وهو  بريقدار"،  "�ضلجوق  �ــضــم  اإ
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  �ضهر 

�ضمية.  ابنته  زوج  اأردوغان، 
ــــان  ــة بـــني �ــضــهــر اردوغ ــالق ــع ال
التراك،  لدى  طيار  بدون  والطائرة 
التقنية،  "بريقدار"  �رشكة  اىل  تعود 
ــــان  ــي ميــلــكــهــا �ــضــهــر اردوغ ــت ال
من  العديد  اثارت  والتي  �ضلجوق، 
املعار�ضة  لدى  ال�ضتفهام  عالمات 
التمويل  طبيعة  ــول  ح الــرتكــيــة، 
بعد  الطائرة  جناعة  و  لل�رشكة  املايل 
وليبيا.  �ضوريا  يف  ال�ضيىء  ادائها 
مبدار�س  تعليمه  تلقى  هذا  �ضلجوق 
باإ�ضطنبول  المريكية  روبـــرت 
معهد  من  املاجي�ضتري  على  وح�ضل 
للتكنولوجيا  "ما�ضات�ضوت�س" 
مبعهد  الــدكــتــوراه  ــدء  وب باأمريكا 
عن  مــريــكــا  بــاأ الــتــقــنــي  جــورجــيــا 
ولكنه  طيار  بدون  طائرات  م�رشوع 
ليعمل  تركيا  اىل  وعاد  يكملها،  مل 
قام  حيث   ، "بريقدار"  �رشكة  يف 
اعالم  و�ضائل  تنقل  كما  باخرتاع، 
بدون  طائرة  اردوغــان،  من  مقربة 

"بريقدار". ا�ضم  عليها  اطلق  طيار 

ــوايل  امل العـــالم  روايـــة  ان  يــبــدو 
جذريا  تختلف  وحزبه  لردوغــان 
وطائرته  و�رشكته  �ضلجوق  عــن 
املعار�س،  الــرتكــي  ــالم  الع مــع   ،
احلمراء  اخلطوط  ينتقد  بــداأ  الــذي 
الرتكية  ال�ضلطات  تفر�ضها  التي 
وطائرته،  و�رشكته  �ضلجوق  حوله 
اعالمية  و�ضيلة  اي  تتعر�س  حيث 
مبجرد  ــالق  الغ وحتى  لل�ضغوط 
ــا لــلــعــالقــة بــني �ــرشكــة  ــاده ــق ــت ان
على  الرتكية.  واحلكومة  �ضلجوق 
ن�رشت  احلــ�ــرش  ل  ــال  ــث امل �ضبيل 
تقريرا  الرتكية  "بريجون"  �ضحيفة 
من  ت�ضنع  "احلرب  عــنــوان،  حتــت 
اآخرين  من  وت�ضنع  �ضهداء  الفقراء 
ثرياء"، تطرقت فيه اإىل �ضخ وزارة  اأ
دولر  مليون   36 الرتكية  الدفاع 
ــان  اأردوغ الرئي�س  �ضهر  ل�رشكة 
�ضحيفة  �ــضــمــيــة.  ــه  ــت ــن اب زوج 
الدفاع  وزير  عن  نقلت  "بريجون" 
ي�ضيك،  اإ فكري  ال�ضابق  الرتكي 
اأردوغــان  بتحويل  �ضمنيا  ــراره  ق اإ
اإىل  دولر  ــف  ل اأ و77  مليون   36
التي  التقنية،  "بريقدار"  �رشكة 
بريقدار  �ضلجوق  �ضهره  يرتاأ�ضها 
م�ضرية.   طائرات   6 على  للح�ضول 
مو�ضوعيته  رغم  "بريجون"  تقرير 

و�ضائل  غ�ضب  ثــار  اأ و�ضفافيته 
ومنها  للحكومة،  موالية  ــالم  اإع
ال�ضلطات  طالبت  التي   ،24 قناة
وعدم  ال�ضحيفة  باغالق  الرتكية 
�ضحيفة  نقلت  الوقت،كما  ا�ضاعة 

الرتكية. "زمان" 
املــ�ــضــريه  "بريقدار"  ـــرات  ـــائ ط
ت�ضاقطت  �ــضــلــجــوق  ل�ضاحبها 
القليلة  اليام  خالل  ملفت  وب�ضكل 
قبل  من  ادلب  �ضماء  فوق  املا�ضية 
حيث  ل�ضورية  اجلوية  الدفاعات 
المــر  الن،  اىل  منها   6 �ضقطت 
امكانيات  حول  ال�ضكوك  اثار  الذي 
فيها  �ضكك  التي  الــطــائــرة،  هــذه 
"بتي�ضيديا�ضتيما"  موقع  قبل  من 
ــراجــع  ــن امل ــرب م ــق خـــبـــاري امل الإ
الذي  ثينا،  اأ يف  والأمنية  الع�ضكرية 
وكثرية  داء  الأ �ضعيفة  اعتربها 
وثيقة  اىل  ا�ــضــتــنــادا  الأعـــطـــال، 
ــن قــبــل اجلـــرنال عــوين  مــوقــعــة م
الرتكي  اجلي�س  اأركان  رئي�س  اآنغون 
ع�ضكريني  اىل  بال�ضافة  حينها، 
وبعد  ثناء  اأ اليونان  اإىل  فروا  تراك  اأ
تركيا  يف  الفا�ضل"  "النقالب 

.2016 يوليو  منت�ضف 
املرا�ضالت  اأن  عن  ك�ضفت  الوثيقة 
بال�ضيانة  املخت�ضة  اجلــهــات  مــع 

ل  الأعــطــال  بع�س  اأن  اإىل  انتهت 
 45 فرتة  مرور  قبل  اإ�ضالحها  ميكن 
تتعطل  ا�ضالحها  بعد  وحتى  يوما، 
اي�ضا  الوثيقة  وك�ضفت  جديد.  من 
على  ال�ضخ�ضي  التاأثري  حجم  عن 
من  الــرتكــيــة  �ــضــلــحــة  الأ مبيعات 
هــذا  تناف�ضية  ــاوؤل  ــ�ــض وت جــهــة، 
كرثة  ب�ضبب  الطائرات  من  النوع 
وحتدثت  ثانية،  جهة  من  الأعطال 
تــركــيــا  يف  �ــضــيــا�ــضــيــة  ـــاط  ـــض اأو�
الأ�ضلحة  يف  تــّربــح  �ضبهات  عــن 
�ضلجوق  �ــرشكــة  تنتجها  ــي  ــت ال
ال�ضلطات  ان  املــعــروف  بــريقــدار. 
اآنغون  اجلـــرنال  اعتقلت  الرتكية 
الفا�ضلة  النقالبية  املحاولة  بعد 
قبل  بد  املوؤ بال�ضجن  عليه  وحكمت 
�ضنتني  بعد  لكن  �ضاحته  تربئ  اأن 
ف�ضل  الق�ضبان.  وراء  ق�ضاهما 
�ضداه  و�ــضــل  "بريقدار"  طــائــرة 
قــوات  ا�ضقطت  ليبيا،حيث  اىل 
طائرتني  �ضاعة   24 ــالل  خ حفرت 
يوؤكد  ما  وهو  "بريقدار"،  طراو  من 
الف�ضل  ليبية  اعالم  لو�ضائل  وفقا 
من  ــي  ــرتك ال لــلــنــمــوذج  الــذريــع 
حتاول  والتي  طيار  دون  الطائرات 

للعامل. ت�ضويقها  نقرة  اأ
ق/د

بايدن يقلب الطاولة على �ساندرز 
يف الثالثاء الكبري

ليبيا حتول الرحالت اجلوية
 من طرابل�س اإىل م�سراتة و�سط ق�سف 

مكثف

اأزمة املعلومات ال�سرية عن مقتل 
خا�سقجي تع�سف برتامب

الطائرة املُ�سرّية "بريقدار" ل�ساحبها �سلجوق �سهر اأردوغان
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َعـ�سـراتي ال�َسـيـخ م�سرية زاوجت بني الطبيب و الكاتب 
حفي  ال�سُ

ل.نــاجي 
---------------------------

َعـ�سـراتي  للدكتور  التعليمي  امل�سار 
ل�َسـيـخ ا

حيث   ، املا�ضي  القرن  �ضتينات  بداية  كــان   
وهــران،  ثم  بغليزان  املعلمني  مبدر�ضة  التحق 
مثل  �ضاتذة  الأ كبار  من  التاريخ  و  العربية  نهل 
لي�ضتغل  الله،  رحمه  بوعزيز  يحي  الدكتور 
رغم  ب�ضعيدة.  للريا�ضيات  �ضتاذا  فاأ معّلما 
بكلية  لاللتحاق  بالغ   طموح   يحذوه  كان  ذلك 
 1974 �ضنة  بوهران  الطب  بكلية  فالتحق  الطب 
بعد  و   ،  1979 �ضنة  عاما  طبيبا  منها  ليتخرج 
نذاك  اآ الأ�ضنام  مدينة  م�ضفى  راأ�س  على  تعيينه 

م�ضقط  اإىل  للعودة  والدته  مر�س  ا�ضتدعاه 
مدينة  مب�ضت�ضفى  عاما  طبيبا  لي�ضتغل  راأ�ضه  
 ،1983 �ضنة  اخلا�ضة  عيادته  يفتتح  ُثم  ـَّ�س  البي
و  ــريي  اخل بالعمل  اإ�ضهامات  لــه  كانت  كما 

