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ملتقى دويل حول دور 
القراآن الكرمي يف 

وحدة الأمة بالوادي 

منح قرو�ض من "اأون�ساج" 
و"اأوجنام" لإن�ساء 

موؤ�س�سات جتهيز معدات 
الغاز املميع

مب�سجد امل�سطفى و�سط املدينة  ت�سجيعا ل�ستخدامه يف املركبات كبديل للبنزين 
ووقود الديزل

يف انتظار اإلغاء جميع الرحالت اجلوية مع الدول الأوروبية

-  موؤ�س�سات عمومية وخا�سة ُتوجه تو�سيات لعمالها للوقاية من “كورونا”
-   تعليق الرحالت اجلوية مع ا�سبانيا وفرن�سا واتفاق مع املغرب لوقف الرحالت اجلوية موؤقتا

-  الأئمة مطالبون بتق�سري خطب اجلمعة وجتنيب امل�سلني التجمعات بامل�ساجد

غـلـق املـدار�ض وريـا�ض الأطـفــال 
واجلامعات لحتواء انت�سار "كورونا"
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نادي بر�سلونة يعلن توقفه 
عن التدريبات!

الربملان يغلق اأبوابه

اأعلن نادي بر�سلونة الإ�سباين 
ب�سكل ر�سمي توقف الفريق 

الأول عن التدريبات اإىل اأجل 
غرب م�سمى، تخوفا من انت�سار 

فريو�س كورونا.
وتقرر توقيف الدوري 

الإ�سباين ودوري اأبطال اأوروبا 
ب�سبب املخاوف من انت�سار 

فريو�س كورونا، وهي نف�س 
اخلطوة التي اتخذتها احتادات 

فرن�سا، اإجنلرتا اإيطاليا برتغال 
واأملانيا.

قرر رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، 
�سليمان �سنني، تاأجيل الن�ساطات العامة 

التي كانت مربجمة خالل الأيام القادمة، 
اإىل وقت لحق.

وذكر بيان للمجل�س اأن القرار جاء بالتفاق 
مع اأع�ساء مكتب املجل�س وذلك كاإجراء 

احرتازي ووقائي من فريو�س كورونا.
واأمر يف وقت �سابق رئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون باإغالق املدار�س  واجلامعات 
ومعاهد التعليم العايل وريا�س الأطفال 

والزوايا واملدار�س القراآنية، لغاية انتهاء 
العطلة الربيعية يف اخلام�س من ال�سهر 

القادم، كاإجراء احرتازي ملحاربة تف�سي 
فريو�س “كورونا”.
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ال�سلفية باجلزائر:اخلوف 
من “كورونا” هو �سعف

 يف التوكل على اهلل

حجر �سحي على الأوراق النقدية يف الكويت 
ب�سبب كورونا

حم�ض تلغي كل ن�ساطاتها ب�سبب “كورونا”

يتفاعل اأتباع التيار ال�سلفي مع كل امل�ستجدات 
بخ�سو�س وباء “كورونا” الذي �سجلت اجلزائر 

ن�سر  على  يداومون  حيث  به،  موؤكدة  اإ�سابة   26
من�سورات متعلقة بالفريو�س، عالوة على 

عر�س كتب تت�سمن اإجراءات وقائية من املر�س 
للتحميل، كما تبنوا فتوى تفيد باأن اخلوف من 

اهلل. على  التوكل  يف  �سعف  “كورونا” هو 
ون�سر ال�سلفية عرب �سفحتهم الفاي�سبوكية، 

“قناة التوحيد وال�سنة اجلزائرية” التي تعرف 
متابعة وتفاعال وا�سعني من قبلهم، فتوى 

لل�سيخ �سالح الفوزان، والتي يرد من خاللها 
على �سوؤال حول التخوف من الذهاب لأداء 

منا�سك العمرة ب�سبب ظهور فريو�س “كورونا”، 
حيث اأو�سح ال�سيخ الفوزان اأن هذا يعتربا 

�سعفا يف التوكل على اهلل، داعيا الراغبني يف 
اأداء العمرة اإىل عدم اخلوف اإل من اهلل، م�سريا 

اإىل اأنه ل يوجد هناك مانع مبني على تقرير 
طبي مينع الذهاب اإىل مكة لأداء منا�سك 

العمرة، م�سيفا بالقول “مادام الباب مفتوحا 
واملعتمرون يعتمرون ويزورون امل�سجد النبوي 

فال يجب اأن يكون هناك خوف”، وقد تبنى 
ال�سلفية فتوى ال�سيخ �سالح الفوزان من خالل 

ن�سرها وعنونتها بـ”فتوى التخوف من كورونا”.

الأوراق  اأن  املركزي  الكويت  بنك  اأعلن 
اإل  اإليه ل يعاد �سخها  الواردة  النقدية 
بعد الحتفاظ بها يف �سناديق معزولة 
اأ�سابيع  اأربعة  ملدة  الإغالق  وحمكمة 
من  خلوها  ل�سمان  وذلك  الأقل،  على 

الفريو�سات عند اإعادة �سخها.
يقوم  اأنه  املركزي  الكويت  بنك  واأكد 
ب�سكل م�ستمر بتعقيم اخلزنة واأجهزة 
العد والفرز وا�ستالم الأموال وت�سليمها 
مبا ي�سمن �سالمة كل من موظفي البنك 
الكويت  بنك  حمافظ  واجلمهور.وقال 
بنك  باأن  الها�سل،  حممد  املركزي 
الكويت املركزي م�ستمر خالل الإجازة، 
بالعمليات  املرتبطة  مهامه  اأداء  يف 
ونظم  الأمنية  والإجراءات  الرئي�سية 
الدفع والت�سوية واملقا�سة الإلكرتونية 
لل�سيكات، موؤكًدا جهوزية بنك الكويت 
املركزي العالية ل�سمان ا�ستمرار تقدمي 

الالزمة  الأ�سا�سية  املالية  اخلدمات 
للجمهور، وي�سمل ذلك اإجراءات توفري 
ال�ساعة،  مدار  على  للبنوك  النقد 
الت�سال  قنوات  فتح  اإىل  اإ�سافة 
دعم  من  للبنوك  يلزم  ما  لتقدمي 
اأعمالها. اأداء  يف  لال�ستمرار  وم�ساندة 

الكويتية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اإيقاف النقل اجلماعي وذلك بناء على 
منعت  كما  ال�سحية،  ال�سلطات  تو�سية 
املنا�سبات  جميع  الكويتية  ال�سلطات 
زيارة  النا�س  على  وحظرت  العامة، 
التجارية،  واملحالت  واملقاهي  املطاعم 
الحرتازية  التدابري  �سمن  وذلك 
العاملي.واأعلنت  كورونا  وباء  ملواجهة 
وزارة ال�سحية الكويتية ت�سجيل ثالث 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابات 
احلالت  عدد  اإجمايل  لي�سل  امل�ستجد 

امل�سابة اإىل 72 حالة.

للهياكل بولية  تاأجيل ملتقىين  ال�سلم  اأعلنت حركة جمتمع 
 13 اجلمعة  يومي  مقررين  كانا  الذين  امل�سيلة  وولية  املدية 
العامة  لالأو�ساع  نظرا  التوايل  على   2020 مار�س   14 وال�سبت 

املتعلقة بانت�سار وباء كورونا.
وذكر بيان �سادر عن احلركة اأن القرار ين�سحب اأي�سا على كل 
التجمعات الوا�سعة املربجمة لغاية انتفاء الأ�سباب.

�سكان اأوقدمي  باأدرار يغلقون الطريق ب�سبب 
غياب التنمية 

صـــورة و تعــليق 
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 يف انتظار اإلغاء جميع الرحالت اجلوية مع الدول الأوروبية

غلق املدار�ض وريا�ض الأطفال واجلامعات 
"كورونا" لحتواء 

لوؤي ي
--------------------

تخ�ص  جديدة  وف��اة  حالة  و�سجلت 
�سخ�سا يبلغ من العمر 55 �سنة, فيما 
بامراأة  اجلديدة  الإ�سابة  حالة  تتعلق 
حاليا  تتواجد  و  فرن�سا  من  ع��ادت 
�سحية  حالة  يف  �سكيكدة,  مب�ست�سفى 

م�ستقرة.
وتوؤكد وزارة ال�سحة على اأن التحقيق 
الوبائي ما زال م�ستمرا ملعرفة و حتديد 
يف  كانوا  الذين  الأ�سخا�ص  كل  هوية 

ات�سال مع امل�سابني.
بنظام  التعامل  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 
الفرق  اأن   موؤكدة  التاأهب,  و  اليقظة 
درجات  اأق�سى  على  و  جمندة  الطبية 

التاأهب.
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأمر  باملوازاة 

املجيد تبون, بغلق املدار�ص واجلامعات 
ابتداء من يوم  ومعاهد التكوين, وهذا 

12 مار�ص.
قرر  ال��وزراء,  جمل�ص  ا�ست�سارة  وبعد 
مدار�ص  اإغ��اق  اجلمهورية,  رئي�ص 
التعليم البتدائي واملتو�سط والثانوي, 
اإىل  املا�سي  اخلمي�ص  نهار  من  ابتداء 
غاية انتهاء العطلة الربيعية يف اخلام�ص 
اجلامعات  باإغاق  اأمر  كما  اأفريل.  من 
ومعاهد التعليم العايل ما عدا الكليات 
المتحانات  فيها  جترى  مازالت  التي 
ال�ستدراكية. وي�سمل هذا القرار اأي�سا 
لقطاع  التابعة  التكوينية  املوؤ�س�سات 
ومدار�ص  املهنيني,  والتعليم  التكوين 
حمو  واأق�سام  والزوايا  القراآين  التعليم 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  وجميع  الأمية, 

اخلا�سة وريا�ص الأطفال.

من جانبه قرر رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
تاأجيل  �سنني,  �سليمان  ال��وط��ن��ي, 
التي كانت مربجمة  العامة  الن�ساطات 

خال الأيام القادمة, اإىل وقت لحق.
جاء  القرار  اأن  للمجل�ص  بيان  وذك��ر 
املجل�ص  مكتب  اأع�ساء  مع  بالتفاق 
من  ووقائي  اح��رتازي  كاإجراء  وذلك 

فريو�ص كورونا.
غلق  اأعلنت  فقد  التجارة,  وزارة  اما 
التجارية  للغرفة  التابعتني  املدر�ستني 
 CEIFAM مدر�سة  اأي�سا  و   CACI
التكوين  مدار�ص  كل  اإىل  بالإ�سافة 
ابتداء   CCI التجارية  للغرفة  التابعة 
بداية  غاية  اإىل  اخلمي�ص  تاريخ  من 
�سهر اأفريل املقبل تطبيقا لقرار رئي�ص 
اجلمهورية, الذي جاء كاإجراء احرتازي 

ووقائي لتف�سي وباء كورونا اجلديد.

مع  باتفاق  اجلزائر  قررت  كما 
موؤقتا  اجلوية  الرحات  وقف  املغرب 
ملنع  اح���رتازي  ك��اإج��راء  البلدين  بني 

تف�سي وباء فريو�ص كورونا.
رئا�سة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  يف  وج��اء 
اجلمهورية اأنه  تقرر, يف اتفاق م�سرتك 
واملغربية  اجلزائرية  احلكومتني  بني 
بني  موؤقتا  اجل��وي��ة  ال��رح��ات  وق��ف 
تف�سي  ملنع  احرتازي  كاإجراء  البلدين 

وباء فريو�ص كورونا.
اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأنه ميكن 
ت�سنيف فريو�ص كورونا ) كوفيد 19( 

ك"وباء عاملي".
واأو�سح تيدرو�ص اأدهانوم جيربي�سو�ص 
املدير العام للمنظمة يف موؤمتر �سحفي 
بجنيف باأن "عدد الإ�سابات بالفريو�ص 
الآلف  وبات  متوا�سل  ت�ساعف  يف 

ي�سارعون املوت يف امل�ست�سفيات".
الإ�سابات  ع��دد  يرتفع  "اأن  وتوقع 
واأن  املقبلة  الأيام  يف  اأكرث  والوفيات 
املنظمة تقوم بتقييم الو�سع على مدار 

ال�ساعة".
"و�سف الو�سع بالوباء ل  اأن  واأ�ساف 
ُيغري ما تطلبه منظمة ال�سحة العاملية 
فريو�ص  خطر  ملواجهة  ال���دول  م��ن 

كورونا".
وبلغ عدد احلالت امل�سابة حول العامل 
113 األفا و752 , و�سجلت جميع الدول 
التي اأعلنت عن اإ�سابات, 4 اآلف و18 

حالة وفاة جراء كورونا ) كوفيد 19(.
حني  وباء  اإىل  مر�ص  انت�سار  ويتحول 
ول  العامل,  دول  من  العديد  ي�سيب 

يقت�رص انت�ساره على دولة معينة.

راوية, يف  الرحمن  عبد  املالية  وزير  قال 
اأ�سئلة �سفوية باملجل�ص  جل�سة للرد على 
ال�سعبي الوطني, اإن احلكومة ت�سعى اإىل 
رفع عدد حمطات الوقود التي توفر غاز 
البرتول املميع اإىل 75 باملائة من اإجمايل 
عام  بحلول  للمحطات  الوطنية  ال�سبكة 

.2023
يندرج  امل�رصوع  اأن هذا  الوزير,  واأو�سح 
تنفيذها  �سيتم  التي  الإج��راءات  �سمن 
لتو�سيع  اجل��اري��ة  ال�سنة  م��ن  اعتبارا 
ا�ستخدام غاز البرتول املميع يف املركبات 
اأجل  من  الديزل,  ووقود  للبنزين  كبديل 
على  واحلفاظ  الطاقوية  الفعالية  زيادة 

البيئة.
يف  ال�رصوع  �سيتم  الإط��ار,  نف�ص  ويف 
لنظام  املركبات  حتويل  ن�ساط  ت�سنيع 
اإطاق  �سيتم  حيث  املميع  البرتول  غاز 
قطب  لإن�ساء  درا�سات  اجل��اري  ال�سنة 

الباد  ب�رصق  املجال  هذا  يف  متخ�س�ص 
�سنويا,  حتويل  عملية  األ��ف   30 ب�سعة 

ح�سب الوزير.
ت�سجيع  امل��ق��ررة,  التدابري  ت�سمل  كما 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
لت�سيري  الوطنية  والوكالة  )اأون�ساج( 
لإن�ساء  )اأوجن�����ام(  امل�سغر  ال��ق��ر���ص 
موؤ�س�سات �سغرية متخ�س�سة يف جتهيز 

املركبات مبعدات غاز البرتول املميع.
وقررت احلكومة , من جهة اأخرى, جتهيز 
البرتول  غاز  ا�ستعمال  مبعدات  مركباتها 
املميع يف اإطار �سيا�ستها لرت�سيد النفقات 

واحلفاظ على البيئة, ي�سيف راوية.
العمومية  ال�سلطات  باأن  الوزير  وذكر 
الوطني  الربنامج  اإط���ار  يف  ح�سدت 
غاز  ا�ستعمال  نحو  املركبات  لتوجيه 
وامل���وارد  الو�سائل  املميع,  ال��ب��رتول 
بعدة  مركبة  مليون  لتجهيز  ال�رصورية 

مع   2023 اآفاق  يف  املميع  البرتول  غاز 
باملائة   50 اإىل  ت�سل  مالية  اإعانة  تقدمي 
اأ�سحاب  لت�سجيع  الرتكيب  تكلفة  من 
و�سيارات  واخلا�سة  العمومية  املركبات 
من  النوع  هذا  ا�ستعمال  على  الأج��رة 

الوقود النظيف.
امل��زاي��ا  م��ن  جملة  ذل���ك,  اإىل  ي�ساف 
هذا  ل�ستخدام  للرتويج  والت�سهيات 
الوقود ومن بينها اإعفاء املركبات املزودة 
�سداد  من  املميع  ال��ب��رتول  غ��از  بنظام 

ق�سيمة ال�سيارات.
الوطني  ال�سندوق  خال  من  ذلك  ويتم 
املتجددة  والطاقات  الطاقة  يف  للتحكم 
والذي بلغ ر�سيده نهاية �سبتمرب 2019 
40.44 مليار دج, وفقا لوزير  ما يقارب 

املالية.

لوؤي ي

منح قرو�ض من"اأون�ساج واأوجنام" لإن�ساء موؤ�س�سات جتهيز 
معدات الغاز املميع

ت�سجيعا ل�ستخدامه يف املركبات كبديل للبنزين ووقود الديزل

ك�سفت وزارة ال�سحة واإ�سالح امل�ست�سفيات عن ت�سجيل ثاين حالة وفاة بفريو�ض كورونا )كوفيد_ 19(، فيما 
ت�سبب ارتفاع اأعداد امل�سابني يف تقدمي تاريخ العطلة املدر�سية التي انطلقت اأول اأم�ض ر�سميا.

عن  والأوق��اف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
اجلمهورية  م�ساجد  م�ستوى  وقائية على  تدابري 
تنفيذا  وذل��ك  كورونا  وب��اء  انت�سار  لتفادي 
الوزير  وتوجيهات  اجلمهورية  رئي�ص  لقرارات 

الأول.
والأوق��اف  الدينية  ال�سوؤون  وزي��ر  واأو���س��ح 
باأن  وزارته  مبقر  �سحفي  ت�رصيح  يف  بلمهدي 
وباء  تف�سي  لتفادي  اإج��راءات  اتخذت  اإدارت��ه 
وتعليمات  توجيهات  "اإعطاء  بينها  من  كورونا 
الوليات ومن خالهم  للمديرين على م�ستوى 
للجمعة  بالن�سبة  خا�سة  امل�ساجد,  اأئمة  اإىل 
واأن  اخلطبة"  يف  اأمكن  ما  بالتق�سري  حتديدا, 
يكون املو�سوع حول التدابري الوقائية والتاأكيد 

على اأهمية الطهارة والو�سوء.
ال�سحية  املنظومة  �سمن  التدابري  هذه  وتندرج 
تفاقم  مع  الباد,  يف  و�سعت  التي  الوقائية 
انت�سار فريو�ص كورونا يف بع�ص الدول وظهور 

عدد من احلالت على م�ستوى الوطن.

عن  الأول  امل�سوؤول  اأ�سدى  الإط��ار,  ذات  ويف 
على  لاأئمة  التوجيهات  من  جملة  القطاع 
على  بالرتكيز  تق�سي  والتي  الوطني  امل�ستوى 
خا�سة  يلقونها,  التي  الدرو�ص  التدابري يف  هذه 
مع  التام�ص  وعدم  بالطهارة  منها  يتعلق  ما 
لكونها  امل�سافحة  اأو  التقبيل  خال  من  النا�ص 
اأ�سحاب  اإىل  اأي�سا  "لي�ست �رصورية", متوجها 
الأمرا�ص املزمنة الذين دعاهم اإىل عدم الذهاب 
امل�سالح  على  اأنف�سهم  وعر�ص  امل�ساجد  اإىل 
املخت�سة يف حال اإح�سا�سهم بالأعرا�ص املر�سية 

للفريو�ص.
كما دعا الوزير اإىل التعامل مع هذا الوباء ككل 
والبقاء  الهلع واجلزع"  الأمرا�ص و"البتعاد عن 
امل�ساجد  يف  التجمعات  عن  اأمكن  ما  بعيدا 
والف�ساءات التابعة له لأن الوقاية واجبة م�سددا 
الرعاية  اإىل  النا�ص  اأي توجيه  الأئمة  "دور  على 

ال�سحية والوقاية".
لوؤي ي

الأئمة مطالبون بتق�سري خطبة اجلمعة 
وجتنيب امل�سلني التجمعات بامل�ساجد

الوزير دعا اأ�سحاب الأمرا�ض املزمنة اإىل عدم الذهاب اإليها

مع بلوغ احتياطي ال�سرف 60 مليار دولر وا�ستبعاد املديونية

اأوىل تداعيات انهيار اأ�سعار النفط يح�سده القت�ساد اجلزائري بعد �سهرين
اأن  راوي��ة  الرحمن  عبد  املالية  وزي��ر  اأك��د 
العاملية  الأ�سواق  يف  النفط  اأ�سعار  انهيار 
الوطني  القت�ساد  على  تداعياته  �ستظهر 

بعد �سهرين من الآن.
اأ�سغال  ا�ستئناف  خ��ال  الوزير  وك�سف 
احتياط  اأن  عن  الوطني   ال�سعبي  املجل�ص 
دولر  مليار   60 يبلغ  احل���ايل  ال�����رصف 

م�ستبعدا اللجوء اإىل ال�ستدانة اخلارجية.
�سيتم  اأنه  املالية  اأ�سار وزير  اأخرى  من جهة 
اتفاقية  القادم على  الأ�سبوع  التوقيع خال 
مع البنك املركزي من اأجل اعتماد ال�سريفة 

الإ�سامية.
وهوت اأ�سعار النفط نحو 30 باملئة  الثنني  
املا�سي بعد اأن خف�ست ال�سعودية اأ�سعارها 
الر�سمية لبيع اخلام وو�سعت خططا لزيادة 
لتبداأ  املقبل,  ال�سهر  النفط  اإنتاج  يف  كبرية 

يت�سبب  الذي  الوقت  اأ�سعار حتى يف  حرب 
منو  تاآكل  يف  كورونا  فريو�ص  انت�سار  فيه 

الطلب العاملي.
عقب  الثلث  بنحو  الأ���س��ع��ار  وتراجعت 
رو�سيا  رف�ست  اأن  بعد  ال�سعودية  حترك 
اقرتحته  لاإنتاج  اآخ��ر  كبري  خف�ص  تنفيذ 
اخلام  اأ�سواق  يف  ا�ستقرار  لتحقيق  اأوب��ك 
التاأثري  من  خم��اوف  بفعل  ت�رصرت  التي 

القت�سادي لفريو�ص كورونا.
من جانبه قال وزير الطاقة حممد عرقاب اأن 
املوقع  اأوبك"  خارج   - اأوبك  التعاون  اتفاق 
على  املفعول,  �ساري  يزال  ما   2016 نهاية 
الرغم من عدم تو�سل الأطراف يف اجتماع 
ب�ساأن  نهائي  اتفاق  اىل  املا�سي  اجلمعة 

