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جامعة قا�سدي مرباح بورقلة على �سفيح �ساخن

ملناق�سة  يوما   30
م�سودة الد�ستور قبل 
عر�سها على الربملان

قانـون مالية تكميلي واحتمال 
اللجوء املكثف اإىل االحتياطات 

املاليـة ب�سبب انهيار النفط

توقعات بتوا�سل انخفا�س اأ�سعار الربميل  اإىل اإ�سدارها �سيكون خالل اأيام
لأ�سابيع دولرا   30 0303

م�ساربـــــون ي�ساعفــــون اأ�سعـار 
الكمامات واملطهرات اإىل 7 مــــرات

نقابة ال�سيادلة اخلوا�س تطالب بن�سو�س قانونية لو�سع حد لهذه املمار�سات

احتاد الطلبة اجلزائريني يطالب باإيفاد جلنة حتقيق وزارية

03

قرو�ض بنكية مغرية لفائدة عمال قطاع الرتبية
05

جملة من االن�سغــاالت 
ببلدية الطريفـــــاوي 

ُينتظر التكفل بها

توقيف 7 اأ�سخـــــا�ض 
و�سبط 10 مولـــــدات 

كهربائيـــــــة 

تنظيم تظاهرات ومعار�ض وتكرميات 
يف تقرت مبنا�سبة عيد املراأة 

الدعوة اإىل ترقيــــــة 
االإدماج املهني خلريجات 
اجلامعات بالواليــــــة 

�سباب بني ثور 

براهيمي ال زال ي�سكو 
من االإ�سابة وميــــــدد 

عودته للتدريبات 

الــــــوادي

مترنا�ست

ريا�ســـة

ورقلة

عقوبــــــات ت�سل اىل
 5 �سنوات حب�سا للمحر�سني 

على الكراهيــــة

�س  13

�س 07

�س 20

�س 06

جتهيز ملحقات با�ستور بورقلة ومترنا�ست لإجراء ك�سوفات عن الوباء

اعتماد تقنية جديدة باملعابر احلدودية 
للك�سف عن كورونا بعـد 10 دقائـــق

05

20

يف ر�سالة اإىل املدير العام للأمن الوطني

تبون ين�سح مبزيد من اليقظة ملواجهة خطر فريو�ض "كورونا"

"الفريو�ض" 20اجلزائر ت�ستعني بباحث جزائري مقيم بال�سني ملواجهة 

و�سع "مري" بو�سعادة 
حتت الرقابة الق�سائية

حجز26 األف وحدة كحولية 
و3450 موؤثرا عقليا بالوادي

20 07
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التدخني يزيد من 
املخاطر بالن�سبة للم�سابني 

بـ"كورونا"

ا�ستخدام "غبار الذهب" يف 
حماربة البكترييا القاتلة!

بالزيو،  دي  بيل  نيويورك،  بلدية  رئي�س  قال 
الإلكرتونية  ال�سجائر  ا�ستخدام  اأو  التدخني  اإن 
من  املعاناة  خلطر  عر�سة  اأكرث  النا�س  يجعل 
اأعرا�س حادة فور اإ�سابتهم بفريو�س "كورونا". 
كنت  "اإذا  �سحفي:  موؤمتر  يف  بالزيو  دي  وقال 
الإلكرتونية  لل�سجائر  م�ستخدما  اأو  مدخنا 
اأكرث عر�سة للخطر".وحث �سكان  فهذا يجعلك 
م�ساعدة  على  للح�سول  ال�سعي  على  نيويورك 
مدخنا  كنت  "لو  التدخني.وقال  عن  لالإقالع 
فهذه  الإلكرتونية  لل�سجائر  م�ستخدما  اأو 
العادة،  هذه  عن  لالإقالع  جدا  جيدة  فر�سة 

و�سن�ساعدك".

الذهب  من  "حفنة"  اأن  باحثون  ك�سف 
جديدة  طبقة  يف  الرئي�س  العن�سر  هي 
�سد  للمعركة  قوية  دفعة  تكون  باأن  تعد 
ت�ساعد  اأن  البكتريية.وميكن  العدوى 
حال  يف  املر�س،  انت�سار  وقف  يف  املادة 
املفاتيح  ولوحات  الهواتف  على  ُطبقت 
املطور  الطالء  امل�ست�سفى.ويعد  واأجهزة 
املن�ّسطة  تقنيته  لأن  كبريا،  اإجنازا 
بكثافة  بنجاح  البكترييا  تقتل  لل�سوء، 
اجلهود  اأن  حيث  لل�سوء،  منخف�سة 
بع�سر  اأقوى  اإ�ساءة  تطلبت  ال�سابقة 
الدرا�سة  فعاليتها.وتقول  لإثبات  مرات، 
الهواتف  �سا�سات  جانب  اإىل  اإنه  اجلديدة 
الطالء  تطبيق  يجب  املفاتيح،  ولوحات 
الداخلية  الأجزاء  على  للبكترييا،  امل�ساد 
التنف�س،  واأنابيب  الق�سطرة  اأجهزة  من 
التي تعد م�سدرا رئي�سيا للعدوى املرتبطة 
بالرعاية ال�سحية.ويتكون الطالء الذكي 
املعدل  الذهب  من  �سغرية  جمموعات  من 
كيميائيا، وم�سمنة يف بوليمر ب�سبغة ذات 

خ�سائ�س م�سادة للجراثيم والفطريات

02

التما�ض عقوبات بني 3 
و10�سنوات �سجنا �سد 

جماهدين مزيفني

وايل م�ستغامن ي�ستقبل ال�سيدة التي خاطبها 
بعبارة “دبري را�سك”

ممثلة م�سرية تتاألق بالزي اجلزائري

اجلنايات  مبحكمة  العام  النائب  التم�س 
عقوبات  توقيع  البي�ساء،  بالدار  الإبتدائية 
جميع  �سد  نافذة  �سجنا  3و10�سنوات  بني 
من  �سل�سلة  بعد  املحكمة  املتهمني.وفتحت 
املعروف  اجلنائي  امللف  امل�ستمرة  التاأجيالت 
زلزلت  التي  املزيفني  املجاهدين  بف�سيحة 
 24 2006.وجرت  اأ�سوار الوزارة الو�سية �سنة 
بوزارة  اإطارات  بينهم  من  ف�سيحة  يف  متهما 
املجاهدين الذين وجهت لهم جنايتي التزوير 
يف حمّرر عمومي، و ا�ستعمال املزّور يف وثائق 
اإدارية و ا�ستعمال املزّور والّن�سب والحتيال، 
التهم.وح�سبما  نف�س  يف  وامل�ساركة  الّر�سوة 
اجلنايات  مبحكمة  اجلل�سة  قا�سي  اأكده 
10متهمني يف امللف والذين مت الف�سل بانتفاء 
ب�سبب  �سدهم  العمومية  الدعوى  وجه 
بتقرير  انطلق  احلال  ملف  تفجري  الوفاة. 
�سنة  املجاهدين  لوزارة  العام  الأمني  حرره 
للملفات  مراقبة  بدورية  قيامه  اإثر   ،2006
جهاز  عرب  امل�ّسجلني  للمجاهدين  القاعدية 
�سخ�سا   12 اكت�ساف  عن  الآيل.ا�سفر  الإعالم 
املجاهدين  منحة  على  �سنوات  طوال  حت�سلوا 
وامتيازاتها، على اأ�سا�س اأنهم �ساركوا يف حرب 

اجلزائر التحريرية.

ال�سميع  عبد  م�ستغامن،  وايل  ا�ستقبل 
�سابقا  خاطبها  التي  ال�سيدة  �سعدون، 
زيارته  خالل  را�سك”،  “دبري  بعبارة 
�سريات. ببلدية  بوجديات  ملنطقة 
وا�ستمع الوايل لل�سيدة �سحراوي فاطمة 
م�سكلتها،  على  التعرف  ق�سد  مكتبه،  يف 
ودرا�سة  حتقيق  باإجراء  .وعدها 
ا�ستكمال  بعد  بها  التكفل  مع  لو�سعيتها، 
قدم  م�ستغامن،  وايل  التحقيقات.وكان 
واملهند�س  للمواطنة  ر�سميا  اعتذاراته 

بعد  التعمري  مديرية  يف 
بدرت  التي  الت�سريحات 
يف  الوايل  .وقال  منه 
اجلهوية  لالإذاعة  ت�سريح 
ت�سريحاته  اأن  مل�ستغامن، 
اأنه  كما  مق�سودة،  تكن  مل 
امل�سا�س  خاللها  من  يرد  مل 
واملوظف.  املواطنة  بكرامة 
اأقدر  املهني  م�ساري  “طيلة   : واأ�ساف 
واأخالقي  وتربيتي  واملوطنني  املوظفني 
و  للموظفني  بالإ�ساءة  يل  ي�سمحان  ل 
كانت  “اإن  قوله:  املواطنني”.ووا�سل 
اأقدم  بكرامتهم  م�ست  قد  ت�سريحاتي 
وهذا  املواطنة  لهذه  ر�سميا  اعتذاراتي 
املهند�س واأوؤكد مل تكن يف نيتي الإ�ساءة 
اأجل  من  العمل  كانت  ونيتي  اإليهما 

م�سلحة الولية”.

ظهرت الفنانة امل�سرية »راندا البحريي« يف »انرتنا�سونال فا�سون اأورد« 
2020، �سمن فعاليات عر�س الأزياء. وارتدت راندا البحريي ف�ستانا 
اهلل  حرز  حما�سن  الزياء  م�سممة  من  اقتب�سته  جزائري،  بطابع 
»انرتنا�سونال  مهرجان  �سمن  الأزياء  عر�س  يف  امل�ساركات  اإحدى 
فا�سون اورد.« وقدمت م�سممة الأزياء اجلزائرية حما�سن حرز 
اهلل 7 قطع داخل عر�س اأزياء مهرجان انرتنا�سونال فا�سون ارود 
ت�سميماتها  ومتيزت  اجلزائري،  التقليدي  اللبا�س  من  جميعهم   ،2020

بالتنوع بني الثقافات املختلفة املوجودة يف اجلزائر.

مواطنون يعلقون: "ل خبز ، ل بروتني ، "اللوبيا  حريف" 
غذاء التالميذ بربج باجي خمتار !

صـــورة و تعــليق 
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اإ�سدارها �سيكون خلل اأيام

قبل  الد�ستور  م�سودة  ملناق�سة  يوما   30
عر�سها على الربملان

 لوؤي ي
--------------------

وذل��ك م��ن اأج��ل اإث��رائ��ه��ا م��ن طرف 
خمتلف الفاعلني يف ال�ساحة ال�سيا�سية 
الربملان  على  عر�سه  قبل  الوطنية 
اال�ستفتاء. طريق  عن  عليه  واالقرتاع 
وقال لعقاب اأن جلنة اخلربة التي كلفها 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 

قريبا  و�ست�سدر  عملها  موؤخرا  اأنهت 
مراجعة  مل�رشوع  م�سودة  اأول  ج��دا 
املرحلة  ب��ذل��ك  لتختتم  ال��د���س��ت��ور، 
ال�سيا�سية  ال��ور���س��ة  لهذه  االأوىل 
الرئي�س. بها  ب���ادر  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
النخبة  اأن  املتحدث  ذات  واأ���س��اف 
الوطنية من جامعيني وحركة جمعوية 
ونقابات وهيئات و�سخ�سيات وطنية 
ملرافقة  مدعوة  �سيا�سية  وت�سكيالت 

اإثرائها  خالل  من  امل�سودة  هذه  اإ�سدار 
املدرجة  غري  اجلوانب  حول  باقرتاحات 
�سيتم  اأنه  اإىل  م�سريا  الوثيقة،  هذه  يف 
للد�ستور  طبقا  يوما   30 تخ�سي�س 
عر�سه  قبل  امل�رشوع  ملناق�سة  احلايل 
ال�سيد  للدرا�سة.واعترب  الربملان  على 
اأ�سبحت  الد�ستور  مراجعة  اأن  لعقاب 
ق�سية راأي عام واأن املواطن اجلزائري 
املتعلقة  للم�سائل  كربى  اأهمية  يويل 

تغيريات  اإدخال  و�رشورة  بالد�ستور 
على القانون االأ�سا�سي للبالد.واأو�سح 
هو  اال�ستفتاء  نحو  التوجه  اأن  لعقاب 
تقوم  املراجعة  اأن  نظرا العتبار  حتمية 
للد�ستور  وعميق  �سامل  تغيري  على 
ال�سعب  مطالب  اأه��م  احد  ميثل  ال��ذي 
هذا  االأخرية يف  الكلمة  له  تعود  الذي 
رئي�س  اأن  امل�سوؤول  اال�ستفتاء.واأكد 
متم�سك  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

الذي  اجلديد  الد�ستور  بدميومة  جدا 
لي�س  و  اأم��ة  د�ستور  مبثابة  يعتربه 
�سمانات  اأن  اإىل  رئي�س"الفتا  د�ستور 
�سيتم  للبالد  االأ�سا�سي  القانون  احرتام 
�سي�سكل  و  الد�ستور  �سمن  اإدراجها 
هذه  اأه��م  اأح��د  له  التوافقي  الطابع 
اأن ت�سفي  التي من �ساأنها  ال�سمانات 
طرف  من  قبوال  املقبل  الد�ستور  على 

ال�سعب اجلزائري.

الوطنية  النقابة  رئي�س  اأم�س  حمل 
اخل��وا���س  لل�سيادلة  اجل��زائ��ري��ة 
م�سعود  بلعمربي ، و�سطاء واأطراف 
امل�ساربة  م�سوؤولية  مهنية  غري 
الكيميائية  املطهرات  اأ�سعار  يف 
اأ�سعارها  التهبت  التي  والكمامات 

ب�سكل خيايل.
الندوة  خ��الل   بلعمربي،  طالب 
اجلزائرية  الوطنية  للنقابة   13 ال� 
نظمت  التي  اخلوا�س  لل�سيادلة 
ب��ف��ن��دق االأورا�����س����ي وت��ن��اول��ت 
ال�سحة،  لقانون  التنظيمية  القوانني 
الن�سو�س  اإ���س��دار  ت�رشيع  اإىل 
لو�سع  ال�سحة  لقانون  التطبيقية 
القانونية  غري  املمار�سات  لهذه  حد 

واالأخالقية.
عن  عرب  ال��ذي  املتحدث  واأو���س��ح 
اأ�سفه لهذه ال�سلوكيات امل�سيئة  باأن 

امل�ستلزمات الطبية ال تدخل يف اإطار 
فاملتعاملون  وعليه  االأدوي��ة  توزيع 
اإطار هذا التخ�س�س  النا�سطون يف 
التي  القوانني  لنف�س  يخ�سعون  ال 
وهو  االأدوي��ة  موزعو  لها  يخ�سع 
اإىل  واملخت�سني  ال�سيادلة  يدفع  ما 
�سبه  امل��واد  ب��اإدراج  م��رارا  املطالبة 
الطبية وامل�ستلزمات الطبية وحليب 
يف  التعامالت  نف�س  اإىل  االأطفال 

الن�سو�س التطبيقية املقبلة.
ا�ستغالل  واأرجع بلعمربي ذلك اىل 
على  املرتفع  الطلب  حلالة  انتهازيني 
العر�س  قلة  مقابل  املنتجات  هذه 
بحكم  االأ�سعار  "ارتفاع  قال   حيث 
والطلب  العر�س  بني  التوازن  عدم 
ت�سبب يف ندرة يف الكمامات وقلة 
يف الكميات املطروحة يف ال�سوق".

اأ���س��ع��ار  اإن  بلعمربي  وك�����س��ف 

ت�ساعفت  واملطهرات  الكمامات 
اأزمة  ب�سبب  مرات   7 اإىل  بخم�س 
فريو�س كورونا فبعد اإن كانت تباع 
ب�  التجزئة  ب�سعر  الواحدة  القطعة 
اأالن  اأ�سبحت  دج    15 اىل  10دج 
70 دج للوحدة وهو ما  اإىل   50 بني 
جعل كثريا من ال�سيادلة يتحّفظون 
على بيعها الأّنهم �سيجدون اأنف�سهم 
باالنتهازية  االت��ه��ام  مو�سع   يف 
بها  مير  التي  الو�سعية  وا�ستغالل 

املواطن".
�سياق ذي �سلة  بلعمربي يف  واأكد 
املفقودة يف اجلزائر  االأدوية  اأزمة  اأّن 
ال تزال تراوح مكانها منذ �سنوات، 
رغم خمتلف االإجراءات التي تتخذها 
املتوا�سل  والعمل  ال�سحة  وزارة 
خللية اليقظة التي تتابع م�ستجدات 

امللف.

 200 وجود  عن  بلعمربي  وحتدث 
الوطنية،  ال�سوق  يف  مفقود  دواء 
ب�سكل  مفقودة  منها  دواء   100
املتبقية  دواء   100 وتعرف  كامل 
�سغطا كبريا وا�سطرابا يف التوزيع 
رفعته  تقرير  اأخر  ح�سب  والتموين، 
ل���وزارة  اأي���ام  منذ  اليقظة  خلية 

ال�سحة.
ح�سب  اخلوا�س،  ال�سيادلة  ويواجه 
مرتدية  اقت�ساديا  و�سعا  بلعمربي، 
للغاية بحكم مراجعة ت�سعرية الدواء 
النظر  واإعادة  الدواء  ت�سعرية  و�سلم 
يف هام�س الربح خا�سة امل�سوؤوليات 
اجلديدة التي اأثقلت كاهل ال�سيادلة 
يف ظل التعاقد مع �سناديق ال�سمان 

االجتماعي.
لوؤي ي

م�ساربون ي�ساعفون اأ�سعار الكمامات واملطهرات اإىل 7 مرات
نقابة ال�سيادلة اخلوا�ض تطالب بن�سو�ض قانونية لو�سع حد لهذه املمار�سات 

ك�سف حممد لعقاب وهو مكلف مبهمة على م�ستوى رئا�سة اجلمهورية على هام�ض لقاء حول مراجعة الد�ستور ودوره يف تكري�ض 
اأول  اإ�سدار  �سيتم  اأنه  "يحيى فار�ض" باملدية  القانونية وال�سيا�سية بجامعة  العلوم  الدميقراطي يف اجلزائر نظم مبعهد  الفعل 

م�سودة مل�سروع مراجعة الد�ستور خلل االأيام القليلة املقبلة.

يف ر�سالة اإىل املدير العام للأمن الوطني

تبون ين�سح مبزيد 
من اليقظة ملواجهة 

خطر فريو�ض 
"كورونا"

�سدد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون على �رشورة توخي احلذر،حيث 
دعا م�سالح االأمن الوطني اإىل مزيد 

من اليقظة والتجنيد والتن�سيق 
مع خمتلف امل�سالح االأخرى من 

اأجل الت�سدي للخطر الذي ي�سكله 
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد 

19" على ال�سحة العامة للمواطن 
اجلزائري.واأعرب رئي�س اجلمهورية 
عبد املجيد تبون يف ر�سالة تهاين 

بعث بها اإىل املدير العام لالأمن 
الوطني عن �سكره وتهانيه اخلال�سة 

لكافة اإطارات واأعوان االأمن 
الوطني على جمهوداتهم املبذولة 

يف الت�سدي لفريو�س كورونا منذ 
ظهوره، وهذا على م�ستوى ربوع 

الوطن يف املطارات واملوانئ واحلدود 
الربية.وقال رئي�س اجلمهورية اأن هذه 
املجهودات �سمحت اإىل غاية ال�ساعة 
باحتواء هذه الو�سعية والتحكم فيها، 
باملوازاة مع اتخاذ االإجراءات الالزمة 
وتوفري االإمكانيات امل�سخرة حر�سا 

على اأمن و�سالمة املواطنني.كما 
تقدم رئي�س اجلمهورية بت�سجيعاته 
اإىل اإطارات واأعوان االأمن الوطني 

داعيا اإياهم اإىل مزيد من اليقظة 
والتجنيد للت�سدي لهذا الوباء 

واإىل مزيد من التن�سيق واالن�سجام 
مع خمتلف امل�سالح وكذا العمل 
اجلواري جتاه املواطنني بااللتزام 
االأ�سيل مبهامهم النظامية ذات 

البعد االإن�ساين الذي ال يحيد عن 
اأخالقهم وتكوينهم يف �سلك االأمن 
الوطني والتي نتعاون جميعا على 
تكري�سها �سمن معامل اجلمهورية 
اجلديدة بكل يقظة وحزم.ياأتي هذا 
يف الوقت الذي �سجلت اجلزائر فيه 

20 اإ�سابة موؤكدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد الذي اأ�سبح ي�سكل خطرا 

عامليا ح�سبما اأكدته منظمة ال�سحة 
العاملية.

لوؤي ي

طفيفا  حت�سنا  النفط،  اأ�سعار  �سجلت 
ت�سجلها  خ�سارة  اأكرب  من  لتتعافى 
يف  عاما،   30 نحو  يف  واحد  يوم  يف 
امل�ستثمرون  فيه  يتطلع  الذي  الوقت 
ظل  يف  حمتمل  اقت�سادي  حتفيز  اإىل 
وال�سعودية  رو�سيا  بني  اأ�سعار  حرب 
وتباطوؤ اإ�سابة حاالت جديدة بفريو�س 

كورونا يف ال�سني.
برنت  خلام  االآجلة  العقود  ارتفعت  و 
باملائة   8.3 يعادل  ما  اأو  دوالر   2.85
بينما  للربميل،  دوالرا   37.21 اإىل 
غرب  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  ربحت 
 2.46 االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 
دوالر اأو 7.9 باملائة اإىل 33.59 دوالرا 

للربميل.
منظمة  اجتماعات  اختتام  وغ���داة 
و  )اوبيب(  للنفط  امل�سدرة  البلدان 
اتفاق  اىل  التو�سل  دون  حلفائها، 
اتخاذها  ال��واج��ب  االإج����راءات  ح��ول 
يرى  النفط،  اأ�سعار  انهيار  ملواجهة 
اخلبري يف امل�سائل الطاقوية و الرئي�س 
عبد  ل�سوناطراك  ال�سابق  العام  املدير 
املجيد عطار، ان نتائج حرب االأ�سعار 
�سيوؤدي اإىل خف�س االأ�سعار يف حدود 
30 دوالرا ملدة اأ�سابيع عديدة اأو اأكرث، 
اأن توا�سل  معتربا انه من ال�رشوري 

تخفي�س  اجل  من  امل�ساورات  اوبيك 
اأخر "حتى وان كان �سئيال".

فريو�س  ظهور  قبل  عطار  وق��ال    
كورونا كانت بلدان اوبيب وحلفاوؤهم 
متاأثرة  نفطية  �سوقا  ي��واج��ه��ون 
املرتبط  اال���س��ت��ه��الك  بانخفا�س 
التناف�س  و  االقت�سادي  باالنكما�س 
الواليات  مع  �سيما  املنتجني،  بني 
املتحدة و اإنتاجها من البرتول و الغاز 
ال�سخري. اأما االآن فان ال�سكوك حول 
تاأثري و مدة الوباء اأ�سبحت م�ستحيلة 
التقييم تقريبا، و بدرجة اخلطورة التي 
و  لنف�سه،  واحد  كل  مبدا  فيها  تغلب 
ذلك الأ�سباب اوال اقت�سادية حيث ان 
تعوي�س  من  متاأكدة  تعد  مل  رو�سيا 
حمتمل  ارت��ف��اع   م��ن   خ�سائرها 
جديد  بخف�س  مقارنة  لالأ�سعار 
احتياجاتها  كانت  وان  حتى  لالإنتاج 

قائمة على برميل نفط ب40 دوالر.
نن�سى  ان  كذلك  ينبغي  ال  تابع  كما 
و  اجليو�سرتاتيجية  م�ساحلهم  ب��ان 
انه  متعار�سة.اال  ج��د  ال�سيا�سية 
حول  �سيء  باأي  نتنباأ  ان  املبكر  من 
م�ستقبل اتفاق التعاون يف اوبيب + و 
ال حتى حول مدة حرب اال�سعار التي 

اعلنتها العربية ال�سعودية.

ولفت لي�س من م�سلحة اي ع�سو يف 
منظمة اوبيب يف هذا الوقت ان يعمل 
املنظمة،  هذه  ان�سطار  يف  يت�سبب  او 
انها  تبدو  التي  رو�سيا  و عك�س  الأنه 
و   40 بني  يرتاوح  ب�سعر  موؤقتا  قانعة 
50 دوالر، فان جميع املنتجني االخرين 
وجهة  من  مت�رشرين  جد  ا�سبحوا 

النظر االقت�سادية.
وحول تاأثري ذلك على اجلزائر  قال عبد 
املجيد عطار انه بالنظر اىل الو�سعية 
يف  لي�س  انه  نقول  ان  ميكن  احلالية 
الوباء  ب�سبب  لي�س  االح��وال  اح�سن 
اال�ستقرار  احتمال  مع  حتى  فقط، 
مايو  �سهر  من  ابتداء  الرتاجع  رمبا  و 
)ف�����س��ل ح���ار و حت��ك��م اح�����س��ن يف 

انت�ساره( الذي �سيوؤثر على ال�سوق.
اأعلنتها  التي  االأ�سعار  ح��رب  اأم��ا 
اإىل  ف�ستوؤدي  ال�سعودية  العربية 
انخفا�س اأ�سعار الربميل اىل م�ستوى 
يقارب 30 دوالر خالل اأ�سابيع عديدة 

اأو اأكرث.
لن  رايه  ح�سب  الو�سعية  هذه  لكن 
اال�سايف  العر�س  الن  طويال  تدوم 
بلد  اي  او  ال�سعودية  العربية  لنفط 
يف  م�سرتي  له  يجد  لن  اخر  م�سدر 
بالنظر  االثمان،  باأبخ�س  حتى  االخري 

للطلب  جدا  املنخف�س  امل�ستوى  اىل 
التي توجد يف  العاملية  مع املخزونات 

اعلى م�ستوى لها.
ب�سدد  العامل  ان  هو  جدا  املحتمل  اما 
عاملية  اقت�سادية  ازمة  نحو  التوجه 
اخطر من تلك التي حدثت يف 2008.

من  باقل  الأن��ه  وحيد،  ام��ل  يبقى  و 
ان يعرف  40 دوالر للربميل، يحتمل 
جزء من االنتاج االمريكي من النفط 
5ر8  انخفا�سا اىل ما دون  ال�سخري 
انتاجها  ان  يوميا، حيث  برميل  مليون 
مليون  ب13  يقدر  احلايل  االجمايل 

برميل يوميا.
االث��ار  ف��ان  اجلزائر  يخ�س  فيما  ام��ا 
التوقعات  جميع  على  �سلبية  جد 
قانون  ان  مبا  املالية  و  االقت�سادية 
ماليتنا قد مت اعداده على ا�سا�س �سعر 

برميل نفط ب60 دوالر.
و بالتايل فان قانون مالية تكميلي ال 
منا�س منه مع احتمال  اللجوء املكثف 

اىل االحتياطات املالية للبالد.
من  اكرث  منا�سب  الوقت  فان  عليه  و 
بالقيام  ل��الإ���رشاع  م�سى،  وق��ت  اي 
جميع  على  عميقة  ب��اإ���س��الح��ات 

امل�ستويات.
 لوؤي ي

قانون مالية تكميلي واحتمال اللجوء املكثف اإىل االحتياطات املالية
ب�سبب توقعات اخلرباء توا�سل انخفا�ض اأ�سعار الربميل اإىل 30 دوالرا الأ�سابيع
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واالأخري  ال�سابع  اليوم  خ�س�س  وقد 
انطلقت  التي  املحاكمة  اأطوار هذه  من 
، ملوا�سلة اال�ستماع  االأ�سبوع الفارط 
رجال  من  املتهمني  دف��اع  هيئة  اىل 
ال�سابقني  ال�سناعة  ووزيري  االأعمال 
وكذا  يو�سفي  ويو�سف  بدة  حمجوب 
الوزيرين االأولني ال�سابقني عبد املالك 

�سالل و اأحمد اأويحيى.
ويف هذا االإطار طالب دفاع املتهم علي 
حداد بتربئة موكله من تهمتي تبي�س 
للحملة  اخلفي  والتمويل  االأم���وال 
االنتخابية للرئي�س ال�سابق عبد العزيز 
بوتفليقة ، كما طالبت هيئة دفاع املتهم 
حمجوب بدة بالرباءة ، بحجة اأنه "كان 
احلكومة  �سيا�سية  تنفيذ  على  يعمل 
على راأ�س وزارة ال�سناعة الذي ق�سى 

بها فرتة ال تتجاوز 3 اأ�سهر ".
يو�سف  املتهم  دفاع  هيئة  طالبت  كما 
ل"لغياب  نظرا   " ال��رباءة  ب�"  يو�سفي 
اأدلة تدينه" وكذا "ل م�ساره يف خدمة 
الدولة اجلزائرية بكل تفان واإخال�س " 

ح�سبما جاء على ل�سان الدفاع.
عبد  املتهم  دفاع  هيئة  طالبت  بدورها 

وا�ستدلت   " الرباءة  ب"  �سالل  املالك 
يعمل  كان  �سالل  املالك  "عبد  بكون 
الذي  احلكومة  برنامج  تطبيق  على 
طالبت  كما   " ال��ربمل��ان  عليه  واف��ق 
امل�سالح  تعار�س  تهمة  باإ�سقاط 
الوظيفية وحجتها يف ذلك  وا�ستغالل 
هذه  يف  اأي�سا  املتابع  فار�س  جنله  ان 
الق�سية " دخل كم�ساهم يف ن�ساط بيع 
ثم تركيب ال�سيارات خالل �سنوات مل 
يكن فيها والده ي�سغل من�سب وزيرا 

اأول".
دفاع  هيئة  طالبت  ال�سياق  نف�س  ويف 
واإ�سقاط  ب"الرباءة  اويحيى  اأحمد 
وحجتها يف   " فيها  املتابع  التهم  جميع 
وزيرا  وب�سفته  كان  اويحيى  اأن  ذلك 
برنامج  تطبيق  على  ي�سهر   " اأول 
الذي  الربملان  رقابة  وحتت  احلكومة 

�سادق على خمطط عمل حكومته".
نهاية  قبل  االأخ���رية  كلمتهم  ويف 
من  املتهمني   جميع  طالب  املحاكمة  

هيئة املحكمة التما�س حكم الرباءة.
يذكر اأن ممثل احلق العام كان قد التم�س 
نافذا  �سجنا  �سنة   20 الفارط  اخلمي�س 
يف  دينار  مبليون  تقدر  مالية  وغرامة 
اأحمد  االأ�سبقني  االأولني  الوزيرين  حق 
كما  ���س��الل،  امل��ال��ك  وعبد  اأويحيى 

�سد  نافذا  �سجنا  �سنة   15 التم�س 
يو�سف  لل�سناعة  االأ�سبقني  الوزيرين 
10 �سنوات  يو�سفي وحمجوب بدة و 
يف حق الوزيرين االأ�سبقني عبد الغني 
ورجال  زرهوين  ميينة  ونورية  زعالن 
معزوز  واأحمد  بايري  حممد  االأعمال 

وعلي حداد وحاج مليك ال�سعيد.
�سجنا  �سنوات  ثماين  التما�س  مت  كما 
للبنك  ال�سابق  املدير  من  كل  حق  يف 
الوطني اجلزائري عبود عا�سور ورجل 
االعمال عرباوي ح�سان وفار�س �سالل، 
ب��وزارة  ال�سابقني  االإط��اري��ن  وك��ذا 
اأمني  وترية  مقراوي  ح�سيبة  ال�سناعة 
اأمني  و5 �سنوات يف حق �سايد حمود، 
ال�سابق  للرئي�س  االنتخابية  احلملة  مال 
بوتفليقة، وكذا ثالث �سنوات يف حق 

االإخوة �سماي.
و�سمل االلتما�س كذلك فر�س غرامات 
مالية على املتهمني ترتاوح بني مليون 
جميع  وم�سادرة  دينار  ماليني  وثالثة 
التم�س  كما  امل��ح��ج��وزة،  ممتلكاتهم 
غرامة مالية تفوق بخم�س مرات تلك 

املقررة يف حق االأ�سخا�س املعنوية.
نيابة  رفع  اإثر   ، املحاكمة  هذه  وتاأتي 
املتهمني  دفاع  هيئة  وكذا  اجلمهورية 
ا�ستئنافا يف احلكم ال�سادر عن حمكمة 

دي�سمرب   10 بتاريخ  اأحممد  �سيدي 
الفارط والتي ق�ست فيه باإدانة كل من 
ال�سالم  عبد  اال�سبق  ال�سناعة  وزير 
نافذا  حب�سا  �سنة   20 ب�  بو�سوارب 
الدويل  بالقب�س  اأمر  اإ�سدار �سده  مع 
والوزير االأول اال�سبق اأحمد اأويحيى ب� 
نافذا مع م�سادرة كل  15 �سنة حب�سا 
ممتلكاتهما املحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما متت اإدانة الوزير االأول االأ�سبق عبد 
نافذا  حب�سا  �سنة   12 ب�  �سالل  املالك 
اال�سبقني  ال�سناعة  وزيري  من  وكل 
 10 ب�  حمجوب  وبدة  يو�سف  يو�سفي 

�سنوات حب�سا نافذا.
الوزيرة  كانت  االإط���ار،  نف�س  ويف 
ال�سابقة نورية ميينة زرهوين اأدينت ب�5 
�سنوات حب�سا نافذا فيما �سدر يف حق 
ب�7  حكم  معزوز  اأحمد  االأعمال  رجال 
�سنوات حب�سا نافذا مع م�سادرة جميع 
عرباوي  ح�سان  و  املحجوزة  االأم��وال 
م�سادرة  مع  نافذا  حب�سا  �سنوات  ب�6 
بايري  حممد  وكذا  املحجوزة  االأموال 
ب�3 �سنوات حب�سا نافذا باالإ�سافة اىل 
حب�سا  �سنوات  ب�3  �سالل  فار�س  اإدانة 

نافذا. 

25 مار�ض املقبل. 2019 يوم  اأبريل  برجمت الغرفة اجلزائية االأوىل مبجل�ض ق�ساء اجلزائر العا�سمة , النطق يف احلكم يف ق�سيتي تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي للحملة االنتخابية لرئا�سيات 

يوم 25 مار�ض القادم

املائية  املوارد  وزارتي  من  تعتزم كل 
م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  الفالحة  و 
ق�سد  الفالحية  االأرا���س��ي  مل�سح 
وو�سع  التكميلي  بال�سقي  تزويدها 
خم��ط��ط ع��م��ل م�����س��رتك ل��ت��زوي��د 
امل�ستعملة  التقنيات  بكل  الفالحني 

املجال. هذا  يف 
اإطارات  جمع  ت�ساوري  لقاء  وخالل 
امل��وارد  وزارة  مبقر  القطاعني  كال 
القطاع،  وزي���ر  بح�سور  امل��ائ��ي��ة 
و  الفالحة  وزي��ر  و  براقي،  ارزق��ي 
عماري،  �رشيف  الريفية،  التنمية 
املكلف  املنتدب  الوزير  جانب  اىل 
واجلبلية،  ال�سحراوية  ب��ال��زراع��ة 
على  االت��ف��اق  مت  ���س��ح��ات،  اد  ف���وؤ
لتزويد  م�سرتك  عمل  خمطط  و�سع 
التقنيات  بكل  الفالحية  االأرا�سي 
ا�ستعمال  على  ت�سجيعهم  و  احلديثة 

املعاجلة. املياه 
على  براقي  �سدد  ال�سدد،  هذا  ويف 
املعاجلة  امل��ي��اه  ا�ستعمال  ����رشورة 
�سح  لتعوي�س  لل�سقي  كو�سيلة 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  املائية  امل���وارد 
تتميز  اجلزائر  ان  باعتبار  القطاع 

جاف. �سبه  مبناخ 
بقدرات  "نتمتع  يقول:  ا�ساف  و 
مكعب  مرت  مليون   900 اىل  ت�سل 
و  ا�سرتجاعها  ميكن  التي  املياه  من 
الزراعة  يف  ال�ستعمالها  تطهريها 
ال  فعليا  املعاجلة  الكميات  ان  اال   ،
ي�ستغل  وال  مكعب  مرت   500 تتعدى 
مكعب  مرت  مليون   50 �سوى  منها 

ال�سقي". عمليات  يف 
تو�سيع  اىل  ب��راق��ي  ت��ط��رق  ك��م��ا 
 )2 ( مليوين  اىل  امل�سقية  امل�ساحات 
 1،4 حاليا  بلغت  ال��ت��ي  و  هكتار 

�سدد   ، جانبه  هكتار.من  مليون 
الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزي��ر 
بني  ما  الدائم  التن�سيق  �رشورة  على 
الغذائي  االأمن  حتدي  لرفع  القطاعني 
خا�سة  الريفية  التنمية  تفعيل  و 
ال�سحراوية. و  اجلبلية  الزراعة  منها 
هذا  يف  ع��م��اري  ال�سيد  ا���س��ار  و 
التي  املع�سالت  معظم  ان  االإط��ار 
طابع  "ذات  هي  القطاع  منها  يعاين 
التن�سيق  مقرتحا  عملياتي"  و  حملي 
"عمل  اجل  من  املحلية  االإدارات  مع 
منتجة  ع�رشية  فالحة  لتحقيق  ناجع 
ابرز  االإط��ار،  هذا  يف  مكثفة".و  و 
الذي  امل��اء  توفري  ���رشورة  ال��وزي��ر 
قطاع  يف  ا���س��ا���س��ي��ا  ع��ام��ال  ي��ع��د 
االأمثل  اال�ستغالل  اأهمية  و  الفالحة 
باعتماد  ذلك  و  املحدود،  املورد  لهذا 
هذه  برت�سيد  ت�سمح  حديثة  تقنيات 
اكد  املزارع.و  م�ستوى  على  الرثوة 
هذا  ا�ستغالل  و�سائل  اهم  ان  عماري 
اللجوء اىل  املورد تكمن يف �رشورة 
جمال  يف  خا�سة  امل�سرتجعة  املياه 
ان  اىل  م�سريا  املثمرة،  ال��زراع��ات 
حمطات  باإن�ساء  كبري  طلب  هناك 
البالد  غرب  يف  خا�سة  املياه  تطهري 
ال�سطحية  املياه  ا�ستغالل  عن  ف�سال 
م�ستجمعات  ن�����س��اء  اإ ط��ري��ق  ع��ن 
اجلبلية. املناطق  يف  خا�سة  املياه 
املحافظة  ب��ج��دوى  ال��وزي��ر  ون���وه 
اأ�ساليب  من  القدمي  امل��وروث  على 
ا�ستغالل  يف  تقليدية  من���اذج  و 
مبخطط  عماري  ذّكر  االأرا�سي.كما 
ال��رثوة  لتثمني  ا�سرتاتيجي  عمل 
و  اجل��ن��وب  م�ستوى  على  امل��ائ��ي��ة 
لزيادة  توقعات  مع  العليا  اله�ساب 
هذه  يف  الفالحية  اال�ستثمارات 

يتطلب  ما  الواردات  لرت�سيد  املناطق 
املياه.من  من  كبرية  كميات  توفري 
احلفر  من  الوزير  حذر  اأخ��رى  جهة 
اإىل  ت��وؤدي  التي  لالآبار  الع�سوائي 
طريقة   ": قائال  املائية  للموارد  هدر 
لدفرت  تخ�سع  ان  يجب  االآبار  احلفر 
يف  ت�ستغل  ان  يجب  حيث  ���رشوط 
التي  االأ�سا�سية  الفالحية  املواد  انتاج 
للمياه". كبري  ا�ستغالل  تتطلب  ال 
اىل  الوزير  تطرق  اآخ��ر،  جانب  من 
املعدات  ا�ستعمال  ت�سجيع  �رشورة 
تر�سيد  يف  ت�ساهم  التي  التقنيات  و 
ان  اىل  م�سريا   ، امل��ي��اه  ا�ستغالل 
م�ساعدات  تخ�س�س  التي  وزارت��ه 
هذا  �ستو�سع  للقطاع  كبرية  مالية 
و  امل��ع��دات  ���رشاء  لي�سمل  ال��دع��م 
ال�سقي  عمليات  لتكثيف  املحاور 
املناطق  و  ال�����س��ح��راء  يف  خا�سة 
القطاع  ان  اىل  ا�سار  اجلبلية.كما 
اأ�سا�سيا  �رشيكا  يعد  ال�سناعي 
املعدات  هذه  توفري  على  يعمل  حيث 