. اجلمعوي 
الإعالمي  ال�َسـيـخ  َعـ�سـراتي 

ي�ضكن  كان  ال�ضحافة  و  بالأدب  اهتمامه  لأن 
ال�ضحفية  الكتابة  ملكة  لديه  لتتفتق   ، خواجله 
جريدة  �ضفحات  عـلى  للعيان   برزت  التي  و 
خالل  من   2000 الـ  �ضنوات  اليومي  ال�رشوق 
الذي  و   " ـَّــاط  ال�ضب يف  حجرة   " البارز  عموده 
ليكون  العنوان  نف�س  يحمل  ُكتيب  يف  جمعه 
اجلزائِر  واقَع  حتليِل   عن  يبحث  من  لكل  مرجعا 
�ضجل  كما   . اجتماعيا  و  �ضيا�ضيا  و  ثقافيا 
ال�َضـيـخ  َعـ�ضـراتي  العالمي  و  الطبيب  قلم 
يف  بالفرن�ضية  و  العربي  القد�س  مبوقع  توقيعه 
جريدة  �ضفحات  على  ُموؤخرا  و  وهران  يومية 

 . بالعربية  احلياة 
 : الفقيــد  عن  قالوا 

 - ُمثقف   ( ـَـد  حُمم الدين  تــاج 
بولية  التكوين  و  الت�سغيل  مدير 

 : ) ـَـ�س لبيـ ا
ع�رشاتي  الدكتور  مل�ضرية  اأُ�ضيف  َع�ضاين  ما 
خ�ضاله  عن  اأحتدث  اأن  �ضوى  باملحطات  احلافلة 
بوالديه  بره  و  بعائلته  تعلقه  يف  خا�ضة  و  النبيلة 

. مثله  رجل  على  غريبا  لي�س  هذا  و 
الُنــوري   احلــاج  املُجــاهد 

�ضنة  ُمنذ  حاليا  و  �ضابقا  املرحوم  جار  ب�ضفتي 
كما   ، الحرتام  و  الُود  �ضوى  منه  اأر  مل  و   1988
�ضباقا  كان  فهو   " امل�ضــاكني  اأب   " نه  باأ اأ�ضهد 
ُذخرا  ذلك  له  يكون  اأن  الله  ن�ضاأل  و  اخلري  لفعل 

. اآخرته  يف 

حافلة  �سائق  ح�سيني  ُعــمر 
الفقيد   درب  رفيق  و 

َعـ�ضـراتي  درب  رفيق  ل�ضنوات  و  كنت  نــا  اأ  
رحالته  اأذكر  زلت  ما  و   ، يافعا  كان  ُمذ  ال�َضـيـخ 
كانت  قد  و  وهران  جامعة  قا�ضدا  باحلافلة  معي 
الواعي  و  املُثقف  ال�ضاب  ذلك  مالمح  عليه  تبدو 
�ضوؤون  بكل  احلديث  يف  معك  يخو�س  هو  و 
ال�ضاعر  قال  مما  اأكرث  رثائه  يف  اأزيد  ولن   . احلياة 
و  َلـلحــاد     تغطيه�س  ما  ال�ضايع  ال�ضم   "
حتى  ال�ضادة  و  انعـد     ي�ضقا�س  ما  كثري  الأبطال 

 " �ضيــاد  اأ يبقاو  موتهم  يف 

عن  زادت  ملدة  الثقافية  ال�ساحة  عن  غّيبه  ُع�سال  مــر�س  بعد  ال�َسـيـخ  َعـ�سـراتي  الإعالمي  و  الطبيب  غادرنا   ، �سنة   71 ناهز  عمر  عن 
اأِلف احل�سور و دعم الفعاليات الثقافية و الفكرية ، و كثريا ما ُي�سجل ح�سوره بالنقا�س و التحليل حتى على �سفحته  ن�سف �سنة وهو الذي 

الفي�سبوكية و التي اأ�سبحت مرجعا للكثري و هي ُتوؤرخ مل�سرية ُمثقف َقـلَّ نظريه . 

�سكنت خواجله  وال�سحافة  الأدب   

ال�سينما" قاعات  "و�سعية 

متحف  منتدى  من  الول  العدد  ناق�س 
ال�ضينما  قاعات  "و�ضعية  ال�ضينما 
نظم  لقاء  خــالل  ــك  وذل اجلزائر"  يف 
بح�ضور  العا�ضمة  �ضينماتك  بقاعة 

ال�ضابع. الفن  وع�ضاق  خمت�ضني 
ال�ضحفي  املنتدى  ا�ضت�ضاف  ــد  وق
وامل�ضور  لوحال  الدين  نور  والكاتب 
ــزر  ــت ــي ــفــان زوب ــي ــت ــض ــي � ــض ــ� ــرن ــف ال
عن  للحديث   Stephan Zaubitzer
الرجلني  ان  و  خا�ضة  الإ�ضكالية  هذا 
التي  بال�ضينما  ولعهما  يف  ي�ضرتكان 

. مثرية  عوامل  اإىل  بروادها  ت�ضافر 
ــة  و قــد تــطــرق كــل واحـــد مــن زاوي
للمو�ضوع  نظره  وجهة  و  تخ�ض�ضه 
�ضاحب  لــوحــال  ال�ضيد  ــز  رك حيث 
ال�ضينما"على  دور  لننقذ   " كتاب 
�ضبكة  اليها  اآلت  التي  املزرية  احلالة 
اأن  وذكر  العر�س(.  )دور  ال�ضتغالل 
ال�ضتقالل  بداية  اجلزائر كانت متلك يف 

. قاعة  ال500  يقارب  ما 
اأ�ضبح  حتى  العدد  هذا  اليوم  وتقهقر 
على   يتوفر  ل  عملي  هو  مما  منه  القليل 
. ال�ضتقبال"  و  العر�س  �رشوط  "اأدنى 
عر�ضه  يف  ــوحــال  ل ال�ضيد  ــضــدد  و�
هذه  نال  الذي  الكبري  الإهمال  على" 

يف  م�ضريي  دور  لها  التي  القاعات" 
بني  "هي همزة و�ضل  لأنها  الفيلم  حياة 

. اأو�ضح  كما  املتلقي"  و  الإنتاج 
و  احلنني  من  بكثري  الكاتب  وا�ضتعاد 
التي  املراحل  الوقت  نف�س  يف  املرارة 
خا�ضة  الــفــ�ــضــاءات  ــذه  ه بها  ــرت  م
خوا�س  من  لها  امل�ضرية  اجلهات  تغيري 
البلديات  ثم  عمومية،  موؤ�ض�ضات  اىل 
املنا�ضب  ــل  احل اإىل  الــو�ــضــول  دون 

. ح�ضبه 
ــن بــني الــنــقــاط الــهــامــة الأخـــرى  وم
ا�ضتعرا�ضه  يف  املتحدث  اأثارها  التي 

حتطيم  ــدور  ال لهذه  ــزري  امل للو�ضع 
وحتى  حمـــالت  اإقــامــة  و  بع�ضها 
حتويل  و  مكانها  لل�ضيارات  مرافئ 
اإعــطــاء  دون  اأخـــرى  قــاعــات  ن�ضاط 
لهذه  املتميز  املعماري  للجانب  قيمة 
فنية  حتف  بع�ضها  تعد  التي  القاعات 
الديكورات  اأو  املعمار  ناحية  �ضواء من 

. الداخلية 
متثله  كانت  مبا  لوحال  ال�ضيد  وذكــر 
حركة  و  ن�ضاط  من  الف�ضاءات  هذه 
عدة  .و�ضاق  الكربى  املدن  يف  خا�ضة 
اأحياء  القاعات يف  تهدمي هذه  اأمثلة عن 

كان  الذي  بلوزداد  حي  مثل  العا�ضمة 
ال�ضينما  ــدور  ل كبري  بتواجد  يتميز 
دور  زوال  اأخــرى  اأحياء  عرفت  .كما 

. احلرا�س  حي  مثل  العر�س 
الكتابات  لقلة  اأخرى  جهة  من  وتاأ�ضف 
من  خا�ضة  اجلزائر  يف  ال�ضينما  عن 
كما  غادر  حيث  ال�ضينما  �ضناع  قبل 
يرتكوا  ومل  املبدعني  من  الكثري  قال 

. اأعمالهم  و  ال�ضينما  عن  كتابات 
�ضتيفان  الفرن�ضي  امل�ضور  ــدم  وق
بال�ضور  عر�ضا  جهته  من  زوبيتزر 
يف  ال�ضينما  دور  عن  الفوتوغرافية 
.و  العربية  الدول  من  عدد  و  اجلزائر 
القاعات  لهذه  العا�ضق...  هــذا  ركــز 

. املتميزة  املعماري  جانبها  على 
مناذج  البداية  يف  امل�ضور  وا�ضتعر�س 
و  م�رش  من  كل  يف  العر�س  دور  من 
حر�س  و  املغرب.  و  تون�س  و  لبنان 
هذه  ــراز  ب اإ على  ت�ضويره  طريقة  يف 
باإ�ضكالها  واجلذابة  الفخمة  البنايات 

خمتلفة. زوايا  من  و  املتنوعة 
بطريقة  كبرية  باآلة  الت�ضوير....  وجاء 
جماليات  حتمل  فنية  كال�ضيكية 
هذه  مكانة  و  قيمة  الورق  على  جت�ضد 

