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حجز 340 األف قر�سا مهلو�سا من نوع اإيك�ستازي مبيناء وهران

انهيار النفط حتت عتبـة 
ال�سعر املرجعي ي�سيـــــف 
مزيدا من املتاعب للحكومة

بن قرينة يدعـــــو 
ملحو اآثار بن غربيت 
يف املناهج املدر�سية

انخف�س اإىل 48 دولرا للربميل بعد اتفاق 
اوبك وك�رونا

الكنا�س يتهم التيار الفرنك�فيلي با�ستهدافه لإف�سال 
ال�ستحقاقـــــــــات القادمـــــــــة 03

الي�م ال�زراء  جمل�س  اجتماع  • ك�رونا" يت�سدر  دولة   94 يف  �سخ�سا   3491 بحياة  • "ك�رونا" يفتك 

تعد هذه الكمية الأكرب من ن�عها منذ ال�ستقالل

حتقيق وبائي ملعرفة من كانوا على ات�سال بامل�سابني بـ"كورونا"
03

�سوء الأحوال اجلوية 
مينع طائرة من الهبوط 
مبطار هـواري بومدين

زحف الرمال ُيهـــــــّدد 
م�ستعملي طريق الـوادي 

- ورقلــــــة

ال�سحة مري�سة والهياكل 
تعاين من تدهور كبري 

وزير ال�سباب والريا�سة �سيد علي خالدي :

اإحـــــداث  "�سرورة 
التوازن بني القطاعيـن 
واجتناب التكاليـــــف 
املالية للم�ساريـــــــــع"

الــــــ�ادي

ريا�ســـة

ورقلة

وزير الداخلية وبخه

ا�ستياء وا�سع بعد اهانات 
وايل م�ستغامن للمواطنني

ثلـوج على املرتفـعات التي 
يتـجاوز علـوها 900 مرت
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الفئران باأكيا�س احلليب
الغلق النهائي للموؤ�س�سات التي ل تراعي ال�سحة من �سالحيات العدالة
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طائرة الجوية الجزائرية 
تعود اأدراجها بعد اإقالعها 
بدقائق في مطار ق�سنطينة

للخطوط  طائرة  ع��ادت   
اأدراجها  اجلزائرية  اجلوية 
ال��دويل  ق�سنطينة  مبطار 
فقط  بدقائق  اإقالعها  بعد 
الثامنة  ال�ساعة  حدود  يف 
العادية،  الرحلة  يف  م�ساء 
م���ن ق�����س��ن��ط��ي��ن��ة اجت���اه 
بومدين  ه���واري  م��ط��ار 

لعا�سمة. با

املكلف  اأك��ده  ما  وح�سب 
اجلوية،  باخلطوط  بالإعالم 
فاإن  للبالد  اأندل�سي،  اأمني 
ط��اق��م ال��ط��ائ��رة ومب��ج��رد 
اإىل  العودة  ف�سل  الإقالع 
هبوب  بعد  ق�سنطينة  مطار 
رعدية  واأمطار  قوية  رياح 
مبداأ  بذلك  مف�سال  غزيرة 

�سيء. كل  قبل  ال�سالمة 

الأطفال اأقوى من كورونا 

�سرتاقب  نها  اأ الدولية،  العفو  منظمة  ذك��رت 
مظاهرات  اإزاء  اجلزائرية،  ال�سلطات  �سلوك 
اجلزائريني  ت��رك  اإىل  ودع��ت  ال�سعبي،  احل��راك 

بحّرية. حقوقهم  ميار�سون 
ُت��ف��رج  اأن  وج���وب  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ة  ���س��ّددت 
�رشط،  اأو  قيد  ودون  فوًرا  اجلزائرية  ال�سلطات 

ال�سلميني املحتّجني  جميع  عن 
بيان  يف  احلكومية  غري  املنظمة  واأو�سحت 
وتدعو  الحتجاجات  تراقب  "�سوف  نها  اأ لها 
مبمار�سة  للنا�س  ال�سماح  اإىل  ال�سلطات 
ا�ستهداف  وعدم  بحرية،  ن�سانية  الإ حقوقهم 

ال�سلميني". املحتجني 

منظمة العفو الدولية ت�سع ال�سلطات 
الجزائرية تحت المراقبة 

وقفة احتجاجية 
لل�سباب امل�ستفيدين 

بالتح�سي�سات 
الجتماعية 

اأمام مقر ولية 
الوادي؛ و ذلك 

للمطالبة بت�سوية 
الو�سعية اخلا�سة 

بامل�ستفيدين.
باأدرار ت�ستغيث  الطرقات 

باجلملة، خ�سو�سا �سبكة  التحتية  البنية  اأدرار، من تدهور  اأولف ولية  دائرة  اأقبلي  بلدية   يعاين �سكان  
52 واملوؤدية  الوطني  الطريق  الرابط بني  الولئي  الطريق  التي تعرف حالة جد متدهورة، هذا   ، الطرقات 

كلم.  32 م�سافة  بعد  على  اقبلي  لبلدية 
عزلتهم. من  تخفف  �ساغية  اآذانا  جتد  اأن  اإىل  الطرقية  البنية  �سوء  مع  البلدية  �سكان   معاناة  وت�ستمر 

عبد  �سعيدون  م�ستغامن،  ولي���ة  وايل  ت�����رّشف��ات  ث���ارت  اأ
يف  وا�سًعا  غ�سًبا  �سريات،  ببلدية  مواطنني  جت��اه  ال�سميع، 
في�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  جزائريني  اأو�ساط 
"اإهانته"  بعد  من�سبه،  من  قالته  باإ تطالب  ن��داءات  وارتفعت 
اأحد  يف  م�ستغامن،  وايل  ليه.وظهر  اإ ان�سغالتهم  رفعوا  ملواطنني 
ور�سات  باإحدى  ميدانية  خرجة  ثناء  اأ املتداولة،  الفيديوهات 
بذلته  لون  ب�سبب  درا�سات،  مكتب  ممثلي  اأحد  يطرد  وهو  البناء، 
جاء  ما  بح�سب  لئقة،  غري  بحركة  بالن�رشاف  واأمره  اخل�رشاء، 
�سعيدون،  ال��وايل  في�سبوك.وقال  على  متابعني  تعليقات  يف 
ببذلة  تيت  اأ "ملاذا  بالن�رشاف،  الدرا�سات  مكتب  ممثل  ياأمر  وهو 
املفرو�س  من  حياء..  قّلة  هذه  منزح؟  لكي  تينا  اأ هل  ع�سكرية، 
الع�سكرية".من  البذلة  هذه  على  الرجل  ح�سل  كيف  نعرف  اأن 
اخل�رشاء،  ل�سرتته  �سوًرا  الدرا�سات،  مكتب  ممثل  ن�رش  جهته 
اأُهنت  لقد  ع�سكرية؟  �سرتة  هذه  "هل  قوله:  ر�سالته  وت�سّمنت 
بذلة  اأمتّكن من �رشاء  اإن مل  ذنبي  باليد حيلة، ما هو  املالأ وما  اأمام 

العمومي؟". الوظيف  براتب  مني  اأعلم  واأنت  كال�سيكية؟ 

فريو�س  انت�سار  مع 
اجلديد  كورونا 

والذي  العامل،  حول 
اإ�سابة ما  اإىل  اأدى 
اأكرث من  يزيد عن 
�سخ�س   90.000

اأكرث من  ووفاة 
3000، لحظ 

مثرًيا  �سيًئا  الأطباء 
جًدا،  قليل  باملر�س  ت�سخي�سهم  مت  الذين  الأطفال  اأعداد  للعجب: 
لديهم  الأعرا�س  كانت  الأطفال  من  باملر�س  �سخ�سوا  من  وكل 

جًدا.  طفيفة 
من  عاًما  ارتياًحا  الأطفال  على  فريو�س كورونا  "رحمة"  متثل 

لدى  املعدية  الأمرا�س  اأخرى بني خرباء  ا من جهة  جهة، وغمو�سً
اللغز.  اإجابات حمددة عن هذا  لديهم  يتوفر  اإذ ل  الأطفال، 

لدى  املعدية  الأمرا�س  اأخ�سائي  اإ�سبري،  فرانك  الدكتور  يقول 
تركز  الذي  لالأطفال،  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  يف  الأطفال 
والأمرا�س  الفريو�سية  التنف�سي  اجلهاز  التهابات  على  اأبحاثه 

يزال  التي ل  املحرية  و  الغريبة  احلقائق  "هذه واحدة من  املعدية: 
"يبدو  فرانك:  الدكتور  اأ�ساف  و  علينا".  بها  يلقي  الفريو�س  هذا 
و  البالغني،  و  الأطفال  توؤثر على  العادية  اأن فريو�سات كورونا 

البالغني  ي�سيب  مفهوم،  غري  ل�سبب  و  اجلديد  الفريو�س  هذا  لكن 
احلالت".  من  العظمى  الغالبية  الآن يف  فقط حتى 

برحيله  يطالبون  الم�ستغانميون 

ُيهين مهند�س  والي م�ستغانم 
"لب�سلي  مكتب الدرا�سات.. 

في�ستا مليتار.. ايا روح"



األحد 08  مارس 2020 م الموافق لـ 13 رجب 1441هـ03
العدد
1946

جزائريون عادوا من دول اأوروبية يفجرون ما ي�سبه بوؤرة للفريو�س امل�ستجد

حتقيق وبائي ملعرفة هوية من كانوا على ات�سال 
مع امل�سابني بـ"كورونا"

لوؤي ي
--------------------

ال�سحة  وزارة  وك�سفت 
وال�������س���ك���ان واإ����س���الح 
ت�سجيل  عن  امل�ست�سفيات 
موؤكدتني  جديدتني  حالتني 
كورونا   بفريو�س  لالإ�سابة  

ح�سب ما اأفاد به بيان اأم�س.
ح�سب  الأوىل  احلالة  تنتمي 
التي  للعائلة  امل�سدر  ذات 
تعر�ست اإىل الإ�سابة خالل 
فيما  اأم��ا  ال�سابقة،  الأي���ام 
فهي  الثانية  باحلالة  يتعلق 
تخ�س مواطن عاد من اإحدى 
البلدان الأوروبية.واأو�سحت 
الوزارة باأن التحقيق الوبائي 
ملعرفة  م�ستمرا  زال  م��ا 
وحتديد هوية كل الأ�سخا�س 
ات�سال  على  كانوا  الذين 
معهما م�سددة على �رشورة 
الإج���راءات   وتطبيق  اإتباع 
غ�سل  يف  املتمثلة  الوقائية 
اأو  وال�سابون  باملاء  اليدين 
كحويل. حملول  با�ستعمال 
العام  املدير  اأك��د  جانبه  من 
الدكتور  با�ستور  ملعهد 
�رشورة  على  رحال  اإليا�س 
النظافة،  ق��واع��د  اح���رتام 
الغ�سل  اإىل  خا�سة  م�سريا 
مو�سحا  لالأيدي،  املتكرر 

احلماية  اأقنعة  ا�ستعمال  اأن 
بالن�سبة  اإل  �رشوريا  لي�س 
من  املر�سى  لالأ�سخا�س 
العدوى  نقل  ت��ف��ادي  اأج��ل 
اللجنة  رئي�س  لالآخرين.اأما 
اأجل  من  للخرباء  الوطنية 
ال��وق��اي��ة م��ن الأن��ف��ل��ون��زا 
املو�سمية الربوفي�سور حممد 
قرنيك فقد اأكد "انه ل يوجد 
مواجهة  يف  اخلربة  لديه  بلد 
م�سريا  الو�سعية"  ه���ذه 
تعترب  التي  "اجلزائر  اأن  اإىل 
تعاملت  ق��د  و�سيطا  بلدا 
ت�ستجيب  و  جيد  ب�سكل 
اأكرث  لكونها  منا�سب،  بنحو 
قادرة  اأنها  حيث  ا�ستعدادا، 
يف  م�رشفة  تكون  اأن  على 
ذات  يف  حمذرا  مواجهتها" 
"مرحلة  خطر  من  ال�سياق 
للمر�س.كما  متزايدة" 
الإع��الم  و�سائل  اأن  اعترب 
العالج"،  من  "جزًءا  تعترب 
"احرتام  اإىل  ه���وؤلء  داع��ي��ا 
املهنة"  واجبات  و  اأخالقيات 
ذلك  و  املعلومة  معاجلة  يف 
املعلومات  "تفادي  اجل  من 
تكون  ق��د  ال��ت��ي  اخل��اط��ئ��ة 
خطرية وخميفة".وخل�س يف 
"حرية التعبري  اأن  الأخري اإىل 
اأمام م�سلحة  اآن تزول  يجب 

اإىل  ي�سري  اأن  قبل  البالد" 
املو�سمية  الأن��ف��ل��ون��زا  اأن 
بحالت  مذكرا  اأكرث"  "تقتل 
اأنفلونزا  فريو�س  مثل  اأخرى 
الذي   )1 )اأ����س.اأن  اخلنازير 
والذي  �سابقا  البالد  اأدارت��ه 
"خربة"  باكت�ساب  لها  �سمح 
اأن  امل��ج��ال.ي��ذك��ر  ه��ذا  يف 
انتقلت  قد  الفريو�س  عدوى 
بالغ  ج��زائ��ري  رع��ي��ة  م��ن 
وابنته  �سنة   83 العمر  من 
واللذين  بفرن�سا  املقيمني 
 14 اأق��ام��ا يف اجل��زائ��ر م��ن 
مع  املن�رشم  فيفري   21 اإىل 
والتي  البليدة،  يف  اأ�رشتهما 
بفريو�س  اإ�سابتهما  تاأكدت 
اإىل  عودتهما  بعد  كورونا 
فيفري   21 ي���وم  فرن�سا 
الرعية  ذلك  وقبل  املا�سي 
اليطايل الذي كان اأول حالة 
مت ت�سجيلها يف اجلزائر والذي 

رحل اإىل بلده فيما بعد.

اجلزائر تقتني 
تقنية جديدة 

للك�سف عن فريو�س 
"كورونا"

وزي��ر  ك�سف  جهته  م��ن 

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
الربوف�سور  امل�ست�سفيات 
بوزيد  ب��ن  ال��رح��م��ان  عبد 
تقنية  اق��ت��ن��اء  ع��ن  م�ساء 
ل��ل��ك�����س��ف عن  ج���دي���دة 
وقت  يف  ك��ورون��ا  فريو�س 
الأي��ام  خ��الل  وذل��ك  وجيز 
الوزير  املقبلة.واأكد  القليلة 
على  �سيفا  ن��زول��ه  خ��الل 
رفقة  العمومي  التلفزيون 
ال�سحة  وزارة  من  خ��رباء 
الإ�ست�سفائية  واملوؤ�س�سة 
واملدير  لبوفاريك  العمومية 
با�ستور  ملعهد  بالنيابة 
املركزية  وال�سيدلية  اجلزائر 
التقنية  اأن  للم�ست�سفيات، 
عينة  اأخذ  تتمثل يف  اجلديدة 
الإ�سابة  ع��ن  تك�سف  دم 
وجيز  وق��ت  يف  بالفريو�س 
بها  املعمول  التقنية  عك�س 
جني  اأخذ  يف  واملتمثلة  حاليا 
اأية اإفرازات من الأنف والفم 
خالل  نتائج  تعطي  والتي 
املدير  واأو�سح  �ساعة.   24
با�ستور  مبعهد  بالنيابة  العام 
اأن  درار،  ف��وزي  الدكتور 
اجلديدة  التجهيزات  اقتناء 
�ست�ستفيد منها عدة وليات 
لتخفيف ال�سغط على املعهد 
وتقريب ال�سحة من املواطن 

بينها مترنا�ست و�سطيف  من 
ووهران وق�سنطينة.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ط��م��اأن 
ال��ربوف�����س��ور ب��ن ب��وزي��د 
يف  بالتحكم  امل��واط��ن��ني 
"بلغت  ال��ت��ي  الو�سعية 
لأن  الثاين"  امل�����س��ت��وى 
الآن  حتى  انت�رش  الفريو�س 
الواحدة  العائلة  اأف��راد  لدى 
وقد كانت نتائج الفحو�سات 
�سلبية لدى بع�سهم والقليل 
جدا من بينهم يخ�سعون اإىل 
�سيغادرون  ال�سحي،  احلجر 
كال من م�ست�سفى بوفاريك 
اأي���ام.   10 ب��ع��د  وال��ق��ط��ار 
يف  ال��ق��ط��اع  اأن  واأ���س��اف 
لكن  ق�سوى  ت��اأه��ب  حالة 
للقلق  تدعو  ل  الو�سعية 
املواطنني،  لفزع  داعي  ل  و 
اتخاذ  ����رشورة  اإىل  داع��ي��ا 
الوقائية  التدابري  وتطبيق 
ويف  بال�سهلة  و�سفها  التي 

متناول اجلميع.

الرقم الأخ�سر 
ي�ستقبل اأكرث من 

يوميا مكاملة   6000
الأخ�����رش  اخل��ط  ي�ستقبل 
و�سعته  ال����ذي   3030

حتت  ال�����س��ح��ة  وزارة 
اأكرثمن6  املواطنني  ت�رشف 
تتعلق  يوميا  ات�سال  اآلف 
ب��ان�����س��غ��الت م��واط��ن��ني 
ب��خ�����س��و���س ف���ريو����س 
فريق  عنها  يجيب  "كورونا" 
ح��وايل  ع��دده  يناهز  طبي 
اإر�سادات  ويقدم  طبيبا   12
بكل  خا�سة  وتوجيهات 
"جويدة  اأكدته  ح�سبما  حالة 
بالإعالم  املكلفة  خمخوم" 
وزارة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
اأ�سارت  امل�ست�سفيات،حيث 
بع�س  جت���اوز  اإىل  ك��ذل��ك 
امل�سجلة  التقنية  امل�ساكل 
خالل اليوم الأول من اإطالق 
نف�س  الأخ�رش.ودعت  الرقم 
ال�سياق  ه��ذا  يف  املتحدثة 
على  ب��احل��ر���س  املت�سلني 
لأغرا�س  اخل��ط  ا�ستخدام 
خا�سة  وج�����ادة  ���س��ح��ي��ة 
اإىل  م�سرية  فقط،  بكورونا 
الت�سوي�س  بع�س  ت�سجيل 
على عمل الفريق الطبي من 
خالل ات�سالت ل عالقة لها 
بال�ساأن الذي و�سع من اأجل 
املفتوح  الأخ�رش  الرقم  هذا 
ت�رشف  حت��ت  وامل��و���س��وع 
املواطنني 24 على 24 �ساعة.

انهارت اأم�س اأ�سعار النفط بعد 
اأن وافقت رو�سيا على تخفي�س 
اأ�سعار النفط وفق اتفاق "اأوبك 
ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ف��ق��ط،   "+
باأي  تقوم  لن  ولكنها  احلالية، 
تخفي�سات اإ�سافية يف الإنتاج.
ال�سعار  انخفا�س  ويعني 
للربميل  دولرا   48 �سعر  حتت 
ماأزق  يف  احلكومة  و�سع  انه 
 2020 املالية  قانون  حتديد  مع 
ال�سعر املرجعي لعداد امليزانية 
للربميل  دولرا   50 عتبة  فوق 
العقود  �سعر  انخف�س  حيث 
"برنت"  الآجلة ل�سهر ماي خلام 
بن�سبة 4.78 باملائة اأي اإىل 47.6 
وانخف�ست  للربميل،  دولًرا 
ل�سهر  الآجلة  العقود  اأ�سعار 
اأفريل خلام "تك�سا�س الو�سيط" 
اإىل  اأي  باملائة   4.58 بن�سبة 
للربميل، وو�سل  43.8 دولًرا 
 5.6 اإىل  الأ�سعار  انخفا�س 

باملائة كحد اأق�سى.
لوكالة  م�����س��ادر  واأك�����دت 

ب��اأن  الرو�سية  "�سبوتنيك" 
العمل  على  واف��ق��ت  رو�سيا 
"اأوبك+"،  اتفاق حتالف  بح�سب 
نهائي  موقف  يوجد  ل  ولكن 
اإ�سافية  تخفي�سات  اأي��ة  من 

لإنتاج النفط.
دول  تبنت  �سياق مت�سل،  ويف 
يف  للموافقة  تو�سية  "اأوبك"، 
على  "اأوبك+"،  حتالف  اجتماع 
الإنتاج  يف  اإ�سايف  تخفي�س 
 1.5 مبقدار  الثاين  الربع  يف 
عودة  مع  يوميًا  برميل  مليون 
يف الن�سف الثاين اإىل ال�رشوط 

احلالية لل�سفقة.
م�ستعدة  اأنها  اأوب��ك  واأك��دت 
مليون  مبقدار  الإنتاج  خلف�س 
على  وتقرتح  يوميًا،  برميل 
ياأخذوا  اأن  "اأوبك+"،  احللفاء يف 
األ��ف   500 ال���  عاتقهم  على 
ذلك  يف  مب��ا  املتبقية  برميل 

رو�سيا.
اأ�سعار  اأغلقت  اآخر  جانب  من 
ارت��ف��اع  على  اأم�����س  ال��ذه��ب 

لت�سل   0.10% بلغ  طفيف 
الأوقية اإىل 1673 دولًرا، وفًقا 

لبيانات وكالة بلومربج.
متقلبة،  اأم�س  جل�سة  وكانت 
من  باأكرث  الذهب  تراجع  بعدما 
اأم�س،  تعامالت  بداية  يف   1%
يف  الرتفاع  اإىل  يرتد  اأن  قبل 

نهاية اجلل�سة.
ُيعترب  ال��ذي  الذهب  زال  وم��ا 
على  مي�سي  حيث  اآمنا،  م��الذا 
مك�سب  اأك��رب  ت�سجيل  م�سار 
 ،2016K فرباير  منذ  اأ�سبوعي 
يع�سف  اأن  من  خماوف  بفعل 
ت��ف�����س��ي ف���ريو����س ك��ورون��ا 

بالقت�ساد العاملي.
الأمريكية  الأ�سهم  وه��وت 
جونز  داو  امل��وؤ���رش  وت��راج��ع 
باملئة،  اثنني  نحو  ال�سناعي 
ال�سندات  ارت��ف��ع��ت  بينما 
القلق  ينتاب  اإذ  احلكومية؛ 
مطولة  فرتة  ب�ساأن  املتعاملني 

من التباطئ القت�سادي.
لوؤي ي

انهيار النفط حتت عتبة ال�سعر املرجعي ي�سيف 
مزيدا من املتاعب للحكومة

انفخ�س اىل 48 دولرا للربميل بعد اتفاق اوبك+ وب�سبب كورونا

فجرت زيارة عائلية ملهاجر جزائري بفرن�سا اإىل وطنه الأم ما ي�سبه بوؤرة لفريو�س كورونا اجلديد باجلزائر، واأدخل 
ال�سلطات يف �سباق مع الزمن ملحا�سرة الوباء بعدما بات عدد امل�سابني يرتفع من يوم لآخر. حّتم على الوزارة اإطالق 

حتقيق وبائي مع العائدين من اأوروبا.

بفريو�س  الإ�سابات  عدد  ارتفع 
العامل  يف  امل�ستجّد  »ك��ورون��ا« 
حالة   3491 بينهم   ،101988 اإىل 
وفق  ومنطقة،  دولة   94 يف  وفاة 

ح�سيلة ر�سمية.
و�ُسّجلت 1146 اإ�سابة و35 حالة 

وفاة جديدة منذ التعداد ال�سابق.
)من  القارية  ال�سني  يف  واأ�سيب 
حيث  وماكاو(،  كونغ  هونغ  دون 
يف  الأوىل  للمرة  ال��وب��اء  ظهر 
�سخ�سا   80651 دي�سمرب،  اأواخر 
واأعلنت  وفاة.  حالة   3070 بينهم 
 99 ع��ن  ال�سينية،  ال�سلطات 

وفاة  حالة  و28  جديدة  اإ�سابة 
ال�ساعة  عند  اجلمعة  بني  اإ�سافية 
17.00 ت غ وال�سبت عند ال�ساعة 
09.00 ت غ. يف �سائر دول العامل، 
اإ�سابة   21337 احل�سيلة  بلغت 
ال�سبت  جديدة(  اإ�سابة   1047(
بينها  غ،  ت   09.00 ال�ساعة  عند 

421 حالة وفاة )7 جديدة(.
ال�سني  بعد  تاأثراً  الأكرث  والدول 
 6767( اجلنوبية  ك��وري��ا  ه��ي 
 44 جديدة،   483 بينها  اإ�سابة، 
وفاة(، واإيران )4747 اإ�سابة، 124 
اإ�سابة،   4636( واإيطاليا  وف��اة(، 

اإ�سابة   684( واأملانيا  وفاة(،   197
اأية  دون  من  جديدة،   150 بينها 
وكوريا  ال�سني  و�سّجلت  وف��اة(. 
املتحدة  وال���ولي���ات  اجلنوبية 
جديدة.  وف��اة  ح��الت  وبريطانيا 
وكو�ستاريكا  كولومبيا  واأعلنت 
على  اإ�سابات  اأول  ت�سخي�س 

اأرا�سيهما.
اآ�سيا  يف  هناك  كان  املجمل،  ويف 
وف��اة(،   3131( اإ�سابة   89021
 215( اإ�سابات   7503 واأوروب��ا 
 5032 الأو�سط  وال�رشق  وف��اة(، 
والوليات  وف��اة(،   127( اإ�سابة 
 16( حالة   264 وكندا  املتحدة 
اإ�سابة   76 واأوق��ي��ان��ي��ا  وف���اة(، 
الالتينية  واأمريكا  وف��اة(،  )حالتا 
واأفريقيا  اإ�سابة   50 والكاريبي 
ه��ذه  وُج��م��ع��ت  اإ���س��اب��ة.   42
معطيات  اإىل  ا�ستناداً  احل�سيلة 
املعنية  الوطنية  ال�سلطات  عن 
ال�سحة  منظمة  وم��ع��ل��وم��ات 

العاملية.
 لوؤي/ي

 94 يف  �سخ�سا   3491 بحياة  "كورونا" يفتك 
دولة

ال�سني وكوريا اجلنوبية واإيران واإيطاليا اأكرث املتاثرين



04 األحد  08  مارس 2020 م الموافق  لـ 13  رجب 1441 هـ 

اليوم الوزراء  جمل�س  اجتماع  "كورونا" يت�سّدر 

لوؤي ي
-----------------

كما ي�ستمع جمل�س الوزراء اإىل مداخلة 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزي��ر 
الو�سعية  تطور  حول   امل�ست�سفيات 
بفريو�س  املرتبطة  الدولية  ال�سحية 
اجلزائر  يف   املتخذة  والتدابري  كورونا، 
بعدما  احلالة.خا�سة  ه��ذه  ملواجهة 
اإىل  اأم�س  امل�سجلة  احلالت  عدد  ارتفع 
بالفريو�س  م�سابة  موؤكدة  حالة   19
منذ  العامل  يجتاح  الذي   ،"19 "كوفيلد 
�سجل  والذي  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر 
فيفري   25 ي��وم  اجل��زائ��ر  اإىل  دخوله 
مت  ايطايل  رعية  طريق  عن  املا�سي 
الأ�سلي.كما �سيكون  بلده  اإىل  اإجالوؤه 
من  كبري  جانب  القت�سادي  للجانب 
من  ياأتي  الذي  الوزاري  الجتماع  هذا 
اأجل  اأجل درا�سة ال�سبل املطروحة، من 
املحروقات  قطاع  �سيطرة  من  اخلروج 
على القت�ساد الوطني خا�سة يف ظل 
ال�سوق  ت�سهدها  التي  الأ�سعار  تراجع 

يف  "اأوبيب"  منظمة  العاملية.وف�سل 
جديد  خف�س  على  اتفاق  �سيغة  اإيجاد 
الطاقة، رئي�س  اأكد وزير  لالإنتاج،حيث 
)اأوبيب(،  للنفط  امل�سدرة  البلدان  ندوة 
الوزاري  الجتماع  اأن  عرقاب،  حممد 
"اأوبيب"  اأوبيب - خارج  الثامن ملنظمة 
كان "مهما جدا"، ح�سب ما جاء يف بيان 
امل�سدر  نف�س  الطاقة.واأو�سح  لوزارة 
اأن"الأع�ساء اتفقوا عقب هذا الجتماع 
�سوق  تطورات  متابعة  موا�سلة  على 
فريو�س  وب��اء  وانعكا�سات  البرتول 
على  اأي�سا  التفاق  مت  كورونا".كما 
والت�ساور  احل��وار  اإط��ار  على  الإبقاء 
اتفاق  يف  الوارد  التعاون  اإعالن  حول 
اللجنة  خا�سة   2016 دي�سمرب   10
اأوبيب  خ��ارج   - "اأوبيب"  امل�سرتكة 
واأ�سار  امل�سرتكة.  التقنية  واللجنة 
تبقى  وامل�ساورات  التعاون  اأن  الوزير 
لتقريب  كثافة  اأكرث  و�ستكون  قائمة 
وجهات النظر.    واأردف ال�سيد عرقاب 
�ستلعبه  مهم  دور  "للجزائر  بالقول، 

�ستوا�سل  اإذ  لأوبيب،  رئي�سة  ب�سفتها 
مع  البلدان  كل  بني  الت�ساور  ترقية 
و�سمان  توافقية  حلول  عن  البحث 
ا�ستقرار �سوق البرتول".من جهته اأكد 
وزير املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
املعرفة  واقت�ساد  النا�سئة  واملوؤ�س�سات 
على  و�سع  �سيتم  اأنه  جريدان  يا�سني 
ف�ساءات  ال�سناعية  املناطق  م�ستوى 
و  النا�سئة  املوؤ�س�سات  لفائدة  م�سغرة 
املبتكرة لإر�ساء و تو�سيع ا�ستخدامات 
التكنولوجيا الرقمية، لفائدة موؤ�س�سات 
يف  جريدان  واأ�ساد  اجللود.  و  الن�سيج 
كلمة له مبنا�سبة افتتاح الطبعة الرابعة 
املالب�س  و  للن�سيج  الدويل  لل�سالون 
القوية  بامل�ساركة  املعدات،  و  اجللود  و 
 18 من  )اأزي��د  النا�سئة  للموؤ�س�سات 
اأن  موؤكدا  التظاهرة،  موؤ�س�سة( يف هذه 
قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
واملوؤ�س�سات النا�سئة واقت�ساد املعرفة، 
و  تريد  التي  املوؤ�س�سات  هذه  �سريافق 
واأفكارها  مبتكراتها  تفعيل  يف  ترغب 

و  الن�سيج  �سناعة  الإبداعية يف جمال 
و  الت�سنيع  اأمناط  �سعيد  على  اجللود 
تنويع املواد الأولية . واأو�سح اأن �سناعة 
الن�سيج و اجللود تعد ن�ساطا ا�سرتاتيجيا 
ال�سوق اجلزائرية  اإىل متطلبات  بالنظر 
ت�سهد  التي  ال�ستهالك  منحنيات  و 

واأ�ساف   . لأخ��رى  �سنة  من  ت�ساعدا 
على  قادرة  الوطنية  الإنتاجية  القدرة 
ال�سوق  متطلبات  من  باملائة   12 تلبية 
ما  وهو  ال�سترياد  نحو  يدفع  مما  فقط، 

ت�سعى اجلزائر اإىل جتنبه م�ستقبال.

اأن  امل�سدر  ذات  اأم�س.واأكد  ع�سية  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان   به  اأفاد  ح�سبما  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  رئا�سة  حتت  الدوري  اجتماعه  الوزراء  جمل�س  اليوم  ظهرية  يعقد 
وال�سناعة  وال�سياحة  املائية  واملوارد  وال�سلكية  ال�سلكية  واملوا�سالت  والربيد  الطاقة  قطاعات  يف  الن�ساطات،  بتطوير  تتعلق  عرو�سا  يت�سمن  وامل�سادقة  املناق�سة  اأعمال  جدول 

املبتكرة. واملوؤ�س�سات  النا�سئة   للموؤ�س�سات  البيئي  والنظام  التقليدية 

ال�ستماع لعرو�س تتعلق بتطوير الن�ساطات يف قطاعات الطاقة و الربيد و ال�سناعة التقليدية  

العدد
1946

للكنا�س  الوطني  املن�سق  اأم�س  حذر 
الدكتور عبد احلفيظ ميالط مما ا�سماه 
باملوؤامرة التي تعمل من خاللها اأطراف 
الوطنية  ال�سلطة  على  "للق�ساء 
كل  اإف�سال  ثمة  وم��ن  لالنتخابات 

القادمة". النتخابية  ال�ستحقاقات 
وا�سار الكنا�س يف بيان له اىل موؤامرة 
على النقابة تقودها اأطراف قوية تعمل 
وفق اأجندة �سيا�سية وا�سحة تهدف اإىل 
ال�سنة  حرمتهم  بعدما  منهم،  النتقام 
اجلزائرية  اجلامعة  اإدخال  من  املا�سية 
من  النتقام  كما  املدين،  الع�سيان  يف 
الوحيدة  كانت  التي  الكنا�س  نقابة 
املعتمدة التي دعمت اخليار الد�ستوري 
النتخابي، والتي نظرت و�ساركت يف 
ثم  واحلوار،  للو�ساطة  الوطنية  الهيئة 
الوطنية  ال�سلطة  تاأ�سي�س  �ساركت يف 

لالنتخابات. امل�ستقلة 
من  باملائة   90 اأن  ميالط  واأو���س��ح 
اطارات  ت�سكل  الكنا�س  نقابة  اأع�ساء 
على  لالنتخابات  الوطنية  ال�سلطة 
امل�ستوى الوطني،  حيث "الهدف لي�س 
يحلمون  بل  ذاتها،  بحد  الكنا�س  نقابة 
ال�سلطة  على  بالق�ساء  النهاية  يف 
عن  نف�سها،  لالنتخابات  الوطنية 
طريق حتطيم اأهم مكون لها، ومن ثمة 
النتخابية  ال�ستحقاقات  كل  اإف�سال 

لبناء  امل�ساعي  كل  واإف�سال  القادمة 
اجلزائر اجلديدة" وفق البيان ذاته.

اإرج��اع  حم��اولت  اىل  ميالط  ولفت 
 2016 قبل  م��ا  اىل  الكنا�س  نقابة 
الي�ساري  اخل��ط  تتبع  كانت  عندما 
حربهم  يف  ل�ستخدامها  الفرنكوفيلي، 
م�سريا  لها،  يخططون  التي  القادمة 
النقابة  ملهاجمة  لوبياته  حتريك  اىل 
من�سقها  و�سورة  �سورتها  وت�سويه 
الي�ساري  الإعالم  با�ستخدام  الوطني 
الذي ي�سيطر عليه، وبا�ستخدام اأرمادة 
الرقمية  الو�سائط  يف  ال�سفحات  من 

الجتماعية.
يف  وقع  مبا  الوطني  املن�سق  وا�ستدل 
التعليم  وزي��ر  �سد  الأخ��رية  الأزم��ة 
امل�سيئة  ت�رشيحاته  ب�سبب  العايل 
هذا  حترك  حيث  اجلامعيني،  لالأ�ساتذة 
مل  ي�ساري  ح��زب  طريق  عن  التيار 
يف  لأن�ساره  ب��اأوام��ر  واأب��رق  ي�سمه 
بل  الوزير  عن  دفاعا  لي�س  اجلامعات، 

لت�سويه �سورة الكنا�س ح�سب قوله.
 50 من  اأكرث  من�سقي  فاإن  ولالإ�سارة 
ح�سورهم  اأكدوا  الوطن،  عرب  جامعة 
للكنا�س  الوطني  املجل�س  لأ�سغال 

الذي �سينعقد يوم غد الثنني.