للمياه. اقت�سادي  ال�ستغالل 
املنتدب  ال��وزي��ر  ن��وه  ج��ان��ب��ه  م��ن 
و  ال�سحراوية  ب��ال��زراع��ة  املكلف 
ب�رشورة   ، �سحات  م��راد   ، اجلبلية 
م�ستوى  على  ميدانيا  العمل  تن�سيق 

املركزية. االإدارة  مع  الواليات 
ح�سد  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  ان��ه  ق��ال  و 
وزارة  دور  يكمن  املائية،  امل��وارد 
اإيجاد  و  بحث  يف  املائية  امل���وارد 
مقرتحا  املياه،  جللب  جديدة  تقنيات 
لتحديد  املياه  نقاط  خريطة  اإع��داد 
امل�ساحات  ب��ني  و  بينها  امل�سافة 
"حتى  الرعي  م�ساحات  و  الزراعية 
جيدا". ا�ستغالال  ا�ستغاللها  يت�سنى 
ق/و

بني وزارتي املوارد املائية والفلحة

اإن�ساء جلنة م�سرتكة مل�سح االأرا�سي لتزويدها بال�سقي التكميلي
ث����ارت دع���وة وزي���ر ال�����س��وؤون  اأ
بلمهدي  يو�سف  واالأوقاف  الدينية 
املواطنني  وحتذير  لتوعية  االأئمة 
دون  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  من 
تبعات  حول  اجلدل  اأخرى  تعليمات 
بع�س  واأن  خا�سة  االج��راء،  ه��ذا 
اإقامة  منعت  اال�سالمية  ال��دول 
كاإجراء  امل�ساجد  يف  اجلماعة  �سالة 
حني  يف  “كورونا”  �سد  احرتازي 
اأغلق احلرم املكي لفرتة موؤقتة وهو 
يف  مقد�سة  الأماكن  ال�سيء  نف�س 
ال�سدد،  هذا  واإيران.ويف  الفاتيكان 
التن�سيقية  ال��ع��ام  االأم���ني  دع��ا 
ال�سوؤون  وموظفي  االأئمة  الوطنية 
ال��دي��ن��ي��ة واالأوق����اف اجل��زائ��ري��ني 
ج���ل���ول ح��ج��ي��م��ي ال�����س��ل��ط��ات 
باملعطيات  االإمام  لتدعيم  الو�سية 
كورونا  فريو�س  ب�ساأن  ال�رشورية 
توعية  ع��ل��ى  للعمل  امل�ستجد 
م�سيفا:  بخ�سو�سه،  املواطنني 
اأكرث  �سحية  لفتوى  هنا  “نحتاج 
خا�سة  �رشعية  لفتوى  نحتاج  مما 
احل�سا�سة”.ورحب  الفرتة  هذه  يف 
ال�سوؤون  وزارة  بتعليمة  حجيمي 
حتذير  وجوب  بخ�سو�س  الدينية 
من  وتوعيتهم  للمواطنني  االإم��ام 
“نعمل وفق  قائال:  فريو�س كورونا 
وينفع  املجتمع  ينفع  ما  كل  قاعدة 
الوطن  بناء  اأ وباالأخ�س  الب�رشية 
االأ�ساليب  بكل  املقدمة  يف  فنحن 
ناجعة”.ويف  تكون  اأن  نتمنى  التي 
اإن كانت خطوة وزارة  تعليقه حول 
اأجل  من  كافية  الدينية  ال�سوؤون 
املتحدث  اأو�سح  املواطنني،  توعية 
االأماكن  اأكرث  من  تعد  امل�ساجد  باأن 

لهذا  املواطنون  بها  يرتبط  التي 
املواطن  بني  الو�سل  همزة  فهي 
اأم��ني  الو�سية.و�سدد  واجل��ه��ات 
دور  ب��اأن  ئ��م��ة  االأ تن�سيقية  ع��ام 
ورائ��د  فعال  دائ��م��ا  يبقى  االم��ام 
وهذا  لهم  ت�ستجيب  النا�س  واأن 
بق�سايا  املرتبطة  ال�سوؤون  كل  يف 
دائما  الدولة  باأن  يوؤكد  ما  الوطن، 
من  ال��ع��دي��د  يف  ئ��م��ة  ل��الأ حت��ت��اج 
اإقدام  حجيمي  الق�سايا.وا�ستبعد 
حظر  على  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
تنظيم  حتى  اأو  امل�ساجد  ال�سالة يف 
فيها  فردي  ب�سكل  ال�سالة  اأوقات 
كورونا  فريو�س  النت�سار  تفاديا 
واأن  خا�سة  اجلزائر،  يف  امل�ستجد 
لغاية  ي�سبح  مل  اجلزائر  يف  املر�س 
:”لكن  قائال  لي�ستدرك  وباء،  االآن 
فلكل  ذل��ك  ع��ن  االع���الن  مت  اإن 
االنت�سار  حديث”.واأدى  ح��ادث 
ال��ره��ي��ب ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف 
االإيرانية  الهيئة  اعالن  اإىل  ايران 
اإق��ام��ة  وق���ف  االأح���د  للم�ساجد 
اإ�سعار  حتى  اجلماعية  ال�سلوات 
فريو�س  انت�سار  م��ن  للحد  اآخ��ر 
امل�ساجد  اأبواب  اإن  وقالت  كورونا، 
ن�سف  ملدة  اأذان  كل  بعد  �ستفتح 
الفردية.يف  ال�سالة  الإقامة  �ساعة 
الفل�سطينية  ال�سلطات  تعمل  حني 
قبل  االأق�سى  امل�سجد  تعقيم  على 
علقت  باملقابل  اجل��م��ع��ة،  ���س��الة 
على  للعمرة  ال�سعودية  ال�سلطات 
مينع  اأخ��ر  بقرار  لتتبعه  امل�سلمني 
يف  القائمني  املواطنني  على  العمرة 

الداخل.
ق/و

قد�سية "كورونــــــــا" يخرق 
 اأماكن العبادة
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املرا�سلة  يف  النقابة  اأو�سحت 
الوالئية،  ملكاتبها  املوجهة 
من  اال�ستفادة  ���رشوط  اأن 
اأن  يف  تتمثل  القرو�س  هذه 
يف  منخرطا  امل�ستفيد  يكون 
لعمال  الوطني  االحت��اد  نقابة 
يجب  و  التكوين  و  الرتبية 
تقدمي بطاقة االنخراط، و دفع 
الت�سجيل  حلقوق  امل�ستفيد 
لدى  دينار   3000 ب�  املقدرة 
املكتب الوالئي الذي ي�ستفيد 
بينما  املبلغ  باملائة من   50 من 
ي�ستفيد  االأخ��رى  باملائة   50

منها املكتب الوطني.
من  اأن  »اأن��ب��اف«،  اأ�سافت  و 
ال�����رشوط ك��ذل��ك ملء  ب��ني 
طرف  من  موؤ�رشة  ا�ستمارة 
للم�ستفيد،  الوالئي  املكتب 
خا�س  �سجل  فتح  اىل  اإ�سافة 
ي�سجل  حيث  بالت�سجيالت 

امل�ستفيد،  لقب  و  ا�سم  فيه 
و  البلدية  العمل،  موؤ�س�سة 
على  يجب  كما  القر�س،  نوع 
لدى  امللف  يودع  ان  امل�ستفيد 
من  الوالئية  البنكية  الفروع 
اجلدول  امل�ستفيد ح�سب  طرف 

االتفاقية،  ن�س  م��ع  امل��رف��ق 
امل�ستفيد  على  اأن���ه  م���ربزة 
اأن  �سيارة  ل�رشاء  قر�س  من 
التجاري  الوكيل  من  يتقدم 
ال�سيارة  للتاأكد من توفر نوع 
الفاتورة  طلب  و  املطلوبة 

ملف  يف  تدرج  التي  االأولية 
عدم  حالة  يف  و  اال�ستفادة،  
الوالية  يف  بنكي  فرع  وجود 
يتم التقرب اإىل الفرع البنكي 

يف اقرب والية.

اأعلن االحتاد الوطني لعمال الرتبية والتكوين »اأنباف« عن متكني املوظفني يف قطاع الرتبية التابعني للنقابة, من قرو�ض 
بنكية, متكنهم من �سراء �سيارة اأو بناء منزل, و ذلك بناء على االتفاقية املربمة بني االحتاد و بنك الربكة.

جراد يدعو اإىل التجُند لتجاوز  تطبيقا للتفاقية املربمة بني »اأنباف« وبنك "الربكة"
االأزمة

العزيز  عبد  االأول،  الوزير  دعا 
التجند  اإىل  االأطراف  كافة  جراد 
التي  “االأزمة  م��ن  ل��ل��خ��روج 
االأبعاد”  “املتعددة  ب�  و�سفها 
الوطنية،  ال�ساحة  ت�سهدها  التي 
الفعالة  امل�ساركة   خ��الل  م��ن 
وجه  وعلى  ال�سعبية  للحركة 
الثقيلة  املهمة  يف  اخل�سو�س 
متجددة.و  دولة  بناء  يف  املتمثلة 
االأكرث  من  “�سيكون  جراد:  قال 
املطلبية  نزعة  تخفيف  حكمة 
للطريق  فيه  املبالغ  االحتالل  و 
يف  �سوى  يزيد  ال  ال��ذي  العام 
تقدمي  دون  احلايل  الو�سع  تاأزمي 
امل�ساكل  ملختلف  ملمو�سة  حلول 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا امل��واط��ن��ون و 
الرئي�س  باأن  م�سريا  املواطنات”، 
م�سار  ب��اإر���س��اء  “تعهد  ت��ب��ون 
بقاعدة  جديدة  جمهورية  بناء 
�سفافية  ت��ك��ر���س  د���س��ت��وري��ة 
دمي��وق��راط��ي��ة  و  االن��ت��خ��اب��ات 
مدين  وجمتمع  حقيقية  ت�ساركية 
و  ممثلة  �سيا�سية  وطبقة  قوي 

وم�سوؤولة”. حرة  �سحافة 
احلكمة  “اإن  املتحدث  اأ�ساف  و 
احلية  القوى  جتند  و  التفهم  و 
الوحيد  ال�سبيل  ��ث��ل  متمُ ل��الأم��ة 
اأجل  من  هادئا  حال  يتيح  ال��ذي 
�سيا�سية  اأزمة  من  خروج  �سمان 

مل  اجتماعية  و  اقت�سادية  و 
كل  وا�ستبعاد  مثيل  لها  ي�سبق 
لن  التي  املف�سوحة  التالعبات 
هذا  ب��ن��اء  اأ تق�سيم  من  تتمكن 
باللحمة  امل�سا�س  ال  و  البلد 

اجلزائري”. لل�سعب  الوطنية 
االأول  ال��وزي��ر  ا�ست�سهد  و 
 22 يف  املندلع  ال�سعبي  باحلراك 
ال  عملية  يف  بداأ  “الذي  فيفريي 
جديدة  جزائر  لبناء  فيها  رجعة 
وممار�سات  نظام  مع  قطيعة  يف 
نف�س  يف  م��ت��اب��ع��ا  املا�سي”، 
التي  احلكومة  اأن  “كما  ال�سياق: 
جعلت  ت��ب��ون  الرئي�س  عينها 
ه��ذا  مل��ط��ال��ب  ام���ت���دادا  عملها 
و  مرافقة  بف�سل  املنقذ  احل��راك 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  حماية 
بخ�سو�س  االأمن”.و  م�سالح  و 
متر  ال���ذي  ال�����س��ع��ب  ال��و���س��ع 
ال�سعيدين  على  اجل��زائ��ر  ب��ه 
�سدد  واالجتماعي،  االقت�سادي 
ت�سافر  على  جراد  العزيز  عبد 
لتجاوز  االأط����راف  ك��ل  ج��ه��ود 
الرغم  “على  م��ردف��ا  االأزم����ة، 
الدولة  بناء  مهمة  �سعوبة  من 
اإليها  يتطلع  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة 
ملك  اجل��زائ��ر  ك��ون  بلدنا  ب��ن��اء  اأ

. ” للجميع
ق/و

وزير الداخلية يتهم الداعني لت�سعيد 
احلراك مبحاولة تهدمي البلد

اجلماعات  و  الداخلية  وزير  �سدد 
رئي�س  باأن  بلوجود،  املحلية كمال 
تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 
بالتطبيق  انتخابه  بعد  ال��ت��زم 
لفت  و  احلراك،  به  جاء  ملا  الفعلي 
املرتقبة  الد�ستورية  املراجعة  اإىل 
االأم��ن.و  و  اال�ستقرار  وع��ودة 
اإىل  له  زيارة  خالل  بلجود  قال 
هذه  “اغتنم  ب�سكرة:  والي���ة 
بع�س  هناك  اإن  الأقول  الفر�سة 

اأن  يريدون  و  يعملون  العنا�رش 
و  احلراك  اإليه  و�سل  ما  يحطموا 
اجلمعة  ويوم  بالثالثاء  يخرجون 
ي���ام  اأ ع��ن  يتكلمون  وال��ي��وم 
هوؤالء   ” الوزير:  اأخرى”.وتابع 
تهدمي  وه��ي  ن��واي��ا  لهم  النا�س 
ال�سنوات  اإىل  الرجوع  و  البالد 
البالد  اإدخال  يريدون  و  املا�سية 

امل�ساكل”. يف 
ق/و

كمال  ال��ت��ج��ارة   وزي��ر  اأك��د 
زي��ادة  ���رشورة  على  رزي��ق 
ع��دد امل��خ��اب��ر امل��ع��ت��م��دة يف 
احل�سا�سة  القطاعات  خمتلف 
امل�ستوردة  املنتوجات  ملراقبة 
للخارج،  الت�سدير  ت�سجيع  و 
ح�����س��ب م���ا اف����اد ب���ه ب��ي��ان 

الوزارة.

العام  باملدير  و خالل اجتماعه 
لالعتماد  اجلزائرية  للهيئة 
"اجل�������رياك"، ن����ور ال��دي��ن 
ان  الوزير اىل  ا�سار  بودي�سة، 
�رشعت  قد  الوزارية  دائرته 
مع  بالتن�سيق  ال��ع��م��ل  يف 
النظر  الإع��ادة  قطاعات  عدة 
يف  الت�رشيعية  املنظومة  يف 

اعادة  �رشورة  كذا  و  اجلزائر 
العمومية  للمخابر  االعتبار 
اخلا�س  القطاع  اق�ساء  دون 
املعتمدة  املخابر  عدد  لزيادة 
ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
املنتوجات  ملراقبة  احل�سا�سة 
ت�سجيع  و  امل�������س���ت���وردة 

للخارج. الت�سدير 

حر�سه  رزي��ق  د  ذك��ر  كما 
يف  ال��رق��اب��ة  ت�سديد  ع��ل��ى 
الغذائية  ال�سناعات  جمال 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��خ��اب��ر 
القطاعات  كل  يف  املوجودة 
على  التاأكيد  م��ع  االخ���رى، 
الوطنية  الوكالة  اإن�ساء  اأهمية 
اقرب  يف  الغذائية  لل�سحة 
دورها  ينطوي  التي  االآج��ال 
التاأكد  و  امل�ستهلك  حماية  يف 
و  املنتج  املنتوج  نوعية  من 
وفق  اخل��ارج  من  امل�ستورد 
املتعامل  ال�سحية  املعايري 
االجتماع،  خالل  دوليا.و  بها 
للوزير  بودي�سة  ال�سيد  قدم 
الهيئة  ع��ن  ك��ام��ال  عر�سا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��و���س��ع��ي��ة  و 
ا�سافة  املعتمدة،  للمخابر 
يف  الهيئة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
�سل�سلة  تو�سيع  و  تطوير 
امل��خ��اب��ر ح�����س��ب امل��ع��اي��ري 

الدولية.
ق/و

يف خمتلف القطاعات احل�سا�سة

�سرورة زيادة عدد املخابر املعتمدة ملراقبة املنتوجات

�سيناتورات االأفلن يتمردون
 على قيادة احلزب

عقدته  التي  االجتماع  اأف�سى 
جبهة  حلزب  الربملانية  الكتلة 
االأمة  مبجل�س  الوطني  التحرير 
النتخابات  مر�سح  تقدمي  اإىل 
ما  ال��د���س��ت��وري  امل��ج��ل�����س 
الذي  االت��ف��اق  رف�س  يعني 
قيادة  مع  احلزب  قيادة  اأبرمته 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
االرن��دي  بدعم  القا�سي  و 
املجل�س  يف  االف��الن  ملر�سح 
دعم  مقابل  الوطني  ال�سعبي 
يف  االرن��دي  ملر�سح  االف��الن 

االأمة. جمل�س 
موؤكدة   معلومات   ح�سب  و 
اإىل  اأف�سى  االج��ت��م��اع  ف��اإن 

ات���ف���اق ب���ني ���س��ي��ن��ات��ورات 
االنتخابات  تكون  االأف���الن 
الكتل  تقدم  اأن  و  مفتوحة 
االف��الن  ال��ث��الث،  الربملانية 
الرئا�سي  والثلث  االرن���دي 
ال�سندوق  ليبقى  مر�سحيها 
هو الفي�سل.و يف هذا ال�سياق  
الربملانية  الكتلة  ���رشع��ت 
الوطني   التحرير  جبهة  حلزب 
الراغبني  ملفات  ا�ستقبال  يف 
املجل�س  لع�سوية  الرت�سح  يف 
و�سل  ال��ذي  و  الد�ستوري 
ثالثة  االأ�سطر  هذه   كتابة  حلد 

. �سحني مرت
ق/و

ق��ان��ون  م�����رشوع  ت�سمن 
التمييز  من  بالوقاية  يتعلق 
و  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب  و 
ف�سلة  يف  م��ك��اف��ح��ت��ه��م��ا 
اجلزائرية  االأحكام  اخلام�س 
هذا  مرتكبي  تواجه  التي 
اجلرائم.وتن�س  من  النوع 
باأنه  امل�رشوع  من   30 املادة 
التمييز  على  باحلب�س  يعاقب 
باحلب�س  الكراهية  خطاب  و 
�سنوات   3 اإىل  اأ�سهر   6 من 
دينار  األف   60 من  بغرامة  و 

دينار. األف   300 اإىل 
ح�سب  العقوبة  ترتفع  و 
و  التمييز  على     31 امل��ادة 
باحلب�س  الكراهية  خطاب 
���س��ن��وات   5 اإىل  ���س��ن��ت��ني 
طفال  ال�سحية  ك���ان  اإذا 
اجلرمية  ارت��ك��اب  �سهل  اأو 
عن  الناجتة  ال�سحية  حالة 
اأو  اإع��اق��ت��ه��ا  اأو  مر�سها 
العقلي،  اأو  البدين  عجزها 
ملرتكب  ك��ان  اإذا  كذلك  و 
ال��ف��ع��ل ���س��ل��ط��ة ق��ان��ون��ي��ة 

ال�سحية  على  فعلية  اأو 
وظيفته  نفوذ  ا�ستغل  اأو 
ذا  اإ و  اجل��رمي��ة،  ارت��ك��اب  يف 
با�ستعمال  اجلرمية  ارتكبت 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات االإع����الم 

واالت�سال.
 5 اإىل   2 م��ن  يعاقب  كما 
اأو  ي�سيد  من  كل  �سنوات 
و�سيلة  باأي  ميول  اأو  ي�سجع 
اأو  اجلمعيات  اأو  االأن�سطة 
اجلماعات  اأو  التنظيمات 
ال���ت���ي ت���دع���و ل��ل��ت��م��ي��ي��ز 

نف�س  وه���ي  وال��ك��راه��ي��ة 
كل  تنتظر  التي  العقوبة 
باع  اأو  �سنع  اأو  اأنتج  من 
للتداول  اأو  للبيع  عر�س  اأو 
اأو  ب�����س��ائ��ع  اأو  م��ن��ت��ج��ات 
اأي  اأو  اأفالن  اأو  ت�سجيالت 
�سكال  حتمل  اأخرى  و�سيلة 
من  التي  التعبري  اأ�سكال  من 
اإىل ارتكاب  اأن توؤدي  �ساأنها 
يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم 

القانون.
ق/و

عقوبات ت�سل اىل 5 �سنوات حب�سا للمحر�سني على الكراهية
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الدعوة اإىل ترقية االإدماج املهني خلريجات 
اجلامعات بورقلة 

علي حممد 
------------------

واأك�����دت م��ت��دخ��الت م��ن داخ��ل 
اللقاء  ه��ذا  يف  وخ��ارج��ه  ال��وط��ن 
دعم  برنامج  اإط��ار  يف  نظم  ال��ذي 
وامل��وؤه��الت  والت�سغيل  التكوين 
جامعة  اأ�سغاله  واحت�سنت  ف��اق(  )اآ
ق��ا���س��دي م��رب��اح ع��ل��ى ����رشورة 
اجلامعات  خلريجات  حظوظ  منح 
دم��اج  االإ فر�س  وتو�سيع  وحت�سني 
ه����داف  امل��ه��ن��ي ل��ه��ن وجت�����س��ي��د اأ
واعتماد  اجلامعة-موؤ�س�سة،  عالقة 
لهن  يتيح  مبا  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ 

االقت�سادية.  احلياة  يف  امل�ساهمة 
اخلبرية  تطرقت  اجل��ان��ب  ه��ذا  ويف 
مقايل  تيل  احل��ق��وق  يف  ال��دول��ي��ة 
العنا�رش  و  املفاهيم  اإىل  �سبانيا(  )اإ
بتح�سني  يتعلق  فيما  �سا�سية،  االأ
اجلامعات  خلريجات  املهني  االإدماج 
الفر�س  تكافوؤ  لية  اآ جت�سيد  كيفية  و 

اجلامعة-موؤ�س�سة. مقاربة  �سمن 
ال�سياق  ذات  يف  اأي�سا  ب���رزت  واأ
جديدة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  اأهمية 
املهنية  احل��ي��اة  يف  امل���راأة  دم���اج  الإ
ترب�س  و  تكوين  توفري  خالل  من 
الكت�ساب  ومرافقتها  لها  نوعي 
اإىل  ال��ول��وج  م��ن  متكنها  م��ه��ارات 
موؤ�س�سات  ن�ساء  اإ و  ال�سغل  عامل 

متو�سطة. اأو  �سغرية 
يتعني  ن��ه  اأ الدولية  اخلبرية  وت��رى 
ة  للمراأ مالئمة  عمل  بيئة  توفري 
ومنحها  وقدراتها  مواهبها  براز  الإ
خمتلف  م��ن  حمايتها  و  حقوقها 
ميكن  ال��ت��ي  "التمييز"  ���س��ك��ال  اأ
ممار�ستها  خ��الل  لها  تتعر�س  اأن 

املهني. لن�ساطها 
العوائق  تيل  ال�سيدة  وا�ستعر�ست 
وك��ذا  وغ��ريه��ا(  )ثقافية  العديدة 
خريجات  تواجهها  التي  التحديات 
بالبحث  منه  تعلق  ما  �سيما  اجلامعة، 
جم���االت  يف  ع��م��ل  ف��ر���س  ع���ن 
يف  رغبتهن  اأي�سا  و  درا�ساتهن 
التي  التخ�س�سات  ببع�س  العمل 
كما  البع�س،  راأي  ح�سب  تظل 

بالرجل. فقط  خا�سة  قالت، 
يف  الباحثة  تطرقت  جهتها  وم��ن 

مونية  الن�سائية  املقاوالت  جمال 
لة  م�ساأ اإىل  ورقلة(  )جامعة  �سالمي 
ة  املراأ اأمام  االقت�سادية  فاق  االآ فتح 
يف  دورها  براز  اإ اأهمية  و  اجلزائرية  
للبالد  االقت�سادية  التنمية  حتقيق 
احل��ي��اة  يف  م�ساركتها  ي�����س��ا  اأ و 

. �سية ل�سيا ا
اأن  اللقاء  خ��الل  املتدخلة  واأك��دت 
امل�ساركة  باإمكانها  املقاولة  ة  امل��راأ
و  االقت�سادية  التنمية  يف  الفعالة 
املجاالت  كل  ولوجها  و  االجتماعية 
على  اأ���س��اف��ت،  كما  ق���ادرة،  وه��ي 

املهنية. العوائق  لكافة  الت�سدي 
تكرمي  امللتقى  هذا  هام�س  على  ومت 
م�سابقة  يف  وائ����ل  االأ ال��ف��ائ��زي��ن 
)�سعارات  بداعي  اإ م�رشوع  اأح�سن 
من  لطلبة  حت�سي�سية(  وح��م��الت 
يف  وه��ذا  مرباح  قا�سدي  جامعة 

بني  الفر�س  تكافوؤ  تعزيز  اإط��ار 
اجلامعيني. الطلبة 

اإطار  يف  "اآفاق"  برنامج  ويندرج 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل���زائ���ر واالحت���اد 
دعم  اإىل  يهدف  ال��ذي  االأوروب���ي 
و  الت�سغيل  و  التكوين  تكييف 
البحث  ت��ث��م��ني  وك���ذا  امل���وؤه���الت 
�سمان  و  امل��ق��اوالت��ي��ة  و  العلمي 
خالل  م��ن  الت�سغيل  و  ال��ت��دري��ب 
ال�سباب  لتدريب  املوؤ�س�سات  تدعيم 

ال�سغل. �سوق  يف  اإدماجهم  و 
"اآفاق"  برنامج  تنفيذ  فاإن  �سارة  لالإ
و    2018 �سنة  انطلق  ق��د  ك��ان 
حيث  مكونات،  ثالثة  من  يتكون 
منوذجية  جامعات  ثالث  اختيار  مت 
)اجل��زائ��ر  الوطني  امل�ستوى  على 
ورق��ل��ة(،  و  وه���ران  و  العا�سمة 
الثالث  املكون  بتطبيق  يتعلق  فيما 
املوؤ�س�سات  بني  )التقارب  للربنامج 

. واجلامعة(
اجلامعات  لدعم  الربنامج  يهدف  و 
يف  تاأخذ  تكوين  عرو�س  تقدمي  يف 
العمل   �سوق  احتياجات  االعتبار 
و  املوؤ�س�سات  دور  تعزيز  اأي�سا  و 
عملية  يف  االقت�سادية  القطاعات 
اإدماج  و  اجلامعي  و  املهني  التكوين 
خالل  من  املهنية  احلياة  يف  ال�سباب 
عدة  يف  اجل��ام��ع��ة  ق���درات  تعزيز 

دين. ميا

املهني خلريجات اجلامعات  االإدماج  اإىل �سرورة ترقية  بورقلة  الفر�ض نظم  تكافوؤ  م�ساألة  ملتقى حول  م�ساركات يف  دعت 
الفر�ض. تكافوؤ  قاعدة  على 

الفر�ض تكافوؤ  م�ساألة  حول  ملتقى  يف 

تدفق كبري  "حول   2020 "�سفاء  ميداين  مترين  نفذ 
اجلهوي  الع�سكري  امل�ست�سفى  على  للجرحى 
)ن- الثالثة  الع�سكرية  بالناحية  بب�سار  اجلامعي 
بودغن  مطار  الطرق  مفرتق  من  مقربة  على  ع3( 
بلدة  اإىل  املوؤدي  والطريق  بب�سار  لطفي  علي  بن 
.ويفرت�س  لوحظ  ح�سبما   ، ب�سار(  )�سمال  حلمر 
���رشف  اأ ال��ذي  التمرين  ه��ذا  �سيناريو  ملخ�س 
الناحية  قائد  م�سطفى  �سماعيلي  اللواء  عليه 
ظروف  ويف  الطبيعة  يف  ونفذ  الثالثة  الع�سكرية 
بينهم  من  راكبا   60 تقل  حافلة  للواقع  م�سابهة 
متجهني  كانوا  اأجنبية  جن�سيات  من  راكبا   30
مدر�سة  من  بعيد  غري  تنقلب  اأن  قبل  املدينة  نحو 
عديد  عن  اأ�سفر  الذي  احلادث  هذا  �سبال.واأمام  االأ
بينهم  م��ن  جريحا  خم�سني  وح��وايل  الوفيات 
وبالنظر  االأجانب،  من  وعديد  خطرية  اإ�سابات 
ب�سار  وايل  اأطلق  �ستثنائي،  االإ الو�سع  هذا  اإىل 
تدخل  وطلب  النجدة،  وتنظيم  التدخل  خمطط 
الطلب،  هذا  .وعقب  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
بتفعيل  الثالثة  الع�سكرية  الناحية  قائد  ق��ام 
نائبه،  يرتاأ�سها  التي  اجلهوية  االأزم���ة  خلية 
الكوارث  يف  التدخل  خمطط  تفعيل  مت  حيث 
واإج��الء  ن��ق��اذ  االإ ب��رت��وك��والت  تنظيم  اأج��ل  م��ن 
الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل  احل���ادث  �سحايا 
التدخل  خمطط  بب�سار.ويكمل  اجلامعي  اجلهوي 
التدخل  خمطط  يف  املقرر  اجلهاز  الكوارث  يف 
مكيف  ه��و  وال���ذي  ل��ل��والي��ة  ال��ن��ج��دة  وتنظيم 
نائب  حم���دود.ووج���ه  ث��ر  ب��اأ ال��ك��ارث��ة  ه��ذه  م��ع 
يرتاأ�س  ال��ذي  الثالثة  الع�سكرية  الناحية  قائد 
م�سوؤويل  اإىل  تعليمات  اجلهوية  االأزم��ة  خلية 

للتدخل  اجلامعي  اجلهوي  الع�سكري  امل�ست�سفى 
للحماية  املحلية  املديرية  مع  بالتن�سيق  بفعالية 
بال�سحايا. ف�����س��ل  اأ تكفل  اأج��ل  م��ن  امل��دن��ي��ة 
هو  م��ا  وف��ق  نفذ  ال��ت��ي  التمرين  ه��ذا  وي��ه��دف 
بو�ساحة  للعميد  امليداين  االإ�رشاف  وحتت  متوقع 
الع�سكرية  الناحية  اأرك��ان  رئي�س  الغني  عبد 
املدير  احلميد  عبد  مو�ساوي  والعميد  الثالثة 
اجلامعي  اجلهوي  الع�سكري  للم�ست�سفى  العام 
ال�سحية  م�سالح  م�ستخدمي  توعية  اإىل  بب�سار 
احلوادث  ب�سحايا  التكفل  بخ�سو�س  الع�سكرية 
باالإ�سافة  االإ�ستعجالية،  احلاالت  اأو  والكوارث 
حوادث   " نوع  من  احل��وادث  حول  التدرب  اإىل 
خمتلف  ن�����رش  تنفيذ  العامة".ومت  ال��ط��رق��ات 
االإ�ستعجايل  للمخطط  احل�سا�سة  املكونات 
مت  حيث  "�سفاء2020"،  اجلرحى  تدفق  الإج��الء 
اجلامعي  اجلهوي  الع�سكري  امل�ست�سفى  تزويد 
له  ي�سمح  الذي  الكربى  االأزمات  حالة  يف  بجهاز 
الب�رشية  الو�سائل  خمتلف  فوري  ب�سكل  بتجنيد 
لل�سحايا،  كبري  تدفق  ملواجهة  واللوجي�ستية 
الع�سكري  للم�ست�سفى  العام  املدير  اأو�سح  كما 

. احلميد  عبد  مو�ساوي  العميد  اجلامعي  اجلهوي 
ف��ع��ال  االأ ردود  ب��اك��ت�����س��اب  م���ر  االأ يتعلق  و 
الطبية  امل�سالح  م�سوؤويل  خمتلف  لدى  الالزمة 
اجلامعي،  اجل��ه��وي  الع�سكري  بامل�ست�سفى 
يف  منهم  واح��د  لكل  اأفعالهم  ردود  وتفعيل 
خدمات  حت�سني  و  تخ�س�سه  و  اخت�سا�سه  جمال 
اختبار  و  االإ�ستعجالية  احل���االت  يف  ن��ق��اذ  االإ
خدمات  ت��دخ��الت  حالة  يف  االإ�ستجابة  ط��رق 
االإ�ستعجاالت  و  الطبية  ال��ط��وارئ  م�ساعدة 

اجلراحية  الطبية 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى 
ال���ع�������س���ك���ري 
اجلامعي. اجلهوي 
ك���م���ا ي��ت��وخ��ى 
ي�����س��ا اخ��ت��ب��ار  اأ
م���دى ف��ع��ال��ي��ة و 
اخلدمات  ا�ستجابة 
���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة  االإ
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االإحتياجات  تقييم 
االإ�����س����اف����ي����ة 
وال����و�����س����ائ����ل 
ال�����������رشوري�����ة 
ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى 
مل���واج���ه���ة م��ث��ل 
ه���ذه االأو����س���اع 
تي  ياأ و . ملحتملة ا
خمطط  ت��ط��ب��ي��ق 
 "2020 "�سفاء 
بني  م���ن  ي�����س��ا  اأ
ه����������داف ه���ذا  اأ
ال��ت��م��ري��ن ال���ذي 
اإط��ار  يف  ي��ن��درج 
ال��ت��ح�����س��ريات 
ف���راد  الأ القتالية 
الوطني  اجل��ي�����س 

. ل�سعبي ا
ق/ج

 حول تدفق كبري للجرحى على امل�ست�سفى الع�سكري

تنفيذ مترين ميداين "�سفاء 2020 " بب�سار

  يف اإطار االحتفال بعيد املراأة 

تنظيم تظاهرات ومعار�ض وتكرميات 
بتقرت 

وعود ال�سلطات يف الت�سدي لبارونات العقار - بح�سبهم- يف مهب الريح 

ورثة جمول �سامل بورقلة تنا�سد رئي�ض 
اجلمهورية التدخل

مار�س   8 ة  للمراأ العاملي  اليوم  يف 
جميع  يف  االح���ت���ف���االت  ع��ّم��ت 
تقرت  داري��ة  االإ املقاطعة  بلديات 
عديد  ���س��ط��رت  ح��ي��ث   ، وق��راه��ا 
و  جم��االت��ه��ا  مبختلف  اجل��م��ع��ي��ات 
ب��رام��ج  ال�سبانية  ���س�����س��ات  امل��وؤ
ميزتها  اأين  املنا�سبة  الإحياء  ثرية 
غ��رار  ع��ل��ى  خمتلفة  ت��ظ��اه��رات 
براز دورها  ة واإ بداعات املراأ عر�س اإ
اإىل  اإ���س��اف��ة   ، باملجتمع  الفعال 
والزيارات  واخلرجات  التكرميات 
حيث  الوجهات.  ملختلف  امليدانية 
عبد  املجاهد  ال�سباب  دار  نظمت 
تظاهرة  بتما�سني  التجاين  احلميد 
و  احلرفيات  عر�ست  اذ  للمنا�سبة 
به  جادت  ما  اأجمل  الدار  اطارات 
ثالثة  م��دار  على  وذل��ك  ناملهن  اأ
فيه  كان  والذي   ، املعر�س  من  يام  اأ
احلرفية  املنتجات  ملختلف  عر�س 
التقليدية  التجميل  مواد  غرار  على 
ة  للمراأ املوجهة  والزينة  والطبيعية 
اإ�سافة   ، االأواين  و  احللويات  و 
والتي  التقليدية  لب�سة  االأ اإىل 

وجتهيزات  بقوة،  حا�رشة  كانت 
ال��ع��رائ�����س ك��ال��ط��رز وم��ع��ار���س 
ذلك  غري  اإىل  واحللويات  للطبخ 
بداع  اإ من  االأخرى  الن�ساطات  من 
باالإ�سافة   ، امل�ساركات  الن�ساء 
و  امل��رط��ب��ات  ور���س��ة  تنظيم  اإىل 
يف  م�سابقة  و   ، للمملحات  اأخرى 
ويف   ، املحكوك  التقليدي  الطبق 
يف  دورة  تقدمي  مت  املنا�سبة  ذات 
 " �سعار  حتت  الكرمي  القراآن  تدبر 
"..ونظمت  القراآن  يتدبرون  ف��ال  اأ
العاملي  ال��ي��وم  خ��الل  اجلهة  ذات 
لل�سعر  �سعرية  اأم�سية  ة  للمراأ
من  جمموعة  مب�ساركة  الن�سوي 
من  اأ�سعارها  تنوعت  اأين  الن�ساء 
املجاهدة  ة  املراأ حق  يف  �سعر  بينها 
متا�سني  على  املحافظة  حول  و�سعر 
م��ن ال�����س��ق��اق��ات و���س��ع��ر ح��ول 
وزع��ت  ي��ن  اأ بحفل  وختمت  غ��زة 
خمتلف  يف  الفائزات  على  اجلوائز 
الن�ساء  لبع�س  وتكرمي  امل�سابقات 

.. املجتمع  يف  الفاعالت 
التجاين  ن-ق- 

ت��ع��ال��ت اأ����س���وات ورث���ة جم��ول 
بالتدخل  للمطالبة   ، بورقلة  �سامل 
اجلمهورية  لرئي�س  ال�سخ�سي 
 ، الن�سافهم  ت��ب��ون  املجيد  عبد 
بالتعدي  و���س��ف��ه��وه  م��ا  ب�سبب 
اخلوا�س  طرف  من  اأرا�سيهم  على 
امل��ربر  غ��ري  التواطئ  ع��ن  ناهيك 
لهم  ال��ذي��ن  امل�����س��وؤول��ني  لبع�س 
���س��ل��ة م��ب��ا���رشة 
وغ����ري م��ب��ا���رشة 
ب���امل���ع���ت���دي���ن 

. بح�سبهم .
ن������ا�������س������دت 
ورث�������ة جم���ول 
����س���امل رئ��ي�����س 
عبد  اجلمهورية 
امل���ج���ي���د ت��ب��ون 
االول  ال��ق��ا���س��ي 
اأجل  من  بالبالد 
ال���ت���دخ���ل ل���دى 
الوزير  م�سالح 
ع��ب��د  االأول 
ال���ع���زي���ز ج���راد 
الداخلية  ووزي��ر 
اجل���م���اع���ات  و 
امل��ح��ل��ي��ة ك��م��ال 
م��ن   ، ب���ل���ج���ود 
حل  اي��ج��اد  اأج���ل 
حيث   ، مل�سكلتهم 
مي��ل��ك��ون ع��ق��ارا  
اأر�س  عن  عبارة 
عتبة  �سعيد  بحي 
ال��ت��اب��ع اداري����ا 
ل��ب��ل��دي��ة ورق��ل��ة 
عن  مت��ل��ك��ي��ه��ا  مت 
االإرث  ط���ري���ق 
ب���ع���ق���ود ث��اب��ت��ة 
ال�سادرة  التاريخ 

م��ن امل��ح��ك��م��ة ال�����رشع��ي��ة ان���ذاك 
قانونية  حجية  ذات  عقود  وه��ي 
بعرة  �ستاذ  االأ مكتب  عند  وموثقة 
يف  املوؤرخة   11/53 رقم  بالوادي 
ب��ادارة  امل�سجلة   04/1953 /  24
27/05- يف  بب�سكرة  الت�سجيل 
احلكم  افراغ  فيه  مت  والذي   1953
بتاريخ  ال�����س��ادر   51-47 رق��م 
اي��داع  مت  ي��ن  اأ  ،  23-10-1947
م��ل��ف ل���دى امل��دي��ري��ة ال��والئ��ي��ة 
اأن  قبل   ، بورقلة  االرا�سي  مل�سح 
و  ال�سطو  بعملية  الورثة  يتفاجئ 
اأ�سخا�س  طرف  من   ، اال�ستيالء 
املحلية  ال�سلطة  يف  ن��ف��وذ  لهم 
مرا�سلة  مت   ، الورثة،  يدعي  مثلما 
والية  وايل  الفارط  ال�سهر  خالل 
مل�سح  اجلهوية  واملديرية  ورقلة 
االب��واب  �سدت  ي��ن  اأ  ، االأرا���س��ي 
ق��ول��ه��م،  ب��ح�����س��ب  وج��وه��ه��م  يف 
امل�سكل  م��ن  امل��ت�����رشرون  ليجد 
اللجوء  حتمية  اأمام  نف�سهم  اأ القائم 
ق�سائية  دع��وى  ب��رف��ع  للق�ساء 
االأ�سخا�س  اأح��د  �سد  م�ستعجلة 
ب��دوره  ال���ذي   ، ن��ف��وذ  ل��ه  ال���ذي 
وعلى  رخ�سة  ب��دون  للبناء  جل��اأ 
ال�سلطات  م��ن  وم�سمع  م���راأى 
حلد  �ساكنا  حترك  مل  التي  املحلية 
هكذا  مثل   ، االأ�سطر  هاته  كتابة 
املعتدين  �سهية  فتحت  جت��اوزات 
عليها  باال�ستيالء  الغري  ملك  على 