. الف�ضاءات 

اأعماله  بع�س  يف  امل�ضور  عمد  وقد 
املعماري  الن�ضيج  من  جانب  اإظهار  اإىل 
هذه  بها  تتواجد  التي  املدن  و  لل�ضوارع 
هناك  اأن  ال�ضاأن  هذا  يف  وقال  الدور. 
اأمناط  و  طريقة  يف  الت�ضابه  من  الكثري 
اأ�ضماء  يف  اأي�ضا  و  الدور  هذه  ت�ضييد 
هذه القاعات خا�ضة يف املغرب العربي 
الف�ضاءات  هذه  لبقاء  كثريا  وتاأ�ضف   .
يق�ضدها  اأحـــدا  "ل  �ــضــاغــرة  ــيــوم  ال
فقط  الواجهة  ال  منها  يبق  مل  واأحيانا 
"..وحر�س  خراب  هي  بالداخل  بينما 
لدور  خ�ض�س  الذي  اجلزء  يف  امل�ضور 
الفن  بــراز  اإ على  اجلزائر  يف  ال�ضينما 
كل  يف  الدور  لهذه  اجلذاب  املعماري 
مركزا  وهران.  و  اجلزائر  مدينتي  من 
و  الداخلية  الديكورات  بع�س  على 
التي  القاعات  لتلك  اجلميلة  لــوان  الأ
اإليها  يحن  اإطــالل  اىل  بع�ضها  حُتول 

. روادها 
على  احلا�رشين  من  املتدخلون  لــح  واأ
لأنها  القاعات  بهذه  الهتمام  �رشورة 
ال�ضينما  �ضنع  عملية  يف  هامة  ركيزة 
عملية  يف  الطرق  اأجنع  عن  البحث  مع 

ال�ضبكة. هذه  ت�ضيري 
ق/ث
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قوالب  الُعجالة  هذه  يف  تعنيني  لي�ضت 
تهوميات  ول  ــدة،  ــام واجل اجلـــادة  البحث 
املفاهيم التي مل حتقق الإجماع يوما ما، ول 
تلك العبارات ال�ضخمة اجلوفاء التي تقطع 
مفهوم  عن  بحثا  وفيافيه  الفكر  ــوادي  ب
�ضامل وكامل للحداثة، فهذا مل يعد جمديا 
التي  الثالثة  الألفية  عتبة  نتخطى  ونحن 
من  ولكن  احلداثة،  بعد  ما  بلهجة  تتحدث 
اأننا كعرب تكلمنا  الواجب اأن نِقر ونعرتف 
ومالأنا  قبلها  وما  بعدها  وما  احلداثة  يف 
عجزنا  حني  يف  و�ضجيجا،  �ضياحا  الدنيا 
يوؤ�ض�س  ــد  واح حداثي  ن�س  ــاب  اإجن عن 
لدخولنا احلداثة وتعاطي العي�س يف كنفها.
بودريارد"  "جون  مع  �ضاأردد  فاإنني  ولهذا 
تاريخي  تغري  ب�ضاطة  بكل  هي  احلداثة  اأن 
وهذا  الذهنيات؛  يف  �ضامل  وتبدل  كامل 
اخليبة  ــرشاك  � يف  لإيقاعنا  ــاٍف  ك ــده  وح
الوجودية  ماآ�ضينا  عن  نتكلم  واخلجل.لن 
اإىل  بنا  دفعت  التي  اخلــا�ــرشة  وحروبنا 
الأ�ضياء  خارطة  من  واأخرجتنا  الهام�س 
ل  رهيبة  فكرية  �ضجون  يف  بنا  واألقت 
تقوى حتى على التعامل ال�ضليم مع القدمي 

الذي يحوي الغث وال�ضمني.
منديز"  "�ضام  لـ   1917 فيلم  �ضاهدت 
اخلا�ضة  الأو�ضكار  جوائز  اإحدى  حاز  الذي 
مني  وبلغت  ال�ضينمائي،   2019 مبو�ضم 
النف�س  تهتز  فكيف  مبلغ،  كل  الده�ضة 

اأثناء  جنديني  لق�ضة  املعا�رشة  الإن�ضانية 
الكارثة  الأوىل وتعمى عن  العاملية  احلرب 
الإن�ضانية التي وقعت يف العام نف�ضه وهي 
ن�ضف  م�ضت  التي  الإ�ضبانية  النفلونزا 
 100 وقتلت  الأر�ضية  الكرة  ل�ضكان 
اخلوامت"  "�ضيد  �ضمري  اأن  اأم  اإن�ضان،  مليون 
اأجنلو�ضك�ضوين  هو  ما  لكل  اإل  يهتز  ل 

ولتذهب بقية العامل اإىل الياأ�س!.
عرب  العامل  كبار  علينا  تاآمر   1917 يف 
نف�ضه  العام  ويف  بيكو،  �ضايك�س  اتفاقية 
و�ضل ثوار رو�ضيا اإىل �ضدة احلكم ون�رشوا 
ظللنا  ذلك  ومع  اأهلها،  وف�ضحوا  الوثيقة 
البخاري  �ضحيح  نقراأ  بلهنية  يف  نياما 
وكاأنه  املعارك  به  ون�ضتفتح  رم�ضان  كل 
حتمله  هارون  واآل  مو�ضى  اآل  ترك  مما  بقية 
منيعا  �ضدا  الوقوف  اإل  لنا  َهمَّ  ل  املالئكة، 
يكونوا  مل  الذين  احلداثة  ر�ضل  كل  اأمــام 
يكونوا  مل  ولكنهم  بالطبع،  مالئكة 

�ضياطينا كذلك.
م�ضطفى  العرب،  هيغو  فيكتور  تــويف 
يف  يرحل  فرتكناه  املنفلوطي،  لطفي 
الوثن  بحمد  ن�ضبح  وذهبنا  رهيب  �ضمت 
الأخري بعد  اإىل مثواه  ن�ضيعه  �ضعد زغلول 
الطهطاوي  رفاعة  اأوراق  بكل  رمينا  اأن 
�ضلة  يف  الــرازق  عبد  م�ضطفى  وال�ضيخ 
اجلهل،  فينا  ت�ضتفز  اأوراق  لأنها  املهمالت 
ال�ضيخ  اأوراق  كانت  واملر�س....كما  الفقر 

حممد عبده ت�ضفع كربياءنا املزعزم.
توافقا  حتقق  مل  اإن  لها  معنى  ل  احلداثة 
وتالوؤما وتطابقا بني ثقافة علمية وجمتمع 
حلظة  حتــل  وهنا  اأحـــرار،  واأفـــراد  منظم 

اأرخميد�س ون�ضيح جميعا : اأوريكا اأوريكا 
نحن  وهل  علمية،  ثقافة  منلك  اأوريكا.فهل 
اأحرار  اأفراد  نحن  وهل  منظمة  جمتمعات 

ابتداء ؟!.
اأن  يثبت  املا�ضي  يف  الب�ضيط  احلفر  اإن 
موجوة  كانت  احلداثة  �ضوؤال  على  الأجوبة 
ل  لأنها  تغييبها  مت  ولكن  غائبة  تكن  ومل 

تروق لأحد.
ل�ضت اأفهم كيف نهاجم الدكتور طه ح�ضني 
لأنه كتب "يف ال�ضعر اجلاهلي" ونعمى عن 
وم�ضمونا  �ضكال  جديدة  كاملة  منظومة 
ال�ضعر  نفائ�س  حول  مقالته  يف  ج�ضدها 
والتي  اأحد  عنها  يحدثنا  مل  التي  اجلاهلي 
"ال�ضيا�ضة" و"اجلهاد" ثم جمعها  ن�رشها يف 
الذي  الأربعاء"  "حديث  اجلميل  كتابه  يف 
الالمادي  ــرتاث  ال يف  عميقا  حفرا  كــان 
تخرجهم   جديدة  لنظرة  ويوؤ�ض�س  للعرب 
نح�رش  اأفهم كيف  النق�س.ل�ضت  عقدة  من 
الرعاة"  "اأغاين  يف  ال�ضابي  القا�ضم  اأبــا 
اخليال   " املبهر  املركزي  ن�ضه  عن  ونعمى 

ال�ضعري عند العرب".
ــد  ــم ــر اأح ــاع ــض ــ� ــى ال ــك ــت ــض ــا ا� ــامل ــط ل
ال�ضعرية  غربته  من  �ضعيد"اأودوني�س" 
و�ضط اأهله وذويه، دون اأن يدرك اأنه اأ�ض�س 
لثورة كاملة �ضد الرتاث القاتل الذي كبلنا 
قرونا طويلة من خالل اطروحته للدكتوراه 
املو�ضومة بـ " الثابت واملتحول" التي قلبت 

الطاولة على راأ�س اجلميع.
تعاد  اأن  يجب  العرب  عند  احلداثة  �ضوؤال 
بني  لل�رشاع  م�ضمونا  يكون  فال  �ضياغته 
بكل  ن�ضاأل  اأن  يجب  بل  واحلديث  القدمي 

هذا  النا�س  يوم  اإىل  نزال  ل  ملاذا   : �ضجاعة 
نحتفي باملوت بدل احلياة مع اأن العك�س هو 