تخفي�ص الإنتاج.
على  لل�سحافة  ت�رصيح  يف  الوزير  وقال 

لطرح  خم�س�سة  علنية  جل�سة  هام�ص 
الأ�سئلة ال�سفوية باملجل�ص ال�سعبي الوطني 
الدولة  منظمة  يف  الأع�ساء  ال��دول  اأن 
امل�سدرة للنفط )اأوبك( و�رصكائها �ست�ستمر 
اتفاق  اىل  للو�سول  واللقاءات  النقا�ص  يف 
اإح��داث  �ساأنها  من  التي  الآليات  وبحث 
النفط يف ظل انعكا�سات  توازن يف �سوق 
وباء كورونا على ال�سوق النفطية و تاأثرياته 

على القت�ساد العاملي.
و�رصكائها  اأوبك  دول  فاإن  الوزير  وح�سب 
التقنية  اللجنة  اجتماع  نهاية  يف  وقعت 
املا�سي,  اجلمعة   ,+ اأوب��ك  لدول  امل�سرتكة 
اإطار  يف  العمل  يف  لا�ستمرار  قرار  على 
بحيث   ,2016 �سنة  املوقع  التعاون  اتفاق 
التخفي�ص خللق  اإمكانيات  ت�ستمر يف بحث 
اأوبك  دول  ان  موؤكدا  ال�سوق,  يف  ت��وازن 

جديدا  موعدا  بعد  حتدد  مل  اأوب��ك  -خ��ارج 
لتحديد  حاليا  تعمل  واإمنا  املقبل,  لاجتماع 

"موعد قريب جدا ".
وح�سب عرقاب  فاإن كل دول اوبك وخارج 
اأوبك لديها التزامات وتعامات جتاه زبائنها 
انت�سار  تاأثري  ظل  يف  بها  تلتزم  اأن  بد  ل 
تراجع  اإىل  اأدى  الذي   -19 كوفيد  فريو�ص 
خام  بت�سدير  يتعلق  ما  يف  خا�سة  الإنتاج, 
النفط والغاز للدول امل�ستهلكة, وهو ما اأدى 
الجتماع  من  اخلروج  اإىل  الإطراف  بالدول 

دون اتفاق.
و تابع عرقاب قائا : " بالن�سبة لدول اأوبك 
املناق�سات  يف  مازلنا   , خارجها  املنتجني  و 
املا�سي  اجلمعة  ,خرجنا  م�ستقبا  لاتفاق 
اثر  لقد   )..( ق��رارات  ب��دون  الجتماع  من 
الوباء اجلديد على القت�ساد الدويل باأكمله 

اأن  حيث   , النفط  �سوق  على  فقط  ولي�ص 
عدة قطاعات قل�ست ن�ساطاتها منها الطاقة 
النظر  اعادة  جانب  اىل   , ال�سناعة  والنقل 
والثقافية  الريا�سية  الن�ساطات  يف  حتى 

وتقلي�سها يف الوقت والكم ".
اآلية هامة  متتلك  املنظمة  اأن  الوزير  واأو�سح 
 2016 �سبتمرب  اجلزائر يف  اتفاق  تتمثل يف 
اتفاق  لإعان  للو�سول  امل�سار  د�سن  الذي 
دي�سمرب من  اأوبك يف  اأوبك-خارج  التعاون 

نف�ص ال�سنة بفيينا.
وح�سب الوزير فان هذا التفاق يبقى "�ساري 
املفعول", مربزا اأن اجتماع 6 مار�ص 2020 
التي  التقنية  امللفات  للنقا�ص حول  خ�س�ص 
تقوم املنظمة باإعدادها وا�ست�رصاف متغريات 
ال�سوق يف ظل وباء كورونا, مب�ساركة خرباء 

لوؤي يوخمت�سني يف املجال".
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�سركات تايوانية تتطلع لولوج ال�سوق اجلزائرية وال�ستثمار
 يف املعلوماتية وال�سيارات

حممد علي 
-----------------

امل�ساريع  وم�سوؤول  بالإعام  املكلف  قال 
�سناعة  يف  املتخ�س�سة  تايرتا   ب�رصكة  
والت�����س��الت  املعلومات  تكنولوجيا 
املحا�رصة  التايوانية, معمري زكريا, خال 
اإن  بالعا�سمة,  ال�رصكة  عقدتها  التي 
ال�رصكة تعلق اآمالها على احلكومة اجلديدة 
يف قانون املالية ل�سنة 2020 الذي يت�سمن 
باملائة, داعيا   51-49 بالقاعدة  العمل  اإلغاء 
املعنية  غري  القطاعات  تو�سيح  اإىل  اإياها 
اإجراءات  لت�سهيل  باملائة,   51-49 بالقاعدة 
يف  باجلزائر  التايوانية  ال�ستثمارات  بعث 
املتحدث  واأكد  املنتجة.  القطاعات  خمتلف 
باملاركات  التعريف  اللقاء  من  الهدف  اأن 
اجلزائرية  ال�سوق  يف  امل�ستعملة  التايوانية 
�سنع  من  باأنها  اجلزائريون  يعلم  ل  والتي 
يف  اأزو���ص     , اأ�سار  غرار   على  تايواين, 
موتو   �سيم  وك���ذا   املعلوماتية,  جم��ال 
التايوانية,  النارية  بالدراجات  اخلا�سة 

ناهيك عن املجال �سبه الطبي واملتمثل يف 
يف  املتخ�س�سة  ميديكال   بيونيم  �رصكة  
�سناعة اآلت قيا�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم, 
منتج  اأي  باأن  الرائجة  الذهنية  تغيري  ومنه 

رديء اأو مقلد اأ�سله من تايوان.
الرتويج  على  ال�سدد  يف  معمري  �سدد  و 
القوة,  و  اجلودة  ذات  التايوانية  لل�سناعة 
تكنولوجيا  �سناعة  اإىل  تنق�سم  التي  و 
يتعلق  ما  كل  و  الت�سالت  و  املعلومات 
اإ�سافة  التطبيقات,  و  املعلوماتية  مبعدات 
غيار  قطع  �سناعة  يف  البلد  تطور  اإىل 
من  املركبة  حماية  هيكل  من  ال�سيارات 
الرقمية  ال�سا�سات  ك��ذا  و  ال�سدمات 
�سناعة  عن  ف�سا  لل�سيارة,  الداخلية 
يخ�ص  ما  وكل  املجالت  ملختلف  الآلت 
�سناعة  اآلت  غرار  على  الإنتاج,  �سل�سلة 
اأكد  و  باحلطب.  اخلا�سة  و كذا  البا�ستيك 
ال�رصكة  دور  اأن  ذاته  ال�سياق  املتحدث يف 
�سالفة  بال�سناعات  التعريف  يف  يتمثل 
و  امل�ستوردين  لدى  لها  الرتويج  و  امل�ستثمرين اجلزائريني و اإبراز اأن ال�سناعة الذكر 

عن  ف�سا  م�سافة,  قيمة  لها  التايوانية 
ثنائية لإعادة مكانة  ربط عاقات �رصاكة 
املنتوج التايواين بال�سوق اجلزائرية, و الذي 

باي  مايد  ا�سم   حتت  بلدان  عدة  يف  ُينتج 
تايوان .

مليار دولر،  بـ2.9  واملقدرة  باجلزائر  النا�سطة  الأجنبية  الدول  اأعمال  اأرقام  مقابل  تعترب �سعيفة جدا  بال�سوق اجلزائرية، حيث  التايوانية  ال�ستثمارات  التايوانية �سعف حجم  ال�سركات  انتقدت 
ومنها  املغرية،  اجلزائرية  ال�سوق  ولوج  يف  العامل  يف  رائجة  تايوانية  �سركات  عدة  م�ساعي  تعرقل  التي  باملائة   51-49 ال�سيادية  القاعدة  وبالتحديد  الأجنبي،  ال�ستثمار  قانون  اإىل  ال�سبب  مرجعة 

�سركة  اأ�سار .

انتقدت املادة 51 - 49 واعتربتها معرقلة لال�ستثمارات الهامة

البناء  حركة  رئي�ص  �سدد 
بن  ال��ق��ادر  عبد  الوطني, 
قرينة, على �رصورة تخندق 
واأح��زاب��ا  �سعبا  اجلزائريني 
واح��دة  جبهة  يف  و�سلطة 
�سد امل�رصوع الأجنبي الذي 
اجلزائرية. الدولة  ي�ستهدف 
هام�ص  على  قرينة  بن  وقال 
حزبي  لتجمع  تن�سيطه 
جهات  “هناك  بق�سنطينة: 
باأجندات  مدعومة  م�سبوهة 
احل��راك  ت�ستغل  خ��ارج��ي��ة 
لإ�سقاط  كو�سيلة  ال�سعبي 
اجلزائرية”.واأ�سار  الدولة 
يف  الثانية  املرتبة  �ساحب 

يف  دي�سمرب   12 انتخابات 
�سيطرح  باأنه  ال�سياق,  نف�ص 
الوطنية  لل�ساحة  م��ب��ادرة 
جتمع  يف  غدا  عنها  �سُيعلن 
�سيكون  بالعا�سمة  �سعبي 
الأخ����ري ع��ق��ب اإج�����راءات 
املتخذة  الر�سمية  ال�سلطات 
التجمعات  بخ�سو�ص حظر 
�سد  اح�����رتازي  ك���اإج���راء 
املُ�ستجد  الفريو�ص  تف�سي 
رئي�ص  “كورونا”.وذكر 
امل��ب��ادرة  اأن  البناء  حركة 
“الت�سدي  اإط��ار  يف  تاأتي 
ي�سطادون  الذين  لأولئك 
يف امل��ي��اه ال��ع��ك��رة, خ��ارج 

الداخل  يف  واأقلية  الوطن 
مع  ح�ساباتها  ت�سفية  تريد 
اخلا�رص  الدولة  موؤ�س�سات 
والدولة  الوطن  هو  الأك��رب 
لي�سرت�سل  وموؤ�س�ساتها”, 
الوطنية  ُمدعي  بع�ص  “اإن 
مثلما  احلراك  يريدون خطف 
التاريخ…الطابور  خطفوا 
اخل��ام�����ص ل��اأ���س��ف م��ازال 
مناطق  عدة  هناك  موجودا 
مازالت تتخبط يف امل�ساكل 
يتطلعون  �سكانها  التنموية 
بعدما  اإليهم  اللتفاتة  اإىل 
حرمتهم منها الع�سابة التي 
تذكرها  منطقة  اأي  حتب  ل 

املباركة”. نوفمرب  بثورة 
وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى, ي��رى 
اأ�سعار  تدهور  اأن  املتحدث 
ال��ن��ف��ط ك��ع��ام��ل خ��ارج��ي 
الإقت�سادية  العوامل  مع 
بعجز  املتعلقة  الداخلية 
بالغ�سافة  الدولة  ميزانية 
اإىل الديون التي اأثقلت ظهر 
اخلزينة, فاإنه من املنطقي اأن 
كل  تفاعل  ملخرجات  يكون 
كبريا  تاأثريا  العوامل  هذه 
تبون  الرئي�ص  برنامج  على 
حملته  خال  به  تعهد  الذي 

الإنتخابية.
ق/و

بن قرينة يدعو للت�سدي لالأجندات اخلارجية ويطرح مبادرة
حلزب  بالنيابة  العام  الأم��ني  اأك��د 
جبهة لتحرير الوطني علي �سديقي 
“ت�ساند  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  باأن 
الرامي  الد�ستور  تعديل  م�سعى 
جديدة.”وقال  جزائر  ت�سييد  اإىل 
جمع  جهوي  لقاء  خال  �سديقي 
منا�سلي احلزب من ثماين وليات 
بربج  احلزب  مقر  احت�سنه  �رصقية 
يوافق  ما  كل  “�سندعم  بوعريريج 
برنامج  بدعم  يتعلق  فيما  روؤان��ا 
تبون  املجيد  اجلمهورية عبد  رئي�ص 
الذي  الد�ستور  تعديل  مع  نحن  و 
جديدة”. جزائر  ت�سييد  اإىل  ي�سبو 
واأ�سار ذات امل�سوؤول احلزبي اإىل اأن 
حزب جبهة التحرير الوطني “يبقى 
قوة اقرتاح”, م�سيفا باأن “ت�سكيلته 
دورها  تاأدية  على  تعمل  ال�سيا�سية 
باأن  بالأم�ص.”واأ�ساف  اأدت��ه  كما 

هذا اللقاء الذي حتت�سنه ولية برج 
“ال�ستماع  اإىل  يهدف  بوعريريج  
ل�سوت املنا�سلني و لقاعدة احلزب 
رهانات  ح��ول  ال��روؤي��ة  لتو�سيح 
املرحلة و واقع احلزب واآفاقه”.ولدى 
اأفاد  الداخلي للحزب  لل�ساأن  تطرقه 
جبهة  حلزب  بالنيابة  العام  الأم��ني 
على  نعمل  “نحن  الوطني  التحرير 
امل�ستقبلية  لاآفاق  حزبنا  حت�سري 
الواقع  مبعرفة  اإل  ذلك  يكون  ل  و 
كما  الن�سالية.  القاعدة  تن�سيط  و 
بداية  �سفوفنا  تنظيم  اإىل  ن�سعى 
من ترميم هياكل احلزب قبل انعقاد 
اللجنة  �ست�رصع  الذي  املقبل  املوؤمتر 
له  التح�سري  يف  للحزب  املركزية 

قريبا”.
ق/و

الأفالن يعلن م�ساندة م�سعى تعديل الد�ستور

“رو�سي�سكا  �سحيفة  ك�سفت 
اجلي�ص  ب���اأن  الرو�سية  غازيتا” 
جي�ص  اأول  هو  ال�سعبي  الوطني 
الرو�سية  اإم”  اأ  “كورنيت  يت�سلح 

التي تو�سع مع قواذفها يف �سيارات 
ذاته  امل�سدر  واأو�سح  اإم”.  “تيغر 
نعت  �سُ “كورنيت”  منظومة  باأنن 
الفرتة  يف رو�سيا, ومت تطويرها يف 
ن�سختها  على  واأط��ل��ق  الأخ���رية, 
اإم”.  اأ  “كورنيت  ا�سم  امل��ط��ّورة 
واأ�سارت ال�سحيفة الرو�سية اإىل اأن 
 10000 اإم” يبلغ  اأ  “كورنيت  مدى 
مرت, وت�ستطيع �سواريخ “كورنيت 
 1300 �سمكه  درع  اخ��رتاق  اإم”  اأ 
�سواريخ  ا�ستخدام  وميكن  ملم. 
من  وقت  اأي  يف  اإم”  اأ  “كورنيت 
النهار والليل, كما ميكن ا�ستخدامها 

�سد الأهداف اجلوية.

ق/و

اجلي�ض اجلزائري اأول من يت�سلح ب�سواريخ 
اإم” الرو�سية اأ  “كورنيت 

كمال  التجارة  وزي��ر  اأعلن 
اأ�سواق  اإن�ساء  عن  رزي��ق 
جوارية قبل اأ�سبوع من �سهر 
رم�سان عرب الرتاب الوطني 
�ستكون خم�س�سة لت�سويق 
على  ال��غ��ذائ��ي��ة  املنتجات 
معقولة  باأ�سعار  املواطنني 
ال�سلطات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

املحلية.
اإجابته  خ��ال  رزي��ق  واأك��د 
حكيم  النائب  �سوؤال  على 
وزارت��ه  م�سالح  ب��اأن  ب��ري 
متوين  �سمان  على  �ست�سهر 
الغذائية  ب��امل��واد  الأ���س��واق 
�سهر  خ���ال  الأ���س��ا���س��ي��ة 
رم�سان بالعمل على تنظيم 
اأ���س��واق  باإن�ساء  ال�����س��وق 
جتارية  ومعار�ص  جت��اري��ة 
م�سيفا:”  ولي��ة,   48 عرب 
�ستكون  التجارية  املعار�ص 
عرب الرتاب الوطني من اأجل 
قبل  املنتجات  وبيع  عر�ص 
رم�سان  �سهر  من  اأ�سبوع 
اإىل نهايته”.و �سدد املتحدث 

اأن الهدف من هذه الإجراءات 
هو ك�رص الحتكار الذي ظل 
للم�ستهلك  واحد  رقم  العدو 
ال�سنوات  يف  اجل���زائ���ري 
املا�سية, قائا:” �ستدخل قبل 
رم�سان  �سهر  من  اأ�سبوع 
الرتويجي  البيع  �سيغتي 
املنتجات  على  والتخفي�سي 
الأ�سعار  بخف�ص  ي�سمح  ما 
م�سبوق”.و  غ��ري  ب�سكل 
اأن  اإىل  التجارة  وزير  اأ�سار 
للجميع  �ست�سمح  م�ساحله 
ب�سيغة  العمل  اأج���ل  م��ن 
ذلك  يف  مبا  الرتويجي  البيع 
�سجل  حتى  بدون  الفاحني 
�سنمكن  مو�سحا:”  جتاري, 
ال�سناعيني  و  التجار  جميع 
هذا  يف  الدخول  الفاحني  و 
الف�ساء من اأجل بيع ترويجي 
و  كالألب�سة  املنتجات  لكل 
الأخرى  الأم��ور  من  العديد 
الوا�سع  ال�ستهاك  ذات 
ب�ساأن  اجلزائريني”.و  و�سط 
الغذائية  املواد  نوعية  مراقبة 

خال  ال�سوق  يف  املطروحة 
رزيق  اأك��د  رم�سان,  �سهر 
اأك��رث  ت�سخري  �سيتم  ب��اأن��ه 
يعملون  ع��ون   8000 م��ن 
ملتابعة  ونهار  ليا  بالتناوب 
مراقبة  و  الأ�سعار  تطور 
اخل�����رص و م��راق��ب��ة ج��ودة 
ال�سلع املعرو�سة يف ال�سوق 
خط  امل�ستهلك  �سحة  لأن 
للحكومة.و  بالن�سبة  اأحمر 
و�سع  مت  اإن��ه  املتحدث  قال 
ب�سهر  خا�ص  رقابي  برنامج 

به  العمل  ينطلق  رم�سان 
يف 24 اأفريل املقبل �سيعمل 
الأ�سعار  احرتام  مراقبة  على 
اح��رتام  مراقبة  و  املقننة, 
امل�ستهلك  معرفة  الزامية 
بالأ�سعار, مع مراقبة وحدات 
انتاج املواد الغذائية و مراقبة 
امل�ستوردة  املنتجات  مطابقة 
�سحة  حتفظ  التي  ملعايري 
�سل�سلة  احرتام  و  اجلزائريني 

التربيد.
ق/و

وزير التجارة يك�سف الإجراءات املتخذة حت�سبا ل�سهر رم�سان

“كورونا” من  للوقاية  لعمالها  تو�سيات  “اآناب” ُتوجه 
قدمت الوكالة الوطنية لات�سال والن�رص والإ�سهار جملة من التو�سيات لعمالها يف الإدارة 

املركزية لتفادي انت�سار الفريو�ص املُ�ستجد “كورونا”.وجاء يف بيان ل� “اآناب” وقعه املدير العام اأنه 
“يف اإطار التدابري الإحرتازية والإجراءات الوقائية التي ُتو�سي بها ال�سلطات العمومية واجلهات 

ال�سحية املخت�سة لتفادي انت�سار الوباء كورونا”.وطلب امل�سدر نف�سه من “ال�سيدات وال�سادة 
العاملني بالإدارة املركزية و الوحدات اجلهوية ملوؤ�س�سة )اأناب( بريد �رصيع التقيد بالتعليمات 

الوقائية اخلا�سة بالنظافة و �سامة املحيط”.كما اأ�سار املدير العام لوكالة الن�رص و الإ�سهار, اإىل 
اأن الإدارة املركزية للموؤ�س�سة تعمل على توفري كل اللوازم الوقائية و الو�سائل ال�رصورية لتاأمني 

مواقع العمل و حماية العمال من اأي حالت عدوى حمتملة.
ق/و
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 وزير ال�سناعة واملناجم ايت علي براهم يوؤكد:

اإعادة النظر يف ت�سيري العقار ال�سناعي 
حلل م�سكل اجناز امل�ساريع

حممد علي 
--------------------

علنية  جل�سة  يف  ال��وزي��ر  اأو���س��ح  و 
ال�سفوية  الأ�سئلة  لطرح  خم�س�سة 
باملجل�ص ال�سعبي الوطني اإن "احلكومة 
منح  ليكون  جديدة  �سيغة  تدر�ص 
ال�سناعي  العقار  المتيازات و توزيع 
عقانية  و  فعالية  اأكرث  امل�ستقبل  يف 
و لو ان القانون ال�ساري املفعول ياأخذ 
بعني العتبار هذا اجلانب مبا فيه فر�ص 
الذين  امل�ستثمرين  على  مالية  غرامة 
ل�ستغال  امتياز  عقود  على  حت�سلوا 
امل�ساريع  اجن��از  دون  اأرا���س��ي  قطع 
التي  الإج��راءات  جانب  اىل  امل�سطرة 

بالتعاون  ال�سناعة  مديرية  بها  تقوم 
مع م�سالح الوليات من خال ار�سال 
عن  املتقاع�سني  لاأ�سخا�ص  حما�رص 

اجناز م�ساريعهم ".
واعترب ذات امل�سوؤول ان فر�ص غرامات 
على ال�سخا�ص امل�ستفيدين من العقار 
هو  م�ساريعهم  اجناز  دون  ال�سناعي 
اقت�سادية",  ج��دوى  له  "لي�ص  اج��راء 
�سخ�ص  ياأخذ  "عندما  ان��ه  مو�سحا 
قطعة ار�ص ملدة 4 اىل 5 �سنوات دون 
اجناز م�رصوعه و حتى لو فر�ست عليه 
فان  باملائة   100 بن�سبة  مالية  غرامة 
امل�سلحة الوطنية ل تكمن يف حت�سيل 
العقار  امنا يف ان مينح  الغرامات و  هذه 

يف امل�ستقبل مل�رصوع ا�ستثماري يدخل 
مبا�رصة حيز الجناز ثم النتاج".