. دون وجه حق 
بالوالية  االأول  الرجل  تاأكيد  رغم 
دارة  االإ جمل�س  رئي�س  ب�سفته 
للت�سدي  با�ستعداده  العقار  على 
ت�سول  من  لكل  القانون  قوة  با�سم 
املمتلكات  على  التعدي  نف�سه  له 

. واخلا�سة  العمومية 
فا�سل بن  يو�سف 

جمعية ال�سفا والنية 
حتي عيد املراأة 

بتيميمون بحفل بهيج
لرتقية  والنية  ال�سفا  جمعية  نظمت 
على  ف��ن��ي��ا   ح��ف��ال  وال��ط��ف��ل  ة  امل����راأ
ال�رشف  �سيوف  و  احل�سور  ���رشف 
الهواء  مب�رشح   . االط��ف��ال  وع��ائ��الت 
واالحتفال  تزامنا  بتيميمون  الطلق 
مع  بالتن�سيق  وه���ذا  ة  امل����راأ بعيد 
رو����س���ة امل��ع��ل��م��ة ���س��ل��ي��م��ة ل��دع��م 
ن�ساطات  احلفل  �سهد  حيث   ، االأطفال 
نا�سيد  واأ م�رشحية  عرو�سا  متنوعة  
ة  املراأ عيد  مبنا�سبة  تثقيفية  تعليمية 
�سالت  و  مع  للح�سور  وم�سابقات 
فرقة  ل��ق��اء  اإ م��ن  خمتلفة  ن�����س��ادي��ة  اإ
جمموعة  تكرمي  مت   اي��ن   ، ن�سادية  اإ
اجلمعية  يف  الفاعالت  الن�ساء  م��ن 
للرباعم  تخرج  �سهادات  تقدمي  مت  كما 
تكرمي  وكذا  الرو�سة  من  املتخرجني 
ن�ساطات  اختتمت  و  الدعم.  ط��الب 
ميمو  للمهرج  مميز  بعر�س  احل��ف��ل 
اجلميع  انتظاره  يف  كان  الذي  املبدع 
االأطفال  و���رشور  بهجة  من  وزاد    ،

. ئالتهم وعا
اغالدي العزيز  عبد 
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جملة من االن�سغاالت ُينتظر التكفل بها

ي�سني حممد 
---------------- 

بلدية  ت�سهد  ذاته،  ال�سياق  ويف 
البلديات  اإح��دى  الطريفاوي، 
ال��وادي،  والي��ة  ���رشق  الواقعة 
رغ����م امل���ج���ه���ودات اجل���ب���ارة 
املحلية  املجال�س  تبذلها  التي 
�سوؤونها  ت�سيري  على  املتعاقبة 
العمل  اإىل  منها  �سعيا  املحلية، 
حالة  من  املنطقة  اإخ��راج  على 
ال���رك���ود ال��ت��ن��م��وي، ب��ال��ت��ايل 
التنمية  م�ساريع  بعث  اإع���ادة 
خا�سة  ال�سكان،  لفائدة  املعطلة 
للعديد  اال�ستجابة  مع  ال�سباب، 
التي  واالن�سغاالت  امل�ساكل  من 
وال  عام،  ب�سكل  القاطنني  اأرقت 
ثارتها  اإ رغ��م  مطروحة  زال��ت 

مرات. عدة 
يعاين  االن�سغاالت  م��ن  جملة 
م��ن��ه��ا امل���واط���ن���ون، ال���س��ي��م��ا 
ال�����س��ب��اب م��ن��ه��م، وط��ال��ب��وا 
بتداركها  امل�سوؤولة  ال�سلطات 
من  املمكنة.  االآج��ال  ق��رب  اأ يف 
املطروحة،  املعوقات  ه��ذه  ب��ني 
الريا�سية  املرافق  باإجناز  طالبوا 
لفائدة  الرتفيهية  والف�ساءات 
تكون  واالأط���ف���ال،  ال�����س��ب��اب 
اأوقاتهم  لق�ساء  لهم  مق�سدا 
مم��ار���س��ة  يف  وا���س��ت��ث��م��اره��ا 
غرار  على  والرتفيه،  الريا�سة 
لل�سباب،  ودار  جوارية،  مالعب 
وم�����س��اح��ات خ�����رشاء، وق��اع��ة 

وغريها. الريا�سات  متعددة 
ب���دوره���م، ط��ال��ب ال��ف��الح��ون 
ب��ل��دي��ة  يف  ال���ن���ا����س���ط���ون 
ت�سهيالت  مبنحهم  الطريفاوي، 

الفالحية  االأرا�سي  ا�ستغالل  يف 
نواع  اأ خمتلف  يف  وا�ستثمارها 
تنت�رش  التي  والفالحة  الزراعة 
م�سريين  امل��ن��ط��ق��ة،  ه���ذه  ع��رب 
اال�ستثمار  م�ساريع  نق�س  اإىل 
ال��ك��ايف،  بال�سكل  ال��ف��الح��ي 
م��ق��ارن��ة مب�����س��اح��ة االأرا����س���ي 
التي  امل�ستغلة  غ��ري  ال��زراع��ي��ة 
االأمر  وهو  البلدية،  عليها  تتوفر 
ي��الء  اإ ح�سبهم،  يتطلب،  ال��ذي 
وتطوير  لتنمية  الالزمة  العناية 
ال��ق��ط��اع ال��ف��الح��ي وال��زراع��ي 

املحلية. اجلماعة  هذه  قليم  باإ
احلقل  يف  النا�سطون  طرح  كما 
بالبلدية،  مبختلف  ال��ف��الح��ي 
نق�س  اأو  غ��ي��اب  ان�����س��غ��ال 
���س��م��دة ال��ف��الح��ي��ة وال��دع��م  االأ
لهذه  امل��وج��ه  ال���الزم  الفالحي 
االأ�سعار  ارتفاع  ب�سب  الفئة، 
احل�سول  و�سعوبة  جهة،  م��ن 
ع��ل��ي��ه��ا ب�����س��ب��ب االإج������راءات 
يتعلق  فيما  خا�سة  بها،  املعمول 
اإىل  ي�ساف  املطلوبة،  بالكمية 

على  احل�����س��ول  م�سكل  ذل���ك، 
االمتياز  عقود  اأو  امللكية  عقود 
االأرا���س��ي  مل�ستغلي  بالن�سبة 
امل��خ�����س�����س��ة ل��ال���س��ت�����س��الح 
دون  حال  الذي  االأمر  الزراعي، 
خمتلف  تو�سيع  م��ن  التمكن 
ال  االأخرى،  الفالحية  الن�ساطات 
ذات  الفالحية  املنتوجات  �سيما 
كالبطاطا  الوا�سع،  اال�ستغالل 

. مثال
البلدية،  من  م�سادر  واأ�سارت 
يف  املطروحة  امل�ساكل  اأن  اإىل 
البلدية  بهذه  الفالحي  املجال 
عليها  يغلب  ال��ت��ي  ال��ري��ف��ي��ة، 
ال��ط��اب��ع ال��ف��الح��ي وال��زراع��ي، 
ب�سكل  احلل  نحو  طريقها  تاأخذ 
غالبية  اأن  ع��ل��م��ا  ت��دري��ج��ي، 
تتعلق  امل�ساكل،  ه��ذه  اأ�سباب 
على  وق�سائية  قانونية  باأمور 
الق�سائية  ال��ن��زاع��ات  �ساكلة 
االأرا���س��ي،  ملكية  عقود  ح��ول 
ورخ�����س اال���س��ت��غ��الل اأخ���رى 
ال�سقي،  ب���ار  اآ بحفر  متعلقة 

االمتياز. وعقود 
الكثري  ا�ستكت  اأخر،  جانب  من 
ب�سكنات  القاطنة  العائالت  من 
لل�سقوط،  ي��ل��ة  اآ وق��دمي��ة  ه�سة 
ال�سكن  يف  حقها  من  حرمانها 
الدعم  م��ن  حقها  اأو  ال��ري��ف��ي، 
و  اأ للرتميم،  املخ�س�س  امل��ايل 
جديدة  ريفية  �سكنات  اإجن��از 
ه��ذه  اأن  ال��ع��ل��م  م��ع  باملنطقة، 
تو�سيحاتها-  -ح�سب  االأخ��رية 
ا����س���ت���وف���ت ك����ل ال�������رشوط 
يف  بها  املعمول  واالإج����راءات 
ت�سمنتها  وال��ت��ي  امل��ج��ال،  ه��ذا 
جلنتي  لدى  توجد  التي  ملفاتها 
البلدية  م�ستوى  على  ال�سكن 
بعد  ت�ستفد  مل  نها  اأ اإال  والدائرة، 
اخلا�ستني  ال�سيغتني  هاتني  من 

الريفية. بال�سكنات 
اأع�ساء  م��ن  ال�سكان،  وي��اأم��ل 
امل��ج��ل�����س ال�����س��ع��ب��ي ال��ب��ل��دي، 
ه��ذه  يف  ب��ال��ب��ت  ال��ت��ع��ج��ي��ل 
االن�����س��غ��االت، واال���س��ت��ج��اب��ة 
التعهد  م��ع  م��ن��ه��ا،  ل��الأول��وي��ة 
واأخذها  االأخرى  مناق�سة  مبتابعة 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار، ف���ور ت��وف��ر 
ال�رشورية.  املالية  االإمكانيات 
لقي  ال��ذي  االق��رتاح  نف�س  وهو 
التي  املحلية،  ال�سلطات  ارتياح 
عائقا  يقف  رهان  اأكرب  اأن  اأكدت 
التنمية  عجلة  دفع  اإعادة  وجه  يف 
امليزانية  قلة  يف  يكمن  املتوقفة، 
تكفي  التي  املر�سودة،  ال�سنوية 
العمومية،  املرافق  لت�سيري  فقط 
���رشوري��ات  بتوفري  والتكفل 

ملواطنني. ا

املحلية,  التنمية  م�ساريع  يف  ال�سيما  النقائ�ض,  من  العديد  الوالية,  عا�سمة  �سرق  الواقعة  البلديات  من  العديد  تعرف 
املتنوعة,  الزراعية  واملوؤهلت  عليها,  تتوفر  التي  ال�سا�سعة  الفلحية  امل�ساحات  رغم  البلديات,  هذه  ت�ستطع  مل  حيث 

للوالية. ال�سرقية  الناحية  هذه  �سكان  على  باالإيجاب  ينعك�ض  حقيقي  تنموي  اإقلع  حتقيق  من 

بالوادي الطريفاوي  بلدية 

بقاعة  م�����س،  اأ ي��وم  انطلقت، 
االج��ت��م��اع��ات مب��ق��ر ال��والي��ة، 
جم��ال  يف  ت��ك��وي��ن��ي��ة  دورة 
لفائدة  االأزمات"  "ت�سّيري 
التدّخل  مقايي�س  م�����س��وؤويل 
ملخططات  املكّونة  ونوابهم، 
االإ�سعافات  وتن�سيق  تنظيم 
تنفيًذا  جاءت  والتي  والنجدة، 
طرف  م��ن  امل�سطر  للربنامج 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م�����س��ال��ح 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
ف���ادت  اأ ح�سبما  ال��ع��م��ران��ي��ة، 
واالت�سال  االإع��الم  خلية  به 

الوادي. لوالية 
اأن  امل�����س��در،  نف�س  واأ���س��اف 

ت�سّيري  حول  التكوينية  الدورة 
م�سوؤويل  ل��ف��ائ��دة  االأزم����ات 
امل��ق��اي��ي�����س ي��وؤط��ره��ا امل���الزم 
ال�����وردي،  ب��وط��م��ني  االأول 
العامة  احلماية  م�سلحة  رئي�س 
عّدة  فيها  �سارك  كما  بايليزي، 
ال�سحة،  مديرية  منها  قطاعات 
العمومية،  االأ�سغال  التجارة، 
والتخطيط،  الربجمة  مديرية 
الطاقة،  املدنية،  احلماية  النقل، 
ال�سلكية  االت�ساالت  التنظيم، 
والبناء،  التعمري  والال�سلكية، 
الوطني  االأمن  الوطني،  الدرك 

ال�سكن. مديرية  وكذا 
ق. م

جلمعية  البلدي  املكتب  با�رش 
البيا�سة  ببلدية  اخلريات  �سبيل 
رم�سان  ل�سهر  ا�ستعداداته  يف 
ح�رشها  جل�سة  بوا�سطة  الكرمي 
امل�سري  املكتب  اأع�ساء  جميع 
االزده��ار  بحي  الكائن  مبقرها 
فيها  ح�سم   ، البيا�سة  بلدية 
منها  ج��ّدا  هامة  نقاط  ع��ّدة  يف 
ال�سائم  اإطعام  برنامج  ت�سطري 

وكذا  الكرمي  �سهر رم�سان  خالل 
توزيعها  الأجل  امل�ساعدات  جمع 
اأرامل  من  ليها  اإ املحتاجني  على 
وحم�����ددي ال���دخ���ل وع��اب��ري 
الن�ساط  وهو   ، اأي�سا  ال�سبيل 
خالل  به  القيام  اجلمعية  املتعّودة 
خ�سو�سا  ف�سيل  �سهر  ك��ل 
التي  املحفزة  امل�ساعدات  م��ام  اأ
قبل  من  اجلمعية  مكتب  ت�سل 

واالأعمال  املال  ورجال  اخلرييني 
ف��راده��ا  اأ ينا�سد  وباملنا�سبة 
ح�سن  عند  يكون  الأن  اجلميع 
بجانب  الوقوف  ويوا�سل  الظن 
رقعة  تت�سع  حتى  الرجال  هوؤالء 
قدر  اأك��رب  وت�سمل  امل�ساعدات 
على  م��ن��ه��ا  امل�ستفيدين  م��ن 
بلدية  اأح��ي��اء  جميع  م�ستوى 
ال��ب��ي��ا���س��ة ق��ب��ل ال�������رشوع يف 

االأخرى  االجتماعية  امل�ساعدات 
ال��رح��الت  تنظيم  ���س��ورة  يف 
اجلماعي  وال����زواج  ال�سيفية 
الب�سمة  تبعث  التي  من  وغريها 
املحتاجني  نفو�س  يف  وال�رشور 
ت��راب  ع��رب  املجتمع  ف���راد  اأ م��ن 

. البلدية 
زرياد بو  اأ

مبختلف  ال�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش  مت��ك��ن 
خالل  ال���وادي  والي��ة  اأم��ن  م�سالح 
���س��ب��وع امل��ن�����رشم يف  جم��ري��ات االأ
جد  كميات  حجز  من  متفرقة  عمليات 
و  الكحولية  امل�رشوبات  من  معتربة 

العقلية. ثرات  املوؤ
عمليتني  خالل  مت  فقد  التفا�سيل  يف 
حيث  وح���دة   26000 ح���وايل  حجز 
يف  البيا�سة  دائرة  اأمن  عنا�رش  متكن 

وحدة   21000 حجز  من  اأوىل  عملية 
متكن  فيما  متورطني   03 توقيف  و 
عملية  يف  املغري  دائ��رة  امن  عنا�رش 

وحدة.  500 من  اأزيد  حجز  من  ثانية 
املهلو�سة  ق��را���س  ل��الأ بالن�سبة  م��ا  اأ
ثر  موؤ  3450 من  حوايل  حجز  مت  فقد 
بها  قام  االأوىل  عمليات   03 يف  عقلي 
مكنت  الثالث  احل�رشي  االأمن  عنا�رش 
و  قر�س   1000 من  اأزي��د  حجز  من 

الثانية  العملية  ما  اأ متورطني  توقيف 
ف��ق��د ق��ام ب��ه��ا ع��ن��ا���رش ام��ن دائ��رة 
حجز  من  مكنت  و  العربي  الطالب 
ما  اأ متورط  توقيف  و  قر�س   500
متكنوا  فقد  الدبيلة  دائرة  اأمن  عنا�رش 
ح��وايل  حجز  م��ن  اأخ���رية  عملية  يف 
متورطني.  03 توقيف  و  قر�س   1940
ب��ع��د ا���س��ت��ي��ف��اء ك��اف��ة االإج����راءات 
جزائية  ملفات  اإع��داد  مت  القانونية 

طني  ر للمتو
تقدميهم  و 
اجلهات  امام 
ئية  لق�سا ا
امل��خ��ت�����س��ة 

. قليميا اإ
ق.م

ا�ستح�سانا  لقيت  �سابقة  يف 
مدينة  م��واط��ن��ي  ط���رف  م��ن 
�رشقي  الواقعة  خليفة  حا�سي 
عندما  ال��وادي  والية  عا�سمة 
امل��دي��ن��ة  يف  اأخ���ب���ار  ت��ن��اق��ل��ت 
الدائرة  اآم��ن  رج��ال  اأن  مفادها 
مبداهمات  الآخر  حني  من  يقوم 
م���اك���ن  ل��ي��ل��ي��ة ل��ب��ع�����س االأ
وتفتي�س  املدينة  يف  امل�سبوهة 
امل�سبوهة  امل��رك��ب��ات  بع�س 
بع�س  يقودها  وال��ت��ي  كذلك 
ترويجهم  يف  م�ستبه  املنحرفني 
ل��ل��م�����رشوب��ات ال��ك��ح��ول��ي��ة 
ث��ن��اء  اأ مت  فيما   ، وامل��خ��درات 
ال�سباب  بع�س  مطاردة  النهار 
النارية  الدرجات  م�ستعملي 
الثانويات  طالبات  مل�ساك�سة 
املوؤ�س�سات  من  خروجهن  ثناء  اأ
ترتب  مما  للدرا�سة  عودتهن  اأو 
الدراجات  بع�س  حجز  ذلك  عن 

. النارية 
مع  ل��ل��ت��ح��ري��ر  ح��دي��ث  ويف 

عربوا  الذين  االأول��ي��اء  بع�س 
ارتياحهم  و  ا�ستح�سانهم  عن 
ال�����س��دي��دي��ن م��ن ت��اأم��ني اأم��ن 
راجني  اأكبادهم  لفلذات  الدائرة 
ملا  العمليات  هذه  تتوا�سل  اأن 
الدرا�سية  ال�سنة  م��ن  تبقى 
احل��م��الت  ت���ك���ون  ال  ح��ت��ى 
جمموعات  تبقى  فيما  عابرة 
خطورة  تقل  ال  ال�سباب  من 
احلي  يف  منازلها  تغادر  حيث 
الطريق  قارعة  على  لتنت�سب 
املنازل  وحرمة  حرمته  منتهكة 
تعي�س  باتت  والتي  امل��ج��اورة 
وال  ب�����واب  اأ ال  زن���زان���ة  يف 
يف  البيت  لتهوية  تفتح  نوافذ 
اإىل  اجلميع  فيه  ي�ستعد  ظرف 
اأين  ال�سيف  ف�سل  ا�ستقبال 
النقي  الهواء  اإىل  احلاجة  تكرث 
خارج  املجموعة  هذه  لتبقى   ،

    . املراقبة  جمال 
مب��ارك  ق�دودة 

لفائدة م�سوؤويل مقايي�ض التدّخل املكّونة ملخططات تنظيم وتن�سيق 
االإ�سعافات والنجدة

دورة تكوينية يف جمال ت�سّيري االأزمات

املكتب البلدي بالبيا�سة

جمعية �سبيل اخلريات تعقد جل�سة تخ�ض امل�ساعدات االجتماعية يف رم�سان

لبع�ض االأماكن امل�سبوهة بحا�سي خليفة

مداهمات ليلية وحجوزات للدراجات 
النارية نهارا

يف ح�سيلة اأ�سبوعية مل�سالح اأمن الوالية  

حجز 26000 وحدة م�سروبات كحولية و حوايل 3450 موؤثرا عقليا
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اأعمال �سغب واعتداءات باجلملة با�ستعمال اأ�سلحة 
حمظورة بخن�سلة

عي�ض علجية 
-------------------- 

عنا�رش  عاجلتها  االأوىل  الق�سية 
و  بخن�سلة،  قاي�س  دائ���رة  اأم��ن 
واجلرح  ال�رشب  بق�سية  تتعلق 
اأ�سلحة  با�ستعمال  العمديان 
بي�ساء )�سال�سل حديدية ، �سيوف 
البيان  ح�سب  خ�سبية(،  ع�سي  و 
و  االت�سال  خلية  عن  ال�سادر 
تعود  الق�سية  العامة  العالقات 
اإثر تقدم ال�سحية االأول يف العقد 
اأمن  مقر  اإىل  العمر  من  الثاين 
من  خن�سلة،  والي��ة  قاي�س  دائ��رة 
بخ�سو�س  �سكوى  تر�سيم  اأجل 
واجل��رح  ال�رشب  جل��رم  تعر�سه 
بالتحطيم  متبوع  ال��ع��م��دي��ان 
العمدي ملركبة مع تعزيز �سكواه 
اأربعة  ب�سهادة طبية عجزية، �سد 
نف�س  من  ينحدرون  اأ�سخا�س 
ال�سحية  تقدمت  كما  العائلة، 
الثانية وهي والدة ال�سحية االأول 
بخ�سو�س  �سكوى  لرت�سيم 
واجلرح  ال�رشب  جلرم  تعر�سها 
العمديان با�ستعمال �سالح اأبي�س 
منهم،  امل�سكو  قبل  من  )�سكني( 
اأخت  تقدمت  ال�سياق  نف�س  يف 
�سكوى  لرت�سيم  االأول  ال�سحية 
االأخرى  هي  تعر�سها  بخ�سو�س 
العمديان  واجل��رح  ال�رشب  جلرم 
يف  و  خ�سبية،  ع�سي  با�ستعمال 
عنا�رش  اأوق��ف  م�سابهة  عملية 
والي��ة  ب��اأم��ن  املركزية  املناوبة 
ق�سية  يف  اأ�سخا�س   03 خن�سلة 
امل�ساجرة بالطريق العام با�ستعمال 
الق�سية  حيثيات  بي�ساء،  اأ�سلحة 

قاعة  من  نداء  تلقيهم،  اإثر  تعود 
�سجار  وق��وع  م��ف��اده  االإر���س��ال 
تنقل  عند  خن�سلة،  مدينة  بو�سط 
املكان  عني  اإىل  ال�رشطة  عنا�رش 
يف  اأ�سخا�س  ثالثة  توقيف  مت 
العمر،  من  والثالث  الثاين  العقد 
ال��ط��رف  ب��ح��وزة  �سبط  ح��ي��ث 
يف  يتمثل  اأبي�س  �سالح  االأول 
عرث  الثاين  الطرف  اأم��ا  �سكني، 
على م�ستوى مركبته على �سالح 
خ�سبية،  ع�سا  يف  يتمثل  اأبي�س، 
البي�ساء  االأ�سلحة  حجز  مت  اأي��ن 
مقر  اإىل  فيهم  امل�ستبه  وحتويل 
االأمن احل�رشي االأول الجناز ملف 

جزائي �سد امل�ستبه
كما متكن عنا�رش االأمن احل�رشي 

من  بخن�سلة،  الداخلي  اخلام�س 
توقيف �سخ�س يف ق�سية ال�رشقة  
ال�سحية  تلب�س،  بالن�سل يف حالة 
نزولها  بعد  جامعية  طالبة  كانت 
على  اجلامعي  النقل  حافلة  من 
ليتم  م�سكن،   120 حي  م�ستوى 
توقيفه وحتويله اإىل مقر ال�رشطة 
القانونية  االإج�����راءات  الت��خ��اذ 
بها  قامت  العملية  نف�س  الالزمة، 
االأول  احل�رشي  االأم��ن  م�سالح 
هواتف  �رشقة  يف  متثلت  الثاين  و 
املحطة  حي  م�ستوى  على  نقالة 
بخن�سلة،  و خالل عملية مداهمة 
ا�ستغالال   ، احل�رشي  بالو�سط 
البحث  عملية  تكثيف  مع  لذلك 
والتحري، مت توقيف امل�ستبه فيهم 

من  التحقيق،  ا�ستكمال  اجل  من 
االأم��ن  عنا�رش  و���س��ع  جهتهم 
حد  بخن�سلة،  ال�سابع  احل�رشي 
ملحرتف يف بيع و ترويج خمدرات 
ال�سخ�سي،  اال�ستهالك  لغر�س 
العملية متت خالل مداهمة بقطاع 
اإثر  على  ذل��ك  و  االخت�سا�س، 
حي  م�ستوى  على  راكبة  دورية 
299 قطعة خن�سلة، لفت انتباههم 
م�ساهدته  مبجرد  م�سبوه  ل�سخ�س 
بالفرار،  الذ  ال�رشطة  ل��ق��وات 
مبالحقته  العنا�رش  ذات  قام  اأين 
لعملية  اإخ�ساعه  بعد  وتوقيفه 
بحوزته  عرث  اجل�سدي،  التلم�س 
)راتنج  املخدرات  من  قطع  على 
ا�ستكمال  بعد   ، الهندي(  القنب 
تقدمي  مت  التحقيق،  اإج�����راءات 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  االأط��راف 
اأمام  الق�سية  اأطراف  اأحال  الذي 
ب��اإج��راءات  عمال  احلكم  قا�سي 
يف  �سدر  ال��ذي  الفوري  املثول 
بالو�سع  اأمر  االأول  ال�سحية  حق 
حتت تدابري الرقابة الق�سائية، عن 
العمديان  واجلرح  ال�رشب  تهمة 
 15 من  اأقل  عجز  اإىل  املف�سيان 
اأحدهم  حق  يف  �سدر  كما  ي��وم، 
حكم يق�سي ب�سهرين حب�س غري 
ا�ستبدال  مع  مالية  وغرامة  نافذة 
عقوبة احلب�س بالعمل للنفع العام 
االأ�سخا�س  اأما  �ساعة،   120 ملدة 
و�سعوا  منهم،  امل�ستكى  االأربعة 
الق�سائية، عن تهمة  الرقابة  حتت 
متبوع  العمديان  واجلرح  ال�رشب 

بالتخريب.

عاجلت م�سالح االأمن بوالية خن�سلة عدة ق�سايا اإجرامية تتعلق بال�سرقات, ترويج و بيع املخدرات و االإعتداءات  
�سدهم  متفاوتة  اأحكام  �سدرت  حيث  فيها,  املتورطني  توقيف  مع  اأ�سلحة  با�ستعمال  العام  الطريق  يف  م�ساجرات  يف 
كانوا  ال�سحايا   , واحد  لكل  دينار  األف   20 قدرها  مالية  وغرامة  نافذة  حب�ض  اأ�سهر   06 و    03 بني  تراوحت 
ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اأجل  من  املكثفة  ن�ساطاتها  توا�سل   االأمن  عنا�سر  تزال  وال  جامعيني,  طلبة  و  مواطنني 

بالوالية االأمن  وا�ستعادة  اأنواعها 

النقالة الهواتف  ل�سارقي  متفاوتة  اأحكام  اإ�سدار  مت  فيما 

ملديرية  م�سوؤول  م�سدر  ك�سف 
اإن  تب�سة  لوالية  املائية  امل��وارد 
بها  قام  التي  الوقائية  االأ�سغال 
مكنت  املا�سي  جوان  منذ  قطاعه 
االأ���رشار  حجم  من  التقليل  من 
الت�ساقط  ع��ن  الناجمة  امل��ادي��ة 
ينجر  وال��ت��ي  لالأمطار  الغزير 
كما  في�سانات،  ح��دوث  عنها 
خا�سة  درا�سة  برجمة  عن  ك�سف 
لل�رشف  التوجيهي  للمخطط 
خالل  امل�ستعملة  واملياه  ال�سحي 
عليه  االعتماد  ميكن  املقبلة  ال�سنة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��دخ��ل،  يف ح��ال 
حمطة  لربط  م�رشوع  ت�سجيل 
مبنطقة  امل�ستعملة  املياه  ت�سفية 
الرئي�سية  بالقنوات  زروق"  "عني 
تخ�سع  التي  ال�سحي  لل�رشف 
ذات  جتديد.واأو�سح  لعملية  حاليا 
املائية  املوارد  قطاع  اأن  امل�سوؤول 
املديرية  م��ن  ك��ل  ي�سم  ال���ذي 
للمياه  اجلزائرية  ووحدة  الوالئية 
الوطني للتطهري،  الديوان  ووحدة 
املا�سي بعدة  قام منذ �سهر جوان 
تنظيف  �سملت  وقائية  اأ�سغال 
جماري االأودية و�سبكات ال�رشف 
ال�سحي بغية التقليل من اخل�سائر 
التي قد تنجر عن الت�ساقط الغزير 
لالأمطار.ومت لهذا الغر�س ت�سكيل 
خلية خا�سة على م�ستوى الوالية 
ال�سلة  ذات  القطاعات  ت�سم 
ت�سهر على متابعة االأ�رشار املادية 
حمتملة  في�سانات  عن  الناجمة 
انبثقت عنها 12 خلية فرعية عرب 
متابعة  على  تعمل  الوالية  دوائر 
ال�رشف  قنوات  جتديد  اأ�سغال 
لل�رشب. ال�ساحلة  واملياه  ال�سحي 
عملها  يف  اخلاليا  هذه  و�رشعت 
ما  ح�سب  موؤخرا  تن�سيبها  فور 
تعمل  امل�سوؤول  نف�س  عنه  ك�سف 
دوائ��ر  م�ستوى  على  خ�سو�سا 
وبئر  والونزة  وال�رشيعة  تب�سة 
املتحدث.كما  لذات  وفقا  العاتر، 

ال�سوداء  النقاط  جميع  اإح�ساء  مت 
�سببا  تكون  اأن  �ساأنها  من  التي 
يف حدوث في�سانات و ذلك عرب 
البلديات ال� 28 لهذه الوالية التي 
باالأودية و�سبكات  باالأ�سا�س  تقع 
اأفاد  ما  ال�سحي،ح�سب  ال�رشف 
م�سريا  للقطاع،  الوالئي  املدير  به 
ح�سب  ت��ب��داأ  معاجلتها  اأن  اإىل 
ت�سكلها.من  التي  اخلطورة  درجة 
املوؤ�س�سات  قامت  اأخ��رى،  جهة 
املوارد  لقطاع  التابعة  العمومية 
لتنظيف  عمليات   5 ب���  املائية 
الرئي�سية  االأودية  جماري  وتنقية 
تاغدة  واد  الوالية"  بعا�سمة 
من  زعرور"  وواد  الناق�س  وواد 
املختلفة  النفايات  رف��ع  خ��الل 
وقنوات  البالوعات  وتنظيف 
نف�س  يف  ال�سحي.ومت  ال�رشف 
جميع  حت��دي��د  اأي�����س��ا  ال�سياق 
التي  االأودي���ة  وجم��اري  املعابر 
خط  ع��رب  تاما  ان�����س��دادا  تعرف 
عملية  ومبا�رشة  احلديدية  ال�سكة 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  تنظيفها 
كل من ال�رشكة الوطنية لل�سكك 
احل��دي��دي��ة وم��دي��ري��ة االأ���س��غ��ال 
كوارث  حلدوث  تفاديا  العمومية 
درا�سة  برجمة  عن  اأخرى.وك�سف 
التوجيهي  للمخطط  خا�سة 
لل�رشف ال�سحي واملياه امل�ستعملة 
خالل ال�سنة املقبلة ميكن االعتماد 
عليه يف حال التدخل، اإ�سافة اإىل 
حمطة  لربط  م�رشوع  ت�سجيل 
مبنطقة  امل�ستعملة  املياه  ت�سفية 
بالقنوات  بتب�سة  زروق"  "عني 
التي  ال�سحي  لل�رشف  الرئي�سية 
جتديد. لعملية  حاليا  تخ�سع 
تب�سة  والي��ة  عرفت  ل��الإ���س��ارة 
طيلة  لالأمطار  غزيرة  ت�ساقطات 
االأ�سبوع اجلاري بلغ من�سوبها 25 
ملم يوميا ومل تخلف اأ�رشارا مادية 

كبرية وال خ�سائر يف االأرواح.
الزين حممد  �سو�سه 

االأ�سغال الوقائية قللت من حجم 
االأ�سرار الناجمة عن الفي�سانات

مديرية املوارد املائية لوالية تب�سة تك�سف:

اأوقفت ال�سبطية الق�سائية لالأمن 
باأمن  ع�رش   ال�ساد�س  احل�رشي 
اأ�سخا�س   03 ق�سنطينة  والي��ة 
 25 و   21 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
متفرقتني،  ق�سيتني  يف  �سنة 
غاز  ق���ارورة  بحيازة  تتعلقان 
ابي�س  �سالح  و  للدموع  م�سيل 
حيازة  كذا  و  �رشعي  مربر  دون 
دون  �سيدالنية  اأدوي��ة  وترويج 
على  متت  االأوىل  العملية  رخ�سة 
م�ستوى الطريق االجتنابي املحيط 

باجلامعة املركزية و خالل دوريات 
نوع  من  مركبة  توقيف  مت  اأي��ن 
قولف، على متنها �سخ�سني تبدو 
بعد    ، االرتباك  عالمات  عليهما 
مكنت  التفتي�س  و  املراقبة  عملية 
حمظور  ابي�س  �سالح  �سبط  من 
احدهما  ل��دى  اوبينال  ن��وع  م��ن 
فيما مت �سبط قارورة غاز م�سيل 
للدموع حتت كر�سي ال�سائق ، كما 
مت  توقيف �سخ�س اآخر م�سبوه كان 
ب�سدد ترويج االأدوية ال�سيدالنية 

بتكثيف  و  اجلامعي،  احلرم  داخل 
بالتن�سيق  االأبحاث  و  التحريات 
مت  باجلامعة  احلرا�سة  اأع��وان  مع 
الذي  و  فيه  امل�ستبه  هوية  حتديد 
للمالم�سة  باإخ�ساعه   ، توقيفه  مت  
الوقائية  �سبط بحوزته  اجل�سدية 
بريغابلني  دواء   من  كب�سولة   35
150 ملغ مهياأة للرتويج باالإ�سافة 
دج  ب�8830  يقدر  مايل  مبلغ  اإىل 
م�سكل من خمتلف الفئات الورقية 
َل امل�ستبه فيهم  اإىل  وِّ و النقدية، حمُ

مقر امل�سلحة ال�ستكمال التحقيق 
و  جزائية  اإج��راءات  ملف  اإجن��از  و 
املحلية  النيابة  اأمام  قدموا  مبوجبه 
غاز  ق��ارورة  حيازة  ق�سية   عن 
للدموع دون مربر �رشعي  م�سيل 
ابي�س  �سالح  حيازة  و  ل���الأول، 
للثاين  دون مربر �رشعي  حمظور 
يف الق�سية االأوىل، و حيازة اأدوية 
�سيدالنية دون رخ�سة و ترويجها 
الق�سية  يف  اجلامعي  احلرم  داخل 
الثانية.                     علجية عي�س

يف اإطار تكثيف اأن�سطتها االت�سالية بيع وترويج اأدوية �سيدالنية داخل احلرم اجلامعي بق�سنطينة

اأن�سطتها  تكثيف  اإط���ار  يف 
�سطيف  ���رشط��ة  االت�����س��ال��ي��ة 
اله�سة  الفئات  مع  تتوا�سل 
التعريف  اإىل  م��ن��ه��ا  �سعيا 
م�سالح  وتخ�س�سات  مبهام 
جهودها  اإبراز  وق�سد  ال�رشطة، 
وال�سعي  جهة  من  امليدان  يف 
النا�سئة  بني  احلاجز  ك�رش  اإىل 
�سعت  ال�������رشط���ة،  واأف�������راد 
�سطيف  والي��ة  اأم��ن  م�سالح 
امل�سالح  خمتلف  غ��رار  على 
القطر  ع��رب  امل��وزع��ة  االأم��ن��ي��ة 
اأن�سطتها  تكثيف  على  الوطني، 
تنظيم  بينها  وم��ن  االت�سالية 
مبختلف  البيداغوجية  الزيارات 
والتي  اجلوارية،  االأمنية  مقراتها 
بع�س  مميزة  امل��رة  ه��ذه  كانت 
ت�ستهدف  مل  كونها  ال�سيء، 
عددا  بل  التالميذ،  من  اق�ساما 

باأحد  املقيمني  االأطفال  من  هاما 
ويتعلق  الوالية  عا�سمة  اأحياء 
م�سكن   35 حي  برباعم  االأم��ر 
تهدف  راقية  مبادرة  "قاوة"،يف 
ب��االأرق��ام  التعريف  اإىل  اأي�سا 
الرقم  واأولها  اخل�رشاء  املجانية 
ت�رشف  حت��ت  املو�سوع   104
الفئات  من  وغريها  الفئة  هذه 
قريبة  ال�رشطة  لتبقى  اله�سة، 
دوم��ا م��ن امل��واط��ن ،ل��الإ���س��ارة 
ف����اإن ف��رق��ة ح��م��اي��ة ال��ف��ئ��ات 
للم�سلحة  ت��اب��ع��ة  ال��ه�����س��ة 
الق�سائية،مت  لل�رشطة  الوالئية 
حيث  �سنتني  منذ  ا�ستحداثها 
�سحايا  االأطفال  بق�سايا  تتكفل 
وجموح  االع��ت��داءات  خمتلف 
�سد  العنف  ومكافحة  االأحداث 

املراأة
 اأ�سامة فخر الدين قي�سي

�سرطة �سطيف تتوا�سل مع الفئات 
اله�سة

باملجموعة  االإعالم  خلية  بيان  اأفاد 
اأن  بتب�سة  الوطني  للدرك  الوالئية 
للدرك  االإقليمية  الفرقة  عنا�رش 
ببلدية بوخ�رشة يف والية  الوطني 
اأم�س االأول على  تب�سة، عرثوا يوم 
�سيارة حمل �رشقة يف ظرف قيا�سي، 
على م�ستوى الطريق الوطني رقم 
بوخ�رشة  ببلدية  الفجر  بحي  82اأ، 
العملية،  يف  �سخ�س  توقيف  مت  و 

للتحقيق  الفرقة  مقر  اإىل  اقتياده  مت 
لبيان  ا�ستنادا  الق�سية.و  يف  معه 
للمجموعة الوالئية للدرك الوطني 
اأج��رة  �سيارة  �سائق  ف��اإن  بتب�سة، 
نقل  حمطة  م�ستوى  على  يعمل 
والية  يف  البي�ساء  بعني  امل�سافرين 
الدرك  فرقة  اإىل  تقدم  البواقي،  اأم 
للتبليغ  مر�سط،  ببلدية  الوطني 
عن تعر�سه العتداء متبوع ب�رشقة 

�سيارته من طرف �سخ�سني يجهل 
هويتهما، طلبا منه نقلهما اإىل بلدية 
متفق  مايل  مبلغ  مقابل  بوخ�رشة 
املكان  اإىل  و�سوله  عند  .و  عليه 
امل�سمى »املورقي« ببلدية بوخ�رشة 
على الطريق املعبد و غري امل�سنف 
الرابط بني الطريق الوطني رقم 16 
ب�رشبه  اأحدهما  قام  بوخ�رشة،  و 
م�ستوى  على  اخللف  من  بلكمات 

بتهديده  االآخر  قام  حني  يف  الراأ�س 
من  اأن���زاله  ث��م  �سكني،  بوا�سطة 
بال�سيارة.  بالفرار  الذا  و  ال�سيارة 
توزيع  مت  البالغ،  هذا  اإث��ر  على  و 
املجموعة و  االأبحاث على وحدات 
االإقليم،  ت�سكيل �سدود على كامل 
ما �سمح بالعثور على ال�سيارة حمل 

ال�رشقة يف اأقل من �ساعتني.
الزين  حممد  �سو�سة 

 توقيف �سابني بتهمة �سرب �سخ�ض واال�ستلء على �سيارته بتب�سة
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عمال م�ستلة املطمر بغليزان  ي�سنون وقفة احتجاجية

/م.رم�ساين ع�سام  اأبو 
-------------------- 

اإن  العمال  معاناة  من  زاد  وما 
امل�ستلة  �سوؤون  على  القائمني 
مرتباتهم  �رشف  على  اعتادوا 
دون  ب��ال��ت��ق��ط��ري  ال�����س��ه��ري��ة 
االجتماعية  االأو���س��اع  مراعاة 
يعيلون  عامال   30 من  الأزي��د 
اأفراد  عدة  من  م�سكلة  عائالت 
مرتباتهم  ع��ل��ى  وي��ع��ت��م��دون 
رزق��ه��م  كم�سدر  ال�سهرية 
حرموا  اأنهم  موؤكدين  االأ�سا�سي 
 ، امل�رشوعة  حقوقهم  من  حتى 
عاجل  بتدخل  طالبوا  املحتجون 
راأ�سها  وعلى  املحلية  لل�سلطات 
لت�سوية  التدخل  الوالية  وايل 
�سهر  من  العالقة  اأو�ساعهم 
املا�سية  ال�سنة  م��ن  نوفمرب 

. 2019
تعد  العملية  اأن  بالذكر  اجلدير 
اإ�رشاب  بعد  نوعها  من  الثانية 
ابريل  �سهر  العمل  عن  العمال 
ولنف�س  املا�سية  ال�سنة  م��ن 
االأ�سباب تاأخر �رشف مرتباتهم .