ال�ضحيح ؟!.
من  الهائل  الكم  هــذا  يف  يكمن  ــواب  اجل
موؤجلة  �ضعادة  يتكلم  الذي  الزيف  تراث 

و�ضقاء مقيم هو �رشيبة تلك ال�ضعادة.
ما  التنوير  اأنتلجا�ضيا  بها  قامت  ما  وكل 
ومع  حداثيا  عمال  ولي�س  حتديث  اإل  هو 
والت�ضييق  القمع  ن�ضيبها  كانت  ذلــك 

والتهمي�س وقنعت من الغنيمة بالإياب.
وما  اآخر،  �ضيء  والتحديث  �ضيء  احلداثة 
ي�ضري  ل  التاريخ  اأن  نفهم  اأن  اإل  علينا 
جزافا ح�ضب الرغبات وال�ضدف والنزوات 
والأهواء، فهو يتقدم اإىل الأمام ول يتوقفـ 
يف  ما  كل  وهذا  نتقادم  اأو  نتقدم  اأن  فاإما 

املو�ضوع.
اأديبنا  كتبه  ما  اآخر  "�ضيمرغ"  رواية  كانت 
وعيه  كامل  وهو يف  ديب"  "حممد  الراحل 
بعد  ما  ن�س  اأكرب  وهي  الأدبــي،  ون�ضجه 
يتم  وفيه  العرب  ينتجه  وا�ضح  حداثي 
الإتكاء على املا�ضي لر�ضم معامل امل�ضتقبل 
ولو من خالل �ضحر الأ�ضاطري...ولو اقتفينا 
ال�ضيء  لأنتجنا  اأخــرى  جمــالت  يف  اأثــره 
املوؤ�ض�ضات  عن  نتكلم  اأن  بــدل  الكثري. 
الفكرالنا�ضئ   عن  نبحث  دعونا  النا�ضئة 

املن�ضئ لها فال ح�ضارة من غري قيم.
�ضحاياه  ي�ضطاد  لدينا  احلداثة  �ضوؤال  اإن 
نعرف  وقد ل  ر�ضمي �ضارم،  تكتم  و�ضط 
�ضحاياه اإل بعد عقود يف مذكرات �ضخ�س 
يف  وخباأها  املخاوف  تلك  عاي�س  هام�ضي 

اأوراقه. تفا�ضيل 

كل  قائمًا.  يعد  مل  والتكتم  ال�ضمت  عامل 
الأ�رشار من�ضورة على حبال الإنرتنت. لكن 
املخيف هو اأن و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
األغت  وال�ضدود  احلــدود  هيبة  األغت  التي 
اأي�ضًا كل رقابة على الإ�ضاعات واملبالغات 
نا  اإنَّ والت�ضليل.  التخويف  و�ضيناريوهات 
والفيديوهات  الر�ضائل  من  اأنهار  ــام  اأم
اأ�ضعب  وما  ال�ضاعة.  مــدار  على  ق  تتدفَّ
والأمر  دقته.  اأو  الكالم  �ضحة  من  التاأكد 
مقلق حني يتعلَّق بوباء مل تنجح املختربات 
انت�ضاره،  واأ�ضباب  اأ�ــرشاره،  ف�س  يف  بعد 
يف  املعلقة  الأ�ضئلة  عالجه....وباء  وطرق 

ع�رش القرية الكونية.
من  بدَّ  ل  ال�ضائد،  الذعر  من  الرغم  وعلى 
القاتل  لي�س  اجلديد  فالقاتل  الواقعية. 
اإذا  التوا�ضع،  �ضديدة  اأرقــامــه  الكبري. 
املفتوحة  الدموية  املطاحن  ِقي�ضْت بح�ضيلة 
الدول  حروب  بلداننا.  يف  م�رشاعيها  على 
والتدخالت  املثقوبة  واخلرائط  املتاآكلة 

وال�ضتباحات. 
حجم  لكن  ب�ضٌع،  قــاتــٌل  احلــداثــة  �ــضــوؤال 
التي  املذابح  حجم  اإىل  يرتقي  ل  جرائمه 
العامل  ليَت  ى منها.  تبقَّ اأو ما  بلداننا،  ترّوع 
اأمواج الكراهيات  يرفع �ضوته متحداً �ضد 
وال�ضيا�ضات  املفتوحة،  الب�رشية  وامل�ضالخ 
املغرورة التي متطر دمًا فوق البالد املفككة.
ل  اجليل  هذا  اأن  يقول  النفق  اآخر  ال�ضوء 
ويخرج  اجلدات  وق�ض�س  بالأحاجي  يوؤمن 
ويوؤ�ض�س  املــوت  ليتحدى  ال�ضارع  اإىل 
للحياة وهنا يكمن اجلواب ال�ضايف والكايف 

عن ال�ضوؤال املحرق.

ــو نــقــطــة  يف بــحــر خــطــورة،  ولــكــن ه
ونازية،  وفا�ضية،  وهمجية  ووح�ضية، 
الحتالل   وبط�س  و�ضادية،   وعن�رشية، 
الكونيايل   ال�ــضــتــيــطــاين  ــاليل  ــح الن
ول�ضنا  املحتلة!!؛  فل�ضطني   يف  اليهودي 
اأوقح،  هم  بل  بذلك  ن�ضفهم  حينما  ُنّغايل 
واأقبح ، واأحقر  من ذلك؛ اإُن الحتالل   عدو  
القردة،  واخلنازير،   اأحفاد  م   الن�ضانية، وُهْ
وقتلة النبياء، واملر�ضلني، واأعداء ال�ضالم، 
 ، ال�رش  واأباطرة  والب�رش   احلجر،   وقتلة 
العامل،  يف  والقتل  والدعارة،  والف�ضاد، 
واملواثيق،  العهود،   نق�س  اأ�ضياد   وُهم  
يف   املُف�ضدُون  الأفــاق،  �ُضذاذ    ، والّغدر 
بط�ضِهْم،  ُقوة   ورغم  املعمورة!؛  مناحي 
لقد   �ضتي"،   وقلوبهم  جميعًا  حت�ضبُهم 
اأهلها  ـــرشدوا  و� فل�ضطني  اغت�ضبوا  
وهم   والياب�س،   ، الأخ�رش  واأكلوا  منها، 
اخلبث، ومن  ال�رشطان  مر�س   من  اأخطر  
اأن   املُمكن  والذي من  فايرو�س كورونا!؛  
اأمرُه؛   وينتهي   ، قريبًا  عالج  له  يكت�ضف 

املُنحل  ال�ضهيوين  الحتالل  هــذا   اأمــا 
عن  يربو   ما   فلهم  ال�ضاقط،   الهابط، 
حتي   ، بلفور  وعد  منذ،  الزمان  من  قرن 
1948م، واحتاللهم لفل�ضطني  النكبة عام 
الفايرو�س  ذلك  ينتهي  مل  اليوم،  حتي 
الرجيم؛   ال�رشطاين  اللعني،  ال�ضيطاين 
واإن التاريخ  القدمي،  واملعا�رش  واحلا�رش  
وف�ضادهم،  غيهم،   علي  �ضاهٍد   خلــريرُّ  
من  الأبرياء  �ضد  وجمازرهم  وطغيانهم، 
جمازر   مْن  فِّ الفل�ضطيني؛  ال�ضعب   اأبناء 
ــراق  واح  ، وتــدمــري  الق�رشي،  التهجري 
النكبة  عام  فل�ضطينية  قرية   70 من  اأكرث 
الع�ضابات  ارتكاب  خالل   من  1948م، 
القري  تلك  يف  ــح   ــذاب امل ال�ضهيونية 
يا�ضني،  دير  قرية  ومنها   الفل�ضطينية، 
ال�ضيخ،  بلدة  ومذبحة  قا�ضم،  وكفر  
و�ضوًل  والطنطورة،  �ضو�ضة،  اأبو  وقرية 
وقلقيلية،  وخانيون�س،  قبية،  ملجزرة 
وامل�ضجد الأق�ضى املبارك، ومذبحة  احلرم 
وكذلك  اخلليل،  يف  ال�رشيف  البراهيمي 

وكذلك  2002م،  عام  جنني  خميم  مذبحة 
جمازر هم  يف احراق،  وقتل األف الأطفال 
علي   الطفل  عائلة  اأمثال  الفل�ضطينيني، 
امل�ضتوطنني،  خنازير  قبل  من  دواب�ضة، 
2105م،  عام  يوليو   31 بتاريخ  وذلــك 
 ،2014 يوليو   2 يف  خ�ضري،  اأبو  وحممد 
قام  حيث  بالقد�س،  �ضعفاط  مدينة  يف 
خنازير  امل�ضتوطنني بحرق الطفل الربيء  
الطفل  ال�ضهيد  قتلوا  وكذل   ، حيًا  حممد  
ال�ضهيد  والطفل  الــُدرة،  حممد  البطل 
لنا  خرجوا   واليوم  عودة!؛؛  فار�س  البطل 
�ضفقة  هــو   جديد  �رشطاين  بفايرو�س 
العهر ، واخليانة  و�ضفعة، ونكبة الع�رش، 
�ضفقة   اإيل  امل�ضوؤوم،  بلفور  وعد  ّفمن  
لزالــت  امللعون،   ال�ضهيوين   ترامب 
الحتاللية   المربيالية،   الفايرو�ضات  
�ضد  متوا�ضلة  الجرامية  ال�ضيطانية، 
ولي�س  الأعـــزل،  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
ال�ضهيد   اأو�ــضــال  تقطيع  حادثة  اأخــرُهــا 
اأمام  الناعم"،  "حممد  ال�ضاب  الفل�ضطيني 

