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�سباب �سيدي عقبة بب�سكرة يحتجون ويغلقون مركز توزيع ا�سميدال
جمهولون يقتلون عامال ب�سركة 

�سوناطراك بحا�سي م�سعود

اأحزاب ت�سغط لفتح 
حوار وطني �سامل حول 

منط نظام احلكــــم

املراأة ال�سوفيـة 
.. وحتديـــات 

الع�ســــــــر

اعتربوه �شرطا �شروريا قبل ت�شكيل 
جلنة تعديل الد�شتور

املنتدى الثقايف يناق�ض يف عيد املراأة :

اأحالم: املراأة مازالت تعاين رغم ما حققته من مكا�شب • امل�شت�شارة 

03

20

مواطنون وجتار يحتجون ويغلقـون 
الطريــق بحا�سي بحبح باجللفــــــة

فيما موظفو"ال�شبكة الجتماعية " يف وقفة احتجاجية يف اأفلو 

فجرها من�شب �شائق ، بطاقات القامة ومدة الت�شغيل

20

جتنيد 11 األف �سيدلية لتوعية املواطنني من فريو�س كورونا
03

واملجتمع"  "املخدرات 
حمور ملتقى وطنــــــي 

بجامعة حمه خل�سر

مدير الوكالة الوالئية للت�سغيــــل: 

توظيف 1469 بطاال 
منذ تن�سيبي على راأ�س 

القطـــــــــــــــاع

اأزمة املياه تت�ساعف بحي 
الفتح بتب�سب�ست

�سباب بني ثور 

االأخ�سرية توقف زحف 
غزالن ال�سحراء والهجوم 
ي�ساهم يف ت�سييع النقاط 

الــــــوادي

ريا�شـــة

ورقلة

تقرت

ا�شتدعاء 31 موقوفا للمحاكمة 
يوم 26 افريل القادم

مديرية االأمن الوطني 
تكذب خرب ا�ستخــدام 
القوة �سد املتظاهرين

�ض 07

�ض  13

�ض 06

�ض 06

07

وزير املجاهدين ي�شيد بن�شال املراأة اجلزائرية عرب التاريخ

تبون يعلن عن اإن�ساء جائزة 
وطنيــة للمراأة املبدعــة

م�سغرة بقرو�س  بالبيت  املاكثة  املراأة  م�ساعدة  نحو  تتجه  • ال�سلطات 

التجارة يف  تن�شط  امراأة  األف   160 من  • اأزيد 
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 ال�سجن ل�سابني رموا
 �سرطيا من املركبة

ليتواين يحب�س زوجته
 يف احلمام خوفا من 

اإ�سابتها بكورونا

باجلزائر  اأحممد  �شيدي  حمكمة  اأ�شدرت 
نافذا  حب�شا  �شنوات   4 عقوبة  العا�شمة 
حق  يف  مالية  غرامة  دينار  األف  و500 
مركبة  �شطح  من  �شرطيا  رموا  �شابني 
تابعة لل�شرطة.وال�شابان هما “هـ.ز” “38 
املتواجدان  �شنة”   28“ ي”  “�ض.  و  �شنة” 
رهن احلب�ض باملوؤ�ش�شة العقابية احلرا�ض 
القتل  حماولة  بتهمة  متابعتهما  متت 
على  بالعنف  العتداء  جنحة  و  العمدي 

رجال القوة العمومية.
تعود تفا�شيل الق�شية بعد انت�شار تداول 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عرب  فيديو 
ُيظهر �شابني يعتديان على �شرطي خالل 
اإحدى م�شريات اجلمعة يف �شاحة الربيد 
اجلمهورية  وكيل  التم�ض   املركزي.و 
�شنوات   5 عقوبة  ت�شليط  �شابق  وقت  يف 

حب�شا نافذا يف حق املتهمني.

الربيطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ك�شفت 
اأن رجال ليتوانيا حجز زوجته يف احلمام 
بفريو�ض  اإ�شابتها  من  خماوف  ب�شبب 
كورونا بعد اأن قابلت امراأة �شينية و�شلت 
الرجل  زوجة  ات�شلت  اإيطاليا.و  من 
يف  ال�شقة  اإىل  هرعت  التي  بال�شرطة، 
ميل".و  لـ"ديلي  وفقا  فيلنو�ض،  العا�شمة 
"الت�شاور عرب  اإنه حب�شها بعد  قال الزوج 
جتنب  كيفية  حول  الأطباء"،  مع  الهاتف 
املحلية.ومع  لل�شرطة  وفقا  الإ�شابة، 
املراأة  توجه  مل  و  عليه  ُيقب�ض  مل  ذلك، 
لختبار  خ�شعت  حيث  �شده،  اتهامات  اأي 
النتيجة  كانت  و  احرتازي،  اإجراء  يف 
اإل  ليتوانيا  تبلغ  مل  الآن،  حتى  �شلبية.و 
عن حالة واحدة من املر�ض الفتاك، الذي 

يكت�شح الكرة الأر�شية.
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اإغالق احلرمني ال�سريفني 
بعد انتهاء �سالة الع�ساء

حجز م�سروبات كحولية 
مموهة بفاكهة الربتقال

 يف اجللفة

اإليها  الواردة  االأ�سئلة  اأهم  "غوغل" تك�سف 
بخ�سو�س "كورونا" واإجاباتها

احلرقة تراجع  يف  "كورونا" يت�سبب 

احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�ض  اأكد 
عبد  الدكتور  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد 
اأن  ال�شدي�ض  العزيز  عبد  بن  الرحمن 
انتهاء  بعد  ال�شريفني  احلرمني  اإغالق 
فتحهما  واإعادة  ب�شاعة  الع�شاء  �شالة 
ا�شتكمالاً  ياأتي  ب�شاعة  الفجر  �شالة  قبل 
والتدابري  الحرتازية  لالإجراءات 
ملنع  اململكة  بها  تقوم  التي  الوقائية، 
انت�شار فريو�ض »كورونا امل�شتجد، ولإبقاء 
بيئة احلرمني ال�شريفني مثالية منوذجية 

خالية من الأمرا�ض والأوبئة.

كمية  حجز  من   ، باجللفة  م�شالح  متكنت 
 3384 بـ  تقدر  الكحولية  امل�شروبات  من 
وحدة، خمباأة و�شط فاكهة الربتقال، على 
من�شور  ح�شب  جاك،  نوع  من  �شاحنة  منت 
ذات  واأ�شاف  للجمارك،  العامة  للمديرية 
اأنه مت تقدمي املتهم للعدالة  اإىل  امل�شدر، 
بغر�ض اإمتام اإجراءات املتابعة الق�شائية.

القاتل،  كورونا  فريو�ض  انت�شار  و�شط 
املر�ض،  حول  املعلومات  يف  ت�شليل  يحدث 
اأهم  عن  "غوغل"  �شركة  ك�شفت  لذلك 
الأ�شئلة التي يطرحها النا�ض حول الوباء.
وفيما يلي بع�ض اأهم الأ�شئلة مع اإجاباتها:

ما الفرق بني الفريو�س التاجي و 
االإنفلونزا؟

وال�شعال  احلمى  التاجي  الفريو�ض  ي�شمل 
و�شيق التنف�ض، وقد تظهر الأعرا�ض بعد 

لالإ�شابة. التعر�ض  من  يوما   14 اإىل   2
ال�شعور  اأو  احلمى  فت�شمل  الإنفلونزا  اأما 
احللق،  والتهاب  وال�شعال،  بالق�شعريرة، 
يف  واآلم  ان�شداده،  اأو  الأنف  و�شيالن 
اأو  والتقيئ  والتعب،  وال�شداع،  اجل�شم، 
الإنفلونزا  حتدث  ما  وغالبا  الإ�شهال. 

فجاأة.
التاجي  الفريو�ض  اأعرا�ض  تبداأ  قد 
اأن  ميكن  ولكن  خفيف  ب�شكل  والإنفلونزا 

يكون املر�شان مميتني.

ما الذي يجب اأن اأحتفظ به يف 
حالة تف�سي املر�س؟

يقول خرباء �شل�شلة التوريد اأنه ل توجد 
الطوارئ  اإمدادات  بعد  للتخزين  حاجة 

وال�شروريات املو�شى بها ملدة 14 يوما.
الأ�شا�شية  الإمدادات  بع�ض  اإليك  ولكن 
اأي  يف  املنزل  يف  بها  الحتفاظ  يجب  التي 
واجلافة.  املعلبة  الأطعمة  طارئة:  حالة 
مثل  لديك  املف�شلة  الأطعمة  تكون  قد 
اأي�شا.  مريحة  ال�شوكولتة  اأو  الرقائق 
غ�شيل.  ومنظفات  لليدين  ومعقم  �شابون 
الأمر.  لزم  اإذا  وحفا�شات  تواليت  ورق 
الطبية  الو�شفات  من  يوما   30 توفري 

والأدوية التي ت�شتخدمها بانتظام.
كما اأنه يف�شل احل�شول على بع�ض و�شائل 
واألعاب  والبطاقات  الكتب  مثل  الرتفيه 

الطاولة.

تعرف قوارب املوت املتدفقة على ال�شفة 
الأ�شبوعني  يف  املتو�شط  من  الأخرى 
ح�شب  ملحوظا  تراجعا  الأخريين 
ال�شباب  الر�شمية ب�شبب عزوف  البيانات 
»خل�شة«  الإبحار  عن  الفرتة  هذه  يف 
اإيطاليا  يف  املنت�شر  كورونا  من  خوفا 
 107 وفاة  �شجلت  التي  باخل�شو�ض. 

م�شابني بالفريو�ض.

جمموعة من ال�شباب من بني ثوربورقلة  ي�شعدون فوق 
حمطة بنزين   ويطالبون بالعمل. 

صـــورة و تعــليق 
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تبون يعلن عن اإن�ساء جائزة وطنية للمراأة املبدعة

ال�سلطات تتجه نحو م�ساعدة املراأة املاكثة 
بالبيت بقرو�س م�سغرة

لوؤي ي
--------------------

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  واأعلن 
جائزة  اإن�شاء  عن  الأح��د،  اأم�س  تبون 
وطنية موجهة للمراأة اجلزائرية املبدعة 
الرئي�س تبون  يف �شتى املجالت.وقال 
حفل  على  اإ�رشافه  خالل  له  كلمة  يف 
للمراأة  العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�شبة 
اأن  الكرمية  املنا�شبة  بهذه  "ي�شعدين 
اأعلن عن اإن�شاء اجلائزة الوطنية للمراأة 
املبدعة املوجهة لحتفاء �شنوي بالن�شاء 
اجلزائريات املبدعات املتميزات يف كل 

بجهودهن  اعرتافا  وذل��ك  املجالت، 
لهن على  وتثمينا لإجنازاتهن وحتفيزا 
�شق طريقهن بكفاءة وجدارة يف �شتى 
املجالت".كما اغتنم رئي�س اجلمهورية 
املبدعة  بامل�شاهمات  لالإ�شادة  املنا�شبة 
بناء  يف  اجلزائرية  للمراأة  واملتميزة 
الدولة اجلزائرية اجلديدة والدفاع عليها 
"ل  تبون  الرئي�س  و�شيانتها.واأ�شاف 
وقفة  اليوم  معكن  اأق��ف  اأن  يفوتني 
الوعي  وم�شتوى  لل�شجاعة  تقدير 
امل��راأة  بها  حتلت  ال���ذي   ال�شيا�شي 
التاريخية  الوطنية  الهبة  يف  اجلزائرية 

مع  جنب  اإىل  جنبا  ووقوفها  ال�شلمية، 
الرجل". وقال رئي�س اجلمهورية  اأخيها 
لبناء  برناجمي  يف  تعهدت  قد  "كنت 
وال�شعب  الله  اأمام  اجلديدة  اجلمهورية 
حتقيق  على  ت��ف��ان  بكل  اأع��م��ل  اأن 
املبارك،  ال�شعبي  احل��راك  طموحات 
وعلى امل�شي معا اإىل تغيري دميقراطي 
دميقراطية  جمهورية  لبناء  �شامل، 
تكون  ومزدهرة،  وعادلة  قوية  جديدة 
واملواطنني  امل��واط��ن��ات  جلميع  فيها 
مكانتهّن امل�شتحقة، يف كنف الت�شامن 
وتكافئ الفر�س والعدالة الجتماعية، 

التي  املمار�شات  عن  بعيدا 
لول  الدولة،  باأ�ش�س  تع�شف  كادت 
اجلي�س  على  والتفافه  ال�شعب  وعي 
وجدد  العامل".   اأبهر  التحام  اأروع  يف 
املراأة  بالعمل على متكني  التزامه  تبون 
حقوقها  وتعزيز  و�شعها،  وحت�شني 
العنف،  اأ�شكال  كل  من  وحمايتها 
مهامها  وت�شهيل  ومرافقتها،  ودعمها 
واإدارة  الأطفال  وتربية  الأمومة  يف 
اأكد  املهنيةو  وم�شوؤوليتها  البيت، 
لتعزيز  اآليات  اإن�شاء  اجلمهورية  رئي�س 
مبادراتها ون�شاطاتها وترقيتها، خا�شة 
والنائية.واأ�شاف  الريفية  املناطق  يف 

املراأة  يقت�شي م�شاعدة  "الواجب  تبون 
املاكثة بالبيت بقرو�س م�شغرة، متكنها 
والإبداع،  اخللق  يف  مواهبها  اإبراز  من 
ال�رشائية،  قدرتها  تتح�شن  حتى 
بنفقات  اأف�شل  ب�شكل  وتتكفل 
العائلة".وجرت مرا�شم احلفل بح�شور 
وممثلني  احلكومي  الطاقم  من  اأع�شاء 
املعتمد  الدبلوما�شي  ال�شلك  ع��ن 
ن�شوية  وج��وه  جانب  اإىل  ب��اجل��زائ��ر، 
جمالت  يف  تن�شط  واأخرى  �شيا�شية 
القت�شاد والإعالم، ف�شال عن ممثالت 

عن احلركات النقابية واملجتمع املدين.

فتح  ل�شالح  �شيا�شية  اأحزاب  رافعت 
احلكم  نظام  نوع  حول  وطني  حوار 
الد�شتور،  تعديل  نحو  التوجه  قبل 
م�شددة على �رشورة تنظيم  انتخابات 

يف ظل قوانني جديدة.
مو�شى  الوطنية،  اجلبهة  رئي�س  ودعا 
تواتي، اإىل فتح حوار وطني لختيار 
يريده  ال��ذي  ال�شيا�شي  النظام  منط 
خمت�شة  جلنة  ت�شكيل  قبل  ال�شعب 

تتكفل ب�شياغته.
لندوة  افتتاحه  خالل  له  كلمة  ويف 
الو�شط، قال  لروؤ�شاء مكاتب  جهوية 
وطني  ح��وار  فتح  يجب  اأن��ه  تواتي 
الذي  ال�شيا�شي  النظام  منط  لختيار 
اإىل  بعدها  للذهاب  ال�شعب،  يريده 
ل�شياغة  خمت�شة  جلنة  ت�شكيل 
اإىل  واح��د،  اآن  يف  داعيا  الد�شتور، 
تطلبه  م��ا  اإىل  ال�شماع  ����رشورة 
ال�شتجابة  يف  تاأخر  وعدم  امل�شريات 

اإىل مطالبها.
�رشورة  على  امل�شوؤول  ذات  و�شدد 
ل  حم�س  جزائري  د�شتور  �شياغة 
ي�شتطيع  ال�شابقة  الد�شاتري  ي�شبه 
متطلبات  اإىل  قال،  كما  ال�شتجابة، 
من  البالد  ويخرج  اجلزائري  ال�شعب 

الأزمة التي تعي�شها.

جمتمع  حركة  رئي�س  جدد  جانبه  من 
بوهران  مقري  ال��رزاق  عبد  ال�شلم 
م�����ش��ان��دة احل��رك��ة ل��الإ���ش��الح��ات 
النتخاب  قانون  وتعديل  الد�شتورية 
"نزيهة  انتخابات  اإىل  التوجه  ثم 

و�شفافة".
لقاء  خالل  كلمته  يف  مقري  واأب��رز 
الغرب  جلهة  احلركة  لهياكل  جهوي 
قبل  احلركة  قدمته  الذي  القرتاح  اأن 
"ال�رشوع يف الإ�شالحات  احلراك هو 
الد�شتورية وتعديل قانون النتخابات 
نزيهة  انتخابات  اإىل  التوجه  ث��م 
اقرتاح  مع  توافق  ما  وهو  و�شفافة 
اأنه  اإىل  م�شريا  اجلمهورية"،  رئا�شة 
"لن تكون انتخابات اإل يف ظل وجود 

د�شتور جديد وقوانني جديدة".
ال�شلم  جمتمع  حركة  رئي�س  واأك��د 
الفر�شة  "اإعطاء  ����رشورة  على 
ذلك  يف  مبا  الد�شتورية  لالإ�شالحات 
الذهاب  ثم  النتخابات  قانون  تعديل 
انتخابات حرة ونزيهة و�شفافة"،  اإىل 
فر�شة  يف  دخلت  "اجلزائر  اأن  مربزا 

لالنتقال الدميقراطي".
على  مقري  اأك��د  اأخ���رى،  جهة  من 
ال�شيا�شية  الأحزاب  "حتويل  �رشورة 
للجزائر  القادة  لتاأهيل  مدار�س  اإىل 

واىل معدن للرجال والن�شاء الوطنيني 
على  القادرين  املنا�شلني  الأك��ف��اء 
وتنميته  الوطن  ه��ذا  اأع��ب��اء  حتمل 
اإىل  لالنطالق  من�شات  اإىل  ولي�س 

امل�شالح ال�شخ�شية وال�شيقة".
الهدف  اأن  املتحدث  ذات  واع��ت��رب 
لهياكل  اجلهوية  امللتقيات  هذه  من 
للن�شال  معنى  "اإعطاء  هو  احلركة 
احلزبي واإعالء �شاأن العمل ال�شيا�شي 
على  وامل�شاعدة  وامل�شاهمة  واحلزبي 
ا�شتقرار العمل ال�شيا�شي يف اجلزائر".
حلزب  العام  الأم��ني  اأك��د  ذل��ك  اإىل 
�شامل  بن  كمال  اجل��زائ��ري  التجديد 
ال�شيا�شية  ت�شكيلته  م�شاهمة 
م�شار  يف   " وبناءة  "قوية  مبقرتحات 
التو�شل  اأجل   من  الد�شتور  تعديل 
فيها  تكر�س  جديدة  جزائر  بناء  اىل 
والعدالة  احلقيقية  الدميقراطية  مبادئ 

وامل�شاواة بني جميع �رشائح املجتمع.
التجديد  حل��زب  العام  الأم��ني  ودع��ا 
اأ�شغال  يف  له  كلمة  يف  اجل��زائ��ري 
للحزب  الأول  ال��وط��ن��ي  امللتقى 
من  املجتمع  يف  الفاعلني  جميع 
اىل  م��دين  وجمتمع  و�شباب  نخب 
جديدة  واأفكار  مبقرتحات  "امل�شاهمة 
تعديل  م�شار  يف  ومو�شوعية،  

بناء  من  التمكن  اأجل  من  الد�شتور 
العدالة  وحتقيق  والقانون  احلق  دولة 

وامل�شاوة".
واأعرب امل�شوؤول ذاته عن اأمله يف اأن 
يكون هذا الد�شتور املعدل "متكامال 
وقويا ير�شى به كل اجلزائريون، من 
ال�شلبية  للممار�شات  حد  و�شع  اأجل 
الفردي  واحل��ك��م  ال�شابق  للنظام 
واملح�شوبية  الف�شاد  ومكافحة 

وتكري�س العدالة وامل�شاواة".
اىل  الوقت  نف�س  يف  �شامل  بن  ودعا 
القوانني  خمتلف  "تعديل  ���رشورة 
النتخابات  قانوين  ل�شيما  الخرى 
يف  ال�شباب  واإ����رشاك  واجلمعيات، 
يف  وا�شهامه  ال�شيا�شي  الن�شاط 
الف�شاد  ومكافحة  امليادين  خمتلف 
املال  واإبعاد  ال��ذمم  و���رشاء  والتزوير 
ال�شيا�شي"،  الن�شاط  من  الفا�شد 
بناء  يف  امل�شاهمة  على  م�����ش��ددا 
موؤ�ش�شات قوية لتحقيق التوازن بني 
ال�شلطات والتكفل مب�شاكل املواطنني 
املجال  وتقوية  الرقابة  اأجهزة  وتعزيز 
الكفاءات،  ب��اإ���رشاك  القت�شادي 
املقيمة  اجلزائرية  اجلالية  من  ل�شيما 

باخلارج".
لوؤي ي

اأحزاب ت�سغط يف اجتاه فتح حوار وطني �سامل حول منط نظام احلكم
اعتربوه �سرطا �سروريا قبل ت�سكيل جلنة لتعديل الد�ستور

كرم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأم�س �سيدات جزائريات من خمتلف واليات الوطن، مبنا�سبة اليوم العاملي 
للمراأة.وقدم تبون، �سهادات تقديرية، لن�ساء جزائريات مبدعات كل يف جمالها، تكرميا لهن يف يومهن العاملي.

 اإثر انفجار لغم تقليدي ال�سنع

ا�ست�سهاد ع�سكريني 
برتبة عريف 
متعاقد بال�سلف

اأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن 
ا�شت�شهاد ع�شكريني برتبة عريف 

متعاقد اإثر انفجار لغم تقليدي ال�شنع 
ببني بوعتاب بولية ال�شلف.

.وجاء يف بيان الوزارة اأنه "خالل 
عملية بحث ومت�شيط، نفذتها مفرزة 

للجي�س الوطني ال�شعبي مبنطقة 
بني بوعتاب بال�شلف، واإثر انفجار 

لغم تقليدي ال�شنع ا�شُت�شهد، اأم�س، 
ع�شكريان برتبة عريف متعاقد، 

ويتعلق الأمر بكل من بالل بو�شكاية 
وبادي�س نوا�رشية".وتقدم  اللواء 
ال�شعيد �شنقريحة، رئي�س اأركان 
اجلي�س الوطني ال�شعبي بالنيابة 

بخال�س التعازي واملوا�شاة لأ�رشة 
ال�شهيدين وذويهما، موؤكدا على اأن 
اجلي�س الوطني ال�شعبي �شيوا�شل 

دون هوادة جهوده مهما كانت 
الت�شحيات يف مالحقة فلول هوؤلء 

املجرمني، والق�شاء عليهم اأينما وجدوا 
عرب كامل الرتاب الوطني دون هوادة.

 لوؤي ي

جتنيد 11 األف �سيدلية لتوعية املواطنني من فريو�س كورونا  
  اإعادة املري�س الهارب اإىل احلجر ال�سحي مب�ست�سفى بوفاريك

وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ت�شجيل  عن  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
كورونا  بفريو�س  موؤكدة  جديدة  حالة 
العدد  ب��ذل��ك  لريتفع  )كوفيد19-( 
من  م��وؤك��دة  حالة   20 اإىل  الإج��م��ايل 
بينهم 17 حالة تنتمي اإىل نف�س العائلة.
الأح��د  اأم�س  ال�شحة  وزارة  واأك��دت 
مت  التي  اجلديدة  احلالة  اأن  لها،  بيان  يف 
اأقامت  جزائرية  برعية  تتعلق  ت�شجيلها 
اأنه  البيان  اأكد  اأخرى،  جهة  باإ�شبانيا.من 
خرج  ال��ذي  ال�شخ�س  و�شع  اإع��ادة  مت 
تظهر  مل  وال��ذي  ال�شحي  احلجر  عن 
م�شت�شفى  اإىل  املر�س،  اأعرا�س  عليه 
بوفاريك وهو الآن حتت املراقبة الطبية.

وتف�شي  ا�شترياد  خطر  من  احلد  وق�شد 
وزارة  تن�شح  ال��ع��امل��ي،  ال��وب��اء  ه��ذا 
ال�شحة املواطنني اجلزائريني امل�شطرين 
الوباء  هذا  ن�شاط  بلدان  اإىل  للذهاب 
لل�رشورة  اإل  رحالتهم  يوؤجلوا  اأن 
التدابري  كل  اتخاذ  وعليهم  الق�شوى 
ال�شياق  العدوى.ويف  لتفادي  الوقائية 
لل�شيادلة  اجلزائرية  النقابة  اأطلقت  ذاته 
للمتعاملني  الوطني  والحت��اد  اخلوا�س 
امل�شنعني  ي�شم  ال��ذي  ال�شيدلة  يف 
واملخابر املحلية حملة حت�شي�شية وا�شعة، 
من�شورات  توزيع  تت�شمن  ه���ذا...و 
ومطويات على جميع ال�شيدليات عرب 
العمومية  ال�شحة  وف�شاءات  الوطن 

حول  طبية  واإر�شادات  تعليمات  حتمل 
هذا  كورونا.ويف  فريو�س  من  الوقاية 
اجلزائرية  النقابة  رئي�س  ك�شف  ال�شياق 
اأن  بلعمري  م�شعود  اخلوا�س  لل�شيادلة 
الرتاب  عرب  منت�رشة  �شيدلية  األف   11
الوطني �شتتكفل بتوعية املواطنني من 
والوقاية  اأجل مكافحة فريو�س كورونا 
منه.من جهته اأمر وايل برج بوعريريج، 
حممد بن مالك، بالتوقيف الفوري  ملدير 
املوؤ�ش�شة ال�شت�شفائية بوزيدي خل�رش.
بوعريريج  برج  لولية  بيان  يف  وجاء 
"على اإثر الزيارة امليدانية الفجائية لوايل 
ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  اإىل  الولية، 
بوزيدي خل�رش، وقف الوايل على عديد 

التحفظات".واأ�شاف البيان "قدم الوايل 
اأوامر �شارمة، لرفعها يف مدة وجيزة".
ومعاينة  للتفتي�س  جلنة  ال��وايل  واأوف��د 
تنفيذ تعليماته، حيث وقفت على  مدى 
حال امل�شت�شفى، ولحظت عدم رفع هذه 
النقائ�س والتحفظات، اإذ مل يلتزم مدير 

امل�شجلة. التحفظات  برفع  امل�شت�شفى 
بوعريريج،  ب��رج  وايل  اأم���ر  وعليه 
املوؤ�ش�شة  ملدير  ال��ف��وري   بالتوقيف 
ح�شبما  خل�رش  بوزيدي  ال�شت�شفائية 

اأكده نف�س البيان.
لوؤي ي
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اإيداع اأزيد من 120 طلب براءة اخرتاع �سنة 2019
حممد علي 

-----------------
على  له  تدخل  يف  بلمهدي  اأو�شح  و 
امللكية  ح��ول  حت�شي�شي  ي��وم  هام�س 
املخرتعات  الن�شاء  ل�شالح  ال�شناعية 
العاملي  اليوم  مبنا�شبة  املعهد  نظمه 
على  احل�شول  طلبات  عدد  اإن  للمراأة، 
انخف�س  قد   2019 �شنة  املودعة  براءة 
ت�شجيل  مت  حيث   2018 ب�شنة  مقارنة 

ايداع 145 طلبا.
التي  الن�شاط  قطاعات  ب��ني  م��ن  و 
اخرتاع،  براءات  ايداع  مو�شوع  كانت 
الوطني  للمعهد  العام  املدير  اأ�شار 
لقطاع  ال�شناعية  للملكية  اجلزائري 
ال�شيدلنية  املنتجات  و  اللكرتونيك 
امليكانيك، مرتقبا  و  �شبه �شيدلنية  و 
يف هذا ال�شاأن ارتفاعا يف عدد الطلبات 

�شنة 2020 مقارنة بال�شنة الفارطة.
و اأكد يقول يف هذا ال�شدد اأن الهتمام 
املبتكرون  و  الباحثون  يوليه  ال��ذي 
و  ال�شناعية  امللكية  حلماية  اجلزائريني 
حلماية اأفكارهم من �شاأنه امل�شاهمة يف 

ارتفاع طلبات الرباءة هذه ال�شنة.
اإطالق  اإىل  نف�شه  امل�شوؤول  اأ�شار  و 
درا�شة قريبا لإح�شاء الن�شاء املبتكرات 
ال�شعيد  على  امل�شجلة  ال���رباءات  و 

اهتمام  جمالت  حتديد  كذا  و  الدويل 
هذه الفئة.

اخلارجي  املكتب  مدير  اأكد  جهته،  من 
الفكرية  للملكية  الدولية  للمنظمة 
احمد  �شالك  حممد  ال�شيد  باجلزائر، 
مل�شاهمة  ال��دويل  "املعدل  اأن  عثمان 
باملائة   33 يقارب  البتكار  يف  الن�شاء 
وفقا للرباءات املودعة منذ �شنة 2015 
على م�شتوى املنظمة الدولية للملكية 

الفكرية".
و اإذ رافع من اأجل م�شاهمة اأكرب للن�شاء 
املتدخل  اقرتح  البتكار،  جمالت  يف 
ذاته الجتاه نحو تعليم الفروع العلمية 
بالن�شبة  التمويل  منح  ت�شهيل  و 

للم�شاريع الن�شوية.
اأما رئي�شة جمعية الن�شاء يف القت�شاد 
الأخ�رش، قادة تواتي كرمية فقد اأبرزت 
اأن هذا اللقاء �شي�شمح للن�شاء املقاولت 

بعر�س جتاربهن الناجحة.
و تعمل هذه اجلمعية التي اأن�شئت �شنة 
املقاولت  الن�شاء  مرافقة  على   2013
خالل  من  البيئة  قطاع  يف  العامالت 
عن  ف�شال  تكوينية،  دورات  تنظيم 

اأن�شطة حت�شي�شية و توجيهية.
ال�شيد  تقول  دور جمعيتنا،  يكمن  كما 
على  الن�شاء  م�شاعدة  يف  تواتي،  قادة 

جتاوز ال�شعوبات املهنية و الجتماعية 
و العقليات البالية.     

م�شوؤولة  ���ش��ارة،  طالبي  قالت  و، 
ت�شتغل  نا�شئة  موؤ�ش�شة  اإين"،  "جينيو 
املنتجات  تثمني  اإع����ادة  جم���ال  يف 
تقدمت  الذي  امل�رشوع  اإن  ال�شناعية، 
يف  يتمثل  املعهد  لدى  اخرتاعه  برباءة 
تخفي�س ا�شتعمال مادة البال�شتيك يف 

ال�شناعات الغذائية.
اخل�شو�س  هذا  يف  تقول  اأو�شحت  و 
اأواٍن  ل�شناعة  القمح  نخالة  "ا�شتعملنا 
هذه  �شت�شاعد  احليوي.  للتحلل  قابلة 
امل��واد  ا�شتعمال  تخفي�س  يف  امل��ادة 
امل�رشة بالبيئة على غرار البال�شتيك".

اأما موؤ�ش�شة ال�رشكة النا�شئة )�شمارت 
طورت  فلقد  عي�شى  لكحل  ف��ارم(، 

م�رشوع تكنولوجي يتمثل يف �شناعة 
ي�شمح  للمربيني  موجه  ذك��ي  ط��وق 
برتقب فرتة التكاثر عند الأبقار و كذا 

الأمرا�س التي ميكن اأن تتعر�س لها.
للن�شاء  فر�شة  اللقاء  �شكل  و  ه��ذا 
التح�شي�شي  اليوم  هذا  ح�رشن  اللوتي 
خمتلف  لإثارة  ال�شناعية  امللكية  حول 

ال�شعوبات التي تعرت�شهن.

2019، ح�سب ما اأكده املدير العام للمعهد، عبد احلفيظ بلمهدي. 120 طلب براءة اخرتاع مقدمة من طرف جزائريني خالل �سنة  �سجل املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�سناعية ما ال يقل عن 

املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�سناعية يوؤكد:

العدد
1947

الطيب  امل��ج��اه��دي��ن،  وزي���ر  ك��رم 
بقطاعه،  العامالت  الن�شاء  زيتوين، 
ال��ي��وم  مبنا�شبة  رم���زي  ح��ف��ل  يف 
املنا�شبة،  بهذه  للمراأة.و  العاملي 
بن�شالت  املجاهدين،  وزير  اأ�شاد 

التاريخ. عرب  اجلزائرية  املراأة 
بهذه  له  كلمة  يف  زيتوين  ق��ال  و 
للمراأة،  العاملي  العيد  اأن  املنا�شبة، 
ت�شمح  ت��اري��خ��ي��ة  حم��ط��ة  ي��ع��د 
العامل  يف  املراأة  بن�شالت  بالقتداء 

خا�شة. اجلزائرية  و 
كان  امل���راأة  اأن  ال��وزي��ر،  اأ���ش��اف  و 
امل��ق��اوم��ة  خ��الل  عظيم  دور  ل��ه��ا 
ال��وط��ن��ي��ة  احل��رك��ة  و  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

و  ال��ك��ربى،  التحريرية  وال��ث��ورة 
فدائية  و  جماهدة  و  منا�شلة  كانت 

ممر�شة. و 
العامالت  الن�شاء  زيتوين،  دعا  و 
م�شتوى  يف  يكّن  اأن  اإىل  بالقطاع، 
ه���ذه ال��ن�����ش��الت خل��دم��ة اأرام���ل 
ذوي  و  امل��ع��ط��وب��ني  و  ال�����ش��ه��داء 
املرحلة  يف  دورهن  لعب  و  احلقوق، 

للجزائر. خدمة  احلالية 
تعي�س  اجلزائر  اأن  الوزير،  اأورد  و 
جميعا  منا  تتطلب  جديدة،  مرحلة 
و  التحديات  م�شتوى  يف  نكون  اأن 

عاتقنا. على  امللقاة  امل�شوؤولية 
ق/و

حكار يوؤكد: 

ب��ل��غ ع���دد ال��ن�����ش��اء امل�����زاولت 
ل���ل���ن�������ش���اط���ات ال���ت���ج���اري���ة  
�شهر  نهاية  يف  160.908ن�شاء، 
باملائة  9ر7  بن�شبة   2020 فرباير 
الطبيعيني  الأ�شخا�س  جمموع  من 
3ر6  و  التجاري  بال�شجل  امل�شجلني 
املعنويني  الأ�شخا�س  من  باملائة 
ح�شب  ل�����رشك��ات(،  )م�����ش��ريات 
لل�شجل  الوطني  للمركز  ح�شيلة 

التجاري.
تاجرا   2.072.013 جمموع  فمن 
نهاية  التجاري  بال�شجل  م�شجال 
الن�شاء  متثل  الفارط،  فيفري  �شهر 
 147.928 ،منه   160.908 ع��دد 
�شخ�شا   12.980 و  طبيعيا  �شخ�شا 
ح�شب  ل�رشكات(،  )م�شريات  معنويا 
الهيئة  ه��ذه  من  /واج/  علمته  ما 
العاملي  باليوم  الح��ت��ف��ال  ع�شية 

ة. للمراأ
لل�شجل  الوطني  املركز  اأو�شح  و 
و  احلرف  و  احلرة  املهن  اأن  التجاري 
بعني  توؤخذ  مل  التقليدية  الن�شاطات 
باإجراءات  موؤطرة  لكونها  العتبار 

خا�شة. تنظيمية  و  قانونية 
بالعدد  مقارنة  اأنه  املركز  اأ�شار  و 

مليون  9ر43  ( لل�شكان  الجمايل 
م�شجلة  تاجرة  امراأة  فهناك  ن�شمة( 
 272 ل��ك��ل  ال��ت��ج��اري  بال�شجل 

. كنا �شا
ح�شب  بالتوزيع  يتعلق  فيما  ام��ا 
يف  اجلزائر  ولي��ة  تاأتي  الوليات، 
امراأة   17.812 ب  الوليات  مقدمة 
املجموع  من  باملئة  1ر11  اي  تاجرة 
التي  وهران  ولية  تليها  الوطني، 
بن�شبة  تاجرة  امراأة   10.420 حت�شي 
ب�  وزو  تيزي  ولية  ثم  باملائة،  5ر6 
باملائة،  7ر3  اأي  ة،  ام���راأ  5.979
بن�شبة  ق�شنطينة  بولية  متبوعة 
تن�شط  امراأة   5.859 ب�  باملائة  6ر3 

التجاري. القطاع  يف 
الغالبة  العمرية  الفئة  بخ�شو�س  و 
يف  النا�شطات  الأعمال  ن�شاء  على 
هي  الطبيعيني  ال�شخا�س  اط��ار 
39- بني  عمرها  ترتاوح   التي  تلك 
على  بن�شب   ،49-58 و  �شنة   48
89ر24  و  باملائة  62ر25  التوايل 

ئة. ملا با
-ي�شيف  الن�شاط  قطاع  حيث  من  و 
التاجرات  الن�شاء  فاإن  امل�شدر-  ذات 
خا�شة  ين�شطن  طبيعي(  )�شخ�س 

75ر48  ( التجزئة  جت��ارة  جمال  يف 
املتعلقة  الن�شاطات  يف  ثم  باملائة(، 
باملائة(  74ر38  ( اخلدمات  و  بالنقل 

باملائة(. 04ر9  ( ال�شلع  اإنتاج  و 
حُت��ْزن    اللوتي  الن�شاء  تن�شط  و 
يف  اأ�شا�شا  املعنوي  ال�شخ�س  �شفة 
باملائة(،  39ر40  ( اخلدمات  قطاعات 
07ر26  ( ال�شلع  انتاج  ن�شاطات 
باملائة(،  87ر14  ( ال�شترياد  باملائة(، 
ثم  باملائة(،  38ر9  ( باجلملة  التجارة 

باملائة(. 32ر7  ( بالتجزئة  التجارة 
الن�شاء  عدد  بلغ  اأخ��رى،  جهة  من 
لل�شجل  الوطني  باملركز  العامالت 
3ر39  متثل  ام��راأة   613 التجاري 
 1.561 ( العمال  جمموع  من  باملائة 
على  تن�شطن   152 منهن  عونا(، 
8ر24  ( امل��رك��زي  امل��ق��ر  م�شتوى 
 461 و  الن�شاء(  جممل  من  باملائة 
ال�  املحلية  الفروع  م�شتوى  على 

الن�شاء(. جمموع  من  2ر75  (  53
خمتلفة،  مهنا  الن�شاء  تلك  متار�س  و 
يف  م�شاعدات  و  اطارات  �شيما  ل 
خمت�شات  و  القانونية  ال�شوؤون 
يف  مهند�شات  و  الق��ت�����ش��اد  يف 
و  الآيل  الإع��الم  و  الح�شائيات 

و مرتجمات. رقن  اأعوان  كذا 
الن�شاء  ع��دد   2015 �شنة  بلغ  و 
التجارية  للن�شاطات  امل���زاولت 
 141.927 ث��م  ن�شاء،   136.204
�شنة   148.205 ثم   ،  2016 �شنة 
 2018 �شنة   154.316 ثم   ،  2017
 ،2019 �شنة   159.807 ليبلغ 
اأ�شار  الذي  نف�شه  امل�شدر  ح�شب 
على  خا�شة  تتمركز  الن�شاء  تلك  اأن 
و  القت�شادية  الأقطاب  م�شتوى 

للبالد. الأ�شا�شية  احل�رشية 
ق/و

وزير املجاهدين ي�سيد بن�سال املراأة اأزيد من 160األف امراأة تن�سط يف التجارة
اجلزائرية عرب التاريخ

ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  ق��ام 
���ش��ون��اط��راك، ت��وف��ي��ق ح��ك��ار، 
املنطقة  اإىل  تفقد  و  عمل  بزيارة 
اأفاد  ما  ح�شب  لأرزيو،  ال�شناعية 
ذات  اأو�شح  للمجمع.و  بيان  به 
تدخل  الزيارة  “هذه  اأن  امل�شدر، 
من  املعتمدة  املنهجية  اإطار  يف  يف 
القطاع  عن  الأول  امل�شوؤول  طرف 
توا�شل  تكري�س  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
عمال  و  م�شوؤويل  جميع  مع  دائم 
الأوىل  املحطة  يف  املوؤ�ش�شة”.و 
عر�شا  ح��ك��ار  تلقى  ل��ل��زي��ارة، 
امل�رشوع  يف  تقدم  ح��ول  مف�شال 
)�رشاكة   STEP البيرتوكيمياوي 
الرامي  توتال(  و  �شوناطراك  بني 
مادة  من  ن��واع  اأ خمتلف  اإنتاج  اإىل 
حيث  كالبوليمريات،  البال�شتيك 

نوعه  من  الأول  املركب  هذا  يعترب 
الأ�شغال  انتهاء  عند  اجلزائر،  يف 
يف  الأول  ال��رج��ل  ق���ام  ب��ه.ك��م��ا 
له،  املرافق  الوفد  رفقة  �شوناطراك 
و   ،GP1Z مركب  من�شاآت  بزيارة 
مف�شل  ع��ر���س  اإىل  ال���ش��ت��م��اع 
ليتفقد  الأخ���ري،  ه��ذا  ن�شاط  ع��ن 
لأرزي��و. التكرير  م�شفاة  بعدها 
على  ح��ك��ار  توفيق  اأك���د  و  ه��ذا 
ملختلف  الإ�شرتاتيجية  الأهمية 
ل�شوناطراك،  ال�شناعية  املن�شاآت 
حموريا  و  هاما  دورا  تلعب  التي  و 
تلبية  حيث  من  الوطني  لالقت�شاد 
من  الوطنية،  ال�شوق  حاجيات 
مداخيل  حيث  من  و  للطاقة  موارد 

للبالد. ال�شعبة  للعملة 
ق/و

�سوناطراك تلعب دورا هاما وحموريا 
يف االقت�ساد الوطني
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العدد
1947

مديرية االمن الوطني تكذب ا�ستخدام القوة �سد املتظاهرين

لوؤي ي
-----------------

العامة  املديرية  كذبت  كما 
لالأمن الوطني تكذيبا قطعيا ما 
روجته بع�س املواقع الإخبارية 
التوا�شل  �شبكات  و�شفحات 
من�شورات  م��ن  الجتماعي 
اأنه  مفادها  ومغر�شة،  مغلوطة 
ا�شتعملت  ال�رشطة  م�شالح 
يوم  مت  متظاهرين  �شد  القوة 
 2020 م��ار���س   07 ال�شبت 
العا�شمة.واأو�شحت  و�شط 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
اأن قواتها بعد ت�شجيلها مل�شرية 
�شوارع  باأحد  مرخ�شة  غري 
اأ�شحابها  احتل  العا�شمة، 

اإىل  اأدى  م��ا  ال��ع��ام  ال��ط��ري��ق 
املرور،  حلركة  الكلية  العرقلة 
بع�س  غلق  يف  اأي�شا  وت�شبب 
تدخلت  التجارية،  امل��ح��الت 
القوانني  وفق  ال�رشطة  م�شالح 
يف  بها  املعمول  والتنظيمات 
للمحافظة  احل��الت،  هذه  مثل 
فتح  واإعادة  العام  النظام  على 
حركة املرور وب�شط الطماأنينة 
اإثر  املواطنني.على  نفو�س  يف 
عدد  توقيف  مت  العملية  ه��ذه 
امل�شرية  يف  امل�شاركني  م��ن 
خ�شعوا  الذين  املرخ�شة،  غري 
بعدها  ليتم  حالتهم  لدرا�شة 
�شبيل  اإخالء  اليوم  نف�س  ويف 
تقدمي  مت  ف��ي��م��ا  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م، 

بع�شهم اأمام اجلهات الق�شائية 
حالتهم. يف  للنظر  املخت�شة 
العامة  املديرية  اأك���دت  كما 
لالأمن الوطني وفاء للتزاماتها 
�شتظل  اأن��ه��ا  ال��د���ش��ت��وري��ة 

حري�شة على حماية الأ�شخا�س 
على  واملمتلكات،و�شاهرة 
وال�شكينة  الطماأنينة  �شمان 
املواطن  راح��ة  وعلى  العامة، 

واأمن اجلزائر.