ان  على  علي  اي��ت  ال�سيد  و���س��دد 
و  العقار  ان���واع  ك��ل  ت�سيري  يكون 
امل�ستقبل  يف  خا�سة  ال�سناعي  العقار 
"عقاين و مو�سوعي" حتى ل تتكرر 

ا�سكالية امل�ساريع غري املنجزة.
لي�ص  "هدفنا  بالقول  الوزير  تابع  و 
دخ��ول  امن���ا  و  ال��غ��رام��ات  حت�سيل 
و  الجناز  حيز  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
نحن ) وزارة ال�سناعة و املناجم( ب�سدد 

حت�سري القوانني بهذا اخل�سو�ص".
و يف رده على �سوؤال نائب بخ�سو�ص 
بولية  ال�سناعي  العقار  ا�سكالية 

املدية, او�سح الوزير ان هذه ال�سكالية 
ولية  اي  او  املذكورة  بالولية  �سواء 
عقود  منح  ع��دم  يف  تتمثل  اخ���رى 
جدوى  درا�سة  ا�سا�ص  على  المتياز 

للم�رصوع ال�ستثماري املقرتح.
ان  املفرو�ص  "من  ال�ساأن  بهذا  وقال 
العقار  ل�ستغال  المتياز  عقود  منح 
يكون على ا�سا�ص درا�سة جدوى لأي 
تكن  مل  املا�سي  يف  لكن  و  م�رصوع 
هناك جدية يف درا�سة امل�ساريع و كان 
يف  تقارير  جمرد  على  العتماد  يتم 
منح هذه العقود ليكت�سف فيما بعد ان 

اغلب امل�ساريع املعنية وهمية ".
واأ�سار اىل انه حيال عدم اجناز امل�ساريع 

ا�ستغال  عقود  لأ�سحابها  منح  التي 
العقار, كانت احلكومات ال�سابقة تلجاأ 
التي  الرا���س��ي  قطع  ا�سرتجاع  اىل 
و  امل�ساريع  لإجناز  ا�ستغالها  يتم  مل 
قائا  ح�سبه  يكفي  ل  الذي  المر  هو 
يتواجد  التي  املناطق  زرت  "عندما   :
امتياز  بعقود  منح  الذي  العقار  فيها 
دون اجناز امل�ساريع و جدت ان اخل�سارة 
يف  تتمثل  املجتمع  و  للدولة  الكربى 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  جت�سيد  عدم 
الرا�سي  قطع  ا�سرتجاع  من  بالرغم 
التي مل ت�ستغل و فر�ص غرامات مالية 

على املعنيني".

حمطات  عدد  رفع  اإىل  احلكومة  ت�سعى 
الوقود التي توفر غاز البرتول املميع اإىل 
الوطنية  ال�سبكة  اإجمايل  من  باملائة   75
ح�سبما   ,2023 عام  بحلول  للمحطات 
اأفاد به باجلزائر العا�سمة وزير املالية عبد 

الرحمان راوية.
واأو�سح راوية يف جل�سة للرد على اأ�سئلة 
�سفوية باملجل�ص ال�سعبي الوطني, اأن هذا 
التي  الإج��راءات  �سمن  يندرج  امل�رصوع 
اجلارية  ال�سنة  من  اعتبارا  تنفيذها  �سيتم 
لتو�سيع ا�ستخدام غاز البرتول املميع يف 
الديزل,  ووقود  للبنزين  كبديل  املركبات 
من اأجل زيادة الفعالية الطاقوية واحلفاظ 

على البيئة.
يف  ال�رصوع  �سيتم  الإط��ار,  نف�ص  ويف 
ت�سنيع ن�ساط حتويل املركبات لنظام غاز 
ال�سنة  اإطاق  �سيتم  حيث  املميع  البرتول 
اجلارية درا�سات لإن�ساء قطب متخ�س�ص 
يف هذا املجال ب�رصق الباد ب�سعة 30 الف 

عملية حتويل �سنويا, ح�سب الوزير.
ت�سجيع  امل��ق��ررة,  التدابري  ت�سمل  كما 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
لت�سيري  الوطنية  وال��وك��ال��ة  )ان�����س��اج( 
القر�ص امل�سغر )اجنام( لإن�ساء موؤ�س�سات 
املركبات  جتهيز  يف  متخ�س�سة  �سغرية 

مبعدات غاز البرتول املميع.
وقررت احلكومة , من جهة اأخرى, جتهيز 
البرتول  غاز  ا�ستعمال  مبعدات  مركباتها 
املميع يف اطار �سيا�ستها لرت�سيد النفقات 
ال�سيد  ي�سيف  البيئة,  على  واحل��ف��اظ 

راوية.
العمومية  ال�سلطات  باأن  الوزير  وذكر 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف  ح�سدت 
غاز  ا�ستعمال  نحو  املركبات  لتوجيه 
ال��ب��رتول امل��م��ي��ع, ال��و���س��ائ��ل وامل���وارد 
بعدة  مركبة  مليون  لتجهيز  ال�رصورية 
مع   2023 اآف��اق  يف  املميع  البرتول  غاز 
تقدمي اإعانة مالية ت�سل اإىل 50 باملائة من 
تكلفة تركيب لت�سجيع ا�سحاب املركبات 
العمومية واخلا�سة و�سيارات الجرة على 

ا�ستعمال هذا النوع من الوقود النظيف.
امل��زاي��ا  م��ن  جملة  ذل���ك,  اإىل  ي�ساف 
هذا  ل�ستخدام  للرتويج  والت�سهيات 

املزودة  اعفاء مركبات  بينها  الوقود ومن 
�سداد  من  املميع  ال��ب��رتول  غ��از  بنظام 

ق�سيمة ال�سيارات.
الوطني  ال�سندوق  خال  من  ذلك  ويتم 
املتجددة  والطاقات  الطاقة  يف  للتحكم 
 2019 بلغ ر�سيده نهاية �سبتمرب  والذي 
ما يقارب 44ر40 مليار دج, وفقا لوزير 

املالية.
ويف رده على �سوؤال حول م�رصوع معهد 
املحا�سبة,  مهن  يف  املتخ�س�ص  التعليم 
عدة  اإىل  اإجنازه  تاأخر  راوية  ال�سيد  اأرجع 
الوقت  يف  م�سريا  اإداري���ة  �سعوبات 
"مل  املجال  هذا  يف  التكوين  اإىل  نف�سه 
بالألف  التكفل  مت   حيث  فراغا"  ي�سهد 
تنظيم عدة دورات  الطلبة من خال  من 
توفري  مت  كما   ,3 اجلزائر  جامعة  مب�ساهمة 
تخ�سي�ص جزء من هياكل جامعة البليدة 

لنف�ص الغر�ص.
وزارة  �سعي  اأك��د  ال�سياق,  نف�ص  ويف 
املحا�سبية  املرجعية  حتيني  على  املالية 
ق�سد �سمان التما�سي مع املعايري الدولية 

املعمول بها يف هذا امليدان.
فريق  ان�ساء  مت  الهدف,  ه��ذا  ولتحقيق 
عمل متخ�س�ص يف جويلية 2018 ق�سد 
والتنظيمي  الت�رصيعي  الط��ار  تقييم 
املحا�سبي واملايل وحتديد  بالنظام  املتعلق 
النقائ�ص الناجتة عن تطبيق القانون -07
التي  ال�رصورية  التعديات  واقرتاح   11

ت�سمح مبرجعة القانون وحتيني احكامه.
يف  ال�����رصوع   2019 افريل  يف  مت  كما 

حتقيق وطني مل�ستعملي النظام املحا�سبي 
املهنيني وادراج  اراء  ق�سد ال�ستفادة من 

اإ�سهاماتهم وافكارهم يف التحيني.
وردا على �سوؤال حول كيفية ح�ساب قيمة 
ال�ستغال  قابلية  �سهادة  ت�سليم  تعريفة 
الن�ص  يف  فرق  ووج��ود  التعمري  بعقود 
الن�سختني  بني  بذلك  املتعلق  القانوين 
اأن  الوزير  اأو�سح  والفرن�سية,  العربية 
قانون  يف  تداركه  مت  بخطاأ  يتعلق  المر 

املالية 2018.
وعلى هام�ص الرد على ال�سئلة ال�سفوية, 
املالية يف ت�رصيحات �سحفية  اأكد وزير 
الذي  النفط  لأ�سعار  احلاد  النخفا�ص  اأن 
العاملية لن يكون  عرفته موؤخرا ال�سواق 
له اأثر فوري على التوازنات املالية للباد 

على الأقل يف ال�سهرين املقبلني.
ملتابعة  متوا�سل  العمل  ب��اأن  واأ���س��اف 
ملواجهة  الازمة  التدابري  واتخاذ  الو�سع 
رئي�ص  لتعليمات  تطبيقا  ال��و���س��ع 

اجلمهورية.
اأكد  اخلارجية,  بال�ستدانة  يتعلق  وفيما 
لتمويل  حاجة  ب��وج��ود  مرتبطة  باأنها 
م�سافة,  قيمة  ذات  ا�ستثمارية  م�ساريع 

م�سريا باأن هذا المر غري وارد حاليا.
اأن  ك�سف  الإ�سامية,  ال�سريفة  وحول 
تعليمة جديدة  اإ�سدار  يعتزم  اجلزائر  بنك 
هذا  دعم  اأجل  من  املقبل  ال�سبوع  خال 

النوع من الن�ساط البنكي.

ق/و

رفع عدد حمطات الوقود املزودة بغاز البرتول املميع
 اإىل 75 باملائة 

بحلول  �سنة 2023

 تعكف احلكومة على مراجعة الإطار الت�سريعي املتعلق بت�سيري العقار ال�سناعي بغية حل اإ�سكالية عدم اجناز امل�ساريع التي ا�ستفاد 
اأ�سحابها من عقود امتياز ل�ستغالل قطع الأرا�سي بحجة ال�ستثمار، ح�سب ما اأفاد به وزير ال�سناعة و املناجم ، ايت علي براهم 

باجلزائر العا�سمة.

40 �رصكة جزائرية  اأزيد من  ا�ستفادت 
نا�سئة  من تبادلت جتارية  و مرافقات 
ذلك يف  و  كاملة   �سنة  ملدة  و  خا�سة 
الذي  العامة  الدبلوما�سية  يوم  اإط��ار 
حتت  ق�سنطينة  ولي���ة  احت�سنته 
�سفري  اأمبدين  ف��ان  روب��ني  اإ����رصاف 
وهولندا  املنخف�سة  الأرا�سي  مملكة 
من  املجال  خرباء يف  بح�سور  باجلزائر 
اأجل دعم ال�ستثمار يف اجلزائر و ربط 
ال�رصاكة بني اجلزائر و هولندا , ت�سمن 
اليوم الدبلوما�سي ل�سفري هولندا اإقامة 
العامل يف طبعته  معر�سا ل�سور حول 
خمتلف  من  �سحافيون  اأجنزها  الثانية  
باي  اأحمد  ق�رص  احت�سنه  العامل   دول 
تكرمي  مع  �سهر,  تقارب  ملدة  يدوم  و 

امل�سورين يف  يوم الختتام
الأرا����س���ي  مملكة  �سفري  ق���ال  و   
ندوة  يف  باجلزائر  وهولندا  املنخف�سة 
البيطرة  مبعهد  ن�سطها  �سحفية 
كربى  اأهمية  يويل  بلده  اأن  باخلروب 
حاملي  متابعة  و  ال�ستثمار  ملجال 
موؤ�س�سات  خلق  اأج��ل  من  امل�ساريع, 
التي  املبادرة  اإطار  يف  هذا  و   , نا�سئة 
و  املنخف�سة  الأرا�سي  مملكة  اأطلقتها 
"اأوروجن  بربنامج  �سمي  فيما  هولندا, 
يوفر  اأن  �ساأنه  من  الذي  و  كورنرز" 
تدريبية  دورات  ال�سباب  للم�ستثمرين 
كل  و  التوا�سل  ب�سبكات  ربطهم  و 
اأن  على  م�ساريعهم  لتطوير  يلزم  ما 
تتوىل حا�سنة الركات اجلزائرية عملية 
امل�ساريع  انتقاء  يتم  حني  اإىل  املتابعة 
الناجحة, م�سريا بالقول اأن  اجلزائر تعد 
م�ستوى  على  اقت�سادي  �رصيك   اأول 
ل  ر�سيد  متثل  حيث  العربي,  املغرب 
ي�ستهان به  مبعدل  02 مليار دولر مع 

املعامات التجارية
مملكة  �سفري  عليه  اكد  كما  الربنامج 

يهدف  هولندا  و  املنخف�سة  الأرا�سي 
الإيكولوجي  النظام  تعزيز  على 
يف  القت�ساد  تنويع  و  للم�ساريع 
التي  ق�سنطينة  مبدينة  خا�سة  اجلزائر 
تدخل  بداأت  �سناعية   باأقطاب  تتميز 
ال�سناعة  يف  �سواء  املناف�سة,   باب 
ت�سعى  و  الزراعية,   اأو  ال�سيدلنية 
تطوير  اإىل  ا���س��اف  كما  ه��ولن��دا  
ل�سيما  اجلزائر,  يف  الفاحي   قطاعها 
بلده  اأن  و   , م�ستقاته  و  احلليب  �سعبة 
على ا�ستعداد تام لتبادل اخلربات  مثمنا 
اجلدهود التي تبذل من طرف احلكومة 
اجلزائرية التي حتر�ص على تفعيل منوها 
الإقت�سادي , و هذا ي�سجع على التعاون 
مع اجلزائر يف املجال الزراعي , كما قدم 
عر�سا  ال�سحفية  الندوة  يف  ال�سفري 
موجزا حول مدى تطور قطاع الفاحة 
يف هولندا و خمتلف الربامج التنموية, 
اأكرب  ث��اين  تعترب  هولندا  اأن  م�سريا 
الزراعية  للمنتوجات  م�سدرة  دولة  
بعد الوليات املتحدة الأمريكية, حيث 
عدة  على  الهولندية  احلكومة  تعمل  
مبنظوماتها  النهو�ص  اأجل  من  وجهات 
الإقت�سادية و الرتبوية, اإل اأنها تعطي 
اأدل ترقية  الأولوية لهذه الأخرية,  من 
و  بالعلم  م�سلحا  جيا  بناء  و  الن�سا 
املعرفة, و حتدث ال�سفري يف هذا ال�سدد 
الدرا�سية  باملنح  اخلا�ص  الربنامج  عن 
لل�رصق الأو�سط و�سمال اإفريقيا,  حيث 
جند له ما يزيد عن 2000 خبري هولندي 
لهذه  الإ�ستمرارية  لإعطاء  متقاعد, 
العمل  يف  امل�ساركة  طريق  عن  الفئة 
املوؤ�س�سات  برامج خدمة  التطوعي يف 
اجلزائر  منها  �ست�ستفيد  والتي  النا�سئة 
خا�سة �سعبة احلليب بن�سبة تعادل 08  

باملائة من امليزان التجاري الهولندي. .
علجية عي�ص

يف اإطار اإطالق برنامج "اأورجن كورنر" ق�سنطينة  حتت�سن يوم الدبلوما�سية العامة

تبادلت جتارية لفائدة 40 �سركة 
نا�سئة و ملدة �سنة  بق�سنطينة

- 02 مليار دولر مع املعامالت التجارية تعامالت جتارية بني 
اجلزائر و هولندا
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احتجاج ع�سرات ال�سكان بغلق مقر بلدية
 عني الناقة بب�سكرة 

حريز   حممد 
------------------

ب���ن���اء ع��ني ال��ن��اق��ة  ب��اع��ت��ب��ار اأ
بلديات  ���س��ل��ط��ات  متكنهم  ل 
ال�ستفادة  من  ح�سبهم  اخ��رى 
غريها  او  �سكن  او  �سغل  م��ن 
الذي  اجل��اري  القانون  باحتكام 
م�سقط  بناء  لأ الأولوية  يعطي 
,"التحرير"  غريهم  قبل  الراأ�ص 
الح��ت��ج��اج  م��ك��ان  اىل  تنقلت 
على  اأك���رث  ال�����س��وء  لت�سليط 
ال��ذي  وك��ه��ول  �سباب  مطالب 
ط��ال��ب��وا ب��ت��ع��م��ي��م ال��رت���س��ي��ف 
�سبكات  ومت��دي��د  وال��ت��ع��ب��ي��د 
لكل  وامل��ي��اه  ال�سحي  ال�رصف 
حلي  املدينة  غاز  وكذا  ال�سكان  
نه  ب�ساأ ا�ستلمنا  ال��ذي  الن�رص 
من  �ساكنا   23 باأ�سماء  قائمة 
فيها  ي�ستعجلون  احل��ي   ذات 
و�سط  الواقعة  م�ساكنهم  ربط 
امل�ستحدث  العمراين  الن�سيج 
احليوي  املرفق  بهذا  �سنوات   منذ 
وبخا�سة  اآخرون  تطرق  .و  الهام 
التاميذ  اأولياء  جمعية  رئي�ص 
بنربة  ب��اخل��ري  �ساحلي  لثانوية 
ال�سديد  ال�سعف  ع��ن  ���س��ف  اأ
مرافق  بكل  الكهربائي  للتيار 
يقول,  واننا  وبخا�سة  الثانوية 
احل��رارة  ف�سول  على  مقبلون 
ت�سبب  ال��ك��ه��رب��اء  و���س��ع��ف 
ف��ي��ه اح���رتاق امل��ع��دل امل��رك��زي 
عن  ف�سا  بالثانوية  للكهرباء 

ال�سهاريج  بوا�سطة  املياه  توفري 
عن  كثريا  لتبعد  التي  للثانوية 
,وا�سار  الرئي�سية  املياه  �سبكة 
منقب  من  ا�ستفادت  انها  اىل 
يتجاوز  مل  لكنه  �سنوات  منذ 
ح���رب ال�����ورق ,ه����ذا وت��ط��رق 
الطرقات  حالة  اىل  املتحدثون 
���س��ال��ي��ب مت��ل��ي��ك ال��ع��ق��ارات  واأ
الفاحية  �سواء  البلدية  برتاب 
ت��ع��رف  ال��ت��ي  ال�����س��ك��ن��ي��ة  او 
وو���س��وح  فهم  ���س��وء  ت��ه��ا  اج��راأ
كبريين.  وبطا  ال�سكان   ل��دى 
�سامل  حتقيق  بفتح  مطالبني 
الولئية  ال�سلطات  ط��رف  من 
يف  ول�سيما  بلديتهم  بخ�سو�ص 
تفوق  اأر�سية  بقطع  ا�ستفادات 
من  ���س��خ��ا���ص  لأ 400هكتارا 
يحرم  بينما  واملال  النفوذ  ذوي 
ال�ستفادة  من  البلدية  �سباب 
ال�سلطات  منا�سدين  بهكتارين  
ال�ست�ساح  عن  التجميد  رفع 
للفاحني  اعامية  ايام  وبرجمة  
اأرا�سيهم  ت�سوية  �سبل  ملعرفة 

اقبالهم  كبلت  التي  ,الت�سوية 
وتربية  الفاحية  ن�سطة  الأ على 
على  تاكيدهم   م��ع   , املا�سية 
ي�ستمع  كي  الولية  وايل  لقاء 
طال  التي  لن�سغالتهم  مبا�رصة 

 . ها تنفيذ
املجل�ص  برئي�ص  هاتفيا  ات�سلنا 
البلدية  مقر  ام��ام  من  البلدي  
,ال��ذي  املحتجني  و�سط  املغلق 
مبقر  بتواجده  بنا  الت�سال  اعاد 
واجاب  اليه,  عودنا  حيث  الدائرة 
املنقولة  ت�ساوؤلتنا  بع�ص  عن 
بلديته.حيث  �سكان  اف��واه  عن 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  اف��اد 
عمار  الناقة  عني  لبلدية  البلدي 
على  اك���د  ح��ي��ث  م��ن�����س��وري  
اعداد  للجنة  ما  حد  اىل  اجتهاد 
املن�سورة  امل�ستفيدين   قائمة 
طلب  ال�سياق  ذات  ,يف  موؤخرا 
الطعون  لفرتة  املحتجني  انتظار 
اخ��رى  ح�سة  وج���ود  ,ك��ا���س��ف��ا 
قريبا  ت���وزع  م�سكن   66 م��ن 
ممن  اخ���رون   منها  وي�ستفيد 

القائمة  يف  ظلموا  انف�سهم  وا   راأ
ال�رصف  وبخ�سو�ص  املن�سورة 
امل�سوؤول  ذات  ,ق��ال  ال�سحي 
ال�����س��ك��ان  ك��ل  رب���ط  مت  ب��ان��ه 
ال  ال�سحي  ال�����رصف  ب�سبكة 
ب�سبكة  عن  بعيدا  واحدا  �ساكنا 
ريفي  م�سكنه  باعتبار  ال�رصف 
مل  والرت�سيف  التعبيد  وع��ن 
لكل  التهيئة  تغطية  عدم  ينف 
باقرتاح  مطمئنا  البلدية  �سوارع 
البلدية  ���س��وارع  ك��ل  تغطية 
القطاعي  امل��خ��ط��ط  اط���ار  يف 
ال��ب��ل��دي  ال��ت��ن��م��ي��ة  خم��ط��ط  او 
الفاحية  الأرا���س��ي  ,وب�����س��ان 
قانون  بتحميد  جانبه  من  ذكر 
18/83على  ال���س��ت�����س��اح 
مدة  منذ  ب�سكرة  ولية  م�ستوى 
الوطن  ولي���ات  لباقي  خ��اف��ا 
الم��ت��ي��از  عملية  اىل  وا���س��ار 
ال��ف��اح��ي وال��ت��م��ل��ي��ك ج��اري��ة 
من  ر  با�ستمرا  ت�سويتهما  
بالعقار  املعنية  امل�سالح  طرف 
ل�ست�ساح   منح  حاليا  وليوجد 
.وختم  البلدية  برتاب  الرا�سي 
للمحتجني  نداء  بتوجيه  حديثه 
باعتبارها  البلدية  ب��واب  اأ بفتح 
م�سالح  يخدم  عمومي  مرفق 
على  م��وك��دا  ع��ام��ة,  املواطنني 
لل�سلطات  الن�سغالت  كل  رفع 
بعني  لأخذها  املعنية  واجلهات 