ف�ضل،  مت  حيُث  العامل!؛  ــراآي   وم ب�رش، 
والتنكيل  ج�ضِده،   عن  وراأ�ضِه  و�ضطه  
علي  موته،  بعد  ُجثّمَاِنه  باأو�ضال  حتي 
غزة،  لقطاع  ال�رشقية   اجلنوبية   احلدود 
قيام  خــالل   من  خانيون�س،  مدينة  يف 
تابعة  �ضهيونية  ع�ضكرية  جرافة   �ضائق 
ال�ضهيوين  الحــتــالل  جي�س  لع�ضابة 
ال�ضهيد!؛   ج�ضد  وتقطيع  ب�ضحل  النازي؛ 
واإن  كل ما �ضبق  هو  نقطة يف بحر  األف  
الزمان،  من  قرن  منذ  الحتالل  جمــازر 
الأق�ضى  وامل�ضجد  تــُطــول،  والقائمة 
حيُث   اخلطر؛  مراحل  لأ�ضد  يتعر�س  الأن  
ويهجرون  واحــرقــه،  هــدمــِه،  يحاولون 
علي  الفل�ضطينيني  املقد�ضيني  �ضكانه 
وزعامات  قيادات  من  وم�ضمع  ــراآي،  م
وترتعد  ترجتف،  والذي  الظامل!؛   العامل  
ــالل   ــت ــم مــن كـــورونـــا الح ــه ــال ــض اأو�
ُكلهم   ني   َاعِّ �ضَّ ال�ضهيوين،  ال�ضتيطاين 
لهم  نقول  ونحن  ور�ضاُه!!؛  طاعتِه،  لنِيل 
والنهار  الليُل،  بقي  ما   فل�ضطني  �ضتبقي 

و�ضيبقي  الحــتــالل؛   حلق  يف  �ضوكًة  
اأحار  العامل، بجانب، ومع �ضعب فل�ضطني 
احُلر   الأبي ال�ضامد املرابط  يف �ضاحات 
عن  ُمدافعًا  ك،  املبار  الأق�ضى  امل�ضجد 
وعن  والإ�ضالمية،  العربية،  الأمة  كرامة 
ال�ضالمية،  املقد�ضات  وعــن  العقيدة، 
وجمازر  جرائم،  ت�ضقط  ولن  وامل�ضيحية، 
ولن  نن�ضي،  ولــن  بالتقادم،  الحــتــالل 
اليوم  و�ضياتي  ن�ضامح،  ولــن  ن�ضفح 
يقول:  وال�ضجر  احلجر،  فيه  ينطق  الذي 
خلفي  يهودي  هذا  الله  عبد  يا  ُم�ضلم  "يا 
فرحيني  ُيهللون،  فاليهود   واقُتلُه"،  تعال 
الأن  وميرحون   �ضابقًا،   لُهم  بلفور   بوعد 
وعُد   ننتظر   ونحُن  الالحق  ترامب  ِبّوعد 
َجاَء  ""َفاإَِذا  تعايل:  قال  بالن�رش   لنا  اللِه  
َوِلَيْدُخُلوا  ُوُجوَهُكْم  ِلَي�ُضوُءوا  اْلآِخَرِة  َوْعُد 
َما  وا  ُ َوِلُيَتربِّ ٍة  َمرَّ َل  اأَوَّ َدَخُلوُه  َكَما  امْلَ�ْضِجَد 

َتْتِبرًيا""... َعَلْوا 

ل دولة من  ُبلدان العامل   " كورونا"، وا�ستنفرت دول، وجيو�س، ووزارة ال�سحة يف ُكّ لقد ان�سغل العامل اأجمع، باأخبار  ذلك الفايرو�س اللعني املعروف با�سم 
اإيجاد  العاملية، حتاول  ال�سحة  اأبحاث، ومنظمة  العمرة، وبداأت عمليات عزل، وحجر �سحي، وبداأت مراكز   املطارات، وتاأجل مو�سم  ا�ستنفرت  اأجمع،  كما  
عقار  طبي ُيعالج املر�سي امل�سابني بذلك الفايرو�س القاتل!؛  والذي ا�ّسغل، واأ�ّسعل كافة ال�سحف، واملجالت، وو�سائل العالم املحلية والعربية، والدولية، 
والعاملية، وُكّتبت به مئات التقارير  الخبارية، والتحليالت، وا�ستنفرت و�سائل العالم، واأجهزة املخابرات،  لدرجة اأن منهم من  �سنف الأمر علي اأنُه قنبلة 
ري، وانت�سر   ت�سَّ بيولوجية مفتعلة، ل�سرب القت�ساد ال�سيني الواعد ال�ساعد!، ومنهم من ف�سر الأمر علي منحي اآخر، ّفُكٌل يديل بدلوُه  يف هذا الوباء الذي ا�سِّ

انت�سار  النار  يف اله�سيم، والذى ل نقلل هنا من خطورته.

بقلم / �سمري ف�سل

 الدكتور/ جمال عبد النا�سر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل
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 عوامل تزيد خطر الإ�سابة باإنف�سال 
ال�سبكية.. تعرف عليها 

 عالقة بني كرثة غ�سيل 
الأ�سنان بالفر�ساة واحلماية 

من مر�س ال�سكر.. 

حتتفل منظمة ال�ضحة العاملية  
باليوم العاملى لل�ضمنة 

املوافق 4 مار�س من كل 
عام، ي�ضجع اليوم العاملي 

لل�ضمنة على اإيجاد حلول 
عملية مل�ضاعدة النا�س 

على حتقيق وزن �ضحي 
واحلفاظ عليه، واإجراء 

عالج منا�ضب، وعك�س 
اأزمة ال�ضمنة.

وقالت املنظمة، 
ت�ضاعفت 

معدلت ال�ضمنة 
3 مرات تقريًبا 
منذ عام 1975، 

وزادت 5 
مرات تقريًبا 

لدى 
الأطفال 

واملراهقني، مما اأثر على الأ�ضخا�س من 
جميع الأعمار من جميع الفئات الجتماعية 

يف كل من البلدان املتقدمة والنامية، 
تعترب ال�ضمنة اأحد عوامل اخلطر الرئي�ضية 

ملختلف الأمرا�س غري ال�ضارية، مثل مر�س 
ال�ضكرى من النوع 2، واأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية، وارتفاع �ضغط الدم 
وال�ضكتة الدماغية، واأ�ضكال خمتلفة من 

ال�رشطان.
واأ�ضافت، يتعر�س الأ�ضخا�س الذين 

يعانون من ال�ضمنة با�ضتمرار للوم لأن 
الكثريين، مبن فيهم الأطباء و�ضناع القرار 
وغريهم ل يفهمون متاًما الأ�ضباب اجلذرية 

لل�ضمنة، والتي غالًبا ما تكون مزيًجا معقًدا 
من العوامل الغذائية، واأ�ضلوب احلياة، 

والعوامل الوراثية والنف�ضية والجتماعية 
والثقافية والقت�ضادية والبيئية، لقد حان 
الوقت لك�رش حلقة اخلجل واللوم، واإعادة 
تقييم نهجنا يف معاجلة م�ضكلة ال�ضحة 

العامة العاملية املعقدة هذه.
واأو�ضحت، معا ميكننا 

اإحداث فرق، هناك الكثري 
الذي ميكننا القيام 

به، مبا يف ذلك تقييد 
ت�ضويق الأطعمة 

وامل�رشوبات 
لالأطفال الغنية 

بالدهون 
وال�ضكر وامللح، 
فر�س �رشائب 

على امل�رشوبات 
ال�ضكرية، 

وتوفري و�ضول اأف�ضل اإىل طعام �ضحي 
باأ�ضعار معقولة، يف مدننا وبلداننا، نحتاج 
اإىل توفري م�ضاحة للم�ضي الآمن، وركوب 

الدراجات والرتفيه، يجب علينا تعليم 
اأطفالنا العادات ال�ضحية من وقت مبكر.
ت�ضتجيب منظمة ال�ضحة العاملية لأزمة 

ال�ضمنة العاملية على العديد من اجلبهات، 
مبا يف ذلك ر�ضد الجتاهات والنت�ضار 
العامليني، وو�ضع جمموعة وا�ضعة من 

الإر�ضادات التي تتناول الوقاية من فرط 
الوزن وال�ضمنة وعالجهما، وتقدم الدعم 
والتوجيه التنفيذى، مثل تقرير اللجنة يف 
الق�ضاء على ال�ضمنة يف مرحلة الطفولة.

 ك�ضفت درا�ضة علمية حديثة اأن تنظيف الأ�ضنان بالفر�ضاة 
ثالث مرات يومًيا اأو اأكرث يرتبط بانخفا�س خطر الإ�ضابة 
مبر�س ال�ضكري بن�ضبة ٪8 ، يف حني يرتبط وجود اأمرا�س 

الأ�ضنان بزيادة خطر الإ�ضابة بن�ضبة ٪9 والعديد من الأ�ضنان 
املفقودة ترتبط بزيادة خطر الإ�ضابة بن�ضبة 21٪ .

ووفقًا ملوقع �ضحيفة »ديلى ميل« الربيطانية، توؤكد هذه 
النتائج على اأهمية �ضحة الأ�ضنان اجليدة.