.وعمال م�ساتل "�سفا 
الظهرة" ببلعبا�ض يحتجون

اأم�س  احتج  اأخ��رى،  جهة  ومن 

املوؤ�س�سة  عمال  من  الع�رشات 
"�سفا  الريفية  للهند�سة  اجلهوية 
بلعبا�س  ب�سيدي   الظهرة"  
العاجل  ب��ال��ت��دخ��ل  م��ط��ال��ب��ني 
حت�سني  اأج���ل  م��ن  ل��ل��و���س��اي��ة 
واالجتماعية  املهنية  و�سعيتهم 
فيها  يتخبطون  التي  ال�سعبة 
حل  راأ���س��ه��ا    ،على  م��دة  منذ 
العمال  روات��ب  تاأخر  م�سكل 
اأ�سهر   5 منذ  يتلقوها  مل  التي 
حرمانهم  �سبب  عن  ،مت�سائلني 
اإنتاج  اأن   رغ��م  اأج��وره��م  م��ن 

االأرب��ع��ة   مب�ساتلها  املوؤ�س�سة 
اأنهم   ورغم  عالية  مردودية  ذو 
اأكمل  على  بعملهم  يقومون 
التي  ال�سعوبات  رغ��م  وج��ه 
التي  املوؤ�س�سة  بهذه  يعاي�سونها 
 ، عامل   1000 من  اأكرث  ت�سم 
يعملون  اأنهم  العمال  اأكد  وقد 
تقا�سي  وع��دم  اأ�رشهم  الإعالة 
عقد  اأ���س��ه��ر  خلم�سة  االأج���ور 
�سوءا  اأو�ساعهم  وزاد  حياتهم 
املوؤ�س�سة  العمال  حمل  وقد   ،
م�����س��وؤول��ي��ة ه���ذه االأو���س��اع 

خا�سة  يعاي�سونها  التي  املرتدية 
من  اأي�سا  ي�ستفيدون  مل  واأنهم 

عدة منذ  االأقدمية  منحة 
العمال  يوؤكد  �سنوات،لذلك  
من  االحتجاج  اإىل  جل��اأوا  اأنهم 
الو�ساية  ان��ت��ب��اه  ل��ف��ت  اأج���ل 
اأن  بعد  امل�����س��وؤول��ة  واجل��ه��ات 
حل  يف  الطرق  كل  ا�ستنفذوا 
و  مرادهم  حتقيق  و  م�ساكلهم 
املوؤ�س�سة  بلغوا  اأن  بعد  ذل��ك 
لكن  و  بان�سغاالتهم  م���رارا 

حالها. على  لقمان  دار  بقيت 

30 عامل مب�ستلة املطمر يف والية غليزان والتابعة للموؤ�س�سة اجلهوية للهند�سة الريفية الكائن مقرا  اأزيد من  �سن 
ال�سهرية الأكرث من  تاأخر �سرف مرتباتهم  بفعل  االأو�ساع االجتماعية  بوالية وهران وقفة احتجاجية جراء تردي 

تنادي. ملن  حياة  ال  لكن  املعنية  للم�سالح  واملتعددة  العديدة  النداءات  رغم  كاملة  اأ�سهر   03

ال�سهرية مرتباتهم  �سرف  تاأخر  ب�سبب 

عملية الرتحيل مت برجمتها خلل �سهر مار�ض اجلاري

امل��ح��ول  اأم�����س  ليلة  ت��ع��ر���س 
عبد  م��والي  حل��ي  الكهربائي 
القادر بطريق زروالة اإىل عملية 
مما  الكهربائية  معداته  �رشقة 
الكهربائي  التيار  قطع  عنه  نتج 
العمومية  ب���االإن���ارة  اخل��ا���س 
الطريق  اإىل  باالإ�سافة  باحلي 
اىل  بومليك  حي  بني  ال��راب��ط 
هذا   ، ال�رشطة  مدر�سة  غاية 
�رشقة  �سبكات  حتولت  ق��د  و 
وغريها  النحا�س  وكوابل  احلديد 
�سيدي  ب��والي��ة  امل��ع��ادن  م��ن 
تفر�س  �سبكات  اإىل   ، بلعبا�س 
اأح��ي��اء،  ع��دة  على  �سيطرتها 
اأغطية  �رشقة  من  انتقلت  حيث 
وكوابل  احلديدية  البالوعات 
بالهاتف  اخل��ا���س  ال��ن��ح��ا���س 

�رشقة  اإىل  الكهرباء،  وكوابل 
اأعمدة  اأ�سفل  فتحات  اأغطية 
على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  االإن�����ارة 
حتولت  والتي  كهربائية،  خيوط 
حياة  على  حقيقي  خطر  اإىل 
الظاهرة  انت�سار  بعد  املواطنني 
ال�سوارع  كامل  عرب  وتو�سعها 
ت�سجيل   مت  حيث  و  واالأح��ي��اء، 
���رشق��ة ب��ع�����س ال��ت��ج��ه��ي��زات 
داخ��ل  امل��وج��ودة  الكهربائية 
امل��ح��والت  ك���ذا  و  االأع���م���دة 
ي�سبب  م��ا  وه��و  الكهربائية، 
العمود  م��ن  ال��ك��واب��ل  خ��روج 
توقفت  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، 
االإن���ارة  ع��ن  اأي�سا  معظمها 

ال�رشقات.  ب�سبب 
حلو�س جلول 

�سرقة اأغطية, اأعمدة , كوابل 
ومعدات االإنارة تنذر مبخاطر 

ببلعبا�ض 

البالوعات والكوابل النحا�سية  بعد 

الوالئية  امل�سالح  اأو�سحت 
توزيع  ع��ن  غ��ل��ي��زان،  ل��والي��ة 
ال�سكن  من  معتربة  ح�س�س 
مار�س  �سهر  خالل  االجتماعي، 
حيث  بلديات،   4 عرب  اجل��اري 
 150 مديونة  بلديات  ت�سمل 
 110 خ��ط��اب  �سيدي  وح���دة، 
وح��دة،   500 داود  وب��ن  وح��دة 
اأخرى  وحدة   30 اإىل  باالإ�سافة 
ببلدية  توزيعها  يتم  �سوف 

عودة. بن  اأحممد  �سيدي 
غليزان،  والية  م�سالح  اأعلنت 
م�ساكن  توزيع  يف  البدء  عن 
ي��ام  االأ غ�سون  يف  اجتماعية 
 4 جمملها  يف  ت�سم  املقبلة 
اجتماعية  �سكنية  وحدة  اآالف 
وحدة  و800   2500 بينها  من 
غليزان  ببلديتي  التوايل  على 
رئي�س  وذك��ر  اره��ي��و،  ووادي 

املرتقب  من  اأنه  الوايل،  ديوان 
امل�ستفيدين  اأ�سماء  عن  االإعالن 
التي  االجتماعية  احل�س�س  من 
بني  ما  تباعا  توزيعها  �سيتم 

واأفريل. مار�س  �سهري 
قوائم  عن  االإف��راج  ينتظر  كما 
عمومية  ح�سة  من  امل�ستفيدين 
وادي  ببلدية  اأخ��رى  اإيجارية 
ال��ق��ادم  اف��ري��ل  �سهر  اره��ي��و 
م�سكنا   800 على  ت�ستمل 
مماثلة  بعملية  لتتبع  اجتماعيا 
ببلدية  ع��ائ��ل��ة   2500 مت�����س 
من  االنتهاء  مبجرد  وهذا  غليزان 
ال�سكن  طالبي  ملفات  درا�سة 
اللجنة  فيها  �ست�رشع  ال��ت��ي 
�سهر  م��ط��ل��ع  م��ع  املخت�سة 
ك�سف  �سلة  وعلى  رم�سان 
عملية  بخ�سو�س  حم��دث��ن��ا 
قاطني  اإ�سكان  واإعادة  ترحيل 

ال�����س��ك��ن��ات ال��ه�����س��ة ب���وادي 
ان  ال��والي��ة  بعا�سمة  ال�سفا 
على  حاليا  هو  املطروح  امللف 

الداخلية. وزير  طاولة 
�سلة،  ذي  م��و���س��وع  ويف 
املقاولني  م��ن  العديد  اأع���رب 
برامج  من  امل�ستفيدين  وك��ذا 
عن  بغليزان،  الريفي  ال�سكن 
ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم 
توفري  وم�ساعب  عوائق  جراء 
البناء  م���واد  م��ن  احل��اج��ي��ات 
املتعلقة  م�ساريعهم  لتج�سيد 
حيث  الئقة،  �سكنات  باجناز 
البناء  م��واد  اأ���س��ع��ار  ت�سجل 
مب��خ��ت��ل��ف اأ�����س����واق ون��ق��اط 
ارتفاعا  الوالية  ب��رتاب  البيع 
منها  خ�سو�سا  م��ل��ح��وظ��ا، 
بات  حيث  اال���س��م��ن��ت،  م���ادة 
يتعدى  ال��واح��د  الكي�س  ثمن 

الو�سعية  هذه  دينار،   600 ال�
ث���ق���ل���ت ك���اه���ل امل��ق��اول��ني  اأ
مبقدورهم  يعد  ومل  واملواطنني، 
نظرا  �سكناتهم  ترميم  حتى 
واأ�سعار  اال�سمنت  الرت��ف��اع 
االأ���س��غ��ال  وتكاليف  احل��دي��د 
ببع�س  اأدى  ما  عامة،  ب�سفة 
بالعزوف  ال�سغار  املقاولني 
ان  من  بالرغم  املهنة  هذه  عن 
اليد  قلة  م��ن  تعاين  ال��والي��ة 
قطاع  يف  امل��وؤه��ل��ة  ال��ع��ام��ل��ة 
بالن�سبة  االأم��ر  ونف�س  البناء، 
احلديد  من  االأخرى  املواد  لباقي 
اأ�سغال  يف  امل�ستخدم  واحل�سى 
ينا�سد  ال�سدد،  هذا  ويف  البناء، 
الو�سية  اجلهات  كافة  املعنيون 
حلول  واإيجاد  الرقابة  بتكثيف 

احلالية. للو�سعية 
علي  حممد 

نحو توزيع اأزيد من 700 وحدة �سكنية اجتماعية بغليزان

اأوق�����ف�����ت 
م�����س��ال��ح 
ال����������درك 
ال���وط���ن���ي 
ب��ال�����س��ل��ف 
ث������الث������ة 
اأ���س��خ��ا���س 
م�����س��ت��ب��ه 
ف���ي���ه���م يف 
ق�������س���ي���ة 
االع����ت����داء 

"زيان  مبتو�سطة  اأ�ساتذة  على 
فار�س  اأوالد  ببلدية  بروجة" 
ال�سلف(،  ���س��م��ال  ك��ل��م   20(
خللية  ب��ي��ان  ب��ه  اأف���اد  ح�سبما 
الهيئة  بذات  واالت�سال  االإعالم 
فرقة  اأن  البيان  االأمنية.واأو�سح 
البلدية  ب��ذات  الوطني  ال��درك 
من  اأ�سخا�س  ث��الث��ة  اأوق��ف��ت 
يف  فيهم  م�ستبه  قا�رش،  بينهم 
على  "اخلطري"  االعتداء  ق�سية 
بروجة"  "زيان  مبتو�سطة  اأ�ساتذة 
االأبي�س. ال�سالح  بوا�سطة 
ا�ستنادا   - الق�سية  وقائع  وتعود 
اأربع  تنقل  - حني  امل�سدر  لذات 
ال�سالفة  باملتو�سطة  اأ�ساتذة 
وجبة  ت��ن��اول  ق�����س��د  ال��ذك��ر 
اجلديدة  املدينة  بحي  ال��غ��ذاء 
�سمال  كلم   7( ال�سطية  ببلدية 

من  تلميذ  ليقوم  ال�����س��ل��ف(، 
اأ�سدقائه  رفقة  املتو�سطة  نف�س 
بوا�سطة  عليهم  ب��االع��ت��داء 
احلادثة  ه��ذه  خنجر.واأ�سفرت 
لطعنة  االأ�ساتذة  اأحد  تلقي  عن 
فيما  ال��ب��ط��ن  م�ستوى  ع��ل��ى 
بكدمات  االأ�ساتذة  باقي  اأ�سيب 
الفاعلون  بعدها  ليلوذ  وجروح 
مت  اأن  جمهولة.وبعد  وجهة  اإىل 
)اأعمارهم  فيهم  امل�ستبه  توقيف 
اأحيلوا  �سنة(   29 اإىل   16 بني  ما 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم���ام 
اأح��ال  ال��ذي  ال�سلف  حمكمة 
قا�سي  على  الق�سية  ب��دوره 
اثنني  اإي��داع  مت  حيث  التحقيق، 
وو�سع  االحتياطي  احلب�س  منهم 
امل�ستبه  الق�سائية  الرقابة  حتت 

القا�رش. به 
ق/غ

توقيف 3 اأ�سخا�ض يف ق�سية 
اعتداء على اأ�ساتذة باأوالد فار�ض 

بال�سلف

���س��ي�����س��ل��م م��ل��ع��ب وه�����ران اجل��دي��د 
ما  ح�سب  املقبل،  ج��وان  �سهر  خ��الل 
على  امل�رشفة  املوؤ�س�سة  اإليه  اأ�سارت 
"ناتورال  الطبيعي  الع�سب  و�سع 
املوؤ�س�سة  رئ��ي�����س  غرا�س"و�رشح 
فريد  الفرن�سية،  اجلزائرية  املختلطة 
امللعب  ميدان  اأر�سية  باأن  بو�ساعد، 
 40.000 ل���  يت�سع  ال���ذي  اجل��دي��د 
طبيعيا  واملع�سو�سبة  بوهران  منا�رش، 
بداية  لال�ستعمال  ج��اه��زة  �ستكون 
ذات  املقبل.واأو�سح  جوان  �سهر  من 

الع�سب  غر�س  عملية  ب��اأن  املتحدث 
يكون  اأن  على  فيها  االنطالق  مت  قد 
مباريات  الحت�سان  جاهزا  الع�سب 
نف�س  املقبل.ونوه  جوان  يف  القدم  كرة 
مت  باأر�سية  يتعلق  االأمر  باأن  امل�سوؤول 
العالية  التكنولوجيا  ا�ستعمال  ب�ساأنها 
اأف�سل  بني  من  تكون  حتى  لتجهيزها 
ووفقا  طبيعيا  املع�سو�سبة  االأر�سيات 
بها.وبرر  املعمول  الدولية  للمقايي�س 
غر�س  يف  ال�رشوع  يف  التاأخر  بو�ساعد 
مقررا  كان  ال��ذي  الطبيعي،  الع�سب 

اإىل  املن�رشم،  نوفمرب  �سهر  مبا�رشته 
باأن  م��وؤك��دا  ومالية،  مادية  اأ�سباب 
اجلديدة  الرزنامة  وفق  ت�سري  االأم��ور 
امل�رشوع،  ت�سطريها مع �ساحب  التي مت 
العمومية  التجهيزات  مديرية  اأي 
املتحدث  ذات  وه��ران.واأ���س��ار  لوالية 
�سبق  يديرها  التي  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل 
مالعب  عدة  بتجهيز  تكفلت  واأن  لها 
و"ليل"  "اأجني"  غ��رار  على  فرن�سية 
بالع�سب  وغريها  و"ماتز"  و"تولوز" 
تدريبات  ميادين  عن  ف�سال  الطبيعي، 

واأر�سنال  اال�سباين  مدريد  ريال  ناديي 
فوز  اإىل  اأي�سا  لفت  الفرن�سي.كما 
ملعبي  جتهيز  ب�سفقتي  ���رشك��ت��ه 
العا�سمة  باجلزائر  وبراقي  وزو  تيزي 
بالع�سب  االإجناز،  قيد  يوجدان  اللذان 
القدم  ك��رة  ملعب  الطبيعي.ويعد 
املن�ساآت  اأهم  من  واحد  مقعد،   40.000
املركب  يحتويها  ال��ت��ي  الريا�سية 
اأ�سغاله  ت�رشف  الذي  لوهران  االأوملبي 
قاعة  اأي�سا  ي�سم  حيث  االنتهاء،  على 
ا�ستيعاب  بطاقة  الريا�سات  متعددة 

القوى  الألعاب  وملعب  مقعد   6.000
 2.400( مائي  ومركز  مقعد(   4.200(
اثنني  بينهم  من  اأحوا�س  بثالثة  مقعد( 
ومن  اأوملبي.  ن�سف  وثالث  اأوملبيني 
بكامل  املركب  ا�ستالم  يتم  اأن  املنتظر 
قبل  اأي  املقبل،  ج��وان  �سهر  هياكله 
 19 الطبعة  اإج��راء  عن  واح��دة  �سنة 
التي  املتو�سط  االأبي�س  البحر  الألعاب 
اإىل  ج��وان   26 من  وه��ران  حتت�سنها 

.2021 جويلية   5 غاية 
ق/�س

ت�سليم ملعب وهران اجلديد �سهر جوان املقبل
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احتمالية تعليق دوري اأبطال 
اأوروبا و"اليوروباليج"

على  ظــهــوره  ــل  اأج مــن  طاقاته،  كــل  ليفربول  �سحن 
ملعبه الأنفيلد اليوم الأربعاء، والذي �سيحت�سن القمة 
املرتقبة بني الريدز واأتلتيكو مدريد الإ�سباين، يف اإياب 

دور الـ16 من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
مرتوبوليتانو  واندا  ملعب  على  ذهاًبا  ليفربول  وخ�سر 
بهدف دون رد، وبالتايل يحتاج الريدز للفوز بفارق 
التي  امل�سابقة  من  املبكر  اخلــروج  لتفادي  هدفني 

توج بلقبها املو�سم املا�سي.
يف  امل�ستوى  تذبذب  من  بحالة  ليفربول  وميــر 
التي  الأوىل  خ�سارته  بعد  الأخـــرية،  ـــة  الآون
3-( واتفورد  اأمام  املو�سم  هذا  الدوري  يف  تكبدها 
0( منذ اأيام، وتوديع كاأ�س الحتاد الإجنليزي على 

يد ت�سيل�سي )2-0(.
ليفربول،  ــدرب  م كلوب،  يورجن  ميلك  ــك،  ذل ومــع 
تاريًخا حافاًل بالعودات التاريخية واخلروج من املواقف 
ال�سعبة يف امل�سابقات الأوروبية، وهو ما ياأمل يف تكراره 

اأمام الروخيبالنكو�س يف قمة الأربعاء املقبل.

تاريخ كلوب

كلوب  كان  عندما   ،2013  2012- مو�سم  اإىل  وبالعودة 
ربع  يف  ــه  واج ـــاين،  الأمل دورمتــونــد  لبورو�سيا  مــدرًبــا 
نتيجة  حتقيق  من  ومتكن  الإ�سباين،  مالجا  النهائي 
اإيجابية للغاية يف لقاء الذهاب، بالتعادل �سلبًيا خارج 

ميدانه.
تقدم  بعدما  ــاب،  الإي مباراة  يف  كلوب  مهمة  وتعقدت 
يعادل  اأن  قبل   ،25 الدقيقة  يف  لل�سيوف  خــواكــني 
روبرت ليفاندوف�سكي النتيجة يف الدقيقة 40، لي�سبح 
ن�سف  اإىل  للتاأهل  هدف  لت�سجيل  بحاجة  دورمتوند 

النهائي.
الهدف  بت�سجيل  دورمتوند  جماهري  اإلي�سيو  و�سدم 
ليظن   ،82 الدقيقة  يف  ــبــاين  الإ�ــس للفريق  الــثــاين 
النهائي،  ن�سف  يف  مقعده  حجز  مالجا  باأن  الكثريون 
 8 يف  هدفني  لت�سجيل  حينها  دورمتوند  احتاج  حيث 

دقائق.
خالل  الــطــاولــة  قلب  يف  دورمتــونــد  جنــح  وبالفعل 
يف  الــثــاين  الــهــدف  ريــو�ــس  بت�سجيل  فقط،  دقيقتني 
الدقيقة الأوىل من الوقت بدل ال�سائع، ومن ثم اأكمل 
�سانتانا العودة بت�سجيل هدف الفوز يف الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل ال�سائع.
وو�سل دورمتوند يف تلك الن�سخة اإىل املباراة النهائية 

قبل اخل�سارة اأمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1.

انتفاضة ليفربول

تدريب  على  كلوب  اأ�سرف   ،2016  2015- مو�سم  ويف 
ويف  الأوروبـــي،  ــدوري  ال يف  حينها  امل�سارك  ليفربول 
حمطة ربع النهائي، كان على موعد مع مواجهة فريقه 

القدمي دورمتوند.
الذهاب  مــبــاراة  يف  مميزة  بنتيجة  ليفربول  وخــرج 
بالتعادل خارج اأر�سه يف �سيجنال اإيدونا بارك بنتيجة 

.1-1

وتعقدت الأمور يف مباراة الإياب بالأنفيلد 
دورمتوند  تقدم  بعد  غريبة،  ب�سورة 
دقائق   10 اأول  يف  رد  دون  بهدفني 

بف�سل هديف خميتاريان واأوبامياجن يف 
الدقيقتني 5 و9 على الرتتيب.

 3 ت�سجيل  ليفربول  على  لزاًما  بات  وحينها 
بهدف  العودة   م�سوار  وبداأ  للتاأهل،  اأهداف 

اأوريجي يف الدقيقة 48، لي�سرب روي�س 
بت�سجيل  ــدز  ــري ال جماهري  ـــال  اآم

يف  الأملاين  للفريق  الثالث  الهدف 
حينها  وي�سبح   ،57 الدقيقة 

ليفربول بحاجة لت�سجيل 3 
�ساعة  الن�سف  يف  اأهداف 

ال�سوط  ــن  م ــــرية  الأخ
الثاين.

وبالفعل جنح ليفربول 
يف اإنهاء مهمته بت�سجيل 

 66 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف  كوتينيو 
يف  الثالث  الهدف  �ساخو  اأ�ساف  ثم  ومن 
لوفرين  يطلق  اأن  قبل   ،78 الدقيقة 
دورمتــونــد  على  الــرحــمــة  ر�سا�سة 
الدقيقة  يف  الرابع  الهدف  بت�سجيل 

الأوىل من الوقت بدل ال�سائع.
النهائية  املباراة  اإىل  ليفربول  وتاأهل 

اأمام  اخل�سارة  قبل  الن�سخة،  تلك  يف 
اإ�سبيلية الإ�سباين بنتيجة 3-1.

صدمة أوريجي

تاريخ  يف  الأبرز  الرميونتادا  وتبقى 
كلوب، تلك التي حققها مع ليفربول 

يف دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املا�سي، 
النهائي  ن�سف  يف  ذهاًبا  خ�سر  بعدما 

على  بر�سلونة  ــام  اأم نظيفة  بثالثية 
ملعب الكامب نو.

على  ــاب  الإي يف  العودة  يحقق  اأن  قبل 
ملعب الأنفيلد برباعية نظيفة بف�سل 
وفينالدوم،  اأوريــجــي  من  كل  ثنائية 
ويتغلبون  النهائي  اإىل  الريدز  ليتاأهل 
للمرة  باللقب  ويتوجوا  توتنهام  على 

ال�ساد�سة يف تاريخهم.
اأتلتيكو  ملباراة  امل�سابهة  املواقف  ومــن 
التي مر بها كلوب اأوروبًيا من قبل، كانت 

 2016 يف الدوري الأوروبي مو�سم -2015 
عندما  النهائي،  ن�سف  يف  ولكن  ا،  اأي�سً
بهدف  فياريال  ميدان  على  ذهاًبا  خ�سر 

دون رد.
الأنفيلد  يف  الفوز  من  متكن  الإيــاب  ويف 

بثالثية نظيفة، ليتاأهل اإىل النهائي كما 
�سبق ذكره.

ميلرن،  جيم�س  يتطلع 
ليفربول،  ميدان  متو�سط 
عبور  اإىل  فريقه  لقيادة 
اأتلتيكو  العنيد  خ�سمه 
اإياب دور  مدريد الإ�سباين يف 
اأبطال  دوري  م�سابقة  من  الـ16 
على  الأربــعــاء،  اليوم  اأوروبـــا، 

ملعب الأنفيلد.
ويدخل الريدز اللقاء من اأجل 
عن  بحًثا  هدفني،  بفارق  الفوز 
بهدف  ذهابا  هزمية  تعوي�س 
دون رد يف العا�سمة الإ�سبانية.
ت�سريحات  يف  مــيــلــرن  وقــــال 
لليفربول:  الر�سمي  للموقع 
"الدخول اإىل تلك املواجهة بعد 
)الفوز  اإيجابية  نتيجة  حتقيق 
الـــدوري(،  يف  بــورمنــوث  على 
اأمر ي�سعدنا ومينحنا �سعوًرا  هو 

جيًدا".
اجلماهري  "�ستتواجد  واأ�ساف: 
خا�سة  ليلة  �ستكون  خلفنا، 
يتعلق  وبالتايل  املعتاد،  هو  كما 
النتيجة  تلك  لقلب  بنا  ــر  الأم
حجم  جيًدا  ــدرك  ن ال�سعبة، 
مــدريــد(،  )اأتلتيكو  جودتهم 

تنظيمهم،  حجم  ا  اأي�سً ونعرف 
خا�سة  بليلة  نحظى  اأن  وناأمل 

اأخرى يف الأنفيلد".
بورمنوث،  على  التغلب  وبعد 
يف  قيا�سًيا  رقًما  ليفربول  حقق 
املتتالية على  عدد النت�سارات 
و�سل  والــذي  بالدوري،  ملعبه 
اإىل 22 انت�سارا، وعن ذلك علق 
اأن هذا املكان ل  "اأعتقد  ميلرن: 
ي�سدق للعب كرة القدم، بف�سل 

اجلماهري وامللعب نف�سه".
الوراء لتجد  اإىل  "تنظر  وتابع: 

التي  الرائعة  العديد من الفرق 
يتم  واأن  ليفربول،  على  مرت 
الإ�سارة اإلينا باعتبارنا يف نف�س 
الأرقــام  نحقق  واأن  امل�ستوى، 
لنا،  خا�س  اأمر  فهو  القيا�سية، 

ون�سعى ملوا�سلة حتقيقه".
ملوا�سلة  "ن�سعى  ميلرن:  ووا�سل 
كتابة التاريخ لهذا النادي، فهو 
ميلك تاريًخا كبرًيا، ونرغب يف 
باجلوع  ن�سعر  املــزيــد،  اإ�سافة 
للتتويج  ونتطلع  املزيد،  جتاه 
وحتطيم  الألــقــاب  من  باملزيد 

الأرقــام  من  ممكن  عــدد  ــرب  اأك
القيا�سية".

وعــــــن عـــــــرثات لــيــفــربــول 
 3 اإىل  و�سلت  الــتــي  الأخـــرية 
هزائم يف اآخر 5 مباريات، علق 
الـــوارد  مــن  اأمـــر  "هذا  ميلرن: 
مير  فريق  يوجد  فال  حدوثه، 
يقدم  اأن  دون  كــامــل  مبو�سم 
ترقى  ل  التي  امل�ستويات  بع�س 

للم�ستويات املاأمولة".
مو�سما  نخو�س  "نحن  واأو�سح: 
عدد  م�ساهدة  وميكنك  طويال، 
ويف  بها،  ن�سارك  التي  املباريات 
اأي ريا�سة، من ال�سعب اللعب يف 

اأعلى امل�ستويات طوال العام".
تقدمي  "حتاول  وا�ــســتــكــمــل: 
ــل مـــا لـــديـــك، وعــنــدمــا  ــس ــ� اأف

تفكر  ذلـــــك،  يـــحـــدث  ل 
ـــول  الـــو�ـــس ــة  ــي ــف ــي ك يف 
لتحقيق  ــة  ــق ــري ط اإىل 

ــا يف  ــن ــح النــتــ�ــســار، وجن
الــعــودة اإىل  ــك، ونــرغــب يف  ذل
امل�ستوى الذي نعرف اأنه ميكننا 

ــون  ــب ــالع تــقــدميــه، ال
منر  ل  بجد،  يعملون 

جريمان  �ــســان  بــاريــ�ــس  عــانــى 
القاري  م�سواره  يف  عقدة  مــن 
ـــا خالل  بـــدوري اأبــطــال اأوروب

املوا�سم الثالثة الأخرية.
الفريق  يــبــداأ  مــو�ــســم،  كــل  يف 
القارية  م�سريته  الفرن�سي 
ونتائج  للغاية  قوية  بعرو�س 
دور  يف  ــة  ــي ــس ــا� ــي ق ــــــــام  واأرق
قطارا  بــاأن  تنذر  املجموعات، 

قادما �سيده�س اأي مناف�س.
يتعطل  الـ16  دور  بلوغ  مع  لكن 
�سابق  دون  الباري�سي  القطار 
مبكرا  املناف�سات  ويودع  اإنــذار، 
ـــا لن  بــ�ــســدمــات كـــرويـــة، رمب
جماهريه  ذاكــــرة  ــن  م متــحــى 

واإدارته ولعبيه.
حقق   2016-2017 مو�سم  يف 
انت�سارا  الباري�سي  العمالق 
يف  بر�سلونة  على   4-0 عري�سا 
كثريون  ظن  الأمــراء،  حديقة 
قدمه  و�سع  جي  اإ�س  بي  اأن  به 
كل  لــكــن  الــثــمــانــيــة،  دور  يف 
ب�سدمة  فجاأة،  تبددت  اأحالمه 
ال�ساحقة،  الكامب نو  رميونتادا 
ملحمة  يف   6-1 خ�سر  حــيــث 

كروية لن تن�سى.
املو�سم  يف  ال�سيناريو  يكن  مل 
الــدرجــة،  لهذه  قا�سيا  الــتــايل 
بل عرف �سان جريمان م�سريه 
ريــال  اأمـــام  باخل�سارة  مبكرا، 

مدريد الإ�سباين ذهابا واإيابا.
الباري�سية  الآلم  جتــــددت 
املو�سم  يف  عمقا  اأكـــرث  بــجــرح 
الفريق  ــاز  ف حيث  املــا�ــســي، 

ذهابا 0-2 يف ملعب اأولد ترافورد 
على مان�س�سرت يونايتد.

ح�سور  ــط  ــس و� ــــــاب،  الإي ويف 
ا�ستيقظ  مكثف،  جــمــاهــريي 
على  جمــددا  الفرن�سي  الفريق 
اأمام مان�س�سرت  كابو�س اخل�سارة 
النادي  ليخطف   ،3-1 يونايتد 
الإجنــلــيــزي تــذكــرة الــتــاأهــل 

ب�سيناريو ل ي�سدق.
اآمــال  تبدو  اجلــاري،  املو�سم  يف 
فالفريق  ن�سبيا،  قوية  باري�س 
ول  تقريبا،  ال�سفوف  مكتمل 
التي  يعاين غيابات موؤثرة مثل 
�سبق اأن اأبعدت جنمه الربازيلي 
خ�سر  كــالــعــادة  ولكنه  نيمار، 
ــام  اأم ذهــابــا  بال�سقوط  جــولــة 
يف   1-2 دورمتـــونـــد  بــورو�ــســيــا 

اأملانيا.

تلقاها  الــتــي  الطعنة  ـــم  ورغ
بحرمانه  الباري�سي  ــادي  ــن ال
حديقة  يف  اإيابا  جماهريه  من 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  الأمــراء 
نقطة  هــنــاك  اأن  اإل  ــا،  ــورون ك
الأملــاين،  ملناف�سه  قاتلة  �سعف 
تب�سر بي اإ�س جي بك�سر عقدته 

مع دور الـ16 يف 2020.
ـــاري  ــم اجل ــس ــو� مــنــذ بــدايــة امل
يعاين دورمتوند بقيادة مدربه 
من  فافر  لو�سيان  ال�سوي�سري 
ملعبه،  ــارج  خ النتائج  �سعف 
اأمام  ففي دور املجموعات �سقط 
يف  رد  دون  بهدفني  ميالن  اإنرت 

ملعب "جو�سيبي مياتزا".
كما نال الفريق الكناري خ�سارة 
اأكرب يف كامب نو، معقل البار�سا 
بينما  لهدف،  اأهـــداف  بثالثة 

يف  ــراج  ب �سالفيا  على   2-0 فــاز 
الت�سيك.

وحمليا دفع بورو�سيا دورمتوند 
املناف�سة  �سراع  يف  غاليا  الثمن 
حيث  البوند�سليجا،  لقب  على 
النقاط  مــن  الــعــديــد  يف  فــرط 
ــارج  خ ــريا  ــث ك ــرثه  ــع ت ب�سبب 

معقله "�سيجنال اإيدونا بارك".
مباراة   13 فافر  كتيبة  خا�ست 
حققت  دورمتوند،  ملعب  خارج 
3 تعادلت  6 مرات مقابل  الفوز 
لعبوه  �سجل  كما  هــزائــم،  و4 
 23 بـ  27 هدفا، واهتزت �سباكه 

هدفا.
ــل يــ�ــســتــغــل بـــي اإ�ـــــس جي  ــه ف
ل�سيفه  ال�سعيفة  احل�سيلة 
عقدة  لك�سر  الأر�ــــس،  خـــارج 

الدور الثاين؟

تخ�س�ض "كلوب" املرعب يحفز ليفربول قبل �سدام اأتلتيكو

ميلرن:"نتطلع لليلة اأوروبية �ساحرة اأمام اأتلتيكو"

دوري اأبطال اأوروبا

جنما الدوري التون�سي مفاجاأة بلما�سي اأمام زميبابوينقطة �سعف دورمتوند تب�سر باري�ض بفك عقدته
بداأ املدير الفني للمنتخب اجلزائري، جمال بلما�سي، يف اإعداد قائمته للمع�سكر الذي �سينطلق يوم 23 
مار�س/ اآذار مبركز "�سيدي مو�سى"، وتتخلله مباراتان )ذهاب واإياب( �سد منتخب زميبابوي يوم 26 و29 

من ال�سهر نف�سه، حل�ساب ت�سفيات اأمم اأفريقيا 2021.
املحوري لنادي  املدافع  املوعد،  اإليهم حت�سبًا لهذا  الدعوة  الذين قرر بلما�سي توجيه  ومن بني الالعبني 

الرتجي الريا�سي، عبد القادر بدران، وكذلك املهاجم املتاألق مع نادي النجم ال�ساحلي كرمي عريبي.
وجاءت دعوة بدران نظراً للتاألق الكبري الذي اأظهره مع ناديه الرتجي الريا�سي، رغم تراجع م�ستوى 
فريقه هذا املو�سم، بعد ف�سله يف جتاوز الدور ربع النهائي من م�سابقة دوري اأبطال اأفريقيا اأمام الزمالك 

امل�سري.
كما قرر بلما�سي توجيه الدعوة لالعب املذكور، ب�سبب الإ�سابة التي يعاين منها املدافع جمال بلعمري، 
الذي حتوم �سكوك كبرية حول قدرته على اللحاق بهذا املوعد، وهو يخ�سع للعالج منذ اأكرث من �سهر، مع 

ناديه ال�سباب ال�سعودي.
ووجه املدرب ال�سابق لنادي الدحيل القطري، الدعوة لأول مرة ملهاجم النجم ال�ساحلي، كرمي عريبي 
هداف هذه الن�سخة من دوري اأبطال اأفريقيا بـ)10( اأهداف، والتي فيها تعر�س ناديه التون�سي لالإق�ساء 

من ربع النهائي كذلك، اأمام الوداد البي�ساوي املغربي.
"حماربي ال�سحراء" اإىل حتقيق �ست نقاط من املواجهتني من اأجل ح�سم التاأهل للعر�س  ويهدف منتخب 
يف  جاءت  اجلولتني  هاتني  من  التاأهل  ظروف  واأن  خا�سة  لقبه،  عن  فيه  �سيدافع  الذي  القادم  القاري 
املتناول، بحكم اأن منتخب زميبابوي �سيكون مفرو�سًا عليه ا�ستقبال اجلزائر يف جنوب اأفريقيا، بقرار من 

احلجم. هذا  من  مباراة  لحت�سان  هاراري  مالعب  جاهزية  لعدم  نظراً  "كاف"، 

اليوم  �سحفي  تقرير  ك�سف 
احتمالية  عن  الثالثاء، 

ــق مــ�ــســابــقــتــي  ــي ــل ــع ت
اأوروبا  اأبطال  دوري 

ـــا لــيــج،  ـــوروب ـــي وال
ـــة  ـــاي ـــه عـــــقـــــب ن
دور  ــــات  ــــاري ــــب م
انت�سار  ملنع  الـ16، 

فريو�س كورونا.
ــــــــاد  وكــــــــــان الحت

القدم  لكرة  الأوروبــي 
قــراًرا  اتخذ  قد  )يويفا( 

مباريات  من  العديد  بخو�س 
دور الـ16 خلف الأبواب املغلقة.

�سان  وباري�س  ونابويل،  بر�سلونة  مباريات  وتقام 
اأتالنتا  مع  وفالن�سيا  دورمتــونــد،  �سد  جريمان 

بدوري الأبطال يف مالعب فارغة.
ــات  ــاري ــب م ــتــقــام  �ــس الأوروبـــــــــي،  ــــــدوري  ال ويف 
اإنرت  �سد  وخيتايف  واأوملبياكو�س،  وولفرهامبتون 
ميالن، واإ�سبيلية �سد روما، ومان�س�سرت يونايتد مع 

ا. ل�سك، بدون ح�سور جماهريي اأي�سً
ا�ستمرار  فمع  كتالونيا"،  "راديو  ــة  اإذاع وبح�سب 
اإىل  اليويفا  ي�سطر  قد  القاتل،  الفريو�س  انت�سار 

اإيقاف امل�سابقتني.
عقب  امل�سابقتني  وقف  قرار  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

انتهاء مباريات دور الـ16 وارد وب�سدة.
وكانت احلكومة الإيطالية قد اتخذت قراًرا بوقف 
ن�سيان  اأبريل/   3 حتى  الريا�سية  امل�سابقات  جميع 

املقبل.

بر�سلونة ير�سخ ملطالب 
�ستيجن" "تري 

الثقة  من  حالة  وجود  عن  �سحفي،  تقرير  ك�سف 
مب�ستقبل  يتعلق  فيما  بر�سلونة،  ــادي  ن ــل  داخ
حار�س املرمى الأملاين مارك اأندريه تري �ستيجن.

نقال  الإجنليزية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
يجري  �ستيجن  تري  فــاإن  اإ�سبانية،  تقارير  عن 
حتى  التجديد  اأجــل  من  بر�سلونة  مع  حمادثات 
الأملــاين  اأن  النادي  اإدارة  وتعتقد   ،2024 �سيف 

�سيوقع على العقد اجلديد.
بنهاية  بر�سلونة  مــع  �ستيجن  تــري  عقد  وينتهي 
اجتماعات   4 الآن  حتى  وكالئه  وعقد  املقبل،  املو�سم 

بالإدارة.
بعد   ،2017 عام  له  عقد  اآخــر  وقع  قد  الأملــاين  وكــان 
برافو  كالوديو  انتقال  عقب  الأول،  احلار�س  اأ�سبح  اأن 
اإىل مان�س�سرت �سيتي، وهناك حالة من الرتياح يف ظل 
مليون   180 بقيمة  احلايل  بعقده  جزائي  �سرط  وجود 

يورو.
منزعجون  �ستيجن  تري  وكالء  اأن  اإىل  التقرير،  واأ�سار 
ونفوا  ب�سمه،  الأنــديــة  اهتمام  حــول  ال�سائعات  من 
وجود اأي حمادثات، كما اأكد الالعب �سعادته يف �سفوف 

البلوجرانا.