        . العتبار 

�سكانها  احتجاجا  الولية  مغلقا من طرف ع�سرات من  ب�سكرة مقر  �سرقي مدينة  40 كلم  الناقة  بلدية عني  ما يزال مقر 
متيزها  عادلة  غري  املحتجون  يراها  ،التي  م�ستفيدا   44 بـ  موؤخرا  املحلية  ال�سلطات  ن�سرتها  التي  ال�سكن  قائمة  على 
بعيدة من غري  اأبناء معارف  واآخرين من  البلدية  اإقامة ق�سرية برتاب  ا�ستفادة ذوي  احل�سوبية واملحاباة ف�سال عن 

اأقدم �سكانها  ،

التنموية  املطالب  كاأ�ض  اأفا�ست  التي  القطرة  الجتماعي  ال�سكن  قائمة 

اجلعفرية  اح��ي��اء  ���س��ك��ان  ا���س��ت��ب��ط��اأ 
ب�سيدي  ببلدية  اجلنوبية  وبوزيتونة 
والرت�سيف  التهيئة  اجناز  تعطل  عقبة 
مفرتق  ب��ني  ال��راب��ط  ال�����س��ارع  ع��رب 
البلدية  مقر  ع��ن  بعيد  غ��ري  ال��ط��رق 
مفرتق  ايل  500مرت   بنحو  املمتد 
الوطني  الطريق  بني  الربط  الطرق 
الريا�سات  متعددة  والقاعة   83 رقم 

�رصقا. الناقة  عني  بلدية  نحو 

الحياء  �سكان  له  احتج  الجناز  بطء 
الطريق  و�سط  بالتجمهر  امل��ج��اورة 
مدينة  من  احلو�ص  بلدية  اىل   املوؤدي 
ال�سلمي  ,التجمهر  جنوبا  عقبة  �سيدي 
وزير  تبليغ  ال�سباب   خاله  من  ق�سد 
ب�سكرة  لولية  زيارته  يف  الداخلية 
حظرته  التجمهر  مبدينتهم  مروره  حني 
لتمكني  ال��ع��م��وم��ي  الم���ن  ع��ن��ا���رص 
املدينة  ع��ب��ور  م��ن  ال���وزاري  ال��وف��د 

بهدوؤهم  املحتجني  التزم  فيما  ب�سا�سة 
ابرزها  ان�سغالاتهم  لرفع  وه��ذا   ,
راف�سني  القدمية  بال�سوارع  الهتمام 
يف  ����رصاع  الإ و  واحل��ق��رة   للتهمي�ص 
ف�سا  والرت�سيف  احل�رصية  التهئية 
�سبكات  ب��ت��م��ت��ني  م��ط��ال��ب��ت��ه��م  ع��ن 
ال�����رصوب  وامل���اء  ال�سحي  ال�����رصف 
املحيط  ,ونظافة  العمومية  ن��ارة  والإ
انت�رصت  و  تكاثرت  الذي  العمراين 

ال�سامة  وال��ع��ن��اك��ب  احل�����رصات  فيه 
ال�سكان  ح��ي��اة  ي���وؤرق  مم��ا  وغ��ريه��ا 
احلرارة   درجات  ارتفاع  مع  وبخا�سة 
عن  باخت�سار  تعرب  لفتة  ,راف��ع��ني 
ا�سباب  تو�سيح  ,وبهدف  ان�سغالتهم 
م��رات  ع��دة  ات�سلنا  ���س��غ��ال  الإ بطوؤ 
ال�سعبي  املجل�ص  برئي�ص  هاتفيا 
مل  لكنه  عقبة  �سيدي  لبلدية  البلدى 
بالحياء  التنموي  الو�سع  ويبقى  يرد 

من  للمتابعة  البلدية  عربتراب  القدمية 
        . طرفنا 

حريز  حممد 

والتدابري  الإج���راءات  اإط��ار  يف 
من  املتخذة  الأمنية  و  الوقائية 
الق�سائية  ال�رصطة  م�سالح  قبل 
الرامية  الأغ���واط  ولي��ة  باأمن 
احل�رصي  الإجرام  ظاهرة  ملكافحة 
���س��ف��رت  اأ ���س��ك��ال��ه,  اأ مبختلف 
قامت  ميدانية  مداهمة  عمليات 
للم�سلحة  ال�رصطة  ق��وات  بها 
الق�سائية  لل�رصطة  ال��ولئ��ي��ة 
ال�سنة  من  فيفري  �سهر  خ��ال 
اأحياء  �سملت   ,2020 اجل��اري��ة 
ت�سجيل  م��ن  الأغ���واط  مدينة 
 )83 ( توقيف  التالية  النتائج 
مبوجب  ب��ح��ث   حم��ل  �سخ�ص 
عن  ���س��ادرة  ق�سائية  اأوام���ر 
يف  لتورطهم  الق�سائية  اجلهات 
الإجرامية,  الق�سايا  من  العديد 
اجلزائية  الإجراءات  ا�ستفاء  بعد 
م��ام  اأ ذكرهم  ال�سالف  تقدمي  مت 
حقهم  يف  �سدرت  اأين  العدالة 
خمتلفة.توقيف  ق�سائية  اأحكام 
يف  ل��ت��ورط��ه��م  �سخ�ص   )12 (
حيازة  ب�  متعلقة  ق�سايا   )10 (
مت  ي��ن  اأ البيع,  ق�سد  امل��خ��درات 
على  بحوزتهم  حجز  و  �سبط 
م��ادة  م��ن  امل��خ��درات  م��ن  كمية 
وزنها  تقدر  املعالج(  )الكيف 
ا�ستكمال  بعد  غ(,   201.89 ( ب� 

الإج�������راءات اجل��زائ��ي��ة ل��ه��ذه 
املتورطني  ت��ق��دمي  مت  الق�سايا 
ي��داع  اإ مت  ال��ع��دال��ة,  م���ام  اأ فيها 
املوؤقت  احلب�ص  اأ�سخا�ص   )07 (
البقية  حق  يف  �سدرت  حني  يف 
خمتلفة.توقيف  ق�سائية  اأحكام 
يف  لتورطهم  اأ�سخا�ص   )08 (
حيازة  ب�  متعلقة  ق�سايا   )06 (
البيع,  ق�سد  العقلية  ثرات  املوؤ
بحوزتهم  حجز  و  �سبط  مت  اأين 
ق���را����ص  ع��ل��ى ك��م��ي��ة م���ن الأ
قر�ص   )103 ( ب�  تقدر  املهلو�سة 
قارورة  اإىل  بالإ�سافة  مهلو�ص 
ا�ستكمال  بعد  مهلو�ص,  �سائل 
الج������راءات اجل��زائ��ي��ة ل��ه��ذه 
املتورطني  ت��ق��دمي  مت  الق�سايا 
ي��داع  اإ ليتم  العدالة,  م��ام  اأ فيها 
املوؤقت  احلب�ص  اأ�سخا�ص   )06 (
البقية  حق  يف  �سدرت  حني  يف 
خمتلفة.جتدر  ق�سائية  اأح��ك��ام 
ن�����س��ط��ة  الأ ه���ذه  اأن  ����س���ارة  الإ
اجلهود  �سمن  تندرج  الأمنية 
قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  املتوا�سلة 
الهادفة  ال��ولي��ة  اأم��ن  م�سالح 
العام,  الأمن  توفري  �سمان  اإىل 
العامة  الآداب  العامة,  ال�سكينة 

العامة. ال�سحة  كذا  و 
ق/ج

�سكان اأحياء الظل ب�سيدي عقبة بب�سكرة  ي�ستبطوؤون التفاتة ال�سلطات حلالهم 

ح�سيلة مداهمات ال�سرطة الق�سائية ل�سهر فيفري 

توقيف 83 �سخ�سا حمل بحث بالأغواط 

�سرورة حتقيق م�ساعي ال�سلح ل�سمان 
متا�سك املجتمع  بتمرنا�ست 

تقريب اخلدمات الإدارية من املواطن بورقلة 

الإ�سامي  املجل�ص  ع�سو  دعا 
بويزري  �سعيد  الدكتور  الأعلى 
العمل  �رصورة  اإىل  مترنا�ست  من 
ال�سلح  م�ساعي  حتقيق  على 
ل�����س��م��ان مت��ا���س��ك امل��ج��ت��م��ع.و 
اأو���س��ح امل��ح��ا���رص خ��ال ن��دوة 
نظمت  ال��ث��ق��اف��ة  ب���دار  علمية 
العلمية  القافلة  برنامج  �سمن 
حول  مترنا�ست  حتت�سنها  التي 
اخل��ط��اب  يف  ال��وط��ن��ي��ة  "القيم 
قيم  ت��ك��ري�����ص  اأن  الديني", 
حياة  يف  كبرية  اأهمية  لها  ال�سلح 
الكفيلة  هي  و  املجتمع  و  الفرد 
ال�ستقرار  و  التما�سك  ب�سمان 
املجتمع".و  و  �����رصة  الأ داخ���ل 
الإ�سامي  املجل�ص  ع�سو  برز  اأ
حلل  اجلهود  تظافر  اأهمية  الأعلى 
م�سددا  املجتمع,  يف  النزاعات 
اأهمية  على  ال�سياق  ه��ذا  يف 
م�ساعي  جناح  ل�سمان  الت�ساور 
باملنا�سبة,  ال�سلح.و  قيم  حتقيق 
اأن  ب���وي���زري  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
مترنا�ست  منطقة  اأعيان  و  الزوايا 

حل  يف  كبريا"  "دورا  ي���وؤدون 
التي  الجتماعية  اخل�سومات 
هذا  يف  داعيا  ال��واق��ع,  يفرزها 
ال���دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����س��دد 
مبا  والأعيان  للزوايا  الإجتماعي 
الأخوة  اأوا�رص  تقوية  يف  ي�ساهم 
املجتمع.يذكر  يف  الت�سامن  و 
ح�رصها  التي  العلمية  الندوة  اأن 
املعهد  طاب  و  امل�سايخ  من  ثلة 
�سلك  منت�سبي  و  ���س��ام��ي  الإ
و  الأوق��اف  و  الدينية  ال�سوؤون 
تندرج  املنطقة,  �ساكنة  ممثلي 
العلمية  القافلة  تنظيم  اإطار  يف 
تن�سيط  برناجمها  يت�سمن  التي 
التي  ن���دوات  و  ل��ق��اءات  ع��دة 
خمتلفة  اجتماعية  حماور  تعالج 
يف  ت�ساهم  اأن  نها  �ساأ من  التي  و 
للمواطنني   اليومية  احلياة  تاأطري 
ح�سب  اجلماعي,  الوعي  ترقية  و 
الدينية  ال�سوؤون  مدير  اأو�سح  ما 
مالك  بن  بتمرنا�ست  الأوقاف  و 

حمد. اأ
ق/ج

ال�سندوق  وك��ال��ة  �ست  خ�سّ
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
�سباكا  بورقلة  الأج��راء  للعمال 
م��ت��ن��ّق��ا ل��ف��ائ��دة م�����س��رتك��ي 
جت�سيد  اإط����ار  يف  »ك��ن��ا���ص« 
الهيئة  ذات  بني  امل�سرتكة  اخلدمة 
لل�سمان  الوطني  وال�سندوق 

الأجراء. لغري  الجتماعي 
ذكر  كما  الإج���راء  ه��ذا  ي��رم��ي 
القادر  عبد  ورقلة,  وكالة  مدير 
اخل��دم��ة  حت�����س��ني  اإىل  ح��اي��ك, 
اإج��راءات  وتخفيف  العمومية 
ال�سمان  مب�ستعملي  التكفل 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي, 
وت�سهيل  خ��دم��ات��ه  ت��ق��ري��ب 
داءات  الأ خمتلف  على  احل�سول 
ملفات  ا�ستقبال  يف  املتمثلة 
العمل  باأرباب  اخلا�سة  الرتقيم 
الت�رصيح  الأج�����راء,  وت��رق��ي��م 
بوابة  عرب  ال�سرتاكات  ودف��ع 
�سهادة  ومنح  بعد,  عن  الت�رصيح 
النت�ساب  و���س��ه��ادة  التحيني 
و���س��ه��ادة  الن��ت�����س��اب  غ��ري  اأو 
وك��ذل��ك  داء,  الأ يف  الأح��ق��ي��ة 
من  اأن  كما  الطعون.  ا�ستقبال 
املتنقل  ال�سباك  ه��ذا  مهام  بني 

العمل,  لأرباب  ال�رص  كلمة  منح 
حتى  ّمن  للموؤ �رص  كلمة  ومنح 
اإىل  الدخول  اإمكانية  له  تتيح 
طلبات  ا�ستقبال  الهناء,  ف�ساء 
ف�سا  وحتيينها  ال�سفاء  بطاقات 

الطبية. املراقبة  توفري  عن 
�ساأن  من  ّن  اأ املتحدث  واأ�ساف 
التوا�سل  �سمان  اخلدمة  ه��ذه 
ّمن  العمل واملوؤ اأرباب  املبا�رص مع 
اإعطائهم  ق�سد  اجتماعيا  لهم 
نه  اأ اإىل  م�سريا  ال�رصوحات,  كل 
الب�رصية  امل��وارد  كل  توفري  مّت 
ال�سباك  لن��ط��اق��ة  وامل���ادي���ة 

كانت  وال��ذي  بورقلة,  املتنقل 
الله  ع��ب��د  ب��ن  ح��ا���س��ي  ب��ل��دي��ة 
عن  كلم   20 ب��ح��وايل  البعيدة 
الأوىل,  حمطته  الولية  عا�سمة 
من  م�ستمرة  العملية  اأن  م�سيفا 
التي  املناطق  كافة  تغطية  اأجل 
ال�سندوق  وكالة  على  تتوفر  ل 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
برجمة  �سيتم  حيث  ل��اأج��راء, 
اإىل  امل��ت��ن��ق��ل  ال�����س��ب��اك  خ���روج 
امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة م��رت��ني يف 

�سبوع. لأ ا
ق/ج
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ت�سجيل قرابة الـ 200  حالة ملر�ض اللي�سمانيوز 
اجللدي 

فـوزي. ق
---------------- 

وق���د اأح�����س��ي��ت ت��ل��ك احل���الت 
ال�رصيط  ببلديات  باخل�سو�ص 
ق�سة  ) ب���ن  احل����دودي   ال��ث��اث  
املاء (ن  العربي   ودوار  والطالب 
وهو  بها   81   حالة  �سجلت   حيث 
عدد  من  ن�سبة   41   باملائة  ما   ميثل 
م�ستوى  على  امل�سجلة  احلالت 
الثاثني,   مثلما  الولية  بلديات 
القادر  ال�سحة,   عبد  مدير  ذكر 

يني .  لعو
الإ���س��اب��ات  تنت�رص  م��ا   وغالبا 
الطفيلي   باملناطق  ال��داء  بهذا 
ال��ف��اح��ي��ة ن���ظ���را لرت���ف���اع 
ي�����س��ا  ن�����س��ب��ة ال���رط���وب���ة,   واأ
ال�سكنية  التجمعات  و���س��ط 
اأط��راف��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ي   تنت�رص 
التي   الراكدة  املياه  م�ستنقعات 
لن�ساط  اخل�سب  الو�سط   تعد 
) الفليبوتوم ( ,   الناقلة  ح�رصة  
) اللي�سمانيا ( ,   كما  جل��رث��وم��ة  

الأخ�سائي   جهته  من  اأو���س��ح 
خالد  اجلراثيم,   الدكتور   يف   علم 

خليل .  
ح��وايل   80   باملائة  واأح�سيت 
يف   اأو����س���اط  احل������الت  م���ن 
بالأطوار  املتمدر�سني  الأطفال 
تعر�سوا  ال��ث��اث��ة  التعليمية 
ما  ) الفليبوتوم (  اأو  ل�سعة   اإىل 
الب�سكرية (  ) بالنامو�سة  تعرف  
والأطراف  الوجه  م�ستوى   على 
يف   ت�سوهات  مت�سببة  املك�سوفة 

�رصحه .   جرى  جلدية,   مثلما 

الإج��راءات  من  جملة  اتخاذ  ومت 
ال��ط��اب��ع  ذات  ال���س��ت��ع��ج��ال��ي��ة 
ال��وق��ائ��ي   وال��ع��اج��ي   ل��ف��ائ��دة 
واملناطق  النائية  القرى  �سكان 
ال�رصيط  ب��ب��ل��دي��ات  امل��ع��زول��ة 
احل����دودي   ل��ل��ح��د م��ن ارت��ف��اع 
املر�ص,   بهذا  الإ�سابة  ح��الت 
يف   ا�ستحداث   وال��ت��ي   تتمثل 
الطبية  للتحاليل  متنقل  خمرب 
املر�سي   بالإ�سافة  للت�سخي�ص 
وال��ق��ي��ام  ال����دواء  ت��وف��ري  اإىل 
الطبي .  للفح�ص  �سحية  بقوافل 

الرتفاع  ال�سحة  مدير   واأرجع 
بهذا  الإ�سابة  حل��الت  املفاجئ 
اتخاذ  عدم  اجللدي   اإىل  املر�ص 
ال�سنة  خال  الوقائية  الإجراءات 
هذا  وح�رص  ملكافحة  املنق�سية 
يف   الر�ص  �سا�سا  اأ واملتمثلة  الداء 
للتجمعات  الكيميائية  باملبيدات 
امل�ستنقعات  ومواقع  ال�سكنية 
و�سبتمرب  بريل  �سهري   اأ خال 
التي   تعرف  الزمنية  وهي   الفرتة 

) الفليبوتوم (.   ح�رصة   تكاثر 
الو�سعية  هذه  ا�ستدراك  مت  وقد 
م��ن خ��ال ال��ر���ص ب��امل��ب��ي��دات,  
الوقائي   الربنامج  �سمن   وذلك 
هذا  ومكافحة  للوقاية   امل�سطر 
ذات  اجل��ل��دي,   ي�سيف  امل��ر���ص 

املتحدث .  
���س��ارة,   اأن   410   حالة  الإ جت��در 
�سجلت  اجللدي   قد  للي�سمانيوز 

الوادي . يف   2019   بولية 

به  اأفاد  ما  �سهري   جانفي   وفيفري   املا�سيني،   ح�سب  الوادي،   خالل  اللي�سمانيوز اجللدي   بولية  لداء  �سجلت   197   حالة 
امل�ست�سفيات .   واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  مديرية  م�سوؤولو 

بالوادي    �سهري   جانفي   وفيفري   املن�سرمني  خالل 

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ال��ت�����س��ام��ن 
اخلمي�ص  بالطريفاوي,  اخلريية 
امل���ا����س���ي, ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع 
بالدبيلة  اجل���واري  امل�ست�سفي 
ن�����س��ان��ي��ة  واإ ت�سامنية  ق��اف��ل��ة 
يف  الرحل  البدو  عائات  لفائدة 

املاء.  دوار  �سحراء 
�سمت  التي  القافلة  هذه  وتخلل 
�سيارة  و11  متطوعا   30 حوايل 
فحو�سات  تقدمي  دف��ع,  رباعية 
عليها  اأ�رصف  وتلقيحات,  طبية 
حيث  ممر�سني,  وثاثة  طبيبني 
املناطق  اأطفال  كل  التلقيح  �سمل 

 . فة مل�ستهد ا
ال��ق��اف��ل��ة  ه���ذه  ت�سمنت  ك��م��ا 

يف  متثلت  م�ساعدات  التطوعية 
لب�سة  واأ واأغطية  غذائية  م��واد 
حتديدا  ووجهت  متنوعة,  �ستوية 
مل��ن��اط��ق اخل��ن��ف��و���ص واجل��راح��ي 
والعرف,  املبارك  و�سي  واملزارة 
ناجحة  امل���ب���ادرة  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
يف  عائلة   30 حل��وايل  وما�سة 
دوار  ب��ني  الواقعة  ال�سحاري 
حا�سي  ببلدية  وال�سحني  امل��اء 
العائات  هذه  وكانت  خليفة-, 
�سواء  للم�ساعدات  احلاجة  باأم�ص 
الغذائية  و  اأ ال�سحية  العاجية 

الأخرى.  الأغرا�ص  وخمتلف 
ي�سني حممد 

بحي  الكائن  امل�سطفى  م�سجد  �سهد 
م�ساء  الوادي,  مدينة  و�سط  ال�سهداء 
الدويل  امللتقى  فتتاح  اإ مرا�سيم  اجلمعة 
تنظمه  والذي  الكرمي,  للقراآن  الثالث 
حتت  امل�سجد  ب��ذات  الدينية  اجلمعية 
املحلية  ال�سلطات  ����رصاف  واإ رع��اي��ة 
ال�سوؤون  بقطاع  الو�سية  والدارة 
املذكور  امللتقى  ب��ال��ولي��ة.  الدنينة 
م��دار  على  فعالياته  دارت  وال���ذي 
امل�سايخ  من  كوكبة  ح�رصه  يام   اأ ثاثة 
اإىل  ,اإ�سافة  العلم  وطلبة  ئ��م��ة  والأ
من  القراآن  وفر�سان  القراء  من  لفيف 
يناق�ص  حيث  ال��وط��ن,  وخ��ارج  داخ��ل 
واملحتوى  ه��م��ي��ة  الأ يف  غاية  حم��ور 
وحدة  يف  الكرمي  القراآن  دور  وهو  األ 
م����ة, ه��ات��ه الأخ����رية وال��ت��ي رغ��م  الأ
جملة  خ��ال  م��ن  وح��دت��ه��ا  م��ق��وم��ات 
اإل  ذلك,  على  احلاثة  ال�رصعية  الأ�سول 
والتنازع  والت�رصذم  التفرق  تعاين  تها  اأ
جملة  عن  ف�سا  هذا  املجالت,  كل  يف 
معقدة  حتديات  من  الأمة  تواجهه  ما 
الذي  املاجن,  وفكرها  العوملة   زمن  يف 