26 اأفريل  31 موقوفا مع توجيه ا�ستدعاء مبا�سر للمحاكمة يوم  قرر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي اأحممد اأم�س االإفراج عن 
االأمن  مديرية  بيان  عنها  قال  التي  ال�سبت  م�سرية  يف  االأول  اأم�س  �سخ�سا   31 توقيف  مت  انه  مرخ�س.ي�سار  الغري  التجمهر  بتهمة 

اأنها غري مرخ�سة الوطني 

لتفعيل اآليات حوكمة املوؤ�س�سةا�ستدعاء 31 موقوفا للمحاكمة يوم 26 افريل القادم

اأك�����د ع����دد م���ن حم��اف��ظ��ي 
احل�����ش��اب��ات امل�����ش��ارك��ني يف 
الوطنية  الور�شات  فعاليات 
احل�شابات  "حمافظ  الثامنة 
التي  املوؤ�ش�شة"  حوكمة  و 
باملركب  اأ�شغالها  اأفتتحت 
الذهبي  ال��غ��زال  ال�شياحي 
حمافظ  اإلتزام  ���رشورة  على 
احل�����ش��اب��ات مب��ع��اي��ري ال��رق��اب��ة 
حوكمة  اآليات  لتفعيل  املهنية 

. �ش�شة ملوؤ ا
الوطنية  الغرفة  رئي�س  اأبرز  و 
العربي  احل�شابات  ملحافظي 
الإفتتاح  كلمة  يف  رجيمي 
احل�����ش��اب��ات  حم���اف���ظ  دور 
جن��اع��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
التحديات  �شل  يف  املوؤ�ش�شة 
املتمثل  الراهنة  الإقت�شادية 
ترتكز  ال��ت��ي  امل��راف��ق��ة  يف 
امل�شتقلة  الرقابة  اآليات  على 
واملتابعة  الإداري  والتنظيم 
الآطر  وهي  )املحا�شبية(  املالية 
تندرج  التي  التقنية  العملية 
املوؤ�ش�شة"  "حوكمة  �شمن 

. الكفاءة  لتحقيق 
ان  املتحدث  ذات  اأ���ش��اف  و 
الوطنية"  "الور�شات  ه��ذه 
ب��ع��ده��ا  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
طابع  حتمل  فهي  الإقت�شادي 
اإىل  تهدف  تكويني   اأكادميي 
احل�شابات  حم��اف��ظ  تكوين 
ل��ت��ح�����ش��ني ج����ودة احل��وك��م��ة 
الت�رشيعات  �شق  يف  ل�شيما 
باآليات  املتعلق  القانونية  
بتمتع  التي  الرقابية  ال�شلطة 
على  احل�شابات  حمافظ  بها 
)جمل�س  املوؤ�ش�شة  اأط���راف 
 ، امل�����ش��اه��م��ون   ، الإدارة 
هي  و  ال��داخ��ل��ي��ة(  امل��راج��ع��ة 
ت�شاهم  التي  الرقابية  ال�شلطة 
ال��ن��اج��ع  الأداء  جت�شيد  يف 

. �ش�شة للموؤ
للمجل�س  العام  المني  ركز  و 
كمال  للمحا�شبة  ال��وط��ن��ي 
)املحا�شبة  مداخلته  يف  اأيدير 
ال��ت��غ��ي��ري  ق��ل��ب  يف  امل��ال��ي��ة 
الإق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  دوره����ا  و 
اإعتماد  �رشورة  على  الوطني( 
لتحقيق  دقيق  حما�شبي  نظام 
املحا�شبية  املعلومات  ج��ودة 
لإ���ش��ف��اء  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف 

م�شريا  وامل�شداقية  ال�شفافية 
ت�شمح  املالية  املحا�شبة  هذا  اأن 
امل��م��ار���ش��ات  ع��ن  بالك�شف 
القانونية  غري  واملالية  الإدارية 
لتوقيف  عملية  اآليات  وتعطي 
امل���ايل  ال��ف�����ش��اد  "نزيف" 
كما  باملوؤ�ش�شة  والإداري 
فعالية  معرفة  من  متكن  اأنها 
جمل�س الإدارة يف التعاطي مع 

. باملوؤ�ش�شة  املحيطة  املخاطر 
الأك��ادمي��ي  ال�شق  ت�شمن  و 
الوطنية  للور�شات  العلمي 
و  احل�شابات  "حمافظ  الثامنة 
 )07 ( �شبعة  املوؤ�ش�شة  حوكمة 
كلها  متخ�ش�شة  م��داخ��الت 
بحوكمة  مبا�رشة  �شلة  ذات 
الدولية  )املعايري  املوؤ�ش�شة 
حوكمة   ، املوؤ�ش�شة  حلوكمة 
اجلامعي  امل�شار  يف  املوؤ�ش�شة 
حوكمة  اإىل  ال�������رشورة   ،
املالية  املعلومات   ، املوؤ�ش�شة  
التقارير   ، املوؤ�ش�شة  وحوكمة 
املوؤ�ش�شة،  حلوكمة  التقييمية 
ال�شيئة  احلوكمة  اإف����رازات 
الر�شوة  مكافحة   ، للموؤ�ش�شة 

الأموال(. تبيي�س  و 
التكويني  ال�شق  وي��ت��ن��اول 
املهنيني  اإىل  املوجه  التدريبي 
م���ن حم��اف��ظ��ي احل�����ش��اب��ات 
للنقا�س  ف�شاءات  امل�شاركني 
م��وائ��د   )03 ( ث���الث���ة  ع���رب 
حوكمة  طرائق   ( م�شتديرية 
حم��اف��ظ  دور  امل��وؤ���ش�����ش��ة، 
ح��وك��م��ة  يف  احل�������ش���اب���ات 
العمل  اأدوات   ، املوؤ�ش�شة 
ل���دى حم��اف��ظ احل�����ش��اب��ات ( 
 )02 ( ور�شتني  اإىل   بالإ�شافة 
حمافظ  تقارير  اإعداد  )معايري 
  ، اإر�شالها  واآج��ال  احل�شابات 
احل�شابات(. حمافظ  م�شوؤولية 

اجلل�شات  اأن  الإ���ش��ارة  جت��در 
حتمل  التي  الثامنة  الوطنية 
احل�شابات  "حمافظ  ع��ن��وان 
تنظمها  املوؤ�ش�شة"  وحوكمة 
ملحافظي  الوطنية  ال��غ��رف��ة 
مع  بالتن�شيق  احل�����ش��اب��ات 
خل�رش  حمة  ال�شهيد  جامعة 
 07 ( يومني  وت��دوم  ب��ال��وادي 
باملركب  اجلاري(  مار�س  و08 

الذهبي الغزال  ال�شياحي 
ق/و

التاأكيد على اإلتزام حمافظ 
احل�سابات مبعايري "الرقابة املهنية"

خ�شني  �شيليا  واملخرتعة   املهند�شة  �شددت 
بات�شالت  والتطوير  البحث  وحدة  مديرة 
الإمكانيات  توفري  ���رشورة  على  اجل��زائ��ر 
املنا�شبة  البيئة  وتوفري  واملعنوية،  املادية 
اجلزائر،  يف  والبتكار  العلمي  البحث  لتطوير 
البلدان  اليه  و�شلت  م��ا  اإىل  وال��و���ش��ول 
املوؤ�ش�شات  داعية  اجلانب،  هذا  يف  املتقدمة 
"لأن  امل��وه��وب��ني  دع���م  اإىل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
امل��ورد  هو  �رشكة  لأي  احلقيقي  الراأ�شمال 

الب�رشي".
ر�شد  ج��ه��از  اب��ت��ك��ار  �شاحبة  واأك����دت  
على  احلا�شل  درون  ط��ائ��رات  وت�شوي�س 
الو�شط  ال�رشق  اوملبياد  يف  الكربى  اجلائزة 
يف  التطبيقى  العلمي  والبحث  البتكار  اأن 
قوانني  وو�شع  ال�شتثمار  اإىل  بحاجة  اجلزائر 

مدعمة. مرنة  ت�رشيعية 

تخ�س�س  اخلارج  يف  الناجحة  املوؤ�س�سات 
العلمي للبحث  ا�ستثمارها  من   %  40

التطبيقي  البحث  اأن  خ�شني  �شيليا  وت��رى 
ي�شتهلك  لذلك  امللمو�شة  الأ�شياء  على  يعتمد 
املوؤ�ش�شات  اأن  جن��د  حيث  الأم���وال  عديد 
تخ�ش�س  اخل��ارج  يف  الناجحة  القت�شادية 

العلمي. للبحث  ا�شتثمارها  من  باملائة   40
– املعيار  بهذا  نف�شها  اجلزائر  قارنت  ولو 
ذلك  اإىل  الو�شول  يتطلب  املتحدثة-   ت�شيف 
كل  قبل  من  كبريا  وجهدا  طويال  م�شوارا 
املن�شودة  اله��داف  لتحقيق  املعنية  اجلهات 
والبحث  لالبتكار  التحتية  البنية  اأن  مربزة 
من  الكثري  اإىل  حتتاج  والتطبيقي  العلمي 

. القطاعات  عديد  قبل  من  اجلهد 
ان  البتكار يجب  اأن  واأو�شحت �شيليا خ�شني 
لل�شوق،  ومواكبا  بالقت�شاد  مرتبطا  يكون 
اإىل  خدمة  وكل  منتوج  كل  ميكن حتويل  حيث 
م�شتوى  "على  انه  م�شيفة  م�شافة،  قيمة 
اجلزائر  ات�شالت  يف  والتطوير  البحث  وحدة 
البتكار  ثقافة  ن�رش  اجل  من  جاهدين  ن�شعى 
عدة  يف  املبتكرين  من  متكامل  فريق  عرب 

واخت�شا�شات".   ميادين 

منتجة  تكون  ان  اجلامعة اجلزائرية يجب 
واالبتكار البحث  لتطوير  وفعالة 

البحث  دعم  يف  اجلامعة  م�شاهمة  مدى  وعن 
يجب  احلديثة  "اجلامعة  اأن  اأك��دت  العلمي 
م�شتهلكة،  ل  وفعالة،  منتجة  تكون  اأن 
القت�شاد  يف  دوراأ�شا�شي  لها  يكون  بحيث 
للمجتمع  الواقعية  بامل�شاكل  والحتكاك 

التطبيقي". والبحث  البتكار  ثقافة  لتطوير 
م�رشوعها  اإىل  خ�شني  �شيليا  تطرقت  كما 
طائرات  وت�شوي�س  ر�شد  جهاز  يف  املتمثل 
املجتمع  خ�شو�شية  حماية  على  القائم  درون 
الطائرات،   من  النوع  هذا  من  تعدي  اأي  من 
يف  هو  ال��ذي  امل�رشوع  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرية 
التجريبية  املراحل  بجميع  مر  الثانية  ن�شخته 
ذلك  على  وال��دل��ي��ل  ك��ب��ريا،  جناحا  وع��رف 
على  وح�شوله  العلوم"  "جنوم  برنامج  نتائج 
الو�شط  ال�رشق  اوملبياد  يف  الكربى  اجلائزة 
عدة  تلقت  اأنها  م�شيفة  الذهبية،  وامليدالية 
لت�شويق  الوطن  وخارج  داخل  من  عرو�س 

. امل�رشوع  هذا 
التمويل  على  اعتمد  م�رشوعها  اأن  وذكرت 
"اأن  يف  اأملها  عن  معربة   ، لجن��ازه  الذاتي 
البيئة  وتوفري  الأح�شن  اإىل  تغيري  هناك  يكون 

للخارج". تلجاأ  ل  حتى  املالئمة 
ق/و

�سيليا خ�سني  توؤكد:

يجب اال�ستثمار يف البحث العلمي التطبيقي وتوفري البيئة املنا�سبة لدعم 
املبتكرين اجلزائريني

تنظيم ملتقى وطني بغرداية حول :

ترقية الطاقات املتجددة �سمن ال�سيا�سة الطاقوية اجلزائرية
�شكلت م�شاألة ترقية الطاقات املتجددة �شمن ال�شيا�شة الطاقوية والبيئية اجلزائرية حمور نقا�س يف ملتقى وطني نظم بغرداية، حول "الأنظمة الطاقوية وبيئة البالزما واملواد 

."2020
ويهدف هذا امللتقى العلمي، الذي نظم مببادرة من خمرب البحث يف املواد التكنولوجية والنظام الطاقوي والبيئة بالتعاون، مع كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة غرداية اإىل توفري 

قاعدة تفاعل وتعاون للباحثني واجلامعني وال�رشكاء ال�شناعيني، ح�شب املنظمني.
كما يرمي اأي�شا اإىل تبادل املهارات واملعارف وما حتقق من م�شتجدات يف جمال املواد الوظيفية والتكنولوجيات العالية الدقة من اأجل اإنتاج الطاقات املتجددة والنظيفة.

اإ�شكالياتهم املتعلقة بالطاقات  اأي�شا مبادرة لدعم املوؤ�ش�شات الإجتماعية- الإقت�شادية اجلزائرية من خالل منحهم حلول ملمو�شة يف ما يخ�س  اأن يكون  ويطمح هذا احلدث 
املتجددة واملواد واملحافظة على البيئة ومكافحة التلوث، كما اأ�شري اإليه.

كما يهدف كذلك اإىل جمع التنظيمات وال�شناعيني الراغبني يف تبادل النقا�شات فيما يخ�س املو�شوعات ذات �شلة مبحور الندوة من اأجل تعزيز التعاون والبتكار.
واأو�شى امل�شاركون من باحثني واأكادميني من جامعات بومردا�س والوادي والأغواط وورقلة وغرداية على �رشورة غر�س مفهوم املواطنة البيئية واقرتاح حلول م�شتدامة للتنمية 

الإقت�شادية من خالل ت�شجيع و ترقية الطاقات النظيفة.
ومتت الدعوة باملنا�شبة اأي�شا اإىل �رشورة و�شع قاعدة بيانات م�شرتكة بني خمتلف اجلهات الفاعلة و �شبكات التبادل بني اجلامعات و ال�شناعيني و�شناع القرار و اجلمعيات 
املعنية من اأجل ال�شتفادة من اخلربات. ويطمح احلا�رشون يف هذه الندوة اإىل توحيد الروؤية من اأجل م�شاهمة اأف�شل يف تطوير الطاقات املتجددة ، موؤكدين يف ذات الوقت اأن 

اجلامعة اجلزائرية تعمل من اأجل مرافقة ال�شرتاتيجية الوطنية من خالل توجيه التكوينات والبحوث نحو احتياجات الفاعلني الإجتماعني-الإقت�شاديني.
وت�شمن برنامج هذا اللقاء الذي عرف م�شاركة زهاء مائة باحثا و جامعيا تقدمي عرو�س مو�شوعاتية حول الأنظمة الطاقوية واملواد و البالزما و البيئة و التحولت احلرارية 

واأي�شا امل�شادر الطبيعية.
ق/و
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مدير الوكالة الوالئية للت�سغيل يك�سف
 عن توظيف 1469 بطاال منذ تن�سيبه

 على راأ�س القطاع

 يو�سف بن فا�سل
------------------

ا���ش��ت��ن��ك��ر خ��ري��ج��و اجل��ام��ع��ات 
ورقلة  مقر  مدخل  م��ام  اأ املحتجني 
حت��وز  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ة  ه��ذه  تهمي�س 
املحروقات  يف  عليا  �شهادات  على 
دارة  واإ والق��ت�����ش��اد  وال��ت�����ش��ي��ري 
من  ح��رم��ان��ه��م  ب�شبب  الأع���م���ال، 
البرتولية  بال�رشكات  التوظيف 
م�شتوى  على  تن�شط  التي  الكربى 
يف  منا�شدين  ورقلة،  ولية  قليم  اإ
ابوبكر  الولية  وايل  ال�شدد  ذات 
�شخ�شيا  للتكفل  بو�شتة   ال�شديق 
هو  هوؤلء  نفو�س  حز يف  وما  بامللف، 
ممنهج  اإق�شاء   " ِمن  له  تعر�شوا  ما 
مبافيا  و�شفوهم  م��ن  ط��رف  م��ن   "
يراعوا  مل  الذين  بورقلة  الت�شغيل 
ق�شاها  التي  الطويلة  ال�شنوات 
نف�شهم  اأ ليجدوا  الدرا�شة  يف  هوؤلء 
ع  و�شْ لل�شارع،  عر�شة  ل�شنوات 
التوظيف  ظ��اه��رة   تف�شي  قابله 
ال�رشكات  م�شتوى  على  املبا�رش  
من  ذل��ك  �شاحب  وم��ا  النفطية، 
م�شكوتا  ظل  وخروقات  جتاوزات 
ال�شغل  �شوق  تعفن  ب�شبب  عنها 

واملحاباة  املح�شوبية  ظاهرة  يف  
... . والر�شوة.

ح��ي��ث ت��وع��د ه�����وؤلء مب��وا���ش��ل��ة 
الحتجاجات  لهجة  من  الت�شعيد 
ذانا،  اآ مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة  يف 
من  العاجل.  القريب  يف  �شاغية 
اجلمعيات  من  العديد  اأكدت  جهتها 
املحلية  العاملة  اليد  مبلف  املهتمة 
دعمها  ع��ن  امل��ذك��ورة،  ب��ال��ولي��ة 
ملطالب  وال���الم�������رشوط  امل��ط��ل��ق 
با�شتجابة  م��ط��ال��ب��ني  امل��ح��ت��ج��ني 
مت�شل  مو�شوع  ويف  لها  ج��ادة 
الولئية  مديرالوكالة  ك�شف  فقد 

الداوي  فار�س  بورقلة  للت�شغيل  
التحريرانه  جريدة  مع  لقائه  خالل 
مت  القطاع  را���س  على  توليه  مند 
املوؤرخ  ال��وزاري  باملر�شوم  العمل 
اللجنة  ت�شكل   على  ين�س  ال��ذي 
وكيفية  ل��الخ��ت��ب��ارات  ال��ولئ��ي��ة 
على  اإجراوؤها  يجب  والتي  اإجرائها 
املهني  التكوين  مراكز  م�شتوى 
قبل،  م��ن  ي��ح��دث  م��اك��ان  عك�س 
جلنة  ت�شكيل  مت  ان��ه  اىل  م�شريا 
خمتلف  ع��ن  مم��ث��ل��ني  م��ن  ت��ت��ك��ون 
ال�شفافية  ماجعل  وهو  القطاعات 
عرو�س  معاجلة  طريقة  على  تطفو  

املتحدث  نف�س  واأ���ش��اف  العمل، 
تن�شيب  منذ  ان��ه  الرق���ام  وبلغة 
دي�شمرب2019   08 بتاريخ  اللجنة 
مهني  فح�س  عملية   34 اج��راء  مت 
اين  املهني  التكوين  م�شتوى  على 
 6165 اأك��ر  املرت�شحني  ع��دد  بلغ 
عر�س  ب1719  للظفر  مرت�شحا 
جناح  ت�شجيل  مت  اين  عمل،  من�شب 
يف  تن�شيبهم  مت  اين  ناجحا   1469
وفيما  90باملائة  بن�شبة  منا�شبهم 
�شوناطراك  عر�س  نتائج  يخ�س 
الداوي  فار�س  �شار  اأ من�شبا   515
اإجراء  مت  العر�س  تلقي  مت  بعدما  انه 
على  ح�شنة  جد  ظروف  يف  امل�شابقة 
املهني  التكوين  مراكز  م�شتوى 
املوجهني  املرت�شحني  عدد  بلغ  اين 
الت�شغيل  وك����الت  ط���رف  م��ن 
مرت�شحا   2397 من  اأكر  بالولية 
�شوناطراك  م�شالح  مع  وبالتن�شيق 
الذين  الناجحني  قائمة  اأر���ش��ل��ت 
من  كلهم  ناجحا   450 عددهم  بلغ 
خ��رج��ي واإط����ارات ولي��ة ورق��ل��ة. 
املتبقية  املنا�شب  يخ�س  وفيما 
اكد  من�شبا   65 عددها وال��ب��ال��غ 
. جديد  عر�س  فتح  �شيتم  انه  املدير 

الوالية  مقر  اأمام  احتجاجهم  الثاين ع�سر  لالأ�سبوع  اجلامعية  ال�سهادات  من حاملي  اجلامعية  االإطارات  من  يوا�سل عدد 
منحهم  �سرورة  يف  اأ�سا�سا  واملتمثل  بان�سغالهم  للتكفل،  التنفيذية   الهيئة  على  االول  امل�سوؤول  تدخل  ب�سرورة  للمطالبة 

التي  التالعبات  فتح حتقيق يف  مع  عليا،  ومدار�س  ومعاهد كربى  عليا جلامعات  �سهادات  اأ�سحاب  باعتبارهم  منا�سب عمل 
ال�سائك... امللف  هذا  تطيل  ُعْمر 

�سغل منا�سب  يف  بحقهم  يطالبون  ورقلة   واإطارات  ال�سهادات  اأ�سحاب 

ال��وط��ن��ي  ال���ربن���ام���ج  اإط�����ار  يف 
باملناف�شة  اخل��ا���س  التح�شي�شي 
نظمت  ال��ت��ج��اري��ة  امل��م��ار���ش��ات  و 
و  التجارة  غرفة  ���ش��ب��وع  الأ نهاية 
امللتقى  بورقلة،  الواحات  ال�شناعة 
املوازية  ال�شوق   " حول  القت�شادي 
احلقيقي  ال�شوق  على  ث��ريه��ا  ت��اأ و 
قاعة  م�شتوى  على   " املناف�شة  و 
امللتقى   ، تقرت  ببلدية  الجتماعات 
املنتدبة  املديرية  مع  بالتن�شيق  جاء 
جامعة  وم�شاركة  بتقرت،  للتجارة 
التجارة  ومديرية  مرباح  قا�شدي 
املنتدب  ال��وايل  بح�شور   ، بورقلة 
اأين  ال��دور،  �شايب  ال�شيد  لتقرت 
امللتقى  اأ�شغال  انطالق  ا�شارة  اأعطى 

 ، الأمنية  و  املدنية  ال�شلطات  و   ،
عديد  اىل  املتدخلون  تطرق  حيث 
عن  ممثلون  تطرق   ، املهمة  املحاور 
اىل"  بتقرت  للتجارة  املنتدبة  املديرية 
القواعد  يحدد  الذي   02/04 القانون 
التجارية  املمار�شات  على  املطبقة 
مبار�شة  املتعلق   04  /08 القانون  و 
و  القوانني   " و   " التجارية  ن�شطة  الأ
لل�شوق  املنظمة  التنفيذية  املرا�شيم 
املديرية  ممثلة عن  قدمت  ، من جهته   "
بعنوان  مداخلة  للتجارة  الولئية 
و  ال��واق��ع  ب��ني  امل��وازي��ة  ال�شوق   "
قا�شدي  جلامعة  كان  كما   ،  " القانون 
ال�شوق  تاأثري   " حول  مداخلة  مرباح 
الوطني  القت�شاد  على  امل��وازي��ة 

اجلهات  دور   " ح��ول  م��داخ��ل��ة   ،  "
امل��وازي��ة  ال�����ش��وق  يف  امل��خ��ت�����ش��ة 
 " الداري���ة  و  الأمنية  الناحية  من 
ومداخلة   ، ال��دائ��رة  اأم��ن  تقدمي  من 
و  ال��ت��دخ��الت  ح�شيلة   " ب��ع��ن��وان 
 : �شنتي  م��ن  امل��رف��وع��ة  امل��خ��ال��ف��ة 
املديرية  تقدمي  من   2018 ./.2017
وكلل   ، بورقلة  للتجارة  الولئية 
طرف  من  عميقة  بنقا�شات  امللتقى 
لفائدة  امللتقى  ياأتي  و   ، احل�شور 
التجار  و  القت�شاديني  املتعاملني 
ال�شادق  خليل  اأك��د  و   ، املنتجني  و 
ال�شناعة  و  التجارة  غرفة  مدير 
التي  الكربى  الأهمية  اإىل  الواحات 
خا�شة   ، امللتقى  هذا  تنظيم  ي�شكلها 

والتعاطي  للممار�شة  يتطرق  ن��ه  اأ
املوازية  ال�شوق  ملخرجات  اليومي 
جهته  من   ، احلقيقي  ال�شوق  على 
بتقرت  للتجارة  املنتدب  املدير  قال 
عر�شنا  ننا  اإ م�شطفى،  بو�شياف 
التي  النتائح  ه��م  اأ امللتقى  ه��ذا  يف 
الم��ن  ف��رق��ة  مب�����ش��ارك��ة  ب��ه��ا  قمنا 
احل�شائل  اأهم  اإىل  بال�شافة  الوطني 
كما  �شجلناها.  التي  ال��ك��وارث  و 
املرا�شيم  و  التعليمات  اأهم  �شنقدم 
اإدماج  واإع��ادة  با�شتقطاب  املتعلقة 
ال��ف��و���ش��وي��ني، اىل  ال��ت��ج��ار  ه���وؤلء 
امل�شالح  مع  بالتن�شيق  مقنن  ن�شاط 

.. البلدية 
التجاين ن-ق- 

بها  ت��ق��دم   �شكوى  على  ب��ن��اًء    
�شنة   55 العمر  من  يبلغ  �شخ�س 
دائ��رة  ب��ام��ن  ال�����رشط��ة  مل�شالح 
لل�رشقة  تعر�شه  مفادها  طولقة 
�شاحنة  مركبته  منه   ا�شتهدفت 
ماجاء  بح�شب   ))H100 نوع  من 
الت�ش���ال  خلي���ة  ب��ي��ان  يف 
لمن  العام����ة  والعالق����ات 
ط��رف  م���ن   ، ب�����ش��ك��رة  ولي����ة 
ب�رشقة  ق��ام��وا  ان  بعد  جمهولني 

الن�شل  طريق  عن  املركبة  مفاتيح 
الأ�شبوعي  بال�شوق  تواجده   ،حني 
با�رشت  وعليه  طولقة  ل��دائ��رة 
والتحري  البحث  ال�رشطة  ت  قوا 
املركبة  ع��ن  ب��ح��اث  الأ وت��وزي��ع 
ورود  غ��اي��ة،   اىل  ال�رشقة  حم��ل 
�رشقة  مكافحة  لفرقة  معلومات 
الولئية  بامل�شلحة  ال�شيارات 
ولية  باأمن  الق�شائية  لل�رشطة 
ال�شيارة  تواجد  مفادها  ب�شكرة، 

�شخ�س  منزل  يف  عنها  املبحوث 
باأحد  �شنة    27 العمر  من  يبلغ 
على  امل��دي��ن��ة.  و���ش��ط  الأح���ي���اء 
مت  النيابة   مع  وبالتن�شق  الفور 
اين  فيه  امل�شتبه  م�شكن  تفتي�س 
ال�رشقة...    حمل  املركبة  على  عر 
امل�شكن  �شاحب  مع  وبالتحقيق 
من  ال��ب��ال��غ  ���ش��ه��ره   ان  ات�����ش��ح 
بركن  قام  الذي  هو  �شنة   40 العمر 
اآخر  �شخ�س  رفقة  مبنزله  ال�شيارة 

والذي  �شنة،   42 العمر  من  يبلغ 
من  ا�شرتاها  انه  توقيفه  بعد  �رشح 
العمر31  من  يبلغ  اأخ��ر  �شخ�س 
لي�شبح  توقيفه  مت  وعليه  �شنة...  
على  اأ�شخا�س   03 املوقوفني  عدد 
متتهن  ا�رشار  جمعية  تكوين  خلفية 
للمتورطني    اأُجنز  ال�شيارات،  �رشقة 
تقدميهم  انتظار  يف  جزائي  ملف 

العدالة.  اإىل 
حريز حممد 

نظمته غرفة التجارة و ال�سناعة الواحات

ال�سوق املوازية وتاأثريها على ال�سوق احلقيقي و املناف�سة حمور ملتقى بتقرت 

تفكيك جمعية اأ�سرار وا�سرتجاع  �ساحنة بطولقة بب�سكرة   

 اأزمة املياه تت�ساعف بحي الفتح 
بتب�سب�ست بتقرت

احتفاال بعيد املراأة العاملي 8 مار�س

جمعية االأطباء اخلوا�س جتري8 عمليات 
جراحية لن�ساء ب�سيدي عقبة بب�سكرة 

اجتماع حول تن�سيب الوالية اجلديدة 
ببني عبا�س بب�سار 

حب�س اأحد مروجي خمدرات و�سط 
املدينة و البحث جاٍرعن �سريكه بب�سكرة 

"تو�شيع"  الفتح  حي  �شكان  يعي�س 
عط�س  اأزم��ة  بتقرت،  ،بتب�شب�شت 
 ، ي��وم��ا   20 م��ن  اأك��ر  منذ  خانقة 
حترك  ال�شكان  ه��وؤلء  ينتظر  حيث 
لهذه  حل  لإيجاد  املحلية  ال�شلطات 
فاإن  ال�شكان،  امل�شكلة...وح�شب 
مرة  كل  يتكرر  اأ�شبح  م��ر  الأ ه��ذا 
اللجوء  اإىل  ا�شطرهم  م��ا  وه��و   ،
مببالغ  احل��ي��وي��ة  امل���ادة  ه��ذه  ل�����رشاء 
مقابل  جزائري  دينار  لفْي  الأ تفوق 
يبقى  فيما  ال��واح��د،  ال�شهريج 
ف����راد ال��ع��ائ��الت يف  ال��ك��ث��ري م��ن اأ
ويت�شاءل   ، املياه  عن  يومي  بحث 
التذبذب  ه��ذا  ���رش  ع��ن  امل��واط��ن��ون 
عن  امل��ي��اه  انقطاع  اإىل  اأدى  ال��ذي 
لتجرب  كافية  كانت  ملدة  احلنفيات 
ا�شتعمال  على  ال�شكان،  ه���وؤلء 
هذه  على  للح�شول  الو�شائل  كل 
بحيث  حيوية  جد  تعترب  التي  املادة 
م��رارا  ا�شتكوا  ق��د  ال�شكان  ك��ان 
م��ن امل�����ش��ك��ل ال���ذي لزم��ه��م يف 

وجدوا  الذين  ،و  امل��رات  من  عديد 
الدلء  حمل  على  جمربين  نف�شهم  اأ
من  ماء  قطرة  عن  البحث  رحلة  يف 
البع�س  جلاأ  فيما  املجاورة  الأحياء 
الرمق  ت�شد  امل��اء  ق��ارورات  ل�رشاء 
تخ�شي�س  اإىل  الآخر  البع�س  وجلاأ 
م��ي��زان��ي��ة م�����ش��رتك��ة ب��ني اجل���ريان 
امل�شكل  اأن  ،غري  �شهاريج  لقتناء 
مل  هذا  الإج��راء  كون  قائما  زال  ما 
تعترب  املياه  اأن  و  خا�شة  نفعا  ُيجِد 
ال�شكان  هوؤلء  عرب  حيوية..كما  جد 
ع��ن ت��ذم��ره��م ع��ن احل��ال��ة امل��زري��ة 
ا�شتمرار  ب�شبب  يعي�شونها  التي 
م��ر  الأ بهم  و���ش��ل  حتى  امل�شكل 
لآخر  حني  من  احلنفيات  ترقب  اإىل 
وحلمهم  الوحيد  هاج�شهم  لت�شبح 
التي  باحلنفيات،  املياه  خرير  �شماع 
التحرير  اأن  �شائمة.نذكر  اأ�شبحت 
اأع���داد  يف  للم�شكل  تطرقت  ق��د 

.. �شابقة 
التجاين ن-ق- 

م�����ش��رتك من  ط��ب��ي  ف��ري��ق  مت��ك��ن 
م�شت�شفى  من  واآخ��رق��ِدم  املحليني 
العا�شمة   اجلزائر  ببلوغني  زيري  بن 
جراحية  عمليات  ثماين   اجراء  من 
الطبية  ال�شتعجالت  مب�شلحة 
ولية  عقبة  ب�شيدي  حممد  مريجة 
مدة  يف  العمليات  مت��ت  ب�شكرة 
الأخ��ريم��ن   ال��ي��وم  يف  �شاعات   10
5و6  يومي  دام��ت  التي  التظاهرة 
التي   2020 اجل���اري  م��ار���س  م��ن 
اخلوا�س  الطباء  جمعية  نظمتهما 

تزامنت  ال��ت��ي  ب�شكرة،  ي��ة  ب��ول 
ة  للمراأ العاملي  العيد  منا�شبة  مع 
ح��ي��ث اع��ت��ربت��ه��ا ن�����ش��اء امل��ن��اط��ق 
اليهن  قدمت  هدية  اف�شل  النائية 
ونزع  خبيثة  اورام  من  بتخل�شهن 
جيدة  ظ��روف  وكي�شت،يف  اأرح��ام 
ون��ع��ود  تكاليف  او  ع��ن��اء  ب���دون 
من  تقام  طبية  اي��ام  اول  ملجريات 
ب�شكرة  مدينة  خارج  اجلمعية  طرف 
                                                                         . الولية  مقر 
حريز   حممد 

العملياتية  اللجنة  ت�شكيل  اإطار  يف 
لتن�شيب  بالإعداد  املكلفة  واخلاليا 
عقد  عبا�س  بني  اجلديدة  الولية 
لن�شاري  ����رشاف   اإ حتت  اجتماع 
لبني  امل��ن��ت��دب  ال����وايل  ب��وب��ك��ر 
العام  الأمني  حممد  خمبي  و  عبا�س 
امل��دراء  وبح�شور  ب�شار،  لولية 
وبني  ب�شار  ل��ولي��ة  التنفيذيني 
اللجان  ت�شكيل  اأجل  من   ، عبا�س 
متابعة  مهامها  من  والتي  الولئية 

الن�شاطات  تنفيذ  حيز  وو���ش��ع 
وقد  الظروف  اأح�شن  يف  وبرجمتها 
:خلية  وهي  خاليا  �شت   ت�شكيل  مت 
بالتق�شيم  املكلفة  التقنية  الأ�شغال 
ال�شتقبال  من�شاآت  خلية  داري،  الإ
دارية  الإ امل�شالح  خلية  والهياكل، 
امليزانية  خلية  الب�رشية  املوارد  خلية 
حتويل  خ��ل��ي��ة  امل��ال��ي��ة،  وامل�����وارد 