لوؤي/ي

ميالط يحذر من موؤامرة

بيانا  ال�سبت،  اأم�س  الداخلية  وزارة  اأ�سدرت 
م�ستغامن  ولية  وايل  ت�رشفات  بخ�سو�س 
الولية.وجاء  ملواطنني يف  اإهانته  بعد  الأخرية 
يف بيان الوزارة، تاأكيد وزير الداخلية "كمال 
�سلوك   لأي  و�سجبه  القاطع  رف�سه  بلجود"  
من �ساأنه امل�سا�س بكرامة املواطن.وذكر وزير 
الإ�سغاء  بقواعد  م�ستغامن  وايل  الداخلية 
والحرتام املتبادل الذي يجب اأن تربط املواطن 
و  انه  البيان  يف  املحليني.وجاء  بامل�سوؤولني 
لرد  منتقدة  اإعالمية  حمتويات  تداول  "عقب 
فعل وايل ولية م�ستغامن على هام�س زيارته 
امليدانية على م�ستوى اإقليم الولية" .مت تذكري 

تعزيز  ب��اأن  املعني  للوايل  الداخلية  "وزير 
يتطلب  الدولة  و  املواطنني  بني  الثقة  ج�سور 
اللتزام  املحلية  الإطارات  و  امل�سوؤولني   من 
الرزانة  و  املتبادل  الإ�سغاء والحرتام  بقواعد 
واحلكمة و�سعة ال�سدر".واأكد الوزير" رف�سه 
لأي �سلوك من �ساأنه امل�سا�س بكرامة املواطنني 
من طرف اأعوان الدولة املوكل لهم خدمتهم و 
برنامج  ت�سمنه  ما  وفق  �سوؤونه  على  ال�سهر 
�سكل  و  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
"اأنه  البيان  اأو�سح  تعليماته".كما  جوهر 
وهو  ان�سغالتهم  عر�س  املواطنني  حق  من 
املواطنني  و  للموطنات  مكفول  يبقى  حق 

مع  اجلواري  للتوا�سل  الدائمة  الأطر  �سمن 
ال�ساكنة".وانت�رش فيديو على مواقع التوا�سل 
ال�سميع  عبد  ال���وايل  يظهر  الجتماعي 
يرد  البلديات  لإحدى  زيارته  اأثناء  �سعيدون 
يف  و�سعيتها  بت�سوية  طالبته  مواطنة  على 
ا�ستخف  كما  را�سك"  "دبري  بعبارة  ال�سكن 
الأمر  لبا�سه وهو  نتيجة لون  املهند�سني  باأحد 
الذي لقي ا�ستهجانا وا�سعا من قبل اجلزائريني 
يف  ا�ستمرارا  الوايل  �سلوك  يف  روؤوا  الذين 
النظام  على  املح�سوبني  امل�سوؤولني  ممار�سات 

ال�سابق.         
      لوؤي ي.

وزير الداخلية وبخه

الكنا�س يتهم التيار الفرنكوفيلي ا�ستياء وا�سع بعد تكرار اهانات وايل م�ستغامن ملواطنني
با�ستهدافه لإف�سال ال�ستحقاقات القادمة

اآيت  فرحات  املناجم،  و  ال�سناعة  وزير  اأكد   
اليقظة  علي براهم، على �رشورة تعميم خاليا 
و  ال�سناعية  املجمعات  داخل  ال�سرتاتيجية 
"اتخاذ  على  م�ساعدتها  ق�سد  املوؤ�س�سات 

القرارات اجليدة يف الوقت املنا�سب".
اليقظة  حول  التكوين  دورة  اختتام  مبنا�سبة  و 
لفائدة  القت�سادي  الذكاء  و  ال�سرتاتيجية 
حتت  الهيئات  و  ال�سناعية  املجمعات  اإطارات 
اآيت علي  ال�سيد  اأكد  ال�سناعة،  وزارة  و�ساية 
تكوين  عرب  اأول  مير  اليقظة  خاليا  تن�سيب  اأن 
الذين  املجال،  ه��ذا  يف  املوؤ�س�سات  اإط���ارات 
�سيتكفلون بدورهم بتن�سيب خاليا يقظة على 

م�ستوى املوؤ�س�سات و الهيئات.
اأما بالن�سبة لدور خاليا اليقظة، اأو�سح الوزير 
التنبئ  على  امل�سريين  م�ساعدة  يف  يتمثل  اأنه 
بتطور بيئة موؤ�س�ساتهم و التحويالت التي قد 

تنجم يف املديني املتو�سط و الطويل، اإىل جانب 
توقع احللول و اتخاذ القرارات اجليدة يف الوقت 

املنا�سب.
قال  املوؤ�س�سة،  بيئة  حول  الآف��اق  اإىل  اإ�سافة 
الوزير اإن "خاليا اليقظة تتنباأ اأي�سا بالكوارث 
الطبيعية و الأزمات القت�سادية املحتملة التي 
منا�سبة  حلول  اإيجاد  لغر�س  عليها،  توؤثر  قد 

لذلك".
و �سجل ال�سيد اآيت علي اأن املوؤ�س�سات الوطنية 
للقطاع  بالن�سبة  الأمر  هو  مثلما  العام  للقطاع 
اأ�سا�س يومي" دون يقظة  "على  اخلا�س، ت�سري 
ا�سرتاتيجية ت�سمح لهم بال�رشوع يف احللول و 
ال�سرتاتيجيات القائمة على معلومات �سادقة.
ي�سري  اجلزائري  القت�سادي  النظام  "كل  قال  و 
هو  التكوين،  هذا  منفعة  و  يومي  اأ�سا�س  على 
تو�سيحنا  على  قادرة  اإطارات  على  احل�سول 

امل�ستقبل القريب و البعيد ملوؤ�س�ساتنا".
امل�سجع  غ��ري  ال��ظ��رف  ال��وزي��ر  اأن�����س��ب  و 
يقظة  غ��ي��اب  اإىل  الوطنية  للموؤ�س�سات 
العامل  يف  ملحة  "�رشورة  تعترب  ا�سرتاتيجية 

القت�سادي التناف�سي".
لليقظة  العام  املدير  اعترب  ال�سياق،  نف�س  و يف 
الإع��الم  نظم  و  الدرا�سات  و  ال�سرتاتيجية 
"كل  اأن  بوعرابة،  يو�سف  ال�سيد  ب��ال��وزارة، 
معارف  و  معطيات  متلك  ل  التي  املوؤ�س�سات 
ل  و  الجتماعية  و  القت�سادية  بيئتها  حول 
حتوز على الو�سائل للتنبئ بالأو�ساع التي قد 
تواجهها مبا�رشة اأو يف امل�ستقبل القريب، ما هي 

اإل موؤ�س�سات ماآلها الف�سل".
و يف هذا ال�سدد، اأكد ذات امل�سوؤول اأن الذكاء 
هما  ال�سرتاتيجية  اليقظة  و  القت�سادي 
اإىل  تطمح  موؤ�س�سة  لكل  احلرب"  "ع�سب 

التناف�سية يف عامل جد متناف�س.
القت�سادي  الذكاء  اأن  اأو�سح  اأخرى،  جهة  من 
امل�ستوى  على  متواجدا  جم��ال  يعترب  ال��ذي 
فعليا  يدخل  مل   1990 �سنوات  منذ  العاملي 
اأطلقت  حيث   2018 �سنة  �سوى  اجلزائر  يف 
 190 الوزارة برنامج تكوين مدته �سنة لفائدة 
وزارة  اإطارات  و  ال�سناعية  للمجمعات  اإطارا 

ال�سناعة و املناجم و الهيئات حتت الو�ساية.
الفاحت  يف   2020 التكوين  برنامج  اإطالق  مت  و 
انتظار  يف  اإطارا   134 لفائدة  ال�سهر  هذا  من 
تو�سيع الدورات التكوينية املقبلة اإىل مديريات 
ال�سناعة و املناجم للوليات و القطاع اخلا�س، 

ي�سيف ذات امل�سوؤول.                          ق/و

دعوة اإىل تعميم خاليا اليقظة داخل املوؤ�س�سات
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بن قرينة يدعو ملحو اآثار بن غربيت يف املناهج املدر�سية

حممد علي 
-----------------

و رافع بن قرينة يف كلمته خالل ندوة 
و  واقع  اجلزائرية  “املراأة  عنوان  حتت 
تهتم  ب�سيا�سة  العا�سمة  يف  اآفاق” 
تراعي  و  العاملة،  امل��راأة  و  بالعائلة 
عملها املزدوج و ب�سيا�سة ترفع للمراة 
تزيد من مدة عطلة  و  اأجرتها  العاملة 

الأمومة، حماية لأبناء اجلزائر.
و اأكد املتحدث باأن ت�سكيلته ال�سيا�سية 
ب�سكل  املراأة  بو�سع  متاما  را�سية  غري 

اإ�سالحات  �سن  اإىل  تتطلع  وهي  عام 
يحلم  التي  اجلديدة  اجلزائر  حقيقية يف 
بها اجلميع، بعيدا عن ال�سكليات و عن 

�سيا�سة الكوطات املتبعة.
و �سدد رئي�س حركة البناء الوطني، اأن 
اجلزائر تعي�س حلظة فارقة ما ي�ستوجب 
ور�س  اخلالفات  ن�سيان  اجلميع  على 
جديدة  جزائر  بناء  اأجل  من  ال�سفوف 

يرجوها اجلميع.
:” اليوم نعي�س حلظة  و قال بن قرينة 
اأن  فارقة يف حياة الأمة اجلزائرية فاإما 

ب�سواعد  جديدة  جزائر  بناء  يف  نقلع 
كل  بتنا�سي  ذل��ك  و  اأبنائها،  جميع 
فوق  اجلميع  بت�سامي  و  اخل��الف��ات 
اأن  اأو  ال�سفوف،  بر�س  و  اجلراحات 
و  ال�سخ�سية  نظراتنا  علينا  تتغلب 
�سوف  هنا  و  ال�سيقة  اأحزابنا  م�سالح 
معه،  �سنخ�رش  الذي  و  الوطن  نخ�رش 

كل �سيء”.
يف  الأول  الرجل  دعا  ال�سياق  يف  و 
اإىل  اجلميع  الوطني  البناء  حركة 
ل�سنع  القلوب  ات�ساع  و  الت�سامح 

جبهة وطنية �سلبة، ت�ستطيع مواجهة 
التي  املخاطر  و  الكربى  التحديات 

تهدد اجلزائر من جهة، ل �سيما يف هذه 
الفرتة التي متر بها البالد.

التعليمية لالأطفال و تخلي�سها  البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ملراجعة املناهج  دعا رئي�س حركة 
من اإرث الوزيرة ال�سابقة للرتبية نورية بن غربيت.

ملراجعة املناهج التعليمية لالأطفال

بناء  ور���س��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  ي��ت��م 
بعد  على   ، باأزفون  الواقعة  ال�سفن 
وزو  تيزي  �سمال  كلم   60 ح��وايل 
اجلزائرية  للموؤ�س�سة  التابعة  و 
موؤ�س�سة   ، �ساكوما�س  الكورية، 
متخ�س�سة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 
اأول  منوذج  عر�س  ال�سفن،  بناء  يف 
للت�سدير،  موجهة  جزائرية  �سفينة 
املدير  الرئي�س  من   ، علم  ح�سبما 

عودية. بن  الإ�سالم  نور  العام، 
�سفينتي  اأح���د  ه��و  ال��ن��م��وذج  ه��ذا 

موؤ�س�سة  ببنائها  قامت  التي  �سيد 
ور�سة  م�ستوى  على  �ساكوما�س 
اأزف��ون،  مبيناء  الواقعة  ال�سفن  بناء 
تقدم  م��وري��ت��اين  زب���ون  ل��ف��ائ��دة 
يبلغ  �سيد  �سفينتي  لبناء  بطلبية 
الأوىل  فال�سفينة  مرتا.   14 طولهما 
يف  الثانية  و  بنائها  من  النتهاء  مت 
امل�سدر  ح�سب  قريب،  جد  م�ستقبل 

. نف�سه
ك��م��ا اأف���اد ال��رئ��ي�����س امل��دي��ر ال��ع��ام 
حفل  اإقامة  يرتقب  اأنه  ل�ساكوما�س 

الذي  الأول،  النموذج  ه��ذا  عر�س 
ال�سبت  ال��زج��اج،  األياف  من  �سنع 
عدة  بح�سور  ب��اأزف��ون،  امل��ا���س��ي 
املمثلون   ، بينهم  م��ن   ، �سيوف 
و  باجلزائر  ملوريتانيا  الدبلوما�سيون 
للموؤ�س�سات  العامة  الكونفدرالية 

اجلزائرية.
اإجراء  اإن  يقول  عودية  بن  اأ�سار  و 
و  موريتانيا،  نحو  ال�سفينتني  ت�سدير 
اإجنازهما،  متابعة  على  ت�رشف  الذي 
الت�سديق  و  مطابقة  و  مراقبة  هيئة 
حلول  قبل  اإطالقه  �سيتم   ، "فرييتال" 

املقبل. رم�سان  �سهر 
بالألياف  ال�سيد  �سفن  بناء  تقنية 
طرف  م��ن  اق��ت��ن��اوؤه��ا  مت  الزجاجية 
هذه  بني  لتفاقية  طبقا  �ساكوما�س 
كورية  اجلنوب  املوؤ�س�سة  و  الأخرية 
بتحويل  تتعلق  التي  و  هيونداي، 

والتكوين. التقنية 
ال�سفن  اأوىل  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
التي خرجت من ور�سة اأزفون ، التي 
 ،2015 �سنة  يف  اخلدمة  حيز  دخلت 
نوع  من  �سيد  ق��وارب  يف  تتمثل 
 14 12 اإىل  "احلرف ال�سغرية" بطول 

. مرتا
�سفن   10 جمموعه،  ما  اجناز  مت  كما 
على  مرتا   19 اإىل   12 بطول  �سيد 
لفائدة  ال��ور���س��ة  ذات  م�����س��ت��وى 
اجلزائر  و  بجاية  وليات  من  زبائن 
بني  م��ا  ال��ب��الد،  وغ��رب  العا�سمة 

.  2019 و   2015 �سنتي 
ق/و

�ساكوما�س تعر�س منوذج اأول �سفينة جزائرية موجهة للت�سدير

مع  بالتن�سيق  اجلمارك  م�سالح  متكنت 
 340 �رشطة احلدود مبيناء وهران، من حجز 
اإيك�ستازي. نوع  من  مهلو�سا  قر�سا  األف 

منذ  نوعها  من  الأكرب  الكمية  هذه  وتعود 
�ستقالل. الإ

منت�سف  العملية  ه���ذه  ون��ف��ذت  ه���ذا 
�سبط  مت  اأين  اجلمعة،  اإىل  اخلمي�س  ليلة 
نوع  من  �سيارة  داخل  املذكورة  الكمية 
ثالثيني  �ساب  يقودها  كان  “�سيرتوان” 
ع��ل��ى م��ن ب��اخ��رة ق��ادم��ة م��ن اأمل��ريي��ا 

نية. ال�سبا
علي حممد 

تعود هذه الكمية الأكرب من نوعها منذ ال�ستقالل

حجز 340 األف قر�سا مهلو�سا من نوع 
اإيك�ستازي مبيناء وهران

ن�����س��اء م��ن ولي��ة  ت��ك��رمي ع�����رش   مت 
اإط��ار  يف  تكوين  يف  �ساركن  غرداية 
و  الن�سوية،  الكفاءات  تدعيم  برنامج 
العطف  ببلدية  نظم  حفل  خ��الل  ذل��ك 
الإمارات  دولة  �سفري  قبل  )غرداية(، من 
يو�سف  اجلزائر،  لدى  املتحدة  العربية 
بح�سور  علي،  ال  �سباع  خمي�س  �سيف 
للن�ساء  الوطني  لالحتاد  العامة  الأمينة 

اجلزائريات.
ا�ستفادت  الذي  التكوين،  هذا  �سمل  و 
و  الن�سيج  جمايل  املكرمات  الن�ساء  منه 
برنامج  اإطار  يف  ذلك  و  الزرابي،  ن�سج 
و  الن�ساء  ك��ف��اءات  وت��ع��زي��ز  تدعيم 
الإمارات  دولة  به  بادرت  الذي  الفتيات 
الحتاد  مع  بالتعاون  املتحدة  العربية 
مثلما  اجل��زائ��ري��ات،  للن�ساء  الوطني 
نورية  لالحتاد،  العامة  الأمينة  �رشحت 

. حف�سي
)�سيدي  وليات  اأربع  ا�ستفادت  قد  و 

وبجاية(  غرداية  و  �سعيدة  و  بلعبا�س 
اختريت  جمالت  يف  الربنامج  هذا  من 
املحلي،  امل�ستوى  على  امل��راأة  قبل  من 

تو�سيحه. جرى  كما 
الجتماعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��ه��دف  و 
تعزيز  اإىل  الأوىل  بالدرجة  للتكوين 
املالئمة،  الو�سائل  ومنح  الكفاءات 
النمو  يف  امل��راأة  ب��اإدم��اج  ت�سمح  التي 
امل�ستدامة  التنمية  و  الق��ت�����س��ادي 
جهتها  م��ن  اأو���س��ح��ت  ك��م��ا  ل��ل��ب��الد، 
العربية  الإمارات  دولة  �سفارة  ع�سوة 

احلو�سني. موزة  باجلزائر،  املتحدة 
العربية  الإمارات  دولة  �سفري  اأو�سح  و 
�سيف  يو�سف  اجل��زائ��ر،  ل��دى  املتحدة 
اأثناء  تدخله  يف  علي،  ال  �سبع  خمي�س 
هذا  يف  امل�ساركة  ���س��ه��ادات  ت�سليم 
ثالث  بقيمة  ماليا  مبلغا  "اأن  التكوين 
 ) دولر  مليون   300 دولر) مليون  مئة 
الن�سوية  الكفاءات  لدعم  ت�سخريه  مت  قد 

العامل". يف 
فر�س  بتوفري  التكوين  ه��ذا  وي�سمح 
اأي�سا  يهدف  كما  ذات��ي،  مايل  اعتماد 
املكت�سبة  الن�سوية  املهارات  تثمني  اإىل 
القدرات  بتعزيز  ميكن  مبا  ق��رون،  عرب 
نوعية  حت�سني  خالل  من  الإقت�سادية 

الت�سويق. و  البتكار  و  املنتوج 
عرفان  ر�سائل  احلفل  هذا  ووجهت خالل 
بعيدها  الحتفال  ع�سية  للمراأة  وتقدير 

لعاملي. ا
الإمارات  دولة  �سفري  اأجرى  ذلك  قبل  و 
مع  لقاء  اجلزائر  لدى  املتحدة  العربية 

. عمراين  بوعالم  غرداية  وايل 
الذي  اللقاء  ه��ذا  خ��الل  التطرق  مت  و 
اإىل  ال�سفري،  ح�سب  الولية،  مبقر  جرى 
عالقات  تطوير  اآف��اق  و  المكانيات 
املتاحة  ال�ستثمار  فر�س  و  ال�رشاكة 

غرداية. بولية 
ق/و

تكرمي ع�سر  ن�ساء من ِقبل �سفري دولة الإمارات العربية  املتحدة 
لدى اجلزائر 

لالأر�ساد  الوطني  امل��رك��ز  اأع��ل��ن 
اأم�س  خا�سة،   ن�رشية  يف  اجلوية 
ثلوج  ت�ساقط  ارتقاب  عن  ال�سبت، 
غاية  اإىل  ال��وط��ن  مناطق  بعديد 
املرتفعات  على  وهذا  الأح��د  اليوم 

مرت.  900 علوها  يتجاوز  التي 
الوليات  اأن  الن�رشية  واأو�سحت 
يف  و���س��ع��ه��ا  مت  ال��ت��ي   ، امل��ع��ن��ي��ة 
كل  هي  برتقايل،  يقظة  م�ستوى 

و  الولية(  )جنوب  وزو  تيزي  من 
ميلة  و  بوعريريج  برج  و  �سطيف 
واأم  خن�سلة  و  باتنة  و  ق�سنطينة  و 
الولية(،  )�سمال  وتب�سة  البواقي 
الثلوج  ��م��ك  ���سُ ���س��ي��رتاوح  ح��ي��ث 
�سنتيمرت  و15   10 بني  ما  املت�ساقطة 
التي  الن�رشية،  �سالحية  مدة  طوال 

الأحد.  اليوم  غاية   اإىل  تدوم 
ق/و

ثـلـوج مـرتقـبـة على املرتفـعـات
 التي يتـجاوز علـوها 900 متـر

على  وق��ع  م���رور،  ح���ادث  اأ���س��ف��ر 
متفاوتة  بجروح  �سخ�سا   13 اإ�سابة 
امل�سحلة  اإىل  حتويلهم  مت  اخلطورة، 
احل��رو���س  مب�ست�سفى  املخت�سة 
م�سالح  ح�سب  و  ب�سكيكدة. 
امل�سابني  اإجالء  مت  املدنية،  احلماية 

من  حافلة  من  على  كانوا  الذين 
من  اخلط  على  تعمل  طويوطا  نوع 
الفرقة  عنا�رش  و  مواطنني  ط��رف 

باحلرو�س. املدنية  للحماية  الثانوية 
ق/و

اإ�سابة 13 �سخ�سًا يف انقالب حافلة ب�سيدي 
مزغي�س ب�سكيكدة 
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ال�سحة مري�سة بورقلة

علي  حممد 
------------------

املواطنني  م��ن  العديد  ذك��ر  و 
بوليات  القطاع  هذا  ي��الء  اإ اأن 
الهتمام  و  العناية  اجل��ن��وب، 
تعزيز  ي�ستوجب  امل��ط��ل��وب��ني 
خمتلف  يف  اجل��واري��ة  اخل��دم��ات 
البعيدة  الريفية  خا�سة  املناطق 
ال�سياق  ه��ذا  ويف  وامل��ع��زول��ة، 
من  تعاين  الهياكل  اأن  اأك��دوا 
و�سيق  و�سعيتها  يف  تدهور 
غ��رار  على  بع�سها  م�ساحة 
ب��ع�����س ال���ع���ي���ادات امل��ت��ع��ددة 
اخل���دم���ات وق���اع���ات ال��ع��الج 
ل�ستقبال  جاهزة  تعد  مل  التي 
هذا،  الالئق،  بال�سكل  املر�سى 
من  للرفع  مطالب  عن  ف�سال 
يف  الطبية  املناوبة  نقاط  عدد 

حياء. الأ
اأع�ساء  �سجل  اأخرى،  جهة  من  و 
حماية  و  النظافة  و  ال�سحة  جلنة 
حول  الن�سغالت  بع�س  البيئة 
للموؤ�س�سة  التابعة  الهياكل 
اجل��واري��ة  لل�سحة  العمومية 
 3 ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  و  ب��ورق��ل��ة 
نقو�سة،  اأ ورق��ل��ة،  وه��ي  دوائ��ر 
 15 ت�سم  و  خ��وي��ل��د  ���س��ي��دي 
و32  اخل��دم��ات  متعددة  عيادة 
ولدة  م�سلحة  و  ع��الج  قاعة 

وتقدر  نقو�سة  باأ واحدة  ريفية 
على   24 الطبية  املناوبة  نقاط 
كل  يف  نقاط،   5 ب� �ساعة   24
عن  الن�رش،  حي  نقو�سة،  اأ من 
�سيدي  الروي�سات،  البي�ساء، 
املناوبة  نقاط  عدد  م��ا  اأ خويلد 
منت�سف  غ��اي��ة  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة 
ثور،  بني  وهي   3 ب� فتقدر  الليل 
هذه  بني  من  و  املخادمة  الق�رش، 
بع�س  ت��ده��ور  الن�����س��غ��الت، 
ال��ق��ط��اع  م��ن�����س��اآت  و  ه��ي��اك��ل 
»العيادات  غرار  على  �سا�سية  الأ
حي  يف  اخل���دم���ات  امل��ت��ع��ددة 
املخادمة،  ثور،  بني  حي  الق�رش، 
العالج  قاعات  ال�سط«وبع�س 
ل�سيلي�س،  ال��ع��الج  ك��ق��اع��ة 
البور،  عمران،  �سيدي  بوعامر، 
كذلك  و  وغريها،  لرباع  عقلة 
ال��ولدة  لعيادة  بالن�سبة  م��ر  الأ

املتعددة  للعيادة  التابعة  الريفية 
يف  التي  و  نقو�سة،  باأ اخلدمات 
وتهيئة  ترميم  عملية  اإىل  حاجة 

. جلة عا
بالن�سبة  نف�سه  ال��و���س��ع  و 
���س�����س��ة  ل��ب��ع�����س ه��ي��اك��ل امل��وؤ
اجل��واري��ة  لل�سحة  العمومية 
هي  ت��ع��اين  ال��ت��ي  و  ب��ت��ق��رت 
البالغ  ه����رتاء  الإ م��ن  الأخ���رى 
ال��ع��ي��ادات  لبع�س  بالن�سبة 
عيادات  منها  اخلدمات  املتعددة 
وكذا  عمر  بلدة  مقر،  بعلو�س، 
ق��اع��ات ال��ع��الج ع��ل��ى غ��رار 
مهدي،  �سيدي  العالج  قاعات 
الأمر  وكذلك  وغريها  هرهرية 
املتعددة  للعيادات  بالن�سبة 
العالج  قاعات  وبع�س  اخلدمات 

. باحلجرية
املوؤ�س�سات  اأن  بالذكر  وجدير 

اجل��واري��ة  لل�سحة  العمومية 
تتوفر  وتقرت  ورقلة  من  بكل 
اخلدمات  متعددة  عيادة   37 على 
وبالن�سبة  ع��الج  ق��اع��ة  و85 
قاعة  بتقرت  تتوفر  ل��ل��ولدة، 
ب��ال��ربم��ة و3  واح���دة وع��ي��ادة 
نقو�سة  م��ن  ك��ل  يف  م�سالح 

والعالية. واحلجرة 
فاإن  ال�سياق  هذا  يف  ولالإ�سارة 
ال�سديق  بوبكر  اأ الولية  وايل 
خالل  وق��ف  ق��د  ك��ان  بو�ستة، 
 24 العالج  لقاعة  تفقدية  زيارة 
و�سعية  على  ل�سيلي�س  فرباير 
ال��ق��اع��ة وم�����س��ت��وى اخل��دم��ات 
كما  ب��ه��ا.  امل��ق��دم��ة  ال�سحية 
لن�سغالت  ا�ستمع  واأن  �سبق 
بهذا  اأخرى  واأحياء  احلي  جمعية 
اللقاءات  اأحد  خالل  اخل�سو�س 
مبمثلي  ال���وايل  جمعت  ال��ت��ي 
يف  تندرج  والتي  احلي  جمعية 
الهام  الدور  على  التاأكيد  اإطار 
التي  املدين،  املجتمع  جلمعيات 
خمتلف  يف  �سا�سيا  اأ �رشيكا  تعد 
املواطن  مت�س  التي  القطاعات 
قطاع  فيها  مبا  مبا�رش  ب�سكل 
العمل  اأجل  من  وهذا  ال�سحة، 
للجهود  تن�سيقي  اإط���ار  يف 
وحت�سني  تطوير  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

ال�سحية. اخلدمات 

اأن املواطن بورقلة مازال يوؤكد على حقه يف  اإل  اأو املركزي،  بالرغم من اجلهود املبذولة �سواء على امل�ستوى املحلي 
و  و تدعيمه حمليا  ال�سكان،  امل�ستمر يف عدد  ا�ستيعاب الرتفاع  قادرة على  الولية مبن�ساآت  حماية �سحته عرب دعم 

دائم. ب�سكل  و  املقبولة  ال�سحية  التغطية  �سمان 

كبري  من تدهور  تعاين  الهياكل 

ن��ظ��م��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
دارة  الإ مل�ستخدمي  امل�ستقلة 
الحتادية  يف  ممثلة  العمومية 
قطاع  مل�ستخدمي  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ب��ح��ث  و  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
داخل  احتجاجية  وقفة  العلمي 
�رشير   1000 اجلامعية  قامة  الإ
بظروف  منددين   ، ذك��ور    1
املطعم  داخل  الكارثية  العمل 
ن�سخة  التحرير  تلقت  قد  و   ،
الحتجاجية،  الوقفة  بيان  من 
امتعا�سهم  عن  العمال  عرب  اأين 
الالمبالة  ل�سيا�سة  ال�سديد 
ب�سحة  تعلق  فيما  خا�سة  و 
داخ��ل  ج��ول��ة  يف  و  ال��ط��ل��ب��ة... 
كارثة  على  وقفنا  فقد  املطعم 
املقايي�س  بكل  �سحية  بيئية 
ت�رشبات   ، و�سيك  بانفجار  تنذر 
ل  مهرتئ  عتاد   ، املاء  و  للغاز 
من  اأو�ساخ   ، به  للعمل  ي�سلح 
اأ�سود  املطعم  �سقف  اجلهات  كل 

 ، لالأو�ساخ  الرتاكمات  نتيجة 
ليكون  بتاتا  ي�سلح  ل  املطعم 
م�ستودع  م�سطلح  رمبا  مطعما، 
تربيد  غرف   ، ذلك  من  له  اأرحم 
فيها  تو�سع  واح��دة  و  معطلة 
الفواكه  و  اخل�رش  ن��واع  اأ كل 
 ، احلليب  م�ستقات  و  اللحوم  و 
حديدية  لواح  اأ  ، معطلة  كهرباء 
عتاد  ت�سدع  جراء  يف كل مكان 

.  D3 الكارثة  منظر   ، املطبخ 
امل��ك��ل��ف  م���ع  ات�����س��ال  يف  و 
ب��امل��ط��ع��م ال�����س��ي��د ع��ل��م��اوي 
من  كثريا  ا�ستكى  عبدالنور  
التي  الكارثية  العمل  ظ��روف 
كما  امل��ط��ب��خ  ب��ع��م��ال  اأ����رشت 
و  جلدية  اأمرا�سا  لهم  �سببت 
الو�سعية  هذه  جراء  ح�سا�سية 
ن��ه  اأ املكلف  ذات  اأك��د  كما   ،
املعنية  للجهات  مرا�سالت  يف 
احل��ال��ة  ع��ن  ت��ق��اري��ر  رف���ع  و 
جل��ان  ق���دوم  اىل  ���س��ار  اأ ك��م��ا 

البلدي  ال�سعبي  املجل�س  من 
ال�سعبي  املجل�س  كذا  و  بنورة 
بدورهما  اللذين  و  ال��ولئ��ي 
لكنها  احلالة  عن  تقارير  رفعا 
ان  اأك��د  كما   ، �ساكنا  حترك  مل 
باخل�سو�س  الطلبة  و  اجلامعة 
م�سالح  ب��ني  �سحية  وق��ع��وا 
باملطعم  تعلق  فيما  داري����ة  اإ
يف  املغلق  و  امل�سيد  امل��رك��زي 
داري��ة  اإ لأ�سباب  الطلبة  وجوه 
ب���ني م�����س��ال��ح ���س��ون��ل��غ��از و 
العمومية  التجهيزات  مديرية 
رمب��ا  ج��اه��ز  مطعم   ، ل��ل��ولي��ة 
مي��ّك��ن��ه��م م��ن ال��ع��م��ل و���س��ط 
املطعم  غلق  مع  مثلى  ظروف  
و  ترميمه  اإع��ادة  لغاية  احل��ايل 
مطالب  كلها  جديد  من  جتهيزه 
اجلهات  اىل  النقابة  رفعتها 
م�سوؤولية  حملتهم  املخت�سة  
�سواء  م�ستقبال،  كارثة  وقوع 
اأو  الطلبة  ب�سحة  تعلق  م��ا 

ب�سبب  العمل  عن  العتاد  توقف 
اأحد  عرب  كما   ، الأعطاب  كرثة 
اجلامعي  باحلي  املقيمني  الطلبة 
حلالة  امل�ستمر  ال��ت��ده��ور  م��ن 
اجلهات  �سمت  ظل  يف  املطعم 
امل�����س��وؤول��ة ي��ن��ذر ب��ان��ف��ج��ار 
بال�ستيكية  نابيب  اأ  ، و�سيك 
 ، مكان  كل  يف  متناثرة  للغاز 
تقدمي  طريقة  على  اأع��اب  كما 
يخيل  حتى  للطلبة  الوجبات 
و  عقابية  موؤ�س�سة  يف  اأنك  لك 
نخبة  ي�سم  جامعيا  مطعما  لي�س 
امل�ستقبل  اإط��ارات  و  املجتمع 
ال�سيف  ف�سل  ان  و  خا�سة 
من  يعرفه  ما  و  ب��واب  الأ على 
للكهرباء  املفرط  ال�ستعمال 
املكيفات  و  املربدات  �سورة  يف 
و  التنظيف  �سورة  يف  املاء  و  اأ
املرعب  النت�سار  و  ال�ستحمام 
املطعم  ه��ذا  و�سط  للح�رشات 
له  امل�ساعدة  البيئة  توفر  بحكم 
املهرتئ  العتاد  من  كومة  و�سط 
ال�سلطات  اجلميع  طالب  قد  و   ،
ل��ل��ب��الد  ال��ع��ل��ي��ا  و  ال��ولئ��ي��ة 
الوقوف  و  التدخل  ب�����رشورة 
منددين  املطعم،    حالة  على 
ب���الإج���راءات ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
عدم  عن  امل�سوؤولة  دارات  ل��الإ

. املركزي  املطعم  فتح 
.ع عامر  بن 

منددون بظروف العمل الكارثية داخل املطعم

وقفة احتجاجية باإقامة الذكور بغرداية  

لإ�سراك املواطنني يف اإح�ساء الحتياجات التنموية مبناطق الظل

اإطالق ف�ساء اإلكرتوين باليزي 

ب�سار حتت�سن ملتًقى جهويا حول ت�سيري 
الأر�سيف الق�سائي و تنظيمه 

انطالق البطولة اجلهوية للعْدو على 
الطريق لناحية اجلنوب الغربي ب�سار

بولية  اإلكرتوين  ف�ساء  اأطلق 
تقدمي  للمواطنني  يتيح  يليزي  اإ
اإح�ساء  بخ�سو�س  اقرتاحاتهم 
مبناطق  التنموية  الحتياجات 
من  ا�ستفيد  ح�سبما  ال��ظ��ل، 

الولية. م�سالح 
من  التي  اخلطوة  ه��ذه  وتهدف 
من  دارة  الإ ت��ق��ري��ب  ن��ه��ا  ���س��اأ
الأخري  هذا  ���رشاك  اإ اإىل  املواطن 
الظل  مناطق  اإح�ساء  عملية  يف 
بخ�سو�س  اق��رتاح��ات  وت��ق��دمي 
بغر�س  التنموية  احتياجاتها 
يتعلق  فيما  خا�سة  بها،  التكفل 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  ب�سبكات 
و  الطبيعي  وال��غ��از  والتطهري 

امل�سدر. ذات  ح�سب  الطرقات، 
خلية  تكليف  مت  ال�ساأن  هذا  ويف 

الولية  دي��وان  م�ستوى  على 
جل��م��ع اق���رتاح���ات امل��واط��ن��ني 
جرى  كما  العملية،  هذه  ب�ساأن 

       . �سيحه تو
اخلطوة  ه��ذه  تفعيل  وبغر�س 
ذات  ب��ادرت  نطاق  اأو�سع  على 
بهذه  الإع����الم  اإىل  امل�����س��ال��ح 
اأو���س��اط  خمتلف  ع��رب  العملية 

املدين. املجتمع 
يليزي  اإ ولية  م�سالح  اأن  يذكر 
مع  بالتن�سيق  جلانا  �سكلت  قد 
بزيارات  تقوم  املحلية  اجلماعات 
من  الظل  مناطق  لتفقد  ميدانية 
التنموية  احتياجاتها  �سبط  اأجل 
�سكانها  ان�����س��غ��الت  ور���س��د 

بها. التكفل  بغر�س 
ق/ج

لوزير  ال�سامية  الرعاية  حتت 
ح�رش  الأخ��ت��ام  ح��اف��ظ  ال��ع��دل 
ولي��ة  وايل  م��ب��ارك��ي  اأح��م��د 
لتكوين  الوطني  باملركز  ب�سار 
املحلية  اجلماعات  م�ستخدمي 
جتديد  و  م�ستوياتهم  حت�سني  و 
افتتاح  فعاليات   ، معلوماتهم 
معاجلة  ح��ول  الدرا�سي  اليوم 
تنظيمه  و  الق�سائي  الأر�سيف 
ق�ساء  جمل�س  طرف  من  ،املنظم 
ال�سادة  بح�سور  وه��ذ  ب�سار، 