اأ���س��ب��ح ي��ه��دد 
مت��ا���س��ك وح��دة 
�����رصة, وم��ن  الأ
ث���م ال��ن�����س��ي��ج 
الج���ت���م���اع���ي 
وال��ت��ع��اي�����ص 
بني  ل����ف����ة  والأ
املجتمع  ب��ن��اء  اأ

ككل. والوطن 
�ساح  ال�سيد 
بوزيدي  الدين 
ال�سوؤون  مدير 
ال����دي����ن����ي����ة 
والوق������اف ب���ال���ولي���ة, وال��رئ��ي�����ص 
فكرة  على  ث��ن��ى  اأ للملتقى  ال�����رصيف 
للم�سجد,  الدينية  اجلمعية  ون�ساط 
اإحرتافية  ب��وزي��دي  ي�سيف  ل�سيما 
واإخ��ت��ي��اره��ا  العلمية  اللجنة  ف��ري��ق 
م��ه��م, يف ظل  اجل��د  امل��و���س��وع  ل��ه��ذا 
تدعو  قوانني  عدة  تقنني  نحو  التوجه 
يف  والكراهية  التفرقة  ونبذ  للوحدة 
املديرية  اأن  موؤكدا  القريب,  امل�ستقبل 
ت�رصف  حتت  وطواقمها  اإطاراتها  بكل 
يحظى  الذي  للملتقى,  املنظمة  الهيئة 
القادر  عبد  ال�سيد  من  كرمية  برعاية 

الوادي. ولية  وايل  �سعيد  بن 
تنظيم  من  املرجوة  الأهداف  اأهم  وعن 
يقول  ال��ق��راآين  العلمي  احل��دث  ه��ذا 
الع��ام��ي  العلمية  اللجنة  ع�سو 
الدور  لحياء  يهدف  نه  اأ فالح  �سالح 
كونه  عن  ف�سا  للم�سجد,  العلمي 
م��ة  الأ علماء  ب��ني  للتوا�سل  ي��دع��و 
يعرف  ن��ه  واأ ل�سيما  النا�ص,  وعامة 
املعروفني  امل�سايخ  من  لعدد  م�ساركة 

كما  ككل,  والعامل  العربي  الوطن  يف 
الربنامج  �ساحب  يقول  امللتقى  اأن 
الثريي  ” اأهل القراآن” الذي يذاع عرب 
�سباح  كل  املحلية  الر�سمية  املحطة 
�سنة,  ع�رص  خم�سة  عن  يزيد  ملا  جمعة 
وطلبة  الولية  فر�سان  فيه  ي�سارك 
نية,يهدف  القراآ امل��دار���ص  وطالبات 
الكرمي  القراآن  معاجلة  براز  اإ اىل  اأي�سا 
ف�سا  والختاف,  التنازع  لق�سايا 
ننا  اأ املتحدث  ذات  يختم  كونه  عن 
امل�سجدي  القراآين  اجلمع  هذا  خال  من 
يف  العمل  قواعد  اإر���س��اء  اإىل  نهدف 
فيه,  املختلف  يف  والعذر  فيه  املتفق 
بناء  وم�رصوع  حياة  ومنهاج  كقاعدة 

مة. اأ
العلمية  ال��وج��وه  ه��م  اأ وبخ�سو�ص 
الثالثة  الطبعة  فعاليات  يف  احلا�رصة, 
التي  الكرمي   للقراآن  الدويل  للملتقى 
الله  بحبل  واعت�سموا   ” �سعار  حتمل 
ال�ستاذ  يقول  تفرقوا”,   ول  جميعا 
امل�سجد,  ذات  م����ام  اإ دو����ص  اأح��م��د 
العامر  م�سجدنا  ل��رواد  ووف��اءا  ننا  اأ
امللتقى  ي��ام  اأ مدار  وعلى  بيننا  كانن 
والدعاة  وامل�سايخ  العلماء  من  لفيف 
ال�سويل  العامل  غ��رار  على  والقراء 
والقانون  ال�رصيعة  ���س��ت��اذ  اأ الفقيه 
بلخري  ال��دك��ت��ور  وه����ران  ب��ج��ام��ع��ة 
والعامل  اجلزائري,  الدري�سي  طاهري 
الغواطي  اخل��ري  زي��د  م��ربوك  اجلليل 
ومدير  اجلامعي  ال���س��ت��اذ  اجل��زائ��ري 
يف  للبحوث  الوطني  املركز  م�رصوع 
احل�سارة,  و  الإ�سامية  الدرا�سات 
علي  بن  الروؤوف  عبد  العامل  وال�سيخ 
الكبري  امل�سجد  اإمام  اجلزائري  ال�سويف 

املعروف  وال��داع��ي��ة  الرقيبة,  مبدينة 
وال�سيخ  �سوريا  من  ال�سال  ماهر 
تون�ص,  من  الزه��ري  بعدا�ص  مهاب 
ف�سا  �سي�سارك  القراء  بخ�سو�ص  اأما 
غري�سي,  خالد  القارئ  الفار�ص  عن 
من  املغربي  املهياوي  ليا�ص  اإ القارئ 
والقارئ   , ال�سقيقة  املغربية  اململكة 

اجلزائري. �سديرة  بن  حممد 
ملف  يناق�ص  امللتقى  اأن  ومبا  �سارة  لاإ
القراآن  معاجلة  ب��راز  واإ  , الم��ة  وح��دة 
ال��ك��رمي مل��خ��ت��ل��ف ق�����س��اي��ا ال��ت��ن��ازع 
ت�سهده  م��ا  م���ا  واأ ن��ه  ف��اإ والخ��ت��اف, 
واإ�ستعمال  وع�رصنة  تقدم  من  المة 
الجتماعية  وال��و���س��ائ��ط  للو�سائل 
اأخلقة  اأزمة  تواجه  نها  اأ اإل  املختلفة, 
الذي  ال�ساأن  الكلمة,  مبعنى  ومبادئ 
والتجند  اخلطر   ناقو�ص  ل��دق  يدعو 
والو�سائل  ال���س��ع��دة  خمتلف  على 
من  فعا  جت�سد  ما  وهذا  والمكانات, 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  توجهات  خال 
العزيز  عبد  الأول  للوزير  تبون  املجيد 
قانون  م�رصوع  اإعداد  ب�رصورة  جراد, 
واجلهوية  العن�رصية  مظاهر  كل  يجرم 
وهذا  ال��ب��اد,  يف  الكراهية  وخطاب 
خطاب  ازدي���اد  لوحظ  ما  بعد  ياأتي 
خا�سة  الفتنة  على  واحلث  الكراهية 
الجتماعي,  التوا�سل  و�سائل  يف 
اأولئك  وجه  يف  الباب  ل�سد  ياأتي  كما 
من  اجلزائر  تعرفه  ما  ي�ستغلون  الذين 
احل��راك  �سلمية  �ستثناء  اإ بعد  حرية 
واأدى  الفارطة  ال�سنة  �سهدته  الذي 
واجتماعية,برفع  �سيا�سية  نتائج  اإىل 

الوطني. الن�سجام  تهدد  �سعارات 
الله عبد  بن  عماره 

للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
الأول,  م�����ص  اأ ب��ق��م��ار,  امل��دن��ي��ة 
بقوزة  بطريق  مرور  حادث  اثر 
واك�سنت  �ساحنة  بني  تغزوت 
عن  اأ�سفر  حمار  يجرها  وعربة 
اك�سنت,  �سيارة  �سائق  وف��اة 
احلماية  اأع���وان  ط��رف  م��ن  نقل 
ح�سب  قمار,  ا�ستعجالت  اإىل 
والت�سال  الإع��ام  خللية  بيان 

للولية. املدنية  للحماية 
الرئي�سية  الوحدة  تدخلت  كما 
وان��ق��اب  ان��ح��راف  ح���ادث  يف 
يف  �سيفرويل,  نوع  من  �سيارة 
بوحميد  ب��ني  ال��راب��ط  ال��ط��ري��ق 
�سحية  اإجاء  ومت  والطريفاوي, 
م�ستوى  على  اإ�سابة  من  تعاين 

امل�سدر. نف�ص  ح�سب  الرقبة, 
ق. م

تقدمي فحو�سات طبية وتلقيحات لالأطفال

جمعية الت�سامن اخلريية بالطريفاوي 
تنظم قافلة م�ساعدات لفائدة البدو 

الرحل

مب�سجد امل�سطفى و�سط مدينة الوادي 

ملتقى دويل حول دور القراآن الكرمي يف وحدة الأمة

قتيل يف حادث مرور بني بقوزة وتغزوت

بجامعة  املقاولتية  دار  نظمت 
اإط��ار  يف  خل�رص  حمه  ال�سهيد 
ن�����س��اط��ات��ه��ا امل���ربجم���ة, ي��وم��ا 
والعلوم  احلقوق  بكلية  درا�سيا 
الكلية  لطلبة  موجه  ال�سيا�سية, 
املقاولتية  دار  مدير  باإ�رصاف 
ال��اوي,  عبد  مفيد  ال��دك��ت��ور 
تعريفية  حما�رصة  خاله  وقدم 
العاقة  وبيان  الن�ساط  ح��ول 
وال�رصكاء  املقاولتية  دار  بني 
على  م��ع��رج��ا  الق��ت�����س��ادي��ني, 

واملجتمع. اجلامعة  بني  العاقة 
ليات  اآ تناول  الدرا�سي  اليوم 
تطرق  حيث  ال��دع��م,  واأج��ه��زة 
الفتاح  عبد  الله  فتح  �ستاذ  الأ
الوطني  ال�سندوق  دور  اإىل 
 ,CNAC البطالة  عن  للتاأمني 
مناين  ه�سام  �ستاذ  الأ وتطرق 
القر�ص  ت�سيري  وكالة  دور  اإىل 
حتدث  ثم   ,ANGEM امل�سغر 
دور  على  �ستيتة  فتحي  �ستاذ  الأ
ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
وخ��ت��م   ,  ANSEJ ال�����س��ب��اب 
ال�سالح  حممد  �ستاذ  الأ اللقاء 
مع  م�ستفي�ص  نقا�ص  بعد  �سبل 

احلا�رصين. الطلبة 
ق. م

دار املقاولتية 
تنظم يوما درا�سيا 

بكلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية
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احتفال باليوم الوطني للمعاقني

بلدية �سليم جنوب امل�سيلة تفتقر مل�ساريع تنموية

ب مغي�ض
فاقت  ه���ذا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال��ط��ل��ب��ات ع��ل��ى ال�����س��ك��ن 
يتعني  كبريا  ح��دا  الجتماعي 
احل�سة  تدعيم  ���رصورة  معه 
اك��د  ك��م��ا  للبلدية  امل��ق��دم��ة 
ح��وايل  اأن  ع��ل��ى  م�����س��درن��ا 
قابل  غ��ري  او  ه�����ص  الن�سف 
حوايل  وجود  وقدر   , لل�سكن 
عتبة  حتت  تعي�ص  عائلة   100
اأفقر  قار,ومن  دخل  بدون  الفقر 
الأح��ي��اء ح��ي) اجل��دادة (وال��ذي 
ثلثي  ح��وايل  ان  �سكانه  ق��در 
وت�سكنه  لئقة  غري  ال�سكنات 
.مظاهر  عائلة   300 ح���وايل 
حا�رصة  �سليم  ببلدية  التخلف 
مطالب  ويف  م��ك��ان,  ك��ل  يف 
واأهمها   , الكثرية  ال�سكان 
الكهرباء  يف  العجز  و�سول 
ا�ستفادت  ورغم  50كلم,  اإىل 
منذ  بالكهرباء  املناطق  بع�ص 
حربا  بقي  الأمر  اأن  اإل  �سنوات 

املناطق  ه��ذه  وم��ن  ورق  على 
وال�ساية  العهربي  منطقة 
وب�سبب  ال�سيكران  ومنطقة 
من  الكثري  اأه��م��ل��ت  ال��و���س��ع 
اأ�سحابها  وهجرها  امل�ستثمرات 
اأم���ا ب��خ�����س��و���ص ال��ك��ه��رب��اء 
ال�سكان  ا�ستكى  فقد  احل�رصية 

املدينة  بو�سط  اأح��ي��اء  اأن  من 
لت�����زال ت��ن��ت��ظ��ر ال��ك��ه��رب��اء 
تتو�سط  باعتبارها   , احل�رصية 
واجللفة  بو�سعادة  بني  امل�سافة 
الوطني  الطريق  ط��ول  على 
46 والذي كان م�رصحا حلوادث 
توفري  ويتطلب  مميتة  م��رور 

ال�ستعجالت  من  الأدنى  احلد 
وح��دة  اإيل  بالبلدية  الطبية 
�رصطة  ومركز  املدنية  للحماية 
ممثلني  ح�سب  ال�سكان  وينادي 
م�سلحة  اجناز  ب�رصورة  عنهم 
عناء  املواطنني  تكفي  للولدة 
املوؤ�س�سات  خمتلف  اإىل  التنقل 

قدر م�سدر من بلدية �سليم يف امل�سيلة ، وجود ثالثة اأرباع ال�سباب بدون عمل ، وبلغت الطلبات على ال�سكن الريفي حوايل 
بعيدا  رزق  والبحث عن م�سدر  اأرا�سيهم  ال�ستقرار يف  لتمكنهم من  ال�ستفادة  وكلهم فالحني  اأ�سحابها  ينتظر  700 طلب 
عن عراقيل وم�ساكل الإدارة، اإل اأن هذا الأمل اأي�سا ا�سطدم باحل�سابات ال�سيقة داخل  جمال�ض بلدية متعاقبة  و�سفها 

باله�سة ال�سكان 

فيما يبقى ال�سباب الفئة الأكرث ت�سررا

الوطني  ال�سندوق  وكالة  اأطلقت 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
اإعامية  حملة  مبيلة,  الأج���راء 
الوطني  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة 
ل�14مار�ص,  امل�سادف  للمعاقني, 
بالتدابري  الفئة  هذه  تعريف  بهدف 
قبل  م��ن  املتخذة  والإج�����راءات 
التكفل  جم��ال  يف  ال�����س��ن��دوق 
كلما  تطويرها  يجري  والتي  بها, 
بالعتماد  ال�����رصورة  اقت�ست 
يف  ه��ادف��ة  اإ�سرتاتيجية  على 
التكفل  ظ���روف  حت�سني  جم��ال 
من  الإع��اق��ة  ذوي  بالأ�سخا�ص 
ذوي  اأو  اجتماعيا  لهم  امل��وؤم��ن 
الإج���راءات  وتخفيف  احل��ق��وق, 
وع�رصنة ت�سيري الأداءات املقدمة 
غري  تنقلهم  م��ن  احل��د  م��ع  لهم, 
ال�سندوق.  مرافق  اإىل  املجدي 
هذه  على  القائمني  وبح�سب 
ال�سمان  �سندوق  ف��اإن  الأي���ام, 
مبنح  يتكفل  لاأجراء,  الجتماعي 
لذوي  ال�سطناعية  الأع�ساء 
املربمة  التفاقية  بف�سل  الإعاقة 
لاأع�ساء  الوطني  ال�سندوق  مع 
ال�سطناعية, وت�سهيل ح�سولهم 
التي  الأداءات  خمتلف  على 
مع  الجتماعي,  ال�سمان  يقدمها 
معايري  وفق  مميزة  مبعاملة  خ�سهم 
ال�ستقبال  ح�سن  منها  �سارمة, 
وت�سهيل  الإيجابي  والتوا�سل 
خمتلف  اإىل  ال��ول��وج  عملية 
ممرات  تخ�سي�ص  مع  امل�سالح, 
كرا�سي  و و�سع  باملعاقني  خا�سة 
مداخل  م�ستوى  على  متحركة 
النت�ساب  وف��روع  مراكز  جميع 
ميلة,  ولية  تراب  عرب  املنت�رصة 
هذه  ل�ستقبال  �سباك  وتخ�سي�ص 

الفئة عند ال�رصورة.
 واأفاد عبد العايل زواغي املكلف 
ال�سمان  م�ستوى  على  بالإعام 
العديد  ب��اأن   , مبيلة  الجتماعي 
اتخاذها  مت  الهامة  الإجراءات  من 
بالأ�سخا�ص  التكفل  لت�سهيل 
ذوي الحتياجات اخلا�سة, ل�سيما 
على  الطبية  املراقبة  م�سالح  فتح 
الوطني  الديوان  هياكل  م�ستوى 
للمعاقني  ال�سطناعية  لاأع�ساء 
بالتكفل  ي�سمح  مما  ولواحقها, 
توفري  مع  الأجهزة,  بهذه  الفوري 
لت�سيري  مدمج  معلوماتي  نظام 
ولواحقها,  ال�سطناعية  الأجهزة 
بالتقرب  للمعاق  ي�سمح  وال��ذي 
الأع�����س��اء  دي���وان  هيئات  م��ن 
كافة  عرب  املنت�رصة  ال�سطناعية 
الأجهزة  لقتناء  الوطني  الرتاب 
مركز  اإىل  التنقل  ع��ن��اء  دون 
اإطار التفاقية  اإنت�سابه, وذلك يف 
الجتماعي  ال�سمان  بني  املربمة 

ي�ستفيد  مبوجبها  والديوان,والتي 
وذوي  اجتماعيا  لهم  امل��وؤم��ن 
ي�ستوفون  ال��ذي��ن  ح��ق��وق��ه��م 
الأداءات  يف  الأح��ق��ي��ة  ���رصوط 
املر�ص,  على  للتاأمني  العينية 
كما  ال�سطناعية,  الأجهزة  من 
�سحايا  اأي�سا  منها  ي�ستفيد 
املهنية  والأمرا�ص  العمل  حوادث 
�سواء  املهني,  بطابعها  املعرتف 
الكبري  النوع  من  اأجهزة  كانت 
الأمر  يتعلق  حيث  ال�سغري,  اأو 
املفقود  للع�سو  البديلة  بالأجهزة 
جزئيا اأو كليا, اإ�سافة اإىل الأجهزة 
اجل�سم,  يف  ما  لعجز  امل�سححة 
ل�سري  ال�رصورية  اللواحق  وكذا 

البديلة. الأجهزة 
وب��ح�����س��ب امل��ت��ح��دث, ف��اإن��ه مت 
من  اإبتداء  جديدة  اأجهزة  اإدراج 
اإحتياجات  تلبي   2014 �سنة 
الكرا�سي  منها  امل��ع��اق��ني,  فئة 
الأملنيوم  من  امل�سنوعة  املتحركة 
مع  الكربون,  األياف  من  ولواحق 
الأع�ساء  ديوان  اأن  اإىل  الإ�سارة 
ال���س��ط��ن��اع��ي��ة ي��ع��م��ل ج��اه��دا 
ومنتجاته  خدماته  تطوير  على 
للمعايري  وفقا  حمليا  امل�سنعة 
اإدخال  ومنها  الدولية,  واملقايي�ص 
ا�سطناعية  جتهيزات  وتركيب 
عالية,  تقنية  ج��ودة  ذات  ذكية 
وفق التفاقية املربمة مع ال�سمان 
ميلة  وكالة  وكانت  الجتماعي. 
الجتماعية  امل�سلحة  افتتحت  قد 
اإىل  موجهة  املا�سي,  العام  يف 
بفعل  اله�سة  الفئات  مرافقة 
على  تقدر  ول  الإعاقة  اأو  املر�ص 
تعمل  م�ساعدة, حيث  دون  التنقل 
بالإجراءات  القيام  على  امل�سلحة 
لدى  الفئات  هذه  لفائدة  الإدارية 
الجتماعي,  ال�سمان  هياكل 
الطبية  املواعيد  على  واحل�سول 
املحلية  ال�سحية  الهياكل  لدى 

وخارج الولية بدل عنها.
اأف���اد  ���س��ل��ة,  ذي  ���س��ي��اق  ويف 
يف  جنح  ال�سندوق  اأن  املتحدث 
اإدماج العديد من الأطفال املعاقني 
م�سغرين  عيادة  م�ستوى  على 
التكفل  م��ع  وه����ران,  ب��ولي��ة 
والبيداغوجي  والنف�ساين  الطبي 
الكيفان  اآخرين مبركز برج  باأطفال 
التاأهيل  وت��وف��ري  بالعا�سمة, 
مراكز  م�ستوى  على  الوظيفي 
والعاج,  والت�سخي�ص  الفح�ص 
النف�ساين  التكفل  اإىل  اإ�سافة 
امل�سابني  بالأطفال  البيداغوجي 
على  داون  ومتازمة  بالتوحد 
التابعة  الأطفال  ريا�ص  م�ستوى 

لل�سندوق.
مهناوي  بوجمعة 

حملة  ميلة" تطلق  "كنا�ض 
للتعريف بالتدابري اخلا�سة 

بهذه الفئة

حلّي تاجر  ال�سحية 

الق�سائية  ال�سبطية  اأوقفت 
ولية  العر�ص  بئر  دائرة  باأمن 
امل�ستبه  من  جمموعة  �سطيف 
وقعت  �رصقة  عملية  يف  فيهم 
العر�ص,  بئر  دائ���رة  باإقليم  
و�سط  يقع  جتاريا  حما  طالت 
ا�ستوىل  العر�ص,  بئر  مدينة 
مبلغ  على  الفاعلون  خالها 
 130 ق����دره  م��ع��ت��رب  م����ايل 
�سلع  جانب  اإىل  �سنتيم  مليون 
�سملت  خمتلفة  وم��ن��ت��ج��ات 
تعبئة,  بطاقات  نقالة,  هواتف 
واأخرى  عادية  يدوية  �ساعات 
الف�سة,  م��ن  ح��ل��ي  رق��م��ي��ة, 
العملية  وغريها,  �سجائر  علب 