ال�سحيفة،  اإدارة وتوقعت  اأن تر�سخ 
ــة ملــطــالــب  ــون ــل ــس ــر� �ستيجن ب تـــري 
راتب  على  كبري.باحل�سول 

ر�سميا.. اإيقاف الن�ساط 
الريا�سي يف اإيطاليا

هاالند: "مبابي مثري للجنون"

جو�سيبي  اأعـــلـــن 
رئي�س  كونتي 

ــــــــــــوزراء  ال
الإيــطــايل، 
ـــق  ـــي ـــل ـــع ت
ــــــة  ــــــاف ك
ن�سطة  لأ ا
الريا�سية 

الدولة،  يف 
ــا  ــه ــي مبــــــا ف

مـــــبـــــاريـــــات 
ب�سبب  الكالت�سيو، 

ــس  ــريو� تــفــ�ــســي وبــــاء ف
كورونا.

عدد  يف  كبري  ارتفاع  بعد  القرار  هــذا  ياأتي 
 7985 اكت�ساف  مت  حيث  املُ�سابة،  احلــالت 
حالة   1598 قدرها  بزيادة  اإيجابية،  حالة 
حالة   97 وجـــود  بجانب  بــالأمــ�ــس،  مقارنة 
عدد  لي�سل  املا�سية،  �ساعة  الـ24  خالل  وفاة 

ال�سحايا اإىل 463.
على  الــقــرار  تعميم  �سيتم  ــه  اأن كونتي  ــد  واأك
اإيطاليا بالكامل، واإيقاف كافة الأن�سطة حتى 

املقبل. ني�سان  اأبريل/   3
الأوملــبــيــة  اللجنة  ـــدت  اأك بعدما  ــك  ذل ــاء  ج
الفعاليات  كافة  اأن  الإثنني،  اليوم  الإيطالية، 
حتى  تاأجيلها  ينبغي  الــبــالد  يف  الريا�سية 
اأزمة  ب�سبب  املقبل؛  اأبريل/ني�سان  من  الثالث 

فريو�س كورونا.
وزير  مطالبة  من  �ساعة   24 بعد  هذا  وياأتي 
�سبادافورا  فين�سينزو  الإيــطــايل  الريا�سة 
ت�سديد  مــع  الــــدوري،  فعاليات  بــاإيــقــاف 
لتف�سي  ــرا  ــظ ن اإجـــراءاتـــهـــا  احلــكــومــة 

الفريو�س يف البالد.
وقـــال �ــســبــادافــورا، اأمــ�ــس الأحـــد: 
داميانو  ل�سوت  �سوتي  "اأ�سم 
توما�سي رئي�س رابطة الالعبني 
دعوته  واأتــبــنــى  الإيــطــالــيــني، 

باإيقاف الدوري".
رئي�س  توما�سي  دامــيــانــو  وغــرد 
ــــرة الــقــدم  ـــة لعـــبـــي ك ـــط راب
ما  ــدوري،  ال "لنوقف  الإيطاليني: 

الذي ننتظره؟ اأوقفوا كرة القدم".
رئي�س  جــرافــيــنــا  جــابــريــلــي  واأملــــح 
وقف  اإمكانية  اإىل  الإيطايل  الحتــاد 
حال  "يف  ـــال:  وق الــــدوري،  م�سابقة 
ــا ل  ــورون ــب بــفــريو�ــس ك اإ�ــســابــة لع
تعليق  اإمكانية  ن�ستبعد  اأن  ميكن 

م�سابقة الدوري".

على  الأملــاين  دورمتوند  بورو�سيا  مهاجم  هالند  اإيرلينج  اأثنى 
الفريقني،  مباراة  قبل  جريمان  �سان  باري�س  لعب  مبابي  كيليان 

م�ساء الأربعاء يف اإياب دور الـ16 لدوري اأبطال اأوروبا.
فوتبول"  "فران�س  جملة  معه  اأجــرتــه  حــوار  يف  هــالنــد  وقــال 
مباراة  يف  مرة  لأول  واجهته  لقد  رائع،  لعب  "مبابي  الفرن�سية: 
ومزايا  كبرية،  مبوهبة  يتمتع  فهو  جــي،  اإ�ــس  بي  �سد  الــذهــاب 

اأخرى".
ما  كل  مذهل،  لعب  "كيليان  الواعد:  الرنويجي  الالعب  واأ�ساف 
مثري  اأمر  فاإنه  التهديفي،  ملعدله  وبالنظر  ب�سنه،  مقارنة  حققه 

للجنون، اإنه لعب رائع".
قائال:  الذهاب،  مباراة  عن  للحديث  هالند  وتطرق 

من  العديد  ارتكبت  لكني  هدفني،  �سجلت  "نعم 
الأخطاء خالل املواجهة".

كان  "لذا  ت�سريحاته:  دورمتوند  مهاجم  وختم 
بالإمكان تقدمي اأف�سل مما حققناه".

وفاز الفريق الأملاين ذهابا على ملعبه �سيجنال 
نيمار  باأن  علما  لهدف،  بهدفني  بارك  اإيدونا 

جونيور �سجل هدف بي اإ�س جي الوحيد.

حكيمي: �ساأعود لريال مدريد
 يف حالة واحدة

العب اأتلتيكو: �سنكون ندا 
لليفربول يف االأنفيلد

�ساوؤول: �سنحاول الت�سجيل يف اأنفيلد

اأكد الدويل املغربي اأ�سرف حكيمي لعب ريال مدريد، واملُعار 
اإىل  للعودة  م�ستعد  اأنه  الأملاين،  دورمتوند  بورو�سيا  ل�سفوف 

�سفوف املريجني بنهاية املو�سم اجلاري.
وقال حكيمي، خالل ت�سريحاته لقناة "تيليفوت" الفرن�سية: 
اأعود، واإذا مل يكن الأمر  اأراد ريال مدريد عودتي ف�سوف  "اإذا 

كذلك، �ساأ�سطر اإىل اللعب لناد اآخر رائع".
اجلــاري،  املو�سم  بنهاية  لدورمتوند  حكيمي  ــارة  اإع وتنتهي 

و�سط اهتمام من عدة اأندية ب�سمه اأبرزها بايرن ميونخ.
يل،  بالن�سبة  الأف�سل  هو  املو�سم  هذا  احلقيقة  "يف  واأ�ساف: 
فاأنا ل اأكتفي فقط بدوري الدفاعي بل اأحب العمل الهجومي، 
نف�سي  اأعترب  حيث  امل�ستويني،  على  الفريق  اأ�ساعد  حيث 

مدافعا ع�سريا".
والثقة  الفر�سة  منحني  الذي  الرجل  هو  "زيدان؟  واختتم: 
يل،  ومعاملته  لثقته  ممنت  واأنا  باحرتافية،  القدم  كرة  للعب 

و�ساأكون ممتنا له دائًما".

مونتريو  فيليبي  الربازيلي  اأكد 
اأن  ــد  ــدري م اأتلتيكو  ــع  ــداف م

للند"  الند  "�سيلعب  فريقه 
الأربــعــاء  ليفربول  اأمـــام 
ثمن  اإيـــاب  ــالل  خ املقبل 
يف  الأبــطــال  دوري  نهائي 
فوز  بعد  اأنفيلد،  ملعب 

ذهابا  الإ�ــســبــاين  الفريق 
على اأر�سه بهدف نظيف.

"النتيجة  مــونــتــريو:  وقـــال 
ل  لكن  هــدف،  بفارق  ل�ساحلنا 

تزال هناك 90 دقيقة اأخرى. اأعتقد 
اإنها خطوة نحو  األ نعاين كثريا.  التاأهل".اأن الأهم هو 

وزاد: "نعرف قوة الليفر على اأر�سه، يحظى مبقومات هجومية 
ودفاعية هائلة. اإذا مل نعاين، ف�سنكون اأقرب للفوز".

دافع  هذا  اأن  واأظن  الت�سامبيونزليج  يف  مباراة  "اإنها  واأ�ساف: 
اإ�سايف، لأن كل الالعبني يطمحون لبلوغ هذا امل�ستوى وخو�س 

بطولة كهذه".
يكون  كيف  واأعرف  مرتني  اأنفيلد(  )يف  هناك  "لعبت  وختم: 
الأمر. لكننا م�ستعدون. اأظهر الأتلتي ذلك يف املباراة الأوىل، 

و�سيفعل يف الثانية. �سنلعب الندا للند".

اأن  الإثنني،  مدريد،  اأتلتيكو  و�سط  لعب  نيجيز  �ساوؤول  اأكد 
بروح  والتحلي  هدف  ت�سجيل  "حماولة  عليه  يتعني  فريقه 
يف  ليفربول  اأمام  الأبطال  دوري  نهائي  ثمن  اإياب  يف  الفوز"، 

ملعب اأنفيلد، رغم تقدم فريقه بهدف يف الذهاب.
وقال نيجيز: "نعرف اأنها �ستكون مباراة رائعة، وقوية للغاية. 
التفا�سيل  لأن  اللقاء،  �سري  يف  حا�سما  �سيكون  احتكاك  اأي 
ال�سغرية يف النهاية هي التي حتدث الفارق خا�سة اأنه ينبغي 

علينا ال�سعي لت�سجيل هدف ولعب املباراة".
كبرية.  لي�ست  لكنها  �ساحلنا  يف  النتيجة  اأن  "ندرك  واأو�سح: 

لذا يجب اأن نخو�س اللقاء بعقلية الفوز".
لقب  وحامل  الإجنليزي  الدوري  مت�سدر  مواجهة  اأن  واأ�ساف 

الت�سامبيونزليج "مهمة جدا" لفريقه.
3 اآلف �سخ�س ي�سحون من اأجل الفريق،  واأعرب عن �سكره لـ 
مردفا: "�سنحاول رد اجلميل لهم عن طريق بذل كل ما بو�سعنا 

داخل امللعب".
وختم: "اأمتنى اأن يهتفوا بكل قوة لأنه من املهم اأن ن�سعر اأنهم 

بجوارنا، اأن نكون واحدا واأن يدعمنا اجلميع يف الديار".
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-حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا:
-يف ال�سكل:- قبول دعوى الرتجيع بعد اخلربة.- يف املو�سوع:- االأمر بافتتاح 
اخلبري  بتعيني  االآمر  احلكم  اإفراغ  ومبقت�ساه  �سدها  املرجع  حق  يف  التقدمي 
ال�سادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 2019/11/19, فهر�ض رقم: 19/2003 
واملودع  بوبكر  بكو�ض  مومن  اخلبري  قبل  من  املنجزة  اخلربة  اعتماد  ومبوجبه 
وبناء   20/24 رقم:  حتت   ,2020/01/23 بتاريخ:  ال�سبط  باأمانة  تقريره 
عليه احلجر على املرجع �سده �سيخه االأزهاري املولود بتاريخ: 1993/04/10 
بالوادي ابن عبد اهلل واأمها جبايل مرمي وتعيني املرجع والده �سيخه عبد اهلل 
االإدارية  الهيئات  خمتلف  اأمام  ومتثيله  �سوؤونه  وت�سيري  لرعايته  عليه  مقدما 
وطنية  جريدة  يف  احلكم  هذا  بن�سر  واالأمر  القانون  به  ي�سمح  مبا  والق�سائية 
يومية للإعلم مع االأمر بالتاأ�سري بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�ض عقد 
ميلد املرجع �سده للإ�سهار.- حتميل املرجع امل�ساريف الق�سائية مبا يف م�ساريف 
اخلربة.- بذا �سدر احلكم واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ 

املذكور اأعله ول�سحته اأم�ساه الرئي�ض واأمني ال�سبط كالتايل.

حكـــــــــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
التنظيم م�سلحة 
اجلمعيات مكتب 

رقم: 16/ 2020
 و�سل ا�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية 

امل�سماة: جمعية اأولياء التلميذ البتدائية مالك بن اأن�ض- بلدية 
اجلمعية  رئي�ض   .2019/10/13 بتاريخ:  املودعة  غرداية. 
 1969/01/10 بتاريخ:   املولود  ملني.  حممد  غريقة  ال�سيد: 
 – اأن�ض  بن  مالك  االبتدائية  املدر�سة  مقرها:  الكائن  بغرداية  

بلدية غرداية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                           اإعلن عن بيع منقوالت باملزاد العلني

املادة 621 اأم ًا

بناء على طلب ال�سيد)ة( : القر�ض ال�سعبي اجلزائري .بناء على امر ببيع رهن م�سكل الفائدة بنك اأو موؤ�س�سة مالية املادة 124 من االمر 03151 ال�سادر عن 
رئي�ض حمكمة غرداية بتاريخ 2018/04/30 ترتيب 18/272بناءا على حم�سر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/09/18 بناءا على حم�سر جرد املوؤرخ يف 
2019/01/20 .نحن االأ�ستاذ / بلخري الطيب حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء غرداية الكائن مكتبه ب�سارع اأول نوفمربغرداية نعلن للجمهور اأنه 

�سيتم البيع باملزاد العلني للمنقوالت املذكورة اأدناه املحجوزة وهذا بتاريخ 2020/03/16 على ال�ساعة 10:00 �سباحا مبقر مكتبنا و هي كاالتي :التعيني:
 04436/312/47 ت�سجيلها  رقم  يوجني  نوع  مركبة   /01

يف  االعلن  ن�سر  تاريخ  من  حممد  �سا�سي   : ال�سيد  م�سكن  من  بالقرب  املتواجدة  املنقوالت  مبعاينة  ي�سمح  املعاينة  اوقات   - �سمان  بدون  :البيع  البيع  �سروط 
اجلريدة من ال�ساعة 09:00 �سباحا اإىل ال�ساعة 14:00 زواال الرا�سي عليه املزاد ملزم بدفع قيمة البيع وامل�ساريف - يدفع الرا�سي عليه املزاد قيمة 20 % 

من مبلغ ر�سو املزاد , الدفع وال�سحب ال يتجاوز مدة 08 ايام من تاريخ البيع - ال�سعر االفتتاحي : اعلى واح�سن عر�ض . 
يخ�سع ملن ر�سا عليه املزاد اإىل اأحكام قانون االإجراءات املدنية واالدارية. يدفع من ر�سا عليه املزاد م�ساريف التنفيذ واحلقوق التنا�سبية للمح�سر الق�سائي 
املحددة مبوجب 78/09.                                                                                                                                                                                                                املح�سر الق�سائي

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
مكتب االأ�ستاذ بلخري الطيب حم�سر ق�سائي لدى حمكمة غرداية

اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء غرداية 
الكائن مكتبه ب�سارع اول نوفمرب غرداية

هاتف رقم : 0661643153/029285624

مساحة اشهارية            مساحة اشهارية            

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: مترنا�ست

املقاطعة االإدارية عني �سالح
دائرة: عني �سالح
بلدية: عني �سالح

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب االنتخابات واجلمعيات

الرقم: 30/ 2019
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية حملية ذات طابع ثقايف

مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 املوافق لـ: 
12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات, مت هذا اليوم: 13 اأكتوبر 2019 
ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض اجلمعية املحلية ذات طابع ثقايف 
امل�سماة: جمعية االإرث الثقايف واالن�ساد عني �سالح يرتاأ�سها ال�سيد)ة(: 

تويتي حممد �سيدي علي الكائن مقرها: ق�سر العرب عني �سالح

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي
دائرة الدبيلة

بلدية الدبيلة             اإعلن  باإعداد �سهادة احليازة
طبقا للمر�سوم التنفيذي رقم: 254/91 املوؤرخ يف: 1991/07/27 املحدد 
لكيفيات اإعداد �سهادة احليازة وت�سليمها. فاإن رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي 
لبلدية الدبيلة يعلن اأن ال�سيد)ة(: قديري نور الدين بن حممد املولود)ة( 
بلدية  اجلديدة-  بـ:  ال�ساكن)ة(   1962/10/02 بتاريخ:  اجلديدة  بـ: 
الدبيلة, قد اأودع ملفا مب�سالح البلدية طالبا فيه ت�سليمه �سهادة احليازة للعقار 
255.00م2  م�ساحته:  والذي  الدبيلة,  بلدية  برتاب  اجلديدة  بـ:  الواقع 
وحدوده كالتايل:من ال�سمال: م�سكن موجود طابق اأر�سي قديري حممد.من 
اجلنوب: اأر�ض بها نخيل قديري حممد بن عبد اهلل.  من ال�سرق: اأر�ض بها 
نخيل قديري حممد بن عبد اهلل. من الغرب: �سارع ثم م�سكن موجود طابق 
اأر�سي 1+.فعلى كل �سخ�ض له مطلب اأو اعرتا�ض على حترير هذه ال�سهادة 
اأن يقدمه كتابيا لدى م�سلحة التعمري والبناء لبلدية الدبيلة يف اأجل اأق�ساه 

�سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعلن يف ال�سحف الوطنية
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براهيمي  احلــار�ــس  يتمكن  مل 
التدريبات  مواكبة  مــن  رافـــع 
بالآلم  ال�سعور  موا�سلة  ب�سبب 
ي�سكو  التي  الإ�سابة  موقع  يف 
على  الآن  اأجـــربه  ــا  مم  ، منها 
رغم   ، املر�سية  العطلة  متديد 
التدريبات  عن  الطويل  غيابه 
وامل�ساركة يف املباريات الر�سمية 
على  تبعده  اأن  املنتظر  من  التي 
ب�سبب  اأخرى  ر�سمية  مواجهات 
منها  التام  لل�سفاء  متاثله  عدم 
الفريق  طبيب  اأن  خ�سو�سا   ،
حتى  املغامرة  عــدم  منه  طلب 
وا�ستنجاد  الطارئة  احلالت  يف 
زيادة  اأمام  خ�سو�سا  به  املدرب 

التناف�س ال�سديد يف امليدان . 

الفرصة أمام الحارس 
ثليب لمواصلة التألق 

في البطولة 

ـــس ثــلــيــب بــفــرتة  ـــار� ميـــر احل
البطولة  يف  تاألقه  بعد  زاهية 
العديدة  النقاط  يف  وم�ساهمة 
مبيدانه  الفريق  ك�سبها  التي 
الفر�سة  وتــبــقــى   ، ــه  ــارج وخ
احلار�س  غياب  ظل  يف  مواتية 
ــذي  ال ـــع  راف بــراهــيــمــي  الأول 
التي  اإ�ــســابــتــه  ــن  م يــتــعــاف  مل 
ر�سمية  ــاءات  ــق ل عــن  اأبــعــدتــه 
فيها  امل�ساركة  مــن  يتمكن  مل 

 ، اأكرث  وتتعقد  تتفاقم  ل  حتى 
الأخري  هذا  اأن  بلغنا  وقد  هذا 
من  كبريا  معنويا  دعما  تلقى 
بعد  الأن�سار  من  الكثري  قبل 
من  الأخرية  املباريات  يف  تاألقه 
البطولة ، خ�سو�سا يف املواجهات 
القوية التي توؤكد اأن الأخري له 
يوا�سل  يجعله  ما  الإمكانات  من 
حتى  املــيــدان  يف  نف�سه  فر�س 

اآخر البطولة . 
    

الطاقم الفنّي يعطي 
الفرصة لبعض الشبان 

الصغار 

يخلف  �سيدي  املـــدرب  ــل  وا�ــس
ــح الــفــر�ــســة  ــن خـــري الـــديـــن م
لل�سبان ال�سغار الذين تاألقوا مع 
بتوجيهه  وذلك  الأوا�سط  فئة 
يف  الــالعــبــني  لبع�س  ــوة  ــدع ال
من�سور  حممد  بوعنان  �سورة  
يف  اإمكاناته  على  وقف  الــذي   ،
وبالتايل  �سابقة  منا�سبة  من  كم 
بع�س  رفقة  ترقيته  على  عمل 
يف  خ�سو�سا  الآخــريــن  ال�سبان 
يف  الأول  احلــار�ــس  اإ�سابة  ظل 
يجرب  مما   ، براهيمي  الفريق 
ال�ستعانة  اإىل  الفّني  الطاقم 

بهذا الأخري يف حالة وقوع طار 
جديد للبديل ثليب فار�س .    

مواقع تؤكد أن أنصار 
غزالن الصحراء األفضل 

في البطولة

بع�س  جـــاءت   ، اآخـــر  �سياق  يف 
بع�س  اأي�سا  وحتــدثــت  ـــردود  ال
املواقع على اأن  اأن�سار �سباب بني 
يف  الأن�سار  اأف�سل  بني  من  ثور 
بالروح  حتليهم  بعد  البطولة 
التي  اللقاءات  كل  يف  الريا�سية 
 ، خ�سو�سا  الديار  داخــل  لعبت 

الذهبية  اللوحات  على  ناهيك 
قوية  مباريات  يف  ر�سموها  التي 
الــ�ــســور  ــل  ــي دل  ، الــبــطــولــة  يف 
هذا  اأن  على  توؤكد  التي  املعربة 
النادي العريق ي�ستحق التواجد 
يف م�ستوى اأف�سل مما عليه الآن 
النتائج  يف  �ساهم  اأن  خا�سة 
م�ساكل  وقــوع  دون  الإيجابية 
وعوائق تقلل من �ساأن الالعبني 

وتدفعه للعقوبات .    

لشهب :" األجواء 
مريحة ومحفزة 

لمواصلة التألق في 
البطولة  "  

 ، ال�سحراء  ــزلن  غ لعــب  ــد  اأك
رفقة  جاهز  اأنه  الطيب  ل�سهب 
واأن  الأخـــرى   العنا�سر  بقية 
لقاء  حـــول  من�سب  الــتــفــكــري 
وتركيز  تقرت  اأمـــام  ــي  ــدارب ال
لال�ستفادة  جّدا  عايل  الالعبني 
من ما هو م�سطر من قبل الطاقم 
 ، حت�سريي   برنامج  من  الفّني 
�سوى  الآن  تفكري  ل  اأن  م�سيفا 
من  قــدر  اأكــرب  ك�سب  كيفية  يف 
 ، الــقــادمــة  ــاراة  ــب امل يف  النقاط 
 ": قائال   درد�سته  يف  جــاء  كما 
جّدا  مميزة  اأجواء  نعي�س  نحن 
من  الثاين  الن�سف  بداية  ومنذ 
البطولة ول مثيال لها مما جعلنا 

الداربي  للقاء  التح�سري  ندخل 
عدة   ، جّدا   مرتفعة  مبعنويات 
اأغلب  اأن  عوامل توؤكد ذلك منها 
التدريبات  يف  �ساركوا  الالعبني 
اليومية ومنذ ح�سة ال�ستئناف 
التي  العنا�سر  بع�س  با�ستثناء 
اأجلت امل�ساركة لأ�سباب خمتلفة 
يف  �ــســوى  نفكر  ل  الآن  نحن   ،
وموا�سلة  نقاط  ك�سب  كيفية 
يف  خ�سو�سا  البطولة  يف  الربوز 
منا�سب  اجلــو  لأن  املــبــاراة  هــذه 
اأي�سا لأن  ويف م�سلحتنا  وحمفز 
الأوىل  املــرتــبــة  على  نــدافــع   
اآخــر  حتى  الآن  نحتلها  الــتــي 
املو�سم الكروي اجلاري ، �سحيح 
نارية  مواجهات  ينتظرنا  اأنــه 
�سنلعبها  التي  اللقاءات  يف  �سواء 
لكننا  خــارجــه  اأو  مبــيــدانــنــا 
ندرك جيدا حجم املباريات كما 
ال�ستعداد  اأمت  يف  اأننا  لك  اأوؤكد 
الرغبة  تــلــك  التم�ست  وقـــد 
الأ�سا�سية  العنا�سر  ــل  ك ــن  م
�سنلعب  اأننا  كما   ، والحتياطية 
جدية   بكل  املتبقية  املباريات 
على  ال�سغط  نفر�س  ل  حتى 
على  يــوؤثــر  وبــالــتــايل  اأنف�سنا 
جانبي  ومن  امليدان  يف  تركيزنا 
لن ندخر جهدا حتى ن�ساهم يف 
املباريات  يف  اأخرى  نقاط  ك�سب 

املتبقية من البطولة  ".
اأحمد اأمني   

املعطيات  ح�سب  �سعبة  تبدو  كانت  املواجهة  اأن  رغم 
اأ�سبال املدرب  اأن  اإل   ، والظروف التي �سبقت انطالقتها 
املخ�سرم خل�سر حميدة عرفوا كيف يحققون النت�سار 
ويح�سلون على الزاد كامال ، فالهدف الوحيد الذي وّقعه 
" يف �سباك فريق ترجي  " بودي�سة عبد الوهاب  الفنان 
 ، التعادل  اأبناء ليويف ينجون من فخ  بن يعقوب جعل 
ويحافظون على كل حظوظهم يف اللعب على التاأهل اإىل 
الدورة الرباعية الفا�سلة التي �ستقود بطلها اإىل الق�سم 
هي  والرتجي   النجوم  مباراة  ميز  ما  واأهــم   ، اجلهوي 
وحظوظهم  بقدراتهم  اآمنوا  الذين  امل�سعديني  عزمية 
الإيجابية  النتائج  �سل�سلة  وموا�سلة  التعرث  بتفادي 
ثقتهم  يفقدوا  مل  الذين  لالعبني  يح�سب  ما  وهــو   ،
وتركيزهم حتى نهاية الختبار بك�سب نتيجته ، وبهذا 
التاألق اجلديد يوا�سل ممثل الكرة امل�سعدية زحفه نحو 
اأن  يعني  ما   ، فقط  بنقطتني  عليه  تبعد  التي   املقدمة 
 " الريادة  ثالثي  من  واحد  وكل  بعد  يلعب  مل  ال�سعود 
اأهلي م�سعد ، جنوم م�سعد ، ن�سر ال�سارف " ميلك فر�سة 
التتويج كاملة ، على اأمل اأن يوا�سل تعداد النجوم على 
�سيكون  �سك  بال  الذي  املتبقي  امل�سوار  يف  الإيقاع  نف�س 
�سعبا ومثريا ، من جهته رئي�س الفريق " زين العابدين 
والأن�سار  املحبني  من  كبري  بدعم  يحظى   " علي  بن 
نتيجة الظهور امل�سّرف لأ�سحاب الزي الأبي�س والأ�سود 
من  ليــويف  ع�ساق  لكل  خا�س  بنداء  يتوّجه  ولهذا   ،
تاأ�سرية  باأن  ويعدهم   ، وامل�ساندة  الدعم  موا�سلة  اأجل 

الرتقاء اإىل اجلهوي �ستكون من ن�سيب فريقهم .
عمر ذيب  

عبد  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  جـــدد 
املجيد تبون التاأكيد على تعليماته 
ق�سد النتهاء من اجناز مالعب كل 
من تيزي وزو و براقي بالعا�سمة و 

وهران يف اقرب الآجال.
اجــتــمــاع  يف  ــتــه  مــداخــل ــــالل  وخ
الرئي�س  طالب  الـــوزراء،  جمل�س 
الريا�سة   و  ال�سباب  وزير  من  تبون 
على  ال�سهر  ــدي،  ــال خ علي  �سيد 
من  كل  مالعب  اجناز  من  النتهاء 
و  بالعا�سمة  براقي  و  وزو  تيزي 
حت�سبا  الآجـــال،  اقــرب  يف  ــران  وه
التي  املقبلة  الدولية  للمناف�سات 

اجلزائر. �ستحت�سنها 
من  الـــح  ــد  ق تــبــون  ال�سيد  ـــان  وك
الذي  الــوزراء  جمل�س  خالل  قبل، 
على  املا�سي،  فرباير   23 يوم  ُعقد 
املن�ساآت  اإجناز  يف  التعجيل  �سرورة 
حت�سبا  ـــة  ـــربجم امل ــة  ــي ــس ــا� ــري ال
للتظاهرات  اجلــزائــر  لحت�سان 
الــدولــيــة، عــلــى غــــرار الألــعــاب 
و  بوهران2021-  املــتــو�ــســطــيــة 

القدم  لكرة  اإفريقيا  اأمم  بطولة 
.2022 للمحليني يف 

رده  خــالل  تبون  الرئي�س  و�سّدد 
وزيــر  قدمه  الــذي  العر�س  على 
اأهمية  على  والريا�سة،  ال�سباب 
تنظيم  اإ�سكالية  حل  يف  "الإ�سراع 
واجلامعية  املدر�سية  الريا�سة 
اجلاري"  ــي  ــالث ــث ال نــهــايــة  قــبــل 
"مقايي�س  بو�سع  تعليمات  موجها 

حمددة لت�سجيع الأندية املحرتفة 
من  طلب  كما  بينها"،  للتناف�س 
بريا�سة  املــكــلــف  ــة  ــدول ال كــاتــب 
التح�سري  يف  "الإ�سراع  النخبة 
الأبي�س  البحر  ــاب  ــع لأل اجلـــدي 

املتو�سط".
 ،2020 نهاية  يف  ت�سليم،  ويــعــد 
اأن  املقرر  التي من  م�ساريع املالعب 
على  الدولية  التظاهرات  حتت�سن 

الأعمال  بني  من  الق�سري،  املــدى 
يقرر  حيث  للحكومة،  الأولــويــة 
النوادي  م�ساعدة  العمل  برنامج 
على  ــروا  ــوف ــت ي حــتــى  املــحــرتفــة 

مراكزهم اخلا�سة للتكوين.
احلكومة  عــمــل  خمــطــط  ــي  ــرم وي
النخبة  ت�سرف  حتــت  و�ــســع  اىل 
الرفيعني  الريا�سيني  و  الريا�سية 
املــ�ــســتــوى، مــنــ�ــســئــات مــتــعــددة 
تبني  ـــالل  خ مـــن  الــتــخــ�ــســ�ــســات 

ت�سيري "لني و فعال".
يف  التغطية  حت�سني  وبخ�سو�س 
يقرر  القاعدية،  املن�سئات  جمال 
امل�ساعدة  تقدمي  احلكومة  برنامج 
لكرة  املحرتفة  النوادي  �سالح  يف 
ــازل عن  ــن ــت ـــالل ال الــقــدم مــن خ
لإجنــاز  الأرا�ــســي  منح  و  املالعب 
مالعبهم و من�سئاتهم الريا�سية".

النوادي  هذه  الربنامج  و�سيمكن 
مردودية  ذات  املن�سئات  جعل  من 

اكرب و تنويع موارد التمويل".
ق.ر

و  ــبــاب  ــ�ــس ال وزارة  ممــثــل  اأفـــــاد   
ــني، خــالل  ــن الــريــا�ــســة، يــوم الث
اجــتــمــاع الحتـــاديـــة اجلــزائــريــة 
ــة  ــدي ــدم و روؤ�ــســاء الأن ــق لــكــرة ال
احل�ساب  تفعيل  اإعــادة  املحرتفة، 
نف�س  لبعث   "CAS" اخلا�س  املايل 
تتخبط  الــتــي  ــة،  ــدي ــالأن ل جــديــد 
خانقة،  مالية  ــة  اأزم يف  غالبيتها 
ح�سبما ن�سرته الهيئة الفيدرالية.

"اأطلع  ــة  ــادي الحت بيان  يف  وجــاء 
الريا�سة  و  ال�سباب  وزارة  ممثل 
التي  الــرتتــيــبــات  عــلــى  احلــ�ــســور 
ل  الــعــامــة،  ال�سلطات  �ستتخذها 
�سيما فيما يتعلق بتمويل الأندية، 
احل�ساب  تفعيل  اإعادة  اأ�سا�س  على 

لبعث   )CAS( ـــس  ـــا� اخل املـــــايل 
اتخاذ  قبل  لالأندية  جديد  نف�س 

التدابري امل�ستدامة و الفّعالة".
الجتماع  خالل  العالن  هذا  ومت 
الذي جرى باملركز التقني الوطني 
بني  )اجلـــزائـــر(،  مو�سى  ب�سيدي 
ــس الحتــــاديــــة اجلـــزائـــري  ــ� ــي رئ
زط�سي،  الدين  خري  القدم،  لكرة 
ــة،  ــرتف ــح وروؤ�ــــســــاء الأنـــديـــة امل
القدم  لكرة  رابطة  رئي�س  بح�سور 
مـــدوار،  الــكــرمي  عبد  املــحــرتفــة، 
واأع�ساء املكتب الفيدرايل واأع�ساء 
واملالية  الإدارية  الرقابة  مديرية 
عبدو�س،  ر�سا  برئا�سة  لالإحتادية 
وزارة  عــن  ممثل  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

والريا�سة. ال�سباب 
ــذا  ـــور جـــــدول اأعــــمــــال ه ـــح ومت
الجـــتـــمـــاع حـــــول الــنــقــطــتــني 
النادي  اإجـــازة   : وهما  امل�سجلتني 
 2020-2021 ــم  ــس ــو� مل املـــحـــرتف 
لل�سركات  اجلــديــد  الــتــ�ــســيــري  و 
نف�س  وفق  اأ�سهم،  ذات  الريا�سية 

امل�سدر.
الحتــاديــة  رئي�س  تــدخــل  "بعد 
ــي، ورئــيــ�ــس  ــس ــ� خـــري الـــديـــن زط
مـــديـــريـــة الـــرقـــابـــة الإداريـــــــة 
ــس، جــاء  ــدو� ــب ــا ع ــس واملــالــيــة، ر�
الطراف  ممثلي  بع�س  على  الدور 
احلا�سرة ل�سرح املهام والدور الذي 
اأجل  من  به  القيام  عليهم  يتوجب 

ــل حت�سني  ــم الأنــديــة، مــن اج دع
الو�سع التنظيمي والإداري واملايل، 
على  احل�سول  زاويــة  من  كذلك   و 
كما   ،"ISO 9001 ايـــزو  ــهــادة  �ــس

اأو�سحت الحتادية.       
خالل  دار  الــذي  النقا�س  و�سمح 
الروؤ�ساء  من  "للعديد  الإجتماع  
من  لــالأنــديــة   العامني  واملــديــريــن 
ابداء اآرائهم حول حال الإحرتاف 
عن  عــربوا  كما  الأنــديــة،  و�سع  و 
تتبناها  التي  باملبادرة  مت�سكهم 
ــة اإنــقــاذ  ــاول ــن اأجـــل حم ــاف م ــف ال
من  اجلزائر  يف  الإحرتاف  م�سروع 

الو�سعية املتواجد فيها حاليا."
ق.ر

�سباب بني ثــــــــور 

براهيمـــــي ال زال ي�سكــــــو من االإ�سابــــة وميدد عودتـــه للتدريبــــــات 

جنوم  م�سعد

مع   .. البا�ض  راهي  "اليويف 
بودي�سة الفّنان والرّتا�ض"

الرئي�ض تبون: "اإجناز ملعب تيزي وزو و براقي و وهران يف اأقرب االآجال"

اإعادة تفعيل احل�ساب املايل اخلا�ض لتمويل االأندية املحرتفة
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اأ�سرى فل�سطينيون

هرئيل  عامو�ض  بقلم: 
----------------------

�سجل  النهائية،  �سبه  النتائج  ح�سب 
كبرياً،  اإجن��ازاً  االإثنني،  نتنياهو،  بنيامني 
جناحه  �سيرتجم  كيف  غمو�س  ويتملكه 
نتنياهو  م�ساعدو  �سيا�سي.  انت�سار  اإىل 
جتنيد  على  حثيث  ب�سكل  االآن  يعملون 
 – الو�سط  كتلة  من  حمتملني  من�سقني 
االحتمال  هذا  اأن  حقيقة  وجمرد  ي�سار. 
اإىل  وعلنًا  خجل  اأي  دون  االآن  يبحث 
جانب ما ن�رش حول حماولة الليكود ابتزاز 
اأبي�س”  “اأزرق  من  كني�ست  ع�سوة 
العليا  العلني لق�ساة  املحكمة  والتهديد 
نتنياهو.  لعهد  البارزة  العالمات  من  هو 
يمُرى.خالل  حتى  لها  قعر  ال  الهاوية  هذه 
الليل ويف ال�سباح تذبذب ميزان القوى 
واالأ�سوليني  اليمني  كتلة  الكتل.  بني 
على  املتغرية  التقديرات  ح�سب  ح�سلت 
الرقمني  هذين  وبني  مقعداً.   61  –  58
�سيقة  ميينية  حكومة  بني  الفرق.  يكمن 
ي�ستطيع نتنياهو ت�سكيلها ب�رشعة، وبني 
اإىل جولة انتخابات  اأن يوؤدي  �سلل ميكن 
رابعة خالل �سنة ون�سف. البديل الثالث 
هذه  يف  لتطبيقه،  الدعوة  تاأتي  ال��ذي 
حكومة  هو  االإعالم،  و�سائل  من  االأثناء 
وحدة من احلزبني الكبريين. وهذا ميكن اأن 
يحدث ب�سبب تعب اجلمهور اأو اخلوف من 
ذريعة خارجية  اأو  رابعة  انتخابات  حملة 
)تف�سي فريو�س كورونا اأو ت�سعيد اأمني 

اإىل  العودة  يف  نتنياهو  جنح  فجائي(.لقد 
ال�سيا�سة من و�سع ميوؤو�س منه تقريبًا، 
يف  فا�سلتني  انتخابيتني  حملتني  بعد 
ني�سان واأيلول، وتقدمي الئحة اتهام �سده 
املا�سي. يف  الثاين  كانون  للمحكمة يف 
الوقت احلايل، من املهم بالن�سبة له تخليد 
مل  لو  حتى  العظيم،  االنت�سار  رواي��ة 
التلفاز  قنوات  ذلك.  يف  االأرقام  ت�ساعد 
توقعت  التي  العينات  ونتائج  الثالث 
60 مقعداً لكتلة اليمني، تعاونت معه يف 
اأف�سل مع  الدراما تظهر ب�سكل  البداية. 
فائزين وخا�رشين وا�سحني، لكنها اأي�سًا 
متهد الطريق اأمام موقف اأف�سل لنتنياهو 
يف املفاو�سات االئتالفية. وقد �ساهم يف 
جناح نتنياهو يف االنتخابات الثالثة ف�سل 
بني غانت�س املتكرر واملتوا�سل. وا�ستناداً 
القول  ميكن  التجربة،  من  �سنة   20 اإىل 
عن غانت�س باأنه �سخ�س حمرتم ولطيف، 
و�رشيك مثايل يف رحلة على الدراجات 
النارية يف اأرجاء اأمريكا. ولكنه كمر�سح 
لي�س  اإن��ه  �سنقول  احلكومة؟  لرئا�سة 
املن�سب.  هذا  يريد  كان  اإذا  ما  وا�سحًا 
�سعف  نقطة  ك�سفت  الثالث  اجلوالت 
فرتة  من  معروفة  كانت  لغانت�س،  اأخرى 
الرائعة،  غري  ولكن  املعقولة،  واليته 
لرئا�سة االأركان. غانت�س لي�س بال�سخ�س 
من  “هو  ما.  اأحد  و�سفه  مثلما  احلا�سم، 
ماذا  ت�ساأله  عندما  الذين  االأ�سخا�س 
�سياأكل اليوم يف الظهرية، يجيب: �ساأعود 

اإليك خالل 24 �ساعة”.
م�ستتة  كانت  اأبي�س”  “اأزرق  حملة 
وراء  اجنر  فقد  واعتبارية.  وم�سو�سة 
الوقت  ط���وال  اأم��ل��ى  ال���ذي  الليكود 
النقا�س  مركز  احتلت  التي  املوا�سيع 
يف  ك��ان��ت  ح�سي�سه  نقطة  ال��ع��ام. 
يقول  ال��ذي  الليكود  الدع��اء  خ�سوعه 
العرب هي حكومة غري  اإن احلكومة مع 
حلملة  هدفًا  كان  نف�سه  �رشعية.انت�س 
رئي�س  لليكود.  امل�سبوقة  غري  الت�سويه 
�سد  يف  �سعوبة  وجد  ال�سابق  االأرك��ان 
الت�سويهات املنهجية لليكود، باأنه متلعثم 
�سالمته  حتى  ورمبا  ثابت،  وغري  ومرتدد 
روايات  وهناك  فيها؛  م�سكوك  العقلية 
الك�سف عنها  اإذا مت  حمرجة يف ما�سيه، 
ف�ستفاجئ اجلمهور. بعد ما مر به غانت�س، 
اأ�سدقائه  من  اأح��د  روؤي��ة  ال�سعب  من 
نتنياهو  يتطوع ليحل مكانه ويدخل مع 
الرابعة. يف هذه  للمرة  الوحل  اإىل �ساحة 
نتنياهو  اأن  الوا�سح  من  اأ�سبح  املرحلة، 
ال يرتك اأي �سيء يف الطريق اإىل حتقيق 

هدفه.
العودة اإىل �سفقة القرن

القمة  من  عودته  بعد  تقريبًا،  �سهر  قبل 
حاول  ترامب،  االأمريكي  الرئي�س  مع 
للجمهور  ي�سوقوا  اأن  نتنياهو  م�ساعدو 
اإطارها  يف  اإ�رشائيل  تقوم  خاطفة  عملية 
مبوافقة  الغربية  ال�سفة  من  اأجزاء  ب�سم 
الأن  يحدث؛  مل  ه��ذا  ولكن  اأمريكية. 