امل��دي��رة ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��وث��ائ��ق و 
 ، ال��ع��دل  ب���وزارة  املحفوظات 
الإعالم  لأنظمة  الفرعي  املدير 
ق�ساء  جمل�س  رئي�س  الآيل، 
باملجل�س  العام  ،النائب  ب�سار 
املدنية  املحلية  ال�سلطات  و 
الأمني   ، الأمنية  و  الع�سكرية 
و  ،اط����ارات  للمجل�س  ال��ع��ام 

العدالة. قطاع  من  موظفني 
دوكي  احمد 

امل��ف��ت�����س  �������رشف  اأ   
اجل����ه����وي ل�����رشط��ة 
اجل����ن����وب ال��غ��رب��ي 
ب��ال��ن��ي��اب��ة م��رف��وق��ا 
م���ن ولي��ة  ب��رئ��ي�����س اأ
ب�����س��ار ع��ل��ى اإع��ط��اء 
������س�����ارة ان���ط���الق  اإ
ال��ب��ط��ول��ة اجل��ه��وي��ة 

بني  م��ا  ال��ط��ري��ق  على  ل��ل��ع��دو، 
م�����س��ال��ح ال�����رشط��ة ل��ن��اح��ي��ة 
للمو�سم  ب�سار،  الغربي  اجلنوب 

.  2020/2019 الريا�سي 
ولية  اأمن  احت�سنتها  البطولة   
���س��ارة  ي���ن اأع��ط��ي��ت اإ ب�����س��ار اأ
مطار  م��ن  ب��ال��ق��رب  انطالقها 
اأم��ن  مقر  اإىل  و���س��ول  ب�سار 
ح�رشها  املناف�سة  هذه   ، الولية 
اجل��ه��وي  امل��ف��ت�����س  ج��ان��ب  اإىل 
بالنيابة  الغربي  اجلنوب  ل�رشطة 
ولي��ة  اأم��ن  رئي�س  م��ن   ك��ل   ،

امل�سالح  ���س��اء  روؤ وك��ذا  ب�سار 
الغربي،  اجلنوب  لناحية  اجلهوية 
 36 م�����س��ارك��ة  ع��رف��ت  ح��ي��ث 
ن��اث  اإ  08 بينهم  م��ن  ريا�سيا 
ب�سار،   : ولي���ات  اأم��ن  ميثلون 
تاأهل  حيث  وت��ن��دوف،   اأدرار 
 10 الغربي  اجلنوب  ناحية  عن 
يف  للم�ساركة  ناث  اإ و08  ذكور 
على  للعدو  الوطنية  البطولة 
التي  ال�رشطة  مل�سالح  الطريق 
م�ستغامن  ولي��ة  �ستحت�سنها 

. القادم  اأفريل  �سهر  خالل 
  اأ . د 
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اإقبال كبري للمواطنني التون�سّيني على اأ�سواق 
الوادي

ع منلـي. 
---------------- 

ول��ئ��ن ك���ان دخ���ول امل��واط��ن��ني 
احلدودية  البوابة  عرب  التون�سيني 
"الطالب  ال�����رشق��ي��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 
جانب  من  ت�سجيله  يتم  العربي" 
اإط��ار  يف  املعنية  ال�����س��ل��ط��ات 
اأن  النادر  من  ن��ه  اأ اإل  ال�سياحة 
تون�سية  اأو  واح��دا  تون�سيا  جتد 
البوابة  هذه  اجلزائر عرب  اإىل  ياأتي 
عن  كلم   80 بحوايل  تبعد  التي 
اأ�سواق  عرب  املرور  دون  الوادي 
ال�سلع  مبختلف  العامرة  املدينة 

واملوغلة  املغرية  ثمان  الأ ذات 
التنوع. يف 

الولية  عا�سمة  وباعتبارها 
ثالثة  ال����وادي  م��دي��ن��ة  ت�����س��م 
وهي  ومعروفة  رئي�سية  اأ�سواق 
و"�سوق  الأع�سا�س"  "�سوق 
ولئن  دبي".  و"�سوق  ليبيا" 
القدمي  الأع�سا�س  �سوق  ك��ان 
كم  ع��ل��ى  ب��اح��ت��وائ��ه  امل��ع��روف 
تلك  ل�سيما  لب�سة  الأ من  متنوع 
�سوق  ف��اإن  بالأعرا�س  اخلا�سة 
مواد  بتجارة  اأكرث  ي�ستهر  دبي 
يف  املنزلية  والأواين  التجميل 

�سا�س  بالأ هو  ليبيا  �سوق  اأن  حني 
جتاره  يتخ�س�س  جملة  �سوق 
الكهرومنزلية  ال�سلع  يف  اأكرث 
املنزلية  الأواين  ع��ن  ف�سال 
ال�سينية  ال�����س��ل��ع  وخم��ت��ل��ف 

عام. ب�سكل  والرتكية 
وي��ق�����س��د ال��ت��ون�����س��ي��ون ه��ذه 
ولية  دخولهم  عند  ���س��واق  الأ
البع�س  يف�سل  حيث  ال���وادي 
احلاجة  ب��داف��ع  الت�سوق  منهم 
اآخرين  اأن  حني  يف  ال�سخ�سية 
جتاريا  بعدا  لت�سوقهم  يعطون 
خمتلف  اقتناء  خالل  من  فعليا 

تون�س  يف  بيعها  واإعادة  ال�سلع 
واأكرث  �سعرا  دن��ى  اأ نها  اأ بحكم 
من  البع�س  تاأكيد  ح�سب  وفرة 

التون�سيني. املت�سوقني 
املا�سية  ال�سنة  خالل  �سجل  وقد 
دخ��ول  ال�����وادي  ب��ولي��ة   2018
من  �سائح،  األف    600 من  اأكرث 
البوابة  عرب  اجلن�سيات  خمتلف 
العربي"  "الطالب  احل��دودي��ة 
اجلن�سية  حاملي  من  اأغلبيتهم 
فرقة  ملعطيات  وفقا  التون�سية 
وح�سب  الربية.  احل��دود  �رشطة 
الأول  ال�سهر  فان  امل�سدر  نف�س 
قد   2018 اجل��اري��ة  ال�سنة  م��ن 
ال�سياح  توافد  ا�ستمرار  �سهد 
عا�سمة  اإىل  باملئات  التون�سيني 
ال���ولي���ة، ح��ي��ث ي��ج��م��ع جت��ار 
هذه  اأن  ال��وادي  مدينة  اأ�سواق 
تبقى  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف�����س��اءات 
تنقلهم  ثناء  اأ الأول  مق�سدهم 

اجلزائر. اإىل 

يق�سدونها الذين  التون�سيني  املواطنني  طرف  من  النظري  منقطع  اإقباًل  احلدودية  الـوادي  مدينة  اأ�سواق  ت�سهد 
الكهرومنزلية. ال�سلع  منها  خا�سة  املنتوجات  مبختلف  والتزود  الت�سوق  اأجل  من   

البوابة احلدودية الطالب العربي �سائح عرب  األف   600 اأكرث من  فيما مت ت�سجيل دخول 

اجلوية،  الأح��وال  �سوء  ت�سببت 
بتحويل  املا�سي،  اجلمعة  ي��وم 
للجوية  تابعة  ط��ائ��رة  م�سار 
اجل��زائ��ري��ة، وك��ان��ت ال��ط��ائ��رة 
امل��ت��وج��ه��ة م���ن م��ط��ار ق��م��ار 
يف  للهبوط  مربجمة  ب��ال��وادي 

م��ط��ار اجل��زائ��ر ال��ع��ا���س��م��ة، مت 
وهذا  وهران  مطار  اإىل  حتويلها 
اجلوية،  الأحوال  حت�سن  غاية  اإىل 
ال��رك��اب  �سالمة  على  حفاظا 

ئرة. لطا وا
ق. م

ال��ف��الح��ة  وزارة  �����س��ت  خ�����سّ
الوادي  لولية  الريفية  والتنمية 
اآلت  و10  ف��الح��ي  ج���رار   70
الدعم  برنامج  اإطار  يف  ح�ساد، 
ب��ه��دف  وذل���ك   2020 ل�����س��ن��ة 
امتالك  على  الفالحني  م�ساعدة 

فاد  اأ ح�سبما  الفالحية.  املكنّنة 
الوحدة  مدير  بقا�س  �سمري  به 
الفالحي  العتاد  لبيع  الرئي�سية 

بالوادي.
ق. م

فعاليات  اأم�س،  ي��وم  انطلقت، 
اجلهوي  للملتقى  الثالثة  الطبعة 
املعهد  ريغ،  بوادي  النخيل  بيئة 
املهني  التكوين  يف  �س  املتخ�سّ
وذلك  الوادي،  يف  جامعة  ببلدية 
خمت�سني  �ستاذة  اأ عّدة  مب�ساركة 
له  اختري  وال��ذي  الفالحة،  يف 
ريغ  وادي  �سعار  حتت   " �سعار 
امللتقى  ي���دوم  ك��م��ا   ،"2035
حيث  كاملني،  يومني  امل��ذك��ور 
حمافظة  تنظيمه  على  ي�رشف 
ال�سحراوية  امل��ن��اط��ق  تنمية 
توغالنت  جمعية  مع  بالتن�سيق 

. فية لثقا ا
امل�ساركون  �ساتذة  الأ وتطّرق 
ث��روة  ح���ول  حم���اور  ع���ّدة  اإىل 
واأهم  فاقها  واآ باملنطقة  النخيل 
التنمية  اإط����ار  يف  ال��ع��وائ��ق 
جمموعة  درا�سة  مع  امل�ستدامة 
اأخ����رى م��ن امل���ح���اور ال��ه��ام��ة 
على  ثارها  واأ البيئة  والعوامل 
اأو�سحه،  مثلما  النخيل،  زراعة 
���رشي��ف ب��و���س��و���س��ة، رئ��ي�����س 

الثقافية. توغالنت  جمعية 
ق. م

مت��ك��ن��ت ف���رق���ة ف��ح�����س 
امل�����س��اف��ري��ن ل��ل��ج��م��ارك 
احلدودي  باملركز  اجلزائرية 
الوادي  يف  العربي  الطالب 
جزائري  رعية  ي��ق��اف  اإ من 
ك����ان ق���ادم���ا م���ن ال��ب��ل��د 
بحوزته  و  تون�س  املجاور 

ملنتوج  ا���س��ه��اري��ة  مل�سقات 
"هيلد  �سعر  غ�سول  جتميل  مواد 
 100.000 عددها  بلغ  �سولدز" 
ال��غ��رام��ة  ق���درت  فيما  وح���دة، 

وتدخل  دج   500.000،00 ب 
منتوج  تقليد  اإطار  يف  العملية 
 22 باملادة  عليها  معاقب  عاملي، 

اجلمارك. قانون  من 
ق.م

الإح�سان  جمعية  اأم�س،  يوم  نظمت، 
الأمن  مب�ساركة  بتغزوت،  اخلريية 
احل�������رشي اخل���ارج���ي ب��ت��غ��زوت 
املدنية  للحماية  الثانوية  والوحدة 
املرورية  لل�سالمة  حملة  بقمار، 
رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على 
على  مطويات  توزيع  مت  حيث   ،48
تعريف  �سملت  الطريق  م�ستعملي 
وو�سائل  �سبابه  اأ املروري،  احلادث 

منه. احلماية 

احلملة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  وح�����س��ب 
لها  اخ��ت��ري  ف��ق��د  التح�سي�سية، 
مرورية  ثقافة  نحو  "معا  �سعار 
توعية  اإىل  تهدف  والتي  واعية"، 
)ال�����س��واق،  ال��ط��ري��ق  م�ستعملي 
بكل  ال���راج���ل���ني..(  ال����رك����اب، 
وتطبيق  باحرتام  املتعلقة  اجلوانب 
ن��ذار  اإ امل��روري��ة،  ال�سالمة  قواعد 
امل��رور  ح��وادث  بتفاقم  املواطنني 
م�ستعملي  �سلوكيات  عن  املرتتبة 

خماطرها  على  والرتكيز  الطريق 
على  ال��وخ��ي��م��ة  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا 
العمل  تفعيل  وك���ذا  امل��ج��ت��م��ع، 
ال��وق��ائ��ي ع��رب امل��ح��اور وال��ط��رق 
على  ج��ان��ب  اإىل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
ال�رشعة  خماطر  م��ن  التح�سي�س 
وجوب  اخلطري،  والتجاوز  املفرطة 
القيام  عدم  الأمان،  م�سافة  احرتام 
اخلطرية  والتجاوزات  باملناورات 
وال�����س��ري ع��ل��ى ال��ي�����س��ار، ع��دم 

ثناء  اأ املحمول  الهاتف  ا�ستعمال 
الأم��ن  ح��زام  ا�ستعمال  ال�سياقة، 
نقل  ع��دم  م��ام��ي��ة،  الأ املقاعد  يف 
دون  الأمامية  املقاعد  يف  الأطفال 
الراجلني  ا�ستعمال  العا�رشة،  �سن 
�سري  ل��ه��م،  املخ�س�سة  امل��م��رات 
حواف  اأو  الأر�سفة  على  الراجلني 
الغر�س..  لهذا  ة  املهياأ الطرقات 

. وغريها
ق ف�وزي. 

ة  للمراأ ال��ع��امل��ي  لليوم  اإح��ي��اء 
من  م��ار���س   08 م��ع  امل��ت��زام��ن 
هيئات  ع��ّدة  �سّطرت  �سنة  كل 
املجتمع  وج��م��ع��ي��ات  عمومية 
تت�سمن  احتفالية  برامج  املدين 
ن�����س��اط��ات ث��ق��اف��ي��ة وف��ن��ي��ة 
ال�سناعات  ملختلف  ومعار�س 
الولئية  م��ان��ة  الأ التقليدية، 
ل���الحت���اد ال��وط��ن��ي ل��ل��ن�����س��اء 

حملة  اأم�س  نظفت  اجلزائريات 
�سكن   400 بحي  وت�سجري  نظافة 
ب��داع  وال�����س��ال��ون ال��ع��ا���رش ل��الإ
 15 ال�  الذكرى  واإحياء  الن�سوي 

ال�سوفية. ة  املراأ يام  لأ
وال�سلوى  املني  مركز  جهته  من 
احتفالية  اأم�س  نظم  بالبيا�سة 
معر�س  بتنظيم  متيزت  خا�سة 

اليدوية. لالأ�سغال 

اخلريية  يثار  اإ جمعية  اأحيت  كما 
متنوع  بربنامج  املنا�سبة  بالوادي 
ة  للمراأ اجلمعية  حّققته  ما  ب��رز  اأ
توزيع  مت  كما  بالبيت،  املاكثة 
�سمن  م�����س��غ��ر  م�����رشوع   20
التي  الأوىل  بعد  الثانية،  الدورة 
م�سغر،  م�رشوع   24 توزيع  مت 
منها  فئات  ث��الث  على  مق�سم 
اخل��ي��اط��ة و���س��ن��اع��ة احل��ل��وي��ات 

تكرمي  مع  الن�سائية،  واحلالقة 
لعامالت. ا

م���ن ج��ان��ب��ه، ن����ادي ال��غ��ف��ران 
بقمار  الدميثة  بقرية  الن�سوي 
الأمية  حمو  ق�سم  مع  وبالتن�سيق 
ت�سمن  احتفاليا  برناجما  �سّطر 
الن�سوية  للن�ساطات  معار�س 

باملنا�سبة. تكرميي  وحفل 
ق ف�وزي. 

ي��ع��رف ال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي رق��م 
ال��وادي  وليتي  بني  الرابط   ،16
وتكد�سها  الرمال  زحف  وورقلة 
ية  للروؤ حجب  م��ع  ال��ط��ري��ق  يف 
خطرا  ي�سكل  و�سع  الرياح،  جراء 
ما  وهو  الطريق  هذه  مرتادي  على 
الجتماعي  للتوا�سل  رواد  ن�رش 
اأي  ل��ت��ف��ادي  وحت��ذي��رات  ���س��ور 
جميع  ط��رف  م��ن  م���رور،  ح��ادث 

احليطة  توخي  ب�رشورة  ال�سائقني 
اجلهات  تدخل  انتظار  يف  واحلذر، 

الرمال. لإزالة  الر�سمية 
الع�رشات  اأبدى  ذاته،  ال�سياق  ويف 
بني  الرابط  الطريق  م�ستعملي  من 
تقرت  املنتدبة  والولية  ال��وادي 
تذمرهم  كلم   90 م�سافة  على 
امل��زري��ة  الو�سعية  م��ن  الكبري 
ب�سبب  الطريق  هذا  ليها  اإ اآل  التي 

ال��رم��ال  زح���ف  ظ��اه��رة  تف�سي 
منه. كبرية  اأجزاء  وتغطية 

الطرق  م��ن  العديد  ت��ع��رف  كما 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ولئ��ي��ة ب��ال��وادي 
معها  اأ�سبحت  كارثية  و�سعية 
كبرًيا  خطًرا  ت�سكل  املرور  حركة 
يعرف  ذ  اإ م�ستعمليها،  ع��ل��ى 
ال��ط��ري��ق ال��راب��ط ب��ني ال���وادي 
تدهور  حالة  م�سعود  وحا�سي 

التي  ال��رم��ال  خلفتها  م�ستمرة 
الهوجاء  العوا�سف  بفعل  زحفت 
حول  ما  املنطقة  �سهدتها  التي 
�سبه  اأ اإىل  منها  النقاط  من  الكثري 
ي�ستحيل  ترابية  مب�سالك  تكون  ما 
الأمر  وهو  اأحيانا،  عربها  امل��رور 
املركبات  اأ�سحاب  جعل  ال��ذي 

. كبرياً ا�ستياء  يبدون 
ي�سني حممد 

قادمة من مطار قمار بالوادي

�سوء الأحوال اجلوية مينع طائرة
 من الهبوط مبطار هـواري بومدين

ح�ساد  اآلت  و10  فالحيا  جراًرا   70
ت�ستفيد منها الولية

حتت �سعار: "وادي ريغ 2035"

توا�سل فعاليات الطبعة الثالثة للملتقى 
اجلهوي "بيئة النخيل بوادي ريغ"

من قبل فرقة فح�س امل�سافرين للجمارك باملركز احلدودي 
الطالب العربي

اإيقاف �سخ�س قادم من تون�س بحوزته 
مل�سقات ا�سهارية ملنتوج غ�سول "هيلد 

�سولدز"

حتت �سعار: "معا نحو ثقافة مرورية واعية"

حملة حت�سي�سية للوقاية من حوادث املرور

من طرف عّدة هيئات عمومية وجمعيات املجتمع املدين

ن�ساطات ثقافية وفنية اإحياًء لليوم العاملي للمراأة

على م�ستوى الطريق الوطني رقم 16

زحف الرمال ُيهّدد م�ستعملي طريق الـوادي - ورقلة
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�سكان الزاوية  ب�س�سار بخن�سلة يهددون بالهجرة 
اجلماعية  

 بوزيان ر�سيد
----------------

احليوان  وتربية  الر���س  خدمة 
هوؤلء  عند  بدائية  بثقافة  جاءت 
عن  اأب  ورثوها  التي  ال�سكان 
الوعود  من  �سئموا  بعدما  جد 
لعدة  م���رة   ك��ل  يف  ال��زائ��ف��ة 
تام  تكفل   لغياب   اأ���س��ب��اب، 
املحلية  ال�سلطات  ط��رف  م��ن 
حتويل  يف  ال�سابقة  والولئية 
التي  ال�سحي  ال�����رشف  م��ي��اه 
باإتالف  ا  مهدد  الواد  يف  ت�سب 
واأ�سجار  الزراعية  حما�سيلهم 
وامل�سم�س  وال��رم��ان  الزيتون 
للنوعية  تفقد  ب���داأت  وال��ت��ي 
قوتهم  و  اجلني،  اأثناء  واجل��ودة 
منه  يقتاتون  ال��ذي��ن  الوحيد 
واي�����س��ا غ��ي��اب اأب�����س��ط اأم��ور 
املنازل  بع�س  ربط  مثل  احلياة  
تتطلب  التي  الريفية   بالكهرباء 
الأعمدة  خا�سة  منهم  اأم��وال 
ال�رشب  وق��ن��وات  الكهربائية 
واأي�����س��ا ال��ت��دع��ي��م ال��ف��الح��ي 
باملحافظة  عمل  منا�سب  وخلق 
لها  التي  لل�سهوب،  ال�سامية 
م�ساريع باملنطقة   للق�ساء على 
اأبنائهم  على  اأثرت  التي  البطالة 
املنطقة  ي��ه��ج��رون  وتركتهم 
يف  العمل  عن  البحث  اجل  من 
حتتوي  حيث  ال��ك��ربى.  امل���دن 
بها  يدر�س  اأبتدائية  على  القرية 

امل�ستويات  كل  يف  تلميذا   15
وقاعة  57تلميذا  ب  ومتو�سطة 
روح(   ب���دون  )،ه��ي��ك��ل  ع��الج 
اىل  حتولت  مهجورة  و  مغلوقة  
ال�سالة  �سواء  للحيوانات  مراأب 
مت�ساقطة   ج��دران  الأليفة   اأو 
اب����واب ون��واف��ذ م��ك�����رشة يف 
القاعة،  لهذه  ح��ار���س  غ��ي��اب  
ال��دول��ة  عليها  خ�����رشت  ال��ت��ي 
دون  طائلة   اأم��وال  اجلزائرية 
امل�سوؤولني  على  وح�ساب  عقاب 
�سواء  احل��ال��ي��ني  و  ال�سابقني 
اأو  وال�سكان  ال�سحة  مديرية 

وال��دوائ��ر؛  البلديات  روؤ���س��اء 
بهذه  ال�سحية  اخلدمات  وغياب 
هذه  كانت  حيث  اأ�سال،   املنطقة 
لها  املجاورة  املناطق  و  املنطقة 
بالفاكهة  04وليات  تغطي 
من  عالية  جودة  ذات  املختلفة 
و  ال��رم��ان  و  الزيتون  و  التني 
زائد  �سابقا،  املذكورة  امل�سم�س 
و  املختلفة   احليوانات  تربية 
ن�رشه  و  القراآن  و  للعلم  مركز 
الفتوحات  الع�سورمنذ   عرب 
بع�س  اأ�س�سها  التي  ال�سالمية،  
من  املهاجرين  ال��دي��ن  علماء 

كال�سيخ  املنطقة   لهذه  تون�س 
ال��ث��اين  ال�����س��اب��ي م�����س��ع��ود  و 
و  ال�سمد  عبد  ميثله  �سيا�سي 
احلالية  املن�ساأة  ال�سابية  �سيخ 
التي  �س�سار،  حيل  يف  بالزاوية 
ال�سيخ  م��ن  الن�سبة  اأخ���ذت 
حل  حيث  ال�سابي....  م�سعود 
ليال   احلايل  الولية  وايل  عندهم 
مطالبهم  ورف��ع��ت  بالطريق، 
�سكان  من   ، له  اأعاله،  املذكورة 
وابجاد  التخل  اأجل  من  القرية  
القرية  بهذه  للنهو�س  لها  حل 

منها. الهجرة  اأو 

للظروف  نظرا  ؛  اجلزائرية  اليومية  التحرير  مع  لقاء  يف  اجلماعية  بالهجرة  اقليميا  �س�سار  لبلدية  التابعة  الزاوية  قرية  �سكان  هدد 
اأرا�سيهم  برتك  املحلية،  التنمية  جمالت  كل  يف  كبري  وتدهور  املع�سية،   اأو  الطبيعية  �سواء  يعي�سونها  التي  اليومية  واملعاناة  املزرية 

الفالحية  وحيواناتهم  وبيعها....

اجلماعية   بالهجرة  يهددون  بخن�سلة  ب�س�سار  الزاوية   من تنظيم رابطة ن�ساطات الهواء الطلق والرتفيه بامل�سيلة�سكان 

الأل��ع��اب  ق��اف��ل��ة  ا�ستقطبت 
التي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��رتب��وي��ة 
نهاية  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ان��ط��ل��ق��ت 
كبرية  اأع����دادا  ف��ي��ف��ري  �سهر 
اجلن�سني  م��ن  الأط���ف���ال  م��ن 
،حيث  باأوليائهم   م�سحوبني 
عني  دائ��رة  الأول  املحطة  كانت 
م�ساركة  عرفت  وال��ت��ي  امللح 
املحطة  اأما  1200طفل  من  اأكرث 
بلدية  اإىل  الوجهة  فكانت  الثانية 
ونوغة، والتي عرفت اإقبال كبريا 
طفل   2800 من  اأكرث  وم�ساركة 
تربوية  فقرات  من  ا�ستفادوا 
تخللتها  متنوعة،  وترفيهية 
التن�سيطية  الألعاب  من  العديد 
اخلا�سة  املو�سيقية  واللوحات 
ه��ذه  ت�ستهدف  ب��الأط��ف��ال.   
الطفال  من  عدد  اأكرب  الفعالية 

بلديات  م��ن��اط��ق  خمتلف  م��ن 
عليها  ت�رشف  والتي  ال��ولي��ة، 
ومن  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
الهواء  ن�ساطات  رابطة    تنظيم 
الطلق والرتفيه   كما اأكد رئي�س 
الطلق  الهواء  ن�ساطات  رابطة 
اإىل  ن�سعى  :اأننا  ب�سري  ديلمي 
الق�ساء على وقت فراغ الأطفال 
لهم   املقدمة  الن�سطة  اأهمية  واأن 
القدرات  و  املهارات  لتنمية  هو 
الثقافية  و  والبدنية  الذهنية 
الجتماعية  و  التعليمية  و 
الن�ساطات  لقت  وقد  لالأطفال. 
من  كبريا  ا�ستح�سانا  الرتفيهية 
اأن  اآملني  الأطفال،  اأولياء   قبل 
وان  املبادرات  هذه  مثل  تتكرر 
مدار  م�ستقبال...وعلى  تنظم 

ال�سنة.                      حممد. م

قافلة الألعاب الرتبوية والرتفيهية 
ت�ستقطب الأطفال

اأفاد بيان خلية الإعالم باملجموعة 
الولئية للدرك الوطني بتب�سة اأن 
للدرك  الإقليمية  الفرقة  عنا�رش 
تب�سة،  ولية  بال�رشيعة  الوطني 
متكنوا  معلومات  على  وب��ن��اء  
قيامهم  اأثناء  الول،  اأم�س  يوم 
بال�سبط  الإقليم  عرب  بدورية 
ع��رب حم��ور ال��ط��ري��ق ال��ولئ��ي 
�سطره  يف  وبال�سبط   ،1 رق��م 

ال�رشيعة  بلديتي  ب��ني  ال��راب��ط 
�سيارتني،  توقيف  من  وقريقر، 
العثور  مت  تفتي�سهما  وب��ع��د 
نوع  مهلو�سة  قر�سا   840 على 
توقيف  ليتم  ملغ"،   150 "لرييكا 
مقر  اإىل  واقتيادهم  اأ�سخا�س،   4
ملوا�سلة  بتب�سة  الأبحاث  ف�سيلة 

معهم. التحقيق 
الزين حممد  �سو�سة 

توقيف 4 مهربني وحجز مركبتني 
بهما840 قر�سا مهلو�سا بتب�سة 

مبديرية  م�سوؤول  م�سدر  ك�سف 
تب�سة  لولية  العمومية  الأ�سغال 
غالفا  خ�س�ست  م�ساحلها  اأن 
دينار  ماليني   710 بقيمة  ماليا 
للتهيئة  اأ���س��غ��ال،  ع��دة  لإجن��از 
وطنية  لطرق  العتبار  واإع��ادة 
بلديات  ع��دي��د  ع��رب  وولئ��ي��ة 
اأن  اأك��د  ال��ذي  تب�سة،  ب��ولي��ة 
حت�سني  اإىل  تهدف  العملية  هذه 
هذه  ل�سكان  املعي�سي  الإط��ار 
ال��ع��زل��ة عن  ال��ب��ل��دي��ات وف��ك 
ذات  النائية.واأو�سح  املناطق 
هذا  تخ�سي�س  مت  اأنه  امل�سوؤول 
حت�سلت  الذي  املايل  ال�ستثمار 

قبل  م��ن  تب�سة  ولي���ة  عليه 
والت�سامن  ال�سمان  �سندوق 
لتهيئة  املحلية،  للجماعات 
ولئية  لطرق  العتبار  واإع��ادة 
بئر  بلديات وهي   8 ووطنية عرب 
املاحلة،  العقلة،  نقرين،  العاتر، 
ثليجان،  الو�رشى،  �سف�ساف، 
واحلمامات. بوخ�رشة  بكارية، 
حت�سني  اإىل  العملية  هذه  وتهدف 
هذه  ل�سكان  املعي�سي  الإط��ار 
ال��ع��زل��ة عن  ال��ب��ل��دي��ات وف��ك 
املناطق النائية، اإ�سافة اإىل تهيئة 
والولئية  الوطنية  الطرقات 
لها. العتبار  واإع��ادة  املهرتئة، 

عن  يقل  ل  ما  تخ�سي�س  مت  وقد 
ال�سطر  دينار لإجناز  400 مليون 
ملدينة  الجتنابي  للطريق  الثاين 
كلم،   6 م�سافة  على  تب�سة 
�ساملي،  عنه  ك�سف  مل��ا  وف��ق��ا 
عن  امل��روري  اخلناق  فك  بهدف 
اأن  ال��ولي��ة.واأ���س��اف  عا�سمة 
امل�ستوى  على  انطلقت  الأ�سغال 
الرابط   1 رقم  الولئي  الطريق 
والعقلة  العاتر  بئر  بلديتي  بني 
كلم،   17 م�سافة  على  امل��احل��ة 
املقطع  لهذا  العتبار  اإعادة  بغية 
كبريا.من  ت�رشرا  ي�سهد  الذي 
جهة اأخرى، يعرف م�رشوع اجناز 

م�ستوى  على  الجتنابي  الطريق 
بالد  مبنطقة  الفو�سفاط  منجم 
تقدما  ال��ع��ات��ر،  ببئر  احل��دب��ة 
بلغت  التي  الأ�سغال  ملحوظا يف 
نف�س  ي�سيف  باملائة،   40 ن�سبة 
حتديد  مت  اأنه  اإىل  لفتا  امل�سدر، 
ل�ستالم   2020 جويلية  تاريخ 
اخلدمة  حيز  وو�سعه  امل�رشوع 
الوطني  امل�رشوع  اإط��ار  �سمن 
وحتويل  ل�ستخراج  املندمج، 
احلدبة وت�سديره  بالد  فو�سفاط  

العاملية. الأ�سواق  نحو 
�سو�سه حممد الزين

ر�سد710 ماليني دينار لتهيئة طرق وطنية وولئية بتب�سة
لتح�سني الإطار املعي�سي لثماين  بلديات 

مبديرية  الإعالم  خلية  بيان  اأفاد 
دوري��ات  اأن  تب�سة  ولي��ة  اأم��ن 
البحث  »فرقة  ال�رشطة  لقوات 
ولي���ة  ب���اأم���ن  ال���ت���دخ���ل«  و 
من  اأم�����س،  اأول  تب�سة،متكنت 
ت��وق��ي��ف م��رك��ب��ة م��ن ن���وع » 
�سخ�س  يقودها  كان  هيونداي«، 
بعد  �سنة،   50 العمر  من  يبلغ 
نقطة  جتنبها  اأثناء  فيها  ال�ستباه 

ال��ه��روب،  حماولته  تفتي�س.و 
مت  املركبة،  تفتي�س  عقب  باأنه 
علب  م��ن  كمية  على  العثور 
من  ال�سنع  اأجنبية  ال�سجائر 
مو�سوعة  و  مموهة   BON نوع 
املقاعد  و  اخللفي  ال�سندوق  يف 
قدرت  حيث  للمركبة،  اخللفية 
 300 من  باأكرث  ال�سجائر  كمية 
للعلب  اإجمايل  بعدد  خرطو�سة 

ي���ف���وق 3 
علبة،  اآلف 
ك�����م�����ا مت 
ال���ع���ث���ور 
مبلغ  على 
قدره  م��ايل 
األف   58 ب� 
كانت  دج، 
ال�سائق.    ب����ج����ي����ب  �سرتة 

الزين حممد  �سو�سة 

حجز3 اآلف علبة �سجائر مهربة بتب�سة

تعبريا عن ا�ستيائهم ال�سديد من الو�سعية املزرية التي يعي�سونها...