الفاعلني  توقيف  عن  اأ�سفرت 
جزء  ا���س��رتج��اع  م��ع  ال��ث��اث��ة 
العملية  امل�رصوقات,  من  هام 
�سكوى  ا�ستقبال  ث��ر  اإ ج��اءت 
حمله  تعر�ص  تاجر  اأودع��ه��ا 
بئر  م��دي��ن��ة  و���س��ط  ال��ك��ائ��ن 
حيث   , ل��ل�����رصق��ة  ال��ع��ر���ص 
الفاعلون  خالها  ا���س��ت��وىل 
و  الذكر  ال�سالف  املبلغ  على 
فئة  من  تعبئة  بطاقة   1500
ال�سجائر  من  علب   07 100دج,
معدن  م��ن  احللي  م��ن  ع��دد   ,
�سا�سل,  )خ����وامت,  الف�سة 
ب�  تقدر  تقريبية  بقيمة  اأ�ساور( 
30�ساعة  �سنتيم,  مليون   30

رقمية,  واأخ��رى  عادية  يدوية 
من  ن��ق��ال  هاتفا   50 ح���وايل 
التحريات  ن���واع.   الأ خمتلف 
ذات  بها  قامت  التي  املو�سعة 
كل  با�ستغال  و  امل�سالح  
من  املكت�سفة  القرائن  و  الأدلة 
و  العلمية  ال�رصطة  اأفراد  قبل 
مكنت  املحققني,  ا�ستنتاجات 
اأف��راد  جميع  هوية  حتديد  من 
الواحد  وتوقيفهم  الع�سابة 
اإذن  ا�ست�سدار  مت  الأخ��ر,  تلو 
���س��ادر  م��ن��ازل��ه��م  بتفتي�ص 
وك���ي���ل اجل��م��ه��وري��ة ل��دى 
اأفراد  مكنت  العلمة,  حمكمة 
ا�سرتجاع جزء من  من  ال�رصطة 

نقالة,  هواتف   10 امل�رصوقات: 
علب   08 يدوية,  �ساعات   10
 300 �سجائر,  خرطو�سة  و17 
الهاتف  اأر�سدة  تعبئة  بطاقة 
معدن  من  خ��امت   55 النقال,  
يقارب  م��ايل  مبلغ  الف�سة, 
ا�ستكمال  بعد   , دينار  األف   60
القانونية  الإج����راءات  كافة 
ال�سبطية  اأجن���زت  ال��ازم��ة 
�سد  جزائيا  ملفا  الق�سائية 
ال�رصقة  تهمة  عن  املتورطني 
اأ�سياء  اإخ��ف��اء  مع  املو�سوفة 
اأمام  مبوجبه  اأحيلوا  م�رصوقة, 

املخت�سة. الق�سائية  اجلهات 
عي�ص علجية 

اأمن �سطيف ي�سرتجع م�سروقات طالت حمال جتاريا و130 مليون �سنتيم

بولية  ال�رصطة  نادي  احت�سن 
متثل  خا�سا   حفا  ق�سنطينة 
م��وظ��ف��ي  ب���ن���اء  اأ ت��ك��رمي  يف 
الحتياجات  ذوي  من  ال�رصطة 
رئي�ص  اإ���رصاف  حتت  اخلا�سة 
روؤ�ساء  و  ق�سنطينة  ولية  امن 
اأن  اإل  ب���وا  اأ ال���دوائ���ر,  اأم���ن 
ال�رصيحة  هذه  فرحى  ي�ساركوا 
ل��ذوي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  يف 
امل�سادف  اخلا�سة  الحتياجات 

�سنة,  كل  من  مار�ص  للرابع 
180 من  حيث مت تكرمي حوايل 
عائاتهم,  بح�سور  الفئة  هذه 
�سكوك  و  اأفر�سة  يف  متثلت 
مع  الت�سام  من  هذا  و  بريدية, 
اإىل  حتتاج  التي  العائات  هذه 

اأكرث. دعم 
عرو�ص  تقدمي  تخلله  احلفل   
هم  �سباب  قدمها  بهلوانية 
ج�سور  جمعية  يف  اأع�����س��اء 

اأدخ��ل  مما  ق�سنطينة,  لولية 
الأطفال  قلوب  على  الفرحة 
ا�ستمتعوا  ال���ذي  ال�����س��غ��ار 
حالتهم  اأن�ستهم  بلحظات 
جت�سيدا  ه���ذا  و  ال�����س��ح��ي��ة, 
لاأمن  العام  املدير  لتعليمات 
م��ب��داأ  جت�سيد  يف  ال��وط��ن��ي  
وتقريب  اجل��واري��ة  ال�رصطة 
و  الأمني  اجلهاز  من  املواطن 
اأجل  من  التوا�سل  ج�سور  خلق 

فيما  التاآزر  و  التكامل  اإحداث 
مع  ال�رصاكة  تعزيز  و  بينهم 
املجتمع,  يف  الفاعلني  خمتلف 
ا�ستح�سنت  معها   درد�سة  يف 
التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  العائات 
كل  الأمنية  اجلهات  تنظمها 
م�سالح  جهود  مثمنني  �سنة 
الفئات  من  التقرب  يف  الأمن 
الت�سامن  قيم  اإبراز  و  اله�سة 
و التاحم.          علجية عي�ص

تكرمي 180 من اأبناء ال�سرطة من ذوي الحتياجات اخلا�سة 
بق�سنطينة

متكن عنا�رص اأمن دائرة تاجنانت مبيلة  من 
من   رطل  ن�سف  وحجز  �سخ�ص  توقيف 
ح�سبما  تقليديني  و�سيفني  املعالج  الكيف 
الولية.   واأو�سح  اأمن  علم لدى م�سالح 
امل�سدر ذاته اأن تفا�سيل الق�سية تعود اإىل 

مداهمات فجائية قام بها عنا�رص ال�رصطة 
الق�سائية باأمن دائرة تاجنانت مبيلة , حيث 
مت توقيف �سخ�ص م�سبوه  يبلغ  من العمر 
على  بحوزته  عرث  تفتي�سه  بعد  �سنة,   20
اإىل  اقتياده  ليتم  امل��خ��درات,  من  كمية 

اأثناء  التحقيق.  ملبا�رصة  الدائرة  اأمن  مقر 
هوية  حتديد  من  املحققون  متكن  التحقيق 
 26 العمر  م��ن  البالغ  الرئي�ص  امل��م��ون 
املخت�سة  النيابة  مع  بالتن�سيق  و   �سنة 
كمية  على  عرث  حيث  م�سكنه  تفتي�ص  مت 

وزنها  قدر   ) معالج  )كيف  املخدرات  من 
بي�ساء حمظورة  واأ�سلحة  246.1 غرام  ب� 
من   ال�سنع  تقليديي  �سيفني  يف  متثلت 
ورق(  )قاطع  اإىل  بالإ�سافة  الكبري  احلجم 
البيع.   قبل  املخدرات  تهيئة  ي�ستعمل  يف 

ا�ستكمال  بعد  اأن��ه   امل�سدر  واأ���س��اف 
فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت  القانونية  الإجراءات 
اأمام النيابة املخت�سة لدى حمكمة �سلغوم 
العيد التي اأ�سدرت يف حقه اأمر الإيداع. 
                                  بوجمعة مهناوي

حجز ن�سف رطل من املخدرات بتاجنانت مبيلة 
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رف�ض دخول 14 طنا من املربى اخلا�ض مبر�سى 
ال�سكري بوهران 

علي  حممد 
------------------  

--
التخطيط  م�سلحة  رئي�ص  واأبرز 
هايلي  ف��وؤاد  واملتابعة  واملراقبة 
ال�سحنة  هذه  دخول  رف�ص  "مت  اأنه 
مليون  6ر2  قيمتها  تبلغ  التي 
بال�سانيا  اجل��اف  امليناء  اإىل  دج 
تتعلق مبدة  ب�سبب خمالفة  )وهران( 

امل�ستورد". املنتج  �ساحية 
 8 حمولة  دخ��ول  رف�ص  مت  كما 
قادمة من  الطعام  طن من نكهات 
دج  مليون  5ر2  بقيمة  �سوي�رصا 
مغالطة  ب�سبب  وهران  ميناء  اإىل 

امل�سدر. نف�ص  ي�سري  ال�سلعة,  يف 
نف�ص  رف�ست  ثانية  جهة  وم��ن 
وهران  ميناء  اإىل  دخول  امل�سالح 
املوجه  اجلنب  من  طنا   14 حمولة 

بقيمة  اأملانيا  من  قادمة  للتحويل 
ال�سم  ب�سبب  وذلك  دج  مليون   7

الو�سم. املزدوج على 
مت  )تلم�سان(  ال��غ��زوات  ومبيناء 

اأغذية  من  طنًا   24 دخول  رف�ص 
ال��ق��ط��ط وال��ك��اب ق��ادم��ة من 
دج  مليون   33 بقيمة  اإ�سبانيا 
باللغة  الإجباري  الو�سم  لغياب 
م�سالح  رف�ست  كما  العربية. 
م�ستغامن  مبيناء  احلدود  يف  املراقبة 
ال�سهر  من  الأول  الأ�سبوع  خال 
طنا   174 حمولة  دخ��ول  اجل��اري 
مليون  7ر16  بقيمة  الفطر  من 
معلومات  ازدواج��ي��ة  ب�سبب  دج 
للتذكري  الو�سم.  يف  املوؤ�س�سة 
للتجارة  اجلهوية  املديرية  تغطي 
وم�ستغامن  وهران  وليات  لوهران 
وعني  وتلم�سان  بلعبا�ص  و�سيدي 

متو�سنت.

 رف�ست م�سالح املراقبة يف احلدود دخول حمولة 14 طًنا من املربى اخلا�ض مبر�سى ال�سكري قادمة من اإ�سبانيا اإىل 
املديرية  من  اأ�ستفيد  ح�سبما  اجلاري،  مار�ض  �سهر  من  الأوىل  اأيام  الع�سرة  خالل  )وهران(  بال�سانيا  اجلاف  امليناء 

لوهران. للتجارة  اجلهوية 

ا�سبانيا  من  قادمة 

حمالت للت�سجري 
ببلدية عني 

نحالة  بتلم�سان 
لكرة  الريا�سي  النادي  نظم 
النحالة  ع��ني  وداد  ال��ق��دم 
اخلريية  رت���اج  جلميعة  ت��اب��ع 
بلدي  مكتب  الطفولة  حلماية 
يراأ�سها   والتي  النحالة  عني 
الأخوين رحال نور الدين وعبد 
على  ت�سجري  لعملية  احلفيظ 
النحالة  ع��ني  قرية  م�ستوى 
يف  برحال  الأخ��وي��ن  وح�سب 
التحرير"  جلريدة  ت�رصيحهما" 
فاإن هذه املبادرة �سملت خمتلف 
على  العمومية  املوؤ�س�سات 
مدر�سة  العاج,   قاعة  غ��رار 
الدرك  فرقة  حممد,   زيتوين 
�سكن   50 ح��ي   , ال��وط��ن��ي 
مب�ساركة  وذل���ك  اإج��ت��م��اع��ي 
عمال  الريا�سي,   النادي  اأبناء 
ال�����س��ح��ة,  م��دي��ر م��در���س��ة,  
عنا�رص الدرك الوطني,  �سكان 
قرية عني النحالة .                    
                                بكاي ع

مل�سالح  خمتلفتني  عمليتني  يف 
ام���ن ولي���ة غ��ل��ي��زان وال��ت��ي 
حجز  من  امل�سالح  ذات  مكنت 
خمر  ق���ارروة   550 م��ن  اأزي���د 
والإحجام  الأن��واع  خمتلف  من 
قوات  عاجلتها  الأوىل  العملية 
ال�����رصط��ة ب���الأم���ن احل�����رصي 
متكنت  والتي  بغليزان  العا�رص 
وحجز  �سخ�ص  ت��وق��ي��ف  م��ن 
امل�رصوبات  من  معتربة  كمية 
بعد  جاءت  الق�سية  الكحولية, 
ملعلومة  الأم��ث��ل  ال���س��ت��غ��ال 
امل�سلحة,  ذات  اىل  وردت 
يقوم  �سخ�ص  وج��ود  مفادها 
الكحولية  امل�رصوبات  برتويج 
يف  م�ستغا  رخ�سة  دون  من 
هوية  اأين مت حتديد  م�سكنه  ذلك 
وبعد  توقيفه  ليتم  وتر�سده 
 427 حجز  مت  وم�سكنه  تفتي�سه 
الكحولية  امل�رصوبات  من  وحدة 
والأحجام,  الأنواع  خمتلف  من 
ق�سائي  اج��راء  ملف  اجن��از  مت 
وتقدميه  الذكر  ال�سالف  حق  يف 
متكنت  جهتها  ومن  العدالة  اأمام 
يلل  دائرة  باأمن  ال�رصطة  قوات 
امل�رصوبات  من  كمية  حجز  من 

وحدة  ب�126  مقدرة  الكحولية 
والأحجام,  الأنواع  خمتلف  من 
عملية  اثر  على  جاءت  الق�سية 
ال�رصطة  قوات  بها  قامت  �رصطة 
من  مكنت  امل�سلحة  ل���ذات 
الذكر  ال�سالفة  الكمية  حجز 
الإجمالية  الكمية  قدرت  حيث 
امل�سلحتني  قبل  من  املحجوزة 
ب�553 وحدة من خمتلف الأنواع 
اأخ��رى  عملية  ويف  والأح��ج��ام 
من  بكل  ال�رصطة  قوات  متكنت 
والتا�سع  الثاين  احل�رصي  الأمن 
ا�سرتجاع  من  الولية  بعا�سمة 
م�رصوقتني  ناريتني  دراج��ت��ني 
اث��ر  ع��ل��ى  ج��اءت��ا  الق�سيتني 
�سخ�سني  بها  تقدم  �سكوى 
م��ف��اده��ا ���رصق��ة دراج��ت��ي��ه��م��ا 
تكثيف  مت  الفور  على  الناريتني, 
قبل  من  والتحريات  الأبحاث 
امل�سلحتني  ال�رصطة لذات  قوات 
م��ك��ن��ت م���ن ا���س��رتج��اع��ه��م��ا, 
حالة  يف  ال�سارقني  وتوقيف 
اج���راء  م��ل��ف  اجن���از  مت  تلب�ص 
امل��وق��وف��ني  ح��ق  يف  ق�����س��ائ��ي 

العدالة. اأمام  وتقدميهما 
ع�سام ابو 

الأمن الولئي ي�سرتجع دراجتني 
ناريتني بغليزان 

فيما مت حجز اأكرث من 550 قارورة خمر

ا�ستغرب املئات من املوظفني بولية 
�سب  تاأخر  من  بلعبا�ص  �سيدي 
قطاعات  يف  ال�سهرية  اأج��وره��م 
املرة  هذه  جت��اوزت  والتي  خمتلفة 
ال�سحة  بقطاع  خا�سة  الأ�سبوع 
العمومية  والأ���س��غ��ال  ,ال��رتب��ي��ة 
اإىل  بهم  دفع  ما  ..وه��و  والغابات  
منا�سدة اخلزينة العمومية بالتعجيل 

ال�سهرية  رواتبهم  عن  الإفراج  يف 
هذا  اأث��ار  ,حيث  يتقا�سونها   التي 
املوظفني  ه��وؤلء  حفيظة  التاأخر 
اإ�سعار  اأي  يتلقوا  مل  واأنهم  خا�سة 
يعانون  جعلهم  مما  بتاأخرها  خرب  اأو 
الأمرين ,اإذ ويف هذا ال�سياق اأو�سح  
الإعام  خلية  على  كان  باأنه  جلهم 
على م�ستوى اجلهة املعنية   و�سعهم 

اإعامهم  خ��ال  من  ال�سورة  يف 
يف  ال�سهرية  رواتبهم  �سب  بعدم 
التاريخ املحدد  على الأقل باأ�سبوع 
هذا  ب��ان  اآخ��رون  ���رصح   باملقابل  
العمال  من  العديد  دف��ع  التاأخري 
املقربني حتى  من   ال�ستدانة   اإىل  
يوفروا  م�ساريف عائاتهم , ومن 
العمومية   اخلزينة  اأمني  ارجع  جهته 

التاأخر يف �سب رواتب  م�ستخدمي 
العتماد   اإىل   العمومي   القطاع 
املعلوماتي   اأوراك  نظام  على  
هذا  من  اب��ت��داء  تطبيقه  مت  ال��ذي 
هذا  �سي�سمح   اإذ   , اجلاري  ال�سهر 
عملية  الأخطاء  يف  بتفادي  النظام 
التخلي�ص  ال�سابقة و�سب  الأموال 
.                                  م.رم�ساين

تاأخر يف �سب رواتب موظفي عدة قطاعات يثري القلق يف بلعبا�ض

على  اجل��م��ارك  اأع����وان  متكن   
الدويل  املطار  من  كل  م�ستوى 
"اأحمد بن بلة" وميناء وهران من 
الأقنعة  من  وحدة   1.844 حجز 
اأفاد  ح�سبما   , الواقية  الطبية 
لاإعام  الفرعي  املدير  بذلك 
باملديرية  والت�����س��ال  الآيل 

بوهران. للجمارك  اجلهوية 
وق���د مت��ك��ن اأع����وان اجل��م��ارك 
لفح�ص  الرئي�سية  باملفت�سية 
ميناء  م�ستوى  على  امل�سافرين 
وحدة   1.300 حجز  من  وهران 
بعد  الواقية  الطبية  الأقنعة  من 
خمباأة  كانت  اأنها  اكت�سف  اأن 
امل�سافرين  لأح��د  حقيبة  داخ��ل 
ملا  وفقا  ا�سبانيا,  اإىل  املتوجهني 

اإبراهيم. زاوي  ال�سيد  به  �رصح 
اجلمارك  اأعوان  متكن  وبدورهم 
لفح�ص  الرئي�سية  باملفت�سية 

املطار  م�ستوى  على  امل�سافرين 
لوهران  بلة"  بن  "اأحمد  الدويل 
544 وحدة من الأقنعة  من حجز 
خمباأة  كانت  الواقية  الطبية 
امل�سافرين  لأح��د  حقيبة  داخ��ل 

فرن�سا. اإىل  املتوجهني 
فور  اأنه  امل�سدر  نف�ص  واأ�ساف 
اإمت���ام الإج����راءات الإداري����ة مت 
املحجوزة  الكمية  هذه  توجيه 

بالولية. ال�سحي  القطاع  اإىل 
التدابري  اإط���ار  يف  اأن��ه  ي��ذك��ر 
ل�سمان  الدولة  اتخذتها  التي 
باجلزائر  الوقاية  �رصوط  خمتلف 
"كورونا"  فريو�ص  انت�سار  من 
منع  اقرار  مت  العامل  يف  املنت�رص 
الوقاية  و�سائل  جميع  ت�سدير 
الطبية  الأقنعة  منها  ال�سحية 

الوقائية.
ق/غ

حجز1844 قناعا طبيا وقائيا 
باملطار الدويل وامليناء بوهران 

الولئي  الأم��ن  مديرية  ك�سفت 
اإط��ار  يف  اأن��ه    تلم�سان  لولية 
اأ�سكالها  بكل  اجلرمية  مكافحة 
تعلق  ما  منها  خا�سة  واأمناطها 
باملتاجرة غري ال�رصعية باملخدرات 
وردت  معلومات  على  بناءا   ,
التابعة  ال�����رصط��ة  ق���وات  اإىل 
مفادها  بو�سعيد  بني  دائرة  لأمن 

برتويج  يقومون  اأ�سخا�ص  وجود 
املخدرات, و عليه مت و�سع خطة 
على  العملية  اأ�سفرت  حمكمة  
فيهما  م�ستبه  �سخ�سني   توقيف 
 40 و  ن  باملدعو/  الأم��ر  يتعلق 
�سنة, املدعو/ �ص ك 37 �سنة, حيث 
مت حجز منهما كمية من املخدرات 
املقدرة ب�: 130 غرام, على �سكل 

�سفيحة  و�ستة قطع من خمتلف 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�سافة   , الأحجام 
مت  كذلك  دج,   35070 ب���:  ق��در 
اأبي�ص  نارية و�ساح  حجز دراجة 
�سكني من احلجم الكبري )بو�سية( 
طرف  من  املعمقة  التحريات  بعد 
عنا�رص الأمر وا�ستكمال اإجراءات 
اإجناز ملف  , مت  القانونية  التحقيق 

ق�سائي يف حق امل�ستبه فيهم قدما 
مبوجبه اأمام وكيل اجلمهورية لدى 
جناية  ق�سية  عن  مغنية  حمكمة 
ال�سترياد النقل واحليازة واملتاجرة 
جماعة  اإط��ار  يف  امل��خ��درات  يف 
اإجرامية منظمة با�ستعمال و�سيلة 
نقل مع حيازة �ساح اأبي�ص بدون 
مربر �رصعي                  بكاي ع

تفكيك جمعية اأ�سرار خمت�سة يف الجتار غري ال�سرعي باملخدرات بتلم�سان 

امليدانية  للخرجات  موا�سلة 
اإجن��از  اأ���س��غ��ال  مبتابعة  اخلا�سة 
الإيجارية  العمومية  ال�سكنات 
ولي��ة  ب��ل��دي��ات  م�ستوى  على 
الولئية  اللجنة  قامت   , تلم�سان 
بخرجة  ال��ف��ارط  الأ�سبوع  بحر 
معاينة اإىل بلدية من�سورة ملتابعة 
الإجن��از   قيد  ال�سكنية  امل�ساريع 
وح��دة   980 م�����رصوع  خ��ا���س��ة 

�سكنية الذي تعرف تقدما ملحوظا 
يف الأ�سغال و كذا اأ�سغال التهيئة 
العمرانية التي هي يف طور الإجناز 
لزيارة  الفر�سة  لها  كانت  كما   ,
م�رصوع 600+800 �سكن ب�سيغة 
مت  حيث  عدل"  بالإيجار"  البيع 
الأ�سغال.  ن�سبة  يف  تقدم  ت�سجيل 
املعاينة  اأجل  اخلطوة من  هذه  تاأتي 
متابعة  و  امل�ساريع  لهذه  امليدانية 