. ت حيا ل�شال ا
ا/د

م��ك��اف��ح��ة  ف���رق���ة  حت���رك���ت   
ب�شكرة  ولية  بامن  املخدرات  
قيام  مفادها  معلومات  بناًءعلى 
و   26 عمرهما  يبلغ  �شخ�شني 
املخدرات  لرتويج   �شنة      27
حي  ،و�شط  العقلية  ثرات  املوؤ و 
،عنا�رش  ب�شكرة  مبدينة  �شعبي 
املكان  مبداهمة  قاموا  ال�رشطة 
حقيبة  برمي  احدهما  قام  ،حيث 
توقيف  ليتم  بالفرار  ولذا  يدوية 
عر  احلقيبة  وبتفتي�س  اأحدهماا 
�شكل  على  خم��درات  على  بها 

قر�شا مهلو�شا  معدة   11 و  قطع 
ذكي  حممول  وهاتف  للرتويج، 
دج   7000 ب�  يقدر  مايل  ومبلغ 
و  حجزه   مت  الرتويج  عائدات  من 
تبني  امل�شلحة،  مقر  اإىل  بتحويله  
تهمة  عن  بالقب�س  اأمر  حمل  انه 
التهديد  و  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
و  والعنف.  بالتهديد  وال�رشقة 
يف  �شدر  العدالة  اأمام  بتقدميه  
يبقى  حني  يف  ي��داع   اإ م��ر  اأ حقه 

 . فرار  حالة  يف  �رشيكه 
حريز حممد 
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ق�سايا املراأة ال�سوفية.. وحتديات الع�سر

ديدي اأحمد 
---------------- 

بعنوان:"  الأوىل  املداخلة  كانت 
ة ال�����ش��وف��ي��ة وحت��دي��ات  امل�����راأ
خاللها  م��ن  ق��دم��ت  الع�رش" 
�شتاذة  الأ الأ�رشية  امل�شت�شارة 
الراهنة  امل�شكالت  مقى  اأح��الم 
تعي�شها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
تاريخها  ع��رب  ال�شوفية  ة  امل���راأ
و�شط  يف  تعي�س  كونها  الطويل 
�شعب  ���ش��ح��راوي  ط��ب��ي��ع��ي 
الظلم  كر�شت  وتقاليد  وعادات 
كونها  ح��ق��ه��ا  يف  وال��ت��ع�����ش��ف 
مكانة  اإىل  ت��رت��ق��ي  ل  ة  ام����راأ
واملعنفة  املهانة  فهي  ال��رج��ل 
و���ش��ب��ب ك��ل ال��ب��الء وخ��ا���ش��ة 
التي  والأرم��ل��ة  املطلقة  ة  امل���راأ
حتت  وهي  بيها،  اأ بيت  يف  تعي�س 
وتفتقد  والتمييز  اجلهل  رحمة 
العي�س  م�شتويات  ادن��ى  اإىل 
حتى  وحرمان  عوز  من  الكرمي 
العي�س  ح��اج��ي��ات  اب�����ش��ط  يف 
ي������واء ن��اه��ي��ك ع��ن ن��ظ��رة  والإ
على  اجل��ال��دة،  واملجتمع  اله��ل 
الف�شل  وم�شدر  مطلقة  انها 
والتهم  ال�رشور  وك��ل  العائلي 
�شتاذة  الأ ووا�شلت  بها  تل�شق 
التي  للماأ�شي  �رشدها  يف  اأحالم 
جتربتها  خالل  من  ة  املراأ عا�شتها 
ال�شوفية  ���رش  ب��الأ واحتكاكها 

خالل  ومن  �شنوات  �شبعة  ملدة 
الن�شاء  من  للعديد  مقابالتها 
يف  ال�شوفية  ���رش  والأ املعنفات 
وا�شفة  ال�شت�شاري  مركزها 
والجتماعية  النف�شية  احل��ال��ة 
الن�شاء  من  للكثري  وال�شحية 
حل  يف  معهن  تعاملت  ال��ت��ي 
لمناط  ذلك  مرجعة  م�شاكلهن 
الذي  العنيف  وال�شلوك  الرتبية 
ومعنويا  ماديا  ة  امل��راأ به  تعامل 
احل�شور  اىل  ر�شالة  معها  حاملة 
ة  ة م��ف��اده��ا ب��ان امل���راأ م��ن ام���راأ
من  ال��وي��الت  ت��ع��اين  م��ازال��ت 
كونها  ب��ه��ا  حل��ق  ال���ذي  احل��ي��ف 
����رشة  ة م��ط��ل��ق��ة ت��ع��ول اأ ام�����راأ
تعي�شه  ال��ذي  ال�شنك  م��ربزة 
واملجتمع  ���رشة  الأ اهتمام  دون 
حالتها  ت�شبه  وحل��الت  حلالها 
ال��ط��الق  ن�شبة  ع��ل��ى  وك��ذل��ك 
مما  ال�شويف  املجتمع  يف  املذهلة 
���رشة  ���رشات ت��ه��دد الأ ي��ربز م��وؤ
املكانة  وعن  وال�شياع  بالتفكك 
يف  امل���راأة  ليها  اإ و�شلت  التي 
حققت  كونها  امل��ج��الت  جميع 
املهن  جميع  يف  كبرية  جناحات 
ال�شيدة  ت��راه   ، وامل�شوؤوليات 
ة  امل���راأ ف��ع��ل  ردة  امل�����ش��ت�����ش��ارة 
وتربهن  ج��دارت��ه��ا  تثبت  حتى 
فر�س  يف  للرجل  حتديها  على 
ت�شيف  ذل���ك  رغ���م  وج���وده���ا 
ت�شتطيع  ل  ة  املراأ بان  �شتاذة  الأ

ال��رج��ل  وج����ود  دون  ال��ع��ي�����س 
عنه  ال�شتغناء  ت�شتطيع  ول 
ال�شالم  بدور  مداخلتها  خمتتمة 
بها  الالئقة  مكانتها  اعطاء  يف 
له  ومكملة  للرجل  ك�شقيقة 
يف  حقيقي  و�رشيك  دينه  ن�شف 
الأولد  تربية  م�شوؤولية  حتمل 
منا�شفة  احلياة  اأعباء  حتمل  ويف 
للدين  املجتمع  فهم  ع��دم  وان 
بني  التناق�س  من  حالة  اح��دث 
وال�شكل  امل��ظ��ه��ر  يف  ال��ت��دي��ن 

�شلوك. يف  وخمالفته 
لل�شاعرة  الثانية  املداخلة  ويف 
ب�:"  امل��ع��ن��ون��ة  ح��م��ادي  م���روة 
ة ب��ني حت��دي��ات امل��ا���ش��ي  امل����راأ
مداخلتها  ا�شتهلت  واحلا�رش" 
يوم  مار�س  من  الثامن  بتاريخ 
بالوليات  الن�شاء  فيه  خرجت 
مظاهرات  يف  الأمريكية  املتحدة 
بحريتهن  م��ط��ال��ب��ات  ع��ارم��ة 
الإح��داث  تلك  ومن  وحقوقهن 
لالحتفال  اليوم  هذا  العامل  تبنى 
عن  باحلديث  عرجت  ثم  ة  ب��امل��راأ
وال�شوفية  اجل��زائ��ري��ة  امل����راة 
ع��ل��ى وج��ه اخل�����ش��و���س م��ربزة 
والتميز  املحققة  ال��ن��ج��اح��ات 
�شتى  يف  ال��ي��ه  و�شلت  ال���ذي 
والثقافية  العلمية  امل��ج��الت 
باأول  املثل  �شاربة  وال�شيا�شية 
يف  للثقافة  وزيرة  ن�شبت  امراة 
والديبة  الكاتبة  العربي  العامل 

تو�شلت  وم��ا  وني�شي  زه��ور 
توليها  من  بالدنا  يف  املراة  اليه 
وهذا  ح�شا�شة  جد  قيادية  مهام 
التحدي  م�شتوى  على  يربهن 
بال�شورة  لتظهر  رفعته  ال��ذي 
ال��ت��ي مت��ث��ل ق��ي��م واخ��الق��ي��ات 
هذه  ورغ��م  اجل��زائ��ري  املجتمع 
وال��ذي  املنجزة  ال�شتخقاقات 
مك�شبا  ح��م��ادي  م��روة  تعتربه 
فراغ  اإمام  ننا  اأ ال  املجتمع  لكل 
رهيب  وتربوي  وديني  روح��ي 
ومنظوماته  املجتمع  حمملة 
م�شوؤولية  وال�شيا�شية  الرتبوية 
�شياع  من  اجليل  هذا  يعانيه  ما 
م�شتوى  يف  وت���دين  وت�شتت 
حتدي  وه��و  والتخلف  الخ��الق 
هذا  اأم  كونها  ة  امل���راأ تعي�شه 
جتربة  م��ام  اأ نف�شها  جت��د  اجليل 
العوملة  ظل  يف  و�شعبة  خمتلفة 
وم����ا ت��ف��ر���ش��ه م���ن حت��دي��ات 
ا�شتعمال  و�شوء  ���رشة  الأ على 
ثرة  املوؤ واف��رازات��ه��ا  خمرجاتها 
 ، وال��ف��ت��اة  ال�شابة  امل���راة  على 
حمادي  مروة  ال�شاعرة  وت�شيف 
العمر  مقتبل  يف  �شابة  وه��ي 
التكاثف  وال��رج��ل  ة  امل���راأ على 
مببداأ  والل��ت��زام  اخلالفات  ونبذ 
يف  وج��د  مب�شوؤولية  التعاي�س 
تفتخر  متعلمة  ����رشة  اأ ان�����ش��اء 
واحل�شارية  ال��روح��ي��ة  بقيمها 
احلا�شلة  التطورات  وم�شايرة 

وكذلك  العاملي  امل�شتوى  على 
لكل  احللول  ايجاد  عن  البحث 
فيها  تتخبط  ال��ت��ي  امل�����ش��اك��ل 
الت�شامن  جهود  وبذل   ، الأ�رشة 
الن�شيج  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  ال��ت��ي 
داء  اأ تطوير  خالل  من  الجتماعي 
وال�شلم  املحبة  كنف  يف  الأ�رشة 
على  باحلفاظ  ال  ذلك  يتم  ول 
�شا�شي  الأ العن�رش  نها  لأ ة  امل��راأ
الغد. جليل  واحلا�شنة  الأ�رشة  يف 
ح��ول  احل�����ش��ور  ت��دخ��ل  ويف 
تدخل  املداخلتني  على  التعقيب 
عن  داف��ع  ال��ذي  �شلغوم  جمال 
يف  ودوره  ال�����ش��ويف  ال��رج��ل 
وت�شاحمه  ���رشة  الأ على  حفاظه 
عن  متحدثا  ة  ل��ل��م��راأ وت��ك��رمي��ه 
متتهن  كانت  التي  البدوية  جدته 
بع�س  على  حتى  ت�شعب  مهنا 
يف  تتاجر  كانت  حيث  ال��رج��ال 

ال�شيارات  غيار  قطع 
مداخلة  جمال  وي��رى 
فيها  اح��الم  �شتاذة  الأ
حت��ام��ل ع��ل��ى ال��رج��ل،  
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ت��دخ��ل 
امل��ف��ت�����س امل��ت��ق��اع��د 
عوينات  الغني  عبد 
النظرة  هذه  اأن  بالقول 
امل��ت�����ش��ائ��م��ة وال��ت��ي 
قليلة  ب��ف��ئ��ة  ت��ت��ع��ل��ق 
على  تعمم  ان  لميكن 
امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��ويف 

وقدم   ، ن�شمة  مليون  عدده  الذي 
مقاربته  يو�شف  بيزيد  �شتاذ  الأ
بو�شعها  مقارنة  ة  امل��راأ لو�شع 
بني  التباين  م��ربزا  ال��ع��امل  يف 
وعند  ع��ن��دن��ا  ة  امل����راأ ال��و���ش��ع 
املحدد  ال��دور  حيث  من  الغرب 
الختالف  ظل  يف  املراة  لن�شاط 
الدكتور  �شاند  وبينما  احل�شاري 
اأح��الم  مداخلة  قابو�شة  علي 
والغلو  بالدين  املتاجرة  م��ربزا 
ة  امل��راأ على  احلجر  يف  احلا�شل 
تعلمها  رغ��م  مقدراتها  وعلى 
اجلامعة  داخل  منا�شب  وتقلدها 
كما  لها  املجتمع  نظرة  بقيت 
ال��ت��دخ��الت  وت��وا���ش��ل��ت   ، ه��ي 
مما  اجلل�شة  داخ��ل  والتفاعالت 
وما  املو�شوع  اأهمية  على  يدل 
ل��دى  وم��ك��ان��ة  ث��ق��ل  م��ن  ميثله 

. جلميع ا

حمادي  مروة  وال�ساعرة  مقى  اأحالم  االأ�ستاذة  االأ�سرية  امل�ست�سارة  تت�سيط  من  املراأة  عيد  مبنا�سبة  الثانية  التفاعلية  ندوته  الثقايف  املنتدى  نظم 
الدين عبادي ومدير  الثقافة جمال  دار  بالنيابة حممد عوادي ومدير  الثقافة  اأبرزهم مدير  الوالية  املنتدى ومثقفات ومثقفي  رواد  بح�سور 

دار  مع  بالتن�سيق  التحرير  جريدة  تنظيم  من  الندوة  هذه  بان  العلم  مع  الن�ساء  من  كبري  وجمع  تامة  التجاين  العمومية  للمطالعة  الوطنية  املكتبة 
الثقايف. املنتدى  عليها  انبثق  تعاون  اتفاقية  اإطار  يف  الثقافة 

يناق�س: للتحرير  الثقايف  املنتدى   ، املراأة  عيد  مبنا�سبة 

مكا�شب من  حققته  ما  رغم  تعاين  مازالت  املراأة  مقى:  اأحالم  امل�شت�شارة   •
العوملة ظل  يف  �شعبة  حتديات  يف  املراأة  حمادي:  مروة  ال�شاعرة   •

اجلواري  املركب  دارة  اإ مع  وبالتن�شيق 
بحا�شي  املهني  التكوين  وم��رك��ز 
الوادي  ولية  عا�شمة  �رشقي  خليفة 
ل��ذات  التابعة  الخ��ال���س  وجمعية 
مع  ك��ذل��ك  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  امل��رك��ب 
حرائر  نظمت  الجتماعي  الن�شاط 
اأن  ميكن  بهيجا  حفال  خليفة  حا�شي 
مبنا�شبة  الن�شوية  بالتظاهرة  يو�شف 
ل�  امل�شادف  ة  للمراأ العاملي  ال��ي��وم 
وبهذه  �شنة  ك��ل  م��ن  م��ار���س    08
هذه  عن  امل�رشفات  اأع��دت  املنا�شبة 
الح��ت��ف��ال��ي��ة ب��رن��اجم��ا ث��ري��ا ي��واك��ب 
جمموعة  ح�����رشت��ه  وال���ذي  احل���دث 

حيث  خليفة  حا�شي  حرائر  من  كبرية 
ترحيبية  بكلمة  الحتفالية  انطلقت 
حيت  التي  الإخال�س  جمعية  لرئي�شة 
كما  احلا�رشات  جميع  م�شتهلها  يف 
من  يات  باآ احلفل  انطالق  عن  اأعلنت 
للن�شيد  ال��وق��وف  ثم  احلكيم  الذكر 
التدخالت،  عملية  لتتوا�شل  الوطني 
من  ك���ل  ال��ك��ل��م��ة  ت��ن��اول��ت  ح��ي��ث 
مركز  م�شتوى  على  التمهني  م�شوؤولة 
البلدية  بذات  �شعد  �شوبعي  التكوين 
احلالقة  تخ�ش�س  على  امل�رشفة  وكذا 
قدمت  ح��ي��ث  ال��ري��ا���ش��ي  ب��امل��رك��ب 
تناولت  كما  باحلالقة،  خا�شا  عر�شا 

وتعليم  م��ي��ة  الأ حم��و  ممثلة  الكلمة 
�شعرية  ق�شيدة  تبعتها  الكرمي،  القراآن 
باملنا�شبة  مت  كما  ة،  املراأ عيد  مبنا�شبة 
م�شحوبا  بالأزياء  خا�س  عر�س  تقدمي 
ب��ع��ر���س ل��ل��خ��ي��اط��ة ال��ت��اب��ع مل��رك��ز 
املنا�شبة  وب��ذات   ، املهني  التكوين 
تناولت  ثقافية  م�شابقات  اأقيمت 
من  املقدمة  الن�شاطات  م��ن  جملة 
املهني  التكوين  ومركز  املركب  طرف 
من  املنجزة  للمالب�س  عر�س  فيها  مبا 
ة  امل��راأ حظيت  ي��ن  اأ املرتب�شات  طرف 
هذه  م��ن  ن�شيبا  البيت  يف  املاكثة 
عرو�س  ق��ي��م��ت  اأ كما  امل��ن��اف�����ش��ات، 

ل���الأك���الت ال�����ش��ع��ب��ي��ة واحل��ل��وي��ات 
يتم  اأن  على  للمنطقة  التقليدية 
التظاهرة  هذه  يف  امل�شاركات  تكرمي 
لالأمهات  البنات  تكرمي  وكذا  ال�شنوية 
08/03/2020، ويف حديث  الأحد  يوم 
نوهت  اجلمعية  م�شوؤولة  مع  للتحرير 
املركب  يبذلها  ال��ت��ي  ب��امل��ج��ه��ودات 
يف  املهني  التكوين  ومركز  اجلواري 
من  وال��رف��ع  الن�شوي  العمل  ترقية 
من  املجتمع  ينتظره  ما  لتحقيق  نه  �شاأ
من  يقدم  ما  كل  اأن  اأكدت  كما  ابداع 

جمانا. املركز  بهذا  ن�شاطات 
مبارك قدودة 

حتت �سعار: املراأة اجلزائرية – عمل وابداع

تظاهرة ن�سوية مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة بحا�سي خليفة

مناق�سة اأول ر�سالة 
 LMD دكتوراه

يف العلوم ال�سيا�سية 
بجامعة الوادي

بكلية  امل��ا���ش��ي  ���ش��ب��وع  الأ بحر  مت 
بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  و  احلقوق 
الوادي،  بولية  خل�رش  حمه  ال�شهيد 
دك��ت��وراه  ر���ش��ال��ة  اأول  م��ن��اق�����ش��ة 
ال�شيا�شة،  العلوم  يف   LMD نظام 
واخلدمة  العامة  ال�شيا�شات  تخ�ش�س 

مية لعمو ا
خليل  ال��ط��ال��ب  ناق�شها  ال��ر���ش��ال��ة 
يف  الدولة  “دور  مو�شومة   ، زغدي 
والتي  الجتماعية”،  ال�شيا�شة  تفعيل 
املكونة  العلمية  اللجنة  باإ�رشاف  متت 
عمر  الربوفي�شور  اجلامعة  مدير  من 
الكلية  ذات  وعميد  رئي�شا،  فرحاتي 
مقررا،  دراج��ي  مكي  الربوفي�شور 
�شادق   ، دو���س  ال��ه��ادي  وال��دك��ات��رة 

. كممتحنني  زياين  �شالح  جراية، 
ق. م
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�سكان ال�سويدانية  بالعا�سمة ي�ستكون من النق�س 
الفادح يف العيادات الطبية

حممد علي 
----------------

 اأو�شح �شكان بلدية ال�شويدانية 
باجلملة  م�شاكل  يعانون  اأنهم 
العمومية،  املرافق  غياب  ب�شبب 
بالنق�س  منها  تعلق  ما  �شيما  ل 
اجلوارية  العيادات  يف  الفادح 
ال�شكنية  الأحياء  من  بالعديد 
�شكانية  كثافة  ت��ع��رف  ال��ت��ي 
اأنهم ي�شطرون  معتربة، موؤكدين 
تتوفر  التي  العيادات  اإىل  للتوجه 
ومعدات  واأخ�شائيني  اأطباء  على 
لتلقي  املجاورة  بالبلديات  طبية 
احل��الت  يف  ل�شيما  ال��ع��الج، 
تدين  ظل  يف  وه��ذا  امل�شتعجلة 
العيادات  تقدمها  التي  اخلدمات 
العيادة  غ���رار  على  امل��ت��وف��رة 
م�شكن   500 بحي  امل��وج��ودة 
امل�شجل  الفادح  النق�س  ب�شبب 
وامل��ع��دات  الطبي  الطاقم  يف 
�شلبا  انعك�س  ما  وهو  الطبية، 
ال�شحية  اخلدمات  ونوعية  على 
الذين  املر�شى  لفائدة  املقدمة 
لتلقي  يومي  ب�شكل  يق�شدونها 
ال�شحية.يف  اخل��دم��ات  اأب�شط 
اأن  حمدثونا  اأ�شار  ال�شياق،  ذات 
هو   : بالعيادة  الأ�شا�شي  امل�شكل 
عدم توفر العيادة على طاقم طبي 
كامل حتى يكون مبقدورها تقدمي 
م�شتوى  يف  �شحية  خ��دم��ات 

اأكمل  وعلى  ال�شكان  تطلعات 
اأن  على  هوؤلء  اأجمع  كما  وجه، 
من  يخلو  ال�شحي  املرفق  ه��ذا 
الأوقات  يف  واملمر�شني  الأطباء 
الأخرية  هذه  اأن  كون  امل�شائية. 
ع�رشا  الرابعة  بعد  اأبوابها  تغلق 
ب�شكل  تغلق  الأحيان  بع�س  ويف 
دون متكنهم  يُحول  ما  كلي، وهو 
الأويل  العالج  ول��و  تلقي  من 
ال�شتعجالية.  احلالة  يف  خا�شة 
باأنه  املتحدثني  نف�س  وك�شف  
هذه  فيه  تفتقر  الذي  الوقت  يف 
الطبية  املعادات  اإىل  العيادات 
الإ�شعاف  �شيارات  غ��رار  على 
ت�شجل  املخت�شني.  والأط��ب��اء 
عديد الأحياء على غرار حي روبا 
الفالحية  القرية  حي  البي�شاء، 
اجلوارية  العيادات  يف  تاما  غيابا 
املر�شى  يلزم  الذي  الأم��ر  وهو 

املجاورة  البلديات  اإىل  التنقل 
معتمدين  ال���ع���الج،  ل��ت��ل��ق��ي 
و�شائلهم  على  تنقالتهم  يف 
الأج��رة  ���ش��ي��ارات  اأو  اخلا�شة 
تثقل  التي  »الكلوند�شتان«  اأو 
دور  عن  مت�شائلني  تكاهلهم، 
من  الذين  املحليني  امل�شوؤولني 
حاجيات  عند  الوقوف  واجبهم 
وال�شماع  امل��واط��ن  ونقائ�س 
واأم��ام  اليومية.  لن�شغالته 
�شكان  ينا�شد  القائم  الو�شع 
ال�شلطات  ال�شويدانية  بلدية 
اىل  ال�شتجابة  ب�رشورة  املحلية 
يف  اأ�شا�شا  املت�شمنة  مطالبهم 
خمتلف  عرب  �شحية  مراكز  اإجناز 
اأج��ل  م��ن  ال�شكنية  الأق��ط��اب 
التوجه  بدل  عنهم،  الغنب  رفع 
للعالج. املجاورة  البلديات  اىل 
بلدية  رئي�س  اأك���د  جهته  م��ن 

موهوب،  ج��وادي  ال�شويدانية، 
تفتقر  ال�شكنية  الأحياء  بع�س  اأن 
رغم  ال�شحية  ال��ع��ي��ادات  اإىل 
خالل  ال�شكانية  كثافتها  ارتفاع 
باأن  مو�شحا  املا�شية،  ال�شنوات 
عيادة  على  تتوفر  ال�شويدانية 
بلوطة،  حي  م�شكن،   500 بحي 
كافية،  غري  اأنها  جويلية   5 حي 
�شت�شتفيد  البلدية  اأن  كا�شفا 
�شحية  عيادة  اإجناز  م�رشوع  من 
ق��ري��ب��ا، وه���و امل�����رشوع ال��ذي 
�شمن  ال�شحة  مديرية  اأدرجته 
 16 اجناز  اإىل  الهادف  برناجمها 
م�شتوى  على  ج��واري��ة  ع��ي��ادة 
ذات  يف  م�����ش��ريا  ال��ع��ا���ش��م��ة، 
اجناز  تعتزم  م�شاحله  اأن  ال�شدد 
روبا  حي  من  بكل  مركز �شحي 
الفالحية. القرية  وحي  البي�شاء، 

ي�ستكي �سكان بلدية ال�سويدانية من النق�س الفادح يف العيادات ال�سحية على م�ستوى اإقليمها خا�سة باالأحياء التي تعرف كثافة �سكانية، 
خالل ال�سنوات االأخرية على غرار حي روبا البي�ساء، حي القرية الفالحية، ناهيك عن النق�س امل�سجل يف االإمكانيات الب�سرية واملادية 
املتوفرة  العيادة  على  ال�سغط  تخفيف  اأجل  من  �سحية  مرافق  اإجناز  ب�سرورة  املحلية  ال�سلطات  مطالبني  املتوفرة،  ال�سحية  باملراكز 

وتقدمي خدمات اأف�سل للمر�سى.

اإجناز ثالثة مراكز �سحية ال�سروع يف  تنفيذا للربنامج القا�سي بالق�ساءعلى بوؤر الفقر واملعاناةفيما ك�سف »املري« عن 

امل�شطر  ل��ل��ربن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذا 
الت�شامن  وزارة  ط��رف  م��ن 
املراأة  وق�شايا  والأ�رشة  الوطني 
تعليمات  جهة   م��ن  وتنفيذا 
فيما  خ��ن�����ش��ل��ة  ولي����ة  وايل 
الفقر  ب���وؤر  حم��ارب��ة  ي��خ�����س 
املعوزة  بالعائالت  والتكفل 
ام�س  اول  ق��ام��ت  ال��ف��ق��رية،  و 
الجتماعي  الن�شاط  مديرية 
وعلى  بالولية،  الت�شامن  و 
للقطاع  الولئي  املدير  راأ�شها 
رف��ق��ة ال�����ش��ي��د رئ��ي�����س دائ���رة 
اجلوارية  اخلاليا  كذا  و  احلامة 
بتد  للت�شامن،  طامزة  لبلدية 
عائلتني  لفائدة  ا�شتعجايل  خل 
باملنطقة  وحمتاجتني  فقريتني 

بنوغي�س.  امل��ع��روف��ة  اجلبلية 
تتمثل  م�شاعادات  تقدمي  مت  حيث 
من  والغ��ط��ي��ة  الف��ر���ش��ة  يف 
بطانيات و مراتب بال�شافة اىل 
الغذائية،  باملواد  م�شاعدتهما 
اأب�شة  لهما  تقدمي  جانب  اىل 
ادوات  و  حقائب  و  وحفاظات 
و  املتمدر�شني  لالبناء  مدر�شية 
العائلتني.  بفرحة  الزيارة  انتهت 
معلوماتنا  بح�شب  و  ولالإ�شارة 
اأُح�شيت  احلالت  هذه  مثل  فان 
لال�شتفادة  الدائرة  م�شالح  لدى 
برنامج  اطار  �شمن  �شكن  من 
ال التجمع  او  الريفية  ال�شكنات 
ريفي.                                                                
لزهاري ونا�س 

عائالت معوزة مبنطقة اغوني�س 
بطامزة بخن�سلة ت�ستفيد 

من اإعانات

حكما  قاملة  حمكمة  اأ�شدرت 
�شد  نافذة  حب�شا  �شنوات   5 ب� 
واملتواجد  ال�شابق  ال�شحة  مدير 
ب��احل��ب�����س امل���وؤق���ت م��ن��ذ م��دة 
�رشكة  مل�شوؤول  العقوبة  ونف�س 
فيما  خا�شة  طبية  جتهيزات 
ما  الأخ��رى،  الأحكام  تراوحت 
والرباءة  نافذا  حب�شا  �شنتني  بني 
ذات  من  اإط��ارات  عدة  حق  يف 
خلفية  على  ذل��ك  و  املديرية، 

م�شبوهة. �شفقة  اإبرام 
اجلنح  ق�شم  قا�شية  نطقت  وقد 
التي  بالأحكام  املحكمة  بذات 
اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ب��ع��د  ج���اءت 
ع��دده��م  و  املتهمني  جم��م��وع 
برجمت  التي  اجلل�شة  يف   25

حيث  املا�شي،  فيفري   10 يوم 
ال�����ش��ادر يف حق  احل��ك��م  ك��ان 
املتواجد  ال�شابق  ال�شحة  مدير 
جويلية  منذ  املوؤقت  بال�شجن 
"اإ�شاءة  تهمة  ع��ن   2019،
وتبديد  الوظيفة  ا�شتغالل 
امتيازات  ومنح  عمومية  اأموال 
ال�شفقات  جمال  يف  مربرة  غري 

العمومية".
مل�شرّي  املوجهة  التهم  اأن  حني  يف 
بيع  يف  املخت�شة  ال�����رشك��ة 
املتواجدة  الطبية  التجهيزات 
هو  امل��وج��ود  و  عنابة  ب��ولي��ة 
فتمثلت  املوؤقت  بال�شجن  الآخر 
موؤ�ش�شة  مع  �شفقة  "اإبرام  يف 
بغية  منها  ال�شتفادة  و  عمومية 

املواد". نوعية  تعديل 
الأح��ك��ام  بقية  تنوعت  ق��د  و 
ن��اف��ذة  �شجنا  ع��ام��ني  ب��ني  م��ا 
 200 ق��دره��ا  مالية  وغ��رام��ة 
جلنة  اأع�شاء  حق  يف  د.ج  األ��ف 
اأع�شاء   6 وعددهم  ال�شفقات، 
الوظيفة  "ا�شتغالل  بتهمة 
اأم��وال  تبديد  يف  امل�شاركة  و 
بقية  ا�شتفاد  حني  يف  عمومية"، 
بينهم  من  ال��رباءة  من  املتهمني 
و  ا�شت�شفائية  مديروموؤ�ش�شات 

. بالقطاع  �شيادلة  و  اأطباء 
الق�شية،  ه��ذه  وق��ائ��ع  وت��ع��ود 
الإحالة،  قرار  يف  جاء  ما  ح�شب 
2017 عندما  اإىل منت�شف �شنة 
لولية  الأم��ن  م�شالح  تلقت 

�شبهة  مفادها  معلومات  قاملة 
ومنح  الوظيفة  ا�شتغالل  يف 
جمال  يف  مربرة  غري  امتيازات 
خمالفة  و  العمومية  ال�شفقات 
مدير  طرف  من  ال�رشوط  دفرت 

للولية. ال�شكان  و  ال�شحة 
عمال  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
ال�شحة  م��دي��ري��ة  موظفي  و 
وقفة  نظموا  ق��د  وال�����ش��ك��ان 
مديرية  مقر  اأم��ام  احتجاجية 
ذل��ك  و  ب��ال��ولي��ة،  ال��ق��ط��اع 
الأحكام  �شدور  عقب  مبا�رشة 
اع��ت��ربوه��ا  ال��ت��ي  الق�شائية 
لبع�س  بالن�شبة  خا�شة  "قا�شية 

الإطارات".
ق/�س

احلكم بـ 5 �سنوات �سجنا نافذة ملدير ال�سحة ال�سابق بقاملة

اأمن  عنا�رش  اأم�س  اأول  متكن     
من  مبيلة   م��روان  �شيدي  دائ��رة 
 251 وحجز  �شخ�س  توقيف 
الكحولية  امل�رشوبات  من  وحدة 
من  علم  ح�شبما  الأنواع  خمتلفة 
واأو�شح  المنية.     الهيئة  ذات 
تفا�شيل  اأن  ذات���ه  امل�����ش��در 
ا�شتغالل  اىل  تعود  الق�شية 
عليها  ��ل   حت�����شّ م��ع��ل��وم��ات 
دائ��رة  ب��اأم��ن  ال�رشطة  عنا�رش 

قيام  م��ف��اده��ا  م���روان  �شيدي 
نارية  دراجة  ي�شتعمل  �شخ�س 
الكحولية  امل�����رشوب��ات  لبيع 
بناء  مبيلة،  مروان  �شيدي  ببلدية 
على ذلك مت و�شع نقاط مراقبة 
من  البالغ  فيه  للم�شتبه  وتر�شد 
بتوقيفه  كللت  �شنة،   28 العمر 
امل�رشوبات  م��ن  كمية  وحجز 
مبلغ  اىل  بالإ�شافة  الكحولية 
من  دج   21490.00 قدره  مايل 

اقتياده  مت  وعليه  البيع،  عائدات 
ملبا�رشة  ال��دائ��رة  اأم��ن  مقر  اىل 
النيابة  مع  بالتن�شيق  التحقيق. 
ميلة  حمكمة  ل��دى  املخت�شة 
فيه  امل�شتبه  م�شكن  تفتي�س  مت 
من  وحدة   247 على  عر  حيث 
خمتلفة  الكحولية  امل�رشوبات 
الأن����واع وم��ب��ل��غ م���ايل ق��دره 
،واأك��ي��ا���س  دج   340000.00
البيع،  يف  ت�شتعمل  بال�شتيكية 

 251 الجمالية  الكمية  لت�شبح 
ومبلغ  الأن��واع  خمتلفة  وح��دة 
مايل اإجمايل قدره 361490.00 
بعد  اأنه   امل�شدر  واأ�شاف  دج. 
القانونية  الإجراءات  ا�شتكمال 
اأمام  اأم�س،  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 
حمكمة  لدى  املخت�شة  النيابة 
رهن  بو�شعه  اأمرت  التي  ميلة 

احلب�س.
مهناوي بوجمعة   

حجز 251 وحدة من امل�سروبات الكحولية ب�سيدي مروان مبيلة 

الوطنية  العملية  اإط���ار  يف   
ال�شباب  بقطاع  اخلا�شة  للت�شجري 
ت�شجري  عملية  ،متت   والريا�شة 
بو�شقوف  �شالح  بني  بجبل 
مواطن،  لكل  �شجرة  �شعار  حتت 
ال�شباب  اإط�����ارات  مب�����ش��ارك��ة 
املوؤ�ش�شات  ومنخرطي  والريا�شة 
اجلمعوية  واحل��رك��ة  ال�شبانية 
الولئية  املحافظة  مع  بالتن�شيق 
�شاركت  حيث  ق��امل��ة.  للغابات 
الريا�شي  املركب  العملية  يف 
اجل����واري خ���اف ال��ل��ه اب��راه��ي��م 
ع�شفور  ال�شباب  ،دار  بو�شقوف 
حم��م��د ال�����رشي��ف ب��و���ش��ق��وف 
الن�شاطات  م��ت��ع��ددة  ،ال��ق��اع��ة 
واد  ال�شباب  بي�شاء،دار  ع��ني 
الدهوارة  ال�شباب  ،دار  ال�شحم 
الهالل  الهاوي  الريا�شي  ،النادي 
ال�شباب  منتدى  بو�شقوف،جمعية 
بو�شقوف،حمافظة  والطفولة 

ال��غ��اب��ات ل��ولي��ة ق��امل��ة.يف ظل 
ال   ، القا�شيه  املناخية  الظروف 
ال�شباب  اإط���ارات  ح�شور  اأن 
الغابات  حمافظه  وم��وؤط��ري  
اأثناء العمليه  وبع�س اجلمعيات،   
يعد  وال��ذي  مميزا   ح�شورا  كان 
فمن  بالغة  اأهميه  ذا  يوما  لهم 
التج�شري  عمليه  ان  بالذكر  اجلدير 
دون  ح�شنة  ظ���روف  يف  م��رت 
لفت  وم��ا  عراقيل  اي  ت�شجيل 
التج�شري  لعملية  اي�شا  انتباه 
،من  لالطفال  املميز  احل�شور 
�شبانيه  وموؤ�ش�شات  جمعيات 
وتبادل  واأْخذ  لأ�شجار  غر�س  من 
�شور بخلق تواأمه يف ظل تالحم 
واحلركة  ال�شبانيه  املوؤ�ش�شات 
طريق  يعدان  اللتني  اجلمعوية 
اأن  قبل  الطفل  عليه  مير  معبد 

�شابا. ي�شبح 
ب ع ال�شالم 

يوم تطوعي للت�سجري  بجبل بني 
�سالح بو�سقوف قاملة 

احلدود  �رشطة  فرقة  عنا�رش  متكن 
اجلوية مبطار عبان رم�شان بجاية، 
من اإيقاف �شخ�س تقدم اإىل املطار 
الوطني  ال��رتاب  مغادرة  ق�شد 
امتثاله  وع��ن��د  فرن�شا،  ب��اجت��اه 
من  ال�رشطية  املراقبة  لإج��راءات 
العاملة  ال�رشطة  عنا�رش  طرف 
ال��رك��وب  ق��اع��ة  م�شتوى  على 
بطت بحوزته   قطعة  الدويل، �شُ
خمباأة  كانت  املعالج  الكيف  من 

ل�رشواله،  ال�شغري  اجليب  داخل 
قر�شا   45 على  العثور  مت  كما 
اأمتعته،  داخ��ل  خمباأة  مهلو�شا 
 59 ويتعلق الأمر ب�شخ�س عمره  
)جزائرية  اجلن�شية  مزدوج  �شنة،  
ملف  �شده  اأجِنز  املعني  فرن�شة(،  
ال�شلطات  اإىل  حتويله  ومت  جزائي 
الإج��راءات  ل�شتكمال  املخت�شة 

. الالزمة  القانونية 
 كرمي . ت

 توقيف �سخ�س تورط يف ق�سية 
حيازة املخدرات واملوؤثرات العقلية 

مبطار بجاية



جواريات العدد09
اإلثنين  09  مارس 2020 م الموافق لـ 14 رجب 1441هـ1947

بجديوية  التوار�س  مبنطقة  فردا   65 من  عائلة   14
بغليزان  تعي�س احلرمان و االإق�ساء

ع�سام  ابو 
------------------ 

ومن خالل اجلولة ال�شتطالعية 
التحرير  جريدة  ق��ادت   التي 
وقفت  اين  التوار�س  دوار  اإىل 
التي  املعاناة  حجم  مدى  على 
املذكورة  العائالت  تكابدها 
مازالت  والتي   1996 عام  منذ 
املقومات  على  فيها  تعتمد 
ع�رشين  م��ن  ،اأك���ر  البدائية 
���ش��ن��ة ك��ام��ل��ة م���ن احل��رم��ان 
مرور  من  بالرغم  والتهمي�س 
الزمن،  من  عقدين  من  اك��ر 
عند  تتوقف  مل  معاناتهم  ان  ال 
تلك  وخالل  بحيث  احلدود  هذه 
ال�رش  اف��راد  ع��دد  ك��ان  الفرتة 
ال20  ي��ت��ع��دى  ل  امل��ت�����رشرة 
العدد  ت�شاعف  واليوم  ف��ردا؛ 
ليقارب  ا���ش��ع��اف  ع���دة  اىل 
العائالت  ،و�شعية  فردا  ال70 
عن  كثريا  تختلف  ل  خيم  داخل 
او  البقار  لرتبية  ا�شطبالت 
عملية  واإن  ل  فكيف  الغنام 
واحلمام  الله  اكرمكم  التبّول 
بينها  الف�شل  يتم  النوم  وحتى 
ال��ع��ائ��الت  اف���راد  بقية  وب��ني 
فقط  قما�س  بقطعة  الخ��رى 
داخل  الطهي جتري  عملية  حتى 
يف  ي�شتعمل  ما  وغالبا  اخليمة 
ندرة  ملجابهة  احلطب  العملية 
خ�شو�شا  الغاز  ق��ارورات  يف 