واأو�ضح الباحثون من جملة الرابطة الأوروبية لدرا�ضة مر�س 
ال�ضكري )EASD(، اأن اللتهاب يلعب دوًرا مهًما يف تطور 

مر�س ال�ضكري ، وهي م�ضكلة �ضحية عاملية كربى، واأمرا�س 
ا بني عامة ال�ضكان، ومر�س اللثة ونق�س  اللثة �ضائعة اأي�ضً
النظافة الفموية ميكن اأن يثري عدوى عابرة والتهابات يف 

اأجهزة اجل�ضم.
واأ�ضار الدكتور »تاي جني �ضونغ« من م�ضت�ضفى �ضيول وكلية 

الطب بجامعة اإيوها بكوريا اجلنوبية اأن موؤ�رشات اأمرا�س 
اللثة ونظافة الفم قد توؤدي اإىل اأن تكون مرتبطة بحدوث داء 
ال�ضكري اجلديد )مبا يف ذلك النوع الأول وال�ضكري من النوع 

.)2
ولتاأكيد نتائج الدرا�ضة، قام الباحثون بتحليل البيانات التي مت 
جمعها بني عامي 2003 و 2006 حول 188 األف �ضخ�س من 

املجموعة الوطنية لنظام التاأمني ال�ضحي بكوريا اجلنوبية.
ووجدت الدرا�ضة اأن 17.5 ٪ )حوايل واحد من كل �ضتة( من 
لديهم مر�س اللثة، وبعد متو�ضط   متابعة 10 �ضنوات، تطور 

مر�س ال�ضكري يف 31455 �ضخ�س )16٪(.
ولكبار ال�ضن، مت ربط تفري�س الأ�ضنان مرتني يف اليوم 

بانخفا�س خطرالإ�ضابة مبر�س ال�ضكري بن�ضبة 10 ٪ ،وثالث 
مرات بن�ضبة 14 ٪، مقارنة مع اأولئك الذين بالفر�ضاة مرة 

واحدة يف اليوم اأو ل على الإطالق.

 انف�ضال ال�ضبكية من امل�ضاكل 
اخلطرية التي توؤثر على �ضحة 

العيون وقد توؤدى مع الوقت 
لتدهور احلالة ال�ضحية وفقدان 

الب�رش، حيث تعترب �ضبكية العني 
من املناطق احل�ضا�ضة يف اجل�ضم، 

وهى امل�ضئولة عن اإر�ضال الإ�ضارات 
املرئية من خالل الع�ضب الب�رشى 

اإىل املخ.
med -  حح�ضب ما ذكره موقع

calnewstoday  فاإن هناك 
بع�س العوامل التي تزيد من خطر 

الإ�ضابة بانف�ضال ال�ضبكية وهى:
 عوامل تزيد من خطر الإ�ضابة 

بانف�ضال �ضبكية العني:
 1: كبار ال�ضن اأكرث عر�ضا لالإ�ضابة 

بانف�ضال ال�ضبكية وخ�ضو�ضا ملن 
جتاوز عمر الـ 50 عاما.

2:العوامل الوراثية تزيد من خطر 
الإ�ضابة بانف�ضال ال�ضبكية، اأي 

اإ�ضابة اأحد اأفراد ال�رشة بانف�ضال 
ال�ضبكية من قبل.

3:من يعانون من ق�رش النظر 
ال�ضديد اأكرث عر�ضا لالإ�ضابة 

بانف�ضال ال�ضبكية.
3:التعر�س جلراحات �ضابقة يف 
العني مثل اعتام عد�ضة العني، 

تزيد من خطر الإ�ضابة بانف�ضال 
ال�ضبكية.

4:مر�ضى ال�ضكر اأكرث عر�ضا 
لالإ�ضابة مب�ضاكل العني وانف�ضال 

ال�ضبكية، لذلك ين�ضح باملتابعة 
الدورية وتناول الأدوية يف 

مواعيدها امل�ضبوطة منعا حلدوث 
اأي م�ضاكل.

5:التدخني من العادات ال�ضيئة التي 
توؤثر على �ضحة اجل�ضم عموما 
وت�ضبب انف�ضال �ضبكية العني.

 وح�ضب ما ذكره املوقع فاإن هناك 
بع�س العالمات التي تدل على 

الإ�ضابة بانف�ضال ال�ضبكية وهى:
اأعرا�س انف�ضال ال�ضبكية

1:ظهور نقط وبقع �ضوداء يف العني 
وتوؤثر على الروؤية.

2:وم�ضات �ضوء مفاجئة توؤثر على 
�ضحة العيون ومدتها ثوانى ب�ضيطة 

تظهر اأمام العني، وت�ضبب ت�ضوي�س 
الروؤية.

3:عدم القدرة على الرتكيز مع 
ت�ضوي�س الروؤية وظل معتم على 

اجلانب اخلارجي من العني.
 ويكون الفح�س عن طريق طرق 

خمتلفة
كيف يتم فح�س انف�ضال ال�ضبكية
1: فح�س النظر الطبيعي ومعرفة 

مدى الروؤية ومتيز الألوان.
2:فح�س ال�ضبكية با�ضتخدام اأداة 

مزودة بال�ضوء.
3:قد يكون الت�ضخي�س عن طريق 

املوجات الفوق �ضوتية.
4:فح�س �ضغط العني وتدفق الدم 

يف العني.

 ال�سحة العاملية:ال�سمنة اأحد عوامل اخلطر لالإ�سابة بال�سكر واأمرا�س 
القلب وال�سرطان 

مجتمــــع
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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.تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9
مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :
وعموديا  اأفقيا  ال�سبكة  داخل  الرقم  ليتكرر  1.اأن 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

لعبة �سودوكو

أفقــــــــــــــــــي

عمــــــــــــــودي 
1صوت النعامة o ليس له قيمة عند الغري

2ثلثا ورل o صوت املاء
3سجاجيد o عكس خري

4حصى كبرية ملساء o صوت الفيل )معكوسة(.
5جيلس اجلمل على األرض من حالة الوقوف

6ضع مقدارا زائدا o مرض وضعف )معكوسة(.
7صوت الضفادع o صياح الديك.

8سنور )معكوسة( o صوت الظيب o فضاء
9للتمين o اللعب املتميز حبركة دائبة للطفل وال خيلو من التخريب.

10صون البط o صوت اجلمل

1صوت الرعد o تصريح 
باحلاجة إىل

2عكس حلو o جوهر 
)الشيء( o ما يعطيه 

أقارب العروس هلا يوم 
زواجها

3من طيور النصف 
اجلنويب للكرة األرضية 

وال يطري ولكنه سباح 
ماهر

4يصبح نشيطا
5مقدمة رأس احليوان 
 o حيث يوضع الزمام

صوت العصافري
6قط o صوت النحل 

)معكوسة( o للنداء
7صوت احلمام )معكوسة( 

o كثري الصرب.
8هرب o يقال عنه أنكر 
األصوات o نصف صبغة.

9سن الفيل
10صوت البالبل o صوت 
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دعم مربي الرثوة احليوانية مبناطق اجلنوب لت�سويقها بوليات ال�سمال
وزير التجارة يك�سف عن الرتتيبات ل�سهر رم�سان الكرمي

.ي لــــوؤي 
----------------------

املنتوج  ترقية  نحو  تتجه  اجلزائر  اأن  للوزارة  بيان  اأفــاد  و 
اأو�سح  و  اللحوم.  مــن  ـــواردات  ال فــاتــورة  تقلي�س  و  املحلي 
الوطنية  الفيدرالية  عن  مبمثلني  جمعه  لقاء  يف  الوزير 
للحوم  الوطني  املجل�س  رئي�س  و  اللحوم  م�ستوردي  و  للموالني 
اليوم  نحو ترقية املنتوج  " اإن اجلزائر تتجه  احلمراء، قائال 
حتويل  و  املــادة  هذه  من  ــواردات  ال فاتورة  تقلي�س  و  املحلي 
خالل  من  ذلــك  و  حقيقيني،  م�ستثمرين  اىل  امل�ستوردين 
الذبح  و  الت�سمني  و  الرتبية  بعملية  يرتبط  ما  كل  تطوير 
احليوانية  ــرثوة  ال دعــم  �سيتم  ــه  اأن ــق  رزي ــاد  اأف و   . حمليا" 
الوطن  وليات  باقي  عرب  لت�سويقها  اجلنوب  مبناطق  خا�سة 
وباملنا�سبة  الــوزارة.  اأو�سحت  ما   ح�سب  ال�سمال،  يف  ل�سيما 
التنمية  و  الفالحة  وزارة  مع  التن�سيق  يتم  انه  الوزير  ك�سف 
الأعباء  لتقلي�س  اللوج�ستيكي  باجلانب  للتكفل  الريفية 
لتطهري  عمل  خطة  و�سع  جانب  اىل  املوالني  على  املالية، 
كما  ال�سلبيني.  املتدخلني  و  امل�ساربني  مــن  ال�سعبة  هــذه 