اأقدم �سكان قرية اأولد �سبل ببلدية 
قالل الواقعة جنوب ولية �سطيف، 
و  احتجاجية  حركة  تنظيم  على 
املفرغة  اإىل  امل��وؤدي  الطريق  غلق 
با�ستعمال  اجل��ب��ا���س  العمومية 
احلجارة واملتاري�س، ومنع �ساحنات 
اخلوا�س  و�ساحنات  بلديات  خم�س 
ال��ن��ف��اي��ات  خمتلف  ت��ف��ري��غ  م��ن 
تعبري   وهذا  بها،  واملنزلية  ال�سلبة 
هذه  من  ال�سديد  ا�ستيائهم  عن 
يعي�سها  التي  املزرية  الو�سعية 
املفرغة.  هذه  جراء  القرية،  �سكان 
من  القرية  �سكان  ي�ستكي  حيث 
على  الع�سوائي  احل��رق  خملفات 
م�ستوى املفرغة العمومية املتواجدة 
طلب  حيث  البلدية،  مبحيط  مبحاذاة 
طرق  اعتماد  ����رشورة  ال�سكان 
اأن  بعد  النفايات،  ت�سيري  يف  تقنية 
اأ�سحت هذه الأخرية تهّدد �سحتهم 
وت�سكل خطرا حقيقيا على الو�سع 
موؤكدين  باملنطقة،  الإيكولوجي 
خالل حديثهم تعر�س اأبنائهم لعديد 
التنف�سية  بالأمرا�س  الإ�سابات 
عن  الناجمة  الن��ب��ع��اث��ات  ج���راء 
ومن  الع�سوائي  احل��رق  عمليات 
واحل�سا�سية  الربو  اأم��را���س  ذل��ك 
عن  ف�سال  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف 
للح�رشات  ال��وا���س��ع  الن��ت�����س��ار 
ال�سارة واحليوانات ال�سالة مبحيط 
املفرغة  من  وجدت  التي  و  الأحياء 
ال��ذي  الأم���ر  لها،  حقيقيا  مرتعا 

ال�سحة  على  حقيقيا  ي�سّكل خطرا 
اإىل  حياتهم  ح��ول  مما  العمومية، 
عدد  ارتفاع  اإىل  بال�سافة  جحيم، 
القرية،  هذه  يف  بالربو  امل�سابني 
و  منها،  املت�ساعد  الدخان  ب�سبب 
اأكرث  يومًيا  ت�ستقبل  اأ�سبحت  التي 
النفايات  خمتلف  طنا   160 من 
رمي  ب�سبب  منها،  الطبية  وحتى 
بهذه  ملخلفاتها  اخلا�سة  العيادات 
احليوانات  رمي  يتم  القمامة.كما 
املفرغة  بهذه  كالدجاج  النافقة 
تنت�رش  التي  امل��ذاب��ح  خملفات  و 
باملنطقة اجلنوبية. ويحدث هذا رغم 
مليار   15 ملبلغ  الدولة  تخ�سي�س 
التقني  للردم  مركز  لإجناز  �سنتيم 
انطلقت  حيث  �سبل،  اأولد  بقرية 
اأن تتوقف، ب�سبب  به الأ�سغال قبل 
املتعاقدة  امل�سلحة  من  ق���رارات 
الدرا�سات  مالحق  بع�س  ملراجعة 
و طلب �ساحب املقاولة التنازل عن 
امل�سلحة  بالرتا�سي، لكن  ال�سفقة 
وعندها  ذل��ك،  رف�ست  املتعاقدة 
اأخذت الق�سية م�سارها اإىل العدالة. 
قاموا  اأنهم  ال�سكان  واأ�ساف  هذا 
لل�سلطات  متعددة  �سكاوى  برفع 
املحلية دون اإيجاد احلل ،الأمر الذي 
باإعادة  واملطالبة  لالحتجاج  دفعهم 
وفق  املفرغة  هذه  ت�سيري  يف  النظر 
بع�س  غرار  على  حديثة  مقايي�س 
املفارغ التي حظيت بعمليات مماثلة.
.                                          ق/�س

 �سكان قرية اأولد �سبل ببلدية 
قالل ب�سطيف يحتجون
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املاء و ال�سرف ال�سحي و الغاز ثالوث يوؤرق �سكان فرقة 
اللواتة  بعني الدفلى 

برادع خمتار 
------------------ 

املعي�سية  ال��ظ��روف  ب�سبب 
ال�����س��ع��ب��ة وال��ت��ه��م��ي�����س 
خا�سة   ، احل��ي��اة  ل�����رشوري��ات 
امل�ساريع  بانعدام  يتعلق  فيما 
ال��ت��ن��م��وي��ة ك�����س��ّق ال��ط��رق، 
ال��غ��از  ق��ن��وات  م��د  التهيئة، 
املرافق  وغ��ي��اب  الكهرباء  و 
التي  املعاناة  هي  و  الأخ���رى، 
التنمية  ب��رام��ج  منها  حت��د  مل 
اإن  قليلة  تبقى  الريفية،التي 
ما  ،وه���و  م��ن��ع��دم��ة   ن��ق��ل  مل 
العزلة  بفك  يطالبون  جعلهم 
عن  ال�سكان  حتّدث  ،كما  عنهم 
ب�سبب  البيئي،  املحيط  تدهور 
للنفايات  الفو�سوي  الرمي 
عنها  ي��ن��ج��ر  وم���ا  امل��ن��زل��ي��ة، 
انت�سار  و  كريهة  روائ��ح  من 
باتت  التي  ال�سالة،  الكالب 
ناهيك  اأبنائهم  �سالمة  تهدد 
ال�سعبة   التمدر�س  ظروف  عن 
يجعل  مم��ا  متو�سطة   لغياب 
421 تلميذا  من  اأبناءهم حوايل 
م�سافات  يتنقلون   ال��دواوي��ر 
التمدر�س  اأج���ل  م��ن  طويلة 
ينا�سدون  جعلهم  م��ا  ه��و  ،و 
اللتفات  و  ال��ت��دخ��ل  ال���وايل 
ومعاناتهم،  م�ساكلهم  اإىل 
ال�سكنات   ق��ل��ة   م��ع  خا�سة 
ي�ستدعي  ما   ، املوزعة  الريفية 
لإنهاء  ا�سافية   اإعانات  منحهم 
،اهرتاء  املتاعب  و  الغنب  مظاهر 
التهيئة   ان��ع��دام  و  ال��ط��رق��ات 

معاناة  ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة 
ت�ساقط  ّيام  اأ تالحقهم  حقيقية  
اوىل  �سقوط  مبجرد  الأمطار، 
و  اأوح���ال  اىل  امل��ط��ر  ق��ط��رات 
انعدام   عن  ،ف�سال   مائية  برك 
ال�رشف  لقنوات  الكلي  ال�سبه 
فقط  32م�سكنا  ال�����س��ح��ي، 
اأ�سل  من  بال�سبكة   مربوط 
حفر  ي�ستعملون  173م�سكنا 
بع�س  يف  وان�سدادها  التعقن   
خطرا  ت�سكل  ا�سبحت  اجلهات. 
العمومية   ال�سحة  على  حقيقيا 
املتنقلة   الأمرا�س  ما  جنم من  و 
ال�سكان  ب��دى  اأ كما  معدية،  و 
التي  الو�سعية  من  ا�ستياءهم 
ترّدي  خلفية  على  يعي�سونها، 

ت��ب��ادر  مل  ال��ت��ي  ال��ط��رق��ات، 
اإع��ادة  اإىل  املحلّية  ال�سلطات 
ت�رشيحات  تاأهيلها،وح�سب 
التهيئة  غياب  ف��اإن  ال�سكان، 
خا�سة  كبري  هاج�س   احل�رشية 
ال��ن��ف��اي��ات  ان��ت�����س��ار  ظ��ل  يف 
عامة  ب�سفة  املحيط  وتدهور 
للنفايات  حاويات  وجود  لعدم 
م�سكل  هناك  ان  ،كما  املنزلية 
،يوجد  العمومية   ن��ارة  الإ يف 
16عمودا  اللواتة  فرقة  بحي 
عمومية  اإنارة  بدون  كهربائيا 
8�سنوات  اأو اأكرث من ذلك  منذ 
حلول  مبجرد  احلي  يتحول  ،حيث 
ناهيك  دام�س،  ظالم  اإىل  الليل 
ع���ن ع���دم وج����ود ا����س���ارات 

املمهالت  ك��رثة  و  م��روري��ة   
ت�سبب    قد  التي  الع�سوائية  
ح��وادث م��روري��ة  يف ح��ال مل 
الجراءات  املعنية  اجلهات  تتخذ 
اي�سا   احل��ي  �سباب   . الالزمة 
الرتفيهية   املرافق  من  حم��روم 
املتعدد  احلرمان  هذا  ظل  يف  و 
ال�سكان  ينا�سد  اجل���وان���ب،  
و  التحرك   املحلية  ال�سلطات 
التي  التنمية،   عجلة  تفعيل 
بالغة   اأهمية  ال��دول��ة  توليها 
الظل، من حياة  مناطق  لإخراج  
حياة  اىل  ال�سقاء   و  البوؤ�س 
ينعم  جديدة،  جزائر  يف  كرمية  
را�سية  بعي�سة  مواطنيها   كل 

. كرمية 

األف ن�سمة ببلدية  بربج المري خالد الواقعة  على جنبات  اأكرث من  يعاين �سكان فرقة اللواتة البالغ عدد �سكانها 
من  اأكرث  يقطنها   837م،والتي  ارتفاع  على  الدفلى  عني  جنوب  36كلم  بعد  على  الون�سري�س،   جبال  مرتفعات 
" ك"."�س"،  ال�سيد  اجلمعية  رئي�س  من  امل�سروعة  املطالب  من  حزمة  بح�سب  تامة  �سبه  العزلة  ،من  ن�سمة   8500

لها . م�ساكل ل ح�سر 

8�سنوات منذ  عمومية   اإنارة  بدون  كهربائيا  و16عمودا  التعفن  حفر  ت�ستعمل  ن�سمة  منطقة احلريقة ببلدية البويهي حتظى بزيارة جلنة وزاريةاألف 

ال�سلطات  توجيهات  تنفيذا 
اإىل  الهادفة  و  للبالد  العليا 
املعي�سي  الإط�����ار  حت�����س��ني 
مناطق  اإح�ساء  وكذا  للمواطن 
 ، ع��ل��ي��ه��ا  ال���وق���وف  و  ال��ظ��ل 
بحر  تلم�سان  ب��ولي��ة  ح��ل��ت 
وزاري��ة  جلنة  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا 
يف  عملها  يتمثل  تفتي�سية 
مناطق  لتحديد  ميدانية  معاينة 
بلديات  م�ستوى  على  الظل 
على  ال��وق��وف  ال��ولي��ة.وك��ذا 
البيوت  مناطق  اإح�ساء  عملية 
م�ستوى  على  الق�سديرية 
للتطبيقية  وف��ق��ا  ال���ولي���ة 
الق�سديرية  بالبيوت  اخلا�سة 
لطالبي  الوطنية  البطاقة  كذا  و 
وزارة  اعتمدتها  التي  ال�سكن، 

املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
العمرانية.املتابعة  التهيئة  و 
الإج���راءات  على  ال��وق��وف  و 
بالعملية  اخل��ا���س��ة  الأول��ي��ة 
رم�سان  ل�سهر  الت�سامنية 
تنفيذ  م��دى  متابعة  ال��ك��رمي. 
الإجراءات  و  احلكومة  قرارات 
ح�رش  فقد  .لالإ�سارة  املتخذة 
الدائرة  ورئي�س  البلدية  رئي�س 
حيث  امل��وف��دة  اللجنة  رف��ق��ة 
امل�ساكل،  من  جلملة  تطرقوا 
النائية  املناطق  �سكان  تواجه 
وح�سب  البويهي  بلدية  برتاب 
اللجنة  ذات  ف���اإن  ماعلمناه 
برتاب  الظل  مناطق  �ستعاين 

جياليل. �سيدي  بلدية 
بوتليتا�س ع 

العملية تخ�س مناطق الظل 
ببلديات تلم�سان

املجموعة  م�����س��ال��ح  ع��اجل��ت 
الوطني  ل��ل��درك  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
من  اأ�سبوع  اأول  خالل  بغليزان 
ق�سايا   05 اجلاري  مار�س  �سهر 
القت�سادية،  ال�رشطة  جمال  يف 
كمية  حجز  من  مكنتهم  والتي 
حيث  املواد  خمتلف  من  معتربة 
لعدم  املخالفات،  طبيعة  تتعلق 
و  الفاتورة  اأ�سحابها  امتالك 
ي�سمح  الذي  التجاري  ال�سجل 
الأن�سطة(،  هذه  مبمار�سة  لهم 
من  مت  ن��ه   امل�����س��دراأ اأ���س��ار  و 
قنطارا(   190 ( حجز  خاللها 
للبناء،  املوجه  احلديد  مادة  من 
تغذية  مواد  من  قنطارا(   92 (

من  �سفيحة(   135 ( ن��ع��ام،  الأ
من  على  حمملة  كانت  البي�س 
بالإ�سافة  جمهزة،  غري  مركبة 
متمثلة  تبغية  مواد  حجز  اإىل 
من  �سجائر  علبة   )345 ( يف 
بالإ�سافة  ن���واع،  الأ خمتلف 
ال�سي�سة  حجر   )1800 ( اإىل 
و  اأخ�����رى،   ت��ب��غ��ي��ة  م���واد  و 
مت  النيابة  لتعليمات  تنفيذا 
�سد  ق�سائية  ملفات  اإجن���از 
كذا   و  املعنيني  الأ���س��خ��ا���س 
اعتباريا  حجزا  الب�سائع  حجز 
اإىل  التبعية  امل��واد  ت�سليم  مع 
بغليزان. الدولة  اأمالك  مديرية 
ع�سام ابو 

حجز 190 قنطارا من مادة حديد 
البناء بغليزان 

فريو�س  انت�سار  و  ظهور  دفع 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  كورونا 
ب��وه��ران،  املحلية  ال�سلطات 
اإىل  البالد،  اأكرب مدينة يف  ثاين 
الوقائية  التدابري  جميع  اتخاذ 
ال��الزم��ة ان��ط��الق��ا م��ن رف��ع 
على  اليقظة  و  التاأهب  م�ستوى 
البحرية  الدخول  نقاط  م�ستوى 
باملوؤ�س�سات  كذا  و  اجلوية  و 

. ل�سحية ا
تتجلى  وه���ران،  ميناء  ففي 
للوهلة  واحل��ذر  احليطة  للمرء 
طبي  طاقم  يالحظ  اذ  الأوىل 

قبل  الر�سيف  على  م�سطف 
 "2 "اجلزائر  الباخرة  و�سول 
يف  مر�سيليا،  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
ال�سيارات. اأوىل  خروج  انتظار 

الطبي  ال��ف��ري��ق  ج��ه��ز  ق��د  و 
مقايي�س  و  ح��راري��ة  بكامريا 
�سابط  اأكد  و  بالليزر.  حرارة 
بعدود  وه��ران،  مبيناء  الرقابة 
امل�سافرين  "جميع  اأن  ر�سيد 
بالكامريا  املراقبة  عرب  مي��رون 
باخرة  كل  اأن  م�سيفا  احلرارية" 
يتكفل  طبيب  ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر 

متنها. على  التدابري  بتطبيق 

الباخرة،  طبيب  قال  جانبه،  من 
رافق  ال��ذي  بو�سبابة،  جمال 
مر�سيليا  من  القادمة  الرحلة 
تخ�سي�س  "مت  اأنه  وهران،  اإىل 
م��ن��ط��ق��ة ل��ل��ح��ج��ر ال�����س��ح��ي 
ي���واء  ع��ل��ى م��ن ال��ب��اخ��رة، لإ
م�سجال  بها"  امل�ستبه  احلالت 
قادمني  اث��ن��ني  م�سافرين  اأن 
احلجر  يف  �سافرا  اإيطاليا  من 
الف�ساء  هذا  اأن  علما  ال�سحي، 
�سخ�س   100 ي���واء  لإ يت�سع 

�سحيا. بهم  م�ستبه 
التعليمات  نف�س  تطبيق  يتم  و 

ال�سفن  على  ذاتها  بال�رشامة 
بع�س  ب���زي���ادة  ال��ت��ج��اري��ة، 
هذا  ويف  الإ�سافية،  التدابري 
الأم��ن  مدير  اأو���س��ح   ال�ساأن 
حكيم،  م��ادوين  وه��ران،  مبيناء 
ت�ستقبل  �سفينة   11 معدل  اأن 
و  العامل  اأنحاء  جميع  من  يوميا 
منها  واح��دة  كل  على  يتوجب 
مل�سار  تتبع"  "وثائق  ت��ق��دمي 
طاقمها،  اأف���راد  م��ن  ف��رد  ك��ل 
 10 اآخر  قائمة  اإىل  بالإ�سافة 

عربها. مروا  موانئ 
ق/غ

تدابري وقائية وتاأهب كبري بنقاط الدخول لوهران ملواجهة كورونا

املدنية  احلماية  م�سالح  متكنت 
تعود  جثة  على  العثور  م��ن 
�سنة   19 العمر  من  يبلغ  ل�ساب 
متو�سنت.  عني  بولية  مقتول  
ح��رق  و  ق��ت��ل��ه  مت  ال�����س��ح��ي��ة 
مزارع  باأحد  عليه  .عرث  جثته 

نقل  .و  متو�سنت  ع��ني  ولي��ة 
اجلثث  حفظ  مل�سلحة  ال�سحية 
حني  يف  ال��ولي��ة  مب�ست�سفى 
حتقيقا  المنية  امل�سالح  فتحت 

اجلرمية مالب�سات  يف 
ق/غ

العثور على جثة �ساب مقتول بعني 
متو�سنت 

مت��ك��ن��ت    
ق�����������وات 
������رشط�����ة 
اأم���ن دائ��رة 
م��ن�����س��ورة 
ب��ن��اًءع��ل��ى 
م��ع��ل��وم��ات 
م�����وؤك�����دة 

الق�سائية  ال�����رشط��ة  لفرقة  وردت 
فيهم  م�ستبه  اأ���س��خ��ا���س  م��ف��اده��ا   ،
املوؤثرات  من  معتربة  كمية  بحوزتهم 
الأمن  ق��وات  قامت  وعليه   ، العقلية 
بهم،  لالإطاحة  حمكمة  خطة  بانتهاج 
توقيف  مع  فيهم  للم�ستبه  الرت�سد  مت 
مركونة  كانت  رونو،  نوع  من  مركبة 
 67 ل  ب  املدعو/  من  كل  متنها  على 

�س  ب  املدعوة/  زوجته  برفقة  �سنة، 
 38 ع  ب  امل��دع��و/  ابنهما  �سنة،   67
اىل  بالإ�سافة   ق�سائيا،  م�سبوق  �سنة، 
�سنة،   56 م  ع  املدعو/  املركبة  �سائق 
عرث  املركبة  تفتي�س  عملية  اإجراء  بعد 
الذكر  ال�سالفة  فيها   امل�ستبه  بحوزة 
حتت  خم��ب��اأ  بال�ستيكي  كي�س  على 
موؤثرات  علب  على  يحتوي  جلبابها، 

تعريفها  بطاقة  فيها  مثبتة  كانت  عقلية 
من  مهلو�سا  قر�سا   540 يف   واملتمثلة 
الأط��راف  حتويل  مت   ، ن��واع  الأ خمتلف 
التحقيق  ملوا�سلة  امل�سلحة  مقر  اىل 
التحقيق  اإج���راءات  ا�ستكمال  بعد   ،
يف  ق�سائي  ملف  اإج��راء  مت  القانونية 

اأمام تقدميهم  و  فيهم  امل�ستبه  حق 
 العدالة                               بكاي عمر

حجز 540 قر�سا مهلو�سا بحوزة عائلة مبن�سورة بتلم�سان 
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مكانة بنا�سر ترتفع بني جمهور 
ميالن بعد هذه الر�سالة

الحتاد اجلزائري ُيقرر تكرمي 
كارل جماين بطريقة خا�سة

باليلي  ي��سف  ــري،  ــزائ اجل النجم  ميــر 
الأهلي  ناديه  مع  م�ستقرة  غري  بفرتة 
ــه يف فــرتة  ــ�دي، الــــذي انــتــقــل ل ــع ــس ــ� ال
من  قادمًا  املا�سية  ال�سيفية  النتقالت 
قّدم  اأن  بعد  الت�ن�سي،  الريا�سي  الرتجي 
دوري  بلقب  بالف�ز  اأنهاه  مميزاً  م��سمًا 

الأبطال واأمم اأفريقيا.
فاإن  جزائرية،  اإعالمية  لتقارير  ووفقًا 
الأهلي  نادي  مغادرة  قرر  باليلي  ي��سف 
جتربة  عن  والبحث  اجلاري  امل��سم  نهاية 
لمتالكه  قطر  باجتاه  تك�ن  قد  اأخــرى، 
عر�سًا من نادي الدحيل، الذي كان قريبًا 

من �سمه يف امل��سم املا�سي.
"لغازيتا دوفينك" يف خرب  وي�ؤكد م�قع 
الدحيل،  نـــادي  اأن  باحل�سري،  و�سفه 
املفاو�سات مع نادي الأهلي  ورغم �سع�بة 
ال�سيا�سية املعروفة، قدم  ب�سبب الظروف 
عر�سًا قيمته 5 ماليني ي�رو ل�سم �ساحب 
الــنــادي  يتجه  عــر�ــس  ــ�  وه ــًا(،  ــام ع  28(
باليلي  لإ�سرار  نظراً  لقب�له،  ال�سع�دي 

على املغادرة.
نادي  رغبة  اأن  على  كذلك  اأكــد  امل�سدر 
هذا  على  امل�افقة  يف  ال�سع�دي  الأهــلــي 
العر�س تكمن يف اأنه �سي�ستفيد من فائدة 

ي�رو،  ون�سف  مبلي�ن  تقدر  بقيمة  مالية 
وهذا لأنه كان قد �سمه من ناديه ال�سابق 
الرتجي الت�ن�سي مقابل 3.5 ماليني ي�رو، 
األف   200 يقدر  لراتب  الالعب  نيل  مع 

ي�رو �سهريًا.
الفرن�سي  نيم  نادي  اأن  ذاته،  امل�قع  واأ�سّر 
ي��سف  �سم  يف  الآخـــر  هــ�  يــرغــب  كــان 
ال�ست�ية،  النتقالت  فرتة  خالل  باليلي 
وراتب  ي�رو  ملي�ن  بـ2.5  عر�س  بتقدمي 
لكن  �سهريًا،  ي�رو  األف  بـ80  ُيقدر  لالعب 
ب�سبب  املقرتح،  هذا  رف�ست  الأهلي  اإدارة 

اأنه ل يحقق �سروطها املالية.

القطري  ال�سد  جنم  ب�جناح،  بغداد  وجه 
واملنتخب ال�طني، ر�سالة م�ؤثرة للمدرب 
جمال بلما�سي، وذلك يف ت�سريح اأدىل به 
للن�سخة العربية من ال�سحيفة الريا�سية 

الإ�سبانية “اأ�س”.
بلقب  املعروف  املهاجم  وقال 

ال�سياق:  هذا  يف  “ال�سفاح” 
كبري  اأخ  بلما�سي  “جمال 
ويبث  الالعبني  جلميع 
الالعبني  كل  يف  الــروح 
املباريات،  جميع  خالل 

نقاتل داخل امللعب لتقدمي 
وتــابــع  دائًما”،  ــل  ــس ــ� الأف

التت�يج  بخ�س��س 
“كان  بـ”الكان”: 

اللقب  هدفنا 
مــــن بـــدايـــة 

واجتهدنا  وعملنا  للبط�لة،  التح�سريات 
يف  حققناه  حتى  ذلـــك،  على  وتــدربــنــا 
الفني  واجلهاز  الالعبني  بف�سل  النهاية 
البط�لة  ط�ال  اأبدع  الذي  العمل  وفريق 
ويف كل املباريات”، وعن �سع�ره بعد هدف 
نيجرييا،  مــرمــى  يف  ــرز  حم
“الباهية”:  ابــــن  قــــال 
ل  حلظة  هي  “بالتاأكيد، 
اأتــذكــر  ودائــمــا  ت��سف، 
تاأهلنا  وحلــظــة  ــدف  ــه ال

للمباراة النهائية”.
اأن  ــــر  ــــذك ي
بــلــمــا�ــســي 
لـــــعـــــب 
ا  ر و د
كبريا 

يف 

الق�ية  الع�دة 
لـــــبـــــ�جنـــــاح 
مـــع املــنــتــخــب 
بعد  الــ�طــنــي، 
من  عـــانـــى  اأن 
جتاهل املدربني 
الـــ�ـــســـابـــقـــني 
 . ” للخ�سر “

منتخب  مع  مباراة   35 يف  الأخري  و�سارك 
 6 واأهـــدى  هدفا   16 فيها  �سجل  اجلــزائــر 

متريرات حا�سمة.
قن�ات  “�سبكة  ك�سفت  اآخــر،  جانب  من 
القطري  الحتـــاد  اأن  القطرية”  الكاأ�س 
 10 لكرة القدم �سلط غرامة مالية بقيمة 
وتاأتي  ب�جناح.  على  قطري  ريــال  اآلف 
هذه العق�بة من قبل الهيكل امل�سرف على 
غياب  خلفية  على  القطرية،  القدم  كرة 
التلفزي�نية  املقابالت  عن  الأخــري  هذا 

الإجبارية.
ـــاد الــقــطــري لكرة  ومتــنــع قــ�انــني الحت
مربر  دون  من  الغياب  من  الالعبني  القدم 
عن املقابالت مع القن�ات مالكة حق�ق بث 

الدوري القطري.
القدم  لكرة  الآ�سي�ي  ــاد  الحت اأن  يذكر 
عق�بة  املا�سي،  فيفري  �سهر  يف  �سلط، 
ــى هـــداف  ــل الإيــــقــــاف ملــــدة �ــســهــريــن ع
“اخل�سر”، ب�سبب واقعة تهجمه على حكم 
مباراة ال�سد القطري والهالل ال�سع�دي يف 

الن�سخة املا�سية من دوري اأبطال اآ�سيا.
خمتلف  يف  مباراة   14 يف  ب�جناح  و�سارك 
امل�سابقات مع ال�سد القطري �سجل فيها 15 
ومنذ  حا�سمة.  متريرات   5 واأهدى  هدفا 
القطرية،  القدم  كــرة  لعمالق  انتقاله 
ال�ساحلي  للنجم  الأ�سبق  الالعب  �سارك 
الت�ن�سي يف 95 مباراة �ساهم يف 138 هدف 
ما بني �سناعة وت�سجيل. وو�سلت القيمة 
الت�س�يقية لهذا الأخري لأعلى م�ست�ياتها 
يف م�قع “تران�سفري ماركات”، املخت�س يف 
اأ�سعار الالعبني، حيث و�سلت ملبلغ  تقييم 

ي�رو. ماليني   8

اإمكانية  ي�فنت��س  يــرتقــب 
ــل املـــــدرب زيـــن الــديــن  ــي رح
ـــــدان عـــن ريــــال مـــدريـــد،  زي
يخطط  حيث  املقبل،  ال�سيف 
ملاوري�سي�  خلًفا  معه  للتعاقد 
�سحفي  لتقرير  وفقا  �ــســاري، 

اإجنليزي.
فقد ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" 
ال�سبت،  امــ�ــس  الــربيــطــانــيــة، 
بني  اجليدة  العالقة  رغــم  اأن 
فل�رنتين�  والرئي�س  زيـــدان 
الفرن�سي  املدرب  اأن  اإل  برييز، 
ــل الــ�ــســيــف املــقــبــل،  ــرح ــد ي ق
من  حــالــة  هــنــاك  اأن  �سيما  ل 
الالعبني  بع�س  لــدى  ال�سخط 

الكبار يف الفريق امللكي.

لإغـــراء  ي�فنت��س  ويخطط 
م�ا�سم،   3 مدته  بعقد  ــدان  زي
ماليني   7 يبلغ  �سن�ي  وراتـــب 

اإ�سرتليني.
اأندريا  اأن  ال�سحيفة  واأبـــرزت 
ي�فنت��س،  رئــيــ�ــس  اأنــيــيــلــي، 

ــدة مع  ــي احــتــفــظ بــعــالقــة ج
لل�سيدة  لــعــب  ـــذي  ال ــــدان،  زي
 ،2001 1996 وحتى  العج�ز من 
ع�دته  اإمكانية  يزيد  ما  وهــ� 

اإىل ت�رين�.
مرتبط  "زيزو"  اأن  اإىل  واأ�سارت 
يحر�س  حيث  باإيطاليا،  جــًدا 

على ق�ساء العطالت هناك.
اأن  ي�فنت��س  م�س�ؤول�  ويعتقد 
جذابة،  �ستك�ن  زيــدان  عــ�دة 
النج�م  من  العديد  ينتقل  كي 
كما  الــعــجــ�ز،  ــيــدة  ــ�ــس ال اإىل 
رونالدو  كري�ستيان�  �سريحب 
الأمـــر،  بــهــذا  الــفــريــق  مهاجم 
املــمــيــزة بني  الــعــالقــة  ــل  يف ظ

الثنائي.

م�دريت�س  ل�كا  الكرواتي  النجم  �سيحدد 
ريــال  يف  م�ستقبله 
ـــد بــنــهــايــة  ـــدري م
ــم اجلــــاري،  املــ��ــس
عــقــده  اأن  رغــــم 
عام  �سيف  ينتهي 

.2021
�سحيفة  وبــحــ�ــســب 
"مـــــــــــ�نـــــــــــدو 
 " تيف� ر يب� د
 ، نية �سبا لإ ا

م�دريت�س  اأن  ترى  مدريد  ريال  اإدارة  فاإن 
"34 �سنة" اأدى واجبه مع الفريق على اأكمل 
حتديد  حرية  �سيمنح�نه  لذلك  ــه،  وج

م�ستقبله �س�اء بالبقاء اأو الرحيل.
املريجني  يف  امل�س�ؤولني  اأن  اإىل  ــارت  ــس واأ�
عقده  لنهاية  بــقــاءه  اأن  لالعب  اأو�ــســلــ�ا 
يف  يقف�ا  لن  نف�سه  ال�قت  ويف  �سي�سعدهم، 

طريقه اإن اأراد اختيار وجهة اأخرى. 
وكان م�دريت�س على اأعتاب الرحيل، عقب 
2018، حني �سعى اإنرت  نهائيات كاأ�س العامل 
امللكي  اإدارة  لكن  بخدماته،  للظفر  ميالن 

جددت عقده لعام اآخر.
ال�قت  يف  عرو�س  عدة  الكرواتي  وميلك 
به،  مهتًما  ميالن  اإنرت  لزال  حيث  احلايل، 
ميلكه  الذي  الأمريكي  اإنرت  نادي  وكذلك 

ديفيد بيكهام الطامح يف التعاقد معه.
ـــان قــرار  ـــال ك ــر، اأنــــه ح ــري ــق ــت ـــــاد ال واأف
ريال  ي�سرتد  �س�ف  الرحيل،  م�دريت�س 
املُعار  اأوديجارد،  مارتن  الرنويجي  مدريد 
ل�سف�ف ريال �س��سيداد مل��سمني، لكن يحق 

للملكي قطع الإعارة مب�افقة الالعب.

و�سف  �سيتي،  مان�س�سرت  مــدرب  جــ�ارديــ�ل،  بيب  الإ�سباين  رف�س 
مناف�سا  ي�اجه  اأن  مت�قًعا  الدفاعي،  بالفريق  ي�نايتد  مان�س�سرت 

هج�مًيا من الدرجة الأوىل، يف مباراة الديربي ي�م الأحد املقبل.
ملعب  يف  الأحــد  ي�م  ال�سيتي  نظريه  ي�نايتد  مان�س�سرت  وي�ستقبل 

الأولد تراف�رد، ومير ال�سياطني احلمر بفرتة فنية مميزة.
"بالن�سبة  "�سكاي �سب�رت�س":  وقال ج�اردي�ل بح�سب ما نقلت �سبكة 
يل، ل اأرى مان�س�سرت ي�نايتد فريًقا دفاعًيا، فعندما �ساهدت املباريات 
الأخرية، وجدته هج�مًيا من الدرجة الأوىل، بالن�سبة ملباراة الأولد 
ب�سكل  الكرة  على  نحن  ون�سيطر  الدفاع  اإىل  يتجه�ن  رمبا  تراف�رد، 

اأكرب".
وجدت  ولكني  املباريات،  بع�س  يف  ي�نايتد  مان�س�سرت  "يدافع  وتابع: 
اأرى  ما  دائًما  الأخـــرية،  املباريات  يف  �ساهدته  مما  هج�مًيا  فريًقا 
اإىل  وبالنظر  جيدة،  ب�س�رة  يلعب  والذي  الق�ي  بالفريق  الي�نايتد 
 30 25 اأو  مباراة الدور الأول التي خ�سرناها على اأر�سنا، لعب�ا لـ20 اأو 

دقيقة اأوىل ب�س�رة مميزة".

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
جمعت  هــاتــفــيــة  مــكــاملــة  عـــن 
رونالدو  كري�ستيان�  الربتغايل 
وريــال  ــايل  احل ي�فنت��س  جنم 
رئي�س  مــع  ــابــق،  الــ�ــس مــدريــد 

املريجني فل�رينتين� برييز.
"ماركا"  ــحــيــفــة  �ــس وقــــالــــت 
فل�رينتين�  "تلقى  الإ�سبانية: 
ــز مــكــاملــة هــاتــفــيــة غري  ــريي ب
مت�قعة من كري�ستيان� رونالدو، 
الــــذي طــلــب حــ�ــســ�ر مــ�اجــهــة 
الكال�سيك� �سد الغرمي التقليدي 
ــا تــاأجــلــت  ــدم ــع ــة، ب ــ�ن ــل ــس ــر� ب
ــايل  ــط ــات الـــــدوري الإي ــاري ــب م

ب�سبب فريو�س ك�رونا".
واأ�سافت ال�سحيفة: "متت دع�ة 
املتفق  الأ�س�ل  ح�سب  رونالدو 
عليها مع النج�م ال�سابقني، وبداأ 
النادي بالفعل العمل لال�ستعداد 
بعد  مــــرة،  لأول  ل�ــســتــقــبــالــه 
بقمي�س  �سن�ات   9 عقب  رحيله 

امللكي".
اقرتاحات  هناك  "كان  وتابعت: 
املن�سة  يف  رونـــالـــدو  حلــ�ــســ�ر 

ما  لك�نه  نظًرا  لكن  ال�سرفية، 
مناف�س،  فــريــق  يف  لعــًبــا  زال 
له،  منف�سل  مــكــان  حتــديــد  مت 
حيث ي�جد العديد من الأماكن 
هذه  ملثل  الربنابي�  يف  اخلا�سة 

امل�اقف".
اأن  اإىل  ال�سحيفة،  ـــارت  ـــس واأ�

كل  بذلت  مــدريــد  ريــال  اإدارة 
مــا يف و�ــســعــهــا مــن اأجــــل احلــد 
�ستحيط  الــتــي  ال�س��ساء  ــن  م
يكن  مل  ــك  ذل لكن  بــرونــالــدو، 
مبجرد  ر�سده  مت  حيث  ممكًنا 
ودخـــ�ل  ــد  ــدري م اإىل  و�ــســ�لــه 
معل�مة  ــــداول  ت ومت  املــلــعــب، 

ح�س�ره.
التي  املــبــاراة  رونــالــدو  وح�سر 
فاز فيها فريقه ال�سابق بهدفني 
دون رد، وا�ستعاد �سدارة ترتيب 
56 نقطة، بفارق  الليجا بر�سيد 
ال��سيف  ــن  ع ــدة  ــي وح نقطة 

بر�سل�نة.

نادي الدحيل القطري يقدم عر�سًا مغريًا ليو�سف باليلي

بوجناح: "بلما�سي اأخ كبري جلميع الالعبني"

يوفنتو�س يرتقب رحيل زيدان عن ريال مدريد

ريال مدريد يلقي الكرة يف ملعب مودريت�س

جوارديول يرف�س و�سف اليونايتد بالفريق الدفاعي

اجلزائر اأم فرن�سا ؟.. عوار يرد اأخريًا بهذا الت�سريحالك�سف عن مكاملة مفاجئة بني رونالدو وبرييز
الريا�سيان: اجلزائري والفرن�سي،  ال�سارعان  يرتقب 
قرار جنم نادي لي�ن ح�سام ع�ار، الذي با�ستطاعته 
اأو  ال�سحراء"  "حماربي  منتخب  ــني  ب الخــتــيــار 
"الدي�ك" لتمثيله دوليًا، مع العلم اأنه يلعب حاليًا مع 

املنتخب الأوملبي الفرن�سي.
الأخــبــار  على  لـــريّد  عـــ�ار  ـــام  اأم الفر�سة  ـــاءت  وج
قرر  ال�ساب  ال��سط  لعب  اأن  عن  اأيام  قبل  املت�اترة 
ــد  واأك ــك  ذل نفى  حيث  الفرن�سي،  املنتخب  متثيل 
حتديات  تنتظره  الــذي  ناديه  على  الكامل  تركيزه 

مهمة.
ي�سبق  الذي  ال�سحايف  امل�ؤمتر  يف  حا�سراً  ع�ار  وكان 
بر�سم  ــد،  الأح ي�م  ليل،  �سد  لي�ن  فريقه  م�اجهة 
القدم،  لكرة  الفرن�سي  الــدوري  من  الـ)28(  الأ�سب�ع 
كّل  �سيئًا،  ــرر  اأق مل  اأنــا  الفرن�سي؟  "املنتخب  فقال: 
تركيزي ُمن�سب الآن على فريقي لي�ن الذي تنتظره 
دوري  يف  وي�فنت��س  ليل  لقاء  مثل  مهمة  مباريات 

الأبطال، ل اأحاول ت�ستيت ذهني".
�سابق،  وقت  يف  فرن�سية،  اإعالمية  تقارير  وذكــرت 
حظ�ظًا  ميلك  عامًا،   21 العمر  من  البالغ  الالعب  اأّن 
مع�سكر  من  بداية  العامل،  اأبطال  قائمة  يف  للت�اجد 
اآذار، وهذا لت�اجد العديد من الالعبني  �سهر مار�س/ 
ديديه  الفرن�سي  الفني  املدير  ت�سكيلة  يف  امل�سابني 

دي�سامب.
كما اأ�سارت تقارير اإعالمية اأخرى اإىل اأّن هدف ع�ار 
ه� لعب بط�لة اأمم اأوروبا، ال�سيف املقبل، مع املنتخب 
اأما  الأوملبي.  املنتخب  مع  ط�كي�  اأوملبياد  اأو  الفرن�سي 
عن متثيله لأبطال اأفريقيا، فلفتت التقارير اإىل اأّنه 
يبدو م�ستبعداً، ل �سيما مع ال�سغ�طات التي ميار�سها 
رئي�س ناديه الفرن�سي ج�ن مي�سال اأول�س، مثلما كان 
كان  الذي  فقري،  نبيل  ال�سابق  لي�ن  لعب  مع  احلال 
راأيه  ُيغري  اأن  قبل  اجلزائر،  ملنتخب  اللعب  قرر  قد 

بعد �ساعات من ذلك ويختار الن�سمام لـ"الدي�ك".
الــعــامل نظراً  الــالعــبــني يف  اأهـــم  اأحـــد  ويــعــد عـــ�ار 
لالنتقال  الفر�سة  له  اأتاحت  التي  املميزة  لإمكاناته 
النتقالت  فرتة  خالل  العمالقة  الأندية  اأحد  اإىل 
قد  اأول�س  لي�ن  رئي�س  كان  حيث  املقبلة،  ال�سيفية 
مبدئية  مفاو�سات  ب�ج�د  قليلة،  اأيام  قبل  اعرتف، 

مع ي�فنت��س الإيطايل.
اأ�سحاب  من  لي�ن  يف  ال�حيد  الالعب  هــذا  يعد  ول 
يف  بعيداً  للذهاب  املر�سحني  اجلــزائــريــة  الأ�ــســ�ل 
ريان  امل�هبة  كذلك  هناك  بل  الكروي،  م�س�ارهم 
الفريق  مع  حا�سراً  اأ�سبح  الذي  عامًا(،   16( �سرقي 
اإىل  اإ�سافة  �سنه،  �سغر  رغــم  دائمة  ب�سفة  الأول 

املهاجم اأمني غ�يري.