يكر  اي��ن  ال�شتاء  ف�شل  يف 
املادة،  هذه  على  ويتزايد  الطلب 

، حرج  ول  فحدث  ال�شيف  اأما 
يراجعون  متمدر�سون 

�سوء  على  درو�سهم 
ع ل�سمو ا

بدوار  ال14  العائالت  معاناة   
فايز  �شي  مب��زرع��ة  ال��ت��وار���س 
على  تقت�رش  مل  ب��ج��دي��وي��ة 
حتى  ب��ل  فح�شب،  الول��ي��اء 
عددهم  ال��ب��ال��غ  املتمدر�شني 
كان  متمدر�شا   30 ال  قرابة 
واأ�شبحوا  منها  ن�شيب  لهم 
ال��و���ش��ع��ي��ة  م���ع  �����رشاع  يف 
اىل  والتنقالت  اخليمة  داخ��ل 
خارجها  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
 06 نحو  قطع  على  واع��ت��ادوا 
القدام  على  م�شيا  كيلومرتات 
العديد  ذهابا وايابا ح�شبما اكده 
ناهيك  التالميذ،  اول��ي��اء  م��ن 
يواجهونها  التي  الخطار  عن 
وانهم  ل�شيما  تنقالتهم  يف 
ال��ولئ��ي  ال��ط��ري��ق  ي�شلكون 
جديوية  بلدية  ل��رتاب   العابر 
و�شواحيها  تيارت  ولية  نحو 
يتميز  ال���ذي  ال��ط��ري��ق  وه���و 
ب��ح��رك��ة دوؤوب����ة ع��ل��ى م��دار 
تتوقف  مل  معاناة  الأ���ش��ب��وع، 
ومواجهة  التنقل  ح��دود  عند 
و�شل  ب��ل  ال�شعب  الو�شع 
ال��درو���س  مراجعة  غاية  اىل 

يعتمد  اي���ن  اخل��ي��م��ة،  داخ���ل 
امل��راج��ع��ة  يف  امل��ت��م��در���ش��ون 
فقدوا  ال�شموع   �شوء  على 
وت�شببت  الرتكيز  اثرها  على 
التعليمي  م�شتواهم  تراجع  يف 
ال��و���ش��ع��ي��ة  اأي  وج��ع��ل��ت��ه��م 
لهم  لدخل  امور  يف  يفكرون 
بعيد  من  ول  قريب  من  ل  فيها 
ينتمون  انهم  الوحيد  ذنبهم  واأن 
قوة  ول  لها  حول  ل  لعائالت 
و�شعيتهم  اقرتنت  رمبا  او  لها، 
بع�س  مب��ع��ان��اة  وم��ع��ان��ات��ه��م 
او  الب�رش  ب�شعف  امل�شوؤولني 
مبزرعة  ا�شتقرارهم  منطقة  ان 
البقعة   جهة  ج��اء  ف��اي��ز،  �شي 
بقي  امل�شكل  ان  مادام  العمياء 
�شنة   20 من  اكر  منذ  مطروحا 
العديد  اك��ده  وح�شبما  كاملة 
املت�رشرة  العائالت  اف��راد  من 
تطاأ  مل  �شنة،   20 من  اكر  نعم 
املنطقة  امل�شوؤولني  اأرجُل  فيها 
التي  الطبية  ال��ق��واف��ل  حتى 
املنطقة  تزر  مل  عنها  يتكلمون 
ال���ع���ائ���الت...   ب���الح���رى  او 
انهم   منهم  ال��ع��دي��د  وح�شب 
باإخالئها  مهددين  ا�شبحوا 
ل  ت�شلح  ل  منطقة  انها  رغم 
على  لل�شناعة  ول  للزراعة 
واختتم  منهم  البع�س  تعبري  حد 
و�رشختمهم  نداءاتهم  البع�س 
ال�شلطات  ننا�شد   " وبحرقة، 
من  لنت�شالنا  التدخل  العليا 

طال  التي  املزرية  الو�شعية 
كثريا  تختلف  ل  والتي  امدها 
اع��ادة  اأو  امل��ق��اب��ر،  ع��امل  على 
ال�����ش��وداء  ال�����ش��وق  يف  بيعنا 

. بو�شول   احلاج  يقول 
جديوية  بلدية  م�سالح 

م�سكل  اأن  توؤكد 
مب�سكل  مرتبط  العائالت 

العقاري   الوعاء 
بلدية جديوية ويف  اما م�شالح   
العائالت  ان�شغالت  على  ردها 
بوعبدالله  النائب  ل�شان  وعلى 
انه  جهته،  من  اكد  فقد  جليل 
ال  املت�رشرة   العائالت  جرد  مت 
العقاري  ال��وع��اء  م�شكل  ان 
�شيغىة  ايجاد  يف  بينهما  حال 
ال�شالفة  ل��ل��ع��ائ��الت  ح��ل  او 
مب�شاعدات  مدها  واأن  الذكر، 
الوعاء  بتوفر  مرهون  ريفية 
ا�شتقرارهم  لأن  ال��ع��ق��اري، 
تابعة  فالحية  مبنطقة  مبنطقة 
من  �شّعب  الفالحة  مل�شالح 
امل�شاعدات  مهمة  او  ماأمورية 
ملياه  بالن�شبة  ام��ا  ال��ري��ف��ي��ة 
البلدية  م�شالح  ف��اإن  ال�رشب 
احليوي  امل��ورد  ه��ذا  لهم  توفر 
على  ف�شال  منتظمة  وب�شورة 
ت�شخري  مت  اين  املدر�شي،  النقل 
مهمتها  املدر�شي  للنقل  حافلة 
واىل  م��ن  امل��ت��م��در���ش��ني  ن��ق��ل 

الرتبوية. املوؤ�ش�شات 

36 كلم وحتديدا مبزرعة  �سددنا الرحال نحو مدينة جديوية الواقعة اإىل �سرق عا�سمة الوالية غليزان على بعد 
بدائية  حياة  فردا   65 من  اأكرث  من  وامل�سّكلة  عائلة   14 تعي�س  اين  البلدية  جنوب  التوار�س  مبنطقة  فايز  �سي 
ال  حيث  ال�ستاء  قر  اأو  ال�سيف  حرارة  تقيهم  ال  خيم  داخل  قا�سية  حياة  املذكورة  العائالت  تواجه  حيث  �سعبة. 

كهرباء وال قنوات ال�سرف ال�سحي و ال طرقات و الغازو ال ماء.

ال كهرباء ال غاز ال ماء 

للجمعيات  ��ج��ا  حمحَ ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د 
على  امل��دين  باملجتمع  الفاعلني  و 
ب��دار  املحَ�����ارُّ   ، اهتماماتهم  اخ��ت��الف 
له  يبدو  البيّ��حَ���س  لولية  البيئة 
كما  الن�شاطات  قلة  و  الُركود  جليا 

. عهدها  �شابق  يف  املقر  هذا  كان 
ُعرفت  م��ا  ذا  اإ طبيعيا  يبدو  م���ر  الأ
فالرتاكمات  الو�شعية  هذه  اأ�شباب 
جمال  ت��رتك  مل  داري��ة  الإ امل�شاكل  و 
ال�رشح  ل��ه��ذا  ال��ع��ادي��ة  ل��ل�����ش��ريورة 
يعد  مل  ���ش��ن��ة  م��ن  اأزي����د  ف��ُم��ن��ُذ   ،
املُكلف  بتوقيف  ال��دار  و�شع  خفيا 
املن�شب  هذا  �شغل  الذي  و  بالت�شيري 
من  ال��ف��احت  ب��ت��اري��خ  افتتاحها  م��ن��ذ 
البيئة  دار  لت�شبح   2015 نوفمرب 
يام  لأ مكانا  و  قبلة  البي�حَ���س  لولية 
اجلمعوية  الن�شاطات  لعديد  مفتوحة 
من  البيئي،  للعمل  خا�س  ب�شكل  و 

ولئية  و  وطنية  جلمعيات  تن�شيب 
�شب�حَ��اقة  كانت  كما   ، باملجال  نا�شطة 
املجال،  بهذا  توعوية  فعاليات  لتنظيم 
املُخلفات  جمع  حملة  غ���رار  على 
لأزيد  ا�شتمرت  التي  و  البال�شتيكية 
اأحياء  خمتلف  م�ش�حَ��ت  و  ع��ام  من 
ا�شتدعت  التي  و  البي��حَ���س،  مدينة 
املواطنني  من  وا�شعة  �رشيحة  اهتمام 
ا�شرتعى  تطوعي  عمل  �شكل  يف 
 ...( وقتها  امل�شوؤولني  حتى  اهتمام 
البيئة  دار  اأ�شحت  ه��ذا  كل  بعد   )
و  روح  بال  هيكال  البي��حَ��س  لولية 
امل�شاكل  بها  ع�شفت  اأن  بعد  ه��ذا، 
ال�شيد  براأ�س  ت��ت  اأ التي  و  داري��ة  الإ
ُي�رشف  كان  الذي  و  دوينة  بن  حُممد 
ي�شهد   ، افتتاحها  تاريخ  ُمنذ  عليها 
تفانيه  و  اإخال�شه  على  اجلميع  له 
نه  اأ حتى  ميدان  رجلحَ  كونه  العمل  يف 

عمله  مبكان  وقته  اأغلب  يق�شي  كان 
دارية  اإ امرة  موؤ �شحية  كان  نه  اأ غري   ،
اأواخر  من�شبه  عن  عزله  اإىل  اأف�شت 

.  2018 �شنة 
امل�شاكل  توالت  الوقت  ذلك  ُمنذ  و   
نه  اأ فيه  اجلهازاملُفرت�س  بهذا  الدارية 
و   ، للروة  خالق  بقت�شادي  ذوطابع 
تقلي�س  مت  ذل��ك  من  النقي�س  على 
ق��ل  لأ البيئة  ب���دار  ال��ع��ام��ل��ني  ع��دد 
ُعمال  من  غالبيتهم  ُعم�حَ��ال   5 من 
الذين  و  الت�شغيل  قبل  م��ا  ع��ق��ود 
من   بينهم  من  العاملون  ي�شتفد  مل 
من  اأن  و  خا�شة  عقودهم  ت  ُم��دد 
الحتياجات  ذوي  من  �شخ�س  بينهم 
حدثنا  ال�شدد  ه��ذا  يف  و   ، اخلا�شة 
رئي�س  ب�شفته  العايب  حمم�حَ�د  ال�شيد 
ذوي  لأ�شخا�س  ال��ولئ��ي   الحت���اد 
هذا  عقد  توقيف  مو�شوع  باأن  اإعاقة، 

املُرا�شالت  عديد  حمل  كان  العامل 
م�شوؤويل  خُمتلف  لدى  الحتاد  با�شم 

 ... مركزيا  البيئة  دارة  اإ
ردا  تعرف  مل  املرا�شالت  هذه  اأن  غري 
هذه  كل   . املعنية  اجلهات  هذه  قبل  من 
دون  حالت  الرتاكمات  و  امل�شاكل 

اإىل  البي��حَّ��س  لولية  البيئة  دار  عودة 
اإىل  �شابق عهدها و ن�شاطها...   و هي 
امل�شاكل  من  طائلة  حتت  ترزح  اليوم 
قبل  من  عليها  الوقوف  جب  وحَ دارية  الإ
 . م�شتوى.  اأعلى  على  من  امل�شوؤولني 
ن��اجي   . ل 

 دار البيئــة  بالبّي�س تفقد حركتها املُعتــادة 

البار  الدفلى  عني  وايل  اأ���رشف 
رفقة  ميدانية  زيارة  على  مبارك 
الع�شكرية  و  املدنية  ال�شلطات 
باجلهة   ب��ل��دي��ات  ث����الث   اىل 
زياد-برج  اب��ن  ط��ارق  اجلنوبية 
و  خليفة  ولد  بئر  و  خالد  المري 
عديد  على  ال�شوء  �شلط  التي 
القرى  يف  ال��ظ��ل   مناطق  م��ن 
 ، ال�شكنية  الح��ي��اء  و  امل��دا���رش 
ا�شغالت  كل  اىل  ا�شتمع  بحيث 
جلها  متحورت  التي  و  املواطنني 
ال�شاحلة  )املياه  ثالوث  ح��ول   ،
ال�شحي  ال�����رشف   ، ل��ل�����رشب 
 ،) الريفية  الكهرباء  و  ،ال��غ��از 
باحل�ش�س  املطالبة   اي�شا  و 
الطرقات   تهيئة  و  ال�شكنية  
اأع��ط��ى  ذل���ك  خ�����ش��م  يف  و   ،
للم�شوؤولني  �شارمة   تعليمات  
بح�شور املواطنني  على �رشورة 
العاجل  القريب  يف  جت�شيدها� 
بان�شغالت  الأمثل  التكفل  ق�شد 
حت�شني  اىل  ال�شعي  و  املواطنني  
ان  ،م��وؤك��دا  املعي�شي  الط���ار 
لن  والولئية  املحلية  ال�شلطات 
تدخر اأي جهد  يف حتقيق املطالب 
امل�رشوعة  و اأخذها بعني العتبار 
.وببلدية بئر ولد خليفة اأمت ال�شيد 
و�شعية  على  الإط��الع  ال��وايل 
اق��رتاح  مت  اأي��ن  البلدي  امللعب 
الأر�شية  تك�شية  عملية  ت�شجيل 
كما   ،) الإ�شطناعي  بالع�شب 
ان�شغالت  على  الّط����الع  مت 
 " و  بوكراع"   " مبنطقة  ال�شكان 
 ، الطبيعي  )الغاز   " الغرايقية 
باملياه  التزود   ، التطهري  �شبكة 
عاين  كما   ،) لل�رشب  ال�شاحلة 
اأولد  حي   ، ال�شبايحية  دوار 
بغدادي  بلقا�شم  حي   ، �شليمان 
)دريري�شة �شابقا ( لالطالع على 
بهذه  للمواطن  املعي�شية  الظروف 
على  الوايل  اأ�رشف  املناطق.كما 
الو�شع يف اخلدمة لوحدة احلماية 
خالد.  الأمري  برج  ببلدية  املدنية 
ف�شاء حيوي وح�شا�س  يعد  حيث 
للمواطن  اإن�شانية  خدمات  ُتقدم 
حمايته  على  ت�شهر  �شوف  فهي 

�شواء  الناجمة  الأخطار  كل  من 
تكنولوجية. اأو  طبيعية  كانت 

برج  بلدية  اإىل  توجه  وبعدها 
الظروف  عاين  اأين  خالد  الأمري 
ال�شكني  باملجمع  ال�شكنية 
 ، ل�شنام(  )م��وىل  الق�شديري 
 05 متو�شطة  ع��اي��ن  وب��ع��ده��ا 
على  واإّط��ل��ع   ،  1962 جويلية 
والكتظاظ  التمدر�س  ظ��روف 
اإجن��از  اق���رتاح  مت  اأي��ن  امل�شجل 
باملجمع  ج���دي���دة  م��ت��و���ش��ط��ة 
 " ال�شعايد   " الثانوي  ال�شكني 
يقيمون  تلميذ   400 من  اأك��ر 
منطقة  عاين  ثم  املنطقة،  بهذه 
املجمع   ( وال�شيادة  ما�شني  واد 
ال�شكنات   + الريفي  ال�شكني 
البلدي  امللعب  (وكذا  الق�شديرية 
اقرتاح  مت  اأين  خالد  الأمري  بربج 
املرفق  ب��ه��ذا  م��درج��ات  اإجن���از 
زيارته  ا�شتهل  الريا�شي.حيث 
الب��ت��دائ��ي��ة  امل��در���ش��ة  مبعاينة 
طارق  ببلدية  خمتار  م��ك��اودو 
م�شكل  على  واطلع   ، زي��اد  بن 
الك��ت��ظ��اظ اأي���ن اق���رتح اإجن��از 
اأكد  كما   ، جديد  مدر�شي  جممع 
الوجبة  تقدمي  على  الوايل  ال�شيد 
اح��رتام  و  للتالميذ  ال�شاخنة 
تهيئة  اإعادة  مع  النظافة،  معايري 
الظروف  على  اطلع  املطعم.كما 
الق�شديري  باملجمع  ال�شكنية 
ببلدية  تانوت  بحي  عائلة   120
طارق بن زياد ،اأين دعا امل�شوؤولني 
اأمر  كما  ا�شتعجايل  بحل  املعنيني 
اإىل  القدمي  البلدية  مقر  بتحويل 
م�شلحة  على  تتوفر  عالج  قاعة 
هذه  توفري  على  والعمل  الأمومة 
الآجال.وبعدها  اأقرب  يف  اخلدمة 
التابعة  اجلاهزة  ال�شكنات  عاين 
واأطلع  عفان  بن  عثمان  ملتو�شطة 
عملية  جت�شيد  م�شكل  على 
على  الق�شاء  اإطار  التعوي�س يف 
زلزال  اإث��ر  املنجزة  ال�شاليهات 
حي  اإىل  تنقل  بعدها   1980
لالطالع  وق��ف  اأي��ن  ال��زرازي��ح، 

عن كيفة عي�س  املواطن باحلي.
برادع خمتار 

ال�سوء  ي�سّلط  الدفلى  وايل عني 
الظل  مناطق  على 

يوؤكد على معاجلة كل النقاط ال�سوداء ح�سب االأولوية
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الكاف يفاجئ زميبابوي برّد 
�سادم قبل مواجهة "اخل�سر"

اإذ  املا�شية،  ال�شتوية  النتقالت  فرتة  خالل  ع�شيبة،  باأوقات  �شليماين  اإ�شالم  اجلزائري  النجم  مّر 
رغم اأّن الالعب قدم مرحلة ذهاب مثالية من خالل امل�شاهمة والت�شجيل لفريقه موناكو الفرن�شي، 

اإل اأن ذلك مل ي�شفع له عند مدربه الإ�شباين روبريتو مورينو.
عدم  بحجة  �شليماين؛  بيع  ب�شرورة  طالب  قد  "لروخا"  ملنتخب  ال�شابق  الفني  املدير  وكان 

وجوده �شمن خططه ملرحة الإياب، لكن ذلك مل يتم رغم تلقي الالعب عرو�شااً ر�شمية من 
الإيــــطــــايل، والــتــي اأندية على غرار مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي واإنرت ميالن 

نهاية  حتى  امل�شابني  لتعوي�ض  ُمهاجم  عن  تبحث  كانت 
املو�شم.

بقاء  وتقرر  �شليماين،  انتقال  ف�شل  ــري  الأخ يف  لكن 
ملمار�شة  عاد  كما  الفرن�شية،  الإمــارة  نادي  مع  الالعب 
بعد  و�شناعتها،  ــداف  الأه بت�شجيل  املف�شلة  هويته 
ت�شريحات  يف  عنها  يقول  التي  ال�شعبة  الفرتة  تلك 
تزعجني  "مل  الفرن�شي:  مريكاتو"  "فوت  موقع  نقلها 

." اإطالقااً
النتقالت  فرتة  يف  اأنه  تعلم  "اأنت  �شليماين:  وتابع 
ــادرة،  ــغ امل اأو  للبقاء  جمـــال  اأمــــام  لعـــب  اأي  يــكــون 
امليدان،  اأر�شية  على  ُمن�شبااً  يكون  فقط  تركيزي 
املــو�ــشــم،  نــهــايــة  ذلـــك  ــرى  ــش � م�شتقبلي  ــن  ع ــــا اأمــــا  وم

�شيقرره فريق لي�شرت �شيتي".
�شبيل  على  موناكو  نــادي  مع  يلعب  �شليماين  اأّن  واحد ُيذكر  ملو�شم  الإعارة 

من نادي لي�شرت �شيتي الإنكليزي الذي و�شع بندااً يتيح لنادي الإمارة �شراء املهاجم مقابل 
.2021 عام  �شيف  لغاية  ميتد  الإنكليزي  النادي  مع  عقده  اأّن  العلم  مع  يورو،  ماليني   10

17 مباراة  7 يف  9 اأهداف و�شناعة  "حماربي ال�شحراء" من ت�شجيل  ومتّكن هداف منتخب 
الذي  مورينو،  عند  له  ت�شفع  مل  اإح�شائية  وهي  املو�شم،  هذا  الفرن�شي  الدوري  يف  لعبها 
29 دي�شمرب/ كانون الأول املا�شي، وهو الذي كان  خلف الربتغايل ليوناردو جاردمي منذ 

وراء انتداب �شليماين بحكم معرفته اجليدة له.

الأ�شبق  والالعب  البلغاري  زاغورا  فريق  جنم  توبة،  اأحمد  قال 
ملنتخب بلجيكا حتت 19 �شنة، عن رغبته الكبرية لتقم�ض األوان 
الـ21  �شاحب  املحور  مدافع  وقّدم  املقبلة،  الفرتة  خالل  اخل�شر 
حمّل  جعله  ما  وهو  البلغاري،  الــدوري  يف  قوّية  م�شتويات  �شنة 

اإ�شادة من قبل العديد من املالحظني، وبات اأحد جنوم امل�شابقة.
خالل  ات�شالت  “تلّقيت  البلغاري:  �شبور”  “توب  ملوقع  له  ت�شريحات  يف  توبة،  وقال 
الفرتة الأخرية من الحتاد اجلزائري لكرة القدم، اأعلموين فيها بوجودي �شمن قائمة 
الدويل  التوّقف  فرتة  يف  ال�شحراء  حماربي  منتخب  مع  للوجود  املر�ّشحني  الالعبني 
املقبلة”، وتابع: “�شبق يل اأن وجدت يف فرتة من الفرتات على رادار املنتخب البلجيكي 

الأول، غري اأنه مل تتم دعوتي بعد ذلك”.
يف  �شاأمّثله  الذي  املنتخب  م�شاألة  يف  احل�شم  اأجل  من  حان  قد  الوقت  اأن  “اأعتقد  واأمت: 

امل�شتقبل، و�شاأكون �شعيدا للغاية باللعب ل�شالح اجلزائر”.
و�شيجدد توبة العهد انطالقا من املو�شم املقبل مع فريق كلوب البلجيكي، الذي قام باإعارته 
اأن وجد على رادار  له  �شبق  الالعب  اأن  اإىل زاغورا فريقه احلايل. يذكر  املا�شي  ال�شيف 
قبل  الإ�شباين،  وفالن�شيا  الفرن�شي  مار�شيليا  واأوملبيك  الأملاين  دورمتوند  برو�شيا  اأندية 
مو�شم  يف  طويلة  لفرتة  املالعب  عن  اأبعدته  التي  الإ�شابة  بعد  به  الهتمام  يرتاجع  اأن 

.2017-2018

الظهري  ــا  ــب األ جـــوردي  اأعـــرب 
عن  لــرب�ــشــلــونــة،  ـــر  ـــش ـــ� الأي
�شافرات  من  ال�شديد  غ�شبه 
اجلماهري، خالل مواجهة ريال 
ال�شبت،  اليوم  م�شاء  �شو�شييداد 
الـ27  اجلولة  مناف�شات  �شمن 

من الليجا، يف "كامب نو".
ال�شافرات  اجلماهري  واأطلقت 
األبا  ــع  دف ممــا  الــالعــبــني،  �شد 
لالحتفال بهدفه الذي األغي يف 
ي�شع  وهو  ــرية،  الأخ الدقيقة 

اأ�شابعه يف اأذنيه.
ت�شريحات  خــالل  األــبــا،  ــال  وق

"ماركا"  �ــشــحــيــفــة  نــقــلــتــهــا 
تكن  اأن  نحب  "ل  الإ�شبانية: 
ويتم  ــل  ب �ــشــدنــا،  اجلــمــاهــري 
واأنــا  ملعبنا،  يف  علني  الهجوم 
عليهم  لكن  اجلميع،  ـــرتم  اأح

ا احرتامي". اأي�شاً
واأ�شاف: "الأداء اليوم جيد وكل 
يف  لديه  ما  اأق�شى  بذل  لعب 
يختفي،  ل  �شخ�ض  فاأنا  امللعب، 
على  لكن  ال�شافرات  واأحــرتم 
اأحد  ول  احرتامي،  اجلماهري 
لكن  �شيئ،  ب�شكل  اللعب  يحب 
اإطـــالق الــ�ــشــافــرات �ــشــدنــا يف 

الدقيقة 15 ل ُي�شعدين".
م�شجعي  اأحـــرتم  "اأنا  وتــابــع: 
ا، ومـــازالـــوا  بــر�ــشــلــونــة كـــثـــرياً
هزائم  بعد  الفريق  يدعمون 
رومـــا  ــد  ــش � الأبــــطــــال  دوري 
ــور  الأم تكون  ول  وليفربول، 
ب�شكل  ــري  ــش ــ� ن ـــني  ح ــهــلــة  �ــش
يجب  النهاية  يف  لكن  جــيــد، 

ما  مـــع  نــتــعــايــ�ــض  اأن 
يحدث".

 : �شتكمل ا و
علينا  "

ن  اأ

نـــكـــون 
ــــاء  ــــوي اأق

لنتخطى  العقلي،  امل�شتوى  على 
هذا الو�شع".

اإيدر  اأزمة م�شاعد املدرب  وعن 
كان  النهاية  "يف  علق:  �شارابيا، 
ا  �شخ�شاً قتل  اأنــه  لو  كما  ــر  الأم
الــكــرة  ــع  م يتعامل  لكنه  مـــا، 

بحما�ض".
"تعليقات �شارابيا هي  واختتم: 
ولو  العامل،  يف  طبيعية  الأكرث 

ال�شيء  لفعلت  مكانه  كنت 
نف�شه اأو ما هو اأ�شواأ، ونحن 
اأي  ــن  م منزعجني  ل�شنا 

�شيء".

ــع الــدقــيــق  ــش ــو� �ــشــيــ�ــشــاعــف ال
دوري  لقب  حامل  يعي�شه  الذي 
ليفربول،  الأوروبـــي،  الأبطال 
اأوىل  يف  الـــرتقـــب  حــالــة  مـــن 
النهائي،  ثمن  اإيـــاب  مــبــاريــات 
ا�شتثنائيا  و�شعا  ي�شهد  دور  يف 
عن  الــنــاجتــة  ــاوف  ــخ امل ب�شبب 
داخل  كورونا،  فريو�ض  انت�شار 

القارة العجوز.
التاأهل  بطاقات  اأوىل  و�شُتح�شم 
لدور ربع النهائي يومي الثالثاء 
مالعب  على  املقبلني،  والأربعاء 
مي�شتايا واأنفيلد وريد بول اآرينا 

وحديقة الأمراء.

شبح كورونا

ـــا  ـــورون ويـــخـــيـــم فــــريو�ــــض ك
امل�شابقة  على  بظالله  امل�شتجد 
�شيتوجه  حــيــث  الأوروبــــيــــة، 
مي�شتايا،  ملعب  لزيارة  اأتالنتا 
بدون  مباراة  يف  فالن�شيا،  معقل 

جماهري.
ــض  ــ� ــاري ب ــب  ــع ــل ي مل  بـــــــدوره، 
ــدوري  ال مــبــاراة  جــريمــان  �شان 
مقررة  كــانــت  الــتــي  الفرن�شي 
�شرتا�شبورج،  ملعب  على  ال�شبت 
ب�شبب  ــهــا  تــاأجــيــل مت  ــا  ــدم ــع ب

الفريو�ض.
الــوبــاء  تــاأثــري  عــن  بعيدا  لكن 
عدة  تــاأجــيــل  يف  ت�شبب  الـــذي 
بـــدون  ــا  ــه ــت ــام اإق اأو  ــات  ــاري ــب م
ــــدول  ال ــض  ــ� ــع ب يف  جــمــاهــري 
اإيطاليا  راأ�شها  وعلى  الأوروبية 
من  تــ�ــشــررا  ـــرث  الأك تعد  الــتــي 
بالقارة  ال�شحية  الأزمـــة  هــذه 
هذا  الأنظار  �شترتكز  العجوز، 
اللقب الذي  الأ�شبوع على حامل 
�شقط ذهابا اأمام م�شيفه اأتلتيكو 

مدريد بهدف نظيف.

اختبار صعب

الأربــعــاء  ليفربول  و�شيواجه 
جماهريه  و�شط  �شعبا  اختبارا 
ــق  ــري ــف ــتــ�ــشــيــف ال حــــني يــ�ــش
يف  اأنفيلد  ملعب  على  الإ�شباين 
مباراة �شتحدد ما اإذا كان الفريق 
يف  م�شواره  �شيوا�شل  الإجنليزي 
من  �شيودع  اأم  اللقب  عن  الدفاع 
التي  البطولة  اخللفية  الأبــواب 
توج بها العام املا�شي على ح�شاب 

مواطنه توتنهام.
واندا  ملعب  على  ال�شقوط  وكان 
ثمن  ذهـــاب  يف  مرتوبوليتانو 
لكتيبة  �شربة  مبثابة  النهائي 
ــرع  ــث جت ــي ـــن كـــلـــوب ح ـــورج ي
الهزمية  ــرارة  م بعدها  الفريق 
الربميريليج  يف  الأوىل  للمرة 
لالإق�شاء  وتعر�ض  املو�شم  هــذا 

من كاأ�ض الحتاد الإجنليزي.
بورمنوث  على  الــفــوز  جــاء  ثــم 
على  الــو�ــشــع  لتخفيف   )2-1(
جلهود  �شيفتقد  الذي  "الريدز" 
يف  األي�شون  الربازيلي  حار�شه 
معركة الإياب اأمام رجال املدرب 

�شيميوين  دييجو  الأرجنتيني 
بطاقة  على  �شيناف�شون  الذين 
ــي ويف  ــائ ــه ــن الــعــبــور لــثــمــن ال
توقيع  من  واحد  هدف  جعبتهم 

�شاوؤول نيجويز.

ضيف ثقيل على األمراء

بورو�شيا  �ــشــيــزور  جــانــبــه،  مــن 
دورمتوند الأملاين ملعب حديقة 
حيث  الــيــوم  نف�ض  يف  الأمــــراء 
بقيادة  الأر�ض  �شاحب  �شيحاول 
املدرب توما�ض توخيل، تعوي�ض 

تاأخره ذهابا )1-2(.
معركة  يف  جي  اإ�ض  بي  و�شيعول 
جماهريه  دعـــم  عــلــى  ــــاب  الإي
املا�شي  الأربعاء  ا�شتمتعت  التي 
ـــع يف مــبــاراة  بــا�ــشــتــعــرا�ــض رائ
بعدما  فرن�شا  كاأ�ض  نهائي  ن�شف 
للنهائي  تاأهله  الفريق  ح�شم 
يف  ــون،  ــي ل عــلــى   )5-1( ــوزه  ــف ب
انت�شار تاألق يف �شناعته كيليان 

مبابي بثالثية.

موقعتان مثيرتان

الإيـــاب  ــات  ــاري ــب م و�شتنطلق 
وليبزيج  فالن�شيا  يف  الثالثاء 
اخلفافي�ض  ي�شت�شيف  حيث 
حني  يف  ـــايل،  ـــط الإي اأتــالنــتــا 
على  �شيفا  تــوتــنــهــام  �شيحل 

الفريق الأملاين.
ــض كــورونــا  ــريو� ــن ف وبــعــيــدا ع
على  كبري  ب�شكل  يــوؤثــر  الــذي 
هذا  ممثل  �شيذهب  اإيــطــالــيــا، 
فالن�شيا  ملعقل  اأتالنتا  البلد، 
اأهــداف   4 ر�شيده  ويف  الثالثاء 
�شريو  �شان  ملعب  على  �شجلها 
ـــد  ــل هــــدف واح ــاب ــق ـــا م ـــاب ذه
على  الإياب  مباراة  ويف  للخ�شم، 
حل�شم  �شي�شعى  مي�شتايا،  ملعب 

تاأهله للدور التايل.
اأما ليبزيج الأملاين ف�شي�شتقبل 
على  الــيــوم  نف�ض  يف  توتنهام 
مــلــعــب ريـــد بـــول اأريـــنـــا حيث 
بطاقة  على  للح�شول  �شي�شعى 
م�شتفيدا  النهائي  لربع  عبوره 
�شجله  نظيف  بهدف  تقدمه  من 

خارج الديار يف مباراة الذهاب.

هذا ما قاله �سليماين عن ف�سل انتقاله من موناكو

اأحمد توبة جنم الدوري البلغاري يوؤكد:

واأعلموين  بي  "الفاف" ات�سلت 
بوجودي يف قائمة اخل�سر

األبا: "على اجلماهري اأن حترتمني"

ليفربول يكافح لعبور اأتلتيكو العنيد.. ودورمتوند 
يخ�سى انتفا�سة �سان جريمان

اجلزائر تتحدى "كورونا" ومنتخب زميبابوي بقرار جريء
مباراة  موعد  اقرتاب  مع  زط�شي،  الدين  خري  برئا�شة  اجلزائري،  الكرة  احتاد  اجتماعات  توالت 
ال�شيف زميبابوي، حيث  اأمام  الكامريون،  2021 يف  اأفريقيا  اأمم  الثالثة من ت�شفيات كاأ�ض  اجلولة 

ك�شف الناطق الر�شمي، �شالح باي عّبود عن قرارات هامة.
وقال باي عّبود يف ت�شريحات لالإذاعة اجلزائرية، اإن الحتاد اجلزائري اعتمد مكان اإقامة املباراة، 
يف  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض  انت�شار  رغم  البليدة،  مدينة  يف  ت�شاكر  م�شطفى  ملعب  يف  وحتديدااً 

املنطقة.
وجاء قرار الهيئة اجلزائرية كتحٍد لنظرائهم يف منتخب زميبابوي، بعد اأن اأ�شروا على نقل املباراة 
نحو بلد اآخر، عرب مرا�شالت لالحتاد الأفريقي لكرة القدم، خا�شة بعد اإجبارهم على لعب مباراة 
الإياب التي تدخل �شمن مباريات اجلولة الرابعة، خارج زميبابوي لعدم ا�شتيفاء مالعبها للمعايري 

الدولية.
 47 اإىل  الإ�شابة  حالت  ارتفعت  حيث  معني،  ظرف  يف  للفريو�ض  ا  وا�شعاً انت�شارااً  اجلزائر  وت�شهد 
اإ�شابة يف مدينة البليدة وبوفاريك املجاورة لها ف�شالاً عن بع�ض املناطق الأخرى، حيث تعمل وزارة 

ال�شحة على تفادي انت�شاره ب�شكل اأكرب عرب جتنيد فرق من الأطباء للتدخل ال�شريع.
وميتلك املنتخب اجلزائري القدرة على تغيري امللعب امل�شت�شيف للمباراة بعد جتهيز ملعب 5 يوليو 
دون  املواجهة  تنظيم  وحتى  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض  مظاهر  تغيب  حيُث  العا�شمة  اجلزائر  يف 

جمهور، وهي اخليارات التي يتحّفظ الرئي�ض زط�شي على تطبيقها حتى الآن.
وعن م�شري مباريات الدوري اجلزائري، اأكد �شالح باي عبود اأن "الفاف" مل تتخذ اأي اإجراء ر�شمي 
حتى الآن، لكنه مل ي�شتبعد اتخاذ اإجراءات جديدة حول "بروتكول" امل�شافحة بني الالعبني قبل 
وجود  من  خوفااً  والفرن�شي،  الإنكليزي  الدوري  يف  ر�شميااً  اإلغاوؤه  مت  الذي  الإجراء  وهو  املباريات، 

لعبني م�شابني بهذا الفريو�ض.

زميبابوي  يف  الكرة  احتاد  �شرع 
مبكرااً،  كوالي�ض  حرب  يف 

املنتخب  مواجهة  قبل 
ـــــــــري يف  ـــــــــزائ اجل

اأمم  كاأ�ض  ت�شفيات 
حيث  اأفــريــقــيــا، 
طــــالــــب الحتــــــاد 
للعبة،  الأفريقي 

بـــ�ـــشـــرورة فــر�ــض 
اجلزائر  على  ــرار  ق

بلد  يف  با�شتقبالهم 
اآخر، بعد انت�شار فريو�ض 

كورونا امل�شتجد هناك.
وجاء �شعي منتخب زميبابوي موازيااً لقرار "الكاف" 
الذي يقت�شي قيام هذا املنتخب با�شتقبال مناف�شه 
زميبابوي  مــالعــب  ا�شتيفاء  لــعــدم  اآخـــر،  ببلد 
اإىل  املحلي  الحتــاد  �شارع  اإذ  الدولية،  للمعايري 
تقدمي طعن من اأجل تنظيم مباراتهم اأمام منتخب 
وبوجود  ملعبهم  اأر�ض  على  ال�شحراء"  "حماربي 

�شغط جماهريهم.
وك�شفت �شحيفة "فوت اأفريك" اأن طلب زميبابوي 
اأحمد  امللغا�شي  هيئة  من  تلقائي  برف�ض  قوبل 
اأو  بالإيجاب  �شواء  عليهم،  ــَرّد  ُي مل  حيث  اأحمد، 
يف  الإ�شراع  �شرورة  لهم  اأّكــدوا  اأنهم  غري  بال�شلب، 
مباراتهم  فيه  �شي�شتقبل  الذي  البلد  ا�شم  حتديد 

�شد اجلزائر.
امل�شتقبل  البلد  ا�شم  حتديد  يف  الت�شريع  و�شي�شمح 
الفندق  اإر�شال اجلزائر بعثة لتحديد  للمباراة، يف 
حمــرز،  ريــا�ــض  النجم  ــالء  زم فيه  �شينزل  ــذي  ال
للوفد  جيدة  اإقامة  ل�شمان  اللم�شات  اآخر  وو�شع 

اجلزائري.
ياأتي قرار الحتاد الأفريقي لكرة القدم، بعد زيارة 
تفقدية لبعثته التي حّلت بزميبابوي قبل اأ�شابيع، 
حيث كان تقريرها �شلبيااً، ب�شبب العوامل التي مل 
اأر�شية  غــرار  على  القدم،  كرة  لتخدم  تكن 
الإمكانات  اأب�شط  وانعدام  ال�شيئة،  امليدان 

لتنظيم مباراة دولية اأمام بطل القارة.
القدم  و�شيعاقب احتاد زميبابوي لكرة 
اأربــعــة  بنحو  ُتــقــدر  مالية  بــغــرامــة 
حتديد  يف  تاأخره  بعد  دولر،  اآلف 
املقابلة،  ملبارياته  امل�شت�شيف  البلد 
الوقت،  ــرور  م مع  تت�شاعف  وقــد 
خ�شو�شااً اأن املفاو�شات مع البلدان 
املجاورة مل توؤدِّ اإىل قرار نهائي، 
تــوحــي  ــات  ــي ــط ــع امل اأن  غـــري 
اأفريقيا،  جــنــوب  باختيار 
البلدين،  بني  امل�شافة  لقرب 
مالعب  عــلــى  ــا  ــره ــواف ــت ول

عاملية.