"كل  لتقدمي  الوزارية  دائرته  مل�سالح  التام  ال�ستعداد  اأبدى 
�سعي  موؤكدا  احلمراء،  اللحوم  اإنتاج  �سعبة  يف  للفاعلني  الدعم 
توزيعها  و  احليوانية  الرثوة  من  املنتوج  "حلماية  م�ساحله 
على  حفاظا  احلاجة  اقت�ست  اإن  الوطن  وليــات  باقي  اإىل 
امل�ساورات  اأن  الوزير  اأفــاد  و  للمواطن".  ال�سرائية  القدرة 
اإنتاج  �سعبة  يف  الفاعلني  خمتلف  مع  الــوزارة  اأطلقتها  التي 
�سمحت  املــ�ــســتــوردون،  و  املربيون  منهم  احلــمــراء،  اللحوم 
مدى  على  الــوقــوف  و  اللحوم  مــادة  اإنــتــاج  ــدرات  ق بتحديد 
-الثاين  اللقاء  يدخل  و  الف�سيل.  رم�سان  �سهر  خالل  توفرها 
الوزير  يعقدها  التي  اللقاءات  �سل�سلة  اإطــار  يف  نوعه-  من 
لدرا�سة  احلمراء،  اللحوم  جمال  يف  النا�سطني  ال�سركاء  مع 
ُتر�سي  اأ�سعار  �سبط  نحو  والتوجه  ال�سعبة  تنظيم  اإ�سكالية 
وزير  اأن  يذكر  الوزارة.  بيان  ي�سيف  امل�ستهلكني"  و  املنتجني 
م�ساورات  يف  املن�سرم  فيفري    18 منذ  �سرع  قد  كان  التجارة 
اللحوم  اإنــتــاج  �سعبة  يف  والفاعلني  املتدخلني  خمتلف  مــع 
و  املنتجني  تر�سي  معقولة،  اأ�سعار  بلوغ  بهدف  احلــمــراء، 

رم�سان.  �سهر  خالل  خ�سو�سا  �سواء  حد  على  امل�ستهلكني 

احتج ع�سرات املحامني اأمام املدخل اخلارجي 
ملجل�س ق�ساء املدية، مطالبني رحيل النقيب 
التي  اجلهوية  منظمتهم  مع  الرتباط  فك  و 

ت�سم مهنيي قطاعهم عرب وليات الو�سط.
ــاأن  ــم، ب ــه ــان ل ــي ــة يف ب ــدي ــو امل ــام اأكـــد حُم و 

ــداث  الأح جتاوزتها  احلالية  “تنظيماتهم 
 20 طــوال  لن�سغالتهم  ت�ستجيب  تعد  مل  و 
مطالبهم  حُتقق  مل  جتربة،  من  مــرت  �سنة 
خمتلف  ــن  م النــعــتــاق  و  ال�ستقاللية  يف 
عن  بــاخلــارجــة  و�سفوها  التي  الــتــاأثــريات 

نطاق مهنتهم”. و طالب املحتجون با�ستحدات 
منظمة م�ستقلة ت�سم حمامّبي ولية املدية، 
ــات  ــولي ال مــتــعــدد  ــوي  ــه اجل “الطابع  كـــون 
لنتمائهم التنظيمي و النقابي، اأفرز العديد 
يف  و  الــــروؤى  يف  التباينات  و  ال�سوائب  مــن 

اأعربوا  كما  ترقيتها”،  و  املهنة  حماية  �سبيل 
ال�سفافية  بغياب  و�سفوه  مما  ا�ستيائهم  عن 
�ساب  الــذي  والغمو�س  منظمتهم  ت�سيري  يف 

تقريرها املايل و الأدبي لل�سنة املنق�سية.
ق/و

�سياق  ويف  املنظمة  اجلــرميــة  حمــاربــة  اإطـــار  يف 
حماولت  لإحباط  الهادفة  املتوا�سلة  العمليات 
عنا�سر  �سبط  بــبــالدنــا،  بــاملــخــدرات  الإجّتــــار 
الدرك الوطني، يوم اأم�س 03 مار�س 2020، كمية 

ع�سر  باإحدى  ُتقدر  املعالج  الكيف  من  �سخمة 
بحث  عملية  اإثر  كيلوغرام،  و)74(  قنطارا   )11(
النعامة/ ولية  بورزڨ،  جنني  ببلدية  وتفتي�س 

ن.ع.2.

ـــذه الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة لــتــ�ــســاف اإىل  تــاأتــي ه
اإدخــال  اإحباط  من  مكنت  التي  العمليات  عديد 
مرة  ولــتــوؤكــد  بــبــالدنــا،  ال�سموم  ــذه  ه وتــرويــج 
امل�ستمرة  واليقظة  العالية  الحرتافية  اأخــرى 

الوطني  اجلي�س  لــوحــدات  الــدائــم  وال�ستعداد 
لكافة  للت�سدي  الأمن  م�سالح  وخمتلف  ال�سعبي 

اأ�سكال اجلرمية املنظمة
بكاي عمر

عنابة  بولية  اجلنابات  حمكمة  نطقت 
حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنوات  ب05  باأحكام 
رئي�س بلدية عنابة الأ�سبق )ب.ع(، رفقة 
)غ.ب(،  العقارية  للوكالة  الأ�سبق  املدير 
من  ا�ستفادة  مــقــررات  تــزويــر  ق�سية  يف 

مرور  دون  عنابة،  ببلدية  اأر�سية  قطع 
الإدارة  جمل�س  على  امل�ستفيدين  قائمة 

للم�سادقة.
حق  يف  التم�س  قــد  الــعــام  الــنــائــب  وكـــان 
نافذا،  �سجنا  �سنوات   10 عقوبة  املتهمني، 

حمرر  يف  الغ�س  بطريقة  التزوير  تهم  عن 
يعلم  وقــائــَع  بتقريره  ــك  ذل و  وظيفته، 
ــررات  حم ا�ستعمال  �سحيحة،  غــري  اأنــهــا 
ــاءة  ــس اإ� املـــــزورة،  الر�سمية  اأو  عمومية 
عقد  مراجعة  اأو  اإبرام  الوظيفة،  ا�ستغالل 

التاأ�سري  اأو  ملحق  اأو  �سفقة  اأو  اتفاقية  اأو 
الت�سريعية،  ــام  ــك الأح خمالفة  و  عليه، 
بغر�س اإعطاء امتيازات غري مربرة للغري، 

و امل�ساركة يف جناية.
ق/و

اأول عملية جراحية  اأجريت يف هذا الأ�سبوع 
ملر�سى   )radiothérapie  ( بالأ�سعة  عالجية 
بولية  ال�سرطان  مكافحة  مبركز  ال�سرطان 
اأكتوبر  منذ  اخلدمة  حيز  دخل  والذي  اأدرار، 
 450 ت�سخي�س  و  اإح�ساء  مت  ــد  وق  ،2019
اأدرار،  ــة  ولي يف  املر�س  بهذا  اإ�سابة  حالة 

ملر�س  بالأ�سعة  العملية  اإجــراء  تقنية  وتعّد 
جمال  يف  التقنيات  اأحـــدث  ــن  م الــ�ــســرطــان 
مك�سبا  املركز  وُيعترب  ال�سرطان،  مكافحة 
امل�سابون  خل�س  حــيــث  الـــوليـــة.  ل�سكان 
الوليات  اإىل  التنقل  عناء   من  املر�س  بهذا 
ال�سمالية للعالج وامل�ساريف، و يف هذا الإطار 

اأثناء  بهلول  العربي  ال�سيد  اأدرار  وايل  اأكــد 
باملركز  عملية  اأول  انــطــالق  على  اإ�ــســرافــه 
ال�سحة  قطاع  حت�سني  �سرورة  على  بالأ�سعة، 
مدير  لل�سيد  تعليمات  اأعــطــى  و  بــالــوليــة، 
ال�سحة لقتناء الو�سائل والتجهيزات الالزمة 
كما  باملر�سى،  والعناية  والهتمام   للمركز 

وّجه الوايل �سكره وامتنانه  لالأطباء وال�سبه 
يف  مبــا  باملركز  املــوؤطــريــن  وجميع  الطبيني 
خدمة  املبذولة  جمهوداتهم  على  العمال  ذلك 
العاجل للمر�سى مع  ال�سفاء  للمر�سى، ومتنى 

دوام وال�سحة والعافية.             
بلوايف عبدالرحمن   

متكنت  قوات ال�سرطة لالأمن احل�سري الثاين 
ملجابهة  مهامها  اإطـــار  يف  ب�سار  ــة  ولي بــاأمــن 
اأ�سكال الإجرام احل�سري املختلفة، من تفكيك 
مع  ال�سرقة  يف  اخت�ست  اإجرامية  ع�سابة 
تعود  الق�سية  وقائع  امل�سروقات.  ا�سرتجاع 
لالأمن  الق�سائية  ال�سرطة  فرقة  لت�سجيل 
اأحــد  تعر�س  مفادها  �سكوى   ،02 احل�سري 
الهواتف  بت�سليح  اخلا�س  التجارية  املحالت 
اأين  �سطو،  لعملية  الدبدابة،  بحي  النقالة 
معدات  ب�سرقة  املجهولون  الفاعلون  ــام  ق
اإعالم  اأجهزة  يف  متثلت  خمتلفة،  اإلكرتونية 
م�ستعملة  نقالة  هــواتــف  ولــواحــقــهــا،  اآيل 