ـــري  ـــزائ ــم اجل ــج ــن يــجــتــهــد ال
اإ�سماعيل بنا�سر لك�سب وّد 

�س�اء  ميالن،  جماهري 
مباريات  يف  بتاألقه 

الإيــطــايل  الفريق 
خارج  مب�اقفه  اأو 
بعد  وذلــك  امللعب، 
اإن�سانية  ــالــة  ر�ــس

كتبها عرب ت�يرت.
وقــــال بــنــا�ــســر اإنــه 

�ــســيء  "اأي  �ــســيــفــعــل 
ميالن  جماهري  لإر�ــســاء 

ـــ�ى يف  ـــن ـــة ج ـــه ـــ�اج قـــبـــل م
الكالت�س�، بعد غد الأحد، م�سيفًا "�سنبذل كّل جهد 

لكي ت�سعر جماهري ميالن بالفخر".
مدرجات  اأمــام  اللعب  "الغريب"  من  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اجلماهري  منع  ب�سبب  �سريو  �سان  ملعب  يف  خالية 
اأن  على  �سدد  لكنه  ك�رونا،  فريو�س  تف�سي  لتجنب 

الأول". املقام  يف  تاأتي  النا�س  "�سحة 
الدوري  يف  مباراة   19 خا�س  الذي  بنا�سر،  وتابع 
امل�سابني  لالأ�سخا�س  الت�سجيع  "كّل  امل��سم:  هــذا 

بالفريو�س واأقاربهم وفرق الأطباء والتمري�س".
ميالن،  مع  تدريجيًا  عامًا(،   22( بنا�سر  ويتط�ر 
واأ�سبح م��سع ثقة من املدرب �ستيفان� بي�يل، لكنه 
يحتاج ل�سبط اإيقاعه بعد ح�س�له على 12 بطاقة 
الالعب  لي�سبح  امل��سم،  هــذا  ــدوري  ال يف  �سفراء 

الأكرث نياًل لالإنذارات يف الدوريات الكربى.

الع�دة  مع  م�عد  على  اجلزائري  املنتخب  �سيك�ن 
يف  احلـــايل،  اآذار  ــس/  ــار� م  26 يف  املناف�سة،  اإىل 
الثالثة  اجل�لة  بر�سم  زميباب�ي،  منتخب  م�اجهة 
اأفريقيا التي �ستلعب فعالياتها يف  من ت�سفيات اأمم 

الكامريون �ستاء 2021.
للنجم  �ــســارة  مــفــاجــاأة  املــ�اجــهــة  ــذه  ه و�ستحمل 
قرر  اإذ  جمــاين،  كــارل  دولــيــًا  واملعتزل  اجلــزائــري 
الحتاد املحلي لكرة القدم تكرميه، نظراً للخدمات 
ط�ال  ال�سحراء"  "حماربي  ملنتخب  قدمها  التي 

ثماين �سن�ات.
فــاإّن  اجلــزائــري،  لالحتاد  الر�سمي  للم�قع  ووفقًا 
ت�ساكر  م�سطفى  ملعب  يف  م�ج�داً  �سيك�ن  جماين 
بالبليدة ي�م املباراة، حيث �سيك�ن له �سرف اإعطاء 
على  كذلك  يك�ن  اأن  على  اللقاء،  انطالقة  �سربة 
املنتخب  لعبي  مع  الع�ساء  وجبة  تناول  مع  م�عد 

اجلزائري وزمالئه ال�سابقني.
اأيام،  قبل  قرر،  قد  عامًا(   34( جماين  كارل  وكان 
حمل  حافلة،  م�سرية  بعد  دوليًا،  اللعب  اعتزال 
كما  مباراة،   62 يف  اجلزائري  منتخب  قمي�س  فيها 
 2010 العامل  كاأ�س  بط�لة  يف  معه  �سارك  قد  كان 
�ساهم  حيث   ،2014 بالربازيل  ثم  اأفريقيا  بجن�ب 
ب�سع�بة  والإق�ساء  الثاين،  الدور  اإىل  ال��س�ل  يف 

اأمام منتخب اأملانيا بطل تلك الن�سخة.
�سب�ر  ــزون  ــراب ط لــنــادي  ال�سابق  الــالعــب  وقـــرر 
اأجل  من  فرن�سا  يف  هاٍو  نادي  اإىل  النتقال  الرتكي 
البقاء  اأجل  من  وذلك  الكروية،  م�سريته  ا�ستكمال 
�سحية،  م�ساكل  من  ُتعاين  التي  والدته  من  قريبًا 
اأجــل  مــن  نف�سه  تكري�س  يف  رغبته  عــن  ف�ساًل 
التي ت�سمح له بدخ�ل  املنا�سبة  ال�سهادات  حت�سري 

جمال التدريب م�ستقباًل.

بن رحمة اأح�سن ُمّرر يف 
الق�سم الثاين الإجنليزي

يــتــ�ــســّدر الــالعــب 
اجلزائري  الــدويل 
رحمة  بــن  �سعيد 
لئـــحـــة اأفــ�ــســل 
بط�لة  يف  مُمـــّرر، 
الــقــ�ــســم الـــثـــاين 
ــــــزي  ــــــي ــــــل الإجن

للم��سم احلايل.
ــــ�ز �ــســعــيــد  ــــح وي
 40 رحــــمــــة  بــــن 
دقيقة،  ــرة  ــري مت

املركز  وي�سغل  برينتف�رد.  فريق  ــ�ان  ــاأل ِب
فريق  جناح  هاري�س�ن  جاك  الالعب  الثاين 
دقيقة.  متريرة   33 ِبر�سيد  ي�نايتد،  ليدز 
امل�قع  بها  قام  اإح�سائيات  اأحدث  اإىل  ا�ستنادا 

الإجنليزي املخت�س “بالي ميكر �ستات�س”.
 33 يف  امل��سم  هــذا  رحمة  بن  �سعيد  و�سارك 

مع  اأ�سا�سيا،  م�اجهة   29 بينها  مــبــاراة، 
اإجنلرتا  بط�لة  يف  برينتف�رد،  فريق 
اأهــداف.  ع�سرة  و�سّجل  الثاين،  للق�سم 
مباراة   36 هاري�س�ن  جاك  خا�س  بينما 
يف  ي�نايتد،  ليدز  فريق  مــع  اأ�سا�سيا، 
البط�لة ذاتها، واأم�سى خم�سة اأهداف.

يرفع  اأن  الإمــتــيــاز،  ــذا  ه �ــســاأن  ــن  وم
�س�ق  يف  رحمة  بن  �سعيد  اأ�سهم 

ال�سيفية  ـــالت  ـــق ـــت الإن
واأن  خــا�ــســة  املــقــبــلــة، 

ترغب  كبرية  اأنــديــة 
اأبرزها  انتدابه،  يف 

فريق اأر�سنال، مع 
الــدويل  تاأكيد 

اجلــــزائــــري 
ل  ُيف�سّ اأنه 

ــلــعــب يف  ال
الـــقـــ�ـــســـم 

ل  ّو لأ ا
ـــزي  ـــي ـــل الإجن

)الــربميــرلــيــغ(. 
مــهــاجــم  اأن  ِعــلــمــا 

من  الــبــالــغ   – “اخل�سر” 
يرتبط   – �سنة   24 العمر 
مع نادي برينتف�رد ِبعقد، 

من   30 الـــ  يف  مّدته  تنق�سي 
ج�ان 2022.

خ�سائر الدوري الإيطايل من 
كورونا.. 29 مليون يورو كّل جولة

�سفقة ثالثية حمتملة بني بر�سلونة 
واإنرت ميالن و"الباري�سي"

اأزماتها عرب التاريخ  اأ�سعب  متّر الكرة الإيطالية ب�احدة من 
ال�سلطات  اأجرب  ما  البالد،  يف  ك�رونا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 
رغم  اجلماهري  ح�س�ر  دون  من  الدوري  مباريات  اإقامة  على 

اخل�سائر املالية الفادحة.
ي�فنت��س  البطل  اأن  فينانتزا(  اي  )كالت�سي�  م�قع  واأو�سح 
�سيخ�سر مبفرده 12.3 ملي�ن ي�رو، نتيجة عدم بيع التذاكر يف 

كّل مباراة مبلعبه خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة.
الــدوري  يف  وليت�سي  ميالن  اإنــرت  ل�ستقبال  الي�يف  وي�ستعد 
الـ16  دور  باإياب  لي�ن  اأوملبيك  �سي�ست�سيف  وبينهما  املحلي، 
اأرباح  من  ال�ستفادة  من  يتمكن  ولن  اأوروبــا،  اأبطال  دوري  يف 

التذاكر يف هذه املباريات على الأقل.
عن  اجلماهري  بغياب  اأي�سًا  ميالن  اإنــرت  غرميه  ت�سرر  كما 
�سان �سريو، وتقّدر اخل�سائر ب�ستة ماليني  مباراتني يف ملعبه 
ي�رو تقريبًا، وكذلك �سيخ�سر روما ما يزيد على ملي�ين ي�رو 

ب�سبب تذاكر مباراتني يف الأوملبيك�.
ي�رو،  ملي�ن   28.6 اخل�سائر  اإجمايل  �سيبلغ  التقرير،  وبح�سب 
20 فريقًا يف كّل ج�لة منفردة، واخل�سائر قابلة  م�زعة على 
�سهر  خالل  الزدياد  يف  الإ�سابة  حالت  ا�ستمرت  اإذا  للزيادة 

اإبريل/ ني�سان.

ك�سفت �سحف ريا�سية عاملية، ي�م اجلمعة، اأّن فريق بر�سل�نة 
الإ�سباين ما زال ُيفكر جديًا يف ا�ستعادة النجم الربازيلي نيمار 
دا �سيلفا، وهي ال�سفقة التي �ستفتح الباب اأمام �سفقة ثالثية 
ي�رو  بعد  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت  �س�ق  يف  حتدث  قد 

.2020
"اإمل�ندو  وحتديداً  اإ�سبانية،  �سحف  ن�سرتها  ملعل�مات  ووفقًا 
ي�رو،  ملي�ن   160 هي  احلالية  نيمار  قيمة  فاإّن  ديب�رتيف�"، 

كانت والــــتــــي انــخــفــ�ــســت، مــنــذ  بعدما  م��سمني، 
يـــ�رو،  مــلــيــ�ن   180 ـــ�ايل  ــــذي يــزيــد ح الأمـــــر ال

"الكتال�ين"  الــنــادي  ــــرث بــخــدمــات اهتمام  اأك
الالعب.

اإىل  نـــيـــمـــار  ــــــ�دة  ع ـــــال  ح الــنــادي ويف 
فاإنها  املقبل،  ال�سيف  يف  "الكتال�ين" 

�ستفتح الباب اأمام �سفقة ثالثية �ستجمع 
الإ�ــســبــاين  بر�سل�نة  ــي  ه اأنـــديـــة،  ثــالثــة 

جريمان  �سان  وباري�س  الإيطايل  ميالن  واإنــرت 
الفرن�سي.

فريقه  �سُيحاول  نيمار،  الربازيلي  مغادرة  حال  ففي 
باري�س �سان جريمان الفرن�سي التعاقد مع بديل له، 

وال�سم املر�سح الأول على الالئحة ه� الأرجنتيني 
باول� ديبال، الذي يريد اأن يح�سل على دور اأكرب 

بعيداً عن ي�فنت��س الإيطايل.
بر�سل�نة  اإىل  نيمار  ح�س�ر  فـــاإّن  املقابل،  يف 

يحتاجها  التي  ال�حيدة  ال�سفقة  يك�ن  لــن 
حربة،  راأ�ــس  ملهاجم  بحاجة  ه�  بل  الفريق، 

اإنرت  والأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم 
الــذي  الأول  الــرجــل  هــ�  ــايل،  ــط الإي ميالن 
�سيفتح  بينما  "الكتال�ين"،  النادي  يريده 
مهاجم  اأمام  الباب  ناديه  عن  الالعب  رحيل 

من الدوري الإنكليزي.
ب�سف�ف  الإنــكــلــيــزي  املهاجم  اأّن  ويــبــدو 
خلالفة  الأقـــرب  ه�  كــني،  ــاري  ه ت�تنهام 
الإيطايل  ميالن  اإنــرت  فريق  يف  مارتينيز 
بحال رحيل الأخري، ما قد ي�ؤدي يف النهاية 
يف  حدوثها  حال  يف  ق�ية،  �سفقات   3 اإىل 
�س�ق النتقالت ال�سيفية املقبلة، قد ُتغري 

الكثري يف كرة القدم م��سم 2020-2021.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
          وزارة السكن ، العمران والمدينة

ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية ورقلة
رقم التعريف الجبائي 099130019120629

العنوان: حي النصر )بامنديل(

اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولى للمسابقة الوطنية المحدودة 
في الهندسة المعمارية رقم 2019/06

                      عمال باحكام المادة 46 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 
16 سبتمبر 2015 ، و تبعا لتقييم لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض للجلسة  المنعدة  

بتاريخ : 2020/01/18.  
لملفات  نتائج االنتقاء األولى  العقاري لوالية ورقلة  عن  الترقية والتسيير  يعلن ديوان 
الترشح المقدمة من طرف مكاتب الدراسات المعمارية في اطار المسابقة المحدودة رقم 
 “ Horizons ” 2019/06 الصادرة بجريدة “التحرير” بتاريخ 2019/12/19 وجريدة

بتاريخ 11/12/2019 و هذا من أجل القيام بدراسة و متابعة 
االنتقاء  نتائج  وكانت   ، سابقا  السبت  بسوق  الخدمات  متعدد  مجتمع  إنجاز  أشغال   *

موضحة كاألتي:

مكاتب الدراساتالرقممكاتب الدراساتالرقم

 تجمع محمدي لخضر + داد ة جمال 18شركة بلخيرة ياسين01
الدين

صحراوي كمال19مكتب األصيل )بحري نجالء(02

بوهنيبة السبتي20يحي باي شلية03

شركة 21BEREPشركة زيد غربي04

تجمع القبة غنادرة حمزة + حيزي 22داودي رشيد05
عثمان

تجمع بلعايش صباح + بن 06
مدوربشير

شركة األهرام23

سالم عبد الوهاب24زبيدي عبد القادر07

تجمع A2 كماسي عبد اللطيف 08
+ نويزي عبد الكريم

تجمع مجور نبيل + لعروسي لعيد25

تجمع بنلطرش فوزي + 09
روازقي عبد الجبار

نبار عمر26

بوعطيط سفيان27بوطيب عبد الحق10

قبايلي رشيد28هقي عبد القادر11

المركز الوطني لهندسة البناء12
EPIC /CNIC

تجمع شية عبد هللا + لعوامر الطيب + 29
صاولي عبد هللا 

لوصيف لمياء30عزون موسى13

تجمع قرميط بالل + بن خدة 14
عبد الرحمان

قادري سراج الدين31

بركاوي عبد الحميد32بولخصايم عبد الغاني15

تجمع تامة حسن + بن مبارك 16
حسام

تجمع خلفة آسيا + رياحي عبد المالك33

تجمع ناب محمد لعيد + دويس 17
يوسف

موسى حسين34

         وعلى هذا االساس فإن مكاتب الدراسات المؤهلة الى المرحلة الثانية مدعوون الى 
تقديم عروضهم )العرض التقني ، عرض الخدمات ، والعرض المالي( في مدة 45 يوما 
ابتداءا من تاريخ صدور هذا االعالن في الجرائد الوطنية ، طبقا للشروط المبينة سابقا 

في دفتر الشروط.

  ANEP Nْ 2030000373      التحرير 2020/03/08 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
        

  وزارة االشغال العمومية والنقل
مديرية األشغال العمومية لوالية ايليزي

رقم التعريف الجبائي:408015000033094

إعالن عن عدم جدوى طلب عروض وطني مع اشتراط قدرات دنيا
 رقم 2019/19

            بمقتضى أحكام المادة 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 
2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلم مديرية 
العروض  طلب  جدوى  عدم  عن  العارضة  المؤسسات  إيليزي  لوالية  العمومية  األشغال 
المتعلقة  و   2019/12/16 بتاريخ:  المعلن عنها   2019/19 رقم  دنيا  قدرات  اشتراط  مع 

بمشروع:
تأهيل منطقة التوسع السياحي بجانت

الحصة 02: فتح مسلك للدخول بصفة موجزة على مسافة 2300 م ط ، اعمال 
الحفر المبسطة.

طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن 
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يمكن للمؤسسات العارضة أن تحتج 
على هذا االختيار بأن تقدم طعنا لدى لجنة الصفقات العمومية لوالية ايليزي في أجل عشرة 

)10( أيام ابتداء من أول يوم لهذا اإلعالن. 
كما يمكن للعارضين التقدم إلى مصالح مديرية األشغال العمومية لوالية ايليزي لالطالع 
صدور  أول  من  أيام   03 آجال  في  هذا  و  لعروضهم  المالي  و  التقني  التقييم  نتائج  على 

لإلعالن.
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والريا�سة  ال�سباب  ــر  وزي دعــا 
ال�سبت  ام�س  خالدي  علي  �سيد 
�سرورة  اىل  العا�سمة  باجلزائر 
قطاعي  بــني  الــتــ�ازن  ـــداث  اإح
العمل  يف  الريا�سة  و  ال�سباب 
ــدراء واملــــدراء  ــم ــل املـــيـــداين ل
والريا�سة  لل�سباب  املنتدب�ن 
ال�قت  اأخــذ  اأهمية  على  ملحا 
الـــكـــايف لإعــــــداد الـــدرا�ـــســـات 
التمديدات  تــفــادي  اأجـــل  مــن 
واجتناب  الآجــال  يف  املت�ا�سلة 

التكاليف املالية للم�ساريع.
افتتاح  خالل  األقاها  كلمة  ويف 
املدراء  مع  التن�سيقي  الجتماع 
لل�سباب  املــنــتــدبــ�ن  واملــــدراء 
املحا�سرات  بقاعة  والريا�سة 
لـــــ�زارة الــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة 
او�سح ال�زير خالدي اأن "قطاع 
رئي�س  ــاه  ــم ــس اأ� قـــد  الــ�ــســبــاب 
اجلمه�رية يف م�ساف الول�يات 

لذلك  الكربى)...(،  ال�طنية  
اجتاه  اجلــديــدة  ال�سيا�سة  فــاإن 
اإحداث قطيعة  ال�سباب تتطلب 
وتبني  ال�سابقة  املمار�سات  مع 
على  قائمة  جديدة  مقاربات 
ــة  ــرك ــبــاب واحل ـــراك الــ�ــس ـــس اإ�
تنفيذ  يف  ال�سبانية  اجلمع�ية 

خمططات التنمية املحلية."
ال�زير- املقابل--ي�سيف  ويف 
اأولية  مهمة  الريا�سة  -�ستظل 
عامل  ت�سكل  ك�نها   ، لقطاعنا 
والنخ�ة  والتالحم  للتما�سك 
لالإ�سعاع  ــــدا  وراف الــ�طــنــيــة، 
، وذلـــك من  لــبــالدنــا  الــــدويل 
بدءا  متكاملة،  منظ�مة  خالل 
الريا�سة  ت�سكله  الذي  بال�عاء 
املــدر�ــســيــة واجلــامــعــيــة اىل 
النخبة  م�ست�يات  اأعلى  غاية 

الريا�سية.".
وزارة  عمل  خمطط  ويرتكز 

على  الــذي  والريا�سة  ال�سباب 
ترقية   : وهــي  حمـــاور  ثــالثــة 
ــاب كـــاأولـــ�يـــة وطــنــيــة  ــب ــس ــ� ال
الن�سطة  تــطــ�يــر  وحــيــ�يــة، 
وريا�سة  والبدنية  الريا�سية 
التغطية  حت�سني  وكذا  النخبة 
ال�سبانية  للمن�ساآت  الن�عية 

والريا�سية.
ترقية  حمــ�ر  عن  حديثه  ويف 
اأن  خالدي  ال�زير  اأبرز  ال�سباب 
" املعاينة الب�سيطة التي تفر�س 
العالمي  البعد  اأن  هي  نف�سها، 
الرهانات  عن  ف�سال  للريا�سة 
ال�سيا�سية  ــا  ــان ــي واأح املــالــيــة 
حم�ر  من  جعلت  تغذيها،  التي 
يف  ال�سعيفة  احللقة  ال�سباب 
�ــســرورة  اىل  داعــيــا  قطاعنا" 
ــــداث الـــتـــ�ازن الــــالزم بني  اإح
العمل  يف  والريا�سة  ال�سباب 
ــدراء واملــــدراء  ــم ــل املـــيـــداين ل
والريا�سة  لل�سباب  املنتدب�ن 

عرب القطر ال�طني.".
املنا�سبة  ال�زير بهذه  اأبدى  كما 
مل  ال�سباب  "ترقية  لأن  تاأ�سفه 
عم�مية  ب�سيا�سة  ي�ما  حتــظ 
من  بالرغم  وذلك   ، بها  خا�سة 
تبذلها  التي  اجلبارة  املجه�دات 
الدولة يف كل القطاعات ، والتي 
غري  و  متفرقة  متباينة،  ظلت 
و�سع  ــن  ع معلنا  متنا�سقة." 
خمطط خما�سي لل�سباب يندرج 

�سمن اول�يات احلك�مة.
اخلما�سي  املــخــطــط  ويــتــمــثــل 
الــ�زيــر-يف  -حــ�ــســب  لل�سباب 
جديد  من  المــل  اإحياء  ــادة  اإع
مع  املفق�دة  الثقة  وا�ستعادة 
ــبــاب و جتــنــيــدهــم وكـــذا  الــ�ــس
التنمية  مــ�ــســار  يف  اإ�ــســراكــهــم 
والجتماعية  القــتــ�ــســاديــة 
اجلمه�رية  رئي�س  اأطلقه  الذي 
اجلــزائــري  ال�سباب  وازدهــــار 
وحماية  العاملية  على  وتفتحه 
يعي�س  ــذي  ال ال�سباب  واإدمـــاج 
و�سعية  يف  او  �سعبة  ظروف  يف 
ب�سباب  التكفل  وكــذا  ه�سا�سة 

ــق اجلــبــلــيــة املــعــزولــة  ــاط ــن امل
التعجيل  ــع  م الــظــل  ومــنــاطــق 
ــــدور  ــي ل ــق ــي ــق بــــاإ�ــــســــالح ح
باعتبارها  ال�سباب  وم�ؤ�س�سات 
ــة الــقــاعــديــة وحــجــر  ــي ــل اخل

الزاوية يف منظ�مة ال�سباب.
من جهة اأخرى اأكد وزير القطاع 
العالقة  ت��سيح  �سرورة  على 
بني مديرية ال�سباب والريا�سة 
و  ال�سباب  م�ؤ�س�سات  وديــــ�ان 
الخت�سا�س  لتنازع  حد  و�سع 
ال�سري  على  �سلبا  "اأثر  الـــذي 
ال�سبانية"  للم�ؤ�س�سات  احل�سن 
مدير  "هناك  بالق�ل  م�سددا 
ولئي واحد لل�سباب والريا�سة 

ولي�س اثنان".
الريا�سة  لقطاع  وبالن�سبة 
من  جملة  ــن  ع ــر  ــ�زي ال ــن  ــل اأع
اىل  اأ�سا�سا  ترمي  التي  التدابري 
يف  املتمثلة  الــقــاعــدة  ت��سيع 
واجلامعية  املدر�سية  الريا�سة 
وتثمني ريا�سة النخبة وترقية 
الحــتــيــاجــات  ذوي  ــة  ــس ــا� ري

الن�س�ية  والريا�سة  اخلا�سة 
ــة اجلـــ�اريـــة  ــس ــا� ــري وكــــذا ال
وزارتـــي  مــع  العمل  ــالل  خ مــن 
والتعليم  ال�طنية  الــرتبــيــة 
على  العلمي  والــبــحــث  الــعــايل 
اأجل  من  فعالة  مقاربة  و�سع 
املدر�سية  الريا�سة  بعث  اإعــادة 
لتعليمات  طبقا  اجلامعية  و 

رئي�س اجلمه�رية.  
مديري  مــن  الــ�زيــر  طلب  كما 
ب��سع  ــة  ــس ــا� ــري وال الــ�ــســبــاب 
بــطــاقــيــة حمــلــيــة لكــتــ�ــســاف 
ال�سابة  الــريــا�ــســيــة  املـــ�اهـــب 
التاألق  يف  قدرتها  اأثبتت  التي 
تك�ينها  متابعة  و  ــــربوز  وال
م�س�ارها  مل�ا�سلة  ومرافقتها 
ــع خمطط  ــس الــريــا�ــســي مــع و�
ال�طنية  اللعاب  بعث  لإعــادة 
واإن�ساء  واجلامعية  املدر�سية 
ـــام  ـــس ـــ� الكــــادميــــيــــات والق
�سرورة  اىل  داعيا  الريا�سية، 
التعاقدية  العالقات  مراجعة 
مــــع الــــرابــــطــــات والنــــديــــة 

عق�د  اأ�سا�س  على  الريا�سية 
ــة تــنــ�ــس عــلــى اأهــــداف  ــاع جن
العمل  يتعني  ب��س�ح  ــددة  حم

على حتقيقها.
التمديدات  تفادي  اأجــل  من  و 
واجتناب  الآجــال  يف  املت�ا�سلة 
التكاليف املالية للم�ساريع، اأكد 
ال�زير على �سرورة اأخذ ال�قت 
الكايف لإعداد الدرا�سات خا�سة 
القت�سادي  الــظــرف  "هذا  يف 
ــي عــلــيــنــا تــر�ــســيــد  ــل الـــــذي مي
النفقات العم�مية" م�سددا على 
تاأهيل  واإعـــادة  �سيانة  اأهمية 
ال�سبانية  املــنــ�ــســاآت  حــظــرية 
مبعدات  وجتهيزها  والريا�سية 
ومتطلبات  تتما�سى  ع�سرية 

ال�سباب.
الجتماع  اأ�ــســغــال  وتــتــ�ا�ــســل 
واملــدراء  املــدراء  مع  التن�سيقي 
والريا�سة  لل�سباب  املنتدب�ن 
كاتب  بح�س�ر  مغلقة  جل�سة  يف 
الدولة املكلف بريا�سة النخبة.
ق.ر

بط�لة  يف  الأول  مقعده  على  اليد  لكرة  البيا�سة  حتدي  حافظ 
، بعد ف�زه على م�سيفه م�سعل  الثاين جمم�عة اجلن�ب  الق�سم 
ال�سهداء بفارق �سبع اإ�سابات 27/20 ، يف مباراة مل تكن �سهلة املنال 
الفريق  عنا�سر  بها  ت�سلح  التي  الكبرية  القتالية  الروح  ب�سبب 
اإفتكاك  يف  �ساهمت  اخلربة  لكن   ، اللقاء  اأطــ�ار  طيلة  املناف�س 
الفريق  رفع  وقد  هذا   ، وا�ستحقاق  جــدارة  وعن  املباراة  نقاط 
ال�قت  يف  م�ؤكدا   ، كاملة  نقطة   25 عدد  اإىل  النقاط  من  ر�سيده 
نف�سه يف رغبته ال�سديدة يف ك�سب تاأ�سرية املرور للق�سم ال�طني 
البيا�سة  بلدية  يف  اجلميع  طم�ح  يبقى  الذي  اليد  لكرة  الأول 
ولية ال�ادي ، �سيما واأن الفريق كان قد ك�سف عن قدراته منذ 
بداية امل��سم الكروي اجلاري اأنه قادر على جتاوز مناف�سيه حتى 
انطالقة  منذ  جعله  مما   ، ق�اعد  خارج  لعبها  التي  املباريات  يف 
ال�سع�د  تاأ�سرية  لك�سب  املر�سحني  اأكرب  بني  من  اجلــاري  امل��سم 
لقلب  املجم�عة  فرق  بني  اأ�سده  على  زال  ل  الذي  ال�سراع  رغم 
ينتظرهم  ما  جيدا  يدرك�ن  الذين  البيا�سة  اأبناء  على  الطاولة 
اجل�لة  لقاءات  فاإن  لالإ�سارة   ، البط�لة  من  املتبقية  املباريات  يف 
الذي  الكرمي  عبد  ح�ساين  وفاق  فرق  فائدة  يف  كانت  الأخرية 
املحلي  الإحتاد  وم�اجهته  تقرت  اإىل  تنقله  من  كامال  بالزاد  عاد 
يف  ي�فق  فلم  جامعة  بلدية  وفاق  اأما   ،  28/26 اإ�سابتني  بفارق 

م�سعاه حيث خ�سر اأط�ار اللقاء بفارق اإ�سابتني 23/26 .
اأحمد اأمني 

احلادية  اجلــ�لــة  مــبــاراة  كانت 
ــر مــــن بـــطـــ�لـــة الــقــ�ــســم  ــس ــ� ع
ــي الـــثـــاين لــكــرة الــيــد  ــن ــ�ط ال
�سباب  م�ل�دية  جمعت  والتي 
اأجماز  اأوملبيك  مبناف�سه  جامعة 
الــد�ــســيــ�ــس بــقــاعــة جــامــعــة يف 
الذين  الأر�س  اأ�سحاب  م�سلحة 
فــــازوا بـــاأطـــ�ار الــلــقــاء بــفــارق 
والتي   ،  19/17 اأي  اإ�ــســابــتــني 
ا�ــســتــعــادة  ــن  م الــفــريــق  مكنت 
البط�لة  يف  النت�سارات  اأج�اء 

�سجلها  عك�سية  نتائج  بعد   ،
الفريق مبيدانه وخارجه ، لكن 
امل�ست�ى احلقيقي للنادي ل زال 
بعيدا عن ال�س�رة التي ظهر بها 
الطاقم  يجرب  مما   ، ال�سابق  يف 
جه�ده  م�ساعفة  اإىل  الــفــّنــي 
تلك  الــفــريــق  ي�ستعيد  حــتــى 
امل�ست�ى  وكــذا  القتالية  ــروح  ال
الذي ميكنه من ال�سم�د واإحراج 
يتعلق  عندما  حتى  املناف�سني 
 ، مبيادينهم  بالتباري  ـــر  الأم

اجل�لة  اإفـــرازات  فــاإن  لالإ�سارة 
على  كـــانـــت  ــر  عــ�ــس احلـــاديـــة 
�سباب  فاز  حيث   ، التايل  النح� 
ب�ثلجة  اإحتـــاد  على  احلــرو�ــس 
بفارق ثالثة اإ�سابات اأي 25/23 
، وتعادل  اإحتاد نقاو�س اأمام جنم 
ومل   ،  23/23 بر�سيد  جميله 
يلعب الرائد اإحتاد بلدية بريكة 
 ، اجلــ�لــة  مــن  ــاء  ــف الإع ب�سبب 
رغم هذا يبقى رائد للمجم�عة 
بر�سيد 13 النقطة يليه يف �سلم 

بعدد  ب�ثلجة  ــاد  اإحت الرتتيب 
نقاو�س  �سباب  ثــم  نقطة   12
الرابعة  املرتبة  اأمــا  نقطة   11
اأجماز  اأوملبيك  الثنائي  فيحتلها 
ــس  ــرو� ــبــاب احل الــد�ــســيــ�ــس و�ــس
ال�ساد�سة  اأمــا   ، نقاط   9 بر�سيد 
جامعة  م�ل�دية  �سباب  فيحتلها 
جنم  ويبقى  نــقــاط   6 بر�سيد 
الرتتيب  اأ�سفل  يف  قابعا  جميله 

بنقطتني فقط .
اأحمد اأمني 

فريق  ي�ا�سل  ثابتة  بخط�ات 
بط�لة  تــ�ــســدره  م�سعد  اأهــلــي 
اجللفة  لرابطة  ال�سريف  الق�سم 
بعد   ، الــثــانــيــة  جمــ�عــتــهــا  يف 
م�ست�سيفه  على  اجلديد  فــ�زه 
ي�ستطع  مل  ــذي  ال ــار  زك �سباب 
ــ�ة وطــمــ�ح لعبي  مــقــاومــة ق
الأجــــــ�اء  ورغـــــم   ، الـــزرقـــة 
جرى  التي  ال�سعبة  املناخية 

مينع  مل  ذلك  اأن  اإل  اللقاء  فيها 
ال�سايحي  " اإليا�س  اأ�سبال املدرب 
 ، الثالث  النقاط  ح�سد  من   "
على  الرتبع  م�ا�سلة  ثم  ومــن 
ح�ساب  عــلــى  الـــريـــادة  عــر�ــس 
بــداأ  الــذيــن   ، املناف�سني  بقية 
الأهــالويــني  اإزاحـــة  يف  حلمهم 
يف  �سيما   ، يت�ساءل  الطليعة  من 
ظل الإمكانات الفنية والتقنية 

اإظهارها  يف  يتفنن  اأ�سبح  التي 
عبد   " املــحــارب  املــدافــع  رفقاء 
لقاء  مــن   " جــعــيــد  ــان  ــم ــرح ال
لآخر ، فاخلما�سية الكاملة التي 
 ،1 زكرياء   ،2 هرميك   " �سّجلها 
حيج�ل 1، عالوي 1 " يف �سباك 
الزّكاريني اأثبتت مرة اأخرى اأن 
يرف�س  امل�سعدية  الكرة  ممثل 
ويبعث   ، خ�س�مه  مع  الت�ساهل 

للجميع  ر�ــســالــة  جــ�لــة  كــل  يف 
على اأنه عازم على اإنهاء ال�سباق 
بجدية  والــ�ــســري   ، خــطــاأ  دون 
امل�ست�ى  ت�ديع  نح�  وعزمية 
 ، به  يليق  ل  بات  الذي  ال�سريف 
لأن عائلة الأهلي �سّطرت هدف 
التح�سريية  الفرتة  يف  ال�سع�د 

التي �سبقت املناف�سة.
 عمر ذيب 

وزير ال�سباب والريا�سة �سيد علي خالدي :

للم�ساريع" املالية  التكاليف  واجتناب  القطاعني  بني  التوازن  اإحداث  "�سرورة 

حتدي البيا�سة لكرة اليد 

حتدي البيا�سة من الوادي لكرة 
اليد ي�سري بخطى ثابتة نحو ال�سعود 

اجللفة  اأمل  فريق  اإيقاف  على  قادر  املناف�سة  الفرق  من  اأحد  ل 
خ�س�مه  على  عاليا  اإيقاعا  البط�لة  انطالق  منذ  فر�س  الذي 
 ، يلعبها  مباراة  كل  يف  الف�ز  غري  تت�قع  ل  الذي  ال�حيد  فه�   ،
على  من�سجمة  ثرية  ت�سكيلة  املتتبعني  من  الكثري  �ساهد  حيث 
يحل�  كما  امليدان  اأر�سية  على  وجت�ل  ت�س�ل   ، امل�ست�يات  جميع 
�س�رة  يف  " ظهروا  �سالت  " دحمان  املخ�سرم  املدرب  فاأ�سبال   ، لها 
متميزة جعلت الن�ادي التي تطمح  اإىل الظفر بتاأ�سرية الرتقاء 
فر�سان  ن�سق  م�اكبة  لأن   ، ف�سيئا  �سيئا  الأمل  تفقد  اجله�ي  اإىل 
عا�سمة ال�لية مل تعد يف املتناول اإن مل نقل اأ�سبحت م�ستحيلة 
، وكما كان منتظرا مل يهدر رفقاء القائد الهداف " الطيب ديق�س 
زاد  حل�سد  ال�سحاري  حد  م�ل�دية  لفريق  ا�ستقبالهم  فر�سة   "
الدفاعية  الناحتني  من  رائعة  مباراة  اأداء  بعد   ، كامال  امل�اجهة 
جميلة  رباعية  بت�سجيل  ترجم�ه   ، والتنظيمية  والهج�مية 
حملت ت�قيع " ت�مي 2، �سالح 1، ديق�س 1" وه� الف�ز الذي مّكن 
ال�سدارة  يف  ت�اجده  وتعزيز  الأمام  نح�  اأكرث  التقدم  من  الأمل 
�سريعة  التفاتة  املمتازة  نتائجهم  بعد  الأمــل   لعب�  وينتظر   ،
من امل�س�ؤولني املحليني ، من اأجل مكافاأتهم وت�سجيعهم على بذل 