وكـــيـــل اأعـــمـــال 
يقرتحه  ماندي 
عـــلـــى عـــمـــالق 

الربميرليغ
ـــــــــــــدت  ــة اأك ــي ــف ــح ــش ــــر � ــــاري ــــق ت
املنتخب اإجنــلــيــزيــة  مدافع  ان  ام�ض 
ماندي الـــوطـــنـــي  عي�شى  اجلزائري 

توتنهام مـــــــقـــــــرتح  ــادي  ن ــدرب  م على 
مورينيو .

وكالء  اأحــد  ان  ال�شحفية  التقارير  ذات  ك�شفت  وقد 
عي�شى  اجلــزائــري  املــدافــع  اإ�شم  اإقــرتح  قد  الأعــمــال 

ماندي على نادي توتنهام .
حيث اأكد وكيل الأعمال ان النجم اجلزائري قادر على 
خا�شة  القادم  املو�شم  خالل  توتنهام  نادي  دفاع  قيادة 
بعد الأخطاء الكثرية التي وقع فيها لعبوه هذا املو�شم.
ويف حال تر�شيم هذه ال�شفقة فاإن جنم املنتخب الوطني 
خارج  جديدة  اإحرتافية  جتربة  �شيخو�ض  اجلــزائــري 

الدوري الإ�شباين .
و يعد املدافع اجلزائري عي�شى ماندي من بني اأف�شل 
املو�شم  خالل  بيتي�ض  ريــال  فريقه  يف  الالعبني 
من  اأكرث  يف  القيادة  �شارة  حمل  اأنه  كما  املا�شي 

منا�شبة .

عمالق اإجنليزي ُيخطط 
خلطف تري �ستيجن

عمالق  �شعي  ــن  ع �شحفي،  تــقــريــر  ك�شف 
ــارك  م ــــاين  الأمل بــخــدمــات  للظفر  اإجنــلــيــزي 
خالل  بر�شلونة،  حار�ض  �شتيجن  تري  اأندريه 

النتقالت ال�شيفية املقبلة. 
عن  الكتالونية،  "�شبورت"  �شحيفة  ونقلت 
ت�شيل�شي  اأن  الإجنليزية،  اإك�شربي�ض"  "ديلي 
اإدارة  كانت  اإذا  �شتيجن  تري  ب�شم  ا  جداً مهتم 
يف  بيعه  حول  للتفاو�ض  م�شتعدة  بر�شلونة 

ال�شيف املقبل.
 واأ�شاف ال�شحيفة: "احلار�ض كيبا اأريزابالجا 
بالإحباط،  لمــبــارد  فــرانــك  املـــدرب  اأ�ــشــاب 
عن  بالبحث  النادي  اإدارة  طالب  اأنه  لدرجة 

بديل".
 ويعتلي تري �شتيجن قائمة املر�شحني حلرا�شة 
)اأياك�ض  اأونانا  اأندريه  بجانب  البلوز،  عرين 
دوناروما  وجيانلويجي  الهولندي(،  اأم�شرتدام 

)ميالن الإيطايل(. 
ت�شيل�شي  اأن  اإىل  التقرير،  واأ�شار 
لتري  ــض  ــر� ع ــدمي  ــق ت يف  يــاأمــل 
ــض  ــار� احل لأن  ا  ــراً ــظ ن �ــشــتــجــني، 
عقد  عــلــى  ــع  ــوق ي مل  ـــــاين  الأمل

جديد مع بر�شلونة حتى الآن. 
لبناء  لمــبــارد  فــرانــك  وي�شعى 
على  ي�شاعده  ــوي،  ق فريق 
املو�شم  يف  بقوة  املناف�شة 

املقبل.
 وكـــانـــت تــقــاريــر 
ا،  مــوؤخــراً �شحفية 
ـــــادت بــــاأن تري  اأف
�ــشــتــيــجــن يــريــد 
على  احلــ�ــشــول 
ــــب  ــــى رات ــــل اأع
مرمى  حلار�ض 
الــــعــــامل،  يف 
مــــــن اأجــــــل 
املــــوافــــقــــة 
جتديد  على 
عــــقــــده مــع 
 ، نة �شلو بر
والــــــــــــذي 
ـــي  ـــه ـــت ـــن ي
�ــشــيــف  يف 

.2022

مي�سي يكر�س عقدة �سو�سييداد.. 
وينهي التعادل مع كري�ستيانو

كلوب: اأرف�س املقارنة ب�سانكلي.. 
واأتلتيكو لن يخو�س ودية يف اأنفيلد

ـــال  ري يــتــمــكــن  مل 
�ـــشـــو�ـــشـــيـــيـــداد مــن 
ـــام  فــك عــقــدتــه اأم
بـــر�ـــشـــلـــونـــة عــلــى 
نو"  "كامب  مــلــعــب 
ـــا تــعــر�ــض  ـــدم ـــع ب
ــبــت لــلــهــزميــة  ــ�ــش ال
ـــا يف  ـــي ـــوال ــــــــ24 ت ال
البالوجرانا،  معقل 
ــاءت  ج خــ�ــشــارة  يف 
ــم  ــج ــن بـــتـــوقـــيـــع ال
الأرجنتيني ليونيل 
مي�شي �شاحب هدف 
ـــاء الــوحــيــد  ـــق ـــل ال

عرب  مرة   16 �شباكه  اهتزت  الذي  البا�شكي  الفريق  كوابي�ض  واأ�شواأ 
"الربغوث".

وبرغم اأن ريال �شو�شييداد يعي�ض اأف�شل موا�شمه منذ �شنوات عديدة 
الليجا  اإنهاء  يف  فر�شه  من  وزاد  اإ�شبانيا،  ملك  كاأ�ض  نهائي  بلغ  بعدما 
املوؤهلة للدوري الأوروبي، ما زال يعجز عن فك �شفرة  املراكز  �شمن 

قلعة الكامب نو.
ومنذ عام 1995، مل يتمكن ريال �شو�شييداد حتى من اخلروج بتعادل 
من معقل الفريق الكتالوين، واإذا كان هذا امللعب ي�شكل عقده بالن�شبة 

له فوجود مي�شي عادة ما يزيد الطني بلة.
بعدما  البا�شكي  للنادي  كابو�ض  اأ�ــشــواأ  الأرجنتيني  النجم  وميثل 
27 من  اأم�ض يف اجلولة  اآخرها  16 هدفا من توقيعه  ا�شتقبلت �شباكه 

الليجا.
يجد  مي�شي  يعد  مل  مدريد،  ريال  من  رونالدو  كري�شتيانو  وبرحيل 
الربتغايل  النجم  اأن  حيث  �شو�شييداد،  ريال  �شباك  هز  يف  له  مناف�شا 

اأثقل كاهل الفريق البا�شكي بـ15 هدفا قبل انتقاله ليوفنتو�ض.
لرب�شلونة،  الفوز  هدف  على  اأم�ض  الأرجنتيني  الربغوث  وبتوقيع 

اأنهى التعادل مع "الدون" ل�شاحله.

رف�ض يورجن كلوب مدرب 
لــيــفــربــول الــــدخــــول يف 
النادي  اأ�شطورة  مع  مقارنة 
بعدما  �شانكلي  بيل  ال�شابق 
بــورمنــوث،  على   2-1 فــاز 
جديدة  خــطــوة  واقـــرتب 
الـــدوري  لــقــب  ح�شد  ــن  م
لكرة  املــمــتــاز  ــزي  ــي ــل الإجن
 30 يف  ـــرة  م لأول  الــقــدم 

عاما.
ــالح  ــش ـــجـــل حمـــمـــد � و�ـــش
الفوز  هــديف  مــاين  و�شاديو 
ــول من  ــرب ــف ــي ل لــيــتــعــافــى 
كالوم  �شجله  بهدف  التاأخر 

الأ�شواء،  دوري  يف  التوايل  على  اأر�شه  على   22 فــوزه  ويحقق  ويل�شون 
ويحطم رقم فريق املدرب �شانكلي يف 1972.

وقال كلوب الذي قاد ليفربول اإىل ح�شد لقب دوري اأبطال اأوروبا املو�شم 
املا�شي "لن اأدخل يف مقارنة اأبدا مع هذا الرجل".

وتابع: "عظيم. كنت اأعتقد اأننا حققنا الفوز 23 اأو 22. مل نفكر يف الرقم 
قبل املباراة لكن بعدها ميكن التفكري يف الأمر لبع�ض الدقائق".

وزاد: "هذا لطيف. هذا لطيف حقا. وا�شتثنائي ولي�ض �شيئا عاديا".
وبعد ثالث هزائم يف اأربع مباريات يف كل امل�شابقات كان من املهم العودة 
ا�شت�شاط غ�شبا من  اإىل طريق النت�شارات بالن�شبة للمدرب كلوب الذي 
احت�شاب هدف ويل�شون بعدما دفع جو جوميز مدافع ليفربول خالل بناء 

هجمة الهدف الأول.
وقال كلوب اإن طريقة تعايف ليفربول اأظهرت �شخ�شية وعقلية الفريق.

ل  لكن  عباقرة  ل�شنا  بقوة.  نقاتل  اأن  يجب  "كان  الأملاين  املدرب  واأ�شاف 
يزال بو�شعنا القتال حتى نهاية املو�شم ثم �شرى ما �شنحققه".

وا�شتعاد ليفربول فارق 25 نقطة يف �شدارة الدوري وهو ما يعني احلاجة 
اإىل ثالثة انت�شارات اإ�شافية ل�شمان التتويج باللقب.

و�شين�شب تركيز كلوب الآن على مواجهة اأتلتيكو مدريد الأربعاء املقبل 
يف اإياب دور ال�شتة ع�شر لدوري الأبطال حيث خ�شر -1 0 ذهابا.

مباراة  على  تركيزنا  ل..  ل  انت�شارات؟  ثالثة  اإىل  "نحتاج  كلوب:  وقال 
لن  تاأكيد  بكل  نعرف.  كما  �شعبة  مواجهة  هذه   .100% بن�شبة  اأتلتيكو 

ياأتي املناف�ض اإىل هنا ويحاول اأن يخو�ض مباراة ودية".
 .100% بن�شبة  �شت�شاعدنا  اليوم  مباراة  �شيحدث.  العك�ض  "بل  واأ�شاف: 
رمبا يعود لعب اأو لعبني اإىل الت�شكيلة و�شرى ما �شيحدث. وبعد ذلك 

وبت�شكيلة جيدة يف اأنفيلد �شنحاول تغيري الأمور".
واأكد كلوب اأن جوردان هندر�شون ميلك فر�شة كبرية للعب اأمام اأتلتيكو 
بعدما اأ�شيب لعب الو�شط يف ع�شالت الفخذ اخللفية يف مباراة الذهاب 

وانخف�ض اأداء ليفربول بو�شوح يف غيابه.
وقال: "هندر�شون كان خارج الت�شكيلة ول اأعرف يف الوقت احلايل موقفه 
مطالبا  �شاأكون  جيدة  حالته  كانت  اإذا  غــدا.  �شيتدرب  اأنــه  اأعتقد  لكن 

باتخاذ قرار ب�شاأنه. بكل تاأكيد �شيكون من الرائع عودته".
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اأول  يف  ح�سوريا  علنيا  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
عن  ال�سادر  احلكم  بافراغ  املو�سوع1/  يف  الدعوى  بقبول  ال�سكل  يف  درجة  
2019/11/12 حتت فهر�س رقم  حمكمة الوادي ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ  
بكو�س  مومن   الطبيب  طرف  من  املنجزة  اخلربة  على  بامل�سادقة   19/1952
رقم   حتت    2019/12/04 بتاريخ   املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودعة  بوبكر 
بتاريخ   املولود  املدعى عليه االطر�س طارق  وبالنتيجة احلجر على   19/199
وتعيني  م�سعودة،   عروبه  بن  واأمه  ن�سر  الأبيه  ون�سه  باميه   1998/07/25
املدعي والده االطر�س ن�سر مقدما عنه لرعايته وت�سيري �سوؤونه املالية ومتثيله 
االأمر  مع  القانون.2/  به  ي�سمح  والق�سائية مبا  االإدارية  الهيئات  اأمام خمتلف 
بن�سر ن�سخة من هذا احلكم لالإعالم باإحدى اجلرائد الوطنية، مع االأمر بالتاأ�سري 
بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�س عقد ميالد املدعى عليها بعد الرتجيع 
لالإ�سهار.3/ بالزام املدعي بامل�ساريف الق�سائية املقدرة بـ 450 دج . بذا �سدر 
هذا احلكم واأف�سح به جهرا باجلل�سة العالنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله 

ول�سحته اأم�سي االأ�سل من طرف الرئي�س واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اإيليزي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات واالنتخابات

الرقم: 011/ م.ت.�س.ع/م.ت.ع/م.ج.اإ/2019
بتاأ�سي�س جمعية والئية و�سل ت�سجيل الت�سريح 

 1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم:  12 يناير  لـ:  املوافق 
10/10/2019 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية 
البيئة  لعلوم  تقازت  جمعية  امل�سماة:  بيئي  علمي  طابع  ذات 
القدمي  االإداري  احلي  الفالحية  الغرفة  بـ:  املقيمة  واملحيط 
ومكان  تاريخ  طاهر  �سحنون  اجلمعية:  رئي�س  اإيليزي.  والية 
االأغواط  والية  اخللق  ببلدية   29/11/1986 االزدياد: 

اإيليزي. العنوان ال�سخ�سي: حي بلبا�سري 

مساحة اشهاريةمساحة اشهارية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية مترنا�ست 

دائرة عني �سالح
بلدية فقارة الزوى

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب االنتخابات واجلمعيات

الرقم: 39/ 2013
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
1433 املوافق لـ : 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 29 
دي�سمرب 2013 ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف : 15/12/2013 
التنفيذية  الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة   2013  /368 رقم  حتت 
للجمعية البلدية امل�سماة: اجلمعية: اجلمعية الفلكلورية ال�سبانية الغابة 
بتاريخ:   1983  /052 رقم::  حتت  امل�سجلة  الزوى.  فقارة  املتحجرة 
باهلل  ال�سيد)ة(:  يرتاأ�سها  الزوى  فقارة  بـ:  املقيمة   .26/06/1983

حممد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار

املقاطعة االإدارية تيميمون
دائرة تيميمون
بلدية تيميمون

مكتب اجلمعيات
و�سل اإ�سهاري الإن�ساء جمعية بلدية

حتت رقم: 253 بتاريخ: 2020/02/24
املتعلق   2012 يناير   12 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
امل�سماة:  البلدية  اجلمعية  اإن�ساء  مت  منه   18 املادة  �سيما  ال  باجلمعيات 
جمعية نا�س اخلري تيميمون. املقيمة حمل ال�سيد/ حاج حممد م�سعود بن 
احمد الكائن بحي 450 قطعة اأر�س تيميمون يرتاأ�سها: ال�سيد حاج حممد 
�سروين  طلمني   1986/11/26  : امليالد  ومكان  تاريخ  احمد  بن  م�سعود 

العنوان: حي 450 قطعة اأر�س تيميمون اأدرار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

دائرة حا�سي خليفة
بلدية حا�سي خليفة

اجلمعيات مكتب 
رقم: 408/ 2020

اإ�سهار تاأ�سي�س الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع 
للقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات 
املتعلق   2012 12 جانفي  املوؤرخ يف   12/06 رقم  القانون  طبقا الأحكام 
اليوم  هذا  مت  لقد  منه،   )18( ع�سر  الثامنة  املادة  �سيما  ال  باجلمعيات، 

جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية:
امل�سماة: جمعية النربا�س حي املرزاقة حا�سي خليفة املعتمدة حتت رقم: 
اجلمعية:  رئي�س  خليفة  حا�سي  املرزاقة-  حي  املقيمة:   // بتاريخ:   //
زايد عبد الرحمان. تاريخ ومكان االزدياد: 1986/03/19 بالدبيلة.

عنوان الرئي�س: حي املرزاقة حا�سي خليفة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية مترنا�ست 

دائرة عني �سالح
بلدية فقارة الزوى

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب االنتخابات واجلمعيات

الرقم: 39/ 2013
و�سل ا�ستالم التبليغ باملطابقة القانونية مع القانون 06-12

طبقا الأحكام املادة 70 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق 
لـ : 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 22 دي�سمرب 2013 ا�ستالم 
مذكرة املطابقة القانونية املوؤرخة يف : 15/12/2013 حتت رقم 368 /2013 
والتي ادخلت على القانومن اال�سا�سي للجمعية البلدية امل�سماة: اجلمعية الفلكلورية 
ال�سبانية الغابة املتحجرة فقارة الزوى. امل�سجلة حتت رقم:: 052/  83 بتاريخ: 

حممد. باهلل  ال�سيد)ة(:  يرتاأ�سها  الزوى  فقارة  بـ:  املقيمة   .26/06/1983
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ال�شحراء من  مل يتمكن غزلن 
خالل  م�شاعيهم  على  املحافظة 
الأخري  الأخ�شرية  اإحتاد  لقاء 
لكامل  ت�شييعهم  �شهد  الـــذي 
بثنائية  الهزمية  بعد  النقاط 
يحدث   ،  ، ــد   واح هدف  مقابل 
هذا رغم اأنه اأنهى ال�شوط الأول 
متقدم  اأي  مل�شلحته  اللقاء  من 
ناهيك   ، �شفر  مقابل  بــهــدف 
التي  الكاملة   ال�شيطرة  على 
الن�شف  انطالق  حتى  فر�شها 
الثاين من املباراة  ، قبل الوقوع 
يف  بع�ض الأخطاء التي ا�شتغلت 
ــر الــفــريــق  ــش ــا� ــن ــل ع ــب ـــن ق م
املناف�ض يف منا�شبتني متتاليتني 
امل�شرية  على  بال�شلب  اأثر  مما   ،
ومنها توقف زحفه الفريق نحو 
املقدمة  بعد ثالثة جوالت من 
يف  متثلت  الإيــجــابــي  احلــ�ــشــاد 
و�شباب  القبة  رائــد  على  فــوزه 
القواعد  خارج  بومردا�ض  رائد 
كل  يف  �شجل  القليعة  وجنـــم 
بتقدمه  �شاهمت  ثالثية  منهما 

يف �شلم الرتتيب . 

الهجوم ساهم في 
تضييع فرصة الصدارة 

المنفردة 

مل يغتنم عنا�شر ت�شكيلة �شباب 
يف  �شريكهم  خ�شارة   ثــور  بني 
مقدمة الرتتيب وداد بوفاريك 
اأمام نادي الرغاية بهدف مقابل 
�شفر مبيدان الأول ، لال�شتحواذ 
�شدارة  مقعد  على  جديد   من 
ترتيب املجموعة الو�شطى التي 
يف  الآن  اجلميع  رغــبــة  تبقى 
الفارق  تــدارك  بعد   ، البطولة 
واملقدر ب�شتة نقاط كاملة بينه 

بوفاريك  وداد  ال�شابق  والرائد 
مما   ، الأوىل  املرتبة  بها  ا�شتعاد 
التي  املعنويات  على  �شلبا  اأثــر 
نهاية  بعد  جــّدا  حمبطة  كانت 
اأمام  خ�شو�شا   ، مبا�شرة  املباراة 
حرمت  متتالية   فر�شا  ت�شييع 
الأقــل  على  العود  من  الفريق 
الإيــجــابــي  ــادل  ــع ــت ال بنقطة 
بــعــدمــا كـــان الــفــريــق مــتــاأخــرا 

بثنائية مقابل هدف . 

إدارة غزالن الصحراء 
تنفي وجود اعتداءات 

عن العبيها 

ال�شحراء  غزلن  اإدارة  عرجت 
ت�شيريها  عــلــى  يــ�ــشــرف  الــتــي 
اإىل   بلقا�شم  بلخرية  الرئي�ض 
اأثناء  جّدا  املهمة  النقاط  بع�ض 
الريا�شي  الق�شم  مــع  وقفتها 
 ، اجلزائرية   التحرير  ليومية 
اعتداء  خــرب  نفيها  يف  متثلت 
ــة  ــري ــش ــ� الأخ اإحتــــــاد  اإدارة 
على  ـــار  ـــش ـــ� والأن ــا  ــه ــي ــب ولع
املباريات  بداية  قبل  لعبيهم 
باأقل من ن�شف �شاعة ، واأن اجلو 
نتيجة  لت�شجيل  منا�شبا  كــان 
اإيجابية يف هذا اللقاء والذي مل 
طيلة  املطلوب  بال�شكل  ي�شتغل 

اأطوار املباراة .

قررت المحافظة على 
حسن االستقبال حي 

نهاية الموسم الكروي 
الجاري 

 
اإدارة  اأظهرت   ، ذاتــه  �شياق  يف 
الـــنـــادي رغــبــتــهــا الــ�ــشــديــد يف 
ال�شائد  اجلــو  على  املحافظة 

داخل الفريق واملحيط به حتى 
اجلــاري  الــكــروي  املو�شم  نهاية 
كاملة  الفر�شة  ا�شتغلت  كما   ،
الفرق  لأن�شار  بنداء  وبعثت 
مدينة  على  �شيفا  �شتنزل  التي 
ورقلة للتباري اأملواجهة غزلن 
ال�شباب  فريقها  اأمام  ال�شحراء 
اإىل  للتنقل  الــلــقــاءات  ــاق  ب يف 
يقفون  حتى  واحل�شور  ورقلة  
باأنف�شهم على ح�شن ال�شتقبال 
ــات  ــاري ــب ــة خــــالل امل ــل ــام ــع وامل
لتكري�ض الروح الريا�شية اأكرث 
منذ  الفريق  بها  حتلى  بعدما 
بداية املو�شم الكروي حتى اآخر 

يوم من البطولة اجلارية .  

بن زائر يصاب وسيغيب 
عن لقاء تقرت 

ثور  بني  الــنــادي  اإدارة  اأكـــدت 
نهاية  عــقــب  ت�شريحاتها  يف 
لــقــاءهــا بـــاإحتـــاد الأخــ�ــشــريــة 
له   تــعــر�ــض  ـــذي  ال ــروه  ــك امل اأن 
الـــالعـــب املــخــ�ــشــرم بـــن زائـــر 
بعد   ، خــطــريا  لي�شت  خل�شر 
له  �شبب  الــذي  ال�شيئ  �شقوطه 
جروح على م�شتوى يده وو�شع 
قبل  من  غرز  عّدة  اإثرها  على 
ل  ــه  اأن مــوؤكــدة  الفريق  طبيب 
يوجد ك�شر اأو �شطب على موقع 
الركون  تتطلب  لكنها  اإ�شابته 
حتى  الأ�شبوع  لقرابة  للراحة  
اإ�شابته  اأخــرى  ــّرة  م تتاأثر  ل 
�شريعة  عــودتــه  وتــكــون  اأكـــرث 
الفريق  حلاجة  نظرا  للميادين 
املتبقية  اللقاءات  يف  خلدماته 

من البطولة  .

األنصار زاروه واطمئنوا 

على زيارته 

ردا اأن�شار النادي جميل الالعب 
قدراته  جيدا  يدركون  لأنهم 
اإىل  الــلــجــو  دون   ، املـــيـــدان  يف 
خ�شاله احلميدة منها الأخالق 
داخل  بها  يتمتع  التي  العالية 
يف  �شاهمت   ، وخــارجــه  امللعب 
وطيدة  عالقة  ربط  يف  حياته 
التي  الفريق  اأن�شار  مبختلف 
وقد  هذا    ، ال�شابق  يف  لها  لعب 
ات�شلوا  منهم  الكثري  اأن  بلغنا 
الالعب هاتفيا لالطمئنان على 
بعد  مبا�شرة  ال�شحية  حالته 
قاموا  كما   ، امللعب  مغادرتهم 
بزيارته مب�شكنه �شبيحة اليوم 
املوايل للمباراة  بعد العودة اإىل 
معنوياته  لرفع  ورقلة  مدينة 
متاأثرا  كان  اأنه  خ�شو�شا  اأكرث 
كان  الذي  اللقاء  نقاط  بت�شييع 
يف متناول ناديه  دون الفوز بها. 

حقيقة يبقى هدافا 
وبوتيش رفع الحصيلة 

إلى أربعة  

اأدت  العنا�شر  كــل  اأن  �شحيح 
اإل   ، املطلوب  امل�شتوى  يف  مباراة 
تاألقه  وا�شل  اجلديد  الوافد  اأن 
خــالل  ثـــور  بــنــي  ت�شكيلة  ــع  م
ال�شتوية  الــتــحــويــالت  فـــرتة 
وزيـــارة  تاألقه  نبيل  بوتي�ض 
لــقــاء  يف  ــني  ــش ــ� ــاف ــن امل ــاك  ــب ــش �
الإ�شابة  بت�شجيله  الأخ�شرية 
رغم  ــة  ــع رائ بكيفية  الأوىل 
يف  الفريق  �شجلها  التي  الهزمية 
اللقاء ، مكنته من رفع ح�شيلته 
اأربعة  عــدد  اإىل  ـــداف  الأه من 
 ، اللقاء  خــالل  كاملة  اإ�شابات 
التي  الثانية  للمرتبة  بها  تقدم 
ــر  الأخ املــتــاألــق   رفقة  يحتلها 
حني  يف   ، اأمــني  حممد  طا�شور 

الالعب  لفائدة  الريادة  تبقى 
اإ�شابات  �شبعة  بعدد  حقيقة 
ك�شب  يف  م�شاهمته  بعد  كاملة 

الكثري من النقاط . 

تضامن كبير مع الالعب 
السابق غازي 

ثور  بني  �شباب  اإدارة  ا�شتغلت 
م�شيفهم  اأمــام  التباري  فر�شة 
اجلــديــد اإحتــــاد الأخــ�ــشــريــة 
لعبهم  من  عنا�شرها  واأقرتب 
ال�شابق غازي �شفيان الذي تنقل 
فرتة  خــالل  الأخ�شرية  نحو 
الأخرية  ال�شتوية  التحويالت 
الأخــري  هــذا  اإدارة  مــن  بطلب 
بعد  اخلال�شة  تعازيها  وقدمت 
فــقــدان جــدتــه مــوؤكــديــن على 
يف  الريا�شية  الـــروح  تكري�ض 
نــكــران جميل  ــدان وعـــدم  ــي امل
الرجال .                               اأحمد اأمني 

ـــورة  ـــط ـــش ــــــازت اأ� ف
اجلزائرية  اجلـــودو 
ــري،  ــواك ــش � �شليمة 
ـــــــراأة  بــــجــــائــــزة امل
ــــة، يف  ــــش ــــا� ــــري وال
ــة  ــي ــب الــلــجــنــة الأومل
 ،2020 لعام  الدولية 

عن قارة اإفريقيا.
يف  �شاليما  و�شاركت 
ــرات  م  4 ــاد  ــي ــب الأومل
وهي  اجلــودو،  بلعبة 
جزائرية  امراأة  اأول 
ــة تــ�ــشــارك  ــي ــرب وع

م�شاركتها  خا�شت  اأن  بعد  الأوملبية،  بالألعاب  الريا�شة  هذه  يف 
ا بدورة بر�شلونة عام 1992. الأوىل يف �شن 17 عاماً

حاربت  واجهتها،  التي  والعوائق  ال�شعوبات  من  الرغم  وعلى 
الكامل  والدمج  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  اأجل  من  ا  دائماً �شواكري 

لالإناث وت�شجيع الفتيات على ممار�شة الريا�شة.
اللجنة  بجائزة  �شكاتي�شتان  الأملانية  فازت  اآخر،  جانب  وعلى 
الأوليمبية الدولية 2020 للمراأة والريا�شة على م�شتوى العامل.

الدولية  الأوملبية  اللجنة  بجوائز  الفائزات  قائمة  جاءت  فيما 
القارات:- م�شتوى  على  والريا�شة  للمراأة   2020

اأوروبا: اإل�شي تراجنباك )الدامنارك(.
اأوقيانو�شيا: كيتي ت�شيلر )اأ�شرتاليا(.

الأمريكيتان: جيلني دميرز )كندا(.
اأفريقيا: �شليمة �شواكري )اجلزائر(

اآ�شيا: كيم جني هو )كوريا(
احتفاٍل  يف  جوائزهن  على  ا  ر�شمياً الفائزات  جميع  و�شتح�شل 

ُيعقد يف وقٍت لحق من هذا العام.
ق.ر

امللعب  ميدان  اأر�شية  �شتكون 
بوهران  مقعد   40.000 اجلديد 
جاهزة  طبيعيا  واملع�شو�شبة 
�شهر  ــن  م ــة  ــداي ب لال�شتعمال 
ا�شتفيد  ح�شبما  املقبل،  جوان 
ـــن مــ�ــشــوؤول  ــت م ــب ــش ــ� ــــوم ال ي
و�شع  على  امل�شرفة  املوؤ�ش�شة 

الع�شب ''ناتورال غرا�ض''.
املوؤ�ش�شة  هــذه  رئي�ض  و�شرح 
ــــة- ــــري ــــزائ املـــخـــتـــلـــطـــة اجل
بو�شاعد،  فــريــد  الفرن�شية، 
باأن  اجلزائرية،  النباء  لوكالة 
مت  قــد  الع�شب  غر�ض  عملية 
اجلمعة  اأم�ض  فيها  النــطــالق 
جاهزا  الع�شب  يكون  اأن  على 
القدم  كرة  مباريات  لحت�شان 

يف يونيو املقبل.
الأمر  باأن  امل�شوؤول  نف�ض  ونوه 
ب�شاأنها  مت  بــاأر�ــشــيــة  يتعلق 
العالية  التكنولوجيا  ا�شتعمال 
بني  من  تكون  حتى  لتجهيزها 
املع�شو�شبة  الأر�شيات  اأف�شل 
للمقايي�ض  ووفـــقـــا  طبيعيا 

الدولية املعمول بها.
التاأخر  بو�شاعد  ال�شيد  وبــرر 
الع�شب  غــر�ــض  يف  الــ�ــشــروع  يف 
مــقــررا  كــان  الـــذي  الطبيعي، 
ــرب  ــم ــوف ــر ن ــه ــش مــبــا�ــشــرتــه �
مادية  اأ�ــشــبــاب  اإىل  املن�شرم، 
ـــور  ـــاأن الأم ــدا ب ــوؤك ومــالــيــة، م
اجلديدة  الرزنامة  وفق  ت�شري 

مــع  تـــ�ـــشـــطـــريهـــا  مت  الــــتــــي 
مديرية  اأي  امل�شروع،  �شاحب 
لولية  العمومية  التجهيزات 

وهران.
اأن  اإىل  املــتــحــدث  ذات  ــار  ــش واأ�
�شبق  يديرها  التي  املوؤ�ش�شة 
عدة  بتجهيز  تكفلت  واأن  لها 
غــرار  على  فرن�شية  مــالعــب 
و"ليل"  و"اأجني"  ايت�شا"  "�شانت 
وغــريهــا  و"ماتز"  و"تولوز" 
عن  ف�شال  الطبيعي،  بالع�شب 
ريال  ناديي  تدريبات  ميادين 
ــال  ــن ــش ــاين واأر� ــب ــش ــد ال� ــدري م

الفرن�شي.
�شركته  فوز  اإىل  اأي�شا  لفت  كما 
ــز مــلــعــبــي  ــي ــه ــي جت ــت ــق ــف ــش ــ� ب
باجلزائر  وبــراقــي  وزو  تيزي 
قيد  يوجدان  اللذان  العا�شمة 

الإجناز، بالع�شب الطبيعي.
 40.000 القدم  كرة  ملعب  ويعد 
املن�شاآت  اأهــم  من  واحــد  مقعد، 
الريا�شية التي يحتويها املركب 
ت�شرف  الذي  لوهران  الأوملبي 
حيث  النــتــهــاء،  على  اأ�شغاله 
ــة مــتــعــددة  ــاع ــا ق ــش ــ� يــ�ــشــم اأي
ا�شتيعاب  بطاقة  الــريــا�ــشــات 

لألعاب  وملعب  مقعد   6.000
ومركز  مقعد(   4.200( القوى 
بثالثة  مقعد(   2.400( مائي 
اأحـــوا�ـــض مـــن بــيــنــهــم اثــنــني 

اأوملبيني وثالث ن�شف اأوملبي.
ا�شتالم  يتم  اأن  املنتظر  ــن  وم
�شهر  هياكله  بــكــامــل  ــب  ــرك امل
�شنة  قبل  اأي  املــقــبــل،  يونيو 
 19 الطبعة  اجراء  عن  واحدة 
لألعاب البحر الأبي�ض املتو�شط 
 26 من  ــران  وه حتت�شنها  التي 

يونيو اإىل غاية 5 يوليو 2021.
ق.ر

�سباب بني ثور 

االأخ�سرية توقف زحف غزالن ال�سحراء والهجوم ي�ساهم يف ت�سييع النقاط 

�سليمة �سواكري تفوز بجائزة املراأة 
والريا�سة عن قارة اإفريقيا

ملعب 40.000 مقعد بوهران :

 اأر�سية امليدان املع�سو�سبة طبيعيا جاهزة لال�ستعمال يف جوان املقبل
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قوطة اأبو  حامد  خالد  د. 
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لالأرا�شي  الإ�رشائيلي  الح��ت��الل  بعد 
ترتب  له  املقاومة  وت�شدي  الفل�شطينية 
الفل�شطينيني  من  العديد  وق��وع  عليه 
اعتقال  ليتم  قب�شته،  يف  والفل�شطينيات 
تقيمها  التي  الطرق  حواجز  على  املدنيني 
جميع  يف  الإ�رشائيلي  الح��ت��الل  ق��وات 
التفتي�س  ونقاط  الغربية،  ال�شفة  مناطق 
احلدودية بني املدن واملحافظات الفل�شطينية 
ال�شمالية واجلنوبية، ومن خالل اقتحام املدن 
تنفذها  التي  الختطاف  والقرى، وعمليات 
القوات الإ�رشائيلية اخلا�شة من وقت لآخر 
اإىل  اأ�شف  الع�شكرية.  بالقوات  مدعومة 
يف  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  جلوء  ذلك 
كو�شيلة  العتقال  اإىل  الأوقات  من  كثرٍي 
على  والب��ت��زاز  وامل�����ش��اوم��ة  لل�شغط 
الأ���رشى،  اإليها  ينتمي  التي  التنظيمات 
عن  معلومات  تقدمي  على  لإجبارهم  اأو 
الآخرين اأو للتعامل والتخابر مع الحتالل، 
وجلاأت يف اأحيان اأخرى اإىل اعتقال الأقارب 
والأخ��وات  كالأمهات  الأوىل  الفئة  من 
اأقربائهم  على  ال�شغط  بهدف  والزوجات 
الأمر  وبلغ  باعرتافات،  ِلُيدلوا  الأ���رشى 
كي  كاملة  املطلوبني  عائالت  اعتقال  اإىل 
فكثرياً  الحتالل،  لقوات  اأنف�شهم  ي�شلموا 
الفل�شطينية وعذبت  الأ�شرية  اعتقال  ما مت 
اأو  ابنتها  اأو  زوجها  اأو  ابنها  ب�شبب عالقة 
�شقيقتها باملقاومة الفل�شطينية اأو كان لها 

�شلة مبا�رشة باملقاومة متثلت بالتدرب على 
الفدائية  العمليات  يف  وامل�شاركة  ال�شالح 
اأو تقدمي امل�شاعدة للمقاومني الفل�شطينيني. 
يف  الرجل  �شاركت  الفل�شطينية  فاملراأة 
كافة املراحل الن�شالية لنيل احلرية وحتقيق 
والعتقال  لالأ�رش  وتعر�شت  امل�شري، 
ا�شرتاكها  خلفية  على  1967م  العام  منذ 
الحتالل،  �شد  امل�رشوعة  املقاومة  يف 
يف  الفل�شطينيات  الأ�ش�ريات  ُتعامل  فال 
ب�شكل  الإ�رشائيلية  واملعتقالت  ال�شجون 
خمتلف عن الرجال بل تتعر�س ب�شكل دائم 
النفرادي  العزل  اإىل  بالإ�شافة  ل��الإذلل، 
من  حمرومات  فهن  اجل�شدي،  والتفتي�س 
العالج الطبي والزيارات اخلارجية والعديد 
منهن  والعديد  اأبناء،  لعدة  اأمهات  منهن 
وقد  احلمل،  ف��رتة  اأثناء  يف  اعتقالهن  مت 
واأجنبت  التحقيق  اأثناء  بع�شهن  اأجه�شت 
اأخريات داخل جدران ال�شجن وهن مقيدات 
الأيدي دون مراعاة لأمل املخا�س والولدة. 
الإ�رشائيلي خالل  الحتالل  قوات  اعتقلت 
كما  اأ�شرية،   900 قرابة  الأق�شى  انتفا�شة 
مت اعتقال عدد من املقد�شيات املرابطات يف 
اأ�شريتني  اعتقال  واأعيد  الأق�شى،  امل�شجد 
ليتعر�شن  "�شاليط"،  �شفقة  يف  حتررتا 
التعذيب  اأ�شكال  من  اأك��ر  اأو  ل�شكل 
زالت  ول  الالاإن�شانية،  واملعاملة  والإهانة 
ال�شجون  يف  تختطف  الحتالل  �شلطات 
�شهر  حتى  الإ�رشائيلية  التوقيف  ومراكز 
اأ�شرية  وثالثون  ثمانية  2019م  عام  يوليو 

فل�شطينية منهن عدد ثمانية ع�رش موقوفة 
جتديد  يتم  بل  عليهن  حكم  اإ�شدار  يتم  مل 
العتقال الإداري ب�شكل دوري. اأما معاناة 
الحتالل  �شجون  الفل�شطينية يف  الأ�شرية 
القب�س عليها، وقبل  اإلقاء  فتبداأ منذ حلظة 
وبداية  اإليها  املوجهة  بالتهم  معرفتها 
الإداري  العتقال  لتواجه  معها،  التحقيق 
وظ��روف  الن��ف��رادي  والعزل  والتعذيب 
منع  اإىل  اإ�شافة  قا�شية،  ومعي�شية  �شحية 
الأ�شرية  فتتعر�س  واملحامني،  ذويها  زيارة 
احلكم  من  اأ�شناف  لثالثة  الفل�شطينية 

والعقاب تتمثل فيما يلي:
يفر�س  اأن  ميكن  حكم  اأق��ل  ال�شجن:   -
اإداري��ة  اأ�شهر  اأربعة  هو  الأ���ش��رية  على 
وهناك  اأخ��رى،  تهمة  اأي  لها  توجه  مل  اإن 
اإىل  ت�شل  طويلة  ل�شنوات  متتد  اأحكام 
تخ�شع  ما  وغالبًا  ال�شنوات،  ع�رشات 
الأرا�شي  يف  والأمني  ال�شيا�شي  للو�شع 

الفل�شطينية املحتلة.
- احلكم مع وقف التنفيذ: غالبًا ما تفر�س 
حكمًا  الأ�شريات  على  الحتالل  حماكم 
بوقف التنفيذ ملدة حمددة، اإ�شافة اإىل احلكم 

الفعلي بال�شجن ملدة اأخرى.
العقوبة  ه��ذه  تعترب  املالية:  الغرامة   -
اأو  الفعلي  ال�شجن  عقوبة  اإىل  امل�شافة 
ال�شجن مع وقف التنفيذ، وتعد �شكاًل من 
الأ�شرية،  لذوي  اجلماعية  العقوبة  اأ�شكال 
ترتاوح  التي  الغرامة  يدفعون  من  كونهم 
ال��دولرات،  اآلف  اإىل  دولر   250 بني  ما 

اأن  خا�شة  عليهم  ماديًا  اإرهاقًا  ي�شكل  مما 
اأغلب الأ�رش الفل�شطينية تعاين من و�شع 

اقت�شادي �شعب.
طم�س  الحتالل  �شجون  اإدارة  وحت��اول 
الأ�شريات  لدى  احلياة  مالمح  كل  واإلغاء 
ظروف  يف  ُيحتجزن  حيث  ال�شجون  يف 
مراعاة  دون  بق�شوة  وُيعاملن  قا�شية، 
جلن�شهن واحتياجاتهن اخلا�شة، ويتعر�شن 
الأ�شا�شية  حلقوقهن  ج�شيمة  لنتهاكات 
هو  ال��ذي  ال��دام��ون  �شجن  يف  ويقبعن 
عبارة عن خمازن للدخان حتى نهاية العام 
ال�شجون  م�شلحة  قامت  حني  املا�شي، 
ملعتقل  وحتويله  بتفريغه  الإ�رشائيلية 
الأ�شريات  اإليه  ونقلت  بالكامريات،  جمّهز 
الفل�شطينيات يف حني كانوا من قبل يقبعن 
�س  املخ�شّ ه�شارون  �شجن  زنازين  داخل 
للن�شاء، الذي اأعلنت ال�شلطات الإ�رشائيلية 
الحتالل  �شلطات  وتهدف  موؤخراً.  اإغالقه 
الأ�شريات  اإذلل  اإىل  العتقال  وراء  من 
حمتواهن  من  واإفراغهن  منهن  والنتقام 
والثقايف،  والن�شايل  وال�شيا�شي  الوطني 
اأمكن ج�شديًا  وقتلهن معنويًا ونف�شيًا واإن 
اأمرا�شًا خطرية  توريثهن  اأو  ال�شجن  داخل 
تالزمهن اإىل ما بعد خروجهن من ال�شجن، 
من  ومنظومة  ممنهجة  �شيا�شة  اإط��ار  يف 
فيها  ي�شارك  املتبعة،  والقوانني  الإجراءات 
بدءاً  الأمنية  املوؤ�ش�شة  يف  يعمل  من  كل 
وال�شجان  باملحقق  وم��روراً  اجلندي  من 
فتبداأ  واملمر�س،  بالطبيب  انتهاًء  ولي�س 

بلحظة  تنتهي  ول  العتقال  حلظة  منذ 
الفل�شطينيات  ف��الأ���ش��ريات  الإف����راج، 
تهدف  اإن�شانية  ل  قا�شية  ظروفًا  يع�شن 
ب�شكل  ومعنويًا  ج�شديًا  لت�شفيتهن 
الطبي  لالإهمال  فيتعر�شن  تدريجي، 
يقمن  متخ�ش�شات  طبيبات  وجود  وعدم 
على رعايتهن، بالإ�شافة اإىل اقتحام غرف 
متاأخر  وقت  يف  مفاجئ  ب�شكل  الأ�شريات 
من الليل والعتداء عليهن بال�شتم والإهانة 
وجود  عدم  مع  التفتي�س،  على  لإجبارهن 
املوؤ�ش�شات  من  ملطالبهن  حقيقية  م�شاندة 
املراأة،  ب�شوؤون  املهتمة  الدولية  احلقوقية 
الأ�شريات  هددن  ال�شهر  هذا  بداية  ومع 
ال��دام��ون  �شجن  يف  الفل�شطينيات 
"اإ�رشاب  و�شّمينه  الطعام  عن  بالإ�رشاب 
بتح�شني  الإدارة  تقم  مل  اإن  الأول"  احلرائر 
املقالة  هذه  اإعداد  واأثناء  اعتقالهن.  ظروف 
الإ�رشائيلية  الأبحاث  العديد من  ُعر على 
العاملية  العلمية  املجالت  يف  املن�شورة 
علمية  اأبحاث  تكون  اأن  يفرت�س  والتي 
الإعالمية  الأجندة  حتت  تنطوي  لكنها 
الأ�شريات  �شورة  لت�شويه  ت�شعى  التي 
اعتقالهن  اأ�شباب  فرُتِجع  الفل�شطينيات، 
الإره��اب،  ا�شم  حتت  املقاومة  اأعمال  اإىل 
غري  الأ�شباب  من  العديد  اإىل  بالإ�شافة 
فما  الأبوي،  والنظام  واجلرائم  الأخالقية، 
حتمله من معلومات زائفة وم�شللة تهدف 
اإىل ت�شويه �شمعة الأ�شريات الفل�شطينيات 

وذويهن واملجتمع الفل�شطيني ككل.