بغية  العمرانية  التهيئة  اأ�سغال 
جعلها حتت ت�رصف امل�ستفيدين بها  
فاإن  �سنة  2020.لاإ�سارة  خال 
تلم�سان �ست�ستفيد من عدة  ولية 
ال�سيغ  مبختلف  �سكنية  م�ساريع 
مما  اجل��اري��ة  ال�سنة  غ�سون  يف 
يعي�سون  الذين  املواطنني  �سرييح 

اأزمة �سكن منذ اأمد طويل . 
بوتليتا�ص ع 

اللجنة الولئية تعاين م�سروع 980 وحدة �سكنية 
مبن�سورة بتلم�سان 

تقطن  عائلة   50 نحو  وجهت 
ببلدية  ال�سوق  في�ص  مبنطقة 
ولية  جنوب  باأق�سى  مرحوم 
ا�ستغاثة  نداء  بلعبا�ص  �سيدي 
اجل  م��ن  اجلمهورية  لرئي�ص 
اإع��ادة  ق�سد  الفوري  التدخل 
اإىل  والرجوع  اإىل جماريها  املياه 
هجروها  التي  الريفية  منطقتهم 

الأزمة بداية  منذ 
 50 نحو  الأ�سبوع  نهاية  طالبت 
اأمام  احتجاجية  خطوة  يف  عائلة 

بالتدخل  ال�سلطات  الدائرة  مقر 
�سبح  م��ن  اإن��ق��اذه��ا  اج��ل  م��ن 
تعي�ص  جعلها  ال��ذي  التمدن 
الهجرة  بعد  اأنواعه  بكل  الغنب 
تهور  ب�سبب   97 عام  اجلماعية 
خمتلف  وترحيل  الإره��اب��ي��ني 
متار�ص  كانت  التي  العائات 
بهذه  فاحية  ن�ساطات  ع��دة 
ب��اأرا���ص  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  املنطقة 
ال�سنوات  طيلة  جعلتها  خ�سبة 
خمتلف  يف  اإيجابية  نتائج  تقدم 

هجرتها  وبعد  لكن  املحا�سيل 
احلرمان  تعي�ص  نف�سها  وجدت 
البطالة  خا�سة  اأنواعه  مبختلف 
نف�ص  ,ويف  اأره��ق��ت��ه��م  ال��ت��ي 
بتوفري  املحتجون  طالب  ال�سياق 
وتعبيد  الريفية  والكهرباء  املاء 
بغية  وامل�����س��ال��ك  ال��ط��رق��ات 
عن  ,ناهيك  هناك  اإىل  العودة 
من  وغريها  ابتدائية  مدر�سة 

. احلياة  متطلبات 
                                 م.رم�ساين

املهجورة  مناطقها  اإىل  بالعودة  تطالب  عائلة   50
يف مرحوم ببلعبا�ض 

الجتماعية  ال�سبكة  عمال  نظم 
احتجاجية  وقفة  تيارت  بولية 
اأم�����ام م��ق��ر ال���ولي���ة,ورف���ع 
من  املطالب  من  جملة  املحتجون 
بينها. اإدماجهم يف منا�سب عمل 
�سنوات  احت�ساب  م��ع  دائ��م��ة, 
حل  رجعي,واإيجاد  باأثر  العمل 
تع�سفيا,وحمل  للمطرودين 
الت�سامن  وزارة  املحتجني 
 5400 املتدنية  الأجور  م�سوؤولية 
عمال  لفئة  متنح  ال��ت��ي  دي��ن��ار 
قالوا  الجتماعية,والتي  ال�سبكة 
اأنها ل تكفي حتى مل�رصوف يوم 
بقاءهم  ا�ستنكروا  كما  واح��د, 

ال�سفة  بهذه  عديدة  ل�سنوات 
منا�سب  ا�ستفادتهم من من  دون 
ال�سلطات  وطالبوا  دائمة,  عمل 
راأ�سها  وعلى  الباد  يف  العليا 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�ص 
احلكومة  ورئي�ص  تبون  املجيد 
ب�����رصورة  ج���راد,  ال��ع��زي��ز  عبد 
واإن�سافهم  اإل��ي��ه��م  الل��ت��ف��ات 
يف  لق�سيتهم,ليتم  حل  باإيجاد 
املحتجني  ممثليي  اإ�ستقبال  الأخري 
لولية  العام  الأم��ني  طرف  من 
برفع  وع��ده��م  ت��ي��ارت,ال��ذي 

املعنية. ال�سلطات  اإىل  مطالبهم 
بو�رصيط     عبدالقادر 

عمال ال�سبكة الجتماعية بتيارت 
ينتف�سون
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باتريك فيريا ي�سيد مبهارات 
اآدم اأونا�ض

ال�سيني  ميالن،  اإنرت  نادي  رئي�س  تربع 
جلهاز  كمامة  األف  بـ300  زهــاجن،  �ستيفن 
يف  للم�ساهمة  الإيطايل  املدنية  احلماية 
مكافحة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، 
الذي ت�سبب حتى الآن يف م�سرع األف و16 
�سخ�سا يف اإيطاليا واإ�سابة اأكرث من 15 األف 

اآخرين.
اإنرت  "قرر  بيان  يف  النرياتزوري  واأفــاد 
)املوؤ�س�سة  انرتنا�سيونال  و�سانينج  ميالن 
للحماية  التربع  للنادي(  املالكة  ال�سينية 
ومنتجات  طبي  قناع  األف  بـ300  املدنية 
عمليات  يف  للم�ساهمة  طبية  اأخــــرى 

الطوارئ املكافحة لفريو�س كورونا".
اإغالق  على  الإيطالية  احلكومة  واأقدمت 
امل�ستوى  على  واملــتــاجــر  ــال  ــح امل جميع 
الــكــربى  املــتــاجــر  با�ستثناء  ــي،  ــن ــوط ال
مــار�ــس/اآذار   25 يوم  حتى  وال�سيدليات، 

اجلاري.
الإيطايل  ــدوري  ال لعبي  من  عدد  وقــام 
العا�سمة  مل�ست�سفى  ــدم  ــال ب بــالــتــربم 

اليطالية مثل لورنزو اإني�سيني يف نابويل 
وفيدريكو برينارد�سكي يف يوفنتو�س.

من  كــل  اإ�ــســابــة  تبني  بعدما  ــك  ذل ــاء  ج
ومهاجم  روجــاين  دانيلي  اليويف،  مدافع 
�ــســامــبــدوريــا، مــانــولــو جــابــيــاديــنــي، 

بالفريو�س.

الفني  اجلهاز  و�سع  تقرر  هذا  اإثر  وعلى 
ال�سحي  للحجر  فريق  بكل  والالعبني 
باملر�س  اآخرين  اأ�سخا�س  اإ�سابة  خ�سية 
يف  ــداأ  ب والـــذي  بـ)كوفيد19-(  املــعــروف 
دي�سمرب/كانون  اأواخر  بال�سني  النت�سار 

اأول املا�سي.

اليابانية  احلكومة  با�سم  املتحدث  اأكــد 
بالده  اأن  اجلمعة  اليوم  �سوجا  يو�سيهيدي 
عازمة على اإقامة دورة الألعاب الأوملبية 
وح�سب  مــوعــدهــا،  يف   2020 ال�سيفية 
اخلطط، رغم اقرتاح الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب بتاأجيل احلدث الكبري ملدة 
فريو�س  انت�سار  من  خمــاوف  ب�سبب  عام 

كورونا.
اأعــلــم  "اأنا  لل�سحفيني  �ــســوجــا  وقــــال 
وبتعاون  نعمل  لكننا  ترامب  ت�سريحات 
الدولية  الأوملبية  اللجنة  مع  وثيق 
ومع  لالأوملبياد  املنظمة  واللجنة 
الإعــــداد  يف  طــوكــيــو  �سلطات 
)يف  ــاب  ــع الأل دورة  لتنظيم 

املوعد(، وح�سب اخلطط".
اخلمي�س  اأم�س  ترامب  وقال 
منظمي  عــلــى  يــتــعــني  ــــه  اإن
الكبري  الــريــا�ــســي  احلــــدث 
ــوام  اأع اأربــعــة  كل  يقام  ــذي  ال
ملدة  الدورة  تاأجيل  يف  التفكري 
انت�سار  مــن  خمــاوف  و�سط  عــام، 

الدورة  اأن  اإىل  ترامب  واأ�سار  الفريو�س. 
من  اأقيمت  اإذا  خمتلفة  �ستكون  الأوملبية 

دون جمهور.
واأو�سح املتحدث احلكومي ناوكي اأوكادا اأن 
الزعيمني الأمريكي والياباين مل يتحدثا 
خم�سني  ا�ستمر  بينهما  اتــ�ــســال  ــالل  خ
الألعاب  تاأجيل  عن  اجلمعة  اليوم  دقيقة 

اأو اإقامتها من دون جمهور.
بعد  �سحفي  مــوؤمتــر  يف  اأوكــــادا  ــاف  ــس واأ�
قال  الـــوزراء  "رئي�س  الهاتفي  الت�سال 
بكل و�سوح اإننا نريد النت�سار يف املعركة 
�سد كورونا وتنظيم دورة اأوملبية �سيفية 

ناجحة هذا العام".

اأوباديا  الزميبابوي  ال�سحة  وزيــر  طالب 
منتخبه  اإيفاد  ِبعدم  بالده،  حكومة  مويو 
ِب�سبب  اجلزائر،  اإىل  القدم  ِلكرة  الوطني 

تف�ّسي فريو�س “كورونا”.
اجلــزائــري  الــوطــنــي  املنتخب  ويــتــبــارى 
�ساكر”  “م�سطفى  مِبلعب  زميبايوي،  مع 
ِبالبليدة، م�ساء الـ 26 من مار�س احلايل. يف 
اإطار اجلولة الثالثة من ت�سفيات كاأ�س اأمم 

اإفريقيا 2021.
اأوباديا  الزميبابوي  ال�سحة  وزيــر  وقــال 
مويو اإن رحلة منتخب بالده اإىل اجلزائر، 

تف�ّسي  ِب�سبب  ِبــاملــخــاطــر،  حمــفــوف  اأمـــر 
عدم  ل  ُيف�سّ ولذلك  “كورونا”.  فريو�س 

ال�سفر خِلو�س هذه املباراة.
مويو  اأوباديا  الوزير  من  رّد  يف  ذلك  جاء 
الربملان  مــن  ِلــنــواب  �سفوية  اأ�سئلة  على 
الزميبابوي، وكما اأوردته تقارير �سحفية 

حملية، اخلمي�س.
ويف �سياق ذي �سلة، طالبت نقابة الالعبني 
يف زميبابوي من “الكاف”، ِبربجمة مباراة 
الذهاب بني منتخب بالدهم واأ�سبال جمال 
تنظيمها  اأو  �ساغرة،  مِبدرجات  بلما�سي، 

ِببلد حُمايد، اأو تاأجيلها اإىل تاريخ لحق. 
ِب�سبب تف�ّسي فريو�س “كورونا” ِباجلزائر.
لها  بيان  يف  اأعلنت  قد  “الكاف”  وكانت 
اإفريقي  بلد  يوجد  ل  اأنه  الأربعاء،  م�ساء 
درجة  “كورونا”  فريو�س  تف�ّسي  فيه  بلغ 

ال�سديدة”. “اخلطورة 
اأن  اأحمد  اأحمد  الرئي�س  احتــاد  واأ�ــســاف 
من  والّرابعة  الثالثة  اجلولَتني  مقابالت 
ُتلعب   ،2021 اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  ت�سفيات 
ِبح�سور اجلمهور، ويف التواريخ امل�سبوطة 

�سلفا، املُرادف ِلأواخر �سهر مار�س احلايل.

مناف�سات  اإلغاء  قرار  �سي�سكل 
املحتمل،  الإ�ــســبــاين  الــــدوري 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب 
العجوز"،  "القارة  يف  امل�ستجد 
الريا�سية  املنظومة  يف  كارثة 
املتوقع  ومن  الأوروبــي،  بالبلد 
اإىل  اخل�سائر  حجم  ي�سل  اأن 

تقريبًا. يورو  مليون   700
املتوقعة  الأزمـــة  عن  وبعيداً 
لكيفية حتديد بطل الليغا بني 
ريال مدريد وبر�سلونة، اأ�سارت 
الإ�سبانية  "ماركا"  �سحيفة 
نقاًل عن بيانات رابطة الدوري 
املتعلقة  املالية  اخل�سائر  اإىل 
ــث الــتــلــفــزيــوين  ــب بــحــقــوق ال

ومبيعات التذاكر.
يف  املتوقعة  ــــاح  الأرب وكــانــت 
مبيعات  مــن  احلــــايل  ــم  املــو�ــس
ما  ــري  ــاه ــم اجل اإىل  ــر  ــذاك ــت ال
يف  يــورو  مليون   134.4 يقارب 

ماليني  و9.6  الأوىل،  الدرجة 
بطولة  مــنــافــ�ــســات  يف  يــــورو 
اأما بخ�سو�س  الثانية.  الدرجة 
فكانت  الأنــديــة،  ا�ــســرتاكــات 
272 مليون  املنتظرة  الإيرادات 
يف  مليون  و38  الليغا،  يف  يــورو 

الدرجة الثانية.
ــرب  الأك املالية  اخل�سائر  لكن 
كان  حيث  البث،  حقوق  تخ�س 
ــاح  الأرب ت�سل  اأن  املنتظر  من 
يورو  مليون   549 اإىل  ال�سافية 

يف الدرجتني الأوىل والثانية.

وبح�ساب حجم اخل�سائر ب�سكل 
يف  الـــــدوري  ــف  ــوق ت اإذا  ـــام  ع
واجلولة  الليغا،  يف   28 اجلولة 
32 يف الدرجة الثانية، �سيكون 

الإجمايل 678.4 مليون يورو.

مل ت�سلم الريا�سة من تداعيات 
ـــس كــــورونــــا املـــعـــروف  ـــريو� ف
تف�سى  اأن  فبعد  بـ"كوفيد19"، 
العامل،  دول  معظم  يف  املر�س 
الريا�سيني  بــني  يتف�سى  بـــداأ 
وال�سلة  الــقــدم  كــرة  اأنــديــة  يف 
وغريها.   1 فورمول  وريا�سة 
بــطــولت  بــعــ�ــس  تعليق  ـــع  وم
�سالمة  على  حر�سًا  القدم  كرة 
ـــل الــعــامــلــني يف  ــني وك ــب ــالع ال
املو�سم  اأن  يبدو  الريا�سة،  هذه 
الإلغاء  خطر  يواجه  الــكــروي 

ب�سبب ظهور اإ�سابات.

إصابة أودوي العب 
تشيلسي

اأعلن فريق ت�سيل�سي الإنكليزي 
ــــب كــالــوم  ـــة لع ـــاب ـــس عـــن اإ�
هــــاد�ــــســــون-اأودوي بــفــريو�ــس 
اأول  وهـــو  املـُـ�ــســتــجــد،  كــورونــا 
"الربمييريليغ"  مـــن  ـــب  لع
وت�سبب  لــالإ�ــســابــة.  يتعر�س 
يف  الذعر  من  بحالة  الأمر  هذا 
فريق ت�سيل�سي الذي قرر و�سع 
الفريق  ولعبي  اأع�ساء  جميع 
من  خــوفــًا  ال�سحي  احلــجــر  يف 
نتيجة  جديدة  اإ�سابات  ظهور 

اختالط اأودوي مع اجلميع.
واأعلن النادي "اللندين" يف بيان 
ر�سمي عرب موقعه الإلكرتوين: 
لعب  فح�س  نتيجة  "جاءت 
ت�سيل�سي كالوم هاد�سون-اأودوي 
ــا.  ــورون اإيــجــابــيــة لــفــريو�ــس ك
�سيقوم اأفراد من فريق ت�سيل�سي 
قريب  ات�سال  على  كانوا  الذين 
بالالعب يف مبنى فريق الرجال 
مع  يتوافق  مبا  اأنف�سهم  بعزل 
ااإار�سادات ال�سحية احلكومية". 
اأي�سًا:  الر�سمي  البيان  واأ�ــســار 
زمــالء  جميع  ــك  ذل "يت�سمن 
ت�سيل�سي،  فــريــق  يف  اأودوي 
من  ـــدداً  وع التدريبي  اجلــهــاز 

املوظفني".

أرتيتا مدرب أرسنال

مــن  املــــــدربــــــون  يــ�ــســلــم  مل 
اأول  ــا، ورمبـــا  ــورون فــريو�ــس ك
هو  لالإ�سابة  يتعر�س  ــدرب  م
الفني  ــر  ــدي امل اأرتــيــتــا  مــايــكــل 
فرق  واأعــلــن  اأر�ــســنــال.  لفريق 

"املدفعجية" اأن نتيجة الفح�س 
لفريو�س كورونا كانت اإيجابية 
ــا. ومل  ــت ــي ــابــة اأرت ـــد اإ�ــس ــا اأك م
اإعالن  يف  اأر�سنال  فريق  يتاأخر 
حــالــة الـــطـــوارئ بــعــد اإ�ــســابــة 
املركز  اغالق  مت  حيُث  مدربه، 
واأعــلــن  لــنــدن،  يف  التدريبية 
ــس املـــبـــاراة  ــو� نــيــتــه عـــدم خ
الـ30  اجلولة  يف  اإقامتها  املقررة 

من مناف�سات "الربمييريليغ".
ــى الــفــحــو�ــســات  ــل وتــعــلــيــقــًا ع
عرب  اأرتيتا  حتــدث  الإيجابية 
ــال الإلـــكـــرتوين  ــن ــس ــع اأر� ــوق م
ــال  ــالآم ل ــب  ــّي خم "هذا  ــــال:  وق
الختبار  اأجريت  لكنني  حقا 
�ساأعود  بال�سعف.  �سعوري  بعد 
يل  ال�سماح  مبجرد  العمل  اإىل 

بذلك".
ــف فــريــق اأر�ـــســـنـــال يف  ــس ــ� وك
بــيــانــه الــر�ــســمــي عـــرب مــوقــع 
النادي  اأفــراد  "اإن  الإلكرتوين: 
ــى اتــ�ــســال  ــل الـــذيـــن كـــانـــوا ع
�سيعزلون  مــايــكــل  ــع  م قــريــب 
للتوجيهات  طبقا  الآن  اأنف�سهم 
اأن  نتوقع  للحكومة.  ال�سحية 
يــكــون هــنــاك عـــدد كــبــري من 
الأ�سخا�س، مبن يف ذلك الفريق 
الأول بالكامل واجلهاز الفني". 

3 العبين من ليستر 
سيتي

ـــــريز  ـــدان رودج ـــن ـــري ـــــد ب اأك
ثالثة  اأن  �سيتي  لي�سرت  مدرب 

باقي  عــن  عــزلــوا  لعبيه  مــن 
عليهم  ظهرت  اأن  بعد  الفريق 
ـــس فـــريو�ـــس كـــورونـــا.  ـــرا� اأع
"ظهرت  رودجــــــــريز  وقــــــال 
اأعـــرا�ـــس وعـــالمـــات فــريو�ــس 
الالعبني.  بع�س  على  كورونا 
وكخطوة  الإجــــراءات،  اتبعنا 
عن  عزلهم  تقرر  احــرتازيــة، 

املجموعة".
"عزل  رودجــــــريز  ــــاف  واأ�ــــس
اأنف�سهم،  الــثــالثــة  الــالعــبــون 
الأمــر  �سيتطور  كيف  و�سرنى 
الو�سع  املقبلني.  الــيــومــني  يف 
يتعلق بال�سحة ل بكرة القدم. 
خطر  اأي  واأ�سرهم.  بالالعبني 
واأي  ــني  ــب ــالع ال �ــســحــة  ــى  ــل ع
�سخ�س اآخر يجب التعامل معه. 
كرة القدم تتكون من الالعبني 
منهما،  اأي  غاب  اإذا  واجلمهور. 

فلن تكون الأمور طبيعية".
بنجامني ماندي وباولو ديبال

اأعلن فريق مان�س�سرت �سيتي اأنه 
ماندي  بنجامني  ظهريه  و�سع 
اأن  بعد  ــك  وذل �سحي  عــزل  يف 
تبينت اإ�سابة اأحد اأفراد عائلته 
بــفــريو�ــس كـــورونـــا، وحــر�ــســًا 
ال�سحية  التاأكد من حالته  على 
مت  بالفريو�س  اإ�سابته  وعــدم 
اإجراء  بغية  اجلميع  عن  عزله 

الفحو�سات الطبية املطلوبة.
الإيطالية  ال�سحف  ك�سفت  كما 
الأرجنتيني  الــنــجــم  اأن  ــن  ع
بفريو�س  اأ�سيب  ديبال  باولو 
كورونا وجاءت نتيجة الفح�س 
تطلب  الــذي  الأمـــر  اإيجابية، 

�سريعة،  �سحي  ــزل  ع عملية 
الالعب  يكن  مل  اأنــه  خ�سو�سًا 
فريق  من  ُي�ساب  ــذي  ال الأول 
اأن كان دانييلي  يوفنتو�س، بعد 
ورمبا  املُ�سابني،  اأول  ــاين  روغ
الفريو�س  نقل  يف  ال�سبب  كــان 

اإىل الفريق باأكمله.

دراج كولومبي وعضو 
فورموال 1

ـــن الــــــدراج الــكــولــومــبــي  ـــل اأع
ــا )فــريــق  ــريي ــاف ــدو ج ــان ــرن ف
لفح�س  خ�سع  ــه  اأن الإمــــارات( 
اإ�سابته  اأثبت  الإمارات  بطواف 
امل�ستجد،  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــس 
�سحية  حالة  يف  اأنــه  اأكــد  لكنه 
ــا يف  ــريي ــاف ــــال ج جـــيـــدة. وق
)اإن�ستغرام(  عرب  ن�سره  فيديو 
كثرية  �سائعات  هناك  اأن  "اأعلم 
ال�سحية  حالتي  ب�ساأن  انت�سرت 
خ�سعت  لــقــد  بــخــري.  لكنني 
اأثبتت  عديدة  لفحو�سات  هنا 
ــا  ــورون ــس ك ــريو� ــف ــي ب ــت ــاب ــس اإ�
حــالــة  يف  لــكــنــنــي  املــ�ــســتــجــد 

جيدة".
فريق  اأعلن  الإطــار  نف�س  ويف 
�سباقات  يف  امل�سارك  ماكالرين 
1، عــن اإ�ــســابــة اأحــد  فــورمــول 
ــا،  ــورون اأعــ�ــســائــه بــفــريو�ــس ك
يف  امل�ساركة  رفــ�ــس  وبــالــتــايل 
اأ�سرتاليا الذي تاأجل بعد  �سباق 
من  ر�سمي  بــقــرار  ــاًل  ــس اأ� ــك  ذل
الحتاد الدويل لل�سيارات "فيا".