املزيد من اجله�د ل�سع�د من�سة التت�يج.
عمر ذيب

اأمل اجللفة

الهزمية  يعرف  ل  الذي  "الفريق 
.. ي�ستحق الريادة والتحية"

مولودية �سباب جامعة لكرة اليد 

املولودية تفوز وتبقى يف املرتبة ال�ساد�سة يف �سلم الرتتيب 

اأهلي م�سعد

يحلم"  احلق  عندو  ووليدها   .. ترحم  ماراهي�س  "الزرقة 
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اأ�سرى فل�سطينيون

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

�سفقة  اع��الن  خ��ط��وات  ب��ان  اح��د  يختلف  ل 
العالن  يف  المريكية  الدارة  وت�سارع  القرن 
المريكي  الرئي�س  دعم  خلفية  على  جاء  عنها 
العمال  ت�سري  حكومة  وزراء  رئي�س  حلليفه 
النتخابات  وتعد  نتنياهو  بنيامني  ال�رشائيلية 
اأخفق  الذي  ال�سيا�سي  مل�ستقبله  حا�سمة  القادمة 
احلكومة  ت�سكيل  ال�سابقة  يف  النتخابات  خالل 
يف  ينتظره  وال�سجن  التهامات  يواجه  كونه 
والحتيال  الر�سوة  بتهم  تتعلق  ف�ساد  ق�سايا 
ال�سابقة  حكمه  ف��رتة  خ��الل  الأم��ان��ة  وخيانة 
تراجعا  ال�سالم  عملية  فيها  �سهدت  التى 
مرحلة  وكانت  امل�ستويات  جميع  على  وا�سحا 
والأرا�سي  الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  كارثية 
الر�س  �رشقة  على  يعمل  كان  فهو  الفل�سطينية 
خرق  يف  امل�ستوطنات  لإقامة  الزمن  وي�سابق 
القتل  عمليات  ومار�س  الدويل  للقانون  فا�سح 
من  الفل�سطيني  ال�سعب  ابناء  �سد  واحل��روب 
الن�سب  فى  ماهرا  وكان  احلكم  فى  بقائه  اجل 

. الف�ساد  و�ساربا يف  والحتيال 
بالنتخابات  اخلا�سة  املا�سية  التجربة  اثبتت  لقد 
على  قائم  الح��ت��الل  جمتمع  ان  ال�رشائيلية 
خمتلف  متار�سها  التي  والكراهية  العن�رشية 
العمى  وحقدهم  املتطرفة  ال�رشائيلية  الحزاب 
الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  املتطرف  و�سلوكهم 
ظل  وفى  وامل�سلمني  للعرب  كرههم  عن  وتعرب 

المريكية  الرعاية  نتنياهو  ت�سعف  مل  ذل��ك 
ترامب  برئا�سة  امريكا  وفرتها  التى  واحلماية 
على  وقائع  من  جرى  ما  ح�سيلة  وان  حلليفهم 
يك�سف  الح��ت��الل  ل��دى  النتخابات  �سعيد 
العدوانية  الأعمال  وان  لديهم  الدميقراطية  زيف 
ال�سعب  �سد  تتوقف  مل  التي  الإ�رشائيلية 
العالقات  زي��ف  اي�سا  ك�سفت  الفل�سطيني 
وان  ت��رام��ب  واإدارة  الح��ت��الل  حكومة  ب��ني 
واقع  تكري�س  هو  ال�سا�سي  هدفه  ج��رى  ما 
الفل�سطينية  الر�س  �رشقة  وا�ستمرار  الحتالل 
الأمريكية  فال�سيا�سات  ال�ستيطاين  والتمدد 
ع��دوان  �سيا�سات  اأنها  توؤكد  والإ�رشائيلية 
بالقيم  وا�ستهتار  وق��ت��ل  وح�سار  وت��دم��ري 
)�سفقة  ومرتكزات  جوهر  هو  وهذا  الإن�سانية 
�سمن  متريرها  يحاولون  التى  نتنياهو(   - ترامب 

. ال�رشائيلي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الح��ت��الل  ل��دى  النتخابي  امل�سهد  ي�ستمر 
�سفقة  عن  الع��الن  �سوى  فرق  ول  هو  كما 
خمطط  يف  ال�ستمرار  نتانياهو  وتعهد  القرن 
فوزه  من  �سهرين  خالل  الغربية  ال�سفة  �سم 
�سا�سعة  م�ساحات  و�سم  الثالثة  بالنتخابات 
انتخابه  اأعيد  اإذا  املحتلة  الغربية  ال�سفة  من 
اليمينية  قاعدته  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  يف 
النتخابات  لنتائج  �سيكون  وبالتاأكيد  املتطرفة 
وا�سحة  وانعكا�سات  ت��اأث��ريات  ال�رشائيلية 
الق�سية  ولكن  الفل�سطيني  ال�سعب  علي 
مراجعة  يتم  ان  هو  املجال  هذا  يف  هنا  املهمة 

اخلروج  و���رشورة  الفل�سطيني  للواقع  �ساملة 
الحتالل  غطر�سة  ملواجهة  وطنية  باإ�سرتاجتية 
منظمة  اطار  يف  الفل�سطينية  الوحدة  وجت�سيد 
والوحيد  ال�رشعي  املمثل  الفل�سطينية  التحرير 
الفر�سة  تفويت  اجل  من  الفل�سطيني  لل�سعب 
البتزاز  ل�سيا�سات  حد  وو�سع  الحتالل  على 

. ال�رشائيلية 
كرئي�س  ال�سلطة  يف  عاما   14 نتانياهو  وق�سى 
الذي  الوحيد  احلكومة  رئي�س  وه��و  ل��ل��وزراء 
ومن  من�سبه  يف  وهو  بالف�ساد  اتهامات  يواجه 
تتعلق  بتهم  نتانياهو  حماكمة  تبداأ  ان  املقرر 
من   17 يف  الثقة  وخيانة  والحتيال  بالر�سوة 
الهزائم  اأكرب  من  واحدة  ويواجه  اجلاري  ال�سهر 
ني�سان/ انتخابات  منذ  ال�سيا�سية  م�سريته  يف 
املاأزق الذي  ابريل املا�سي العام املا�سي و�سكل 
من  �سيغة  ال�رشائيلي  الليكود  حزب  يعاي�سه 
الطويل  وحكمه  نتنياهو  اأ�ساب  الذي  ال�سعف 

. ال�رشائيلي  الع�سكري  الحتالل  دولة  يف 
رف�سا  واجهت  التي  القرن  �سفقة  افرزته  ما  اإن 
الكارثية  النتائج  وتلك  النطاق  وا�سع  دوليا 
من  تطبيقها  على  الحتالل  قبل  من  والإ�رشار 
الول  املربع  اىل  بالعودة  يهدد  بات  واحد  جانب 
يف  المال  وفقدان  الفل�سطيني  احللم  و�سياع 
�سيا�سة  من  ويعزز  �سلمية  حلول  اىل  التو�سل 
على  ودع��م��ه  الح��ت��الل  عمر  واإط��ال��ة  القمع 
الفل�سطيني  لل�سعب  التاريخية  احلقوق  ح�ساب 

. الفل�سطينية  دولته  واإقامة 

الحتالل لدى  الأخالقي  والنهيار  الدميقراطية  زيف 

غزة يوم واحد فقط

كورونا ب�سبب  املحتلة  ال�سفة  يف  يومًا   30 الدرا�سة  تعطيل  " الأونروا" تعلن 
وت�سغيل  غ���وث  وك��ال��ة  اأع��ل��ن 
كافة  اإغ��الق  "الونروا"  الالجئني 
فل�سطني  يف  لها  التابعة  املدار�س 
وخوفا  واملعلمني  الطلبة  على  حفاظا 
بعد  كورونا  فريو�س  انت�سار  من 

7 حالت يف بيت حلم. اكت�ساف 
ن�رشته  لها  بيان  يف  الوكالة  وقالت 
وعربية  حملية  اإع����الم  و���س��ائ��ل 
الغوث  وكالة  ق��رارات  مع  "متا�سيًا 
اإغ��الق  الأون���روا  ق��ررت  الدولية، 
يوما  لثالثني  الأونروا  مدار�س  كافة 
كافة  الأون���روا  ،و�ستعو�س   )30(

العام  بتمديد  وذلك  ال�سائعة  الأيام 
للجميع". ال�سالمة  نتمنى  الدرا�سي 

يف ال�سياق، قال امل�ست�سار الإعالمي 
اأب��و  ع��دن��ان  "الأونروا"  ل��وك��ال��ة 
تعطيل  قررت  الوكالة  اإن  ح�سنة، 
غدا  غزة  قطاع  يف  مدار�سها  كافة 
الر�سمي،  القرار  مع  متا�سيا  ال�سبت، 

احتياطي. كاإجراء 
مع  ات�سال  يف  ح�سنة  اأبو  واأ�ساف 
تطورات  درا�سة  �سيتم  اأن��ه  "وفا" 
املو�سوع  حيثيات  وبحث  الأو�ساع، 
الفل�سطينية،  الر�سمية  اجلهات  مع 

جهة  م��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ومنظمة 
�سنقرر  ذل��ك  على  وب��ن��اء  اأخ���رى، 

تعطيل  اأو  كاملعتاد،  الدوام  ا�ستئناف 
املدار�س.

اأخبار فل�سطني

كيلة: ت�سجيل 9 حالت جديدة بفايرو�س كورونا يرفع العدد لـ 16 حالة
 يف بيت حلم

كيلة،  مي  ال�سحة  وزي��رة  اأعلنت 
بفايرو�س  امل�سابني  عدد  ارتفاع  عن 

16 حالة. اإىل  كورونا يف بيت حلم 
الفحو�سات  اأن  كيلة،  واأو�سحت 
بالفايرو�س  9 مواطنني  اإ�سابة  اأثبتت 
مت  ح��الت   7 اإىل  اإ�سافة  امل�ستجد 
 16 العدد  لي�سبح  اأم�س،  اكت�سافها 

حالة.
اأو�سحت  قد  ال�سحة  وزارة  وكانت 
لعينات  ف��ح��و���س��ات  اأج���رت  اأن���ا 

ال�سحة  خمترب  يف  �سخ�سا،   355
كانون   20 منذ  الله  ب��رام  املركزي 
اأي  "�سلبية"  اأنها  تبني  الثاين/يناير، 
با�ستثناء  بالفريو�س،  م�سابة  غري 

ال�سبع. احلالت 
بيان �سحفي،  الوزارة، يف  واأ�سافت 
احلجر  يف  ح��الت  ثالث  هناك  اأن   ،
يف  ب��الأك��ادمي��ي��ة  اخل��ا���س  ال�سحي 
حالت   5 اإىل  اإ�سافة  اأريحا،  مدينة 

اخلا�س مبعرب رفح. يف احلجر 

ال�سري حممود نوفل 
حممد دعاجنة

واملعتقلني  الأ�����رشى  اأه���ايل  جل��ن��ة  ق��ال��ت 
نوفل  حممود  املقد�سي  الأ�سري  اأن  املقد�سيني 
الثالثاء  يوم  دخل  نا�رش"  "اأبو  دعاجنة  حممد 
ال��ث��ام��ن ع�رش  الع��ت��ق��ايل  ع��ام��ه  امل��ا���س��ي 
ال�سمود  و  العطاء  من  حافلة  م�سرية  بعد 
املوؤبد  بال�سجن  ُحكٍم  اأ�سل  من  والثبات، 

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

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

لأملهم".
خّيم  ال�سديد  احل��زن  "اأن  اإىل  البيان  ولفت 
رفيق  لفراق  دعاجنة  حممود  الأ�سري  على 
مو�سى  جمعة  ال�سهيد  جمموعته  وابن  دربه 
بتاريخ  ا�ست�سهد  الذي  اإ�سماعيل"  "اأبو  كيالة 
الرملة  �سجن  م�ست�سفى  يف  24/12/2008م 
اأم�سى  اأن  بعد  املنظم،  الطبي  الإهمال  نتيجة 
اأبو  فرثاه  عاما،  ع�رش  خم�سة  عن  يزيد  ما 
القلب،  من  خرجت  رائعة  بكلمات  نا�رش 
الذكرى  يف  م��وؤث��رة  كلمات  بحقه  وكتب 

ل�ست�سهاده". ال�سنوية 
ال�سابر  الرجل  هذا  نا�رش،  "اأبو  البيان:  وتابع 
عاي�س املر�س يف اأ�رشه، واأجريت له قبل فرتة 
القلب،  �سمامات  اأحد  لتغيري  عملية  وجيزة 
متوا�سل،  ب�سكل  ال��دواء  اليوم  ويتناول 
بال�سن  الطاعنة  واأمه  وزوجته  اأبناوؤه  ياأمل 
ويوؤكدون  القد�س،  يف  قريبًا  يحت�سنوه  اأن 
يكون  اأن  يجب  تبادل  �سفقة  اأي  اإب��رام  اأن 
والداخل  القد�س  اأ�رشى  العري�س  عنوانها 
قيمتها  �ستفقد  فاإنها  واإل  الفل�سطيني، 

وبريقها".

ف�سائل املقاومة: اعتقال اأجهزة اأمن ال�سلطة للنائب خ�سر مرفو�س وطنيًا 
واأخالقيا

الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  دانت 
ال�سفة  يف  الأمنية  الأجهزة  مداهمة 
ح�سام  ال�سابق  النائب  منزل  الغربية 
ما  اأن  م��وؤك��دة  واعتقاله،  خ�رش، 
وطنيًا  ومرفو�س  مدان  عمل  ح�سل 

واأخالقيًا.
اأن  لها،  بيان  يف  الف�سائل  واأك��دت 
عن  النائب  الأمنية  الأجهزة  اعتقال 
لكل  معاداتها  دليل  هو  فتح  حركة 

ك��ان  مهما  و���رشي��ف  ح��ر  ���س��وت 
انتماوؤه ؛ وهو ما يجعلها يف مواجهة 

واطيافه. �سعبنا  مكونات  كل 
ا�ستمرار  ا�ستغرابها من  واعربت عن 
التي  ال�سيا�سي  العتقال  ح��الت 
ظل  يف  ال�سفة  يف  ال�سلطة  متار�سها 
ق�سيتنا  �سد  حتاك  التي  املوؤامرات 
فعاًل  ت�ستوجب  ال��ت��ي  وق��د���س��ن��ا 
املوقعة  التفاقيات  ينهي  ميدانيًا 

وملحقاتها  املحتل  مع 
بالق�سية  ا�رشت  التي 

الوطنية.
وط��ال��ب��ت ب���الإف���راج 
عن  وال��ف��وري  ال�رشيع 
ال��ن��ائ��ب خ�����رش وك��ل 
ال�سيا�سيني  املعتقلني 
ل�����دى اج����ه����زة اأم����ن 

اعتقالهم  يخدم  ل  والذي  ال�سلطة، 
خم��ال��ف  وه���و  ���س��ع��ب��ن��ا  ع���دو  ال 

برمته. الوطني  لالإجماع 
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اأن  لها  بيان  يف  اللجنة  واأو�سحت 
التدابري  متا�سيا مع  اتخذ  القرار  هذا 
ال�سلطات  ط���رف  م��ن  امل��ت��خ��ذة 
خطر  مكافحة  اإط��ار  يف  املغربية، 
وبعد  "كورونا".  فريو�س  انت�سار 
بفريو�س  اإ���س��اب��ت��ني  اك��ت�����س��اف 
���س��ددت  ال��ب��الد  يف  "كورونا" 
على  مراقبتها  املغربية  ال�سلطات 
ومليلية  �سبتة  معربي  م�ستوى 

واملوانئ الدولية واملطارات.

274 اإ�سابة  كوريا اجلنوبية ت�سجل 
بكورونا  جديدة 

ال�سحي  احلجر  تدابري  مركز  اأعلن 
ال�سبت،  اأم�س  اجلنوبية،  كوريا  يف 
اأن اإجمايل عدد الإ�سابات بفريو�س 
ارتفع  )كوفيد19-(  اجلديد  كورونا 
منت�سف  حتى  حالة    6،767 اإىل 
ليلة اأم�س.  واأكد املوقع الإلكرتوين 
هذا  اأن  ال�سبت،  �سباح  "يونهاب"، 
حالة  ب�483  زي��ادة  يعني  الرقم 
مقارنة  املوؤكدة،  احلالت  عدد  عن 
اأم�س.   �سباح  من  نف�سه  بالتوقيت 
الناجمة  الوفيات  ح�سيلة  وبلغت 
حالة،   44 البالد  يف  الفريو�س  عن 
وي�����س��ل م��ع��دل ال��وف��ي��ات ل��دى 
"كوفيد19-"  بفريو�س  امل�سابني 
اإىل %0.7، وي�سار اإىل اأن 84.1% 
من ح�سيلة الوفيات يف ال�ستينات 

من العمر.
وو���س��ل ع��دد احل���الت ال��ت��ي مت 
 118 اإىل  �سفائها  ع��ن  الإع���الن 
اأم�س،  ليلة  منت�سف  حتى  حالة 
مقارنة  ح��الت   10 بارتفاع  اأي 
الذي  اليوم  يف  التوقيت  بنف�س 
الذين خ�سعوا  �سبقه. وجتاوز عدد 
األف   170 الفريو�س  لختبارات 
 178،189 بلغ  حيث  �سخ�س، 
البالغ  امل�سابني  با�ستثناء  �سخ�سا، 
وجاءت  �سخ�سا،   6،767 عددهم 
�سلبية،  �سخ�سا   151،802 نتائج 
اآخرين  �سخ�سا   19،620 وينتظر 
بالذكر  جدير  الفحو�سات.  نتائج 
ال�سحي  احلجر  تدابري  مركز  اأن 
عدد  عن  يعلن  اجلنوبية  كوريا  يف 
مرتني  بكورونا  الإ�سابة  حالت 
كوريا  اأعلنت  اأن  و�سبق  يوميا. 
حظر  اخلمي�س،  اأم�����س  اجلنوبية، 
م�سرية  الوجه،  كمامات  ت�سدير 
مت�ساو  توزيع  على  حر�سها  اإىل 
الأ���س��خ��ا���س  ع��ل��ى  للكمامات 
لفريو�س  ال�رشيع  النت�سار  و�سط 

بداية  وك��ان��ت  اجل��دي��د.  ك��ورون��ا 
ظهور الفريو�س، يف مدينة ووهان 
دي�سمرب/  نهاية  يف  ال�سينية، 
وانت�رش  املا�سي،  الثاين  كانون 
حول  ال��دول  ع�رشات  يف  بعدها 

العامل.
العاملية،  ال�سحة  منظمة  و�سنفت 
كورونا  "فريو�س  �سابق،  وقت  يف 
"حالة  واأعلنت  وب��اء،  امل�ستجد"، 

طوارئ �سحية ذات بعد دويل".

اإ�سابات  قطر والكويت ت�سجالن 
جديدة بفريو�س كورونا 

القطرية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جديدة  اإ�سابة  ت�سجيل  ال�سبت، 
موؤكدة بفريو�س "كورونا"، لي�سل 
عدد الإ�سابات بالفريو�س اإىل 12، 
ت�سجيل  الكويت  اأعلنت  وقت  يف 
واأو�سحت  جديدة.   اإ�سابات   3
اأن  تويرت،  عرب  القطرية،  ال��وزارة 
للحجر  خ�سع  امل��ذك��ور  امل��واط��ن 
للبالد،  و�سوله  ف��ور  ال�سحي 
الأمرا�س  مركز  اإىل  اإدخاله  ومت 
وهو  التام،  العزل  حتت  النتقالية 
م�ستقرة.  �سحية  حالة  يف  حاليا 
يف  العامة  ال�سحة  وزارة  واأكدت 
اأفراد  يخالط  مل  املري�س  اأن  قطر، 
تزال  ول  و�سوله،  منذ  املجتمع 
موؤ�رشات انت�سار املر�س يف الدولة 
وزارة  اأعلنت  بدورها،  منخف�سة. 
ت�سجيل  ال�سبت،  الكويتية  ال�سحة 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابات  ثالث 
الأرب��ع  خ��الل  البالد  يف  كورونا 
لي�سبح  املا�سية،  �ساعة  وع�رشين 
بالفريو�س  امل�سابة  احل��الت  عدد 
حالة  �سفيت  الآن،  حتى  حالة   61
املتحدث  وقال  �سابقا.  منكا  واحدة 
ال�سحة  وزارة  با�سم  الر�سمي 
اإن  ال�سند  الله  عبد  الكويتية 
الثالث كانت موجودة يف  احلالت 

احلجر ال�سحي الإلزامي.

ارتفاع عدد م�سابي كورونا يف اجلزائر 
اىل 19 حالة

باجلزائر،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اإ���س��اب��ت��ني  ت�سجيل  ال�����س��ب��ت، 
ج��دي��دت��ني ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا، 
البالد  يف  احل��الت  ع��دد  لريتفع 
بيان،  ال��وزارة، يف  قالت    .19 اإىل 
جديدتني  حالتني  ت�سجيل  “مت  اإنه 
تخ�س  الأوىل  لكورونا،  موؤكدتني 
 16 ع��ائ��ل��ة  نف�س  م��ن  �سخ�سا 
حمافظة  يف  بالفريو�س،  م�سابا 
والثانية  البالد،  �سمايل  البليدة 

موؤخرا  عاد  جزائريا  مهاجرا  تخ�س 
ذكرها(”.  )دون  اأوروبية  دولة  من 
امل�سابني  عدد  فاإن  الوزارة،  ووفق 
البالد  يف  ظهوره  منذ  بالفريو�س 
بينهم  �سخ�سا،   19 اإىل  ارت��ف��ع 
اأيام. وانتقل  اإيطايل مت ترحيله قبل 
امل�سابة  العائلة  اإىل  الفريو�س 
فرن�سا،  يف  مقيم  لهم  قريب  من 
14 و21 فرباير/ �سباط  زارهم بني 
للوزارة.  �سابق  بيان  وفق  املا�سي، 
واأو�سحت اأن “التحقيق الوبائي ما 
هوية  وحتديد  ملعرفة  م�ستمرا  زال 
يف  كانوا  الذين  الأ�سخا�س  كل 
ات�سال مع الرعية اجلزائري وابنته، 
25 فرباير،  بفرن�سا”. ويف  املقيمني 
اإ�سابة  اأول  ت�سجيل  اجلزائر  اأعلنت 
اإىل  ترحيله  مت  لإيطايل  بالفريو�س، 
من  اأكرث  الفريو�س  واأ�ساب  بالده. 
100 األف حول العامل يف 97 دولة، 
اأغلبهم   ،3500 قرابة  منهم  تويف 
يف ال�سني وكوريا اجلنوبية واإيران 
العمرة،  تعليق  اإىل  واأدى  واإيطاليا، 
ريا�سية  فعاليات  اإلغاء  اأو  وتاأجيل 
العامل،  واقت�سادية حول  و�سيا�سية 
لحتواء  مت�سارعة  جهود  و�سط 
ال�سحة  منظمة  واأعلنت  املر�س. 
الثاين  يناير/كانون  نهاية  العاملية، 
املا�سي، حالة الطوارئ على نطاق 
الفريو�س،  تف�سي  ملواجهة  دويل 
الذي اأثار حالة رعب ت�سود العامل.

ب�سبب  اإيطاليني  �سياحا  موريتانيا ترحل 
"كورونا"

املوريتانية  ال�سلطات  رح��ل��ت 
اإيطاليا  �سائحا  ع�رش  خم�سة 
الحرتازية  التدابري  جتنب  حاولوا 
ال�سحية  ال�سلطات  تتخذها  التي 
انت�سار  اأع��ق��اب  يف  املوريتانية 
فريو�س كورونا امل�ستجد.  ونفذت 
اإج���راءات  ال�سحية  ال�سلطات 
و�سع  يجب  اإذ  احرتازية،  وقائية 
املعر�سة  البلدان  من  امل�سافرين 
اأ�سبوعني،  ملدة  العزل  يف  للخطر 
من  اأك��رث  اإيطاليا  �سّجلت  بعدما 
مائة  من  واأك��رث  حالة  اآلف  ثالثة 
ال�سحف  وذك���رت  وف���اة.  ح��ال��ة 
الإيطاليني  ال�سياح  اأن  املوريتانية 
م��ط��ار  اإىل  و���س��ول��ه��م  ع��ن��د 
ُيخطروا  مل  انهم  قالوا  نواك�سوط 
قبلوا  وقد  ال�سحية،  التدابري  بهذه 
يف  لكنهم  بالعزل،  مبدئي  ب�سكل 
مع  غ��ادروا  التايل  اليوم  �سباح 
املناطق  بع�س  اجتاه  يف  مر�سدهم 
ال�سياحية يف �سمال البالد ملوا�سلة 

وزارة  واأكدت  ال�سياحية.  رحلتهم 
تطبق  اأنها  املوريتانية  ال�سحة 
معظم  تطبقها  ال��ذي  الإج���راءات 
موريتانيا  كثفت  كما  العامل،  دول 
التوعية  الربامج  من  الأ�سبوع  هذا 
لتحذير  الإع����الم  و���س��ائ��ل  يف 
الفريو�س  خماطر  من  املوريتانيني 

الذي و�سل دول اجلوار.

41 جنديا م�سريا يف  ال�سودان ي�سع 
احلجر ال�سحي ب�سبب كورونا

ال�سحية  ال�سلطات  و�سعت 
حتت  م�رشًيا  جندًيا  ال�سودانية،41 
حتوًطا  لأ�سبوعني  ال�سحي  احلجر 
م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا.  وت��اأت��ي 
بعد  ال�����س��ودان��ي��ة،  الح�����رتازات 
اإ�سابة  م�رش  اإع��الن  من  �ساعات 
من  على  بكورونا  ا  �سخ�سً  12
من  القريبة  ”اأ�سوان“  يف  باخرة 
احلدود ال�سمالية لل�سودان. ونفذت 
اإج��راءات  ال�سودانية،  ال�سلطات 
تقل  طائرة  على  ال�سحي  احلجر 
41 من اجلنود وال�سباط امل�رشيني 
دولية  ق���وات  �سمن  العاملني 
غرب  دارفور  اإقليم  يف  "يوناميد" 
ال�سحة  وزارة  وق��ال��ت  ال��ب��الد. 
نفذت  اإنها  دارف���ور،  جنوب  يف 
يف  ال�سحي“  ”احلجر  اإج���راءات 
الطائرة  و�سول  عقب  نيال  مطار 
عمل  مبقر  لاللتحاق  امل�����رشي��ة 
وو�سعت  ”كا�س“.  مبحلية  البعثة 
امل�رشيني،  اجل��ن��ود  ال�سلطات، 
وع��دم  ال�سحية،  ال��رق��اب��ة  حت��ت 
خ��ارج  بالتحرك  لهم  ال�سماح 
"اليوناميد"مبحلية  مع�سكر  حدود 
من  حتوًطا  اأ�سبوعني،  ملدة  كاأ�س 
اإدارة  فريو�س كورونا . وقال مدير 
يف  والوبائيات  ال�سحية  الطوارئ 
اأحمد  اآدم  مزمل  الولئية  ال��وزارة 
يوم  م�ساء  ت�رشيح �سحفي،  خالل 
مبجرد  ال�سحي  الفريق  اجلمعة:“اإن 
مطار  يف  امل�رشية  الطائرة  نزول 
اإج��راءات  يف  ���رشع  ال��دويل  نيال 
ال�سلطات  اإن  وق��ال  التعقيم“. 
مع�سكر  اإىل  بال�سفر  لهم  �سمحت 
التاأكد  بعد  كاأ�س  مبحلية  "يوناميد" 
من �سحة الركاب واملعلومات، مع 
يومًيا  لهم  ال�سحية  احلالة  مراقبة 
مغادرة  ومنعهم من  يوًما،   14 ملدة 
مرور  بعد  اإل  مهمة  لأي  املع�سكر 

فرتة احلجر ال�سحي.

وفاة نائبة بالربملان اليراين بعد 
بالفريو�س   ا�سابتها 

الربملان  يف  املنتخبة  النائبة  توفيت 
ال�سبت  ره��رب،  فاطمة   ، الي��راين 
كورونا.   بفريو�س  ا�سابتها  بعد 
املنتخبة  ال��ربمل��ان��ي��ة  وت��وف��ي��ت 
حلزب  املركزي  املجل�س  وع�سو 
رهرب،  فاطمة   ، ال�سالمي  املوؤتلفة 
امل�ست�سفيات  احد  يف  عاما(   55(
كورونا.  بفريو�س  ا�سابتها  بعد 
جمل�س  يف  ع�سوا  الفقيدة  وكانت 
الدورات  يف  ال�سالمي  ال�سورى 
وجاء  والتا�سعة.  والثامنة  ال�سابعة 
ال��دورة  انتخابات  يف  ترتيبيها 
ع�رش  الثاين  باملركز  ع�رشة  احلادية 
وك��ان  ط��ه��ران.  العا�سمة  ع��ن 
ال�سورى  جمل�س  باأ�سم  املتحدث 
قد  عبا�سي،  الله  اأ�سد  ال�سالمي، 
نائبا   23 اإن  �سابق  وقت  يف  اعلن 
بفريو�س  م�سابون  ال��ربمل��ان  يف 
نائب   100 اأ�سل  من  "كورونا" 

اأجروا فحو�سات طبية.

لعام  الإفريقية  للثقافة  عا�سمة  بالرباط  لالحتفاء  الر�سمي  الإطالق  الإفريقية" تاأجيل  الثقافة  "عوا�سم  جلنة  قررت 
لحق.  تاريخ  اإىل  اجلاري،  مار�س   26 يوم  منتظرا  كان  الذي   ،2020

الثورة  بعد  ما  �سنوات  امتداد  على 
الأو�ساط  يف  اجل��دل  ظل  التون�سية 
يرافق  وال�سيا�سية،  الجتماعية 
م��وال  الأ و  امل�سادرة  الأم��الك  ملف 
ب�ساأن  الت�ساوؤل  يطرح  و  املنهوبة، 
�سعار  فيه  رافق  ظرف  يف  م�سريها 
برامج  ع��ن��اوي��ن  الف�ساد  مكافحة 
بعد  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  خمتلف 
  .2011 الثاين  14يناير/كانون  ثورة 
���س��ب��ق يف  م���الك ال��دول��ة الأ وزي���ر اأ
م��ربوك  ال�ساهد،  يو�سف  حكومة 
لوكالة  ت�رشيح  يف  اعترب  كر�سيد، 
ما  حكومات  جناح  اأن  "�سبوتنيك" 
الأموال  ملف  معاجلة  يف  الثورة  بعد 
يعترب  امل�سادرة  والأم��الك  املنهوبة 
اإىل  الأ�سبق  الوزير  �سار  واأ ن�سبيا.  
بتنظيم  املتعلق  ال��ق��ان��ون  ن�س  اأن 
خاطئا  كان  املو�سوع  هذا  اإج��راءات 
امل�����س��ادرة  جلنة  تتبع  ف��امل�����س��ادرة 
اأم��الك  وزارة  اإىل  بالنظر  العائدة 
م���الك  الأ يف  ال��ت�����رشف  و  ال��دول��ة 
وزارة  اإىل  يعود  بيعها  و  امل�سادرة، 
بني  ازدواجية  اإىل  اأدى  وهذا  املالية 
كر�سيد  وق��ال   . الدولة  موؤ�س�سات 
التعامل  عدم  عن  اأ�سفر  اخلطاأ  هذا  اإن 
بالأمالك  املتعلق  امللف  هذا  مع  اجليد 
مت  حيث  املنهوبة  والأموال  امل�سادرة 

منها. الكثري  اإهمال 
الأ�سبق  الدولة  اأمالك  وزير  اأو�سح  و 
الت�رشف  جلنة  يف  ال�سابق  الع�سو  و 
حتريك  "مت  نه  اأ امل�سادرة  الأمالك  يف 
اجلهود  من  الكثري  بذل  ومت  امللفات، 
وا���س��ت��غ��ل��ت م��ع��ه جل��ن��ة ال��ك��رام��ة 
امل�سوؤولة  املوؤ�س�سة  وهي  القاب�سة، 
هذا  بقي  لكن  والبيع،  الت�رشف  عن 
يعود  البطء  من  الكثري  ي�سهد  امللف 
ويف  القانوين،  الن�س  اإىل  بع�سه  يف 
الق�سائية  الأحكام  اإىل  الأخر  بع�سه 
كلها  وهي  دارة،  الإ اإهمال  جانب  اإىل 
امللف  هذا  تعطيل  يف  �ساهمت  اأ�سباب 
حديثه  يف  كر�سيد  و�سدد  برمته". 
م��وال  الأ و  امل�سادرة  م���الك  الأ عن 
ت��وؤدي  اأن  ���رشورة  على  املنهوبة، 
كذلك،  وال�رشكات  دوره��ا  دارة  الإ

امل�سادرة  املوؤ�س�سات  بيع  يتم  كي 
امللف. هذا  يف  جيد  ب�سكل  والتقدم 

التدريجي التفويت 
ب�ساأن  الوعيد  و  الوعد  غمرة  ويف 
ظل  تون�س،  يف  الف�ساد  مكافحة 
ي�سري  امل�����س��ادرة  م����الك  الأ اإرث 
تاأتي  حكومة  كل  مع  خجولة  بخطى 
ف�رشكة  اأخرى  اإىل  واحدة  من  ويرّحل 
بت�سفية  قامت  القاب�سة  الكرامة 
امل�سادرة  املوؤ�س�سات  اإرث  من  جزء 
عام  منذ  �سنويا  موؤ�س�سات   7 مبعدل 
يف  فقط  موؤ�س�سات   7 مقابل   2017
 .2017 و   2011 بني  املمتدة  الفرتة 
اأكرث  جنت  قد  الدولة  خزينة  وكانت 
يعادل  )م��ا  دي��ن��ار  مليون   100 م��ن 
من  اأمريكي(  دولر  مليون   35.5
مقابل   2019 عام  التفويت  �سفقات 
 106.6 يعادل  )ما  دينار  مليون   300

.2018 عام  دولر(  مليون 
الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
التون�سية  ال��دول��ة  ان  اإىل  اأك���دت 
دولر  م��ل��ي��ارات   3 �سنويا  تخ�رش 
ن��ه  اأ واأو���س��ح��ت  ال��ف�����س��اد،  ب�سبب 
املنهوبة  م��وال  الأ ملف  تعومي  جرى 
رئي�س  اأكد  حيث  �سيا�سية،  لأغرا�س 
الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
هناك  تكن  مل  ن��ه  اأ الطبيب  �سوقي 
ومل  التون�سية،  الدولة  قبل  من  خطة 
التن�سيق  من  الأدنى  احلد  هناك  يكن 
يف  املتدخلة  الهياكل  خمتلف  ب��ني 
ف�سل  ت�سجيل  مت  اأن  حتى  امللف،  هذا 
الق�سايا،  بع�س  يف  واإجرائي  �سكلي 
يف  ترتاجع  تون�س  جعلت  اأمور  وهي 
الف�ساد،  ملكافحة  العاملي  الت�سنيف 

. الدولية  ال�سفافية  منظمة  بح�سب 
دولر  مليون   28 ا�سرتجاع  مت  كما 
زين  ���س��ب��ق  الأ الرئي�س  ح��رم  ملك 
قيمته  اآخر  ومبلغ  علي  بن  العابدين 
كذلك  لبنان،  من  دولر  مليون   28
مليون   1500 بقيمة  مبلغ  ا�سرتجاع 
املخلوع  الرئي�س  ابنة  ملك  ي��ورو 
البنوك  باأحد  م��ودع  ك��ان  زوجها  و 