ال�سهيونى  االحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيات  االأ�سـريات  واقع 

يف يوم املراأة العاملي: )43( ا�سرية فل�سطينية يقبعن يف �سجون االحتالل اأخبار فل�سطني

االحتالل االإ�سرائيلي اعتقل اأكرث من 16 األف امراأة فل�سطينية منذ 1967
اأفاد ال�شري املحرر، املخت�س ب�شوؤون الأ�رشى 
�شلطات  اأن  فروانة،  النا�رش  عبد  واملحررين، 
الحتالل اعتقلت منذ عام 1967 اأكر من 16 
وفئات  و�رشائح  اأعمار  من  فل�شطينية،  امراأة 
العتقالت  �شملت  حيث  خمتلفة،  طبقية 
طاعنات  كبريات  ون�شاء  وزوج��ات،  اأمهات 
ومعاقات،  ومري�شات  وحوامل  ال�شن،  يف 
وفتيات قا�رشات وطالبات يف مراحل تعليمية 
خمتلفة، وكفاءات اأكادميية وقيادات جمتمعية 
الت�رشيعي.  املجل�س  يف  منتخبات  ونائبات 
واأو�شح فروانة يف تقرير ا�شدره مبنا�شبة يوم 
)مار�س(  اآذار   8 ي�شادف  الذي  العاملي  املراأة 
توا�شل  الحتالل  �شلطات  اأن  عام  كل  من 
ظروف  يف  فل�شطينية  اأ�شرية   43 اعتقال 
ُت�شتثنحَ  الفل�شطينية مل  املراأة  ان  �شعبة. وقال 
الأ�شكال  واأن  الإ�رشائيلية،  العتقالت  من 
والأ�شاليب، التي يتبعها الحتالل عند اعتقال 
املراأة الفل�شطينية، ل تختلف عنها عند اعتقال 
ت�شتهدف  العتقالت  ان  اىل  ونوه  الرجال. 
دورها  وحتجيم  وردعها  املراأة  ارهاب  حماولة 
انتزاع  بهدف  اأو  فعلها،  وتهمي�س  وتاأثريها 
يتم  واأحيانا  بالآخرين،  تتعلق  معلومات 
اعتقالها لل�شغط على اأفراد اأ�رشتها واأقاربها 
املعلومات،،  وتقدمي  العرتاف  على  لإجبارهم 
او لدفع املطلوبني لت�شليم انف�شهم.. واأ�شاف: 
اأثناء العتقال  "الأ�شرية الفل�شطينية تتعر�س 
ونف�شي،  ج�شدي  وتعذيب  قا�ٍس،  لتحقيق 
مراعاة  دون  وحرمان،  وقهر  وتنكيل  وقمع 
احلد  توفري  ودون  وخ�شو�شيتها،  جلن�شها 
الأدنى من احتياجاتها اخلا�شة. هذا بالإ�شافة 
توفر  وع��دم  الطبي  الإهمال  ا�شتمرار  اإىل 
باأن  فروانة  الالزمة".وبنّي  الطبية  الرعاية 
فاطمة  ب��اأن  يحفظ  الفل�شطيني  التاريخ 
ت�رشين   14 بتاريخ  اعتقلت  التي  برناوي 
اأول/ اأكتوبر 1967، ُتعترب الأ�شرية الأوىل يف 
الثورة الفل�شطينية املعا�رشة، وقد ُحكم عليها 
اآنذاك بال�شجن املوؤبد "مدى احلياة"، اإثر اتهامها 
بو�شع قنبلة يف "�شينما �شهيون" يف مدينة 
"فاطمة"  اأطلق �رشاح  اأنه  اإىل  واأ�شار  القد�س. 
بعد 10 �شنوات من اعتقالها؛ يف 11 ت�رشين 
ثاين/ نوفمرب عام 1977 كما ويحفظ التاريخ 
اأن الأ�شرية املحررة "لينا اجلربوين" من الداخل 
ق�شاًء  واأكرهن  الأ�شريات"،  "عميدة  هي 
لل�شنوات يف �شجون الحتالل، حيث اأم�شت 
�شجون  يف  متوا�شلة  �شنة  ع�رشة  خم�س 

)2017-2002).وذكر  الإ�رشائيلي  الحتالل 
فروانة ان عدد حالت العتقال لدى الحتالل، 
العام املا�شي )2019( يف �شفوف الن�شاء بلغ 
وقا�رشات،  اأمهات  بينهن  فل�شطينية،   )128(
 )29( اعتقال  �ُشجل  ان��ه  اىل  النظر  لفتا 
فل�شطينية منذ مطلع 2020. وتابع: جميع من 
مررن بتجربة العتقال، قد تعر�شن ل�شكل اأو 
اأكر من اأ�شكال التعذيب اجل�شدي اأو النف�شي 
واملعاملة املهينة. بال�شافة اىل فر�س احكام 
جائرة وغرامات املالية باهظة والقامة اجلربية 
"احلب�س املنزيل". واأحيانا "العتقال الإداري".
الحتالل  �شلطات  مازالت  فروانة:  واأردف 
بينهن  ا�شرية،   )43( نحو  �شجونها  حتتجز يف 
هناك  الأ�شريات  بني  ومن  اأم،  ا�شرية   )16(
من  ا�شريات  و)6(  القد�س،  من  ا�شرية   )13(
والباقي  غزة،  قطاع  من  وا�شريتان  الداخل، 
من   )27( اأن  وذكر  الغربية.  ال�شفة  من   )22(
خمتلفة،  اأحكامًا  يق�شني  الأ�شريات  اجمايل 
واأعالهن حكمًا الأ�شريتان �رشوق دويات من 
القد�س، و �شاتيال اأبو عّياد من املناطق املحتلة 
16عاًما،  بال�ّشجن  املحكومات  عام1948، 
ومي�شون  الأف��غ��اين،  عائ�شة  والأ���ش��ريت��ان 
بال�ّشجن  امل��ح��ك��وم��ات  اجل��ب��ايل  مو�شى 
جعابي�س  ا�رشاء  اجلريحة  والأ�شرية  15عاًما، 
حمادة  فدوى  الأ�شريات  من  وكل  عامًا،   11
املحكومات  عواد  ونورهان  احل�شيم  واأماين 
 )12( ت��زال  ل  فيما  10�شنوات،  بال�شجن 
)4( ا�شريات  اإىل  اأ�شرية موقوفات، بالإ�شافة 
رهن العتقال الإداري، وهن: ب�رشى الطويل 
و�شذى ح�شن من رام الله، �رشوق البدن من 
وبح�شب  قلقيلية.  من  الب�رش  واآلء  حلم،  بيت 

بيت  من  طقاطقة"  "اأمل  الأ�شرية  فان  فروانة 
اأقدم، حيث  تعترب  بيت حلم  فجار يف حمافظة 
اعتقلت بتاريخ ١كانون اول)دي�شمرب(2014، 
 7 مل��دة  الفعلي  بال�شجن  حكما  وتق�شي 
�شنوات. وا�شار فروانة يف تقريره ان الأ�شرية 
الفل�شطينية تعاين من ظروف قاهرة اأثناء نقلها 
يتم  التي  "البو�شطة"،  ب�شيارة  ُتعرف  ما  يف 
اأو امل�شت�شفيات  بوا�شطها نقلها بني ال�شجون 
اأو  اجل�شدي  لالعتداء  وتتعر�س  واملحاكم، 
اللفظي، اأو الثنني معًا، لت�شكل عملية النقل 
رحلة عذاب، هذا اإ�شافًة اإىل معاناتها امل�شتمرة 
"ه�شارون"  �شجن  يف  "املعبار"  غرفة  داخل 
التي ل ت�شلح للحياة الآدمية، اإذ ت�شطر لأن 
فيها  املكوث  اأو  طويلة،  �شاعات  فيها  تنتظر 
اأيام عدة كمحطة انتظار، قبل ا�شتكمال نقلها 

اإىل ال�شجن املق�شود اأو املحكمة املحددة.
وعذاباتها  الأ�شرية  معاناة  اأن  فروانة:  ويوؤكد 
ع��ذاب��ات  اجل��وان��ب  بع�س  يف  ف��اق��ت  ل��رمب��ا 
عن  ترتاجع  مل  ذل��ك  وم��ع  ال��رج��ل،  رفيقها 
لت�شجل  �شجانيها،  اأمام  تنك�رش  ولن  دورها، 
من  الكثري  حملت  واعتقالية  ن�شالية  جتربة 
معربًا  وال��دللت،  واملعاين  اخل�شو�شيات 
الفل�شطينية  ب��امل��راأة  واع��ت��زازه  فخره  عن 
ب�شكل عام ودورها، وح�شورها الالفت على 
وال�شيا�شي  والإن�شاين  الجتماعي  امل�شتوى 
يف  ف��روان��ة  ويقول  والكفاحي.  والوطني 
مع  خا�شت  الفل�شطينية  الأ�شرية  اأن  تقريره: 
اإدارة  �شد  كثرية  مواجهات  الرجال  اإخوانها 
اخلاوية  الأمعاء  معارك  و�شاركتهم  ال�شجون، 
الكرامة  عن  ذوداً  الطعام(،  عن  )الإ�رشابات 
ومطالبة  املعاملة  �شوء  على  واحتجاجًا 

وحت�شني  الأ�شا�شية  باحلقوق 
واأ���ش��اف:  واحلياتية.  املعي�شية  الأو���ش��اع 
من  �شلبي"  "هناء  الفل�شطينية  الأ�شرية  اأن 
الأط��ول  ال��ف��ردي  الإ����رشاب  �شجلت  جنني 
حينما  الأ�شرية،  الن�شوية  احلركة  تاريخ  يف 
ا�شتمر  الطعام  عن  مفتوحًا  اإ�رشابًا  خا�شت 
اإ�رشابها  ُتنهي  اأن  قبل  متوا�شاًل  يومًا   )44(
ني�شان  من  الأول  يف  غزة  اإىل  اإبعادها  ويتم 
عام2012. وُتعترب الأ�شرية "هبة اللبدي" اآخر 
اإ�رشابًا عن الطعام  اللواتي خ�شن  الأ�شريات 
رف�شًا لالعتقال الإداري، والذي ا�شتمر )42( 
الحتالل  �شلطات  موافقة  بعد  وذلك  يومًا، 
والإف���راج  الأردن��ي��ة  احلكومة  طلب  على 
الثاين)نوفمرب(  ت�رشين  �شهر  اأوائ��ل  عنها 
حتمل  كونها  ل��الأردن  وت�شليمها   ،٢٠١٩
اجلن�شية الأردنية. واو�شح فروانة اأن الأ�شرية 
الفل�شطينية ا�شتطاعت اأي�شًا اأن حتول ال�شجن 
كل  اأمام  �شلبة  باإرادة  ووقفت  مدر�شة،  اإىل 
اأ�شاليب التفريغ والتطويع وال�شطهاد، لتبني 
وتنظيمية  ثقافية  موؤ�ش�شة  ال�شجن  داخ��ل 
من  عالية  اإن�شانية  حالة  وتخلق  وفكرية، 
والتعليمي  الثقايف  احل�شار  رغم  التحدي، 
القمعية،  والإج���راءات  املفرو�شة  والقيود 
كرامتها  على  بذلك  حافظت  اأنها  مو�شحًا 
الأو�شاع  �شوء  اأم��ام  ومبادئها،  ووجودها 
وق�شوة ال�شجان الإ�رشائيلي. وير�شد املختث 
داخل  الجناب  عمليات  الأ���رشى  �شوؤون  يف 
�شني  وخالل  اأنه  فروانة:  ويقول  ال�شجون، 
الحتالل  �شلطات  اعتقلت  الطويلة  الحتالل 
بع�شهن  واأن  احلوامل،  الن�شاء  من  الع�رشات 
اأجننب اأولدهن داخل ال�شجن، فكانت الأ�شرية 
"زكية �شموط" من مدينة حيفا املعتقلة اأواخر 
تلد  فل�شطينية  اأ�شرية  اأول  هي   1971 عام 
وهي  اعُتقلت  بعدما  الحتالل  �شجون  داخل 
حامل يف �شهرها ال�شاد�س، واأجنبت مولودتها 
الكثريات  وتالها  ال�شجن،  داخ��ل  "نادية" 
اأمثال: ماجدة ال�شالمية وانت�شار القاق واأميمة 
و�شمر �شبيح  غامن  ومنال  الأغا ومريفت طه 
وفاطمة الزق. ويك�شف فروانة يف تقريره اأن 
عدداً من الأ�شريات يعانني من اأو�شاع �شحية 
�شعبة، جراء املر�س اأو ال�شابة اأثناء العتقال، 
التي  اجلعابي�س  اإ���رشاء  املقد�شية  كالأ�شرية 
تبلغ من العمر 34 عاًما، وقد اعتقلت جريحة 
بتاريخ 11 ت�رشين الأول 2015، وُحكم عليها 
بال�شجن الفعلي ملدة 11 عامًا بتهمٍة اأُل�شقت 

اأُ�شطوانة غاز كانت  بها، وذلك حني انفجرت 
ع�شكري  حاجز  من  بالقرب  ب�شيارتها  تتقلها 
على  النار  الحتالل  ق��وات  اإط��الق  نتيجة 
يف  النريان  ا�شتعلت  النفجار  ومع  �شيارتها. 
�شيارتها والتهمت احلروق ج�شدها، واأُ�شيبت 
بجروح من الدرجات الأوىل والثانية والثالثة 
يف %50 من ج�شدها، مو�شحًا اأنها بحاجة اإىل 
العمليات اجلراحية،  رعايٍة �شحيٍة ومزيٍد من 
�شيا�شة  ا�شتمرار  ظل  يف  تتفاقم  ومعاناتها 
اىل  فروانة  واأ�شار  املتعمد.  الطبي  الهمال 
بجروح  اأ�شنب  الفل�شطينيات  من  كثري  اأن 
الفتاة  وهي  منهن  واحدة  واأن  اعتقالهن،  قبل 
بيت  بلدة  من  عاما(   15( طقاطقة"  "فاطمة 
ا�شت�شهدت  قد  حلم،  بيت  حمافظة  يف  فجار 
نارية  اأعرية  بعد اعتقالها جراء ا�شابتها بعدة 
بها  التنكيل  مت  وقد   2017 م��ار���س/اأذار  يف 
وتركها تنزف، وقد رف�شت �شلطات الحتالل 
الإفراج عنها رغم خطورة و�شعها ال�شحي، 
ا�شت�شهدت  اأن  اإىل  العتقال  قيد  واأبقتها 
بتاريخ  ت�شيدك"  "�شعاري  م�شت�شفى  يف 
احلركة  �شهداء  بقافلة  لتلتحق   10-5-2017
معاناة  "اإن  للقول:  فروانة  ويخل�س  الأ�شرية. 
الأ�شرية الفل�شطينية تتعدى الو�شف، و�شور 
عذاباتها يف �شجون الحتالل متعددة، ت�شلح 
لأن تكون �شيناريوهات �شينمائية، وقد ُيخيل 
كان  ورمب��ا  فيه،  مبالغ  و�شفنا  اأن  للبع�س 
�شبب ذلك اقت�شار دلئل الإثبات لدينا على 
الروايات وال�شهادات، التي تقدمها ال�شحايا، 
ُتبقي  اأن  الحتالل على  دولة  اإ�رشار  يف ظل 
الإعالم  و�شائل  اأمام  مغلقة  �شجونها  اأبواب 
الدولية وممثلي موؤ�ش�شات حقوق  واملنظمات 
يحتفي  "العامل  فروانة:  الإن�شان".وا�شتدرك 
باملراأة، يف الثامن من اآذار من كل عام، تقديراً 
لها ولن�شالتها وت�شحياتها، وتكرميًا لدورها 
يتجاهل  فيما  املختلفة،  احلياة  مناحي  يف 
جراء  املتفاقمة  ومعاناتها  الفل�شطينية  املراأة 
الحتالل وحقوقها امل�شلوبة بفعل قوة املحتل، 
يف  تقبع  التي  الفل�شطينية  الأ�شرية  ل�شيما 
املوؤ�ش�شات  كافة  ال�شجون".ودعا  غياهب 
باملراأة،  ُتعنى  والتي  والإن�شانية،  احلقوقية 
بالأ�شريات وت�شليط  اأكر  الهتمام  ل�رشورة 
ال�شوء على معاناتهن وما يتعر�شن له داخل 
اأجل  من  اجل��اد  والعمل  الح��ت��الل،  �شجون 

�شمان حريتهن.
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قراءة/ حممد علي
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اأن تكون الأ�رشة احلاكمة قد  الأول: 
الأمري  حكم  �شد  مترد  بحركة  قامت 
طفح  اأن  بعد  ووال��ده  �شلمان  بن 
املعتقالن  الأم��ريان  وك��ان  كيلها، 
الأ�رشة  واتفاق  فيها،  حربة  ���س  راأ
احمد(  )الأم��ري  الأول  اختيار  على 
نايف(  بن  )حممد  والثاين  ملكا، 
“اإعادة  عملية  اإطار  يف  للعهد،  وليا 
والعودة  ال�شعودي،  للبيت  ترتيب” 
التي  ال�شابقة  احلكم  �شيغة  اإىل 
�شلمان  امللك  بو�شول  “انك�رشت” 
املحافظ”،  “النهج  اأي  العر�س،  اإىل 
باأ�رشع  اليمن  يف  احل��رب  ن��ه��اء  واإ
عربية  �شيا�شة  واتباع  ممكن،  وقٍت 
مالحمها  ب��رز  اأ متوازنة  ودول��ي��ة 
وتخفيف  اجلوار،  دول  مع  امل�شاحلة 

وتركيا. يران  اإ مع  العداء  حدة 
�شلمان  بن  الأم��ري  ق��دام  اإ ال��ث��اين: 
ا�شتباقيٍة  ب�����رشب��ٍة  ال��ق��ي��ام  على 
خ�شومه  ق���وى  اأ م��ن  للتخل�س 
كويل  مطلقا  يبايعوه  مل  اللذين 
ع�شو  اأحمد،  الأمري  وخا�شة  عهد، 
املعار�شة  وق���ادوا  البيعة  هيئة 
امللك  بوالده  لالإطاحة  متهيدا  حلكمه 
ملكا  نف�شه  وتتويج  العر�س،  من 
“ذريعة”  حتت  البالد،  على  مطلقا 
على  قدرته  وع��دم  وال��ده،  مر�س 

مهامه. ممار�شة 
“املفاجئة”  العتقالت  هذه  نباء  اأ
ب������رز ���ش��ح��ي��ف��ت��ني  ن�����رشت��ه��ا اأ
�شرتيت  “وول  الأول  اأمريكيتني، 
اليمينية  القت�شادية  جورنال” 
بن  م����ري  الأ م��ن  ل��ك��ل  امل��ف�����ش��ل��ة 
الأمريكي  والرئي�س  نف�شه  �شلمان 
“نيويورك  والثانية  ترامب،  دونالد 
وه��ذا  ل��الث��ن��ني،  امل��ن��ت��ق��دة  تاميز” 
رمبا  عليا،  اأمريكية  جهة  اأن  يعني 
امل��خ��اب��رات  و  اأ ب��ي�����س،  الأ البيت 
هذه  �رشبت  التي  هي  الأمريكية، 
من  باإيحاٍء  ورمبا  متعمدة،  نباء  الأ
لإي�شال  نف�شه،  �شلمان  بن  الأمري 
الغا�شبني  الأع�شاء  اإىل  ر�شالٍة 
داخل  حلكمه  ب�شمٍت  واملعار�شني 
امل�شري  �شيواجهون  نهم  باأ الأ�رشة، 
اأو  اعرت�شوا،  اأو  حتركوا،  ذا  اإ نف�شه 

املعتقلني. مع  ت�شامنوا 
اتهامه  ومنذ  �شلمان،  بن  الأم��ري 
اغتيال  عن  الكربى  بامل�شوؤولية 
ال�����ش��ح��ايف ج��م��ال خ��ا���ش��ق��ج��ي 
القن�شلية  مقر  يف  جثمانه  وتقطيع 
ابتعد  اإ�شطنبول،  يف  ال�شعودية 
ك��ث��ريا ع���ن الأ�����ش����واء، وب���ات 

ي��دي��ر احل��ك��م م��ن خ��ل��ف ���ش��ت��ار، 
م��ن��ي��ٍة، لإدراك���ه  ���ش��ب��اٍب اأ رمب��ا لأ
ب��وج��ود م��ع��ار���ش��ة ق��وي��ة ل��ه يف 
حتديدا،  احلاكمة  ���رشة  الأ اأو�شاط 
ح��ي��ث ت��ت��وىل ح��را���ش��ت��ه، وت��ق��دمي 
العديد  ل��ه،  م��ن��ي��ة  اأ ا�شت�شارات 
املحلية  ال�شتخبارات  اأجهزة  من 
والفرن�شية  والأمريكية  والعاملية، 
ح�شب  خ�شو�شا،  والربيطانية 
م�شادٍر  م��ن  م��وؤك��دة  معلومات 

منه. مقربٍة 
الأخ  العزيز  عبد  بن  اأحمد  الأمري 
واأ�شغر  �شلمان،  للملك  ال�شقيق 
الأمرية  من  العزيز  عبد  امللك  بناء  اأ
يطلق  )ل��ه��ذا  ال�����ش��دي��ري  ح�شة 
ال�شديري(،  اجل��ن��اح  ا�شم  عليهم 
داخل  �شواء  كبريٍة،  ب�شعبيٍة  يتمتع 
بع�س  يف  اأو  احل��اك��م��ة،  ����رشة  الأ
يبايع  مل  نه  لأ ال�شعبية،  الأو�شاط 
للعهد،  ول��ي��ا  �شلمان  ب��ن  م���ري  الأ
يف  و�شيا�شاته  مبعار�شته  وجاهر 
وج��وده  ث��ن��اء  واأ اخلا�شة،  جمال�شه 
فيديو  �رشيط  انت�رش  حيث  لندن  يف 
�شد  حمتجني  اإىل  ف��ي��ه  ي��ت��ح��دث 
ويهتفون  اليمن،  يف  ب��الده  ح��رب 
الأ�رشة  ب�شقوط  قامته  اإ مقر  اأمام 
ما  معناه  ما  لهم  ويقول  احلاكمة، 
عن  امل�شوؤول  �شعود”  “اآل  ذن��ب 
عهده. وويل  امللك  هم  اليمن  حرب 

دخلت  خليجية  م�شادر  وذك��رت 
ل�”راأي  ال��ري��ا���س  يف  جمل�شه 
بن  ���ش��ورة  يعلق  مل  ن��ه  اأ اليوم” 
وال��ده  �شورة  جانب  اإىل  �شلمان 
جمل�شه  وحتول  املجل�س،  �شدر  يف 
من  للمعار�شني  جتمٍع  مركز  اإىل 

والعامة. الأمراء 
العظمى”  “اخليانة  تهمة  توجيه 
انقالب  حم��اول��ة  يف  والن��خ��راط 
يف  عقوبتها  ال��ث��الث��ة  للمتهمني 
“الإعدام”،  ال�شعودي  ال��ق��ان��ون 
و  اأ “فورا”،  العقوبة  تنفيذ  يتم  وقد 
ممكنٍة  فرتٍة  لأطول  املتهمني  �شجن 
يتوقف  م��ر  والأ للتنفيذ،  انتظارا 

الأ�رشة  فعل  ردود  على  احلالني  يف 
ثم  وم��ن  العتقال  على  احلاكمة 

العقوبة. هذه  اإ�شدار 
عهده  وويل  �شلمان  امللك  حكم 
واقت�شادية  �شيا�شية  ظروفا  يواجه 
فانخفا�س  ي����ام،  الأ ه��ذه  �شعبة 
“الكورونا”  ب�شبب  النفط  اأ�شعار 
يف  فائ�س  ووجود  باملئة،   5 بحوايل 
تخفي�س  “اأوبك”  تريد  املعرو�س 
برميل  مليوين  ب��ح��دود  ن��ت��اج  الإ
���ش��ع��ار  ي��وم��ي��ا، ل��وق��ف ان��ه��ي��ار الأ
قد  حاليا(  دولرا   50 الربميل  )�شعر 
امليزانية  يف  العجز  رفع  اإىل  يوؤدي 
يقرب  ما  اإىل  مليار   60 من  العامة 
لغاء  اإ بعد  خا�شة  مليار،  املئة  اإىل 
لحقا،  احلج  ورمبا  العمرة،  منا�شك 
 18 املعتمرين  ع��دد  يبلغ  حيث 
مليونني،  واحلجاج  �شنويا،  مليونا 
على  وي��درون  اخل��ارج  من  ت��ون  ي��اأ
اخل��زي��ن��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ع�����رشات 

�شنويا. الدولرات  من  املليارات 
يحكم  ال��ذي  �شلمان  ب��ن  م���ري  الأ
على  وي�شيطر  حديديٍة  بقب�شٍة 
اأج��رى  البالد،  يف  والأم��ن  اجلي�س 
 ،2017 عام  اعتقال  حمالت  عدة 
و�شحافيني  اأعمال  رج��ال  �شملت 
ونا�شطني  ونا�شطات  دين  ورجال 
برزهم  اأ كان  و�شيا�شيني،  حقوقيني 
وع��دة  ط��الل،  ي��ن  الوليد  م���ري  الأ
اإىل  الف�شاد،  بتهم  اآخ��ري��ن  م��راء  اأ
ال��ع��ودة،  �شلمان  ال��داع��ي��ة  جانب 
اأحمد،  الأمري  لعمه  اعتقاله  ولكن 
بن  حممد  ال�شابق  العهد  وويل 
والأكرب  الأخطر  اخلطوة  كان  نايف 
اأن  ميكن  ملا  العر�س  والده  تويل  منذ 
ردود  من  اخلطوة  هذه  على  يتطلب 

. فعل
ال�شطور  هذه  كتابة  حتى  ي�شدر  مل 
العتقال  لعملية  نفٍي  اأو  تاأكيٍد  اأي 
ال�شعودية،  احل��ك��وم��ة  م��ن  ه��ذه 
باملوافقة  يوحي  ال�شمت  ولكن 
على  اعتمادا  بحدوثها  والعرتاف 

�شابقٍة. جتارٍب 

كانت  ال�شعودية  العربية  اململكة 
حالة  تواجه  العتقالت  هذه  قبل 
و”الرتباك”  “الغمو�س”  م��ن 
اليمن،  حرب  يف  خ�شائرها  ب�شبب 
وو����ش���ول ���ش��واري��خ احل��وث��ي��ني 
اأرامكو  ومن�شاآت  الريا�س  اإىل 
وخ��ري�����س،  ب��ق��ي��ق  يف  ال��ع��م��الق��ة 
البحر  على  ينبع  ميناء  يف  واأخريا 
القلق  حالة  اأن  املوؤكد  ومن  الأحمر، 
اعتقال  بعد  تتفاقم  قد  والرتباك 

احلاكمة. الأ�رشة  يف  اأمريين  برز  اأ
بعد  للعلن  يظهر  �شلمان  امللك 
بتهمة  اخيه  واب��ن  اأخ��ي��ه  اعتقال 

نة  خليا ا
بن  �شلمان  ال�شعودي  امللك  ظهر 
للعلن  الأح��د،  اليوم  العزيز  عبد 
ع��م��دا ب��ع��د ت��ك��ه��ن��ات مب��وت��ه اث��ر 
برز  اأ من  هم  كبار  لأمراء  اعتقالت 
العر�س  على  حممد  ابنه  مناف�شي 
وظهر  انقالب.   بتدبري  واتهامهم 
الأحد  ا�شتقباله  خالل  �شلمان  امللك 
ظهور  اأول  يف  �شعوديني،  �شفريين 
الأمري  �شقيقه  اعتقال  منذ  له  علني 
بن  حممد  الأمري  �شقيقه  وابن  اأحمد 
"انقالب"  بتدبري  لتهامهما  نايف 
العهد  ويل  بنجله  الإطاحة  بهدف 

حممد. الأمري 
الر�شمية  ن��ب��اء  الأ وك��ال��ة  وق��ال��ت 
املعينني  اململكة  �شفريي  اإن  )وا�س( 
والوروغواي  اوكرانيا  لدى  حديثا 
الريا�س،  يف  امللك  اأمام  الق�شم  ديا  اأ
ظهر  للمنا�شبة  �شورا  ون�رشت 
ي�شافح  وهو  ال�شعودي  امللك  فيها 
"الإخبارية"  قناة  بثت  كما  اأحدهما. 
للق�شم  فيديو  مقاطع  الر�شمية 
ال�شفريين.  ي�شافح  وهو  وللملك 
اجلمعة  امللكي  احل��ر���س  واع��ت��ق��ل 
اأحمد  الأم��ري  �شلمان  امللك  �شقيق 
وابن  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
ال�شابق  العهد  ويل  امللك  �شقيق 
لتهامهما  نايف،  بن  حممد  الأمري 
بويل  لالإطاحة  "انقالب"  بتدبري 
م�شوؤولن  قال  ما  بح�شب  العهد، 
كما  بر�س.  لفران�س  وغربي  عربي 
حممد  الأم��ري  اأ�شقاء  اأح��د  اعُتقل 
ن��واف بن  ن��اي��ف، وه��و الأم��ري  ب��ن 
امل�شوؤولن  اأكد  ما  بح�شب  نايف، 
ا�شميهما.  ذكر  عدم  ا�شرتطا  اللذان 
ت�شاوؤلت  الع��ت��ق��الت  ث���ارت  واأ
البالغ  �شلمان  امللك  �شحة  حول 
اأن  واحتمال  عاًما   84 العمر  من 

قريًبا. �شلمان  بن  حممد  يخلفه 

اأحمد بن عبد العزيز وابن عمه االأمري  �سلمان على اعتقال عمه االأمري  اقدم ويل العهد ال�سعودي االأمري حممد بن 
العظمى” وحماولة قلب نظام احلكم  “اخليانة  تهمة  االأ�سبق، وتوجيه  الداخلية  العهد وزير  نايف، ويل  حممد بن 

رئي�سيني.  ل�سببني  جاء  يكون  رمبا  اإليهما 

احتفلت  العاملي  ة  املراأ يوم  مع  تزامنا 
الالتينية،  اأمريكا  نحاء  اأ يف  الن�شاء 
مك�شيكو  وحتى  ير�س  اأ بوين�س  من 
ال�شوء  لت�شليط   ، للتظاهر،  �شيتي، 
امل�شاواة  انعدام  من  معاناتهم  على 
وج���رائ���م ال��ق��ت��ل ���ش��ده��ن.  وم��ن 
العا�شمة  ل�شوارع  تنزل  اأن  املتوقع 
قيا�شية،  باأعداد  ن�شاء  املك�شيكية، 
العامة  لل�شاحة  يتجهن  اأن  على 
ودافعهن  الوطني،  للق�رش  املواجهة 
زي��ادة  م��ن  الغ�شب  ه��و  �شا�شي  الأ
التي  ال��ن�����ش��اء،  بحق  القتل  ج��رائ��م 
ال�شعف  من  لأكر  ارتفاعا  �شهدت 
املا�شية.  اخلم�س  ال�شنوات  مدى  على 
يف  م�شريات  تت�شم  اأن  املتوقع  ومن 
اأعقاب  يف  بال�شخامة  اأي�شا  ت�شيلي 
انعدام  على  نطاقا  اأو�شع  احتجاجات 

امل�����ش��اواة الج��ت��م��اع��ي��ة ب����داأت يف 
عدد  وو�شل  الأول  ت�رشين  اأكتوبر/ 

املليون. اإىل  ذروتها  يف  امل�شاركني 
يف  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�����ش��اء  ق���ر  واأ
م�رشوع  املا�شية  ي��ام  الأ يف  ت�شيلي 
يا  راأ الن�شاء  منح  اإىل  يهدف  قانون 
د�شتور  �شياغة  ثناء  اأ للرجال  م�شاويا 
الرئي�س  �شدد  بينما  للبالد،  جديد 
الن�شاء  وتعتزم  ن��اث.  الإ قتل  عقوبة 
بوغوتا  الكولومبية  العا�شمة  يف 
ملن�شب  ة  ام��راأ اأول  بتويل  الحتفال 
املتوقع  من  لكن  املدينة،  بلدية  رئي�س 
حكم  على  احتجاجات  خ��روج  اأي�شا 
الأخ��رية  الآون���ة  يف  ���ش��در  حمكمة 
الإجها�س. على  القيود  ت�شديد  ييد  بتاأ
ق/د

جديدتان  اأوروبيتان  دولتان  اأعلنت 
الإ�شابة  ح��الت  اأوىل  ت�شجيلهما 
"كوفيد  امل�شتجد  "كورونا"  بفريو�س 
رئي�س  و�رشح  اأرا�شيهما.   يف   "19
املعدية  م��را���س  ل��الأ الوطني  امل��رك��ز 
ت���ودور  ب��ل��غ��اري��ا،  يف  وال��ط��ف��ي��ل��ي��ة 
باأن  الأح��د،  اليوم  كانتاردت�شييف، 
النطاق  وا�شعة  الطبية  الفحو�س 
اإ�شابة  ك�شفت  ال�شلطات  جتريها  التي 
رجالن  وهما  بالوباء،  اأ�شخا�س  اأربعة 
تان  وامراأ ال�شمالية  بليفني  مدينة  من 

البالد. و�شط  غابروفو  مدينة  من 
وزارة  اأك����دت  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
اأ�شدرته  بيان  يف  مولدوفا  يف  ال�شحة 
ال�شبت  اأم�س  من  متاأخرة  �شاعات  يف 
بفريو�س  اإ�شابة  حالة  اأول  ت�شخي�شها 
�شن  امراأة يف  البالد، وهي  كورونا يف 
م�شت�شفى  اإىل  ال�شبت  نقلت  عاما   48
اإيطاليا،  من  عودتها  عقب  املطار  من 
التهاب  من  تعاين  نها  اأ تبني  اأن  بعد 
وحمى  حاد  تنف�شي  وق�شور  رئ��وي 
وزارة  اأعلنت  كما  عام.  ووهن  و�شعال 
عدد  ارتفاع  عن  البلجيكية  ال�شحة 
.200 اإىل  بفريو�س كورونا  الإ�شابات 

باملائة من معدل منو  'كورونا' ميحو ن�سف 
2020 تون�س يف 

اليوم  التون�شي،  الوزراء  رئي�س  اأعلن 
ب��الده  اإن  الفخفاخ،  ليا�س  اإ الأح���د، 
القت�شادي.   للنمو  توقعاتها  خف�شت 
رئي�س  قال  "رويرتز"  وكالة  وح�شب 
خف�شت  "تون�س  اإن  التون�شي  الوزراء 
العام  يف  القت�شادي  للنمو  توقعاتها 
باملئة   2.7 من  باملئة  واحد  اإىل  احلايل 
 ."2020 ميزانية  يف  م��ق��درة  كانت 
اأزمة  اأن  املحلية  املغرب  جريدة  بلغ  واأ
ن�شف  "�شتمحو  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