�سهره  وباالأ�سا�س  االأمريكي،  الرئي�س 
وعيهما.  اإىل  عادا  كو�سرن،  وم�ست�ساره 
ال  ب��اأن��ه  علنًا  اع��رت���س  نف�سه  ت��رام��ب 
اإ�رشائيل  يف  االنتخابات  طريقة  يفهم 
واإذا  وا�سح.  ح�سم  فيها  يوجد  ال  التي 
ائتالفًا  و�سكل  مهمته  يف  نتنياهو  جنح 
القرن  �سفقة  ط��رح  ف�سيتم  ب�رشعة 
اأي  اإىل  هو:  وال�سوؤال  جم��دداً.  للنقا�س 
درجة �سريغب الرئي�س يف تطبيقها رغم 
لالإدارة  ظهرت  حيث  املتوقعة،  العقبات 
م�سكالت  االأثناء  هذه  يف  االأمريكية 
ملحة اأكرث مثل انت�سار فريو�س كورونا.
�سيكون  ال�سيا�سية،  الق�سايا  قبل  حتى 
اإ�رشائيل  يف  االنتقالية  احلكومة  على 
االأمنية  امل�سكالت  �سل�سلة  اإدارة 
على  التوتر  راأ�سها  وعلى  احل�سا�سة 
اجلاري  والت�سعيد  غ��زة،  قطاع  ح��دود 
االآن باالهتمام  –ب�سعوبة- يحظى  الذي 
على احلدود ال�سورية يف ه�سبة اجلوالن. 
احلكومة،  ت�سكيل  ب�سرب  اجلي�س  �سينظر 
املرة  هذه  الطريق  متهيد  يتم  اأن  اأمل  على 
اخلطة  على  للم�سادقة  ج��دي  لنقا�س 
)زخم(. ولكن  “تنوفا”  ال�سنوات  متعددة 
حكومة  و�سكل  خطته  نتنياهو  حقق  اإذا 
افيف  االأركان  رئي�س  فاإن  �سيقة،  ميينية 
الفائدة  باأن  يكت�سف  اأن  ميكن  كوخايف 
متعددة  اخلطة  مناق�سة  من  تنتظره  التي 
ال�سنوات �سيقابلها تعيني كابنت عدواين 

ومقاتل.

ما الكابو�ض الذي يخ�ساه اجلي�ض االإ�سرائيلي… من عودة نتنياهو؟

والدة االأ�سرية اأن�سام �سواهنة : املعنى احلقيقي ليوم املراة  اأخبار فل�سطني

بالوقوف جلانب منا�سلت احلرية حتى ك�سر قيودهن وحريتهن حمكومة 
واالهمال املر�ض  وتعاين  �سنوات   5

على اأحر من اجلمر ، تنتظر املواطنة خديجة 
لتعانق  وال�سهور  االيام  انق�ساء   ، �سواهنة 
كرميتها االأ�سرية اأن�سام عبد النا�رش مو�سى 
االثنني  االول  اأم�س  دخلت  التي  �سواهنة 
2020-3-9 ، عامها اخلام�س واالأخري خلف 
الذي حولها كما  ق�سبان �سجون االحتالل 
اجلائرة   واحكامه  الظاملة  ب�سيا�ساته   " تقول 
تتفاين  اجلامعة  من طالبة علم على مقاعد 
العليا  بالدرا�سات  طموحاتها  لتحقيق 
حمرومة  زال��ت  وم��ا  ومري�سة  الأ���س��رية 
يتحدث  اجلميع   " وت�سيف   ،" العالج  من 
 ، املراة  حقوق  عن  اذار  من  الثامن  مبنا�سبة 
لكن اأين حقوق االأ�سريات اللواتي يتجرعن 
غياهب  يف  وامل����رارة  ال��ع��ذاب  �سنوف 
لن�رشتهن  اأح��د  يحرك  اأن  دون  ال�سجون 
من  وحتريرهن  عنهن  املعاناة  كاهل  ورفع 
يف   " "، وتكمل  ؟  املرير واملوؤمل  الواقع  هذا 
النوم واحلياة  ، ال اعرف طعم  غالبية االيام 
وال�سجن  والثواين  الدقائق  اح�سي  وانا   ،
الرابع  انهت عامها  التي  ابنتي  ي�رشق عمر 
بعيدة عنا ، نفتقدها يف كل حلظة ، ونتمنى 
اأن تدور عقارب الزمن ب�رشعة لتكون بيننا 

، فقلبي مل يعد يحتمل فراقها ".   
طالبة متفوقة ..

 ، قلقيلية  مبحافظة   ،" اأماتني   " قرية  يف 
اأب�رشت االأ�سرية اأن�سام النور قبل 22 عامًا 
 8 من  املكونة  عائلتها  يف  الثالثة  لتكون   ،
اأم   " اخلم�سينية  والدتها  وتعتربها   ، اأنفار 
اليها واالحب لقلبها رغم  "، االقرب  با�سل 
اأن�سام  ابنتي   " وتقول   ، ا�رشتها  لكل  حبها 
متيزت   ، وحيدتنا  النها  املنزل   روح  هي 
�ساحبة   ، الوالدين  وبر  العالية  باخالقها 
قلب كبري وطيب وحنون ، متميزة يف كل 
ومكانة  مبحبة  وحتظى  منا  وقريبة   ، �سيء 
يف  نتوقع   ومل    ، جميعا  قلوبنا  يف  كبرية 
الق�سبان  خلف  تكون  اأن  االي��ام  من  يوم 
ودار�ستها  بعائلتها   مهتمة  فقط  فهي    ،

منذ   " وت�سيف   ،" حزبي  انتماء  لها  ولي�س 
�سغرها ، متتعت ب�سخ�سية قوية وريادية ، 
مثقفة وجمتهدة وطموحة ، كر�ست حياتها 
للدرا�سة وحتقيق طموحها باكمال م�سوارها 
العليا  ال�سهادات  التعليمي واحل�سول على 
"، وتكمل " خا�ست معركة الثانوية العامة 
معدل  على  وح�سلت    ، واجتهاد  مبثابرة 
جلامعة   وانت�سبت    ، االدبي  بالفرع   97%
القد�س املفتوحة يف نابل�س تخ�س�س تربية 
ابتدائية بعدما كرمت لتفوقها مبنحة درا�سية  
درا�ستها  من  االول  الف�سل  كاملة،وخالل 

ح�سلت على املرتبة االوىل يف الق�سم ".  
االعتقال واملداهمة  ..

تروي الوالدة اأم با�سل ، اأن اأن�سام ، توجهت 
 9/3/2020 بتاريخ  كعادتها   للجامعة 
لتقدمي االمتحانات النهائية ، وبعد �ساعات 
باعتقالها  االحتالل  بقيام  العائلة  علمت 
املحاذية   " قدوميم   " م�ستوطنة  ق��رب 
من  ات�سال  تلقينا   " وتقول   ، نابل�س  ملدينة 
جنود  �ساهد  انه  فيه  ابلغنا   ، ال�سبان  احد 
 ، امل�ستوطنة  قرب  يحتجزونها  االحتالل 
، ب�سبب  فكان اخلرب �سدمة كبرية وقا�سية 
ت�سارب الروايات حول ما حدث مع ابنتي 
عندما  وتوتر  بقلق  �سعرنا   " وتكمل   ،"
ن�رشت و�سائل االعالم العربية خرباً زعمت 
فيه ان االحتالل اعتقل ابنتي بتهمة حماولة 
علمنا   ، الوقت  نف�س  ، يف  م�ستوطن  طعن 
انها تعر�ست لل�رشب املربح من قبل جنود 
 ،" جمهولة  جلهة  نقلوها  الذين  االحتالل 
الذي  االحتالل  مزاعم  ن�سدق  مل   " وتتابع 
بعد  ،و  ذنب  ابنتي دون  باعتقال  مل يكتفي 
من  كبرية  ق��وات  بقيام  فوجئنا  �ساعات 
كل  واقتادوا  منزلنا،عزلونا  باقتحام  اجلي�س 
قيام  امليداين حول  للتحقيق  فرد منا لوحده 

ان�سام بتنفيذ العملية ".
حلظات موؤملة ..

 " وتقول   ، با�سل  اأم  الوالدة  دموع  تنهمر 

على مدار اأيام ، ع�سنا كوابي�س رعب وقلق 
 ، اأخبارها  انقطعت  التي  ابنتي  على م�سري 
ي�سمح  ومل  االحتالل جلهة جمهولة  اقتادها 
 ، التحقيق  فرتة  طوال  بزيارتها  للمحامني 
�ساهدناها  عندما  املوؤملة  اللحظات  وكانت 
تعر�ست  الذي  ال�رشب  واثار  املحكمة  يف 
االف��راج  االحتالل  فرف�س   ، وا�سحة  له 
نقل  التحقيق  بعد   " وت�سيف   ،" عنها 
متكن  ،و  ه�سارون  ل�سجن  ابنتي  االحتالل 
املحامي من زيارتها ، وابلغنا انها تعر�ست 
والرا�س   ج�سدها  انحاء  كافة  على  لل�رشب 
بتمديد  املحاكم  ا�ستمرت   " وتكمل   ،"
توقيفها على مدار 7 �سهور ، حتى حوكمت 
بتهمة   ، �سنوات   5 ملدة  الفعلي  بال�سجن 
معادي  لتنظيم  واالنتماء  الطعن   حماولة 

والتحري�س على االحتالل ".
معاناة املر�س ..

مل ينال احلكم من عزمية ومعنويات اأن�سام ، 
التي تاأقلمت مع واقع اال�سريات يف �سجن 
اثر على  له  "، لكن ما تعر�ست  " الدامون 
كرمها   " والدتها  وتقول   ، كثرياً  �سحتها 
وجتاوزت   ، واالرادة  بال�سرب  العاملني  رب 
امل وحمنة العذاب والفراق الق�رشي ، لكنها 
منذ حوايل عام ، ا�سبحت تعاين من اوجاع 
وب�سبب   ، ويديها  القدمني  يف  م�ستمرة 
 ، مل�ساعفات  تعر�ست   ، املتعمد  االهمال 
 ،" وج�سدها  االط��راف  لباقي  االمل  فامتد 
�سديد  اأمل  من  تعاين   ، حاليًا   " وت�سيف 
من  كيلو   7 وفقدت  الظهر  يف  وم�ستمر 
ا�سطرت   ، �سحتها  تدهور  وبعد   ، وزنها 
االدارة لنقلها للم�سفى  4 مرات خالل �سهر 
، وحتى اليوم مل نعرف نتيجة الفحو�سات 
التي اجريت لها رغم ان االدارة زعمت انها 
 ،   b12 و    d3 بفيتامني   نق�س  تعاين من 

وما زالت بحاجة ملتابعة ورعاية �سحية ".
املراة املظلومة ..

زيارة  على   " با�سل  اأم   " الوالدة  تواطب 

 " وتقول   ،" الدامون   " �سجن  يف  كرميتها 
الثقيلة  يعاقبنا االحتالل ب�سيا�ساته وقيوده 
لرنى  �سيء  كل  نتحمل  لكن   ، واملوجعة 
ابنتي ونطماأن على او�ساعها ، واحلمد لله 
وتتمتع  قوية  فهي  واملر�س  احلكم  رغم   ،
املراة  "يف يوم  "، وت�سيف  مبعنويات عالية 
انتهاكاته   ، مبمار�ساته  االحتالل  يوؤكد   ،
اأكرب  فاأي ظلم وعقاب   ، امل�ستمرة حلقوقها 
غياب  وامل��وؤمل   ، وال�سجن  االعتقال  من 
االن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  و�سوت  دور 
  " وتكمل   ،" املراة  بحقوق  املطالبة  وحتى 
كل  يف  اال�سريات  اجلميع  يتذكر  ان  يجب 
ت�سحيات  يقدمنه من  ملا   وتقديرهن  يوم  
وطنهن   �سبيل   يف  وتفاين  وب��ط��والت 
و�سعبهن ، فاأين الدفاع عن حقوق املراة التي 
ما زالت تدفع ثمن ظلم االحتالل؟ "، وتتابع 
بالوقوف   ، امل��راة  ليوم  احلقيقي  املعنى   "
التي  الفل�سطينية  واملراة  اال�سريات  جلانب 
 ، وحرية  واأمل  حياة  هناك  يكن  ملا  لوالها 
نتمنى ان�ساف املراة املظلومة يف كل مكان 
 ، االحتالل  و�سجون  فل�سطني  يف  وخا�سة 
حتى  احلرية  منا�سالت  جلانب  والوقوف 

ك�رش قيودهن وحريتهن ".

االأ�سري نا�سر عوي�ض

موؤبداً  ع�رش  واأربعة  �سهيد،  وعم  �سهيد،  اأخ 
اأ�سهر و�ستة  عامًا  وخم�سني 

خميم  يف  ولد  عوي�س،  اأحمد  حممود  نا�رش 
عام  عائلته  هّجرت  اأن  بعد  نابل�س،  يف  بالطة 
يافا،  ق�ساء  مون�س  ال�سيخ  قرية  من   1948
1970-1-11، جاء نا�رش اإىل هذا العامل. ويف 
19-1- ففي   ، ك��ث��رياً االح��ت��الل  ينتظر  مل 
ع�رشة  ال�ساد�سة  يف  نا�رش  كان  وحني   ،1986
مولوتوف  قنابل  اإلقاء  بتهمة  اعتقلوه  فقط، 
وقيادة  فتح  حركة  �سفوف  يف  اأ�سبال  وتنظيم 
خلم�س  بال�سجن  وحكم  ع�سكرية...  خلية 
جلنة  ع�سو  اأ�سبح  ال�سجن  ويف  �سنوات، 

مركزية...
يف  م��ب��ا���رشة  لينخرط  ال�سجن  م��ن  خ��رج 
واأن�سطتها  االأوىل  االنتفا�سة  فعاليات 
ويتم  لالحتالل،  مطارداً  لي�سبح  املختلفة، 
ملدة  االأردن  اإىل   17-7-1992 يف  ب��ع��اده  اإ
وماجد  ب��دوي  ويا�رش  هو  �سنوات،  ث��الث 
مبعد  اأ�سغر  بذلك  يكون  ورمب��ا  امل�����رشي، 
وحدث  الفل�سطينية،  الق�سية  تاريخ  يف 
النجاح  جلامعة  اأيام   4 دام  ح�سار  بعد  االإبعاد 
.1995 عام  فل�سطني  اإىل  عاد  لكنه  الوطنية، 

يف  العامة  العالقات  للجنة  رئي�سًا  انتخب 
 ،1996 عام  فتح  حلركة  التنظيمية  اللجنة 
�ساقه  يف  بر�سا�سة  ي�ساب  العام  نف�س  ويف 

النفق. انتفا�سة  فعاليات  اإحدى  يف 
امليدانيني  املنا�سلني  من  كثري  عك�س  وعلى 
كان  بل  الع�سكري،  بالن�سال  نا�رش  يكتف  مل 
جلنة  يف  الثقايف  يافا  مركز  يف  اإداريا  ع�سواً 
الفل�سطينيني،  الالجئني  حقوق  عن  الدفاع 
االإدارية  واللجنة  التاأ�سي�سية  اللجنة  وع�سو 
قادة  من  وكان  الفتحاوية،  ال�سبيبة  ملنظمة 
الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  ال�سبيبة  حركة 
علم  ق�سم  االآداب  كلية  من  نا�رش  تخرج  وقد 

الوطنية. النجاح  جامعة  يف  االجتماع 
بداية  يف  يو�سف  قرب  معركة  قادة  من  كان 
اأهم  من  كانت  والتي  الثانية،  االنتفا�سة 
مرحلة  الثانية  االنتفا�سة  دخ��ول  اأ�سباب 
مع  اأ�س�س  لذلك  ونتيجة  امل�سلح،  الكفاح 
كتائب  فتح  ح��رك��ة  ك���وادر  م��ن  جمموعة 
العام  القائد  الحقا  واأ�سبح  االأق�سى،  �سهداء 
رقم  املطلوب  جعله  مما  فل�سطني،  يف  للكتائب 

الإ�رشائيل. واحد 
التهمة  وكانت   ،13/4/2002 بتاريخ  اعتقل 
كتائب  وتاأ�سي�س  قيادة  وجاهزة:  وا�سحة 
عدة  وتنفيذ  وتخطيط  االأق�سى  �سهداء 
االعرتاف  رف�س  لكنه  ع�سكرية،  عمليات 
بال�سجن  عليه  فحكم  املحاكمات،  ب�رشعية 
اأخرى  عامًا   50 اإىل  اإ�سافة  مرة،   14 املوؤبد 

اإ�سافية. اأ�سهر  و�ستة 
بئر  �سجن  يف  انفرادية  زنزانة  اإىل  نقله  مت 
عقابا  النقب  �سحراء  يف  الع�سكري  ال�سبع 
ال�رشق  جل��ري��دة  �سحفية  مقابلة  على  ل��ه 
يكون  اأن  من  وتخوفًا  الهاتف  عرب  االأو�سط 

باخلارج. الكتائب  مع  باالت�سال  متكن  قد 
هو  �سهيد  �سقيق  لنا�رش  اأن  اأذك��ر  اأن  بقي 
عوي�س،  حممد  هو  �سهيد  وعم  عوي�س،  زهري 

اعتقاله. فرتة  تويف خالل  قد  والده  واأن 
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من ترامب!

قراءة/ حممد علي
------------------ 

البيت  با�سم  املتحدثة  واأع��ل��ن��ت 
يوم  غري�سام  �ستيفاين  بي�س  االأ
ال��رئ��ي�����س  ي��خ�����س��ع  "مل  ث���ن���ني  االإ
ب�(  )اإ���س��اب��ة  لك�سف  فح�س  الأي 
توا�سل  على  يكن  ومل  كوفيد19- 
مري�س  م��ع  ق���رب  وع���ن  م��ط��ول 
وال  بكوفيد19-  اإ�سابته  تاأكدت 
ويخ�سع  اأعرا�س".  اأي  ��ظ��ه��ر  يمُ
الكونغر�س  يف  اأع�����س��اء  خم�سة 
ق���ل  االأ ع��ل��ى  ج��م��ه��وري��ان  بينهم 
يف  ترامب  مع  كثب  عن  توا�سلوا 
طوعي  �سحي  حلجر  االأخرية،  يام  االأ
للفريو�س  تعر�سوا  بعدما  االإثنني 
اأع��را���س.  عليهم  تظهر  اأن  ب��دون 
�سافر  اجلمهوريني  هذين  من  وواحد 
الرئا�سية،  الطائرة  م�����س،يف  اأ ي��وم 
يف  ترامب  رافق  الثاين  اأن  حني  يف 
نائب  واأعلن  اجلمعة.  ر�سمية  زيارة 
يخ�سع  مل  نه  اأ بن�س  مايك  الرئي�س 
خالل  فحو�سات،  الأي  اأي�سا  هو 
تن�سيق  فريق  عقده  �سحايف  موؤمتر 
الوباء  ملكافحة  االأمريكية  اجلهود 

بي�س. االأ البيت  يف 
- العامل  "باغت"  وباء   -

ال�سحايف  متر  املوؤ خالل  ترامب  وقال 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  اإن  نف�سه 

الكونغر�س  مطالبا  العامل،  "باغت" 
لتخفيف  ق��ري��ب��ا  ت��داب��ري  ب��ات��خ��اذ 
االأمريكي.  االقت�ساد  عن  ال�سغط 
"خف�س  عن  خا�سة  ب�سورة  وحتدث 
االجتماعية  للم�ساهمات  حمتمل 
اإج��راء  يف  الرواتب"،  من  املقتطعة 
ف���راد  اأ ب��ني  ال��ث��الث��اء  بحثه  �سيتم 
الكونغر�س.  يف  وم�سوؤولني  دارته  اإ
مترا  موؤ �سيعقد  ن��ه  اأ ت��رام��ب  واأك��د 
بالتف�سيل  فيه  يعر�س  �سحافيا 
و"الوا�سعة  "الكربى"  التدابري  هذه 
املطلوب  اأن  واأو���س��ح  النطاق". 
من���ا ك��ذل��ك  م�����س��اع��دة امل��وظ��ف��ني اإ
اأمر  كلفة  تتكبد  "ال  حتى  ال�رشكات 
"هذا  موؤكدا  عنه"  م�سوؤولة  لي�ست 
وزي��ر  و�سعى  بلدنا".  ذن��ب  لي�س 
نة  للطماأ منوت�سني  �ستيفن  اخلزانة 
متلك  املتحدة  "الواليات  اأن  موؤكدا 
ق��ر  واأ العامل".  يف  اقت�ساد  ق��وى  اأ
ذار/ اآ  5 يف  االأمريكي  الكونغر�س 
 8،3 بقيمة  ط��ارئ��ة  خطة  م��ار���س 
مكافحة  جهود  لتمويل  دوالر  مليار 
واأقرت  امل�ستجد.  كورونا  فريو�س 
الدميوقراطية  النواب  جمل�س  رئي�سة 
ث��ن��ني  االإ م�ساء  بيلو�سي  نان�سي 
برملانية  تابري  اتخاذ  "�سيتحتم  نه  باأ

جديدة".
وك����ان الأزم����ة ت��ف�����س��ي ف��ريو���س 

كربى  تبعات  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
نها  اأ كما  العاملي،  االقت�ساد  على 
ث��ارت  اأ التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  كانت 
املالية  ����س���واق  االأ يف  ان��خ��ف��ا���س��ا 
قبل  ث��ن��ني،  االإ ال��ع��امل  يف  ال��ك��ربى 
االآ�سيوية  البور�سات  تعود  اأن 
اخلليج  وب��ور���س��ات  واالأوروب���ي���ة 
وعمد  الثالثاء.  انتعا�سا  وت�سجل 
التخفيف  اإىل  االآن  حتى  ت��رام��ب 
البيت  ونفى  ال��وب��اء،  خطورة  من 
يعتزم  يكون  اأن  ثنني  االإ بي�س  االأ
لكن  الر�سمي.  برناجمه  من  احل��د 
عام  و�سط  يف  تاأتي  التي  االأزم��ة 
يف  كربى  بلبلة  تثري  قد  انتخابي، 
اجلمهوري  الرئي�س  اأعمال  ج��دول 
التجمعات  من  الكثري  يعقد  الذي 
بات  وقت  يف  الكربى،  االنتخابية 
االقت�سادي  النمو  ي��ه��دد  ال��وب��اء 
الرئي�س  منه  جعل  الذي  االأمريكي 
حملته  يف  ال��ك��ربى  احلجج  اإح���دى 

. بية نتخا ال ا
احلجر  يف  الكونغر�س  من  اأع�ساء   -

- ال�سحي  
م��ارك  اجل��م��ه��وري  النائب  واأع��ل��ن 
يام  اأ قبل  ترامب  اختاره  الذي  ميدوز 
بي�س  االأ البيت  موظفي  كبري  ليكون 
احلجر  نف�سه  على  فر�س  نه  اأ اجلديد، 
دخوله  الحتمال  الطوعي  ال�سحي 
تبينت  �سخ�س  م��ع  ات�����س��ال  يف 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  اإ�سابته 
ال  ن��ه  اأ با�سمه  املتحدث  واأو���س��ح 
"من  وخ�سع  اأعرا�س  اأي  من  يعاين 
عدم  اأظهر  الختبار  احليطة"  ب��اب 
غيتز،  مات  النائب  وكان  اإ�سابته. 
يف  اأعلن  الرئي�س،  حلفاء  كبار  اأحد 
توا�سل  على  كان  نه  اأ �سابق  وقت 
يحمل  �سخ�س  مع  يوما"   11 "قبل 
بعيد  به  اأدىل  ت�رشيح  يف  الفريو�س، 
التي  الرئا�سية  الطائرة  من  خروجه 
وا�سنطن  اإىل  ترامب  تعيد  كانت 

نيويورك  �سحيفة  واأوردت  ثنني.  االإ
خالل  م��ر  ب��االأ علم  غيتز  اأن  ت��امي��ز 
يف  نف�سه  "و�سع  وح��اول  الرحلة 
وحيدا.  بجلو�سه"  ال�سحي  احلجر 
داغ  اجلمهوري  النائب  كان  كذلك 
االإثنني  نف�سه  و�سع  الذي  كولينز 
الرئي�س  خلف  ال�سحي،  احلجر  يف 
ر�سمية  زي����ارة  خ���الل  م��ب��ا���رشة 
جورجيا،  بوالية  اأتالنتا  اإىل  اجلمعة 
بح�سب  االأ�سخا�س،  بع�س  و�سافح 
وتعر�س  االإعالم.  و�سائل  من  عدد 
خالل  للفريو�س  الثالثة  ال��ن��واب 
"�سيباك"  للمحافظني  كبري  موؤمتر 
�سباط/فرباير  و29   26 ب��ني  نظم 
ترامب  فيه  و�سارك  وا�سنطن،  قرب 
اآخران  جمهوريان  و�سافح  وبن�س. 
تيد  ال�سناتور  هما  الكونغر�س  يف 
خالل  غو�سار  بول  والنائب  كروز 
للمحافظني  ال�سنوي  امللتقى  ه��ذا 
وذكرت  الفريو�س.  يحمل  �سخ�سا 
تيد  اأن  اأمريكية  اإعالم  و�سائل  عدة 
اأي  اخلمي�س،  ترامب  التقى  ك��روز 
والع�سو  للفريو�س.  تعر�سه  بعد 
و�سع  الذي  الكونغر�س  يف  اخلام�س 
ال�سحي  احلجر  يف  االإثنني  نف�سه 
جوليا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  النائبة  ه��و 
الوباء  ح�سيلة  وارتفعت  براونلي. 
من  اأكرث  اإىل  املتحدة  الواليات  يف 
 26 عن  يقل  ال  وم��ا  اإ�سابة   600
كما  املدار�س  بع�س  واأغلقت  وفاة. 
حملة  لكن  كربى،  فعاليات  األغيت 
ثر  تتاأ مل  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات 
عاما(   73 ( ترامب  وكان  االآن.  حتى 
الوباء  انت�سار  قبل  م��ن  امل��ع��روف 
االأ�سبوع  ذك��ر  باجلراثيم،  بهو�سه 
ال�سديدة  الوقاية  تدابري  املا�سي 
اأمل�س  "مل  ممازحا  فقال  يتخذها،  التي 

�سابيع". اأ منذ  وجهي 

�سخ�سيا  توا�سل  الذي  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  ومن  االأبي�ض  البيت  من  امل�ستجد  كورونا  يقرتب خطر فريو�ض 
نف�سه الأي فح�ض.  اأنه مل يخ�سع هو  ولو  ال�سحي,  للحجر  االآن  الكونغر�ض يخ�سعون  اأع�ساء يف  مع 

التون�سية،  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
للكتاب  ت��ون�����س  م��ع��ر���س  اإرج���اء 
�سهر  يف  �سنويا  يقام  الذي  الدويل 
من  االآالف  وي�ستقطب  م��ار���س 
من  حت�سبا  �سحية  لدواع  الزائرين، 

امل�ستجد.  كورونا  فريو�س  انت�سار 
قرطاج  يام  اأ اأي�سا  الوزارة  واأرجاأت 
العاملي  اليوم  واأ�سبوع  ال�سعرية 
ل��ل��م�����رشح وم��ه��رج��ان ع��ز ال��دي��ن 
من  للتوقي  كاإجراء  للم�رشح،  قنون 
الفريو�س.  ع��دوى  ت�رشب  خماطر 
االإعالن  املمكن  من  نه  اأ ذكرت  كما 
اأو  الفعاليات  من  املزيد  اإرجاء  عن 
وكانت  امل�ستجدات.  بح�سب  لغائها  اإ

االثنني  اأعلنت  التون�سية  ال�سلطات 
بكورونا  امل�سابني  عدد  ارتفاع  عن 
وزارة  واأ�سدرت  اأ�سخا�س   5 اإىل 
جميع  ل��غ��اء  ب��اإ ق����رارا  ال�����س��ح��ة 
من  ال��ق��ادم��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��رح��الت 
اجلوية  الرحالت  جانب  اإىل  اإيطاليا 
الرحالت  من  حمدود  عدد  با�ستثناء 

روما. العا�سمة  من  القادمة 
يف�سلها  التي  اإيطاليا،  يف  ويقطن 
نقطة  ق���رب  اأ ع��ن  كيلومرتا   160
 200 حوايل  التون�سي،  الرتاب  من 
التون�سية  اجلالية  من  مواطن  األف 

 . ملهاجرة ا
ق/د

اأنغيال  ملانية،  االأ امل�ست�سارة  قالت 
على  جاهدة  �ستعمل  نها  اإ مريكل، 
بني  امل��ربم��ة  الهجرة  اتفاقية  نقل 
مرحلة  اإىل  االأوروبي  واالحتاد  تركيا 

 . جديدة
مريكل  ان��ت��ق��اد  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
باجتياز  للمهاجرين  تركيا  �سماح 
اأكدت  نها  اأ اإال  اليونان،  مع  حدودها 
التعاون  يف  اال�ستمرار  �رشورة  على 
نزيل  اأن  "علينا  م�سيفة:  نقرة،  اأ مع 
اإىل  الداعية  �سا�سية  االأ االأ�سباب 
عام  منذ  ذلك  على  اأعمل  الهجرة. 
يف  م�ستقبال  و�ساأ�ستمر   2015
نها  اأ امل�ست�سارة  واأو�سحت  ذلك". 
االأوروبي،  املجل�س  رئي�س  �ستلتقي 

املفو�سية  ورئي�سة  مي�سيل،  �سارل 
الين،  دير  فون  اأور�سوال  االأوروبية، 
املربمة  الهجرة  اتفاقية  ملناق�سة 
ب��ني ت��رك��ي��ا واالحت����اد االأوروب����ي 
املنطقة  يف  االأخ���رية  وال��ت��ط��ورات 
نا�سول  االأ وك��ال��ة  اف��ادت  ح�سبما 
اأن  على  مريكل  و�سددت  لالنباء. 
ال��دع��م  ك��ام��ل  ت�ستحق  "اليونان 
"اليونان  اأن  اإىل  الفتَة  والت�سامن"، 
االأوروبي  االحتاد  دولة يف  اأقرب  هي 
الليبية  واالأزمة  ال�سورية  احلرب  اإىل 
احلدود  وم�ساكل  لبنان  يف  والتوتر 

. لبحرية" ا
ق/د

ق���ال وزي����ر ال��ط��اق��ة ال��رو���س��ي 
قد  رو�سيا  اإن  ن��وف��اك  األك�سندر 
املدى  على  النفط  من  نتاجها  اإ ترفع 
ل��ف  اأ  200-300 مب��ق��دار  الق�سري 
ت�سل  اأن  املمكن  ومن  يوميا،  برمل 
برميل  ل��ف  اأ  500 اإىل  م�ستقبال 

 . ميا يو
م��ع  ح�����وار  يف  ن���وف���اك  واأك������د 
الثالثاء،"على   ،"24 قناة"رو�سيا 
���س��ع��ار  ال��رغ��م م��ن ان��خ��ف��ا���س االأ
فاإن   ، اليوم  ن��راه  ال��ذي  والتقلب 
على  ق���ادرة  ت���زال  ال  �سناعتنا 
وائ���ل  االأ ب��ني  م��ن  تعد  املناف�سة. 
تكاليف  ق��ل  اأ حيث  من  العامل  يف 
االأ�سواق  يف  نناف�س  نحن  نتاج.  االإ
 ، نتاج  لالإ بالن�سبة  م��ا  اأ العاملية. 
�ستقوم  اليوم  ال�رشكات  اأن  اأعتقد 
وحجمها  اال�ستثمار  خطط  مبراجعة 

نتاج". االإ وبرامج 

لزيادة  اإمكانات  لدينا  واأ�ساف" 
امل��دى  ن���ه يف  اأ اأع��ت��ق��د  ن���ت���اج.  االإ
اإىل  ي�سل  ما  زيادة  ميكننا  الق�سري 
يف  يومًيا  برميل  ل��ف  اأ  200-300
األف   500 اإىل  ت�سل  وقد  امل�ستقبل، 
امل�ستقبل  يف  وه��ذا  يومًيا،  برميل 
الطاقة  وزي���ر  �سار  القريب".واأ
عقد  املخطط  من  نه  اأ اإىل  الرو�سي 
اأوب��ك+  ل��دول  ال��دوري��ة  اللقاءات 
وي��ون��ي��و/ح��زي��ران  ي��ار  م��اي��و/اآ يف 

لقادمني. ا
ي�ستبعد  مل  مت�سل  �سياق  ويف 
تو�سل  احتمال  الثالثاء،  الكرملني، 
ال�سعودية  مع  اتفاق  اإىل  رو�سيا 
املتحدث  وقال  النفط،  نتاج  اإ ب�ساأن 
دميرتي  الرو�سية  الرئا�سة  با�سم 
هذا  ي�ستثني  اأح��د  "ال  بي�سكوف: 

. حتمال" كا
ق/د

االأوروب����ي،  ال��ربمل��ان  رئي�س  ق��رر 
طوعيا  نف�سه  عزل  �سا�سويل،  ديفيد 
فريو�س  �سد  وقائي  كاإجراء  مبنزله 

امل�ستجد.  "كورونا" 
"لقد  له:  بيان  يف  �سا�سويل،  وقال 
اإيطاليا  يف  كنت  اأن  بعد  ق��ررت 
���س��ب��وع  خ���الل ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة االأ
تبع  اأ اأن  وقائي،  ك��اإج��راء  املا�سي، 
اأمار�س  واأن  ليها  اإ امل�سار  التدابري 
يف  م��ن��زيل  م��ن  كرئي�س  وظيفتي 
التي   14 ال�  يام  لالأ امتثااًل  بروك�سل 

ال�سحي". الربوتوكول  ليها  اإ �سار  اأ
"فريو�س  اأن  �سا�سويل  واأ���س��اف 
ملر�س  امل�سبب  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ب��اأن  اجلميع  يلزم   )19  - )كوفيد 
ي��ك��ون��وا م�����س��وؤوول��ني وح��ذري��ن، 
ح�سا�سة  حل��ظ��ة  نها  "اأ اإىل  الف��ت��ا 
افادت  ح�سبما  جميعا"  لنا  بالن�سبة 
واأعلنت  لالنباء.  �سبوتنيك  وكالة 
االثنني،  اأم�س  االإيطالية،  ال�سلطات 
ث��ر  ارت��ف��اع ع��دد ح���االت ال��وف��اة اإ
 463 اإىل  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
حالة   97 ت�سجيل  بعد  وف��اة،  حالة 
عدد  بلغ  حني  يف  االأح��د،  منذ  وفاة 
ت�سجيل  بعد   ،7985 االإ���س��اب��ات 
اأعنلت  فيما  ج��دي��دة،  حالة   1598
ال�سحي  احل��ج��ر  مت��دي��د  ي��ط��ال��ي��ا،  اإ
وطالب  ب��اأك��م��ل��ه،  البلد  لي�سمل 
من  كونتي  جوزيبي  الوزراء  رئي�س 
منازلهم،  يف  البقاء  ال�سكان  جميع 
التجمعات  جميع  ح��ظ��ر  م��وؤك��دا 

الريا�سية. االأحداث  وتعليق  العامة 
كورونا  فريو�س  جراء  الوفيات  عدد 

حالة  30 بلغ  فرن�سا  يف 
فرن�سا,  يف  ال�سحية  ال�سلطات  قالت 

الوفيات جراء تف�سي  اإن عدد  الثلثاء 
 30 فريو�ض كورونا يف البلد ارتفع اإىل 

 .25 اأم�ض  بلغ  بعدما 
على  اخلام�سة  املرتبة  فرن�سا  وحتتل 
بالفريو�س،  ثرا  تاأ االأكرث  الدول  قائمة 
 .949 اإىل  االإ�سابات  عدد  ارتفع  ذ  اإ
الفرن�سي  ال�سحة  وزي���ر  وق���ال 
اإن  االث��ن��ني،  ي��وم  ف��ريان،  اأوليفييه 
اأ�سبح  ري�سرت  فرانك  الثقافة  وزير 
بفريو�س  ي�ساب  �سيا�سي  اأح��دث 
ع���دد من  اإ���س��اب��ة  ب��ع��د  ك��ورون��ا 
يعرف  الذي  باملر�س  الربملان  اأع�ساء 
الوزير  واأ�ساف  كوفيد19-.  با�سم 
حالة  اأن  م(  )ب�����ي.اإف.اإ لتلفزيون 
يف  للراحة  ويخلد  حت�سن  يف  ري�سرت 
يوم  اإعالمية  تقارير  وذكرت  منزله. 
بالربملان  ن��واب  خم�سة  اأن  االثنني 
اإ�سابتهم  ت�سخي�س  الفرن�سي   جرى 
اأحد  اإىل  اإ�سافة  كورونا  بفريو�س 
الوطنية  اجلمعية  مبطعم  العاملني 
بع�س  اأن  يعتقد  حيث  )ال��ربمل��ان( 
رمبا  جميعهم  اأو  امل�سابني  امل�رشعني 

هناك. الفريو�س  التقطوا 
اإن  الثقافة  بوزارة  م�سادر  وقالت 
من  الفريو�س  التقط  رمب��ا  ري�سرت 
واأ�سافوا  اخلم�سة.  الربملانيني  اأحد 
مرة  اآخر  التقى  امل�ساب  الوزير  اأن 

قبل  ماكرون  ميانويل  اإ الرئي�س  مع 
يف  ك�سف  متحدث  كان  ي��ام.  اأ عدة 
التي  الفحو�س  اأن  �سابق  وق��ت 
ل�رشكة  التنفيذي  للرئي�س  اأجريت 
دي  اأوج�ستني  ب��اري�����س  م��ط��ارات 
اإ�سابته  م��دى  مل��ع��رف��ة  روم��ان��ي��ه 
م�سريا  اإيجابية  ج��اءت  بالفريو�س 

منزله. من  عمله  يبا�رش  نه  اأ اإىل 
 8042 عدد امل�سابني بكورونا يف ايران 

 2731 واملتعافني 
ب��وزارة  االع��الم  مركز  مدير  اعلن 
الطبي  والتعليم  والعالج  ال�سحة 
بان  جهانبور  كيانو�س  االي���راين 
ب�سبب  ال��ب��الد  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد 
 291 اىل  ارتفع  ك��ورون��ا  فريو�س 
 2731 واملتعافني   8042 وامل�سابني 
يف  جهانبور  كيانو�س  وقال  حالة.  
انه  االح��د  اليوم  �سحفي  ت�رشيح 
خالل  مت  فقد  املختربية  للنتائج  وفقا 
ت�سجيل  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 
بفريو�س  لال�سابة  جديدة  حالة   881
)كوفيد19-(  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
امل�سابني  ع���دد  اج��م��ايل  ل��ريت��ف��ع 
االن.  لغاية   8042 اىل  البالد  يف 
وا����س���اف، ل��ال���س��ف ت���ويف خ��الل 
من   54 املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابني 
ب�سبب  املتوفني  عدد  اجمايل  لريتفع 
�سخ�سا.   291 اىل  الفريو�س  ه��ذا 
ان  احل��ظ  حل�سن  ان��ه  اىل  وا���س��ار 
كورونا  من  املتعافني  عدد  اجمايل 