. ية ي�رش ل�سو ا
ق.د

ولد  حممد  امل��وري��ت��اين  الرئي�س  ق��ال 
النزاع  من  بالده  موقف  الغزواين،اإن 
وهو  يتغري،  لن  ال�سحراء  قليم  اإ يف 
م��ن ث��واب��ت ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة 
�سحايف  موؤمتر  يف  واأ���س��اف،  للبلد.  
“هو  ب��الده  موقف  اأن  بنواك�سوط، 
ال�سحراوية  باجلمهورية  الع���رتاف 
وتابع:  الإيجابي”.  احلياد  موقف  وتبني 
امل�سافة  نف�س  على  تقف  “موريتانيا 
الثابت  املوقف  وهو  الأطراف  جميع  من 

فيه”. تغيري  ل  الذي 
وت�����س��ه��د ال���ع���الق���ة ب���ني ال���رب���اط 
ب�سبب  وهبوطا؛  �سعودا  ونواك�سوط 
بع�س  من  العا�سمتني  مواقف  تباين 
فيما  خ�سو�سا  قليمية  الإ الق�سايا 
ا�ستقبال  لكن  ال�سحراء.  مبلف  يتعلق 
"البولي�ساريو"  جبهة  من  م�سوؤولني 
من  بنواك�سوط  الرئا�سة  ق�رش  يف 
الرباط  مع  اخل��الف  يذكي  لآخ��ر  حني 
ال�سحراء.  يف  اأحقيتها  على  ت�رش  التي 
ذاتيا  حكما  كحل  امل��غ��رب  وي��ق��رتح 
تطالب  بينما  �سيادتها،  حتت  مو�سعا 
ا�ستفتاء  بتنظيم  "البولي�ساريو" 
طرح  وه��و  ق��ل��ي��م،  الإ م�سري  لتقرير 
ع�رشات  ت��وؤوي  التي  اجلزائر،  تدعمه 
جهة  من  قليم.  الإ لجئي  من  الآلف 
يعيق  لن  نه  اأ على  الغزواين  �سدد  اأخرى 
يف  للتحقيق  الربملان  �سكلها  جلنة  عمل 
الرئي�س  حكم  فرتة  خالل  ف�ساد  ق�سايا 
ولفت  العزيز.  عبد  ولد  حممد  ال�سابق 

من  تدخل  “اللجنة  اأن  اإىل  الغزواين 
وهو  الربملان  عمل  �سالحيات  �سميم 
اأن  “بلغني  واأ���س��اف:  بها”.  املعني 
اأ�سهر   6 مهلة  اللجنة  منح  ال��ربمل��ان 
واأخريا  اأول  وهي  عملها  نتائج  لتقدمي 
ذات  م�ستقلة  �سلطة  �سالحيات  من 
ال�سري  اإطار  يف  دورها  ومتار�س  �سيادة 
الذي  القانون  دولة  ملوؤ�س�سات  املنتظم 
ظل  يف  ال�سلطات  ا�ستقاللية  يحرتم 
يناير/ ويف  الدميقراطي”.  ال��ن��ظ��ام 
الربملان  �سادق  املا�سي،  الثاين  كانون 
برملانية  جلنة  ت�سكيل  م��ق��رتح  على 
فرتة  خالل  ف�ساد  ق�سايا  يف  للتحقيق 
و�سل  ال��ذي  العزيز  عبد  ول��د  حكم 
عام  ع�سكري  بانقالب  ال�سلطة  اإىل 
قالت  املا�سي،  وفرباير/�سباط   .2008
خطة  و�سعت  نها  اإ بيان،  يف  اللجنة، 
اأن  ترى  ملن  و�ست�ستمع  �ساملة  عمل 
اأحزاب  ودعت  التحقيق.  تخدم  فادتهم  اإ
الثاين  نوفمرب/ت�رشين  يف  معار�سة 
قالت  م��ا  يف  التحقيق  اإىل  املا�سي، 
حكومية  موؤ�س�سات  طال  “ف�ساد  نه  اإ
الرئي�س  فيها  توىل  التي  الفرتة  خالل 
عبد  ولد  وانتخب  ال�سلطة”.  ال�سابق 
عامي  بني  للبالد  رئي�سا  مرتني  العزيز 
يرت�سح  مل  ن��ه  اأ غري  و2013،   2009
التي  الأخ��رية  الرئا�سية  لالنتخابات 
املا�سي،  يونيو/حزيران  يف  اأج��ري��ت 

الغزواين. ولد  بها  وفاز 
ق/د

تون�س.. جلنة امل�سادرة تفتح 
ال�سابق الأ�سود" للرئي�س  "ال�سندوق 

رئي�س موريتانيا يعرب عن موقفه اإزاء 
نزاع ال�سحراء 
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رئي�س املجل�س الأعلى للغة العربية  ي�سرح : 

نحو اإ�سدار مو�سوعتني علميتني جديدتني حول 
اجلزائر و اأعالمها

علي  حممد 
------------------  

ت�رشيح  يف  بلعيد  �سالح  ذكر  و 
امللتقى  هام�س  على  لل�سحافة 
و  العربية  "اللغة  حول  الوطني 
الذي  ال�سطناعي"  الذكاء  برامج 
العربية  الل�سانيات  خمرب  نظمه 
بجامعة  الن�سو�س،  حتليل  و 
مبع�سكر  ا�سطمبويل  م�سطفى 
للغة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون 
يف  �رشعت  هيئته  اأن  العربية، 
العلمية  اجلزائر"  "مو�سوعة  اإعداد 
�سيتناول  جملدات   4 ت�سم  التي 
وال��ذي  اجلزائر"  "اأعالم  اأح��ده��ا 
اإحياء  مبنا�سبة  جاهزا  "�سيكون 

القادم". نوفمرب   1 ذكرى 
العلمية  املو�سوعة  اأن  اأ�ساف  و 
لفاظ  "اأ حول  �ستتمحور  الثانية 

التي  و  باجلزائر"  اليومية  احلياة 
ي��ن  اأ لفظ  ل��ف  اأ  53 �ستت�سمن 
���س��ت��ك��ون ج���اه���زة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة 
هذين  اأن  م��ربزا  اجلارية،  ال�سنة 
اإط��ار  يف  يج�سدان  الإ���س��داري��ن 
ب��رن��ام��ج ع��ل��م��ي ط��وي��ل امل��دى 

العربية. للغة  الأعلى  للمجل�س 
�سياق  يف  بلعيد  �سالح  ���س��ار  واأ
قامت  هيئته   اأن  اإىل  مت�سل 
و  ب��اإع��داد  الأخ����رية  الآون����ة  يف 
لفاظ  "لالأ �سغرية  معاجم  اإ�سدار 
بتعلم  ت�سمح  التي  الوظيفية" 
للتعامل  �سا�سية"  الأ لفاظ  "الأ
الأجانب  لفائدة  �سيما  ل  اليومي، 
احلياة  جمالت  خمتلف  يف  ذلك  و 
امل�ساحات  غ���رار  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
وغريها. النقل  و�سائل  و  التجارية 
املثمر  التعاون  اإن  اأي�سا  ق��ال  و 

الهيئات  من  وع��دد  املجل�س  بني 
"�سمح  وال�����وزارات،  الوطنية 
الن�سغالت  ببع�س  بالتكفل 
اإىل  الرامية  للمواطنني  �سا�سية  الأ
العربية  اللغة  ا�ستعمالت  تطوير 
املعامالت،  خمتلف  يف  وترقيتها 
خ��وارزم��ي  تطبيق  و���س��ع  منها 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  احل��ا���س��وب  ع��ل��ى 
واجل��م��اع��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ي�سمح  الذي  النظام  هو  و  املحلية 
الأ�سماء  يف  الأخطاء  بت�سحيح 
الوثائق  اإ�سدار  عند  اجلزائرية، 

املتنوعة". البيومرتية 
�سعيد  على  بلعيد  �سالح  اأكد  و 
الأعلى  املجل�س  "دعوة  اأن   ، اآخر 
تعزيز  ب�����س��اأن  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 
الن��غ��الق  تعني  ل  ا�ستعمالها 
يف  وح��ده��ا  العربية  اللغة  على 

اليومية،  احلياة  و  العمل  و  التعليم 
التي  املكانة  منحها  تعني  منا    اإ و 
مبنحها  التعليم  يف  ت�ستحقها 
البتدائي  التعليم  يف  احل�رشية 
املرحلة  يف  اأجنبية  لغة  اإدخال  مع 
التلميذ  ويل  يختارها  املتو�سطة، 
م��ع ت��دري�����س اأغ��ل��ب امل����واد يف 
فتح  مع  العربية  باللغة  اجلامعة 
تعليم  يف  الأجنبية  للغات  املجال 
لغة  يف  ح�رشها  دون  املواد  بع�س 

واحدة". اأجنبية 
خمرب  م��دي��ر  ب���رز  اأ جانبه  م��ن  و 
حتليل  و  ال��ع��رب��ي��ة  الل�سانيات 
يف  ب���وزوادة،  حبيب  الن�سو�س 
اللقاء  ه��ذا  افتتاح  خ��الل  كلمة 
الق�سايا  اأهمية  يومني،  يدوم  الذي 
ل  امللتقى،  حمور  يناق�سها  التي 
اللغة  برقمنة  تتعلق  نها  اأ و  �سيما 
التي  اللغات  من  جعلها  و  العربية 
ال�سطناعي  الذكاء  على  تعتمد 
الرتفيه  و  التعليم  و  التدري�س  يف 

وغريها. الرتجمة  و 
�ساتذة  لأ مداخلة   48 برجمت  و 
وب��اح��ث��ني ج��زائ��ري��ني م��ن داخ��ل 
دور  ت��ت��ن��اول  ال��وط��ن  وخ����ارج 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات 
اللغة  ا�ستخدام  جمال  تو�سيع  يف 
و  اخل��ارج  و  اجل��زائ��ر  يف  العربية 
يف  العربية،  باللغة  املحتوى  زيادة 
و  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

الأنرتنيت. مواقع 

علميتني  مو�سوعتني  لإ�سدار  التح�سري  حاليا  يتم  اأنه  مبع�سكر  بلعيد  �سالح  العربية  للغة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  �سرح 
2020 نهاية  قبل  جاهزتني  �ستكونان  العربية  باللغة 

حممد  الثقافة  دار  احت�سنت 
تب�سة  ب���ولي���ة  ال�����س��ب��وك��ي 
من  الثانية  الطبعة  فعاليات 
لل�سورة  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ال��ون 
ذات  مدير  ح�سب  الفوتوغرافية 

موي�سي. منري  الثقايف،  الهيكل 
ب��اأن  امل�����س��وؤول  ذات  واأو���س��ح 
التظاهرة  هذه  من  الثانية  الطبعة 
تنظيمها  امل���زم���ع  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اجل��اري،  م��ار���س    10 و   8 ب��ني 
ال�سور  مئات  عر�س  �ست�سهد 
حتاكي  ال��ت��ي  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
املوروث  وتنوع  الطبيعة  جمال 
جمال  وت��ربز  اجلزائري  الثقايف 
تتميز  التي  والتقاليد  العادات 
خمتلف  م��ن  منطقة،  ك��ل  بها 
ت�سلط  ك��م��ا  ال���وط���ن  رب����وع 
امل��واق��ع  خمتلف  على  ال�����س��وء 

ثرية. الأ
من  ال��ط��ب��ع��ة  ه���ذه  و���س��ت��ع��رف 
لل�سورة  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ال��ون 
 27 م�ساركة  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 

ولي���ة   11 مي��ث��ل��ون  م�����س��ورا 
تيارت  و  الأغ���واط  بينها  م��ن 

ورقلة. و  وجيجل  وق�سنطينة 
ال�سور  ع��ر���س  ج��ان��ب  اإىل  و 
ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة ���س��ت��ت��م��ي��ز 
بفتح  اجل��دي��دة،  ال��ط��ب��ع��ة  ه��ذه 
خاللها  �ستتم  ور���س��ات  ع��دة 
م��ن��اق�����س��ة اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات احل��دي��ث��ة 
الت�سوير  عامل  يف  امل�ستخدمة، 

لفوتوغرايف. ا
التظاهرة  ه��ذه  �ستمكن  كما 
ال�سمعي  ور�سة  يف  املنخرطني 
حممد  الثقافة  ب��دار  الب�رشي 
بعدد  الحتكاك  من  ال�سبوكي 
الفوتوغرافيني،  امل�سورين  من 
م��ن خم��ت��ل��ف ولي����ات ال��وط��ن 
وت��ب��ادل اخل���ربات وال��ت��ج��ارب 
مهاراتهم  تطوير  ق�سد  معهم 
ذات  ل��ي��ه  اإ خ��ل�����س  م��ا  ح�����س��ب 

ول. مل�سوؤ ا
ق/ث

ة ال��ذي  اح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأ
اأعدت  �سنة،  كل  من  مار�س   08 ي�سادف 
ثريا  برناجما  اأدرار  لولية  الثقافة  مديرية 
البداية  و�ستكون  اليوم،  بهذا  لالحتفال 
للكتاب  مبعر�س  مار�س   06 يوم  تنفيذ  يف 
بالكاتبات،  خا�س  باأدرار  الثقافة  بدار  ينظم 
بالإ�سافة  بالتوقيع،  البيع  خالله  من  يتم 
ن�سوية،  اأخ��رى  ومعار�س  م�سابقات  اإىل 
الحتفال  خالل  ومن  باملنا�سبة  �سيتم  كما 
فعاليات  ان��ط��الق  ال��ي��وم،  بهذا  الر�سمي 
 08 يوم  الن�سوي  لل�سعر  الوطني  امللتقى 
10من  غ��اي��ة  اإىل  ي���دوم  وال���ذي  م��ار���س، 
"ن   (  : �سعار  حتت  وينظم  ال�سهر،  نف�س 
ولون  القافية  حرف  بني  يبدعن  وما  الن�سوة" 
يف  امل�سطرة  الن�ساطات  بني  ومن   ،) الري�سة 
�سعرية  واأم�سيات  فنية  عرو�س  الربنامج 
ومعر�س  وندوات  وحما�رشات  وم�رشحيات 
بالإ�سافات  ة،  باملراأ املتعلقة  الكتب  لأحدث 
اخلتامي  احلفل  و�سينظم  هذا،  تكرميات،  اإىل 
مار�س   10 يوم  ة  املراأ بيوم  الحتفال  لتظاهرة 
تيميمون.                                                        ببلدية  الثقافة  بدار 
عبدالرحمن بلوايف   

اأحد  على  حكرا  لي�س  بداع  الإ  " �سعار  حتت 
على  �ساطعة  تظل  الراقية  والأع��م��ال   ..
البحوث  العلمي  النادي  يوا�سل   " ال��دوام 
الآداب  بكلية  وال��رتج��م��ة  وال��درا���س��ات 
 2 البليدة  جامعة  م�ستوى  على  واللغات 
واحل�سارية   والفكرية  الرتبوية  م�سريته   ،
اأكيد  وعزم  �سلبة  واإرادة  م�ساعفة  برغبة 
الأ�رشة  واقع  حتريك  من  ينطلق  هذا  وكل   ،
 ، وهادفة  نبيلة  بربامج  وتفعيله  اجلامعية 
يحتاج  الذي  للطالب  بداعي  الإ اجلانب  ثراء  واإ
وارتياح  بثقة  قدراته  عن  للتعبري  ف�ساء  اإىل 
 " �سلماين  حممد   " رئي�سه  بقيادة  فالنادي   ،
والتحدي  والتفاوؤل  الأمل  بواب  اأ فتح  والذي 
�ساحة  اإىل  القادمني  اجلامعيني  من  كبري  لعدد 
 ، كبريين  واإ�رشار  بحيوية  والعطاء  الكرم 
ن�ساطاته  خالل  من  وجيز  ظرف  يف  �ساهم 
وتوطيد  الطاقات  براز  اإ يف  الكثرية  املتميزة 
املف�سلة  وبيئتهم  املعرفة  اأهل  بني  العالقة 
عندهم  متعة  ول  باأجوائها  يتنف�سون  التي 
اأو�سع  فاق  اآ حتقيق  بق�سد   ، اأرجائها  يف  اإل 
الت�سيريي  الطاقم  ا�ستهدف  بعدما  وذل��ك 
كل  يف  الج��ت��ه��اد  على  ال��رتك��ي��ز  ل��ل��ن��ادي 
 ، الديني  بالعامل  عالقة  لهما  وُرقعة  ف�سحة 
املجالت  كل  بوابة  منازع  بدون  يعترب  الذي 

 ، الدنيا  م�رشح  على  ح�سارة  اأي  واأ�سل 
مبادرات  النادي  �سنع  وهذا  ذاك  اأجل  فمن 
وتفر�سه  اللتزامات  متليه  ما  ح�سب  عدة 
حيث   ، الإمكانيات  به  وت�سمح  الواجبات 
مار�س  بداية  يف  جمددا  النادي  اأع�ساء  يظهر 
وباطنه  لمع  �سكله  جديد،  مب�رشوع  اجلاري 
لرتتيل  وطنية  م�سابقة  يف  ويتمثل   ، بديع 
وقائع   ، اجلامعيني  بالطلبة  خا�سة  القراآن 
ُتنّظم  التي  التناف�سية  املحطة  هذه  واأدوار 
لولية  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  رعاية  حتت 
البليدة  جامعة  مكتب  مع  وبالتعاون  البليدة، 
الطالبي  التجديد  اأج��ل  م��ن  للتحالف   2
الت�سفوية  مرحلتني  على  ُتقام   ، الوطني 
ذوي  من  جلنة  تفا�سيلها  وتدير  والنهائية 
الدكتور  يتقدمهم  وال�ساأن  الخت�سا�س 
الوهاب  عبد  �ستاذ  والأ ريوقي  احلليم  عبد 
املكافاآت  من  العديد  لها  وُخ�س�ست   ، تومي 
جناح  مقدار  كان  ومهما   ، القّيمة  واجلوائز 
احلقيقية  الرغبة  ُتعزز  نها  فاإ املبادرة  هذه 
ملجتمع  نفع  والأ الأرقى  تقدمي  يف  لأ�سحابها 
تبجيل  حتية  ُت��زّف  لهذا   ، وُمتعب  جريح 
به  يقومون  ما  لأن  املبدعني،  لهوؤلء  وتقدير 

والثناء.  �سادة  الإ كامل  ي�ستحق 
ذيب  عمر 

�سطيف  ولي���ة  �ستحت�سن   
و   7 ب��ني  املمتدة  ال��ف��رتة  خ��الل 
الطبعة  فعاليات  املقبل  9افريل  
ال��دويل  املهرجان  م��ن  الرابعة 
عديد  مب�ساركة  الق�سري  للفيلم 
اجلزائرية  ال�سينمائية  الأعمال 
من  علم  ما  ح�سب  الأجنبية،  و 

. ملنظمني ا
رئي�س  مهناوي  خالد  اأو�سح  و 
لبلدية  وال�سياحة  الثقافة  ديوان 
للتظاهرة  املنظمة  اجلهة  �سطيف، 
حتت  ال�سنة  ه��ذه  ت��ي  ت��اأ ال��ت��ي 
"الأفالم  باأن  الغد"  "فيلم  �سعار 
�ست  على  �ستتناف�س  امل�ساركة 
عمل  اأح�����س��ن  ت��خ�����س  ج��وائ��ز 
واأح�سن  اإخراج  واأح�سن  متكامل 
واأح�سن  ممثل  واأح�سن  �سيناريو 

�سورة". اأح�سن  كذا  و  ممثلة 
ح�سب  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  وي��ه��دف 
اكت�ساف  اإىل  امل��ت��ح��دث،  ذات 
نتاج  الإ جمال  يف  ال�سابة  املواهب 
تاحة  اإ و  ت�سجيعها  و  ال�سينمائي 
الهاوي  ال�سباب  اأمام  الفر�سة 
احل�س  وتعزيز  النزيه  للتناف�س 
اإىل  لدفعهم  بداعي،  والإ الفني 
اأفالم  نتاج  اإ يف  طاقاتهم  تفجري 

. ة ق�سري
احلركة  تن�سيط  يف  �سي�ساهم  كما 
العمل  وتعزيز  باملنطقة  الثقافية 

عن  ف�سال  بالولية،  ال�سينمائي 
اأجل  من  لالحتكاك  ف�ساء  خلق 
بني  والتجارب  اخل��ربات  تبادل 

على والطالع  امل�ساركني 
يف  اجل��دي��دة  العاملية  التقنيات 
اأعمال  واأن  ل�سيما  املجال،  هذا 
ه��ذه  يف  ���س��ت�����س��ارك  اأج��ن��ب��ي��ة 
على  الدول  عديد  متثل  التظاهرة 
و  واملغرب  وتون�س  م�رش  غرار 
ال�سيد  وفق  وهولندا،  بلجيكا 

هناوي.
وا���س��ت��ن��ادا ل����ذات امل��ت��ح��دث 
 15 انتقاء  حاليا  يجري  ن��ه  ف��اإ
بني  من  ق�سريا  جزائريا  فيلما 
للم�ساركة  ت��ق��دم  عمال   150
تكون  اأن  على  ال��ت��ظ��اه��رة  يف 
العربية  باللغة  ناطقة  الأعمال 
باللهجة  اأو  م��ازي��غ��ي��ة  الأ اأو 
دبلجتها  تتم  اأن  �رشيطة  املحلية 

العربية. اللغة  اإىل  كتابيا 
املربجمة  الأعمال  تقييم  و�سيتم 
ل  اأن  يجب  التي  و  للمناف�سة 
يف  امل�ساركة  لها  �سبق  قد  يكون 
للمهرجان،  ال�سابقة  الطبعات 
من  تتكون  حتكيم  جلنة  طرف  من 
ال�سينمائي  املجال  يف  حمرتفني 

مهناوي. خالد  ذكره  كما 
ق/ث

 انطالق الطبعة الثانية لل�سالون 
الوطني لل�سورة الفوتوغرافية  بتب�سة 

برنامج لالحتفال باليوم 
العاملي للمراأة وملتقى 
وطني لل�سعر الن�سوي 

باأدرار 

بالقراآن نقهر اجلهل والتخلف والف�سل  وبه  ن�سعد ونرتقي  

   الطالب اجلامعي املُرتل .. م�سابقة وطنية لرتتيل 

القراآن 

الطبعة الرابعة من املهرجان الدويل 
للفيلم الق�سري �سهر اأفريل املقبل 

ب�سطيف
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لعلي اأخرج هنا عن الإطار العلمي لأتكلم قليال عن مظهر من مظاهر الثقافة ال�سعبية التي حتمل بني طياتها الكثري 
من الأمور التي يعجز العقل املح�س عن التطرق اإليها من جهة التف�سري والبيان فيما نرى املخيال ال�سعبي كثريا 
ما ي�ستاأن�س بذلك، غري اأن الكثري من مظاهر هذا ال�ستئنا�س قد تخختلف مفهومياته من عقل اإىل اآخر اأو من 
جمتمع اإىل اآخر، فبينما يجعلها الكثري �ساحة تف�سريية للواقع رغم ما حتمله بع�س العتقادات ال�سعبية من غمو�س 
قد يجعلها اآخرون جمرد اأوهام فلكلورية قد تقع حقا على اأر�س الواقع ل من ناحية اأنها حقيقة بل من ناحية اأن 

ال�سدفة ربطت العقل ال�سعبي مبا يقع وفق ما ذكرته بع�س احلكايات ال�سعبية.

الغريبة  العالقة  تلك  عن  نت�ساءل  قد 
واقعنا  وب��ني  ال�سعبي  امل��وروث  بني 
خالل  وباخل�سو�س  اجلزائر  يف  الآن 
يف  البالد  بها  متر  التي  احلرجة  املرحلة 
تغيري  �سبيل  يف  ال�سعبي  احلراك  خ�سم 
نتحدث  ف�سوف  اأكرث  ولنفهم  النظام، 
تنطوي  كل  حتمل  التي  ال�سعب  بلغة 
ما  حول  اجلماعي  ثقافتنا وخميالنا  عليه 

يكون. وما  كان 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
وجه  على  املغاربية  والثقافة  ككل 
اجلزائرية  الثقافة  بينها  ومن  اخل�سو�س 
حتكمت  معرفية  اأطوار  بعدة  مرت  قد 
التاريخ  فجر  منذ  الواقع  ظروف  فيها 
املجتمع  يعي�سه  م��ا  اإىل  و���س��ول 
حملته  ما  بني  وم��ن  اليوم،  اجل��زائ��ري 
املجهولة  املقولت  بع�س  الثقافة  هذه 
من  �سيكون  ما  اأغلبها حول  الن�سب يف 
الن�سد  اأو  بالتنبوؤات  يعرف  ما  خالل 
التي  الكلمات  تلك  العامية  بالعبارة 
ال�ساحلني  الله  اأوليا  بع�س  بها  يتفوه 
اأو  باملجاذيب  ي�سمون  من  بع�س  اأو 
الثقايف  امل��وروث  بح�سب  الدراوي�س 
التي  املظاهر  تلك  املغاربي،  لل�سعب 
تكذيبها  ويحاول  الكثري  بها  يوؤمن 
املكذبني  ه��وؤلء  جند  حني  يف  اآخ��رون 
مبجرد  بحقيقتها  يعرتفون  ما  �رشعان 
الواقع  اأر���س  على  وحتققها  وقوعها 
العقلية  عن  جلية  �سورة  يعطينا  ما 
العقلية  تلك  ككل  املغاربية  ال�سعبية 
وحت��اول  امل���وروث  ذل��ك  حتمل  ال��ت��ي 
ي�سطدم  بحيث  بقوة  منه  التن�سل 

النف�سي  تاريخيه  من  ما  مرحلة  يف 
النتماء  فيه  حتيي  التي  ال�سدمة  بتلك 
ينتقده. الذي  املجتمع  اإىل  الال�سعوري 
فر�س  اأو  العرتاف  �سدد  يف  هنا  ل�سنا 
نظر  وجهة  من  نتحدث  ولكننا  الفكرة 
الب�سيط  املجتمع  و�سط  كائن  ماهو 
من  احلقيقي  التاريخ  �سانع  يعد  الذي 
العقلية  على  املهيمن  الوجود  منطلق 
حتدد  والتي  ككل  للمجتمع  اجلماعية 

واأفكاره. و�سلوكه  تاريخه  بدورها 
حول  الفكري  ال�رشاع  ي�سبه  ما  هناك 
املجتمع  يريد  التي  اجلمهورية  م�سمى 
من  يوؤ�س�سها  اأن  اجلزائري  )ال�سعب( 
خالل املظاهرات واحلراك ال�سلمي اليوم 
باجلمهورية  ي�سميها  من  بني  البالد  يف 
اجلمهورية  ي�سميها  وم��ن  الثانية 
هو  الأم���ر  يف  املهم  ولكن  اجل��دي��دة، 
بال�سيادة  تتمتع  واعية  جمهورية  قيام 
والعدل  احلرية  مبادئ:  وتكفل  املطلقة 
"فل�سفة  كتابنا  يف  وقلنا  وامل�ساواة، 
اأفريل  �سهر  اأوائل  �سدر  الذي  الثورة" 
ال�سعبي  احلراك  و�سط  ال�سنة  هذه  من 
تعد  ال�سعب  يريدها  التي  اجلمهورية  اأن 
طريق  عن  �ستوؤ�س�س  حتمية  جمهورية 
التاريخ  ت�سنع  التي  ال�سعبية  الإرادة 
النظام  تغيري  اأن  فكرة  يعطينا  م��ا 
احلفاظ  مبجرد  تاريخية  حتمية  �سيكون 

بتوجيهها. ال�سماح  وعدم  الثورة  على 
الفكرة  ه��ذه  رب��ط  ميكننا  هل  ولكن، 
ب��ف��ك��رة اأخ����رى ت��داول��ت��ه��ا ال��ذاك��رة 

؟ ل�سعبية ا
بها  �سمعنا  طاملا  التي  الفكرة  تلك 
ْوَتْكَمْل  اْحمْد  ْب�  "ْبَداْت  تقول:  والتي 

اْحَمْد". ْب� 
ال�سعب  اأخافت  طاملا  التي  النبوءة  تلك 
منذ  �سيكون  ما  مغبة  من  اجل��زائ��ري 
بومدين،  هواري  الراحل  الرئي�س  فرتة 

للمجتمع  ال�سعبي  املخيال  كان  حيث 
بداأت  كما  اجلزائر  اأن  يرى  اجلزائري 
بن  اأحمد  الراحل  بالرئي�س   1962 عام 
ا�سمها  اأخرى  ب�سخ�سية  �ستنتهي  بلة 

اأحمد.
اأي  من  اجلزائري  املجتمع  تخوف  لطاملا 
املبارك وفقا  ال�سم  هذا  �سخ�سية حتمل 
املعتقد  هذا  تداولوا  الذي  ال�سن  لكبار 
الأمور  اأن  غري  الزمن،  من  عقود  طيلة 
ال�سعب  انتفا�سة  مبجرد  تتغري  ب��داأت 
بينما  فيفري،   22 حراك  يف  اجلزائري 
ا�ستقالة  بعد  مبا�رشة  اآخ��رون  تخوف 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س 
الفريق  يراأ�سه  ال��ذي  اجلي�س  وتدخل 
ت�ساربت حوله  الذي  قايد �سالح  اأحمد 
ال�سعبي  احلراك  من  موقفه  حول  الآراء 
التي  ال�سورة  تلك  لتعود  اجلزائر  يف 
اأحمد،  ا�سمه  برجل  �ستنتهي  اأنها  تقول 
ذلك  بعد  الأح��داث  تت�سارع  حني  يف 
اأخرى حول هذه  اإىل روؤية  اليوم  لن�سل 
يف  وامل�سريية  الغام�سة  ال�سخ�سية 
ال�سعبية  والثقافة  ال�سعبي  امل��وروث 
حتمل  اأخرى  �سخ�سية  بروز  خالل  من 
املجاهد  يف  واملتمثلة  الإ���س��م  نف�س 
الإبراهيمي  ط��ال��ب  اأح��م��د  املنا�سل 
ال�سعبي  املخيال  ليقع  الله  حفظه 
�سخ�سيتني  بني  مت�ساربة  اأفكار  بني 
هذا  اجلزائري  احلراك  خالل  حموريتني 
اأخ��رى  �س�سيات  ب��روز  امكانية  مع 
ولكن  مثال،  بيتور  بن  اأحمد  كال�سيد 
اأنها  م�ساألة  هو  الق�سية  حول  يدور  ما 
و�ستنتهي  اأحمد  ا�سمه  مبجاهد  "بداأت 

اأحمد". ا�سمه  مبجاهد 
الأف��ك��ار  بع�س  ق���راءة  حم��اول��ة  اإن 
من  البع�س  يت�سوره  ما  حول  ال�سعبية 
�سيناريوهني  نتوقع  جتعلنا  النهاية  تلك 
للمجتمع  ال��ع��ام  العقل  على  ي��ردان 

وهما: اجلزائري 
•         اأن اجلزائر يف خطر و�سيك واأن 
الأ�سطورية  ال�سخ�سية  هذه  و�سول 
بكارثة  �سينتهي  ال�سلطة  دواليب  اإىل 
خوف  يف�رش  م��ا  وه���ذا  ال��ب��الد  ت��ه��دد 
"اأحمد". اأ�سطورة  اجلزائري من  املجتمع 
•         اأن اجلزائر �ستدخل مرحلة مغايرة 
التاأ�سي�س  �سيكون  بحيث  قبلها  ملا  متاما 
جديدة  جمهورية  اأو  ثانية  جلمهورية 
بال�رشعية  ي�سمى  ما  عندها  تنتهي 
يف  ال��ب��الد  تدخل  وبالتايل  الثورية 
يد  على  الد�ستورية  ال�رشعية  مرحلة 

الأ�سطورية. ال�سخ�سية  هذه 
ما  ت��ربي��ر  مي��ك��ن  ل  الأم���ر  واق���ع  يف 
للمعتقدات  وف��ق��ا  ي��ك��ون  اأن  يجب 
اأهمية  ول��ك��ن  امل��وروث��ة،  ال�سعبية 
املوروث  ر�سوخ  يف  تكمن  املو�سوع 
هنا  اأننا  ومب��ا  ال�سعبية،  ال��ذاك��رة  يف 
ما  ح��ول  قولية  اأ�سطورة  عن  نتكام 
وجهة  من  نرى  فاإننا  يكون،  اأن  ميكن 
لهذه  وفقا  اجتماعية  تف�سريية  نظر 
حالة  تدهور  من  اخلوف  اأن  الأ�سطورة 
بداأ  ال�سخ�سية  هذه  طريق  عن  البالد 
اأحمد  ا�سم  ورود  خالل  من  يتال�سى 
اجلزائري  احلراك  يف  الإبراهيمي  طالب 
الكثري  حتمل  التي  ال�سخ�سية  تلك 
والنزاهة  املجيدة  الثورة  مبادئ  من 
تغري  حول  �سورة  يعطينا  ما  والكفاءة 
عن  الثقة  اإىل  اخلوف  من  املفهوم  ذلك 
املرحلة  لتنتهي  النظام  تغيري  طريق 
والتي  امل�ستقلة  اجل��زائ��ر  من  الأوىل 
الثورية  ال�رشعية  عليها  �سيطرت 
مرحلة  ولتبداأ  جماهد  بثائر  لتنتهي 
�سناعته  ال�سعب  يحاول  ما  هي  اأخرى 
توؤ�س�س  د�ستورية  �رشعية  اإىل  و�سول 
جمهورية  اأو  ثانية  جمهورية  مليالد 

جديدة.

بقلم/  كرمي  تقلميمت
اعتبارها   ميكن  العنا�رش  هذه  اأن  حيث 
ت�سكل  التي   الأم��ور  بديهيات   من 
اأن  اإل   ، للمجتمع  ال��ب��ارزة  الواجهة 
اأن  يجمع بني هذه  عن�رشا واحدا ميكن 
امل�سوؤولية  روح  يف  ويتمثل  املفاهيم 
العمل  جوهر  متثل   �سك  بدون  ،وهي 
ترقية  يف  ي�ساهم  ال��ذي  الجتماعي 
ال�سلوكيات  تنمية  خالل  من  املفاهيم 
متني  كيان  تاأ�سي�س   على  ال��ق��ادرة 
وتوحيد الأفكار و ن�رش بوادر البتكار 
الذي  امل�ستمر  التطور  يف  وال�سهام 
حمركة  ديناميكية  خلق  اإىل  ي��وؤدي 
لي�ست  فامل�سوؤولية   ، املجتمع  لقطار 

ول  الأل�سنة  تتداوله  م�سطلحا  جمرد 
خطة  لتمرير  ي�ستغل  اأن  ميكن  �سعار 
يقت�سي  الأمر  اإن  بل   ،.. اأو  ما  مرحلية 
املعنوية  الروح   تكري�س  اجلميع   من 
امل�سوؤولية  حقيقة  ع��ن  تّعرب  التي 
عمل  اإىل  �سوري  �سعار  من  لتتحّول 
ال�سلوكيات  يف  يتج�سد   ملمو�س 
لالإ�سارة  يقودنا  ذلك  ولّعل   ، العامة 
الفرد   يتخذها  التي  املواقف  تلك  اإىل 
وكذا   ، حميطه   ، بيئته   ، عمله  جت��اه 
تعرب  ما  غالبا  التي  ت�رشفاته  خمتلف 
على  قدرته  ومدى  اأفكاره  طبيعة  عن 
كان   ،وكلما  وال�ستب�سار  الدراك 
خمتلف  بني  متبادل  بذلك  الإح�سا�س 

اجلماعة  اأو  الفرد  لدى  العنا�رش  هذه 
الغاية  حتقق   قوة   خاللها  من  ين�ساأ 
م�ستقبل  بناء  اإىل  الرامية  املن�سودة  
وال��ت��ع��اون  الأخ����وة  روح  ي�����س��وده 
..ت��ل��ك هي  وال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي 
احلقيقي  بالوعي  املرتبطة  ال�سانحة 
النابع عن املقومات التي تدخل يف بناء 
بروح  الإح�سا�س  كان  وكلما   ، املجتمع 
ال�سلوكيات  يف  مكر�س  امل�سوؤولية 
يف  ومر�سوم  الذهنيات  يف  ومر�سخ 
منطلقا  ويكون   ، الذاتية  الفعليات 
ف��اإن   ، الجت��اه  ه��ذا  يف  م�سعى  لكل 
م�سونة  و  حمفوظة  تبقى  منها  الغاية 
ان ينعك�س �سلبا على  من كل ما ميكن 

الف�ساء  ي�سكل  الذي  املحيط  الواقع 
اإن   ، العاقل  للكائن  الأطراف  املرتامي 
املفاهيم  على  املبنية  الت�سورات  كل 
كونها  املنال  بعيدة  تبقى  امل��ج��ردة  
تكون  اأن  ميكن  ول  للتبلور  قابلة  غري 
تبقى  بذلك  فهي   ، التحقيق  منفعية 
تبلغ بعد  اأو تخمينات مل  جمرد ظنيات 
تغري  اأن  بها  ي�سمح  التي  التطور  درجة 
، وهنا يجب  اأو من كنهها  من طبيعتها 
جمردة  امل�سوؤولية   تبقى  ل  اأن  على 
حتمية   هي  ب��ل   احل�سي  ال��واق��ع   من 
يكر�سها  لأن  الفرد  على  تقت�سي   
واإدراك  وعي  بكل   ثقلها  يتحمل  و 

. م�ستقبلي 

 اإن ا�ستنها�س جمتمع ما ب�سورة اآلية وتلقائية خطوة لي�ست ي�سرية ول ع�سرية، اإذا توفرت الإرادة الهادفة لتحقيق ذلك على اأر�س الواقع، وهذه العملية 
مبنية على ركائز اأ�سا�سية تتعلق بعدة جوانب مت�سلة فيما بينها كالأخالق، الثقافة، احل�س ال�سلوكي والوعي   الفردي واجلماعي .. 