النمو". معدل  من  مئوية  نقطة 
التون�شية،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�شابة  اأول  ت�شجيل  املا�شي،  الثنني 
على  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
عائد  تون�شي  ل�شخ�س  اأرا�شيها، 
نباء  الأ وكالة  ونقلت  اإيطاليا.  من 
"وزارة  اأن  )وات(  الر�شمية  التون�شية 
اأول  ت�شجيل  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ال�شحة 
بفريو�س  ل��الإ���ش��اب��ة  م��وؤك��دة  ح��ال��ة 
وه��ي  ت��ون�����س،  اجل��دي��د يف  ك��ورون��ا 
من  عائد  لتون�شي  م�شتوردة  حالة 
عاما".   40 العمر  من  ويبلغ  اإيطاليا 
 27 يوم  يف  تون�س  اإىل  املواطن  وعاد 
ومل  اإيطاليا،  من  قادما  �شباط،  فرباير/ 

املر�س. اأعرا�س  عليه  تبدو  تكن 
تون�س  اإىل  ع��ائ��دا  امل��واط��ن  وك���ان 
وكان  اإيطاليا،  من  باخرة  منت  على 
ومت  �شخ�شا،   250 قرابة  متنها  على 
وحالته  ال�شحي،  للحجر  اإخ�شاعه 

. ة م�شتقر
القطيف  منطقة  اإغالق  تعلن  ال�سعودية 

كورونا  ب�سبب 
ال�شعودية،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�شابات  اأربع  ت�شخي�س  عن  الأح��د، 
بفريو�س  مواطنات   3 منهم  جديدة 
ُيعرف  ب��ات  م��ا  اأو  اجل��دي��د  ك��ورون��ا 
واأو�شحت  “كوفيد19-”.   با�شم 
وك��ال��ة  ن�����رشت��ه  ب��ي��ان  ال�����وزارة يف 
ثالث  الر�شمية:  ال�شعودية  ن��ب��اء  الأ
عن  نتجت  الأربع  احلالت  من  حالت 
اأما   ، �شابقًا معلنة  حل��الت  خمالطة 
من  قادم  ملواطن  فهي  الرابعة  احلالة 
الداخلية  وزارة  اأعلنت  كما  الإمارات. 
الدخول  تعليق  الأحد  اليوم  ال�شعودية 
قتًا  موؤ القطيف  حمافظة  من  واخلروج 
بفريو�س  اإ���ش��اب��ات  ر���ش��د  ب�شبب 
امل��ح��اف��ظ��ة.  يف  امل�����ش��ت��ج��د  ك��ورون��ا 
نباء  الأ وكالة  على  جاء  ما  وبح�شب 
م�شدر  ���رشح  “وا�س”،  ال�شعودية 
تقرر  نه  اأ الداخلية  وزارة  يف  م�شوؤول 
حمافظة  من  واخلروج  الدخول  تعليق 
جنوبا  �شيهات  )من  قًتا  موؤ القطيف 
هذه  اإعالن  ومع  �شمال(.  �شفوى  اإىل 
جمموع  ي�شبح  اجلديدة،  الإ�شابات 
بفريو�س  اإ�شابتها  امل��وؤك��د  احل��الت 
العربية  اململكة  داخل  اجلديد  كورونا 

حالة.  11 ال�شعودية، 
اأي  ت�سجيل  عدم  الليبي:  ال�سحة  وزير 

كرورنا بفريو�س  اإ�سابات 
الليبية  باحلكومة  ال�شحة  وزير  اأكد 
اأي  ت�����ش��ج��ي��ل  ع���دم  ع��ق��وب  ���ش��ع��د 
بالأرا�شي  كرورنا  بفريو�س  اإ�شابات 
كل  نافيًا  ال�شاعة،  هذه  اإىل  الليبية 
يومني  قبل  وردت  التي  ال�شائعات 
بوجود  الإع��الم  و�شائل  بع�س  عرب 
مدراء  نفاه  ما  وهذا  الإ�شابات،  بع�س 
اي�شا.   وامل�شت�شفيات  الطبية  املراكز 
اليوم  ظهر  عقد  �شحفي  موؤمتر  ويف 
مبدينة  ال��وزارة  بديوان  مبكتبه  الإحد 
مل  ال���وزارة  اأن  اإىل  ���ش��ار  اأ البي�شاء 
احلماية  جوانب  قوله  ح�شب  تهمل 
اجلوية  الدولة  منافذ  عرب  والوقاية 
الوطني  املركز  باأن  م�شيفًا  والربية، 
العاملية  ال�شحة  ومنظمة  لالأمرا�س 
اجلهتني  هما  ليبيا  يف  مندوبيها  عرب 
اأي  عن  ب��الغ  ب��الإ تتخت�س  اللواتي 

البالد. داخل  تدون  حمتملة  ا�شابات 
من  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  عقوب  وح��ذر 
خا�شة  جتمعات  اأو  مهرجات  اأي  قامة  اإ
ال�شفر  و  اأ بريل  اأ �شهر  خالل  اأو  قبل 
بها  ودونت  بها  اأعلن  التي  الدول  اإىل 
دعا  كما  موؤقت.  ب�شكل  احلالت  بع�س 
ن�شاء  واإ ال�شحية  املتابعة  ت�شعيد  اإىل 
يواء  اإ ملراكز  متخ�ش�شة  عيادات  حتى 
وت�شديد  القانونني  غ��ري  املهاجرين 

عام. ب�شكل  احلدود  عرب  الأمن 
ق/د

لالمن  العلى  املجل�س  امني  قال 
ال��ق��وم��ي الي�����راين الدم����ريال 
بداأ  الأحد:  اليوم  �شمخاين،  علي 
القوات  لإخ��راج  العك�شي  العد 
الدمريال  املنطقة.   من  الأمريكية 
لقائه  خ���الل  ����رّشح  ���ش��م��خ��اين 
الوطني  املخابرات  جهاز  رئي�س 
يف  الكاظمي  م�شطفى  العراقي 
�شوء  يف  انه  الحد،  اليوم  بغداد 
يف  والمنية  ال�شيا�شية  الظروف 
المنية  الجهزة  دور  فان  العراق 
جدا  ومعقد  مهم  وال�شتخبارية 
ان  تابع،  اجلديدة.  الظروف  لدارة 
والمنية  ال�شيا�شية  التطورات 
جدية  ب�شورة  ثرة  موؤ العراق  يف 

املنطقة. وا�شتقرار  امن  يف 
العك�شي  العد  بان  �شمخاين  اكد 
قد  املنطقة  م��ن  ام��ريك��ا  لخ��راج 
ك��ان��ون   3 ي���وم  ف��ج��ر  م��ن��ذ  ب���دا 
ا�شت�شهاد  )ي��وم  /يناير  ال��ث��اين 
وا�شاف،  واملهند�س(  �شليماين 
املليونية  امل��ظ��اه��رات  اق��ام��ة  ان 
لالحتالل  املعار�شة  والتاريخية 
م��ري��ك��ي ودع���م ال���ش��ت��ق��الل  الأ
العراقية،  الوطنية  وال�����ش��ي��ادة 
الطليعي  ال����دور  اىل  ���رش  م��وؤ
الزاخر  العراقي  لل�شعب  والرائد 
اأمريكا  اخراج  م�شار  يف  باملفاخر 
م��ن امل��ن��ط��ق��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ا���ش��اد 
الوطني  املخابرات  جهاز  رئي�س 

ال��ع��راق��ي ب��ال��دور 
للجمهورية  ث��ر  امل��وؤ
اليرانية  ال�شالمية 
ال���ت�������ش���دي  يف 
ل���الره���اب وت��ع��زي��ز 
وال�شتقرار  الم��ن 
معتربا   ، باملنطقة 
جن�����اح اي�������ران يف 
م��ك��اف��ح��ة الره���اب 
وار���ش��اء الم���ن يف 

موؤ�رشا  احل��دود  ون��ط��اق  ال��داخ��ل 
منقطع  المني  لدائها  وا�شحا 

. لنظري ا
بالدعم  كذلك  الكاظمي  وا�شاد 
اجلمهورية  قبل  من  ال��الحم��دود 

للعراق  الي��ران��ي��ة  ال���ش��الم��ي��ة 
الره����اب  م��ك��اف��ح��ة  جم���ال  يف 
ال��ت��ع��اون  ب��ا���ش��ت��م��رار  م��رح��ب��ا   ،
اجلماعات  جذور  لقتالع  الوثيق 

بية. الرها
ق/د

تظاهرات وا�سعة يف اأمريكا الالتينية 
بيوم املراأة العاملي

فريو�س "كورونا" يدخل دولتني 
اأوروبيتني جديدتني

�سمخاين: بداأ العد التنازيل الإخراج اأمريكا من العراق
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�سذى هوام يف حوار لـ : "التحرير":

هناك العديد من الق�سايا املبَهمة يف جمتمعنا  منها 
التمرد على الواقع ، اليتم ، اأردت تو�سيحها للقراء 

اأ . خل�سر . بن يو�سف
------------------  
اكت�سفت  التحرير:كيف 
موهبة  اأق�سد   ، موهبتك 
فيها ؟ واالإبداع  الكتابة 

مطالعة  بعد  اكت�شفتها  موهبتي 
، وج��دت  ال��ك��ت��ب  م��ن  ال��ع��دي��د 
م�شتغامني  باأحالم  اقتدي  نف�شي 
على  اأح��ريف  بريق  نر  حماولة 
للبع�س  اأحريف  لرتوق   ، الورق 

اأ�شتمر.... جعلني  ذلك   ،
فكرت  التحرير:متى 

الكتابة  يف خو�س غمار 
التاأليف  والغو�س يف  جمال 

والربوز اإىل العلن ؟
الكتابة  غمار  خو�س  يف  فكرت 
متت  اأن  بعد  العلن  اىل  اخلروج  و 
كنت  ال��ت��ي  خ��واط��ري،  ���رشق��ة 
 ، الأزرق  املوقع  على  اأن�رشها 
ين�شب  و  عمال  ن�شئ  اأُ ن  اأ قررت 
رحلة  انطلقت  هناك  من  و   ، يل 

الذاكرة طيات  بني 
ل�سذى  اأن  التحرير:البد 

الكتابة  عامل  ولوجها  عند 
اإىل  ت�سعى  اأهدافا، 

اأن  حتقيقها ، هل ميكن 
بها ؟ لنا  تبوحي 

اأح��ريف  ت�شل  اأن  اإىل  ���ش��ع��ى  اأ
دون  فت�شكنها  القراء،  لقلوب 
بانتمائه  القارئ  يح�س  اأن  اإذن، 
بالن�شبة  عظمة  تلك   لأح��ريف، 
ل��ه��ذا  اأ���ش��ل  اأن  مت��ن��ى  اأ  ، يل 

. . مل�شتوى. ا
طيات  التحرير:بني 

الذاكرة  مولود جديد 
والدرا�سة  بالنقد  جدير 

اإ�سدارك  ..  حدثينا عن 
اجلديد ؟

ب��ني ط��ي��ات ال��ذاك��رة م��ول��ودي 
ق�شرية  رواية  عبارة عن   ، الأول 
ث��ار  اأ لطاملا  مو�شوعا  تتناول 
ال��ذاك��رة  تخزين  ه��و  و  احل��رية، 
ع�رشيني  �شاب  ليث   ، للذكريات 
ليعي�س  ذاك��رت��ه  داخ��ل  ُيو�شع 
لكن   ، قبل  من  عا�شها  اأحداثا 
بالطريقة  �شيعي�شها  املرة  هذه 

ل�شحيحة ا

خالل   التحرير:من 
روايتك  من  مقتطفات 
تناق�سني  اأنك  الحظت 

املجتمع  ق�سايا  من  الكثري 
َ  تف�سرين ذلك ؟ بمِ

املبهمة  الق�شايا  من  العديد  هناك 
على  التمرد  منها   ، جمتمعنا  يف 
تو�شيحها  اأردت   ، اليتم   ، الواقع 

كتابي. خالل  من  للقراء 
طموحك  هو  التحرير:ما 

والذي  الكتابة  م�ستوى  على 
قلمك ؟ يحرك 

و   ، ف��ن  يل  بالن�شبة  الكتابة 
عن  عبارة  لهامي  اإ  ، لهام  اإ الفن 
بف�شلهم  و  دعموين  اأ�شخا�س 
طقو�شي  م��ام  اأ  ، اليوم  هنا  ن��ا  اأ
بع�س   ، الكتابة  يف  الأخ���رى 
يفي  ذلك   ، عامتة  غرفة  و  الهدوء 

. �س لغر با
قليال  التحرير:لتبتعدي  
عن �سذا املوؤلفة ،   َمن 
الكّتاب  من  �سذى  تقراأ 
اجلزائريني  واملوؤلفني 

؟ والعامليني 
هي  م�شتغامني،  لأح���الم  ق���راأ  اأ
وا���ش��ي��ن��ي  ي�����ش��ا  اأ و  ق���دوت���ي، 
تالم�س  م��ا  دائ��م��ا  الأع�����رج، 

قلبي لفاته  موؤ
يف  ماريك  التحرير: 

الكتابات  من  الكبري  الزخم 
؟ ال�سبابية 

ال�شباب  الكتاب  بروز  اجليد  من 
اأخ��ذ  الن�رش  دور  على  لكن   ،
قبول  ناحية  م��ن  قليال  احل��ذر 
قبل  درا�شتها  يعني   ، الأعمال 
الكاتب  ي�شاب  ل  كي  القبول 
اإىل  عمله  يخرج  عندما  بخيبة 

تفاعال يلقى  ل  و  النور 
ن�سر  دار  التحرير:اخرتت 
اأدلي�س  ما  و هي من�سورات 
اأن تن�سري يف  مدى تاأثري 
�سيتها حمليا ؟ لها  ن�سر  دار 

بلزمة  دل��ي�����س  اأ دار  اخ����رتت 
بداأت  دار  هي  والتوزيع  للن�رش 
ن�شطة،  لكنها   ، حديثا  اأعمالها 
كّتابها  اإر���ش��اء  على  تعمل  و 
�شيت  الن�رش  ل��دار  ك��ان  اإن   ،
�شي�شهل  ذل��ك  عربي  و  حملي 
لأن  كتابه،  ترويج  الكاتب  على 
دور  من  لالقتناء  مييلون  القراء 
�شبيل  على  و  املعروفة  الن�رش 

الكتب ع�شري  املثال 
ختام  التحرير:يف 

احلوار.... لك اأن تقويل 
تريدين؟ ما 

قطار  اأن  القول  اأري��د  كختام، 
الكل  على   ، ج��دا  �رشيع  احلياة 
ل  ق��د  ن��ه��ا  لأ  ، الفر�س  اغتنام 
و   ، �شاع  لكل  بالتوفيق  تتكرر، 

�شجعني من  لكل  �شكرا 

اأدلي�س  2004 )15 �سنة( موؤلفة كتاب بني طيات الذاكرة ال�سادر عن دار  �سذى هوام ، من والية تب�سة ، مواليد 
والتوزيع للن�سر 

لربنامج  ب���رامي   ث���اين   ج���رى  
 /2019 مو�شم  الثانويات  بني 
عي�شى  الثقايف  باملركز    2020
كل   ن�شطها  التي  و  م�شعودي 
ونظريه  �شكيكدة   منتخب  من 
واأجريت   . اجلزائر غرب   منتخب  
الإع��الم��ي��ة  تغطيتها  فعالية 
بني  م��ب��ا���رش  م�����ش��رتك  ب��ث  يف 
و  اجلزائرية  ذاعة  الإ موؤ�ش�شتي  
بح�شور   . اجلزائري  التلفزيون 
ذاع����ة  ك���ل   امل��م��ث��ل��ني ع��ن الإ
العمومي  التلفزيون  و  اجلزائرية 
الرتبية  وزارة  وك��ذا  اجل��زائ��ري 
اأج��واء  يف  والتعليم  الوطنية 
بكل  علمية  واحتفالية  تناف�شية 

. واجلمالية  الفنية  املقايي�س 
ون�شف  �شاعة  دام  تناف�س  وبعد 
تناف�شية  تعليمية  اأج���واء  يف 
ح�شد   ، ن��ف��ا���س  الأ اأح��ب�����ش��ت 
    37.5 جمموع  �شكيكدة   منتخب 
نظريه  على  بذلك  متفوقا  نقطة 
بالء  بلى  اأ الذي  اجلزائر   منتخب 
العلمية  م��ط��اردت��ه  يف  ح�شنا 
يف  نقطة   34 حم��رزا  النظيفة 
الثانويات  بني  م�شابقة  برنامج 
امل��واد  يف  اخلام�شة  طبعتها  يف 
 ( الم��ت��ح��ان،  حم��ل  �شا�شية  الأ

الريا�شيات   ، العربية  اللغة 
علوم  وكذا  الجتماعية  والعلوم 
وكذا  فيزياء  اأو  وحياة  طبيعة 
فرن�شية   ( الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ات 

.  ) اجنليزية 
م��ن��ت��خ��ب  ت���ق���دم  ق���د  وك�����ان   
اللغة  م���ادة  يف  غ��رب  اجل��زائ��ر 
واح��د  نقطة  ب��ف��ارق  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  ليتعر  نقاط    9 مقابل   10
منتخب  م��ام  اأ الريا�شيات  مادة 
مقابل  ن��ق��اط   5 ب�� �شكيكدة 
التناف�س  �شغط  وي��رت��ف��ع   3
العلوم  م��ادة  يف  الفريقني  بني 
منتخب  ل��ي��ع��ي��د  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التفوق  يف  ال��ك��رة  �شكيكدة 
 5.50 مقابل  نقاط   7.50 بنتيجة 
اأخرى  مرة  �شئيل  وبفارق  نقاط 
 9 بجمع  الريادة  يف  مركزه  يعزز 
واحلياة  الطبيعة  علوم  يف  نقاط 
نقاط   8.50 مقابل  فيزياء،  اأو 
اأحالم  لتتبخر  اجلزائر،  ملنتخب 
مبجرد  غ��رب  اجل��زائ��ر  منتخب 
الأجنبية  اللغات  نتائج  اإع��الن 
النقاط  نف�س  فيها  تقا�شما  التي 
التحكيم  جلنة  طرف  من  املقدرة 

  . لكليهما  نقاط   7 ب�� العلمية 
ق/ث

الزقاي  م�شطفى  جميلة  الدكتورة  اأك��دت 
البيت   " ط��رف  م��ن  ا�شت�شافتها   خ��الل 
املعار�س  بق�رش    " اجل��زائ��ري  ال�شعري 
تنمية  يف  ال��رائ��د  م�رشوعها  عن  للحديث 
ي��ن  وت��ط��وي��ر امل�����رشح امل��در���ش��ي ال��ع��رب��ي اأ
تنمية  يف  امل�����رشوع  ه��ذا  ه���داف  اأ ب���رزت  اأ

. الطفل  وتطوير 
ن�شعى  ننا  اإ  ": قائلة  املتحدثة  ذات  واأو�شحت 
وترفيه  ت�شلية  اإىل  امل�رشوع  هذا  خالل  من 
اأنظار  يخاطب  فرجويا،  فنا  لكونه  اأطفالنا 

العمل  ،و  امل�شاهدة  على  وقدرتهم  اأطفالنا 
خالل  من  معينة  تربوية  اأفكار  اإي�شال  على 

. امل�رشحي  الن�س 
هذا  ه��داف  اأ من  ن��ه  اأ الدكتورة  اأ�شافت  و 
الأطفال  م�شاعدة  على  العمل   امل�����رشوع  
اخلجولني  وخا�شة   ، ذهنهم  انفتاح  على  عامة 
بعمق  التعرف  يف  امل�شاعدة  وك��ذا    ، منهم 
يكتنزون  الذين  الأطفال  �شخ�شيات  على 
وال���ش��ت��ع��دادات   ، ال��ق��درات  م��ن  الكثري 
امل�رشح  خاللها  من  �شي�شهم،  التي  واملهارات 

. النور  اإىل  اإخراجها  يف  املدر�شي 
األ   ": علينا  ن��ه  اأ ال��دك��ت��ورة  اأ�شافت  كما 
الطفل،  ع��ن��د  ال��ذه��ن��ي��ة  ال��ق��درات  نن�شى 
الذهنية،  الطواعية  وتقوية  التخيل  ل�شيما 
اأطرافه  يف  والتحكم  احلركة  يف  واجل�شدية 
و  حميطهم  على  التعرف  يف  وامل�شاهمة 
الأطفال  مواهب  على  والتعرف  معه  التعامل 
ق/ث

والت�شال  العالم  كلية  نظمت 
وقفة    ،  3 اجل��زائ��ر  ب��ج��ام��ع��ة 
ب��ي��ن��ي��ة ل��ل��راح��ل ال��دك��ت��ور  ت��اأ
�شهدت  التي  و  حيمران  اأح�شن 
�شاتذة  الأ من  كبري  عدد   ح�شور 
الفقيد  ق��ارب  اأ وك��ذا  والطلبة 
حزنهم  عن  معظمهم  عرب  ي��ن   اأ
من  ق��ام��ة  لفقدانهم   ال�شديد 

الإعالم. قامات 
بينية  التاأ هذه  من  اجلدوى  وعن 
ق���ال ن��ائ��ب ال��ع��م��ي��د امل��ك��ل��ف 
الع��الم  لكلية  بالبيداغوجيا  
والت�����ش��ال  ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
يعد  ال��راح��ل    ": اأن  ب��وخ��اري 
حيث  الإع��الم  قامات  من  قامة 
الكثري  ق��دم 
طلبته  خلدمة 
جهود  مثمنا 
ال���ط���ل���ب���ة 
���ش��ات��ذة  والأ
وامل��وظ��ف��ني 
قاموا  الذين 
هذه  بتنظيم 
ب��ي��ن��ي��ة  ال��ت��اأ
ت���خ���ل���ي���دا 
ل�����ذك�����رى 
ال���ف���ق���ي���د 
ال���دك���ت���ور 
اأح���������ش����ن 
ح�����م�����ران، 
جهتهم   م��ن 
اأع������������رب  
����ش���ات���ذة  الأ

لفقدان  ال��ع��م��ي��ق  ح��زن��ه��م  ع��ن 
نفو�شهم  يف  ترك  الذي  الراحل 
ث��ر  ف��راغ��ا ك��ب��ريا م��ربزي��ن م��اآ
بالن�شبة  ميثل  كان  الذي  الراحل  
ما  وه��و  وال��زم��ي��ل  الأخ  ليهم  اإ
داخل  كبرية  مكانة  يحتل  جعله 
ن�شيانه  ال�شعب  ومن  قلوبهم 

الدهر. بد  اأ
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى و���ش��ف��ت��ه 
  ، ب��ودل��ة   ك��ن��زة  ال��دك��ت��ورة    ،
قائلة  وا�شتطردت  ب���"املالك" 
كان  نه  اأ   ": الراحل  مناقب  عن 
و   لل�شالم  حمبا  و    ، ن�شمة   ،
فكل  املثلى.   بطريقته  له  نا�رشا 
حلظة،   يف   مكتبه  يق�شد  م��ن 
من  ع��ام  بعد  حتى  قلبه  يلني  
ال��ذك��ري��ات  لن  ذل��ك   . وف��ات��ه 
اأبت  بجدران  ل�شيقة  زال��ت  ما 
اإىل  الطلبة  تطرق  .كما  ن�شيانه 
ودوره  للراحل  الن�شايل  امل�شار 
الإعالم  طلبة  تكوين  يف  الكبري 
عمره  اأفنى  املرحوم  اأن  مربزين 
ال��ت��ح��ري��ر  ف��ن��ي��ات  ت��ل��ق��ني  يف 
ال�شحفية  الكتابة  واأ���ش��ول 
هذه  هام�س  .وعلى  ال�شحيحة 
املرحوم   زوجة  تكرمي  مت  بينية  التاأ
من   ، ب�شب�س  ر�شيدة  الدكتورة   ،
�شتاذ  الأ اجلامعة،  رئي�س  قبل 
قدمها  �رشيط،  راب��ح  الدكتور 
علوم  كلية  عميد  عنه  نيابة 
���ش��ت��اذ  الإع���الم والت�����ش��ال الأ

. حمدي  اأحمد 
ق/ث

ثاين برامي لربنامج بني الثانويات لهذا املو�سم

 منتخب �سكيكدة يعود بفوز ثمني
 من غرب العا�سمة

جميلة الزقاي  توؤكد:

 ال بد من االعتناء بالطفل من خالل تطوير امل�سرح املدر�سي اجلزائري

كلية االإعالم واالت�سال ت�ستذكر 
الراحل االأ�ستاذ اأح�سن حيمران 

يف وقفة تاأبينية

الفنان عبد القادر حممد �سريف اأحد 
اأعمدة االأغنية امللتزمة يف ذمة اهلل

ال��ق��ادر  ال��ف��ن��ان ع��ب��د   ت��ويف 
حم��م��د ال�������رشي���ف، م��ط��رب 
مب�شت�شفى  امللتزمة،  الأغنية 
بال�شوقر  ميموين  ال��ط��اه��ر 
ع�شال  مر�س  ث��ر  اإ بتيارت، 
م�شادر  ب��ه  ف���ادت  اأ ح�شبما 
القادر  عبد  الفنان  طبية.ويعد 
�شنة  مواليد  من  �رشيف  حممد 
الأغنية  اأع��م��دة  اأح��د   1964
وهو  تيارت  بولية  امللتزمة 
و�شباب"  "اأحلان  مدر�شة  خريج 
���ش��ن��وات ث��م��ان��ي��ن��ات ال��ق��رن 

امل��رح��وم  ا�شتهر  امل��ا���ش��ي.و 
علي  "ال�شهيد  باأوبرات  وطنيا 
�رشيف  تلحني  من  معا�شي" 
مع  املرحوم  تعامل  قرطبي.و 
على  اجلزائريني  امللحنني  اأكرب 
الهواري  بالوي  الفنان  غرار 
ثناء  اأ فاز  و  ب�شري؛  معطي  و 
3 جوائز عن  م�شواره الفني ب 
مهرجانات  يف  الأوىل  املرتبة 
اجلزائرية"،  لالأغنية  وطنية 

امل�شدر. ذات  ح�شب 
ق/ث
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االأ�ساتذة واملثقفني واالأدباء.
جنيب بله با�سي 

--------------------
فعاليات  تن�شيط  على  اأ�رشف  ولقد 
مرحبا  مو�شى  يحي  �شتاذ  الأ املنتدى 
�شاكرا  املنتدى  �شيوف  �شاتذة  بالأ
وم�شاهماتهم  ال��دع��وة  تلبية  لهم 
ال��ع��ام  ال����راأي  ت��ن��وي��ر  ال��ف��ع��ال��ة يف 
واإماطة  واملعرفة  العلم  ثقافة  ون�رش 
الكربى  الق�شايا  بخ�شو�س  اللثام 
العامل  ع��رب  ح���داث  الأ وم�شتجدات 
�شغرية،  كونية  قرية  اأ�شبح  ال��ذي 
�شكره  ال��وق��ت  نف�س  يف  وجم���ددا 
على  احل�����ش��ور  ل��ل�����ش��ادة  ه  وث���ن���اوؤ
وحر�شهم  ال��ف��ع��ال��ة  م�شاركاتهم 
العلمية  اجلل�شات  اث��راء  يف  الكبري 
الهادفة  للثقافة  خ��دم��ة  دب��ي��ة  والأ
النفتاح  نحو  باملجتمعات  والرقي 
ومعرجا   ، املجالت  �شتى  يف  والتقدم 
يعترب  ال��ذي  املو�شوع  �شميم  اإىل 
ال�شاغل  وال�شغل  ال��ب��ارز  احل��دث 
ال�شعيدين  على  واخل��ا���س  للعام 
اجل��دل  وه���و  األ  وامل��ح��ل��ي  ال���دويل 
النتن�شار  ح��ول  وامل��ل��ف��ت  ال��ك��ب��ري 
كورونا  لفريو�س  واملذهل  ال�رشيع 
�شجة  م��ن  اأح��دث��ه  وم��ا  ال��ع��امل،  ع��رب 
العامل  بلدان  يف  كبري  وهلع  ك��ربى 
وتاأويل  خلط  زاده  ومما  ا�شتثناء  بدون 
العالم  و�شائل  تناولته  ما  خ�شو�شا 
التوا�شل  مواقع  يف  خا�شة  املختلفة 
ون�رش  طابعا  اأخذت  التي  الجتماعي 
منها  والتهوين  التهويل  بني  اأخبار 
اإىل  ال��رج��وع  دون  وال�شمني  الغث 
ودور  راء   واآ �شا�شية  الأ امل�شادر 
اأحدث  مما  ال�شاأن  هذا  يف  املتخ�ش�شني 
ومن  العام،  الراأي  لدى  كبريا  ارباكا 
هذا  طرح  ���رشورة  ج��اءت  ذلك  اأج��ل 
ظاهرة  ملناق�شة  احل�شا�س  املو�شوع 
���ش��اع��ات  ال��ت��ه��وي��ل الع��الم��ي والإ
خ�شو�شا  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ح��ول 
الجتماعي،  التوا�شل  �شفحات  يف 
بله  جنيب  ���ش��ت��اذ  الأ بتدخل  ب��داي��ة 
تي: بالآ مداخلته  ا�شتهل  الذي  با�شي 
)خطر  االعالمي  •التهويل 

  ) كاذيب  االأ ترويج 
الفينة  بني  ون�شمعه  ن�شاهده  ما  اإن 
اعالمية  ت��ه��وي��الت  م��ن  خ����رى  والأ
امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  ع���دي���دة 
م���ر  الأ يتعلق  ���ش��واء  والأ���ش��ع��دة 
م���ن���ي والج��ت��م��اع��ي  ب��ال��واق��ع الأ
تناقل  من  عام،  ب�شكل  وال�شيا�شي 
يف  مغلوطة  اأو  فيها  مبالغ  لأخبار 
خللط  حماولة  اإل  ماهي  الأحيان  بع�س 
باأوهام  العام  الراأي  وا�شغال  الأوراق 
و  اأ جهات  �شنيعة   من  هي  واأح��الم 
و  اأ مبا�رش  ب�شكل  يحاولون  اأ�شخا�س 
وزرع  النفو�س  زعزعة  مبا�رش  غري 
عموما  بالبالد  امل�شهد  وارباك  اخلوف 
العالمي  بال�شبق  ي�شمى  ما  حتت 
ب�شتى  اجل��م��ه��ور  وا���ش��ت��ق��ط��اب 

ا�شتخدام  ن  واإ  ، والو�شائل  �شاليب  الأ
الأحداث  وتهويل  �شاعات  الإ �شالح 
ي��زال  ول  ك��ان  حيث  بجديد  لي�س 
وخ�شو�شا  �شلحة  الأ اأخطر  من  واحدا 
وغري  �شذج  ف���رادا  اأ ت��واج��د  ظ��ل  يف 
باآخر  و  اأ ب�شكل  ي�شاهموا  يقي�شي 
 ، لها  وال��رتوي��ج  ك��اذي��ب  الأ ب��ت��داول 
الوعي  غياب  ظ��ل  يف  وخ�شو�شا 
ال��ذي  املجتمع  ف���راد  اأ ب��ني  ال��ك��ايف 
واأكاذيب  هنا  �شاعات  اإ مع  يتفاعل 
تعدو  ل  هي  الأمر  حقيقة  ويف   هناك 
ل  وم��ب��ال��غ��ات  ت�شخم  كونها  ع��ن 
التفاعل  و  اأ بها  الك��رتاث  ت�شتحق 
�شفنا  ويوؤ معها،  عاطفيا  والن�شياق 
البع�س  عاملنا  يف  يتواجد  اأن  اليوم 
يطبلون  الذين  اجلهالء  ف��راد  الأ من 
اآخ��ذي��ن  ويتناقلونها  ���ش��اع��ات  ل��الإ
ي�شمع  م��ا  ي��ردد  الببغاءالذي  دور 
من�شاقني  ووع���ي  ادراك  دون  م��ن 
وال�شور  الوهمية  العناوين  خلف 
�شاعات  ين�رشالإ فالذي  ال�شبابية 
يقوم  هو  الأكاذيب  بتداول  وي�شاهم 
والبغي  ال�رش  لقوى  املمهد  دور  بلعب 

دونه من  م  اأ وق�شد  دراية  عن  �شواء 
فريو�س  حول  •ال�سائعات 
العربي  العامل  يف  كورونا 

انت�ساره: من  اأخطر 
العربية  الع���الم  و���ش��ائ��ل  �شلطت 
كورونا  فريو�س  انت�شار  على  ال�شوء 
واإن  العربية،  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف 
اختبار  هو  اجلديد  كورونا  فريو�س 
ال�شحية  ولالأنظمة  للعامل  حقيقي 
الأخطر  واأن  الدول،  داخل  امل�شتخدمة 
التي  ال�شائعات  ه��ي  ك��ورون��ا  م��ن 
غري  وال��ت��ح��ل��ي��الت  ح��ول��ه  تتمحور 
وربطها  ال��ف��ريو���س  ل��ه��ذا  املنطقية 
ال�شحة  م��ن  لها  �شا�س  اأ ل  م��ور  ب��اأ

بع�س  ه��ي  ك��ورون��ا  م��ن  والأخ��ط��ر 
هي  ال�شني  باأن  تقول  التي  العقول 
للق�شاء  الفريو�س  هذا  اأوجدت  التي 
هم  ه���وؤلء   ، امل�شلمني  ع��ل��ى  ع��ل��ى 
الفيا�شانات  ربطوا  الذين  نف�شهم  اأ
ال��دول  ال��ت��ي حت��دث يف  وال����زلزل 
الله،  من  عقاب  نها  باأ امل�شلمة  غري 
م�شلم  بني  تفرق  ل  الأمور  هذه  واأن 
كورونا  اإىل  وبالعودة  م�شلم  وغري 
قامت  الدول  من  كغريها  ال�شني  فاإن 
جلميع  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري  
اأ�شولهم  ك��ان��ت  مهما  مواطنيها 
واخل��ط��ورة  الدينية،  ومرجعياتهم 
التي  العقول  بع�س  يف  تكمن  هنا 
وفربكتها   الق�ش�س  اختالق  تع�شق 
من  ك��غ��ريه  ك��ورون��ا  ف���اإن  وعليه   ،
النتباه  علينا  يجب  التي  الأمرا�س 
هذا  ويكون  لينا،  اإ و�شولها  ملنع  لها 
اجلهات  من  احلقائق  بتق�شي  م��ر  الأ
و�شائل  عرب  ولي�س  املعتمدة  الر�شمية 
امل�شتخدمني  وتعليقات  التوا�شل 
العاملية  ال�شحة  منظمة  راأي   وهذا 
ال�شائعات  مكافحة  علينا  ل��ذا   ،
عزل  يرى  من  وبني  الفريو�س،  قبل 
باملطار،  املراقبة  ب��رج  يف  امل�شابني 
جزيرة  يف  ايداعهم  يقرتح  من  وبني 
اإىل  ذه��ن��ه  تفتق  م��ن  وه��ن��اك  نائية 
الثوم  واأك��ل  الزجنبيل  �رشب  اع��الن 
اجلميع  اأ���ش��ب��ح  لقد  و���ش��ف��اء  ع��الج 
الكل  وغ��دا  واخت�شا�شيني   ، اأطباء 
ن  ال�شاأ يف  ب��دل��وه  وي��ديل  يتحدث 
�شينا  ابن  به  يتحدث  مل  كما  الطبي، 
اغالق   اإىل  يدعو  من  وهناك   ، نف�شه 
من  وبني  الدرا�شة  وتعطيل  املدار�س 
وبني  الفريو�س  عالوة  �رشف  يقرتح 
البيوت  تبخري  بفكرة  لنا  خرج  من 
لطرد  الياوي  بحجر  العمل  ومواقع 
ال��ف��ريو���س وال�����ش��ي��اط��ني واب��ع��اده 

اأم�شى  ولقد   ، امل�شلمني  ب��الد  ع��ن 
���ش��ب��ه ب��ال��ب��ازار  امل��و���ش��وع ال��ي��وم اأ
بع�س  يف  املتجولني  الباعة  و�شوق 
�شخ�س  كل  وبامكان  قدميا  البلدان 
وال��ع��الج ويف  ال��و���ش��ف��ات  ي��ط��ل��ق 
ن  اأ يوؤكد  البع�س  كان  الم��ر  بداية 
�شد  اإلهي  عقاب  عن  عبارة  املر�س 
 ، امل�شلمني  حتارب  التي  البالد  تلك 
ديار  اإىل  املر�س  و�شل  اأن  بعد  ولكن 
الفئة،  تلك  �شوت  خفت  امل�شلمني 
امرة  موؤ نه  اأ تدعي  اأخرى  فئة  ولتخرج 
�شد  الكربى  ال��دول  من  اأمربيالية 
املو�شوع  اأ�شبح  ثم  النامية،  الدول 
البع�س  لدى  والنكتة  للتندر  جمال 
والتهويل  لل�شائعات  م�شاحة  هو  كما 
يف  م�شكلتنا  واإن   ، اأخرى  فئات  عند 
�رشيحة  لدينا  نه  اأ العربية  املجتمعات 
واردة  كل  يف  وتتحدث  تفتي  كبرية 
 ، ومو�شوع  �شاأن  كل  يف  و�شاردة 
لها   وجتد  ال�شاروخ  اإىل  ب��رة  الإ من 
ظل  يف  وا���ش��ع��ة  اع��الم��ي��ة  م�شاحة 
الثقافة  يف  ال�شاكن  الهاج�س  وجود 
على  م�شيطرة  واأ�شبحت  والعقول، 
وي�شريا. �شهال  مرا  اأ العام  الراأي  ذهن  

ال  حتى  كورونا  فريو�س   •
االعالمي  التهويل  يف  ن�سقط 

: ط ملفر ا
اأ�شبح  تف�شيه  ن��ط��اق  ات�����ش��اع  م��ع 
من  اأكر  يف  منت�رشا  كورونا  فريو�س 
تخطى  بحيث  الآن  حتى  دولة  اأربعني 
ال��ع��دد الج��م��ايل ل��الإ���ش��اب��ات يف 
منظمة  مدير   لكن  لفا  اأ  87 ال�شني 
اإىل  دعا  اأوروب��ا  يف  العاملية  ال�شحة 
ل  الفريو�س  تف�شي  من  الذعر  عدم 
من  التعايف  امكانية  ظل  يف  �شيما  
مغادرة  ال�شني  اأعلن  حيث  الفريو�س 
للم�شت�شفى  �شخ�شا   2589 من  اأزيد 

كورونا. من  لل�شفاء  متاثلهم  بعد 
�سد  اأ املو�سمية  •االنفلونزا 

: ا خطر
ما  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ي��ح�����ش��د  مل 
املو�شمي  نفلونزا  الأ فريو�س  يح�شده 
الوقايات  ت�شل  حيث  �شنوي  ب�شكل 
اأكر  اإىل  �شنويا  الفريو�س  هذا  ب�شبب 
اأغلب  ن  لأ �شخ�س  ل��ف  اأ  500 م��ن 
والعربية  الغربية  الع��الم  و�شائل 
بني  امل��ق��ارن��ة  رق��ام  ل��الأ ت��ت��ط��رق  مل 

. الفريو�شني 
اعالمي: •تهويل 

فيه  مبالغ   اعالمي  تهويل  هناك   
عدد  على  للرتكيز  مق�شودا  وتوجيها 
حالت  اإىل  ���ش��ارة  الإ دون  الوفيات 
جمهورية  ا�شتثنينا  ذا  اإ نه  واإ  ، التعايف 
ال��دول  جمموع  اأن  �شنجد  ال�شني، 
يتجاوز  ل  الفريو�س  فيها  ظهر  التي 

�شخ�س  100 فيها  الوفيات  عدد 
التهويل: حجم  •تقليل 

حتى  امل�شجلة  الإ�شابات  ع��دد  اإن   
ل  العربية،  ل��ل��دول  بالن�شبة  ن  الآ
الراأي  نة  طماأ اأن  معتربا  للقلق،  تدعو 
امل�شجلة  احلالت  بعدد  مرتبطة  العام 
ال�شني  بني  كبري  فرق  هناك  بحيث   ،
مرة  لأول  الفريو�س  فيها  ظهر  التي 
فيها  ظهر  التي  الأخرى  الدول  وباقي 

بعد. فيما 
الفريو�س: من  •الناجون 

تتحدث  مل  الع���الم  و���ش��ائ��ل  اإن    
كورونا  �شحايا  اأعمار  عن  وتركز 
���ش��خ��ا���س  الأ ع��ن  ك��ث��ريا  ت��رك��ز  ومل 
و�شعهم  ومت  اإ�شابتهم  ثبتت  الذين 
ذلك  وبعد  ال�شحي  احلجر  تدابري  حتت 
مل  الناجون  هوؤلء  واأن  لل�شفاء  متاثلوا 
ومل  العالمية  الكامريات  ت�شورهم 

ال�شتجوابات  معهم  جتري 
واتباع   املناعة  جهاز  •تقوية 

مفتاح  النظافة  �سروط 
: ج لعال ا

التهويل  من  وخمت�شون  اأطباء  حذر 
كورونا  فريو�س  من  العاملي  العالمي 
اأن  ميكن  العالمية  لة  الآ اأن  معتربين 
عاملية  اقت�شادية  خماطر  يف  تت�شبب 
املجتمعات  على  التاأثري  نها  �شاأ من 
ث��ريات ك��ورون��ا ال��ذي  اأك���ر م��ن ت��اأ
�شهر  نهاية  مع  �شيختفي  نه  اأ قالوا 
احلرارة  درجة  لرتفاع  نظرا  مار�س 
جهاز  تقوية  واإن  الربيع  ف�شل  يف 
�رشوط  وتطبيق  فراد  الأ لدى  املناعة 

العدوى.  وتفادي  النظافة 
�رشورة  على  احل�شور  اأجمع  واأخريا 
بكل  كورونا  فريو�س  مع  التعامل 
خلع  اأو  تهويل  ب��دون  ولكن  جدية 
بالمبالت  الفراط  وعدم  وبواقعية 
وال���ش��ت��ه��زاء وال��ت��ق��ي��د ب��ال�����رشوط 

الالزمة. الوقائية 
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12وجبة �سحية خفيفة خلف�س الوزن.. ت�سعرك   
بال�سبع على مدار اليوم وت�ساعد على النوم 

 8 م�ساكل �سحية متنعك 
من ارتداء اأحذية ذات 

كعب عايل 

عندما يتالم�س ج�شم  
الإن�شان ب�شكل مبا�رش 
مع م�شدر للكهرباء، 
مير التيار من خالله ، 

مما ينتج عنه ما ي�شمى 
بال�شدمة الكهربائية، 

اعتماًدا على جهد 
التيار وطول فرتة 

التالم�س، ميكن اأن 
تت�شبب هذه 

ال�شدمة يف 
حدوث اأي 
�شيء بدًءا 

من ال�شعور 
بالكهرباء 
الب�شيط 

اإىل 

الإ�شابة اخلطرية التى قد ت�شل حتى 
املوت، والأطفال هم الأكر عر�شة 

لالإ�شابة بال�شدمات الكهربية نتعرف 
يف هذا التقرير على كيفية اإ�شعاف 

الطفل عند مل�س الكهرباء، وفقا ملوقع 
.healthy children

اإ�شعاف الطفل عند مل�س الكهرباء 
ما ت�شتطيع فعله هو ما يلى:

-اف�شل م�شدر الطاقة قبل مل�س 
الطفل امل�شاب الذي ل يزال يتلقى 

التيار؛ ا�شحب القاب�س اأو اأطفئ املفتاح 
الرئي�شي.