الق�سائية  ال�سبطية  لتبا�سر  ولــواحــقــهــا، 
فرقة  مــع  بالتن�سيق  الق�سية  يف  حترياتها 
ال�سرطة العلمية والتقنية بامل�سلحة الولئية 
العلمية  الق�سائية.التحريات  لل�سرطة 
والتقنية املجراة مب�سرح اجلرمية، مكنت من 
حتديد هوية اأحد امل�ستبه فيهم، يتعلق الأمر 
العمر،  من  الثاين  العقد  يف  ق�سائيا  مب�سبوق 
الق�سية،  يف  املعلومات  كافة  ا�ستغالل  ليتم 
امل�سروقة  الأغــرا�ــَس  باإخفائه  تفيد  والتي 
عند اأحد معتادي الإجرام، على م�ستوى منزل 
بحي الدبدابة ال�سعبي، عليه، وبالتن�سيق مع 
مت  ب�سار،  حمكمة  ــدى  ل اجلمهورية  وكيل 

الق�سية،  حمل  املنزل  بتفتي�س  اإذن  ا�ست�سدار 
بتوقيف  وكللت  اإيجابية  النتيجة  كانت  اأين 
ــس  ــرا� الأغ حجز  ــع  م ــاين  ــث ال فيه  امل�ستبه 
الإلكرتونية امل�سروقة من املحل التجاري، كما 
)كيف  املخدرات  من  كمية  عر�سيا  حجز  مت 
قر�سا   43 غراما،  بـ:43،3  وزنها  ر  ُقدِّ معالج( 
بي�ساء  واأ�سلحة  خمتلفني،  نوعني  من  مهلو�سا 
مع  خ�سبية،  وع�سا  �سيف  يف  متثلت  حمظورة 
منف�سلني  ق�سائيني  اإجرائّيني  ملفي  حترير 
حيازة  بق�سيتي:  ــوايل  ــت ال على  متعلقني 
الأقرا�س  و  معالج(  )كيف  املخدرات  وترويج 
املهلو�سة، و حيازة اأ�سلحة بي�ساء حمظورة دون 

اأمام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي  �سرعي.متَّ  مربر 
الذي  ب�سار،  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
املحكمة،  بذات  التحقيق  قا�سي  اأمام  اأحالهما 
ق�سيتي  عن  املوؤقت  احلب�س  باإيداعهما  لياأمر 
اأ�سرار لغر�س الإعداد جلناية  تكوين جمعية 
ال�سرقة بتوافر ظروف الليل، الك�سر والتعدد، 
مربر  بدون  حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة  وحمل 
�سرعي، يف حني، متت اإحالتهما جلل�سة املثول 
)كيف  املخدرات  حيازة  ق�سية  عن  الفوري 
معالج( و الأقرا�س املهلو�سة، اأين �سدر يف حق 

كل منهما اأمر اإيداع عن تهمة: بيع املخدرات.
اأ . د 

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
خم�س  الأربعاء  اأم�س  م�ساء  امل�ست�سفيات 
كورونا  لفريو�س  موؤكدة  جديدة  حالت 
لي�سبح  العائلة  نف�س  من  )كوفيد19-( 
بذلك العدد الإجمايل لالإ�سابة 17 حالة 
للوزارة.  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  موؤكدة، 

وكانت بيان للوزارة زوال اأم�س، قد اأعلن 
لالإ�سابة  جديدة  حــالت  اأربــع  ت�سجيل 
اأن  الـــــوزارة  ــت  ــح ــس ــس. واأو� ــريو� ــف ــال ب
الوبائي ما زال م�ستمرا ملعرفة  "التحقيق 
وحتديد هوية كل الأ�سخا�س الذين كانوا 
وابنته  اجلزائري  الرعية  مع  ات�سال  يف 

ــدوى  ع اأن  يــذكــر  بفرن�سا".  املقيمان 
جزائري  رعية  من  انتقلت  قد  الفريو�س 
املقيمان  وابنته  �سنة   83 العمر  من  بالغ 
من  اجلــزائــر  يف  اقاما  واللذين  بفرن�سا 
اأ�سرتهما  مع  املن�سرم  فرباير   21 اإىل   14
اإ�سابتهما  ــدت  ــاأك ت والــتــي  البليدة،  يف 

بــفــريو�ــس كــورونــا بــعــد عــودتــهــمــا اىل 
اأن  21 فرباير. وذكرت الوزارة  فرن�سا يف 
نظام اليقظة والتاأهب الذي اأقرته يبقى 
"�ساري املفعول"، فيما تظل الفرق الطبية 

التاأهب". م�ستويات  اأق�سى  يف  "جمندة 
حممد علي

ك�سف اأم�س وزير التجارة ،كمال رزيق، خالل لقاء جمعه، بال�سركاء النا�سطني يف جمال اللحوم احلمراء و املعنيني بالتح�سري ل�سهر رم�سان الكرمي، 
عن دعم الرثوة احليوانية خا�سة مبناطق اجلنوب لت�سويقها عرب باقي وليات الوطن، ل�سيما يف ال�سمال.

اإحباط حماولة تهريب 
اأزيد من 11 قنطارا من 

الكيف بالنعامة 
متكنت خالل ال�ساعات الأخرية م�سالح 
ــاط حماولة  ــب ـــدرك الــوطــنــي  مــن اإح ال
املعالج   الكيف  من  �سخمة  كمية  تهريب 
لولية  التابعة  ــورزق  ب جنني  ببلدية 
املحجوزة  الكمية  قدرت  حيث   ، النعامة 
التي كانت على منت �سيارة ب 11 قنطارا 
74 كغ من الكيف املعالج، حيث جاءت  و 
باجلهة؛  وتفتي�س  بحث  بعد  العملية 
اأف�سى اإىل حجز هذه ال�سموم التي تبقى 
عنا�سر  طــرف  مــن  حاليا  حتقيق  حمــل 
اإىل  الو�سول  اأجــل  من  الوطني  ــدرك  ال
ظلت  التي  الإجرامية  ال�سبكة  عنا�سر 

تن�سط على حماور املنطقة.
 م.رم�ساين

حلزب  ال�سيا�سي  املكتب  يف  ع�سو  اأكــد 
ا�ستقالة  الــوطــنــي،  التحرير  جبهة 
من  �سعداين  عمار  الأ�سبق  العام  الأمني 
التحرير  جبهة  حزب  املركزية  اللجنة 
رف�س  الذي  حمدثنا  ك�سف  الوطني.و 
وجه  �سعداين  اأن  املقال  يف  ا�سمه  اإدراج 
ر�سالة مكتوبة لقيادة احلزب، ت�سمنت 
اإعفائه من كافة ن�ساطات احلزب  طلب 

مرجعا ال�سبب لظروف عائلية خا�سة.
ق/و

ك�سف وزير ال�سكن والعمران واملدينة، 
كمال نا�سري باأن 120 األف من مكتتبي 
�ــســهــادات  �سحب  ميكنهم   ”2 “عدل 
م�سريا  املقبل،  ال�سبت  يوم  التخ�سي�س 
يف �سياق خمتلف، اأنه �سيتم توزيع 450 
ال�سيغ  مبختلف  �سكنية  ــدة  وح ــف  األ

ل�سنة 2020.
ق/و

ــة  ــوي ـــوط اجل ـــط ــة اخل ــرك ــس اأكــــــدت �
عدم  عــن   ، لها  بــيــان  يف  اجلــزائــريــة، 
اجلوية  رحالتها  يف  اإلغاء  اأي  برجمة 
املقبل،  الإثــنــني  يــوم  فرن�سا  واإىل  من 
وهذا  حت�سبا لدخول موظفي الطريان 

الفرن�سي يف اإ�سراب.
موظفي  اإعــالن  وبعد   ، البيان  وح�سب  
الطريان الفرن�سي، الدخول يف اإ�سراب 
ــس املــقــبــل، فـــاإن اجلــويــة  ــار� يـــوم 9 م
رحلة  اأية  اإلغاء  عدم  توؤكد  اجلزائرية 

لها.
واأ�ــســافــت اجلــويــة اجلــزائــريــة عن 
رحالتها  يف  تــاأخــر،  ت�سجيل  اإمكانية 
واإىل  من  املقبل  مار�س   9 يوم  املربجمة 

فرن�سا
ق/و

�سجل مركز البحث يف الفلك و الفيزياء 
اأر�سية  هزة   اجليوفيزياء،  و  الفلكية 
الهزة  مركز  حــدد  و  ــران  وه ــة  ولي يف 
الرتك  عني  �سرق  �سمال  كيلومرت   10
3.3 على  بولية وهران، و بلغت �سدته 

�سلم ري�سرت
ق/و

ع حد لن�ساط اأفراد ع�سابة بحوزتهم خمدرات بب�سار و�سْ

كورونا: ارتفاع عدد احلالت امل�سابة بالفريو�س باجلزائر اإىل 17

�سعداين ي�ستقيل من الأفالن

مكتتبو عدل
 2 ي�سحبون �سهادات 

التخ�سي�س يوم ال�سبت

اجلوّية اجلزائرية 
تنفي اإلغاء الرحالت 

اإىل فرن�سا

هزة اأر�سية يف وهران

احتجاج حمامّيي املدية

حجز 1طن و1قنطار و74كلغ من الكيف املعالج بالنعامة
يف عملية نوعية و�سرب بارونات املخدرات

العقارية الوكالة  ومدير  الأ�سبق  “مري” عنابة  حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنوات    05

اإجراء اأول عملية عالجية بالأ�سعة ملر�سى ال�سرطان باأدرار
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