عام  بداية  منذ 
كانت   2020
الأح�����������داث 
وكبرية  مهولة 
يف  متثلت  ج��داً، 
�سليمان  اغتيال 
املهند�س  واأب���و 
ورف��ق��ه��م��ا يف 
العراق، وق�سف 
لقاعدة  اإي����ران 
ع����ني الأ����س���د 

ال�سني  بني  القت�سادية  واحل��رب  الأمريكية، 
والوليات املتحدة الأمريكية، هذا جزء من اأحداث 

حدثت يف مطلع عام 2020.
بال  �سغل  )كورونا(  ي�سمى  جديد  مر�س  ظهور 
دولة،  اإىل  دول��ة  من  ينت�رش  وب��داأ  اجمع،  العامل 
عن  املر�س  هذا  تتابع  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
انه  وتعلن  الو�سع  تهدئ  وتارة  تارة حتذر  كثب، 
املر�س  هذا  اإىل  نظرنا  ولو  اخلطورة،  بهذه  لي�س 
ال�سنة،  هذه  بداية  يف  فقط  ظهر  الذي  املفاجئ 

�سًا اأكرث منه مر�سًا. لوجدناه ُم�سيَّ
املر�س  هذا  من  اخلطورة  بتوجه  يقوم  فالإعالم 
اإىل دولتني حمددتني هما ال�سني واإيران، علمًا باأن 
الأوىل ك�رشت احل�سار الأمريكي املفرو�س على 
اإيران وا�ستوردت النفط منها، وو�سعت ثقلها يف 
والعراق،  �سوريا  اإعمار  لإعادة  الأو�سط  ال�رشق 
الإعمار  اإعادة  الأ�سد يف  لها ن�سيب  اأ�سبح  حتى 
�ْسة مر�س كورونا  يف هاتني الدولتني، فاأمريكا �سيَّ
معها  التعامل  عدم  خانة  يف  ال�سني  وو�سعت 
ال�سينية  اجلهود  بعد  الأمر  ينجح  ومل  اقت�ساديًا، 
وحتاول  الو�سائل  بكل  املر�س  هذا  مكافح  يف 

الق�ساء عليه.
يف  لأمريكا  قوية  �سفعة  وجهت  الذي  واإي��ران 
العراق،  يف  الأمريكية  للقاعدة  الأخرية  ال�رشبة 
اأي�سًا كان لها ت�سليط اإعالمي بان هذه اجلرثومة 
قد دخلت اإىل اإيران، وكثرية هي الدول التي اأعلنت 
من  القادمني  خالل  من  اإليها  املر�س  انتقال  عن 
اإيران، وهذا اأي�سًا ت�سيِّ�س اإعالمي كي جتعل اإيران 
الأمريكية  الإدارة  هي  هذه  العامل،  عن  عزلة  يف 

واإدارتها ملثل هذا امللف.
هناك منظمات حمايدة يف هذا العامل تنقل الأخبار 
ب�سكل �سفاف، وتعلن باأن كورونا ل يختلف عن 
اأي مر�س كان، فقط لأنه جديد ومل يجد م�سل له 
لغاية الآن، بل هناك اأمرا�س اأخطر بكثري من هذا 
الكولريا،  مثل  وعالج،  م�سل  له  ويوجد  املر�س 
ال�سار�س، نق�س املناعة املكت�سب، وغريها الكثري 
ناحية،  من  هذا  النت�سار،  �رشيعة  الأمرا�س  من 
امل�سابة  الدول  من  دولة  الوفيات يف كل  فن�سبة 
خالل  من  كانت  �سواء  كبرية  الفريو�س  بهذا 
ال�سكري  مثل  الع�رش  اأمرا�س  اأو  ال�سري  حوادث 
العادية  الأنفلونزا  حتى  اأو  وغريهما،  ال�سغط  اأو 
تعر�سه جلو معني  عند  �سخ�س  اأي  ت�سيب  التي 
املر�س.التهويل  من  وجيزة  فرتة  بعد  ويتعافى 
على  كبري  ب�سكل  انت�رش  املر�س  لهذا  الأمريكي 
اإيران وال�سني  العامل، والهدف منه عزل  م�ستوى 
عن العامل كي تبقى اأمريكا هي يف املقدمة، ويف 
خ�سم هذه الأحداث ل ميكننا اجلزم املطلق بان هذه 
عاملية،  بيولوجية  حرب  من  جزء  هي  اجلرثومة 
فعلى  بيولوجية-،  حرب  باأنها  يقول  من  -وهناك 
عالجها  ومت  كثرية  اأمرا�س  ظهرت  الزمان  مر 
اإىل غري  املنا�سب لها واندثارها  واكت�ساف امل�سل 

رجعة.
)الكاتب  با�سم:  اخلا�سة  بقناتي  ال�سرتاك  مُيكنكم 
على  ال��ك��ي��الين(  زي��د  ف���وؤاد  وال��ب��اح��ث حممد 

اليوتيوب، وتفعيل اجلر�س لي�سلُكم ُكل جديد. 

وال�سيا�سية... كورونا 

الكاتب: من�سور بختي دحمور

بقلم : حممد فوؤاد زيد الكيالين
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 كيف ي�ساهم تدليك فروة الراأ�س يف احلد 
من ت�ساقط ال�سعر؟ درا�سة تو�سح 

 اق�سي عليها قبل ما تق�سي عليك..

 كيف تطرد الفريو�سات 
من ج�سمك بـ6 طرق 

لأول مرة، وجدت درا�سة اأمريكية    
اأن الأطفال ذوى الب�رشة ال�سمراء 

يبدو اأنهم اأكرث عر�سة من 
الأطفال البي�س لت�سخي�س 

ا�سطراب فرط الن�ساط ونق�س 
النتباه وغريها من �سعوبات 

التعلم.
ووفقًا ملوقع �سحيفة »ديلى 

ميل« الربيطانية، وجدت 
درا�سات �سابقة اأن 

الت�سخي�س كان اأكرث 
احتماًل عند الأطفال 

البي�س.
قال موؤلف الدرا�سة 
الرئي�سي »بنجامني 

زابلوت�سكي« من 
مراكز ال�سيطرة 

على الأمرا�س 
والوقاية 

منها “CDC” اإنه من غري املعروف ما الذي رمبا 
يكون الدافع وراء التغيري املو�سوف يف تقرير 

الأربعاء.
ويف الدرا�سات ال�سابقة التي وجدت معدلت 

اأعلى من ت�سخي�س ا�سطراب فرط احلركة 
ونق�س النتباه عند الأطفال البي�س، افرت�س 

الباحثون اأن هناك اختالفات عن�رشية يف 
الو�سول اإىل املهنيني ال�سحيني اأو رمبا اختالفات 
عن�رشية يف املواقف التي جتعل الوالدين البي�س 

اأكرث عر�سة لطلب ت�سخي�س ا�سطراب فرط 
احلركة ونق�س النتباه من الآباء ذوى الب�رشة 

ال�سمراء.
وتعتمد الدرا�سة اجلديدة على ثالث �سنوات من 

البيانات - من عام 2016 اإىل عام 2018 - من 
م�سح �سخ�سي داخلي ، ومتثل حوايل 23 الف 

طفل ترتاوح اأعمارهم بني 3 و 17 عاًما، ومت 
ت�سخي�س حوايل ٪17 من الأطفال ال�سود، مقارنة 
بنحو ٪15 من الأطفال البي�س وحوايل 12 ٪ من 

الأطفال من اأ�سل ا�سباين ، وفقًا للتقرير.

ومت طرح �سوؤال ال�ستطالع حول ا�سطراب 
فرط احلركة ونق�س النتباه و »�سعوبات التعلم 

الأخرى« ، لكنه مل يحدد ما قد يكون، وقد ت�سمل 
بع�س الأمثلة ع�رش القراءة اأو م�ساكل الفهم 

القرائي.
وقال »زابلوت�سكي« اإنه لي�س من الوا�سح اإىل 

اأي مدى تتاأثر اإح�ساءات القاع بالظروف الأخرى 
.ADHD بخالف

واأ�سار »بول مورجان« ، باحث يف جامعة ولية 
بن�سلفانيا، اإىل اأن تقرير مركز ال�سيطرة على 
الأمرا�س “CDC” يعتمد فقط على ما قاله 

الآباء، ومل يبحث الباحثون يف ال�سجالت الطبية 
لتاأكيد املعدلت.

لكن هناك اأ�سباب وجيهة حلدوث ا�سطراب 
فرط احلركة ونق�س النتباه عند الأطفال ال�سود، 
ويعتقد اخلرباء منذ فرتة طويلة اأن الأطفال ذوى 
الب�رشة ال�سمراء  يعانون من نق�س الت�سخي�س، 
واأنهم اأكرث عر�سة لظروف ميكن اأن توؤدي اإىل 

ا�سطراب فرط احلركة ونق�س النتباه، مثل 

الت�سمم بالر�سا�س اأو انخفا�س الوزن عند 
الولدة.

وُيطلق على ا�سطراب ا�سطراب فرط احلركة 
ونق�س النتباه ا�سطراب ال�سحة العقلية الذي 

يتم ت�سخي�سه ب�سكل �سائع عند الأطفال يف 
الوليات املتحدة، مع ت�سخي�س اأكرث من 6 

ماليني طفل.
واحلالة جتعل من ال�سعب على الأطفال النتباه 

والتحكم يف ال�سلوكيات الندفاعية، وغالًبا 
ما يتم عالجه بالعقاقري اأو العالج ال�سلوكي اأو 

كليهما.
ووجد تقرير CDC اجلديد اأن الأطفال الذين 

يعي�سون يف اأ�رش فقرية كانوا اأكرث عر�سة 
لالإ�سابة با�سطراب فرط احلركة ونق�س النتباه 

اأو غريه من �سعوبات التعلم اأكرث من الأطفال يف 
الأ�رش الغنية.

وقال التقرير اإن اأطفال الوالدين احلا�سلني على 
تعليم اأقل من املدر�سة الثانوية كانوا اأكرث عر�سة 

للت�سخي�س.

 مبجرد اأن تلم�س اأ�سطح املكاتب والأدوات اخلا�سة ب�سخ�س م�ساب 
بالفريو�سات قد تنتقل لك العدوى ب�سكل �رشيع وهو ما يوؤثر على �سحة 
اجل�سم واجلهاز املناعى، فقد حتا�رشنا الفريو�سات يف كل مكان ول نعرف 

طرق للتخل�س منها، لذلك ذكر موقع mindbodygreen  اأن بع�س 
الطرق التي ت�ساعدك على طرد الفريو�سات من اجل�سم  نظًرا لحتوائها 

على م�سادات حيوية وم�ساد للفريو�سات، وهى :
1: الثوم

يعترب الثوم من اأف�سل اأنواع الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعنا�رش 
الغذائية التي تعمل على طرد الفريو�سات واجلراثيم من اجل�سم وتعزز 
�سحة اجلهاز املناعى وحتميه من الأمرا�س، فين�سح بو�سع الثوم يف 

الأكالت الغذائية اليومية.
2: الع�سل الأبي�س

الع�سل الأبي�س من اأف�سل الطرق الطبيعية التي ت�ستخدم يف عالج 
الكثري من الأمرا�س، حيث اإنه يتميز بخ�سائ�سه املذهلة والتي تعمل على 
تعزيز �سحة اجل�سم واجلهاز املناعى والوقاية من الأمرا�س والفريو�سات، 

كما اأنه ي�ستخدم يف عالج حروق اجللد واللتهابات ال�سديدة.
3:الزجنبيل

 يعترب م�سادا حيويا طبيعا وذلك لحتوائه على خ�سائ�س مذهلة 
وعنا�رش عديدة ت�ساعد على تعزيز �سحة اجلهاز املناعى والوقاية 

من الفريو�سات واجلراثيم، كما ان له دور فعال يف عالج نزلت الربد 
والأنفلونزا.

4:خل التفاح
 وهو من الطرق الطبيعية التي حتتوى على ن�سبة عالية من الفيتامينات 

والعنا�رش الغذائية التي تعزز �سحة اجل�سم وحتد من خطر الإ�سابة 
بالفريو�سات والأمرا�س والعدوى، كما اأن له دور كبري يف تعزيز �سحة 

الب�رشة وال�سعر والوقاية من اللتهابات.
5:اأع�ساب الأذريون

 وهى من الأع�ساب الطبيعية التي حتتوى على ن�سبة عالية من املواد 
امل�سادة للفريو�سات والتي حتتوى على كمية عالية من الفالفونويدات.

6: الزعرت
اأثبتت الدرا�سات والأبحاث اأن الزعرت يعمل على تعزيز �سحة اجلهاز 

املناعى والوقاية من الفريو�سات والعدوى، كما اأنه يعترب م�سادا حيويا 
طبيعيا مقاوما للعدوى والأمرا�س.

 هل تعاين من ت�ساقط ال�سعر؟ 
هل ت�سعر اأن �سعرك يعانى من 

ال�سعف ال�سديد؟ هذا التقرير الذي 
THE HEA -"  ��رشه موقع

THY"،  يوؤكد اأن احلل وعالج 
ت�ساقط ال�سعر هو القيام بتدليك 

فروة ال�سعر وذلك لتح�سن 
جودة ال�سعر بال�سكل 

املطلوب.
اأ�ساف التقرير، اأن ت�ساقط 
ال�سعر لي�س م�سكلة يعاين 

منها  الن�ساء فقط، بل اأي�سا الرجل، 
فهناك  40 يف املئة من الأمريكيني 
يعانون من ت�ساقط ال�سعر، وذلك 

وفقا جلمعية ت�ساقط ال�سعر 
الأمريكية، وعند قيامهم با�ستخدام 

تقنية تدليك فروة ال�سعر عزز 
لديهم منو ال�سعر واحلد من تعر�سه 

للت�ساقط.
واأو�سح التقرير، حقيقة تدليك 

فروة الراأ�س، م�سريا اإىل اأن تدليك 

فروة الراأ�س ميكن اأن تزيد من تدفق 
الدم اإليها واإىل 

ب�سيالت 
ال�سعر، واأظهرت 

درا�سة  اأن اأربع 
دقائق فقط من 

تدليك فروة الراأ�س يومًيا تزيد 
من الن�ساط بني اجلينات املعروفة 

بت�سجيع منو ال�سعر، وتخف�س 
من ن�ساط اجلينات املرتبطة 

بت�ساقط ال�سعر واللتهابات، 
ولحظ امل�ساركون يف الدرا�سة 
حدوث حت�سن يف �سمك ال�سعر، 

ويعمل التدليك عن طريق تو�سيع 
ال�رشايني ال�سغرية للغاية داخل 

فروة الراأ�س، وزيادة تدفق الدم اإىل 

ب�سيالت ال�سعر وبالتايل اإطالة 
دورة منو ال�سعر.

واأ�سار التقرير اإىل اأن تدليك فروة 
ا  الراأ�س لت�ساقط ال�سعر يقلل اأي�سً
من ال�سعور بالإجهاد، مما قد يوؤدي 
اإىل تقليل فر�س  ت�ساقط ال�سعر، 
فاأجريت  درا�سة اأثبت خاللها اأن 

تدليك فروة الراأ�س مرتني يف 
الأ�سبوع ميكن اأن يقلل هرمونات 

التوتر لدى ال�سخ�س و�سغط الدم 
ومعدل �رشبات القلب ، وكلها 

معروفة بارتفاعها يف اأوقات التوتر 
العاطفي اأو البدين.

متى عليك  تدليك فروة الراأ�س؟..
اأو�سح حقيقة الأمر التقرير، م�سريا 

اإيل اأنه ميكن اإجراء تدليك فروة 
الراأ�س لنمو ال�سعر بال�سامبو اأثناء 

ال�ستحمام اأو عندما يكون �سعرك 
جاًفا قبل ال�سامبو،  ملدة ثالث 

دقائق على الأقل.

 زيادة حالت ا�سطراب فرط احلركة ونق�س النتباه عند الأطفال 
ذوي الب�سرة ال�سمراء 

مجتمــــع
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هاتف وفاكس:
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مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 
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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 ال�كالة ال�طنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر 1ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف
2أول من استخدم االسفلت يف تعبيد الطرق

3من مواليد قرطاج ومن أعظم القادة 
العسكريني يف التاريخ

4حبر o للتعريف o يف الفم
5حتفر عميقا الستخراج معدن مثني

6أحد ملون فرنسا
7خمترع الديناميت

8مكافأة لعمل جليل o نظر برقة وحنان
9ألوان ما بعد املطر o زيت سبب احلروب

10ضرب وطرق o للكسور o توضع عليه األشيا

أفقــــــــــــــــــي

1للقسم o أشعل
2متشاهبان o للبيع والشراء

3اشتياق شديد o مدينة عربية 
على املحيط االطلسي

 o 4أول بلد عريب عرف الطباعة
نظر بطرف عينه

 o 5بلد آسيوي يعين بلد األحرار
ألقى وطرح

6متشاهبان o نقول أهال وسهال 
ومرحبا

7املشتغلون
 o 8حيوان حيك أذنه بأنفه

تفتت واختفاء يف السوائل
9متشاهبان o أحد جنوم السماء 

o هرب
10أداة نافية ناصبة o قال 

كالما o قطع

عمــــــــــــــودي 
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ما هو النهر الذي يلقب مبلك الأنهار؟
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          ت�سريح وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
�سم�س الدين �سيت�ر ح�ل امل�ست�ى التعليمي 

للجامعات اجلزائرية اأثار الكثري من اللغط، اجلدل 
وال�ستنكار ح�ل املعدل وامل�ست�ى ال�سفر" الزيرو" 
الذي و�سلت اإليه  يف التاأطري يف البع�س منها، �س�اء 

من قبل اجلامعيني اأو الراأي العام بني م�ؤيد ومعار�س 
ملا ذهب اإليه ال�زير، من حتليل اأو ا�ستنتاج اأو وجهة 

نظر.
      وبغ�س النظر عن ك�ن ال�زير قد خانه التعبري 

اأو مل يخنه بعد اأن مت حتريف  ت�سريحه على م�اقع 
الت�ا�سل الجتماعي، واإن كانت مبالغة اأو حقيقة 

نريد اإنكارها ح�ل ما قيل وما ف�ّسر لدى البع�س باأنه 
اإهانة لالأ�ستاذ اجلامعي بهدف اإحداث �سرخ يف الأ�سرة 

اجلامعية، فاإن واقع اجلامعة اجلزائرية وخمرجاتها 
ا�ستنادا اإىل امل�ؤ�سرات العاملية جل�دة التعليم، يجعلنا 

نطرح العديد من الت�ساوؤلت وال�ستفهامات الكثرية 
اإىل ما و�سلت اإليه من حيث ترتيبها العاملي، فرغم 
العتمادات املالية الكبرية التي خ�س�ستها الدولة 

لهذا القطاع اإل اأن م�ست�ى الإنتاج يف املجال العلمي 
و�سبل تفعيله ل تزال بعيدة عن امل�ست�يات العاملية، 

الت�ساوؤلت تطرح كذلك ح�ل العديد من النقاط 
اجل�هرية التي ميكن اأن ت�سملها اإ�سالحات حقيقية 

وجادة دون تقاذف الل�م بني خمتلف الأطراف، 
وذلك من خالل تكليف جلنة وطنية م�ستقلة 

متخ�س�سة تق�م بتقييم م�ست�ى اجلامعة وفقا 
ملعايري وم�ؤ�سرات علمية م�سب�طة لتحديد م�اطن 

الداء وال�هن وو�سف العالج الناجع على اأ�س�س 
م��س�عية حمايدة م�ستدامة ولي�ست ظرفية تخ�سع 

لت�جهات �سيا�سية.
     طبعا ل يك�ن هذا اإل بعيدا عن املهاترات ال�سيا�سية 

التي ل تغني ول ت�سمن ول ت�سبع من ج�ع لتك�ن 
اجلامعة �سرحا علميا ل معرتكا �سيا�سيا ملن هّب ودّب، 

وبالتايل درا�سة واقعها من حيث تكييف نظام ال ام 
دي ومدى جناعته وطرق الت�سيري البيداغ�جي، 

العلمية، املادية والإدارية املنتهجة حاليا اأو من حيث 
املناهج، التاأطري واملدخالت واملخرجات، وم�اكبة 

�س�ق العمل، اإذ اأ�سبح الآلف من الطلبة يتخرج�ن 
�سن�يا يف مقابل �س�ق عمل �سئيلة ومنكم�سة.

   ومن َثم تك�ن الإ�سالحات احلقيقية من خالل 
اخلروج مبيثاق جامعي جديداأ  يقرتح اأطر 

ت�سريعية وتنظيمية جديدة تتزامن مع املتغريات 
ال�طنية والدولية بفتح املجال فعليا للقطاع اخلا�س 

واملجتمع املدين، للم�ساركة يف النه��س باجلامعة 
اجلزائرية ودعمها قيميا وماديا لالنتقال اإىل 

مرحلة ما " بعد الزيرو".

بقلم: بيزيد يو�سف

جامعــة  "الزيـرو"

فئـــران باأكيــا�س حليـــــب يف ملبنــــــة  
رزيق يربمج زيارة للجن�ب لعقد �سراكة داخلية يف جمال اللح�م ويفجر ف�سيحة:

لـــــــــــ�ؤي ي
----------------------

رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  اأم�س  فّجر 
حني  الثقيل  العيار  من  ف�سيحة  عن 
حتدث عن العث�ر، على فئران باأكيا�س 

احلليب يف ملبنة �سرق اجلزائر.
اأ�سغال  انطالق  خــالل  ــق  رزي واأو�ــســح 
القطاع،  ـــارات  اإط مــع  ال�طني  اللقاء 
الفات�رة  اأخطاء  مع  الت�سامح  يتم  اأنه 
الأمـــ�ر  يف  نقا�س  ل  لكن  ال�سعر،  اأو 

ال�سحية.
للم�ؤ�س�سات  “بالن�سبة  رزيــق  واأ�ساف 
ال�سحية، تق�م  املعايري  التي ل تراعي 
وزارة التجارة بغلق اأو ت�سميع حتفظي، 
�سالحيات  من  فه�  النهائي  الغلق  اأمــا 

العدالة”.
اإىل  طــلــبــا  ــارة  ــج ــت ال وزارة  ــت  ــع ورف
للحليب  املــهــنــي  ــي  ــن ــ�ط ال ـــ�ان  ـــدي ال
يف  النظر  ــادة  اإع ب�سرورة  وم�ستقاته 

خريطة ت�زيع غربة احلليب.
“طالب  اأنـــه  ــارة،  ــج ــت ال وزيـــر  وقـــال 
للحليب  املــهــنــي  ــي  ــن ــ�ط ال ـــ�ان  ـــدي ال
اإعــادة  ب�سرورة  “اأونيل”  وم�ستقاته 
النظر  يف خريطة ت�زيع غربة احلليب 

على م�ست�ى ال�ليات”.
“اأونيل”  رد  ينتظر  اأنــه  رزيــق  واأ�ــســار 
كانت  “اإن  وقال  الطلب،  هذا  بخ�س��س 
واإن  اأح�سن،  فهذا  اإيجابية  النتيجة 
الأول  لل�زير  ف�سنلجاأ  �سلبية  كانت 

للف�سل يف الق�سية”.
النظر  “اإعادة  اأن  رزيــــق  ـــح  ـــس واأو�
احلليب،  غـــربة  ــع  ــ�زي ت خــريــطــة  يف 
ال�طن  وليــات  من  وليــة  كل  �سيمكن 
اأن تلجاأ لتم�يل نف�سها بنف�سها يف هذه 

ال�سعبة”.
اأن  ر�سميا  “طالبنا  التجارة  وزير  وقال 
ال�طن  ــات  ولي من  ــة  ولي كل  ت�سبح 

واأن  احلليب،  �سعبة  يف  لنف�سها  مم�لة 
ت�سبح م�ستقلة يف التزويد باحلليب”.

ك�رونا،  فريو�س  تف�سي  وبخ�س��س 
املنتجات  “اأن  ــارة  ــج ــت ال وزيـــر  اأكـــد 

ال�ستهالكية غري معنية بال�سني”.
“اأنه  امل�ستهلكني  كــل  رزيـــق  ــاأن  ــم وط
الإ�ستهالكية  املنتجات  يف  لخط�رة 
التي يتم ا�ستريادها، بحكم اأن اجلزائر 

ل ت�ست�رد هذه املنتجات من ال�سني”.
وقال رزيق اأنه مت اإن�ساء هيئة خمت�سة 
ملراقبة  التجارة  وزارة  م�ست�ى  على 
على  الفريو�س  هــذا  انت�سار  ومتابعة 

امل�ست�ى ال�طني.
وكالة  اإن�ساء  عن  التجارة  وزير  واأعلن 
لل�سحة ال�ستهالكية تت�سكل من ممثلي 
ج�دة  �سبط  على  ت�سهر  وزارات،  عدة 

املنت�جات املت�اجدة يف ال�س�ق.
واأعلن عن �سروع  وزارته يف ا�ستحداث 
مهمتها  ال�ستهالكية،  لل�سحة  وكالة 
ُيــقــدم  مــنــتــ�ج  ــل  ك ــة  ــب ــراق وم �سبط 

لال�ستهالك.
اللقاء  األقاها، على هام�س  ويف كلمة له 
التجارة،  وزارة  اإطـــارات  مع  ال�طني 
هناك  �سيك�ن  اأنه  رزيق،  ال�زير  �سرح 
ولية  كل  يف  متنقلة  للمراقبة  خمابر 

تطبيقًا لتعليمات رئي�س اجلمه�رية.
القان�ن  تغيري  �سيتم  ال�زير،  واأ�ساف 

وزير  و  الأول  الــ�زيــر  مع  وبالت�ساور 
�سيعمل  ــه  اأن الأخــتــام،  حافظ  العدل 
يقّدم  َمــن  كــلَّ  يجّرم  قان�ن  �سن  على 
مــنــتــ�جــات مــنــتــهــيــة الــ�ــســالحــيــة 
خطا  املــ�اطــن  �سحة  كــ�ن  للم�ستهلك 
عهد  انتهى  قــد  بــاأنــه  ــدا  ــ�ؤك ــر،م ــم اأح
امل�اد  بـ”اخلردة”اأو  اأ�سماه  ما  ا�سترياد  

القدمية منتهية ال�سالحية.
التجارة على نهاية عهد  اأكد وزير  كما 
ال�زارية  الإطـــارات  واأن  املح�س�بية، 

تخ�سع لأوامر ال�زير وفقط.
مــن جــانــب اآخـــر اأعــلــن كــمــال رزيــق، 
اللح�م  ل�سترياد  عملية  اأية  منع  عن 

ابتداء من �سنة 2021.
رفقة  �سيتنقل  اأنــــه  ــــق،  رزي وقــــال 
م�ست�ردي اللح�م اإىل اجلن�ب من اأجل 
عقد �سراكة داخلية وتع�ي�س عمليات 
ال�س�ق  ت�سفية  انتظار  يف  ال�سترياد 

نهائيا �سنة 2021.
مــ�جــ�دة  الكميات  اأن  ــر  ــ�زي ال ـــد  واأك
تنا�سبية  باأ�سعار  الحتياطات  لتغطية 
ــ�د  ــع وج ــار م ــج ــت ــدم املـــ�الـــني وال ــخ ت

اإمكانية لتحقيق فائ�س مع الت�سدير.
اإن�ساء وكالة لل�سحة  وك�سف رزيق عن 
ممثلي  مـــن  تت�سكل  ال�ــســتــهــالكــيــة 
ج�دة  �سبط  على  ت�سهر  وزارات  عدة 

املنت�جات املت�اجدة يف ال�س�ق.
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جت�سيدا لربنامج رئي�س اجلمهورية الرامي اإىل ترقية ال�سعبة التقنية

ورقلة حتت�سن التظاهرة العلمية اجلهوية للريا�سيات 
حتت �سعار الريا�سيات يف كل مكان

�سبط طائرتني بدون طيار 
مزودتني بكامريا يف غليزان

�سبط عنا�سر الدرك ال�طني بغليزان /ن.ع.2، اأم�س، 
جمهزتني  طيار  بدون  طائرتني  بح�زتهما  �سخ�سني 
بكامريا، ح�سب بيان ل�زارة الدفاع ال�طني، اأول اأم�س  

ال�سبت.
ق/و

يف ا�ستماع دائم ومت�ا�سل لزبائنه 
م�بيلي�س يطلق عر�سه الرتويجي 

 
عْر�س "Win max Control  %100 انرتنت". اإىل غاية 
20 مار�س 2020، مينح م�بيلي�س ر�سيدا اإ�سافيا �سخما 
من الأنرتنت على كل اقتناء جديد اأو جتديدا لعر�س 
،ي�سل   )Win max Control )1300 - 2000 - 3500
و�سيتمكن  للعر�س،  البتدائي  احلجم  من   %100 اإىل 
 30 العر�س طيلة  الإ�ستفادة من مزايا هذا  الزبائن من 
 Win max Control 1300: 15Go  30 ي�ًما.عر�س  
نح�  حمدودة  غري  ق�سرية  ور�سائل  مكاملات          +Go
م�بيلي�س + 5 �ساعات نح� جميع ال�سبكات  + الفاي�سب�ك 
 Win max Control  وال�ات�س اآب غري حمدود. عر�س
30Go  60 Go :2000+ مكاملات        ور�سائل ق�سرية غري 
حمدودة نح� م�بيلي�س + 7 �ساعات نح� جميع ال�سبكات 
 Win حمدود.عر�س   غري  اآب  وال�ات�س  الفاي�سب�ك   +
مكاملات           +  max Control 3500: 50Go  100Go
 10  + م�بيلي�س  نح�  ــدودة  حم غري  ق�سرية  ور�سائل 
�ساعات نح� جميع ال�سبكات + الفاي�سب�ك وال�ات�س اآب 

غري حمدود.

ميثل�ن  الذين  ومتيذة  تلميذا   90 من  اأكرث  مب�ساركة 
ورقلة  وليــة  احت�سنت  الثالثة،  الطــ�ار  خمتلف 
ق�سد  للريا�سيات   اجلــهــ�يــة  العلمية  الــتــظــاهــرة 
للريا�سيات  العاملي  بالي�م  لالحتفال  التح�سري 
�سعار  حتت  عــام.  كل  من  مار�س  الـ14  ي�سادف  الــذي 
»الريا�سيات يف كل مكان« وه� الي�م الذي اأقرته فيه، 
يف  املنعقد  م�ؤمترها  هام�س  على  الي�ن�سك�  منظمة 

الـ26 من �سهر ن�فمرب 2019.
تلميذا   90 مــايــقــارب  امــ�ــس  اول  �سبيحة   تناف�س 
وتلميذة ميثل�ن الط�ار الثالثة البتدائي واملت��سط 
اجلن�بية  ال�ليات  خمتلف  من  القادمني  والثان�ي 
والغ�اط  ومترنا�ست  �س�ف  ووادي  وغرداية  اليزي 
امتحان  لتظاهرة  املحت�سنة،   الــ�ليــة  ــرار  غ على 
املادة  هذه  يف  المتياز  تالميذ  وتخ�س  الريا�سيات 
ال�سنة  من  بداية  ابتدائي،  اخلام�سة  ال�سنة  مل�ست�يات 
)الريا�سيات  ل�سعب  ثان�ي  والثالثة  مت��سط  الرابعة 

والتقني الريا�سي والعل�م التجريبية(. 
حيث اأكد مديرالرتبية ل�لية ورقلة رابح رياح انه 
مت ت�فري جميع المكانات املادية والب�سرية لإجناح 
حتت  الرتبية  وزارة  اطلقتها  التي  التظاهرة،  هده 
�سعار الريا�سيات يف كل مكان، بعد اأن �سطرت ال�زارة 
وبيداغ�جي،  علمي  بطابع  ومتن�عا  ثريا  برناجما 
واأهميتها  الريا�سيات  ــدور  ب التعريف  اإىل  يهدف 
الي�م  ــذا  ه ــاء  ــي لإح يــهــدف  و  الي�مية.  احلــيــاة  يف 
انخراط  اإىل  ال�طنية  الرتبية  وزارة  ح�سب  العاملي 

رئي�س  برنامج  جت�سيد  يف  ال�طنية  الرتبية  وزارة 
الريا�سيات  �سعبتي  ترقية  اإىل  الرامي  اجلمه�رية 
بال�سعبتني  اللتحاق  ن�سبة  ورفع  الريا�سي،  والتقني 
على  اأبناءنا  حتفز  تدابري  اتخاذ  على  احلر�س  مع 

الت�جه نح� هذه ال�سعب وفق وزير الرتبية.
�سمن  من  اأنه  الرتبية  مدير  ال�سدد  ذات  يف  واأ�سار    .
عرب  العاملي  الي�م  هذا  لإحياء  املربجمة  الن�ساطات 
تقدمي،  مراحلها  بجميع  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  جميع 
املـــادة  ــخ  ــاري ت حـــ�ل  منــ�ذجــيــة  ت�جيهية  ــرة  ــذك م
اإىل  اإ�سافة  التاريخي،  تط�رها  و�سريورة  واأهميتها 
واأ�ساتذة  مفت�س�  ين�سطها  ميدانية  حما�سرات  تنظيم 
وتنفيذا  اآخر  جانب  من   . الخت�سا�س.«  واأهل  املادة 
امر  الــذي  واجع�ط  حممد  الرتبية  وزيــر  لتعليمات 
التعليمية  املراحل  يف  للمتمدر�سني  املجال  ُيفتح  اأن 
طاقاتهم  بتفجري  ت�سمح  بن�ساطات  للقيام  الثالث  
باأن�سطة  الرتقاء  خالل  من  والعلمية،  الإبداعية 
الإيقاظ وتثمني بيداغ�جية الإيقاظ. كما اأمر ال�زير 
التالميذ  لفائدة  وطنية  علمية  تظاهرة  بتنظيم 
م��س�عها �سعار الي�م العاملي« الريا�سيات يف كل مكان«، 
وتخ�س تالميذ المتياز يف هذه املادة مل�ست�يات ال�سنة 
مت��سط  الرابعة  ال�سنة  من  بداية  ابتدائي  اخلام�سة 
والثالثة ثان�ي ل�سعب )الريا�سيات والتقني الريا�سي 
والعل�م التجريبية(. جتدر الإ�سارة اإىل ان التظاهرة 
لتكرمي  فر�سة   2020 مار�س   14 ال�سبت  ي�م  �ستختتم 

الفائزين الأوائل.                                  ي��سف بن فا�سل



هذه الصحيفة تم تحميل 
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