اىل  املواطنني  ودعا   2731 بلغ  قد 
على  حفاظًا  منازلهم  يف  البقاء 

. مِتهم �سال
اأوروبا يخ�سع  االأمريكية يف  القوات  قائد 

كورونا ب�سبب  للحجر 
اجل��ي�����س  وزارة  وك��ي��ل  ك�����س��ف 
بيان  يف  مكارثي،  ريان  االأمريكي 
اجلي�س  ق��وات  ق��ائ��د  اأن  �سحفي، 
الفريق  اأوروب����ا،  يف  م��ري��ك��ي  االأ
للحجر  يخ�سع  كافويل،  كري�ستوفر 
عن  ن��ب��اء  اأ بعد  امل��ن��زيل  ال��ط��وع��ي 

كورونا.  بفريو�س  اإ�سابته  احتمال 
ك��اف��ويل  "اأن  ال��ب��ي��ان:  ن�����س  ك��م��ا 
ميكن  االأمريكيني،  املوظفني  وبع�س 
لالإ�سابة  تعر�سوا  قد  يكونوا  اأن 
يف  م�ساركتهم  خ��الل  بالفريو�س 

اأوروبا". يف  موؤخرا  عقد  موؤمتر 
اأمريكي  م�سوؤول  قال  جانبه  ومن 
الذي  متر  املوؤ "اإن  "رويرتز":  لوكالة 
خالله،  ك��اف��ويل  اأ���س��ي��ب  ق��د  رمب��ا 
ملانية،  االأ وي�سبادين  مدينة  يف  عقد 
مب�ساركة  وجرى  املا�سي،  االأ�سبوع 

الدول". من  لعدد  برية  قوات  قادة 
جت��اوزت  البيانات،  الأح��دث  وفقا 
كورونا  بفريو�س  العاملية  االإ�سابات 
يف  م��رة  الأول  ظهر  ال��ذي  اجل��دي��د 
املا�سي،  العام  نهاية  ال�سني  و�سط 
الوفيات  وبلغت  م�ساب،  األف   114
حني  وفاة،يف  حالة   4026 من  اأكرث 

لفا. اأ  64 املتعافني  عدد  بلغ 
ق.د

الدويل  املعر�ض  "كورونا"يوؤجل 
للكتاب يف تون�ض 

اأملانيا توؤكد �سعيها لنقل اتفاقية الهجرة 
مع تركيا اإىل مرحلة جديدة

نوفاك: رو�سيا قد ترفع اإنتاجها
 من النفط على املدى الق�سري

رئي�ض الربملان االأوروبي يعزل نف�سه كاإجراء وقائي �سد "كورونا"
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من تنظيم اجلمعية اجلزائرية للدرا�سات الفل�سفية

املراأة اجلزائريــــة بني حقــــوق املواطنة وثقافـــــة احلرمي

بريك العربي  تغطية/ 
------------------  

باالأفكار  غنية  كانت  املداخالت 
االن�سغاالت  من  العديد  وطرحت 
كما  اجلزائرية،  ة  امل��راأ تهم  التي 
تطور  اب��راز  املتدخالت  حاولت 
رغم  املجاالت  من  كثري  يف  املراأة 
موجودة  مازالت  التي  العراقيل 
لة  م�ساأ خ��ا���س��ة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
احلرمي  وثقافة  الذكورية  الهيمنة 
العادات  بع�س  اإىل  باالإ�سافة 
مازالت  التي  البالية  والتقاليد 
تطلعات  من  وحتد  احلريات  تكبل 
التحرير  جريدة  الع�رشية.  ة  املراأ
واق��رتب��ت من  ال��ن��دوة  ح�����رشت 
اآمال  الدكتورة  اجلل�سة  رئي�سة 
مو�سوع  خل�ست  التي  موهوب 
ال��ن��دوة  ه��ذه  فقالت:"  ال��ن��دوة 
اجلمعية  ن�ساطات  اطار  يف  تدخل 
الفل�سفية- للدرا�سات  اجلزائرية 
وب��رجم��ت  ال��ع��ا���س��م��ة-  مكتب 
ة،  للمراأ العاملي  لليوم  اإح��ي��اء 
كانت  الحظتم  كما  وامل�ساركة 
وجوه  ون�سطتها  بامتياز  ن�سوية 
فالدكتورة  جامعية،  ن�سوية 
ب��رك��اه��م ف��رح��ات��ي امل��ه��ت��م��ة 
ن��رثوب��رل��وج��ي��ة  ب��ال��درا���س��ات االأ
ن�سال  عن  حتدثت  والتاريخية 
ب��و���س��ع��ادة  منطقة  يف  امل����راأة 
يف  ون�ستغرب  نعجب  وجعلتنا 

كيف  تتبعنا  حيث  الوقت،  نف�س 
جتاوز  اأج��ل  من  ة  امل��راأ نا�سلت 
والتقاليد  ال��ع��ادات  من  الكثري 
امل��ح��اف��ظ��ة.  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 
الدكتورة  لقتها  اأ الثانية  املداخلة 
اأن  قالت  والتي  زتيلي  خديجة 
مواطنة  تكون  اأن  ميكن  ال  ة  املراأ
مثل  هي  منا  اإ الثانية،  الدرجة  من 
تبعتها  بامتياز.  مواطنة  الرجل 
بلعال  اأمينة  الدكتورة  مداخلة 
ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن اخل��ط��اب��ات 
يف  تتحكم  التي  االإيدولوجية 
الذي  االأول  اخلطاب  ة،  املراأ م�سار 
املقد�س،الدين  مفاهيم  يتناول 
حني  يف  واحل����رمي،  وال���ع���ادات 
للعلمانية  يتطرق  االآخر  اخلطاب 
لت�سل  وامل��واط��ن��ة  واحل���داث���ة 
مفهوم  �سبط  اإىل  اخل��ت��ام  يف 
بعيدا  للمواطنة  اب�ستيمولوجي 
واملداخلة  االإيدولوجي.  ذاك  عن 
فريوز  للدكتورة  كانت  االأخرية 
الن�سال  تناولت  التي  ر���س��ام 
على  اجلزائر  يف  للمراأة  ال�سيا�سي 
التجاوب  وكان  اخل�سو�س.  وجه 
احل�سوراملتنوع؛من  من  رائعا 
ورجال  ونا�رشين  دباء  واأ �ساتذة  اأ
اع����الم. ف��ن��ح��ن ���س��ع��داء ب��ه��ذا 
من  الرائع.".  والتجاوب  التفاعل 
بلعال  اأمينة  الدكتورة  جانبها 
بجامعة  العربي  االأدب  �ستاذة  اأ

قالت  وزو  بتيزي  معمري  مولود 
جاءت  مداخلتها:"  للتحريرعن 
بني  ة  امل��راأ عنوان  حتت  مداخلتي 
اأهم  اأفكك  اأن  وحاولت  خطابني 
املواطنة  معوقات  م��ن  م��ع��وق 
التي  الثنائيات  هذه  يف  املتمثل 
ننت�رش  وجتعلنا  بيننا  تعي�س 
خاللها  وم��ن  الآخ���ر،  اأو  الجت��اه 
هذه  من  ننا  اأ على  ت�سنيفنا  يتم 
وو�سلت  االأخ����رى.  اأو  اجل��ه��ة 
توؤ�س�س  ال��ت��ي  ال�����رشوط  اإىل 
اأن  ه��و  ���رشط  ه��م  واأ للمواطنة 
ت��ك��ون ه��ن��اك دول����ة م��واط��ن��ة 
وواجبات  حقوق  على  حتر�س 
بني  ت��ف��رق  ال  دول��ة  امل��واط��ن��ني. 
ة  املراأ توظف  وال  والرجل  ة  امل��راأ
و�سلطوية،  �سيا�سية  حل�سابات 
ب��رزال�����رشوط هو  اأ م��ن  وك��ذل��ك 
الثنائية  القطبية  عن  التخلي 
ه��م  واالأ اجلن�سني  بني  متيز  التي 
ق�����س��اء  االإ ا�ستبعاد  ذل��ك  م��ن 
املواطنة".  دول��ة  م��ن  وال��ع��داء 
حول  التحرير  ال  ل�سوؤ وبالن�سبة 
املعا�رشة،قالت:"  ة  امل��راأ مطالب 
احلق  لها  اليوم  ة  املراأ اأن  جند  نحن 
لها  اأن  كما  والعمل  التعليم  يف 
لكي  ال��ف�����س��اءات  م��ن  ال��ع��دي��د 
حريتها  ومتار�س  ذاتها  عن  تعرب 
جمرد  هي  املطالب  من  والباقي 
من  الكثري  يف  ف��امل��راأة  اأوه���ام. 

عداء  نها يف  اأ وهم  تعي�س  االأحيان 
الوهم  هذا  زال  ذا  واإ الرجل،  مع 
مواطنا  نف�سها  ة  امل��راأ واعتربت 
تنا�سل  اأن  فعليها  الرجل  مثل 
يفعل  كما  بحقوقها  وتطالب 
معه  تتفق  اأن  وعليها  بل  الرجل 
هو  فهذا  املواطنة،  دولة  لتحقيق 
�ستاذة  االأ جهتها  من  املطلوب". 
لتها  �ساأ ال��ت��ي  ر���س��ام  ف���ريوز 
الديني  اجل��ان��ب  ع��ن  ال��ت��ح��ري��ر 
مداخلتها  يف  عليه  ركزت  الذي 
اليوم  املعا�رش  اخلطاب  فقالت:" 
�سواء  الديني  اجلانب  يركزعلى 
،فهذا  ة  امل��راأ �سد  اأو  مع  اأك��ان 
النقا�س".  يف  حاليا  امل��ط��روح 

قالت:"  احلرمي  لثقافة  وبالن�سبة 
والنظام  املجتمع  يف  احلرمي  ثقافة 
ن�سان  كاإ ة  واملراأ �سيء  ال�سيا�سي 
التفريق  م��ن  اآخ��ر،ف��الب��د  �سيء 
ن�سان  كاإ ة  املراأ طبعا  االأمور.  بني 
الب�رش  ل��ه  يخ�سع  مل��ا  تخ�سع 
ت��غ��ريات  م��ن  احل��ي��اة  دورة  يف 
ولكن  ح�����س��اري��ة  وت���ط���ورات 
والديني  االإج��ت��م��اع��ي  ال��ن��ظ��ام 
و  اأ ة  امل���راأ حياة  يقيدان  ال��ل��ذان 
ي��ق��ن��ان��ه��ا،ه��ذا م��و���س��وع اآخ��ر. 
يقهر  احل��ايل  النظام  وبالتاأكيد 
تتحايل  ة  امل��راأ جند  ولهذا  ة  امل��راأ
وهكذا"..  وتبدع  وتتمرد  لتعي�س 
بني  املقارنة  ملو�سوع  وبالن�سبة 

والغربية،  العربية  املنظومتني 
ن��ا  اأ فريوز:"  ���س��ت��اذة  االأ ق��ال��ت 
اأو  ثقافة  كل  تاريخ  اأن  اأعتقد 
خ�سو�سية  لها  العامل  من  منطقة 
اأن  ميكن  غريها،وال  عن  تختلف 
فلو  جزافية.  مقارنة  هكذا  جنري 
فمن  الغربية  ة  امل��راأ عن  حتدثنا 
الفرن�سية  و  اأ االأمريكية  نعني؟؟ 
منطقة  فكل  و..  اأ الرو�سية  و  اأ
ننا  اأ وم��ع  خ�سو�سيتها.  لها 
العوملة  ظ��ل  يف  نعي�س  حاليا 
الوا�سع  االإع��الم��ي  واالنت�سار 
وال��ره��ي��ب ب��ك��ل ال��ت��داع��ي��ات 
ال  ال�سمولية  اأن  اإال  املطروحة 

اخل�سو�سية".  تنفي 

املواطنة  حقوق  بني  اجلزائرية  عنوان"املراأة  حتت  فكرية  ندوة  باحلامة  الوطنية  املكتبة  مع  وبالتعاون  العا�سمة-  مكتب  الفل�سفية-  للدرا�سات  اجلزائرية  اجلمعية  نظمت 
وفريوزر�سام. زتيلي  بلعل,خديجة  فرحاتي,اأمينة  االأ�ستاذات؛بركاهم  من  كل  ون�سطها  للمراأة  العاملي  اليوم  مع  تزامنا  جاءت  الندوة  احلرمي",  وثقافة 

و  الريا�سة  و  ال�سباب  مديرية  اإ�رشاف  حتت 
ال�سباب  دار  نظمت   ، اجلزائر  لوالية  الرتفيه 
يف  ب��امل��راأة  اإحتفاءا  ثقافية  تظاهرة  با�س  
من  مار�س   8 ليوم  امل�سادف  العاملي   عيدها 
ة   للمراأ موجها  ثقايف  فني  معر�س  �سنة  كل 
الذي  باحلرا�س    املياه  قيم  مبنتزه منبع  اأ والذي 
عدة  ت�سمن  وقد  ة  املراأ حتديات  عنوان  حمل 
التقليدي  اللبا�س  �سم  ن�سوية   ن�ساطات 
التزيني  وف��ن  ال�سعبية  االط��ب��اق  وخمتلف 
الطبخ  و  املكرامي،والعقيديات   بالورود 
تخلل  كما   ، الع�رشي  و  التقليدي  بنوعيه 
تخ�س  عدة  جم��االت  يف  م�سابقات  احلفل  
عر�س  منها  اجل��زائ��ري��ة   ة  امل���راأ اهتمامات 
يعترب  الذي  االأ�سيل  التقليدي   للبا�س  اأزياء 
يزول  ال  الذي  اال�سيل  الرتاث  من  موروث 
الطبخ  و  اخلياطة  خا�سا  مل�سقات  وكذلك    .
تخلل  كما   ، الع�رشي  و  التقليدي  بنوعيه 
تخ�س  عدة  جم��االت  يف  م�سابقات  احلفل  
عر�س  بينها  من  اجلزائرية  ة  املراأ اهتمامات 
واأح�سن  االأ�سيل   التقليدي  للبا�س  اأزي��اء 
امل��وروث  م��ن   يعترب  ال��ذي   تقليدي  طبق 
اإر���س��ادات  وتقدمي  ي��زول  ال  ال��ذي  جزائري 
. والوقاية  االإ�سغاء  خلية  طرف  من  ون�سائح 

كمال  ال�سيد  ال�سباب  دار  مدير  ح�سب  و 

ور�سات  خ�س�ست  التظاهرة  ف��اإن  قهام 
منها  ت�ستفيد  عدة  تخ�س�سات  يف  تكوينية 

رغبتها. ح�سب  كل  ن�ساء  
من  املبدعات  تكرمي  مت  احلفل  نهاية  ويف 
ال��ن�����س��اء  ال��ل��وات��ي ح��اف��ظ��ن ع��ل��ى ال��رتاث 
تقديرية  ب�سهادات  اال���س��ي��ل  اجل��زائ��ري  
با�س  ال�سباب  دار  مدير  طرف  من  حتفيزية 
ذات  �سكر  كما  قهام   كمال  ال�سيد  ج��راح  
يف  امل�ساركني  و  املوؤطرين  كل  امل�سوؤول  
على  وامل�رشفني  الكرام  وال��زوار  املعر�س 
املجهودات  على  احلرا�س   مياه  منبع  منتزه  
التظاهرة  هذه  الإجناح  قدموها  التي  اجلبارة 

تراثنا. على  حفاظا 
ف�سيل ن�سيمة 

حتت اإ�سراف مديرية ال�سباب و الريا�سة و الرتفيه لوالية اجلزائر

دار ال�سباب "با�ض" تنظم تظاهرة ثقافية 
بالعا�سمة احتفاال بعيد املراأة 

الرجــــــل مع  عداء  يف  اأنها  وهم  تعي�س  الأحيان  من  الكثري  يف  املراأة  بلعال:  • اأمينة 
الثانيـــــــــة الدرجة  من  مواطنــــــــة  تكون  اأن  ميكن  ل  املراأة  زتيلي:  • خديجة 

وتبدع لتعي�س  تتحايل  جندها  ولهذا  املراأة  يقهر  احلايل  النظام  ر�سام:  •  فريوز 

بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  ك�سفت   
الكتاب  مهنيي  مع  لقاء  يف  دودة 
ب�سدد  م�ساحلها  اأن  الوزارة،  مبقر 
الفعاليات  ت�سيري  ليات  اآ مراجعة 
املعتمدة  الثقافية  واملهرجانات 
ي����ة ج��دي��دة  ب��اجل��زائ��ر وف���ق روؤ
دعم  نحو  توجه  اإىل  باالإ�سافة 

. ملكتبيني ا
"تلك  اأن  ال���وزي���رة  واع��ت��ربت 
اإع���ادة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
بالت�سيري  تعلق  ما  خا�سة  �سبط 
قبل  من  ملرافقة  �سيخ�سع  الذي 
اأن  م�سيفة  الثقافة"،  وزارة 
على  والقائمني  املحافظني  "بع�س 
يف  ك���وارث  خلفوا  املهرجانات 
وانعدام  جهلهم  ب�سبب  الت�سيري 

. خربتهم"
مع  حديثها  يف  الوزيرة  واأك��دت 
حمافظي  "اأغلب  اأن  �سيوفها 
الثقافية  واملهرجانات  الفعاليات 
يتعلق  "ال  االمر  واأن  �سيتغريون" 
فقط  املعنيني  مهام  جناح  اأو  بف�سل 
باأهل  الدفع  ب�رشورة  اأي�سا  بل 
ومرافقتهم  واخلربة  االخت�سا�س 

الفعاليات  ه��ذه  روح  لتجديد 
اأكرب". وجناعة  فعالية  ومنحها 

الذي  املزري  الو�سع  وبخ�سو�س 
بن  اع��ت��ربت  املكتبات  تعي�سه 
املكتبات  ازاء  التحدي  اأن  دودة 
فقط  دعمها  "لي�س  واملكتبيني 
فتح  و�سبل  طرق  عن  البحث  بل 
با�رشاك  جديدة  مكتبات  وان�ساء 
اإىل  م�سرية  املحرتفني"،  املكتبيني 
جتاري  "الرهان  اأن  ت�ستوعب  نها  اأ
ت�سويق  ت�سجيع  ويجب  اأي�سا 
ولي�س  ال�سنة  طوال  الكتاب  وبيع 
للكتاب  ال���دويل  ال�سالون  يف 

. فقط"
اللقاء  خ��الل  ال��وزي��رة  واأ�سغت 
الكتاب  مهنيي  بع�س  اأراء  اإىل 
الذين  ون��ا���رشي��ن  مكتبيني  م��ن 
لو�سع  ت�سخي�سا  لها  ق��دم��وا 
اجلزائر،  يف  والكتاب  املكتبات 
ب�����رز ال��ن��ق��اط يف  ان��ح�����رشت اأ
ودعم  ودعمها  املكتبات  "ت�سنيف 
املعار�س  يف  اجلزائرية  امل�ساركة 
ت�سهيل  يف  وامل�ساهمة  الدولية" 
من  اجل��زائ��ري  الكتاب  ت�سدير 

تاأخذ  للقانون  "مراجعة  خ��الل 
االعتبار". بعني  خ�سو�سيته 

م�سعى  اأهم  اأن  الوزيرة  و�سددت 
���س��ي�����س  وت��اأ "ت�سكيل  ه��و  ل��ه��ا 
خارج  من  نابعة  ثقافية  �سيا�سة 
اأن  م��ع��ت��ربة  القدمية"  االط����ر 
دوري  ب�سكل  �ستدوم  "اللقاءات 
ما  وهو  الثقافيني"  الفاعلني  مع 
"الكت�ساف  بالفر�سة  و�سفته 
قرب". عن  الثقايف  الواقع  ور�سد 
�ست�رشك  نها  اأ الوزيرة  واأ���رشت 
قرار  اأي  يف  الثقافيني  "الفاعلني 
"عن  معهم  �ستبحث  نها  واأ ثقايف"، 
القرارات  لتكون  التفا�سيل  فهم 

حملها". يف 
ب�سعف  متعلق  م��و���س��وع  ويف 
عند  ال��وزي��رة  توقفت  الرتجمة 
اأن  موؤكدة  الرتجمة،  دعم  �رشورة 
يحتاج  دولة  مب�رشوع  "يتعلق  االمر 
ليتج�سد"،  وع��م��ل  تفكري  اإىل 
ب�سدد  وزارتها  اأن  ك�سفت  كما 
يف  التكوين  حول  نقا�س  "ور�سات 
بالثقافة". مرتبطة  وجماالت  مهن 
ق/ث

مراجعة اآليات ت�سيري الفعاليات واملهرجانات الثقافية 
ودعم املكتبيني
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يق�ّسم َفّنيني كتابه املعني بتاريخ الت�سوف 
يف  املبكرة  االإرها�سات  من  الغرب،  يف 
اإىل  احل��ايل،  الراهن  حتى  القدمية  العهود 
النحو  على  معنونة  تاأتي  اأق�سام  ثالثة 
امل�سيحية، والعامل  االإغريقية،  املنابع  التايل: 
من  الثالثة  االأق�سام  وي�سّدر  املعا�رش. 
ق�سايا على  تتناول  مبقدمة مطولة  الكتاب 
وعلم  ال��اله��وت  مثل:  بالت�سوف  �سلة 
معاين  تعدد  اأمام  مبينا  والفل�سفة.  النف�س 
اإىل  حقبة  من  م�سامينه  وتبدل  الت�سوف 
الكفيل  هو  فقط  التاريخ  م�سار  اأن  اأخرى، 
بتحديد معاين مفردة "الت�سوف" ودالالتها. 
 -mistica- االإغريقي  اأ�سلها  فالكلمة يف 
اأمُحلقت  ما  عادة  ا�سما،  ال  �سفة  اأتت  والتي 
بكلمة الالهوت. ويف معناها يف تلك اللغة 
للربوبية وخطاٌب حولها، �سامت،  هي علٌم 
ففي  الباطني،  باملعنى  لي�س  ولكن  مغلق. 
االأ�سل االإغريقي، االإفالطوين واالأر�سطي، 
ن�ساأت املفردة يف مقابل االأ�ساطري وفنطازيا 
الطور  هذا  يف  ويمُعّد  االآلهة.  عن  ال�سعراء 
املتقّدم الذي يوؤرخ له َفّنيني ن�سُّ اأفالطون 
"بارمنيد�س" ن�سَّ الت�سوف بامتياز، ملا حواه 
من اإ�سارات روحية وذوقية. فالت�سوف كما 
جتربة  هو  املتقدمة  املرحلة  تلك  يف  الح 
الروح والتوحد يف  لنقل جتربة  التوحد، بل 
اجلدلية  تلك  على  بالفعل  قائم  اإنه  الروح، 
اأن  ال�سويف  يدرك  حيث  َفّنيني.  يقول  كما 
اإرادته هي اإرادة الله، وفكره يغدو فكر الله، 
لي�س  ولكن  الله،  اأنا  ت�سري  اأن��اه  وبالتايل 
اأي التوحد يف الربوبية،  مبعنى "البانثييزم"، 
والذات  الب�رشية  الذات  بني  الف�سل  واإلغاء 
االإلهية. لذلك غالبا ما جاءت لغة ال�سويف 
يف  ولكنها  بالت�سارب،  مثقلة  متداخلة 
نهاية املطاف تغرق يف ال�سمت، وهو ما ال 
يعني اأنه ال ميكن االإف�ساح عن جتربة الروح 

عرب منطوق اللغة.
مع ذلك يبقى الت�سوف كما يرى َفّنيني قناة 
اأثرية خاطب الرب بوا�سطتها، وب�سكل رائع 
اأحواال جتلت يف عطايا  اإياهم  مانحا  الب�رش، 
ومعارف و�رشوبا من الوحي اخلارق. ولكن 
�سمن  الع�سرية،  واملهمة  الدقيقة،  امل�ساألة 
فرز  يف  َفّنيني،  وفق  تتلخ�س،  امل�سار،  هذا 
الت�سوف ال�سادق من الت�سوف الزائف، يف 
جتّلي الرب اأو يف تلّب�سه بظواهر "طبيعية" 
الت�سوف  يتخلل  و�سحيح  �سيطانية.  اأو 
االإميان، لكن لي�س بو�سف الت�سوف اعتقادا 
بل معرفة للروح، ومعراجا، فهو دائما جتربة 
للمطلق يف احلا�رش، هنا يف الواقع يف عامل 
باالأ�سا�س  الت�سوف  يعني  لذلك  ال�سهادة. 
معرفة الذات، معرفة العمق احلقيقي للروح، 
"من  وهو ما تلخ�س يف ذلك القول املاأثور 

عرف نف�سه فقد عرف ربه".

املعنون  الكتاب،  من  االأول  الق�سم  يف 
العامل  َفّنيني  يتناول  االإغريقية"،  ب�"املنابع 
التقارب  به  يوحي  مما  منطلقا  الهيلن�ستي، 
كلمتي  بني  اللغة  م�ستوى  على  ال��داليل 
)الت�سوف/  -mistero- و    -mistica-
الكلمتني  بني  التقارب  اأن  مبينا  االإبهام(. 
على  تباعدا  يغدو  اللغة  م�ستوى  على 
ينبغي  ال  وبالتايل  امل�سمون،  م�ستوى 
الت�سابه  ظ��اه��رة  عند  ط��وي��ال  امل��ك��وث 
بلوغ  اأمل  على  االإيتيمولوجي/اال�ستقاقي 
املعنى االأ�سلي للكلمة وطمعا يف االإحاطة 
االإلياذة  ملحمة  معتربا  الت�سوف.  بفحوى 
الروحي  للنظر  اأول��ي��ا  معينا  االإغريقية 
ي�ساطر  واإن  وامللحمية.  بالقوة  واالإيحاء 
يف  فايل  �سيمون  الباحثة  َفّنيني  ماركو 
�سوفيا  عمقا  حتوي  االإلياذة  باأن  االإق��رار 
مع  اأننا  يزعم  ال  فاإنه  رقيقا،  روحيا  وخيطا 
االإلياذة يف ح�سور جتربة للت�سوف مبعناها 
�سائر  هناك  لكن  ال��روح(،  )وح��دة  الراقي 
املنا�سبة  املمهدة لذلك واالأر�سية  العنا�رش 
ففي  ال��روح��ي��ة.  التجربة  ع��ن  للحديث 
عن  وبعيدا  امللحمي،  ال�سعري  الن�س 
واللغة  االآلهة  ملختلف  التعددي  املبا�رش 
الطاغية،  والت�سبيهية  التج�سيمية 
اجلمال  يف  �ساٍم  الأف��ق  تطّلٌع  ثمة 
���رشورة  بو�سفها  الربوبية  ويف 
غري  األوهية  اإىل  لنقل  اأو  مطلقة، 
االإلياذة  م�سخ�سنة. مع وعي يف 
بالوحدة اجلامعة للكّل، ينك�سف 
ال�رشورة  حجاب  خاللها  من 
االإلهية. ودائما �سمن مالحقة 
اأ�سول  يف  الت�سوف  منابع 
نلحظ  االإغ��ري��ق��ي  الفكر 
ك��ي��ف ي��ج��د اإي��ك��ه��ارت 
)نهاية  هرياقليط�س  يف 

ق.م/ ال�ساد�س  القرن 
اخلام�س  القرن  بداية 
للحقيقة  املعّلم  ق.م(، 
يف  تظهر  اأن  قبل 

قولته  امل�سيحي.  االإمي���ان 
"م�سغيا  الإيكهارت:  اآ�رشة  تبدو  ال�سهرية 
من  ذات���ي،  اإىل  ولي�س  اللوغو�س  اإىل 

ال�سواب االإقرار باأن كل �سيء واحد".
لَفّنيني،  يتبني  كما  الت�سوف،  اأ�سول  لكن 
تبداأ يف التبلور ب�سكل وا�سح مع الفال�سفة 
تلميذ  اإفالطون  مع  اأ�سا�سا  الكال�سيكيني، 
الهرياقليطي كراتيلو�س، اأي قبل االن�سمام 
اإىل �سفوف مدر�سة �سقراط. حيث نالحظ 
لله،  املطلق  التعايل  االإفالطوين  الن�س  يف 
النعت  حيث  "ثيو�س"،  عليه  يطلق  ما  وهو 
ب�سيغة املفرد ال اجلمع تنزيها له عن التعدد، 
يف  اإ�سارة  مع  بالفانني،  ميتزج  ال  وال��ذي 
والب�رشي.  االإلهي  الكل،  وحدة  اإىل  االأثناء 
اأن  على  تاأكيد  اجلمهورية"  "كتاب  ويف 
يتجاوز  دائما  وه��و  مطلق،  خري  هو  الله 
اإفالطون  لي�س  وبالطبع،  الزائل.  الكائن 
َفّنيني، يف بحثه  وحده من يلوح يف طريق 
اأر�سطو  بل  الغربي،  الت�سوف  لتاأ�سيل 
تقت�سي  امليتافيزيقيا"  "كتاب  ففي  اأي�سا. 
معلولة  غري  لِعّلة  كائن،  تواجد  ال�رشورة 
يتماهى مع اخلري، هو مبداأ لكل املوجودات. 
الغربي  للت�سوف  بتاأ�سيله  َفّنيني  وي�سمل 
اأن  واحلقيقة  اأي�سا،  املحدثة  االإفالطونيَة 
املعلم  اإىل  اإ�سافة  االأفلوطيني،  التاأمل 

لل�رشورات  اأي�سا  اهتماما  يويل  اإفالطون، 
اأنواع �ستى  الروحية لع�رشه، حيث تتداخل 
م��اأزوم  زمن  يف  الدينية  االعتقادات  من 
املتمثل  "اخلال�س"  عن  بالبحث  ومهوو�س 
بلغة ع�رشنا  ما نطلق عليه  اأو  "االأحد"  يف 
املطلق. فمع اأفلوطني ثمة بحٌث عن التوحد 
ال�سمد.  الواحد  الوجد ومن خالله مع  عرب 
لي�س  اجلميع،  يتجاوز  ومبا  الكل  فوق  فهو 
وال��ذي  اأنرثوبومورفية،  خا�سية  اأي��ة  له 
اأي�سا.  الاّل�سيء  و  ب�العدم  تعيينه  ميكن 
ب�سفته  بل  موجودا،  لي�س  بو�سفه  لي�س 
يتعاىل عن اأي متثيل اأو احتواء اأو اأي �سكل 
َفّنيني بحثه  اأ�سكال الوجود. كما يتابع  من 
برقل�س  مع  بالغرب  الت�سوف  بواكري  عن 

وفرفريو�س ال�سوري )ت. 305(.
املعنون  الكتاب،  من  الثاين  الق�سم  يف 
ب�"امل�سيحية"، ي�ستهّل َفّنيني حديثه بحديث 
البدايات عن الت�سوف امل�سيحي. 
يتطّرق  ح��ي��ث 

���رشورة  اإىل 
الدينية"  "الدالالت  بني  التمييز 

و"الدالالت ال�سوفية" يف الكتاب املقّد�س، 
بال�رشورة  هو  ديني  هو  ما  كل  فلي�س 
)ع(  امل�سيح  �سخ�س  م�ستعر�سا  �سويف. 
للت�سوف  بو�سفه جتربة حية  قوال وعمال، 
اأحدثه  ال��ذي  بالتحول  م��ارا  ولل�سويف، 
اأ�سطورة  على  اإحلاحه  خ��الل  من  بول�س 
باالأحرى  اأو  امل�سيح،  ميثلها  التي  اخلال�س 
الروحي،  التحول  بو�سفه جتربة يف  تقليده 
حيث انتهاء االإن�سان اجل�سد وحلول االإن�سان 
الروح. وهو ما خل�سه يف قولة تمُعّد جوهرية 
الت�سق  من  "واأما  امل�سيحي  الت�سوف  يف 
االأوىل  )الر�سالة  واحد"  روح  فهو  بالرب 
اإىل اأهل كورنثو�س6: 17(. ذلك اأن التحوير 
�سخ�س  اإىل  النظر  بول�س يف  اأدخله   الذي 
امل�سيحية،  وجذريا يف  يعد حموريا  امل�سيح 
فح�سب،  ال��روح��ي  امل�ستوى  على  لي�س 
والالهوتي  العقدي  امل�ستوى  على  بل 

خ�سو�سا.
التي  التحوالت  َفّنيني  ي�ستعر�س  ث��م 
الكني�سة،  اآباء  مع  الت�سوف  مفهوم  طبعت 
الني�سّي  وغريغوريو�س  اأوريجن�س  مع 

واأوغ�سطني  االأريوباجي  وديونو�سيو�س 
اإىل  بنا  لي�سل  مانيو.  وغريغوريو�س 
ال�سوفية  والتطورات  احلديث  الع�رش 
حتت  َفّنيني  يتطرق  الغرب.  يف  االأخ��رية 
من  جملة  اإىل  امل�ساد"  "االإ�سالح  عنوان 
عن  ف�سال  الفرتة  لتلك  ال�سوفية  الرموز 
امل�سيحية،  الرهبنة  جتمعات  من  جملة 
اأي  "االإ�سالحيني"  عن  الطرف  غا�سا 
اأهم  بروز  �سهدت  فالفرتة  الربوت�ستانت. 
من  بدءا  الكاثوليكية،  الرهبنة  ت�سكيالت 
القدي�س  مع  الي�سوعي  �سكي  النُّ الت�سوف 
هذا   .)1556 )ت.  لمُويمُوال  دي  اإغناطيو�س 
من  املعاناة  رح��م  من  النا�سئ  ال�سويف 
احلما�س  لديه  يلتهب  االأندل�سي،  "املوري" 
واحلما�س  املوري�سكيني  لدحر  الن�سايل 
لكن  �سواء.  حد  على  دينه  لن�رش  الروحي 
وللت�سوف  للي�سوعيني  الروحي  التطور 
يتغا�سى  اإ�سبانيا،  يف  حتديدا  الي�سوعي، 
وعن  االإ�سالمية  اأ�سوله  عن  َفّنيني  فيه 
اإ�سارة  دون  االإ�سالمية،  بالتجارب  تاأثره 
فيه  كان  زمن  يف  ذلك،  اإىل 
امل�سيحية  يف  الت�سوف 
هرطقة  الكاثوليكية 
بدعة  باعتباره  الدين،  يف 
ولقوا  رواده  طورد  منكرة، 

�سّدا من الكني�سة.
َفّنيني  يتناول  ذل��ك  عقب 
الكرملي  الت�سوف  باحلديث 
يف  النا�سئة  االآفيلية  ترييزا  مع 
مع  َفّنيني  اأن  والغريب  اإ�سبانيا، 
اإزاحة  اإىل  كل ذلك ال يدفعه االأمر 
عند  الروحية  التجارب  نحو  النظر 
ترييزا  اأن  ي��روى  اإذ  املوري�سكيني. 
الفرار  تود  كانت  �سبابها  يف  االآفيلية 
يحدوها  املوري�سكيني.  اأر����س  نحو 
ال�سهرية  قولتها  يف  عنه  عربت  �سوق 
"الوْجد ق�ساٌء ال مرّد له، تمُنتزع فيه الروح 
الكوا�رش  تختِطف  كما  الله  بيِد  الرثى  من 
امل�ساق.  اأين  اإىل  تدري  اأن  دون  طريدتها 
ملتابعة  جاأ�س  رباطة  من  بد  ال  وبالتايل 
الوْجد،  دفع  حاولتمُ  ما  غالبا  اإذ  امل�سار، 
نف�سي  وج��دتمُ  ولكني  وْه��م،  اأن��ه  مقّدرًة 
�رشيعة كاأين اأغالب ماردا". تال ذلك حديث 
يوحنا  مهمة  اأخرى  �سوفية  �سخ�سية  عن 
ال�سليب املعروف باإقراره اأن الله تعاىل اأبعد 
من اأن يدركه اإدراك اأو ي�سعر به �سعور اأو 
تتخيله خميلة، وال ميكن معرفته مبا�رشة اإاّل 

باحلب اخلال�س.
املعنون  الكتاب،  من  الثالث  الق�سم  يف   
َفّنيني  ي�ستعر�س  املعا�رش"،  ب�"العامل 
الت�سوف  يف  برونو  ج��وردان��و  مقوالت 
اإىل  ينتقل  ثم  للعامل،  الروحية  وروؤي��ت��ه 
باروخ �سبينوزا، الذي برغم خطه العقالين 
وحتت  الله.  اإىل  موؤّداها  لديه  االأخالق  فاإن 
يتناول  الق�سم  هذا  �سمن  الحق  معنون 
وخطاباتها  التنوير"  بعد  "ما  حقبة  َفّنيني 
يتجلى  ما  وه��و  ال�سوفية،  النزعة  ذات 
وهيغل  و�سيلنغ  فيخته  مع  املثالية  يف 
احلديث  اإىل  ليخل�س  ونيت�سه.  و�سوبنهاور 
الت�سوف  كان  واإن  الراهن"،  "ع�رشنا  عن 
اأو  املركز،  عنه  يغيب  منظوره  وفق  الراهن 
فنحن  املركزي،  املرجع  اإىل  يفتقر  باالأحرى 
نعي�س وفق تو�سيف عامل االجتماع االأملاين 
فيه  يختار  تعددي"  "معبد  فيرب يف  ماك�س 

زحف  ن�سهد  حيث  ِقيمه،  اأي  معبوده،  كّل 
بتلطيف  اأو  الغرب،  على  ال�رشقية  التقاليد 
العبارة اخرتاقها للح�سانة الروحية للغرب. 
االإملاعات  مع  َفّنيني  يرحل  ذلك  خ�سم  يف 
العلم  اأن  بنّي  الذي  لفتغن�ستاين،  ال�سوفية 
تبقى  الو�سعية  والثقافة  والتقنية  احلديث 
كان  واإن  حتى  ومنقو�سة،  فقرية  جميعها 
توفري  على  ق��ادر  غ��ري  التقليدي  ال��دي��ن 
الغر�س، فالذكاء  اإجابة �سافية ومالئمة يف 
عليه  يطلق  م��ا  يف  الطريق  يجد  وح��ده 
بالن�سبة  الت�سوف  اإذ   .)das Mystische(
للعامل،  جمايل  حد�س  هو  فتغن�ستاين  اإىل 
واملتخيل  فيه  املفكر  املو�سوع  فيه  يتوارى 

كوهم باطل.
�سيمون  اإىل  َفّنيني  يتطرق  اآخر  جانب  من 
يهودية،  اأ�سول  من   ،)1909-1943( فايل 
عن  اخلري،  عن  االغرتاب  عن  تتحدث  التي 
الله، وهو ما يتجلى يف جل مظاهر التقنية. 
ففي م�سارها التاأملي يف التجارب الروحية 
اأن  اإىل  فايل  تذهب  املقد�س  الكتاب  يف 
االإله  طبيعي يف حني  اإله  هو  العربي  االإله 

امل�سيحي هو ما فوق طبيعي.
جتربة  اإىل  كذلك  الكتاب  موؤلف  يتطرق 
وهي   ،)1914-1943( هيلي�سوم  اإيتي 
لكنها  هولندية  عربية  اأ�سول  من  كاتبة 
ترف�س  باالأحرى  بل  دين،  الأي  تنتمي  ال 
ن�سقني  بو�سفهما  وامل�سيحية  اليهودية 
هيلي�سوم  تبقى  لكن  مغلقني.  دينيني 
روؤيتها  يطبع  ملا  منهجية  نظرة  اإىل  تفتقر 
باحلديث  جولته  الكتاب  ليختتم  تناثر.  من 
املعا�رش  الزمن  يف  الت�سوف  رم��وز  عن 
ِقبل  من  اأخ��ريا  بة  املطوَّ ترييزا،  االأم  مثل 
د�سنته  ملا  جزاء  برغوليو،  فران�سي�س  البابا 
والتي  العامل،  يف  للكني�سة  اخرتاقات  من 
َفّنيني، حدود  وفق  لديها،  اخلري  فعل  جتاَوز 
امل�سيحية. معتربا موؤلِّف الكتاب اأن "التوحد 
وهو  احلياة،  مع  االحتاد  هو عني  الروح"  مع 
حركة الروح املت�سقة مع "احلب الذي يحرك 
و�سف  كما  الكواكب"  و�سائر  ال�سم�س 
دانتي االأمر يف "الكوميديا االإلهية" )اجلنة: 
�رّش  يتاأمل  وه��و  فال�سويف   .)XXXIII
�سورته  اإىل  منجذبا  ينخطف  االألوهية، 
الذاتية، اإىل الوجه االإن�ساين، املاكث يف قلب 

الدائرة امل�سعة نورا.
من  لتجربة  تاريخية  حو�سلة  الكتاب 
كما  الغرب  يف  الدين  متظهرات  جت��ارب 
جتلت يف الت�سوف. مل يخل فيها من بع�س 
نحاه  الذي  االأكادميي  الطابع  رغم  النقائ�س 
حيث  واالإحاالت،  التوثيق  حيث  من  موؤلفه 
�سهوا،  نظنه  وال  متعمدا  �ساحبه،  ي�سقط 
ملو�سوع  التطرق  عند  امل��ح��اور  بع�س 
بحجم الت�سوف الغربي، ونق�سد التوا�سل 
واالإ�سالمي  عامة  ال�رشقي  الت�سوف  مع 
اإيالئه  عدم  عن  ف�سال  خا�سة،  والهندي 
اأن  مع  الربوت�ستانتي  الت�سوف  اهتماما 
�سيما  ال  حا�رشا،  كان  الكاثوليكي  نظريه 
يف فرتتي "االإ�سالح" و"االإ�سالح امل�ساد".