-ل تلم�س �شلًكا  بيديكم العارية، اإذا 
كان عليك رفع �شلك حي من طفل 
، فا�شتخدم ع�شا جافة اأو �شحيفة 

ملفوفة اأو مالب�س �شميكة اأو اأي �شيء 
اآخر قوي وجاف وغري معدين لن ينفذ 

الكهرباء.

-حرك الطفل باأقل قدر ممكن لأن 
ال�شدمة الكهربائية ال�شديدة قد 

ت�شببت يف ك�رش يف العمود الفقري.
اإذا مل تتمكن من اإزالة م�شدر التيار ، 
فحاول نقل الطفل ، لكن ل ت�شتخدم 

يديك العاريتني، اعزل نف�شك باملطاط 
اأو باأي من العنا�رش غري املو�شلة 

املقرتحة لرفع �شلك حي حتى ل ينتقل 
التيار من ج�شم الطفل اإىل ج�شمك.

-مبجرد توقف التيار ، حتقق �رشيًعا من 
تنف�س الطفل ونب�شه ولونه وانتباهه، 

اإذا مل يكن الطفل يتنف�س اأو مل يكن 
هناك دقات قلب ، فابداأ اإعطائه اإنعا�س 
قلبي رئوى فوًرا بينما يذهب �شخ�س 

اآخر للح�شول على امل�شاعدة الطبية.
عالج الطفل بعد تعر�شه ل�شدمة 

كهربائية
يجب اأن يرى طبيب الأطفال الطفل 

الذي تعر�س ل�شدمة كهربائية لأن 
ال�شدمة قد ت�شبب اأ�رشاًرا داخلية ل 

ميكن اكت�شافها دون اإجراء فح�س طبي.
 �شيقوم طبيب الأطفال بتنظيف 

وترطيب احلروق ال�شطحية ويطلب 
اختبارات لعالمات التلف على 

الأع�شاء الداخلية.
 غالبًا ما تكون حروق الفم اأعمق بكثري 

وقد يحتاج طفلك اإىل عملية جراحية 
بعد ال�شفاء الأويل. 

يجب اأن يكون اأولياء الأمور متيقظني 
من احتمال حدوث نزيف من حروق 

الفم �شاعات اأو حتى اأيام بعد الإ�شابة.
 يف حالة حدوث نزيف ، �شعي و�شادة 

نظيفة وات�شل بطبيبك على الفور. 
اإذا كان الطفل يعاين من حروق �شديدة 

اأو اأي عالمة على تلف يف الدماغ اأو 
القلب ، ف�شيلزم و�شعه يف امل�شت�شفى.

 حتر�س الفتيات دائما على الهتمام باأناقتها واأنوثتها وخ�شو�شا 
يف املنا�شبات واحلفالت اخلا�شة ، ويعترب الكعب العاىل واحد 
من الأ�شا�شيات عند الفتيات ليظهر اأنوثتها وجمالها ، ولكن 
على اجلانب الأخر هناك بع�س احلالت ال�شحية املمنوعة من 
.heelthatpain ارتداء الكعب العاىل وح�شب ما ذكره موقع

حالت �شحية ممنوعة من ارتداء الكعب العاىل
1:ال�شيدات الالتى تعانني من التهاب واأمل املفا�شل يجب اأن 

تتجنب ارتداء الكعب العاىل لأنه ي�شبب اأمل �شديد ويوؤثر على 
الدورة الدموية اأثناء امل�شى، مما يزيد من اأمل الركبة والع�شالت 

واملفا�شل.
 2:ملن يعانون من دواىل ال�شاقني ، حيث ي�شبب الكعب العاىل 

�شغط �شديد على القدم وال�شابع واأمل �شديد فيهم.
 3: يوؤثر الكعب العاىل على الظهر وي�شبب اأمل �شديد ، لذلك 

ين�شح ال�شيدات الالتى  تعانني من اأمل الظهر اأن تتجنب ارتداء 
الكعب العاىل ، حيث انه ي�شبب ال�شغط ال�شديد على فقرات 

الظهر.
 4: خ�شونة الركبة ، من المرا�س التي ين�شح دائما بعدم ارتداء 

الكعب العاىل نظرا لالأمل وال�شغط ال�شديد الذى تتعر�س له  
ال�شيدات.

 5:التواء الكاحل من امل�شاكل ال�شحية املزعجة التي توؤثر على 
امل�شى واحلركة لذلك ل ين�شح بارتداء الكعب العاىل.

 6:م�شاكل الأظافر التي ت�شبب اأمل �شديد يف القدمني وتورم 
واحمرار ين�شح عدم ارتداء الكعب العاىل اإل بعد عالج امل�شكلة 

والتخل�س من اللتهاب والأمل.
 7:ال�شيدات الالتى تعانني من �شعف �شديد يف ع�شالت القدم 

ين�شح بعدم ارتداء الكعب العاىل وذلك لأنه ي�شبب خلل يف 
الدورة الدموية.

 8: مر�شى ه�شا�شة العظام ل بد اأن يتجنبوا ارتداء الكعب 
العاىل.

 عندما ت�شمع كلمة "وجبات خفيفة"، من 
الطبيعي اأن تفكر عقولنا بانها وجبات 

"غري �شحية"، لكن دعونا نغري هذا املفهوم، 
معظمنا يف�شل يف تناول وجبة فطار 

�شحية وكاملة يف ال�شباح، مما يوؤدي اإىل 
ال�شعور بالتعب يف ال�شباح وال�شعور بعدد 

�شاعات كثرية قبل تناول وجبة الغداء، 
والتي قد جتعل من ال�شعب عليك الرتكيز 
فى عملك، موقع "boldsky" ك�شف عن 

الوجبات اخلفيفة التى ميكن من خاللها 
خف�س الوزن، وال�شعور بال�شبع.

وقال املوقع: "ال�شعور بالتعب يوؤدي اإىل 
زيادة الرغبة ال�شديدة يف تناول الطعام، 

وينتهي بك الأمر اإىل تناول بع�س رقائق 
البطاط�س، اأو التهام الربجر، وهذا ما يربر 

قيام معظمنا عادة بال�شتيقاظ يف منت�شف 
الليل، والذهاب اإىل املطبخ والبحث 

فى الثالجة عن بع�س الأطعمة مثل 
ال�شيكولتة".

واأ�شاف املوقع: "هناك العديد من الأ�شباب 
التي جتعلك ت�شعر باجلوع يف منت�شف 

نومك، والأهم هو منط احلياة احلديث، اإىل 
ا". جانب الظروف ال�شحية والأدوية اأي�شً

نقدم قائمة بالوجبات اخلفيفة ال�شحية 
التي ميكنك تناولها يف ال�شباح والليل، 
للتخل�س من اآلم اجلوع وكذلك لتعزيز 

فقدان الوزن يف هذه العملية.
1. اجلنب و�رشائح التفاح..

يحتوى اجلنب من الربوتينات، وتعترب 
من الوجبات اخلفيفة املثالية يف منت�شف 

ال�شباح، فهى حتتوي على 4 جرامات من 
الألياف، وحوايل 70 �شعر حراري، ميكنك 

احل�شول عليها مع التفاح لزيادة كمية 
الألياف لديك، هذه هي واحدة من اأف�شل 

الوجبات اخلفيفة ال�شحية يف ال�شباح.
2. احلم�س املحم�س..

 يحتوي على 8 جرامات من الربوتني، 
و6 جرامات من الألياف، تناول طبق 

من احلم�س يجعلك ت�شعر بال�شبع ملدة 
5 �شاعات على الأقل، وي�شاعد ب�شكل 
�شحي على تخفيف اآلم اجلوع، ميكنك 
الحتفاظ بها يف مكتبك كوجبة خفيفة.

3. الفراولة والزبادي..
فهى حتتوى على 20 جراما من الربوتني 

الذى يجعلك ت�شعر بال�شبع، ميكن اأن 
توفر الفراولة الكمية املطلوبة من الألياف 
جل�شمك، وتخفف من اآلم اجلوع، ميكن اأن 
مينعك مزيج الزبادي والفراولة من اجلوع 

حتى تناول الغداء.
4. الفذدق..

يحتوي على 6 جرامات من الربوتني، و3 
جرامات من الألياف، ميكن اأن ي�شاعد تناول 

الف�شتق على التحكم يف الرغبة ال�شديدة 
ومنعك من التهام الأطعمة غري ال�شحية، 

اأي�شا، الف�شتق املق�رش هو واحدة من اأف�شل 
الوجبات اخلفيفة يف منت�شف ال�شباح 

لفقدان الوزن.
5. اجلنب قليل الد�شم واملوز..

اجلنب هو م�شدر ل ي�شدق من الربوتني، 
حيث يحتوي على حوايل 10 جرامات من 

الربوتني، وي�شتطيع املوز ال�شغري تقدمي 
حوايل 10 جرامات من الألياف، مما يجعلك 

ت�شعر بال�شبع، هذه هي واحدة من اأف�شل 
الوجبات اخلفيفة ال�شباحية ال�شحية 
لفقدان الوزن، اإن تناول املوز ميكن اأن 

ا يف تخفيف اآلم اجلوع ب�شكل  ي�شاعد اأي�شً
اأكر �شحة.
6. ال�شلطة..

 ال�شلطة غنية باملواد الغذائية، منخف�شة 
للغاية يف ال�شعرات احلرارية والدهون، 

ميكنك ا�شتخدام اخل�رشوات التي ت�شاعد 
يف تقليل م�شتويات ال�شغط ، وامل�شاعدة 
يف اإزالة ال�شموم من اجل�شم، ميكنك تناول 

ال�شلطة مع و�شع القليل من الليمون، 
ا يف حرق الدهون  الأمر الذي ي�شاعد اأي�شً

ب�شكل �شحي.
7. الفول ال�شوداين..

الفول ال�شودانى مفيد ل�شحة قلبك، فهو 
غني باملواد امل�شادة لالأك�شدة والدهون غري 

امل�شبعة الأحادية التي ت�شاعد على اإ�شباع 
رغبتك يف تناول الطعام و�شد �شهيتك 

للجوع باأكر الطرق �شحية ممكنة. ل 
ت�شتهلك �شوى حفنة من الفول ال�شوداين 

يف يوم واحد ولي�س اأكر من ذلك.

8. اأ�شابع املك�رشات..
 اأنت بحاجة للذهاب لتناول اأ�شابع 

املك�رشات التي حتتوي على ن�شبة اأقل من 
ال�شكر، وال�شعرات احلرارية، فهى حتتوي 
على 7 جرامات من الألياف، و6 جرامات 

من الربوتني، و5 جرامات من ال�شكر، وهي 
مثالية لتناول وجبة خفيفة يف ال�شباح، 

خا�شة عندما تفوت وجبة الإفطار.
9. املوز مع زبدة اللوز..

 املوز هو يف الواقع اأحد اأف�شل الوجبات 
اخلفيفة ال�شحية، غم�س موزة �شغرية يف 
ملعقة من زبدة اللوز غري املحالة، ي�شاعد 

ا يف  مزيج ال�شعرات احلرارية ال�شحي اأي�شً
تعزيز النوم عندما تعانى من الأرق.

 10. احلبوب ال�شاخنة..
احلبوب لي�شت فقط لوجبة الإفطار، تناول 
احلبوب الكاملة، مثل دقيق ال�شوفان، مفيد 
لل�شعور بال�شبع يف فرتة متاأخرة من الليل، 
حيث اإنه ل ي�شاعد فقط على عدم ال�شعور 

ا على نوم  باجلوع، بل اإنه ي�شجع اأي�شً
اأف�شل، اأ�شف القرفة اأو الفواكه املجففة.

 11. بيا�س البي�س امل�شلوق..
 الربوتني من بيا�س البي�س مفيد للغاية 

ل�شحتك، لأنه ي�شاعد يف احلفاظ على 
ا�شتقرار ن�شبة ال�شكر يف الدم، وبالتايل 

ال�شيطرة ال�شحية على اآلم اجلوع، ميكنك 
ا �شنع فطائر البي�س، والتي يتم  اأي�شً

ت�شنيعها عن طريق خلط اخل�رشوات 
وبيا�س البي�س، ومن الأف�شل اأن ت�شنع 

بع�شها يف امل�شاء.
12. بذور اليقطني« اللب الأبي�س«..

 واحدة من اأف�شل احللول لآلم اجلوع 
منت�شف الليل هي بذور اليقطني، بذور 

اليقطني املاحلة واملقرم�شة وال�شحية غنية 
باملاغني�شيوم الذي ميكن اأن ي�شاعد يف 

ا. حت�شني نوعية نومك اأي�شً
واأ�شار املوقع، اإىل اأنه بينما ت�شاعدك هذه 

الأطعمة على تخفيف نوبات فجاأة من اآلم 
اجلوع، فاإن هذه الوجبات اخلفيفة ال�شحية 

ا لفقدان الوزن، نظًرا لوجود  مفيدة اأي�شً
الدهون ال�شحية وحمتوى الألياف اجليد، 

فاإن الوجبات اخلفيفة �شهلة ال�شنع.

 اإ�سعافات اأولية الإنقاذ طفلك عند مل�سه الكهرباء 
مجتمــــع
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مصلحة اإلشهار/ 
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض: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 �شرفنا الإعالمي

1لقبها الفين دلوعة االغنية العربية.
2احدى احلموات الفاتنات يف السينما العربية.

3حصل على o ثلثا أيب
4لقب ماجدة الرومي الفين »--- --- العريب« )كلمتان(

5قرأ القرآن قراءة متأنية o ما يربط به احلصان 
لتوجيهه.

6حتسس o طريقة جتمع الشيء عرب الوقت.
7انتقال وتقدم الشيء مثل نقاش موضوع ما

8شرفة يف البناء o يابسة
9لقبها الفين صوت الكريستال

10لقبه الفين العندليب األشقر )لبنان(

أفقــــــــــــــــــي

1أوشك على القيام بالشيء o من 
انواع الزهور o حرف نفي.

2هنر يف الصني o نصف رباح.
3جهاز ايقاف السيارة o عقد 

)كصفقة ما(
 o 4على وشك أن حيدث هلا شيء

حماكاة
5ثلثا مرء o كانت عاصمة 

للسومريني عام 2100 ق.م o عكس 
راج

6له جائزة عاملية بامسه )مبعثرة( 
o مركبة ورحلة أمريكية للقمر.

 o أصابك بالغرور o 7ضمري غائب
اسم أحد احلروف )معكوسة(.

8متشاهبان o هبة خفيفة من اهلواء 
o حرف نفي.

 o 9اسم علم مبعىن هين العيش
ظهر

10غري ناضج o تنور

عمــــــــــــــودي 

التعريف:الذي خرج ظهره الكلمات ال�ّشهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل ودخل �شدره وبطنه.
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اأ�شغر بلدان العامل
 العربي م�شاحة 

من احلوا�ض
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 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �شودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�شعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 
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فاتورة ا�سترياد �سنوية بـ 40 مليار دوالر تثقل كاهل اخلزينة
اإعداد بطاقية وطنية للحد من ال�شترياد الع�شوائي

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

اأن  لل�شحافة  ت�شريح  يف  ــر  ــوزي ال ــال  ق و 
منحنيات ال�شترياد بلغت م�شتويات ف�شيعة 
)40 مليار دولر �شنويا( و هي فاتورة  تثقل 
الكبري  الرتاجع  مع  خا�شة  اخلزينة  كاهل  

لحتياطي ال�شرف.
و اأ�شاف باأن الهدف الذي ت�شعى اإليه وزارته 
امليزان  عجز  على   تدريجيا  الق�شاء  هــو 
بني  تــوازن  حتقيق  من  بالتمكن  التجاري 

عمليات الت�شدير و ال�شترياد.
خزينة  كبد  الع�شوائي  ال�شترياد  اأن  اأكد  و 
الأوان  اآن  اأنـــه  و  كــبــرية  خ�شائر  الــدولــة 
وفقا  منه  احلد  و  ال�شترياد  اآليات  ملراجعة 
للمنتجات  الوطنية  البطاقية  ملعطيات 

اجلاري اإجنازها.
و خالل لقاء جمعه باإطارات القطاع مبعية 
اخلارجية  بالتجارة  املكلف  املنتدب  الوزير 
عي�شى بكاي، مبقر الوكالة الوطنية لرتقية 
البطاقية  اأن  اىل  الوزير  اأ�شار  ال�شادرات، 
ــا  ــازه اجن ــــاري  اجل للمنتجات  الــوطــنــيــة 

ال�شرتاتيجية  حتديد  يف  عليها  �شريتكز 
ما  الع�شوائي،  ال�شترياد  من  للحد  الوطنية 
املنتوج  تدعيم  و  حماية  يف  بالتايل  �شيهم 
من  الدولة  ــوارد  م على  احلفاظ  و  الوطني 

العملة ال�شعبة .
تكليف  مت  ــه  اأن ــق  رزي قــال  ال�شدد  هــذا  يف 
كذا  و  الولئيني  و  اجلهويني  التجارة  مدراء 
هذه  اإعداد  مبتابعة  الغرف  روؤ�شاء  و  مدراء 
غ�شون  يف  ا�شتكمالها  �شيتم  التي  البطاقية 
ال�شلع  حتديد  اأ�شا�شها  على  يتم  اأ�شهر  �شتة 
تلك  اأو  ال�شوق  يف  متوفرة  غري  ال�شرورية 
تلبي  ل  كافية  غري  بكميات  لكن  املتوفرة، 
الحتياجات الوطنية، لل�شماح با�شتريادها، 
يف حني �شيتم تقييد ا�شترياد ال�شلع املنتجة 

حمليا و بالكميات الالزمة.
نحوز  التي  املنتجات  ا�شترياد  نوقف  "�شوف 
اإذا ما �شمحنا  اإنتاجها حمليا و  على امكانيات 
جمركية  ر�شوم  نفر�ض  �شوف  با�شتريادها 
املنتوج  بحماية  مطالبون  لأنــنــا  كــبــرية 

الوطني"، يقول رزيق.
و طماأن الوزير باأن دائرته ب�شدد ا�شتحداث 

بهذه  يتعلق  جــديــد  معلوماتي  تطبيق 
و  اجلهويني  لــلــمــدراء  ي�شمح  البطاقية، 
املعطيات  ير�شلوا  ان  للتجارة  الــولئــيــني 
و  اجلـــرد  لعمليات  تبعا  عليها  املــحــ�ــشــل 

الإح�شاء مبا�شرة اىل الإدارة املركزية .
الوزير-  ي�شيف   - العملية  هذه  �شت�شمح  و 
املــنــتــجــات  اأنــــــواع  مـــن  الألف  بــتــبــويــب 

منتجات  كــذا  و  الفالحية  و  ال�شناعية 
و  اأنواعها  مبختلف  التقليدية  ال�شناعات 

�شعبها يف البطاقية الوطنية للمنتجات .
الذي  "املجهود"  هــذا  باأهمية  ــق  رزي ــوه  ون
ي�شب يف خانة امل�شاعي الرامية اىل الق�شاء 
ــوائــي،و حمــاربــة  ــرياد الــعــ�ــش ــت ــش عــلــى ال�

ت�شخيم الفواتري.

يك�سف وزير التجارة كمال رزيق، عن تكبيد اال�سترياد وخ�سو�سا الع�سوائي منه خ�سائر باملاليري يف خزينة الدولة بعدما تخطى عتبة 40 مليار دوالر �سنويا.
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جمهولون يقتلون عامال ب�سركة 
�سوناطراك بحا�سي م�سعود

اإنهاء مهام مدير م�ست�سفى بوزيدي 
خل�سر بربج بوعريريج

 ع�سرات املواطنني والتجار 
يحتجون ويغلقون الطريق بحا�سي 

بحبح باجللفة

حجز اأكرث من قنطار من اأح�ساء 
وروؤو�س اأغنام غري �ساحلة 

لال�ستهالك باالغواط

فجرها من�سب �سائق ، بطاقات االقامة ومدة الت�سغيل

�سباب �سيدي عقبة بب�سكرة يحتجون ويغلقون مركز توزيع ا�سميدال 
 موظفو "ال�شبكـــــــة 

الجتماعية" يف وقفة 
احتجاجيــــــــة يف اأفلو 

بالأغواط
ال�شبكة  مــوظــفــي  مــن  ــرات  الــعــ�ــش جتــمــع    
ال�شوؤون  م�شلحة  مقر  ـــام  اأم الجتماعية 
ــة املــنــتــدبــة اأفــلــو  ــولي ــال الجــتــمــاعــيــة ب
�شعارات  ــني  ــع ،راف ــــواط  الأغ وليـــة  �شمال 
منا�شب  يف  برت�شيمهم  خاللها  من  يطالبون 
يف  العمل  �شنوات  احت�شاب  ــذا  ك ــة،و  ــم دائ
ما  باأثررجعي،وبح�شب  التقاعد،وتعوي�شهم 
هذ  فاإن  املحتجني  ممثلي  بع�ض  لنا  اأو�شحه 
الفئة كانت و ما زالت العمود الفقري للكثري 
العمومية،وذلك  املوؤ�ش�شات  و  الإدارات  من 
يف  املهام  من  بالكثري  اأفرادها  قيام  خالل  من 
رغم  املدر�شية  واملطاعم  واحلرا�شة  الإدارة 
منهم  الكثري  اأن  م�شيفني  الدخل،  حمدودية 
يتعر�شون لالإهانات يوميا دون اأن يجدوا من 
يف  يعانون  اأنهم  املحتجون  اأ�شاف  و  ين�شفهم، 
الكثري  قدموا  و  طويلة،  �شنوات  منذ  �شمت 
لالإدارات العمومية،ومن حقهم احل�شول على 
منا�شب �شغل قارة بعد كل التعب الذي حلق 
املا�شية،وبالنظراإىل  ال�شنوات  طــوال  بهم 
ــا يف  ــوه ــب ــش ــ� ــت ــة الـــتـــي اإك ــي ــن ــه ـــــربة امل اخل
قالوا،قد  كما  اأغلبهم،  واأن  امليدان،خ�شو�شا 
ق�شوا ع�شرين �شنة واأكرث�شمن هذه ال�شيغة 
الذي  الــراتــب  اأن  ــروا  ذك كما  الت�شغيل،  من 
ليتجاوزال�شتة  و  جدا  مهني  عليه  يح�شلون 
األف دينار�شهريا،ومنهم من بلغ به ال�شن 60 
�شنة ووجه اإىل منحة امل�شنني 3األف دينار،و 
باأعمال  القيام  اىل  منهم  بالكثري  دفع  ما  هو 
اأخرى من اأجل تاأمني قوت يومهم،م�شتغربني 
قرار  يف  مهينة  بطريقة  اإق�شائهم  عملية 
متكنهم  املهني،وعدم  الإدماج  عمال  تر�شيم 
ال�شلطات  من  اإجابات  اأية  على  احل�شول  من 
اإىل  ر�شالتهم  ــري  الأخ يف  موجهني  املعنية، 
تبون  عبداملجيد  ال�شيد  اجلمهورية  رئي�ض 
عمال  فئة  من  كغريهم  اإن�شافهم  اأجــل  من 

الإدماج املهني.
 عبدالقادر بو�شريط   

اأقدم جمهولون، على قتل عامل ب�شركة �شوناطراك باملنطقة 
امل�شماة "حا�شي ال�شقة" التابعة لإقليم مدينة حا�شي م�شعود، 
و قال م�شدر موثوق لـ"التحرير" اأن ال�شحية يعمل يف من�شب 
ح�شلت  التي  املعلومات  بع�ض  بح�شب  و  النفط  لآبار  مراقب 
عليها جريدة التحرير فاإن ال�شحية ُقتل بطلقات نارية من 
طرف جمهولني اأرادوا ال�شتيالء على املركبة التي كان على 
متنها رفقة ال�شائق عائدين من مهمة عمل اإىل ور�شات تابعة 
للموؤ�ش�شة الوطنية للتنقيب "اأونافور".          يو�شف بن فا�شل

مهام  باإنهاء  مالك  بن  حممد  بوعريرج  برج  ولية  وايل  اأمر 
عدم  ب�شبب  خل�شر،   بوزيدي  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  مدير 
واأو�شحت  امل�شت�شفى  متيز  زالت  ما  التي  النقائ�ض  معاجلته 
اإثر  “على   م�شالح ولية برج بوعريريج يف بيان لها باأنه و 
املوؤ�ش�شة  اإىل  الولية  لــوايل  الفجائية،  امليدانية  الــزيــارة 
على  خاللها  قف  و  والتي  خل�شر،  بوزيدي  ال�شت�شفائية 
مدة  يف  برفعها  �شارمة  اأوامــر  قدم  حيث  التحفظات  عديد 
وجيزة”.و اأ�شاف امل�شدر ذاته :” وبناء على هذا اأوفد الوايل 
وقفت  تعليماته،  تنفيذ  مــدى  معاينة  و  للتفتي�ض  جلنة 
النقائ�ض  هذه  رفع  عدم  حظت  ول  امل�شت�شفى  حال  على 
التحفظات  برفع  امل�شت�شفى  مدير  يلتزم  مل  اإذ  والتحفظات، 

امل�شجلة”.                                                                                                      ق/و

اأقدم الع�شرات من املواطنني على تنظيم حركة احتجاجية 
حا�شي  مدينة  بو�شط  واحــد  رقــم  الوطني  الطريق  وغلق 
الحتجاجية  احلركة  جاءت  قد  و  اجللفة،  بولية  بحبح 
ب�شرورة  املطالبة  اأجل  من  التجار،  من  جمموعة  قادها  التي 
و  التنفيذية  الهيئة  عن  الأول  للم�شوؤول  العاجل  التدخل 
التجاوزات  حجم  على  الوقوف  �شاأنها  من  حتقيق  جلنة  اإيفاد 
احلا�شلة على م�شتوى البلدية، خا�شة يف ما يتعلق بامل�شاريع 
البلدي  املخطط  اإطار  يف  منحتها  التي  تلك  �شواء  التنموية، 
اأم عن طريق م�شاهمة �شندوق ال�شمان و الت�شامن  للتنمية 

للجماعات املحلية.                                                                                 ق/ج

قبل  من  املتخذة  الأمنية  التدابري  و  الإجـــراءات  اإطــار  يف 
م�شالح اأمن ولية الأغواط الرامية للحفاظ على اأمن املواطن 
دوريــات  اإثــر  على  و   ، العمومية  ال�شحة  على  املحافظة  و 
ميدانية بقطاع الخت�شا�ض لعنا�شر ال�شرطة التابعة لالأمن 
احل�شري ال�شابع خالل هذا الأ�شبوع ، اأين لفت انتباههم على 
�شخ�ض  بالأغواط،  القدمية  امل�شافرين  نقل  حمطة  م�شتوى 
جمهول يحمل اأكيا�شا بال�شتيكية م�شبوهة من احلجم الكبري، 
هذه  مراقبة  و  املعني  من  امل�شلحة  عنا�شر  تقرب  بعد  و 
روؤو�ض  و  اأح�شاء  من  كغ   107 على  احتواءها  تبني  الأكيا�ض 
الوليات  اإحدى  اإىل  بها  التوجه  ب�شدد  كان  املعني  الأغنام، 
املجاورة من اأجل بيعها، ليتم على الفور حتويل امل�شتبه فيه 
ال�شالف الذكر البالغ من العمر )30( �شنة و الكمية املحجوزة 
اأين  الق�شية،  يف  حتقيق  فتح  و  امل�شلحة  مقر  اإىل  اللحوم  من 
بعد  الب�شري  لال�شتهالك  �شاحلة  غري  اللحوم  هذه  اأن  تبني 

معاينة امل�شالح املخت�شة.
احلال  بق�شية  املتعلقة  القانونية  الإجــــراءات  اتخاذ  مت 
هذا  يف  مت  كما  ال�شابع،  احل�شري  ــن  الأم م�شالح  قبل  من 
مع  بالتن�شيق  اللحوم  من  املحجوزة  الكمية  اإتــالف  ــار  الإط
امل�شالـــــــــــح املعنية.                                                                                               ق/ج

ببلدية  ال�شباب  من  جمموعة  اأم�ض  احتج 
ب�شكرة  مدينة  �شرقي  18كم  عقبة  �شيدي 
اجلهوي  املركز  بوابة  بغلق  الــوليــة  مقر 
ال�شرقي  اجلنوب  جهة  ا�شميدال  لتوزيع 
املركز  م�شالح  يف  بال�شغل  للمطالبة  وهذا 
القدرات  و  املتوفرة  الخت�شا�شات  بح�شب 
البدنية وامل�شتويات الدرا�شية والتخ�ش�شات 
حول  حتقيقات  بفتح  مطالبني  اجلامعية 
خارج  من  باملوؤ�ش�شة  ال�شابقني  املوظفني 
يوجه  الت�شغيل  باعتبار  البلدية  ــراب  ت
باعتماد  للمقيمني،  الأوىل  بــالــدرجــة 
بطاقة القامة وثيقة اثبات لال�شتفادة من 

منا�شب العمل املحلية منا�شدين .
حيث  الدائرة  مقر  اىل  نقل  الحتاج  �شدى 
توزيع  مركز  مبدير  الدائرة  رئي�ض  اجتمع 
ومدير  للت�شغيل  الولئي  واملدير  ا�شميدال 
ورئي�ض  ب�شكرة   لل�شغل  الــولئــي  الــفــرع 
يف  تــنــاول  اذ  ونائبه  عقبة   �شيد  بلدية 
بداية حديثه رئي�ض البلدية حممد رحال 
ك�شائق  ابنه  ت�شغيل  م�شكلة  اجلميع  امــام 
باملقر  العام  باملدير  لقائه  بعد  باملوؤ�ش�شة 
دعــوة   ــدم  ع اىل  ــار  ــش وا� بعنابة  ــزي  ــرك امل
مع  والتن�شيق  الت�شغيل  يف  كطرف  البلدية 
مدير املركز مغادرا رئي�ض البلدية الجتماع 
نائبه  تاركا  املركز  اىل  النتقل  عن  معتذرا 
بان  املركز  مدير  رد  ،فيما  بدله  للح�شور 
املديرية  مــن  ل�شوابط  يخ�شع  الت�شغيل 
اأول  كم�شوؤول  طرفه  مــن  ــرتم  حت العامة 
مديرية  على  متر  �شوابط  وفق  املركز  عن 
ا�شتدعاء  يف  احلــق  لــه  ولي�ض  الت�شغيل 
عنا�شر جلنة انتقاء العمال باعتباره ع�شوا 
اجلميع  على  يفر�ض  القانون  يفر�شه  وما 
الت�شغيل  عن  احلديث  وتو�شع   . اللجنة  يف 
الــدائــرة  رئي�ض  مــن  جعل  الــذي  ،الــو�ــشــع 
امللتوية  ال�شاليب  كــل  ي�شجب  �شليماين 
وبخا�شة املتعلقة ببطاقة القامة وغريها 
وامر  املواطنني  تخدم  ل  التي  ال�شاليب  من 
حيث  املحتجني  مكان  اىل  الجتماع  بنقل 
يف  املحتجني  مع  املذكورين  امل�شوؤلني  التقى 

قاعة العر�ض والجتماعات وا�شتمعوا اىله 
نقل  م�شكلة  ال�شباب  طرح  ،حيث  جميعهم 
عمال املوؤ�ش�شة من واىل ب�شكرة حيث ك�شف 
احد امل�شتفيدين من حافلة لنقل امل�شافرين 
حافلة  بدل  حافلته  ت�شغيل  يف  نيته  عن 
عن  اخرون  وحتدث  امل�شافرين   نقل  �شركة 
بتوقيف  تنتهي  التي  يوما   30 مدتها   عقود 
ق�شرها  ب�شبب  حجة   بــاي  منها  امل�شتفيد 
ا�شر  لرباب  منها   ال�شتفادة  ان  من  بالرغم 
ذات  يف  مطالبني  افــرادهــا  عــدد  متفاوتة 
مدة  انتهاء  ب�شبب  املتوقفني  باعادة  الوقت 
ومتديد  عملهم  ملنا�شب  يوما    30 عقدهم 
معتربين   ، فيها  النظر  واإعــادة  العمل  مدة 
املدى الق�شرية 30او 90 او 180يوما ت�شغيل 
يعتمد  الذي  العامل  كرامة  من  ومقلل  مذل 
ا�شرته  اعالة  يف  عمله  ومن�شب  جهده  على 

وخدمة وطنه بعرق جبينه .
عن  حــادة  بنربة  املحتجني   بع�ض  حتــدث 
رئي�ض  جنل  توظيف  ظروف  وعن  التامني 
ــوم اىل املــديــريــة  ــل الــبــلــديــة  مــوجــهــني ال
على  اخلناق  �شيقت  التي  ل�شميدال  العامة 
جت�شع  ل  جدا  ق�شرية  مبنا�شب  الت�شغيل 
الت�شغيل  يفتح  ممــا  عليها  الإقــبــال  على 

اأبناء  باعتبار  ب�شال�شة  البلدية  خارج  من 
العمل  مــن  نافرين  جــاورهــا  ومــا  البلدية 
يقبل  حني  يف  ا�شميدال،  التوزيع  مبركز 
عن  مت�شائلني  اخــرى  مناطق  ابناء  عليه 
بطاقات  على  املقيمني  غري  ح�شول  كيفية 
ببلدية  الت�شغيل  من  مكنتهم  التي  القامة 
�شيدي عقبة قادمني اليها من بلديات اخرى 
خليفة  مــبــارك  ــدث  حت ال�شان  ــذا  ه يف   ..
القامة  بطاقة  بان  البلدية   رئي�ض  نائب 
ومكن  وقعها  ممن  كاملة  م�شوؤليتها  يتحمل 
عمل  من�شب  من  بال�شتفادة  املقيمني  غري 

ب�شيدي عقبة.
احمد  الت�شغيل  مدير  اكــد  ال�شاأن  هــذا  يف 
حرير على ان عهد اجلزائر اجلديدة انطلق 
امليادين  كل  يف  املا�شي  ل�شاليب  رجعة  ول 
املواطنني  م�شاكل  وحل  الت�شغيل  وبخا�شة 
الولوية  يعطي  الذي  القانون  و�شوح  بقوة 
جميع  يقدم  انه  اىل  وا�شار  البلدية  لبناء 
الذي  واحلــوار  الحتجاجية  الوقفة  نقاط 
وايل  القرار  �شاحب  اىل   اجلميع  بني  دار 

الولية امل�شوؤول عن الولية.  

حممد حريز



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