-------------------------------
الكتاب: تاريخ الت�سوف الغربي.

تاأليف: ماركو َفّنيني.
ي )فوران�سا-اإيطاليا( 'باللغة  النا�رش: يل ليرتِّ

االإيطالية'.
�سنة الن�رش: 2020.

عدد ال�سفحات: 467�س.

الت�ســّوف امل�سيـــحـــّي
ُتعّد االأعمال ال�سادرة باللغة االإيطالية حول تاريخ الت�سوف يف الغرب قليلًة, واإن تعددت االأعمال التي تتطرق اإىل �سخ�سيات وجتارب روحية حمددة. ومن هذا الباب ُيعّد كتاب االإيطايل 
اإىل تطوراته يف الفرتتني  باأهم منابعه ورواده و�سوال  الغرب, بق�سد االإحاطة  الت�سوف يف  بالظواهر الروحية مرجعا ال غنى لدار�سي ظاهرة  1948( املخت�ض  َفّنيني )من مواليد  ماركو 
احلديثة واملعا�سرة. موؤلف الكتاب َفّنيني مرتجم قديٌر اأي�سا, �سبق واأن نقل من اللتينية واالأملانية اإىل االإيطالية كافة اأعمال املعلم اإيكهارت. ناهيك عن اأعماله ال�سادرة يف املجال مثل: 

الت�سوف" )2013(. "قامو�ض  الكربى" )2010(,  االأديان  يف  "الت�سوف  والفل�سفة" )2007(,  "الت�سوف  العقل" )2007(,  "دين 

عزالدين عناية
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فريو�ض كورونا: كيف كيف ت�سبحني جذابة من دون مكياج؟
تتاأكد من االإ�سابة؟

لي�س هنالك �سك من اأن رابطة االأم 
واالبنة هي من اأقوى واأجمل الروابط، 
وهي رابطة خا�سة جداً، واأنت كاأم تقع 

على عاتقك م�سوؤولية 
كبرية. ومع اأن االبنة 

تبقى بحاجة اإىل والدها، 
لكن االحتياج يختلف، 

وما يوفره كال االأبوين 
يختلف عن االآخر، لذا 

اأقدم لك كخبرية تربية 
اأطفال بع�س الن�سائح 

حول  ما حتتاجه 
ابنتك منك 

كاأم:
اإليك بع�س 

الن�سائح 
للتعامل مع 

ابنتك
 -

حتتاج اأن تقّيمي كيانها ولي�س اإجنازاتها، 
ابتعدي عن املقارنات وقّيمي جوهر 

ابنتك، فهنالك الكثري الذي قد يوؤثر على 
اإجنازاتها يف اأوقات ما. دعي حبك لها غري 
م�رشوط. اأكدي لها باأنك موؤمنة بقدراتها 

وقّيمي اجلهود التي تبذلها ال النتائج.
- اآمني بطاقاتها وب�سخ�سيتها كي 

تعزز ثقتها بنف�سها واأ�سعريها دائمًا باأن 
با�ستطاعتها حتقيق الكثري واملزيد.- كوين 
لها املثال، باعتنائك بنف�سك و�سحتك كي 

تتعلم تناول الغذاء ال�سحي واالهتمام 

بنظافتها ومظهرها.
- انتبهي لعالقاتك وت�رشفاتك وردود 

اأفعالك، فهي تتعلم من خاللك تقييم 
الب�رش والتعامل معهم.- علميها كيف 

حترتم نف�سها وتزيد ثقتها بنف�سها، وذلك 
اأي�سًا من خالل ت�رشفاتك مع املحيطني.
- اق�سي وقتًا معها، حاويل اأن تق�سي 

اأوقاتًا خا�سة اأنت وهي فقط، كاأن 
تتف�سحا معًا، اأو تتناوال الطعام خارج 

املنزل اأو الذهاب لل�سينما فهذا �سيقوي 
االأوا�رش بينكما.

_ احلمى.
_ ال�سعال.

_ �سيق و�سعوبة يف التنف�س.
مالحظة: يف احلاالت االأ�سّد وطاأة قد ت�سبب العدوى االلتهاب 
الرئوي، واملتالزمة التنف�سية احلاّدة الوخيمة والف�سل الكلوي 

وحتى الوفاة.
فريو�س كورونا امل�ستجد: ما هي فرتة احل�سانة، ومن هي الفئات 

االأكرث عر�سة؟
قد تظهر عوار�س االإ�سابة بفريو�س كورونا بعد يومني اإىل 14 

يومًا من التعّر�س للفريو�س.
 الفئات االأكرث عر�سة لالإ�سابة مب�ساعفات كورونا، هي:

-كبار ال�سن فوق ال�60 عامًا.
-امل�سابون باالأمرا�س املزمنة ونق�س املناعة.
 كيف تتاأكد من االإ�سابة بفريو�س كورونا؟

اإذا ظهرت على اأحد اأفراد االأ�رشة االأعرا�س التالية:
_ �سعال.

_ حرارة مرتفعة اأو حمى.
_ �سيق يف التنف�س.

يجب التاأكد من االأهل عن:
_ اأي تاريخ �سفر.

_ مكوث يف بلد انت�رش فيه املر�س خالل ال�14 يومًا املا�سية.
_ خمالطة اأو احتكاك مع حالة مثبتة لفريو�س كورونا خالل 

ال�14 يومًا املا�سية.
_ مكوث يف مكان عمل ثبت فيه اإ�سابات.

هنا يجب االت�سال بالطبيب واتباع االإر�سادات الوقائية 
والعالجية.

تابعي املزيد:حقيقة فاعلية فيتامني C يف الوقاية من فريو�س 
كورونا

مالحظة: ت�سبه اأعرا�س فريو�س الكورونا اأعرا�س االإنفلونزا، 
ولي�س كل من يعاين هذه االأعرا�س قد اأمُ�سيب بالفريو�س. يجب 

اأن تقرتن االأعرا�س بوجود اأحد عوامل اخلطر اأدناه:
جلت فيه حاالت اإ�سابة. _ ال�سفر اإىل بلد �سمُ

_ االختالط مع حالة مثبتة اأو حمتملة.
_ العمل يف اإحدى املوؤ�س�سات ال�سحية التي يمُ�ستبه بوجود 

حاالت كورونا فيها.

اأن تكون املراأة جميلة من دون مكياج لي�س اأمراً 
م�ستحيل املنال، يف البداية من ال يتمنى اأن 

يكون جمياًل، اإنه حلم اجلميع، فالكل يبحث عن 
اجلمال الطبيعي وال �سيء ي�ساهي جمال املراأة 

الطبيعي وتاألقها.
فاإذا كان مل�ساحيق التجميل الف�سل يف اإخفاء 

عيوب الب�رشة وحت�سني مظهرها اإال اأن الب�رشة 
الطبيعية بدون مكياج تبقى هي االإطاللة 

املف�سلة للمراأة وعليك اأن تتاأكدي كما تقول 
منى اليماين خبرية التجميل اإنه من الرائع 

اأن تكوين قادرة على اخلروج بدون مكياج، 
هذا باالإ�سافة اإىل اأن و�سع املكياج واإزالته 

با�ستمرار يرهق ب�رشتك، وهناك طرق عديدة 
للظهور ب�سكل رائع ومتاألق لتبدي جميلة بدون 

مكياج، و�سنقدم لِك بع�س الن�سائح التي قد 
ت�ساعدك لتبدي جميلة بدون مكياج متامًا.

حافظي على نظافة وجمال ب�رشتك
نظافة وجهك هو �رش جمالها، فيعترب غ�سل 

الوجه مرتني يوميًا هو املفتاح االأ�سا�سي؛ لكي 
تبدي جميلة بدون مكياج، فق�ساء الوقت يف 
العناية بب�رشتك اأف�سل من ق�سائه يف و�سع 

املكياج، فعليك اأواًل انتقاء الغ�سول املنا�سب 
لنوع ب�رشتك، فيمكنك ا�ست�سارة دكتور 

متخ�س�س يف هذا املجال، فبع�س املنظفات 
مليئة باملواد الكيميائية املدمرة للب�رشة، والتي 

قد ت�ساعد على تقدم عمر الب�رشة، وين�سح 
اخلرباء باالبتعاد التام عن ال�سابون وا�ستخدام 

الغ�سول اأو بدائل ال�سابون مرتني يوميًا.
خذي كفايتك من النوم

ثماين �ساعات من النوم املتوا�سل لها القدرة 
يف اأن تبقى ب�رشتك اأكرث �سبابًا وتبعدك عن 

الهاالت ال�سوداء حول العني، فاإن اأول ما 
يالحظه اأي �سخ�س هو عيناك، فعليك اأن 

حتر�سي على اإبقاهما رائعني، فاحر�سي على 

النوم املريح لياًل، فالنوم يعطي الب�رشة الوقت 
ملعاجلة نف�سها، كذلك ميكنك ا�ستخدام بع�س 
االأقنعة التي ت�ساعد يف تخفيف االنتفاخات 

حول العني، وميكنك اأن جتديها يف ال�سيدليات 
وميكنك تعوي�سها بكمادات ال�ساي االأخ�رش اأو 

بع�س �رشائح اخليار.
اعتني بب�رشتك

العناية بالب�رشة تبداأ بخطوتني التق�سري 
والرتطيب، تق�سري الب�رشة مرة اأو مرتني 

اأ�سبوعيًا فهو يعمل على التخل�س من اخلاليا 
امليتة لب�رشتك وي�ساعدها لتتنف�س ويجعلها 

ن�رشة وم�سعة، ا�ستخدمي املرطب بعد غ�سل 
الوجه وال ت�سعي املرطب اإال بعد غ�سل وجهك 

واإال �ستح�سلني على م�سام من�سدة وروؤو�س 
�سوداء، وعليك اأن حتر�سي على انتقاء نوع 

مرطب جيد منا�سب لب�رشتك، ولكي ت�سمني 
اأف�سل النتائج عليك اأن حتر�سي اأن ت�سعيه لياًل 

قبل النوم. كما اأن تبخري الب�رشة بانتظام تعترب 
و�سيلة رائعة للحد من ظهور الروؤو�س ال�سوداء 

وحب ال�سباب كما اأنها طريقة رائعة لفتح م�سام 
الب�رشة وتنظيفها.

�رشب املاء
عليك اأن حتر�سي على اأن �رشب كمية كافية 
من املاء فيجب اأن ت�رشبي من �ستة اإىل ثمانية 

اأكواب من املاء يوميًا، فللماء تاأثريات ممتازة 
على اجللد فاإىل جانب اأنه ي�ساعد على تنقية 

اجل�سم، فهو يعمل على حماربة جفاف الب�رشة 
وخ�سونتها وي�ساعد على مرونتها ويعطيها 
مظهراً المعًا، كما اأنه يوؤخر ظهور التجاعيد 

وهذا ال يتوفر يف اأي من اأدوات التجميل، 
فعليك اأن جتعلي �رشب املاء جزءاً من الروتني 

اليومي.
تناول الطعام ال�سحي

الب�رشة هي انعكا�س على ال�سحة العامة، فاإن 

ما تاأكلينه له تاأثري كبري على ب�رشتك. فعليك اأن 
تتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا باخل�رشاوات 

والفواكه والتقليل من الوجبات ال�رشيعة 
واجلاهزة.

االهتمام بال�سعر
ال�سعر تاج على راأ�س املراأة فهو عنوان جلمال 

املراأة، فاإن ت�رشيح �سعرك والعناية به ي�ساعدك 
على اأن تبدي جميلة بدون مكياج، فعليك 
اأن تهتمي به واأن تقومي مبعاجلة م�سكالته 

املختلفة، فيعترب غ�سل ال�سعر مرتني اأ�سبوعيًا 
خطوة مهمة جداً لكيال يبدو ال�سعر دهنيًا 

اأو مت�سخًا، كما اأن ا�ستخدام البل�سم املنا�سب 
ل�سعرك اأمر هام جداً؛ لتحافظي على ملعانه 
ونعومته وحتميه من التق�سف والت�ساقط 

واجلفاف والذي ينتج عليه بع�س امل�ساكل مثل 
الق�رشة.

حافظي على االبت�سامة اجلميلة

من اأ�سهل االأمور التي حتافظ على جاذبيتك بني 
النا�س وتاألقك هي ابت�سامتك، فمن املهم جداً 

العناية بنظافة االأ�سنان و�سحتها، فابت�سامتك 
تعطي اجلمال املطلوب لكي تبدي جميلة بدون 

مكياج، فلتداومي على غ�سيل اأ�سنانك باملعجون 
املنا�سب ثالث مرات يوميًا بعد كل وجبة، كما 
اأي�سًا عليك املحافظة على جمال �سفتيك فهي 

جزء ال يتجزاأ من ابت�سامتك فلتعملي على 
ترطيبها م�ستخدمة بع�س املواد الطبيعية مثل 

الع�سل وال�سكر لتق�سريها واملحافظة على 
رطوبتها، وعليك اأن تتاأكدي اأن ال�سخ�س االأكرث 

جمااًل هو من يكون مبت�سمًا دائمًا.
ممار�سة الريا�سة

تعترب ممار�سة الريا�سة بانتظام من اأهم الو�سائل 
لكي تبدي جميلة بدون مكياج كما اأنها ت�ساعد 

يف تاأخري ظهور عالمات التقدم يف �سن الب�رشة، 
كما تعمل على املحافظة على لياقتك البدنية، 
فلتخ�س�سي �ساعة يوميًا لتقومي بامل�سي يف 
الهواء الطلق اأو لتمار�سي ريا�سة يف النادي 

ال�سحي فمجرد احلركة تقوم بتحريك الدم يف 
اجل�سم، وهذا ما ي�ساعد ب�رشتك على اأن تبدو 

اأكرث جمااًل.
ترتيب وتنظيف حاجبيك

فلترتكي حاجبيك على طبيعتها، فمن االأمور 
التي ت�سفي مزيداً من اجلمال على جمال املراأة 
هي كونها على طبيعتها وال تقومي ب�سبغهما 

اأو ر�سمهما باالأقالم الأن املظهر الطبيعي اأجمل..
كما اأن القليل من ا�ستخدام القليل من الفازلني 

لتم�سيط رمو�سك �سيمنحك جمااًل طبيعيًا اأكرث 
لعينيك. كما ميكنك اال�ستعانة بزيت اخلروع قبل 

النوم يوميًا لتطويل وتكثيف الرمو�س.

اأمور حتتاجها ابنتك منك مجتمــــع
احتياجات الطفل

على االأبوين اأن يدركا اأّن لكّل مرحلٍة من مراحل الطفل حاجاٍت 
واهتمامات, واأّن كّل مرحلٍة ت�ستلزم ا�سلوب تخاطٍب وتربية , واأّن 
تربية االأطفال هي عمليٌة م�ستمّرة حتى ي�سّبوا وي�سبحوا قادرين 
على تويّل زمام اأمورهم فل ي�ست�سلم االأبوين اإذا واجهتهم �سعوبات 

بل ي�ستعينوا باهلل تعاىل على ذلك.
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بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، ومن متسكها 

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1هنايات أبيات الشعر o ملس
2منتسب للصحراء o عصا تدق يف األرض لتثبيت شيء

3مسابقات o نصف عامل
4فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة يف 

السبعينات o ضجيج
5»إىل...« مع ضمري الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد

6حار o عاصمة حضرموت يف اليمن
7مرتفع o عكس اشترى

8نصف موعد o ذنوب o نصف داخل
9ثالثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كالم

10متقدم يف العمر o واسع

أفقــــــــــــــــــي

1ال يسمع o أغرى وقرب
2من أفالم عبد احلليم وشادية

3اضحيات o حبر واسع
4وىف مبا وعده o نصف باهر
5من قبائل العرب يف املدينة 

املنورة o سباق طويل
6يفيض خريه وكرمه o أظهر 

عيوبا
7تراءت له أشياء مل توجد

8معاناة يف احلياة o صاف وأصلي
9متوازن o صوت مرتفع يصم 

اآلذان
10إما كذا أو كذا o أعلى قمم 

أوروبا

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو

التعريف: من زعماء النازية الكلمات ال�ّسهمية

7             1

4             

6 8             

2 9             

3             

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

5             

 9   8   7   6   5    4    3   2    1

يلدغ
موؤ�س�س واأول اأمني 
عام لحتاد العمل 

اجلزائريني 

�سحابية جليلة 
من �سيدات 

قري�س 

ع�سيقة قري�س 

حّرف هجائي 

مدينة ح�سارية 
بولية تلم�سان  حــــب 

�سوق 

ممثلة اأردنية 
�سهرية)م(

يف الوجه 

حرف عطف 

يف الفم 

علو وارتفاع 

من الأمرا�س 
املزمنة)ن(

بالد ال�سام )م(

من العمالت)ن(

يطلي

مدينة عراقية)م(

مت�سابهتان 
من �سعراء العرب 

حرف نهي 

من الأنبياء
حزن 

�ستم )م(

حرف مو�سيقي 
وكالة اأنباء عاملية 

حر�س ليال)م(

عا�سمة افريقية 
من اأنواع التمثيل)ن(

عا�سمة الغرب 
اجلزائري

 مــكــي 

من اخللفاء الرا�سدين 

للرتجــي
حقري 

من ي�سكن البادية 
لعبة )م(

مر�س ي�سبب
الن�سيان )ن(

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06     05     04     03     02     01

6  

8  

1  
3  
7  

4  
3  

9  

2  
5  

1  

1  3  

8  

6  
5  

4  
7  

8  

2  

5  

9  
6  9  

4  6  



اعتماد تقنية جديدة باملعابـــر احلدوديـــة 
للك�سف عن كورونا بعد10 دقائق

جتهيز ملحقات با�ستور بورقلة ومترنا�ست لإجراء ك�سوفات عن الوباء

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

واأكد الوزير يف ت�سريحات �سحفية، اأنه 
بعد جتهيز ملحقة وهران التابعة ملعهد 
با�ستور فاإن ملحقات كل من ق�سنطينة 
جاهزة  �ستكون  ومترنا�ست  وورقــلــة 
الطبية  الك�سوفات  لإجــــراء  قريبا 
ظهرت  مــا  حالة  يف  كــورونــا  لفريو�س 
حالت للمر�س بهذه املناطق.وقال بن 
اتخذت  العمومية  ال�سلطات  اإن  بوزيد 
لتخفيف  جهوية  ملحقات  فتح  قــرار 
للك�سف  املرجعي  املخرب  على  ال�سغط 
با�ستور  ملعهد  التابع  الفريو�سات  عن 
وهران  ملحقة  اأن  اإىل  م�سريا  اجلزائر 
من  كل  ملحقات  واأن  جاهزة  اأ�سبحت 
ب�سدد  ومترنا�ست  وورڨلة  ق�سنطينة 
جاهزة  ــا  ــدوره ب و�ستكون  التجهيز 
مبخرب  ال�ستعانة  �سيتم  فيما  قريبا 

�سطيف التابع للقطاع اخلا�س.
اخلــا�ــســة  الــعــيــنــات  كـــل  اأن  ويـــذكـــر 
لقلتها  ونظرا  اجلديدة  بالفريو�سات 
الذي  باملناطق  تاأخذ  كانت  �سبق  فيما 
اإىل  نقلها  ويتم  الفريو�س  فيها  يظهر 
املخرب املرجعي للك�سف عن الفريو�سات 

الكائن مبعهد با�ستور.
.كــمــا اأكـــد وزيـــر الــ�ــســحــة والــ�ــســكــان 

اأعــطــى  اأنـــه  امل�ست�سفيات  واإ�ـــســـالح 
خا�سة  اأجــنــحــة  بتجهيز  تعليمات 
م�ستوى  على  ال�سروريات  بكل  جمهزة 
ل�ستقبال  الوطن  م�ست�سفيات  جميع 
املــ�ــســابــني بــفــريو�ــس كــورونــا.ولــفــت 
بوفاريك  م�ست�سفى  اأن  ال�سحة  وزيــر 
امل�سابني  ــن  م عـــددا  ا�ستقبل  الـــذي 
واأن  قــدمي  مــوؤخــرا  كــورونــا  بفريو�س 
مل  ال�سحي  للحجر  املخ�س�س  الق�سم 
الوقت  يف  اأنــه  اإىل  جاهزا.واأ�سار  يكن 
على  �ــســور  فيه  تــتــداول  كــانــت  الـــذي 
حول  الجتماعي  التوا�سل  و�ــســائــل 
ال�سحي  للحجر  املخ�س�س  الق�سم  حالة 
امل�سابني  ل�ستقبال  جناحني  جتهيز  مت 
ــدى  ــس اأ� ــه  ــاأن ب ،م�سيفا  بامل�ست�سفى 
الوطن  عرب  امل�ست�سفيات  لكل  تعليمات 
ل�ستقبال  جمــهــزة  اأجــنــحــة  لــتــوفــري 

امل�سابني.
قريبا  �سيتم  اأنه  ال�سحة  وزير  واأو�سح 
للك�سف  ــدة  ــدي ج تقنية  ا�ــســتــعــمــال 
كــورونــا. فــريو�ــس  عــن  والت�سخي�س 
التقنية  هــذه  اأن  يف  بوزيد  بن  ــال  وق
احلدودية  النقاط  يف  ا�ستخدامها  �سيتم 
من  الــقــادمــني  لــالأ�ــســخــا�ــس  بالن�سبة 
التقنية  اأن  الــوزيــر  ــح  ــس ــارج.واأو� اخل
اجلديدة تتمثل يف اأخذ عينة من الدم 

دقائق  بعد10  النتيجة  عن  الك�سف  مع 
تقدر.م�سريا  اأكرث  على  �ساعة  ربع  اأو 
التقنية  بهذه  املتعلقة  الو�سائل  اأن  اإىل 
القريب  يف  ا�ستالمها  �سيتم  اجلــديــدة 

العاجل.
امل�سابني  اأن  ال�سحة  وزيـــر  ك�سف  و 
ــــا املـــتـــواجـــديـــن  ــــورون بـــفـــريو�ـــس ك
م�ست�سفى  ويف  بــوفــاريــك  مب�ست�سفى 
م�ستقرة  حالتهم  ومبع�سكر،  القطار 
امل�ست�سفى. مــن  قريبا  و�سيخرجون 

حول  نقا�س  ــدوة  ن يف  الــوزيــر،  واأورد 
ــس كـــورونـــا مبــنــتــدى جــريــدة  ــريو� ف
بفريو�س  امل�سابني  اأن  اأم�س  "ال�سعب" 
عليهم  تظهر  ل  املــ�ــســتــجــد،  كــورونــا 
ــة جــيــدة. ــال الأعـــرا�ـــس، وهـــم يف ح

تقطن  التي  بالعائلة  الأمـــر  ويتعلق 
من  العدوى  التقطت  والتي  بالبليدة، 
من  قــادمــا  الــبــالد  دخــل  ــذي  ال قريبها 

فرن�سا.

اللجوء اإىل غلق املدار�س واجلامعات  يف 
حال بلوغ انت�ساره املرحلة الثالثة  

الوقائية  بالإجراءات  يتعلق  فيما  اأما 
ــر  وزي ــد  ــاأك ف املـــدار�ـــس  م�ستوى  عــلــى 
احتياطات  لنف�س  تخ�سع  اأنها  ال�سحة 

ـــدا اأنـــنـــا يف  ـــوؤك جــمــيــع املـــواطـــنـــني، م
فريو�س  انت�سار  حيث  من  اأوىل  مرحلة 
مررنا  اهلل-  قدر  -ل  واإذا  الـ"كورونا"، 
حماربني  فيها  نكون  الثانية  للمرحلة 
تغلق  فقط  الثالثة  واملرحلة  للفريو�س 
املدار�س واجلامعات.وقال وزير ال�سحة 
اإن بع�س زمالئه يف احلكومة ا�ست�ساروه 
يف  لالأجانب  وا�ستقبالهم  تنقالتهم  يف 
"كورونا"،  عــدوى  من  خوفا  مكاتبهم، 
خطريا،  لي�س  الو�سع  ــاأن  ب فطماأنهم 
البيئة،  �سالون  تاأجيل  يخ�س  فيما  اأما 
اجلمهورية،  رئي�س  مــن  قـــرارا  فكان 

خوفا من العتاد الذي يتم نقله.

 اجلزائر مل تغلق حدودها الربية

العمرة،  مــن  للعائدين  بالن�سبة  اأمــا 
لنف�س  يخ�سعون  اإنــهــم  ــر  ــوزي ال ــال  ق
خطر  اأي  ي�سكلون  ل  لكن  ــراءات،  الإج
مقارنة بالوافدين من فرن�سا وا�سبانيا.
معهد  ــر  ــدي م رحـــــال،  ــس  ــا� ــي ال وقــــال 
احلقيقي  اخلطر  اإن  العمومية،  ال�سحة 
التي  الإفريقية  الــدول  تلك  يف  يكمن 
اإ�سابات  وجــود  عن  الإف�ساح  ترف�س 
باملقابل  "الكورونا".  بفريو�س  لديها 
بن  الرحمان  عبد  ال�سحة،  وزير  نفى 
اأ�سدرت  قد  اجلزائر  تكون  اأن  بوزيد، 
الوافدين  بع�س  دخول  مبنع  تعليمات 
غرار  على  احلدودية  املعابر  عرب  اإليها 

تون�س.  
 واأعلن وزير ال�سحة، عبد الرحمن بن 
ُمباريات  بــاأن  ر�سمية  وب�سفة  بوزيد 
املو�سم  من  املُتبقية  الوطنية  البطولة 
جمهور. ح�سور  دون  �ستلعب  ــاري  اجل
رئي�س  تعليمات  ـــاأن  ب ــر  ــوزي ال واأكـــد 
كانت  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الريا�سية  التظاهرات  ــاأن  وب وا�سحة 
اأن تكون ُمغلقة من هنا ف�ساعدا. يجب 
ــــذه اخلــــطــــوة، لــتــخــوف  ــــــاءت ه وج
انت�سار  من  البالد  يف  العليا  ال�سلطات 
ي�سرب  اأ�سبح  والــذي  كورونا  فريو�س 
بقوة يف الأ�سابيع املا�سية على امل�ستوى 

العاملي.

"الكورونا" ملواجهة  بال�سني  مقيم  جزائري  بباحث  ت�ستعني  • اجلزائر 
اأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سلح امل�ست�سفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, باأنه �سيتم اال�ستعانة بخبري وباحث جزائري يعمل بال�سني اإىل 

جانب فريق من اخلرباء من هذا البلد ميلك "طريقة جديدة وخربة عالية" يف ميدان مكافحة فريو�ض كورونا.موؤكدا اأن هذا الفريق 
�سي�سل اإىل اجلزائر خلل االأ�سبوع القادم.
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توقيف 7 اأ�سخا�ض و�سبط 
كهربائية  مولدات   10

بتمرنا�ســــت

حجز مليوين وحدة من 
مواد �سيدالنية منتهية 

ال�سلحية باملدية

و�سع "مري" بو�سعادة 
حتت الرقابة الق�سائية

االحتاد الوطني للطلبة اجلزائريني يطالب باإيفاد جلنة حتقيق وزارية

جامعة قا�سدي مرباح بورقلة على �سفيح �ساخن

بتمرنا�ست/ ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت   
مولدات   )10( و�سبطت  اأ�سخا�س   )07( �سبعة  ن.ع.6، 
كهربائية و)17( مطرقة �سغط و)07( اأجهزة  ك�سف 
عن املعادن كما اأورده بيان من وزارة الدفاع الوطني . 

التهريب  "حماربة  اإطــار  يف  اأنــه  البيان  ذات  واأو�سح 
الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
اأ�سخا�س   )07( �سبعة  بتمرنا�ست/ن.ع.6،  ال�سعبي، 
مطرقة  و)17(  كهربائية  مــولــدات   )10( و�سبطت 
بالإ�سافة  املعادن،  عن  ك�سف  اأجهزة   و)07(  �سغط 
اإىل مركبتني )02( رباعيتي الدفع و)07( قناطري من 
املواد الغذائية املوجهة للتهريب وجهازي )02( ات�سال 

عرب الأقمار ال�سناعية".
"يف �سياق العمليات املتوا�سلة  واأ�ساف امل�سدر ذاته انه 
باملخدرات  الجتـــار  ظــاهــرة  انت�سار  ل�سد  الهادفة 
خالل  الــوطــنــي  ـــدرك  ال عنا�سر  ــت  ــف اأوق بــبــالدنــا، 
تلم�سان/ن.ع.2  ــن  م بــكــل  منف�سلتني  عمليتني 
 )123( وحجزوا  خمــدرات  تاجر  و�سكيكدة/ن.ع.5، 
ال�سواحل  حر�س  �سبط  فيما  املعالج،  الكيف  من  كلغ 
بوهران/ن.ع.2، كمية اأخرى من نف�س املادة تقدر بـ 

)41( كلغ".
الوطني  ــدرك  ال عنا�سر  "اأوقفت  اأخـــرى،  جهة  من 
اأ�سخا�س كانوا على منت  بب�سكرة/ن.ع.4، ثالث )03( 
�ساحنة حُمّملة بـ )760( كلغ من مادة النحا�س، يف حني 
جن�سيات  من  �سرعي  غري  مهاجرا   )21( توقيف  مت 
بيان  اأكــده  كما  وغليزان"  تلم�سان  من  بكل  خمتلفة 

الوزارة.
ق/ج

حجزت م�سالح الدرك الوطني بتابالط، ولية املدية، 
�سيدلنية  ال�سبه  املــواد  من  وحدة  مليوين  يقارب  ما 
ذات  ح�سب  ال�سالحية.و  منتهية  امل�سدر  جمهولة 
مو�سبة  �سيدلنية،  ال�سبه  املــواد  حجز  مت  امل�سالح، 
من  اأع�ساب.و  خلطات  و  اأكيا�س  و  اأقرا�س  �سكل  على 
800 األف وحدة من املقويات  بني املحجوزات، اأكرث من 
تابالط،  درك  حجز  الفياغرا.كما  نوع  من  اجلن�سية، 
التنحيف  ــس  ــرا� لأغ كب�سولة  األــف   700 يــقــارب  مــا 
موجه  �ساي  كي�س  األــف   400 من  اأكــرث  و  الت�سمني،  و 
ملحجوزات،  املالية  القيمة  ال�سكري.وتقدر  ملر�سى 
 40 املحلية، ما يفوق  الأ�سواق  ح�سب ما يتم تداوله يف 
مليار �سنتيم.وتاأتي عملية احلجز، بعد احل�سول على 
معلومات، تفيد عن وجود ن�ساط اإجرامي، لرتويج ملواد 
ال�سالحية.  ومنتهية  امل�سدر،  جمهولة  ال�سيدلنية 
باملدية،  الوطني  الــدرك  الأبحاث  ف�سيلة  با�سرت  و 
اجلمهورية  وكيل  اإخــطــار  بعد  الق�سية  يف  حتقيقا 
تفكيك  عن  التحقيق،  اأ�سفر  تابالط.و  حمكمة  لدى 
حيث  فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�س   6 من  مكونة  ع�سابة 
فرار،  حالة  يف  اثنني  وتواجد  اأ�سخا�س،   4 توقيف  مت 
حيث مت التعرف على هوياتهم.كما مت حجز 110 لفة 
كبرية احلجم ملل�سقات حتمل اأ�سماء عالمات جتارية و 
حجز  مع  ال�ستعمالت،  خمتلفة  جتميل  م�ستح�سرات 
لإجــراء  املحجوزة.و  مــواد  نقل  يف  م�ستعملة  �ساحنة 
�سيدلنية  ال�سبه  املـــواد  مــن  عينات  اأر�سلت  خــربة 
وعلم  اجلنائية  لالأدلة  الوطني  املعهد  اإىل  املحجوزة 
ال�سحة  مديرية  و  ببو�ساوي  الوطني  للدرك  الإجرام 
نهار  املتهمني  تقدمي  مت  باملدية.و  التجارة  مديرية  و 

اليوم اإىل  وكيل اجلمهورية ملحكمة تابالط.
ق/و

الإثنني،  امل�سيلة،  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  اأمر 
بو�سع رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي احلايل لبو�سعادة 
احلظرية  بت�سيري  مكلف  موظف  اإىل  اإ�سافة  �سلفه  و 
ق�سايا  يف  لتورطهم  الق�سائية  الرقابة  حتت  البلدية 
و  ق�سائي.  م�سدر  من  الثالثاء  علم  ما  ح�سب  ف�ساد، 
الأ�سخا�س  لهوؤلء  وجهت  باأنه  امل�سدر،  ذات  اأو�سح 
“تبديد  “�سوء ا�ستغالل ال�سلطة”،  عدة تهم من بينها 
م�سيفا  النفوذ”،  ا�ستخدام  ”�سوء  و  عمومية”  اأمــوال 
باأنه مت الإفراج عن 10 اأ�سخا�س اآخرين مت التحقيق 

معهم على ذمة نف�س ق�سايا الف�ساد
 13 لـ  امل�سيلة  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  ا�ستمع  و 
الق�سايا  هــذه  ــار  اإط يف  متهمني  و  �سهود  بني  �سخ�سا 
�ساعات،  عدة  دامــت  جل�سة  خالل  بالف�ساد  املتعلقة 

ح�سب ما ك�سف عنه ذات امل�سدر.
ق/و

عزل مغرتب قادم من بلجيكا اىل تلم�سان ي�ستبه يف اإ�سابته بكورونا
"ب �س"  و  23�سنة و املدعو  وقع  مب�سلحة الإ�ستعجالت الطبية بامل�ست�سفى اجلامعي تيجاين اأحمد دمرجي حالة اإ�ستنفار ق�سوى عقب و�سول مغرتب يبلغ من العمر 
الذي حل عند جدته بحي اإمامة و عليه اأعرا�س فريو�س كورونا و عليه جتند كل الطاقم الطبي العامل و املناوب و حتت اإ�سراف مدير امل�ست�سفى و مديرة ال�سحة و كذا 
وايل تلم�سان اأمومن مرموري ، و عليه مت و�سع ال�ساب امل�ستبه يف اإ�سابته بجناح العزل ال�سحي مب�ست�سفى الرم�سي ومت اإر�سال عينات دمه من اأجل التاأكد من التحاليل 
الطبية على م�ستوى معهد با�ستور باجلزائر العا�سمة من جهتها ك�سفت يف اإت�سال هاتفي ح�سري مع " التحرير" الدكتور اأحالم بلقايد املكلفة بالإعالم مبديرية ال�سحة 
بتلم�سان اأنها تطمئن اأن احلالة امل�ستبه باإ�سابتها بفريو�س الكورونا قد مت التاأكد ر�سميا ووفق نتائج التحاليل من �سالمتها و من �سلبية احلالة و اأ�سافت بلقايد اأنه مت 
مبطار م�سايل احلاج الدويل بزناتة ومبيناء الغزوات اإ�ستحداث بطاقة للمعلومات ال�سخ�سية تقوم مديرية ال�سحة بفر�سها على كل مغرتب اأو م�سافر تطاأ قدماه ولية 
تلم�سان ب�سرورة تدوين كل املعلومات ال�سخ�سية و كذا الك�سف عن عناوين العائلة و الأ�سدقاء الذين تتم برجمة زيارة لهم خالل فرتة املكوث و العطلة يف اجلزائر لكي 

ت�سهل ماأمورية العمل للطاقم ال�سحي اإن ظهرت حالة اأو حالت لالإ�سابة بفريو�س كورونا .
بكاي عمر

وجه  يف  ــوار  احل اأبــواب  غلق  مت  بعدما 
مرباح  قا�سدي  جامعة  طلبة  ممثلي 
بولية ورقلة وبناء على التقارير التي 
ال�ساأن  ملتابعة  امل�سكلة  الفروع  اأعدتها 
اجلامعي على كافة امل�ستويات املنطوية 
للطلبة  الــوطــنــي  الحتــــاد  ـــواء  ل ــت  حت

اجلزائريني
نظم طلبة جامعة قا�سدي مرباح وقفة 
حاملني  املديرية  مقر  اأمام  احتجاجية 
ل�سيا�سة  املنددة  ال�سعارات  من  العديد 
الق�ساء والتهمي�س املمنهجة من طرف 
تدخل  ب�سرورة  مطالبني  امل�سوؤولني 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزيــر 

هده  ملثل  حد  وو�سع  الآجــال  اقــرب  يف 
الت�سرفات

عليه  حت�سلت  الـــذي  الــبــيــان  وح�سب 
من  املحتجني  ــان  ف التحرير  جــريــدة 
الطالبية  التنظيمات  وممثلي  الطلبة 
جامعة  �سوؤون  على  القائمني  ان  اكــدوا 
بالقرارات  يلتزموا  مل  مرباح  قا�سدي 
عر�س  تعليماتهم  و�سربوا  الــوزاريــة 
بتنظيم  املتعلقة  منها  خا�سة  احلائط 
ــي والـــقـــرارات  ــوج ــداغ ــي ــب ــري ال ــس ــ� ال
الطالب  �سحيتها  راح  التي  التع�سفية 
التزام  عــدم  اىل  بالإ�سافة  اجلامعي 
امل�سوؤولني مبحا�سر العديد من اجلل�سات 

للطلبة  الوطني  ــاد  الحت عقدها  التي 
اجلامعيني ناهيك عن غلق اأبواب احلوار 

مع ال�سركاء الجتماعيني
قا�سدي  جامعة  اإن  املحتجون  واأ�ساف 
لــالأ�ــســاتــذة  تفتقر  اأ�ــســبــحــت  ــاح  ــرب م
املوجهة  الأعمال  واأ�ساتذة  املحا�سرين 
�سيا�سة  جــعــل  ــا  م وهـــو  والتطبيقية 
عملية  ــى  ــل ع تــ�ــســفــوا  الـــربيـــكـــولج 
ــاذا يــقــوم  ــت ــس ـــن جتـــد ا� ــس اي ــ� ــدري ــت ال
رغم  املقايي�س  من  العديد  بتدري�س 
انها لي�ست من اخت�سا�سه ومازاد الطني 
و�سبكة  النــرتنــت  قاعات  غياب  بلة، 
بالرغم  اجلامعي  احلرم  داخل  الويفي 

يتم  مل  لالأ�سف  لكن  نــوادي،  وجــود  من 
بالن�سبة  .اأما  هذا  يومنا  اىل  ا�ستغاللها 
�سبه  اأ�سبحت  فقد  العلمية  للخرجات 
امليدانية  الرتب�سات  وكـــذا  معدومة 
البحث  رحلة  يف  الطالب  اأ�سبح  حيث 
العديد  عن ترب�س ميداين رغم وجود 
وال�سركات  اجلامعة  بني  التفاقيات  من 
جامعة  طلبة  اأمل  لبيقى   ، واملوؤ�س�سات 
حتقيق  جلنة  ايفاد  يف  مرباح  قا�سدي 
احلــقــائــق  تق�سي  ـــل  اج مــن  وزاريـــــة 

والوقوف على م�ساكل الطلبة . 
يو�سف بن فا�سل



هذه الصحيفة تم تحميل 
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