رئي�ض اإنرت يبادر بتربع ملكافحة كورونا

اليابان ترف�ض اقرتاح ترامب وت�سر على تنظيم الأوملبياد يف موعده

وزير ال�سحة الزميبابوي ُيطالب منتخب بالده ِبعدم ال�سفر اإىل اجلزائر

الإ�سباين الدوري  تعليق  خ�سائر  يورو  مليون   700

ر�سميًا... تاأجيل املباريات الأوروبية ب�سبب فريو�ض كوروناكورونا ي�سرب الريا�سة.. اإ�سابة جنوم وتعليق بطولت
اأوروبا،  اأبطال  )دوري  الأوروبيتني  البطولتني  مباريات  تاأجيل  عن  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  اأعلن 
الالعبني  �سالمة  على  وحر�سًا  كبري  ب�سكل  كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب  وذلك  ــي(،  الأوروب الدوري 

والأجهزة الفنية وكل العاملني واملنظمني لهذه املباريات الأوروبية.
واأعلن الحتاد الأوروبي لكرة القدم يف بيان ر�سمي تاأجيل جميع املباريات الأوروبية التي كانت مقررة 
اإقامتها الأ�سبوع املقبل يف بطولتي دوري اأبطال  اأوروبا والدوري الأوروبي، اإذ كان من املقرر لعب املباريات 

يومي الثالثاء والأربعاء يف 17 و18 اآذار/مار�س واخلمي�س 19 منه.
كما دعا الحتاد الأوروبي لكرة القدم 55 ع�سواً من الكرة الأوروبية لجتماع طارئ يوم الثالثاء ملناق�سة 
و�سع  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  كورونا،  فريو�س  انت�سار  ظل  يف  الأوروبية  بالبطولت  املتعلقة  الرتتيبات 

بطولة "يورو 2020" املُهددة بالتاأجيل اأي�سًا.
الإنكليزي  �سيتي  ومان�س�سرت  الإيطايل،  نابويل  مع  الإ�سباين  بر�سلونة  مواجهات  تاأجلت  القرار،  وبهذا 
مع ريال مدريد الإ�سباين، ويوفنتو�س الإيطايل مع ليون الفرن�سي، وبايرن ميونخ الأملاين مع ت�سيل�سي 

الإنكليزي يف اإطار مناف�سات اإياب الدور الثاين من بطولة دوري اأبطال اأوروبا.

اجلزائري،  الدويل  النجم  اأبى 
اأن ينهار حتت  اأونا�س،  اآدم 

الإ�سابة،  �سبح  تاأثري 
يالحقه  ــات  ب الــذي 

املو�سم  بداية  منذ 
نــاديــه  مــع  الأول 
احلايل ني�س، حيث 
ــع  ــرتج ــس ــ� بــــــداأ ي

ف�سيئًا،  �سيئًا  تاألقه 
عليه  عــّلــق  ــا  م وهـــو 

مدربه باتريك فيريا.
ــــــــري يف  ــــرب الأخ ــــت واع

قناة  بــهــا  خــ�ــّس  تــ�ــســريــحــات 
اإ�سافة  ي�سّكل  ــري  ــزائ اجل تــواجــد  اأن  "دازن"، 
موهوب،  لعب  "اأونا�س  وقــال:  لفريقه،  حقيقية 
كما  املــيــدان،  اأر�سية  داخــل  مميزة  نظرة  ولديه 
معنا  تواجده  الأهداف،  وي�سّجل  املراوغات  يبتكر 

ي�سّرنا كثرياً".
املو�سم  يف  الت�سجيل  نق�س  مــن  "عانينا  وتــابــع: 
ب�سم  الفريق  تدعيم  نقرر  جعلنا  ما  وهو  املا�سي، 
دولبريغ  الدمناركي  ــرار  غ على  �سباب،  لعبني 
على  مبدعني  لعبني  اإىل  اإ�سافة  موري�س،  وكلود 

غرار اأونا�س".
هذا  ني�س  نادي  مع  لقاًء   19 اجلزائر  جنم  وخا�س 
من  العدد  نف�س  ــّدم  وق اأهــداف   4 و�سّجل  املو�سم، 
التمريرات احلا�سمة، وهو ما عّلق عليه بطل العامل 
متاأّثر  "اآدم  بقوله:   1998 الفرن�سي  املنتخب  مع 
بالإ�سابة التي تطارده منذ مّدة، وهو ما مل ي�سمح 
له بالتاأّلق اأكرث، لكنه ي�سرتجع قدراته يف الآونة 

الأخرية، نحن �سعداء بذلك".
وانتقل اأونا�س على �سبيل الإعارة من نادي نابويل 
قيمة  دفع  ني�س  على  �سيكون  اإذ  املا�سي،  ال�سيف 
كما  نهائي،  ب�سكل  �سّمه  اأجل  من  يورو  مليون   25
يف  باملائة   30 ن�سبة  من  "البارتينوبي"  �سي�ستفيد 

حال بيعه لناد اآخر.

بن �سبعيني: "ع�ست حلظات 
ل تن�سى مع اخل�سر"

اجلزائري  وجه 
ـــــــــــــــي بـــن  رام
مدافع  �سبعيني، 
بورو�سيا  نـــادي 
خ  با د ن�سنجال مو
ال�سكر  الأملــــاين 
لفريقه ال�سابق، 
ـــــارادو،  نــــادي ب
ــه لول  اأن مــوؤكــدا 
اأكــــادميــــيــــتــــه 

اجلزائر  منتخب  �سفوف  يف  دوليا  لعبا  كــان  ملا 
والدوري الأملاين.

وقال بن �سبعيني يف ت�سريحات �سحفية "ل ميكن 
م�سواري  على  بـــارادو  ــادي  ن ف�سل  اأبــدا  اأنكر  اأن 
لول  اليوم،  واأعيدها  ال�سابق  يف  قلتها  الكروي، 
بالدوري  لعبا  اليوم  كنت  ملا  بــارادو  اأكادميية 

الأملاين اأو يف �سفوف املنتخب".
�سعوبة  ــدا  اأب يجد  مل  اأنــه  �سبعيني  بن  اأكــد  كما 
با�ستثناء  الأملــاين،  الــدوري  اأجــواء  مع  التاأقلم  يف 
الدوري  عن  الكبري  اختالفه  رغم  اللغة،  م�سكلة 

الفرن�سي.
الفرن�سي  الـــدوري  بــني  كبري  "الفرق  ــاف  ــس واأ�
البدين  اجلانب  على  كثريا  نركز  فهنا  ــاين،  والأمل
الكبري،  التكتيكي  وامل�ستوى  الــعــايل،  وال�سغط 

لكنني تاأقلمت ب�سكل جيد يف اأملانيا".
املحاربني  رفقة  تتويجه  اأن  �سبعيني  بن  وك�سف 
ذهنه،  يف  خالدة  ذكرى  �سيبقى  اإفريقيا،  بكاأ�س 
وقال "ع�ست حلظات ل تن�سى مع املنتخب، واأمتنى 

لكل �سخ�س اأن يعي�سها".
املباريات  بكل  وفزنا  كبرية  بطولة  "لعبنا  وختم 
اأ�سعر  اأ�سف لك ما كنت  اأن  تقريبا، لذا ل ميكنني 

به يومها".

بر�سلونة يجمد ن�ساطه 
لأجل غري م�سمى

باري�ض يجمد ن�ساطه.. 
وياأمر لعبيه بالبقاء

 يف املنزل

اأ�سدر نادي بر�سلونة بياًنا ر�سمًيا، ظهر ام�س 
الفريق  اأن�سطة  جتميد  خالله  اأكد  اجلمعة، 

الأول لكرة القدم.
مواجهة  "يف  ر�سمي:  بيان  يف  الــنــادي  ــال  وق
امل�سوؤولني  لتو�سيات  ووفًقا  ال�سحي،  الو�سع 
الطبيني بالنادي، يوقف الفريق الأول لكرة 

القدم ن�ساطه حتى �سدور اأمر جديد".
وظهر رئي�س النادي جو�سيب ماريا بارتوميو 
الفني  اجلهاز  مع  اجتماع  يف  الم�س،  �سباح 
بقيادة كيكي �سيتني والالعبني للحديث عن 

املوقف قبل اإ�سدار القرار الر�سمي.
الر�سمي  ح�سابه  على  بر�سلونة  نادي  واأعلن 
اأن  "تويرت"،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف 
كل الالعبني �سيوا�سلون التدريب يف منازلهم 
من خالل برنامج عمل خا�س وفردي، وذلك 

حتت اإ�سراف مدربي اللياقة البدنية.
اإدارة  جمل�س  اجتماع  تاأجيل  بر�سلونة  واأكد 
 16 النادي، والذي كان مقرًرا له يوم الإثنني 

مار�س / اآذار اجلاري.
ُيذكر اأن الحتاد الإ�سباين لكرة القدم، اأ�سدر 
الأندية  خالله  يو�سي  موؤخًرا،  ر�سمًيا  بياًنا 
بتعليق التدريبات اجلماعية، و�سرورة اتباع 

تعليمات ال�سلطات ال�سحية واحلكومية.

ـــس  ـــ� ـــاري ـــــــرر ب ق
ــان جــريمــان  ــس �

ــي،  ــس ــ� ــرن ــف ال
جميع  اإلغاء 

ــدات  ــوح ال
التدريبية 
لــلــفــريــق، 
ظـــل  يف 

الإجراءات 
الــوقــائــيــة 

ـــــادي  ـــــف ـــــت ل
ــــاء  ــي وب ــس ــ� ــف ت

كورونا.
ليكيب  �سحيفة  واأ�سارت 

اإىل اأنه بعد قرار رابطة الأندية املحرتفة 
النادي  اأعلن  الفرن�سي،  ــدوري  ال بتاأجيل 
غري  ــل  لأج تدريباته  جتميد  الباري�سي 

م�سمى.
طالبت  الباري�سية  الإدارة  اأن  واأ�ــســافــت 
منازلهم  يف  البقاء  بــ�ــســرورة  الــالعــبــني، 

لأ�سباب �سحية.
الفريق  تــدريــبــات  مــقــر  اأن  اإىل  ولــفــتــت 
طالبت  كما  ا،  اأي�سً اإغالقه  مت  الباري�سي 
ال�سباب  فريق  لعبي  جي،  اإ�س  البي  اإدارة 

بعدم مغادرة منازلهم.

يوفنتو�ض يو�سح حقيقة اإ�سابة 
ديبال بكورونا

ر�سميا.. اإيقاف مباريات الدوري 
الإجنليزي

يورو 2020 تقرتب من التاأجيل

اإ�سابة  حقيقة  اجلمعة،  ام�س  اإيطايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
بفريو�س  يوفنتو�س،  نــادي  جنم  ديبال  باولو  الأرجنتيني 

كورونا.
ب�سكل  نفى  يوفنتو�س  فاإن  الإيطالية،  الأنباء  لوكالة  ووفًقا 
ب�ساأن  الأخرية  ال�ساعات  يف  تداولها  مت  التي  ال�سائعة  قاطع، 

اإ�سابة باولو ديبال بفريو�س كورونا.
ثبت  من  فقط  روجاين  دانيللي  اأن  الإيطالية  الوكالة  واأكدت 
اإ�سابته بفريو�س كورونا من �سفوف يوفنتو�س، بينما ديبال 

يف فرتة حجر �سحي مثل باقي لعبي الفريق.
"مرحًبا  موقع تويرت  الر�سمي على  عرب ح�سابه  وكتب ديبال 
طوعًيا،  ومعزول  بخري  اإنني  لكم  التاأكيد  اأردت  باجلميع.. 

�سكًرا لكم جميًعا على الر�سائل واآمل اأن تكونوا بخري".
�سهر  مطلع  حتى  متاًما  متوقف  الإيطايل  ــدوري  ال اأن  يذكر 

اأبريل/ني�سان املقبل، ب�سبب خطر تف�سي فريو�س كورونا.
اأبطال  دوري  بطولتي  اإيقاف  الأوروبـــي،  الحتــاد  اأعلن  كما 

اأوروبا والدوري الأوروبي خالل الأ�سبوع املقبل.

عن  اجلمعة  ام�س  الإعــالن  يف  كورونا  فريو�س  تف�سي  ت�سبب 
ودوري  والت�سامبيون�سيب  الربميريليج  يف  املناف�سات  تعليق 
الدرجة الأوىل والثانية، وعدم خو�س اأي مباريات حتى يوم 

تقدير. اأقل  على  املقبل  اأبريل   3
و�سّدق امل�سوؤولون عن الدوريات الأربع على هذا القرار، وذلك 
هود�سون  وكالوم  اآر�سنال،  مدرب  اأرتيتا،  ميكيل  اإ�سابة  بعد 
 3 اأودوي، لعب ت�سيل�سي بفريو�س كورونا، اإىل جانب تواجد 

لعبني من لي�سرت �سيتي يف العزل ب�سبب اأعرا�س الفريو�س.
"يويفا"  وياأتي ذلك بعدما اأعلن الحتاد الأوروبي لكرة القدم 
يف  املقبل  الأ�سبوع  مباريات  تاأجيل  عن  اجلمعة،  اليوم  �سباح 

دوري اأبطال اأوروبا والدوري الأوروبي.

بطولة  لتاأجيل  "يويفا"  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  يتجه 
يورو 2020، بح�سب تقرير �سحفي فرن�سي.

املحلية  الحتــادات  ممثلي  اخلمي�س  يوم  دعا  قد  يويفا  وكان 
موقف  ملناق�سة  املقبل  الثالثاء  اجتماع  حل�سور  الأوروبية، 

كرة القدم من فريو�س كورونا.
الذي  الــقــرار  ــاإن  ف الفرن�سية،  "ليكيب"  �سحيفة  وبح�سب 
�سيتخذه يويفا هو تعليق دوري الأبطال والدوري الأوروبي، 

وتاأجيل اليورو حتى عام 2021.
هو  املقبل  ال�سيف  اليورو  اإقامة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
يف  الأقرب،  هو  التاأجيل  فاإن  وبالتايل  تعقيًدا،  الأكرث  الأمر 
ت�سفيات  اإقامة  اإمكانية  بخ�سو�س  الروؤية،  و�سوح  عدم  ظل 

البطاقات الأربع الأخرية، يف نهاية مار�س/اآذار اجلاري.
الدويل  الحتــاد  مع  التفاو�س  يتطلب  التاأجيل  قــرار  اأن  اإل 
�سيف  يف  لالأندية  العامل  كاأ�س  لإقامة  يخطط  الذي  )فيفا(، 

.2021
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 
 دائرة بونورة 
 بلدية العطف

مكتب اجلمعيات - رقم : 01/ 2020
و�سل اإ�سهار خا�ض بتا�سي�ض جمعية حملية ذات طابع خريي 

امل�سماة : جمعية ينابيع اخلري   املودعة بتاريـخ: 2019-04-14  رئي�ض اجلمعية: حاج ابراهيم م�سطفى ،  املولود بتاريخ: 05 – 10 
- 1962  بالعطف الكائــن مقــرها: املركز الثقايف �سعيد عبد احلفيظ – العطف  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

دائرة تين زواتين
بلدية أتين زواتين

الرقم الجبائي : 098511079022917

إعالن عن المنح المؤقت لطلب العروض المفتوح رقم: 13 /2019
عنوان المشروع : انجاز سوق للماشية بين زواتين.

             طبقا لنص المادة 65 الفقرة 02 من المرسوم رئاسي رقم 15 - 247 مؤرخ في 2 ذي 
الحجة عام 1436 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 

المرفق العام .
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تين زواتين للمشاركين في طلب العروض المعلن عنه ، 

أنه بعد تحليل وتقييم العروض تم المنح المؤقت لصفقة حسب الجدول أدناه :

إسم المقاولة أو المؤسسة
أجال التنفيذعنوان العمليةورقمها الجبائي

نقطة العرض
التقني

مبلغ العرض
بكل الرسوم

مؤسسة اشغال البناء في 
مختلف مراحله

 - اوالد البكاي لمين
  700001019001260

انجاز سوق 
للماشية 

بتين زواتين

اثنا عشر 
“12 شهر”

 80.5
نقطة

17.499.935.32
دج

بكل الرسوم

المالحظة : عمال بأحكام المادة 82 من المرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 
1436 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
النتائج  على  اإلطالع  أجل  من  التقنية،  المصلحة  إلى  التقرب  اآلخرون  للمتعهدون  يمكن   ، العام 
اليوم األول  إبتداء من  أيام  التقنية والمالية في أجل أقصاه ثالثة )03(  لتقييم عروضهم  المفصلة 

لنشر هذا اإلعالن. 

  ANEP Nْ 2030000411      التحرير 2020/03/14 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

دائرة تين زواتين
بلدية أتين زواتين

الرقم الجبائي : 098511079022917

إعالن عن المنح المؤقت لطلب العروض المفتوح رقم: 12 /2019
عنوان المشروع : إعادة االعتبار لثالثة آبار رعوية وتجهيزها مع انجاز مشارب 

             طبقا لنص المادة 65 الفقرة 02 من المرسوم رئاسي رقم 15 - 247 مؤرخ في 2 ذي 
الحجة عام 1436 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 

المرفق العام .
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تين زواتين للمشاركين في طلب العروض المعلن عنه ، 

أنه بعد تحليل وتقييم العروض تم المنح المؤقت لصفقة حسب الجدول أدناه :

إسم المقاولة أو المؤسسة
أجال التنفيذعنوان العمليةورقمها الجبائي

نقطة العرض
التقني

مبلغ العرض
بكل الرسوم

مؤسسة اشغال البناء في 
مختلف مراحله
منصوري يحي

 199311070002349

إعادة االعتبار 
لثالثة آبار 

رعوية 
وتجهيزها مع 
انجاز مشارب

خمسة 05 
اشهر

 80
نقطة

 14.594.160.00
دج

بكل الرسوم

المالحظة : عمال بأحكام المادة 82 من المرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 
1436 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
النتائج  على  اإلطالع  أجل  من  التقنية،  المصلحة  إلى  التقرب  اآلخرون  للمتعهدون  يمكن   ، العام 
اليوم األول  إبتداء من  أيام  التقنية والمالية في أجل أقصاه ثالثة )03(  لتقييم عروضهم  المفصلة 

لنشر هذا اإلعالن. 

  ANEP Nْ 2030000413      التحرير 2020/03/14 
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اأنــظــار  ال�سبت  ــوم  ــي ال ع�سية  تتجه 
امللعب  �سوب  امل�ستديرة  الكرة  متتبعي 
ورقلة  مبدينة  فــربايــر   24 البلدية 
اأبـــرز  ــني  ب ــن  م ـــد  واح يحت�سن  ـــذي  ال
بني  جتميع  اجلديدة  اجلولة  مباريات 
العنيد  ومناف�سه  ــور،  ث بني  �سباب   ،
يف   ، تقرت  نادي   ، عديدة   موا�سم  منذ 
من  والع�سرين  الرابعة  اجلولة  ــار  اإط
 ، الو�سط  جمموعة  هــواة  الثاين  ق�سم 
الأخطاء  وت�سحيح  للتدارك  الأول 
ــام  اأم وانــهــزامــه  الأخـــري  التنقل  بعد 
مقابل  بهدفني   ، الأخــ�ــســريــة  ـــاد  اإحت
على  ال�سباب  ــّول  ــع وي  ، واحـــد  ــدف  ه
يحافظ  حتى  كاملة  الــنــقــاط  ك�سب 
من  جولة  اآخر  اإىل  الريادة  مركز  على 
اأو  اأ�سبح هدف اجلميع  البطولة بعدما 
الإنفراد باملركز الأول يف حالة �سقوط 
بوفاريك  وداد  املحطة  هذه  يف  رفيقه 
نادي  العنيد  ال�سيف  يطمح   باملقابل   ،
تقرت خالل هذا الداربي التخل�س من 
لزمته  التي  ال�سلبية  النتائج  عقدة 
مرحلة  مباريات  طيلة  الديار  خــارج 
الرتتيب  ت�سلق  موا�سلة  لأجل  العودة  
على  للمحافظة  املقدمة  نحو  وال�سري  

اأمل ال�سعود . 

الغزالن يريدون تعويض 
هزيمة المرحلة األولى 

بني  �سباب  ت�سكيلة  لعبو  اأي�سا  يبحث 
تقرت  نادي  اأمام  الأم�سية  لقاء  من  ثور 
التي  الّذهاب  مرحلة  نتيجة  تعوي�س 
نادي  اجلولة  هذه  يف  ملناف�سهم  عــادت 
واحــد  ــدف  ه مقابل  بثنائية  تــقــرت 
الرتكيز  عــدم  فيها  �ساهمت  بعدما   ،
للت�سجيل  ال�سانحة  الفر�س  وت�سييع 
رغبة  مــن  �سيزيد  ممــا   ، املــرمــى  اأمـــام 
كاملة  النقاط  واإبقاء  املــّرة  هذه  الفوز 

مبيدانهم .  

إذاعة ورقلة الجهوية ستنقل 
لقاء الجارين 

اأن  بها  املوثوق  م�سادرنا  قبل  من  بلغنا 
على  �ستنقل  اجلهوية  ورقــلــة  اإذاعـــة 
مباراة  الــيــوم  اأم�سية  خــالل  اأمــواجــهــا 
تقرت  ونــادي  ثور  بني  �سباب  اجلارين 
امل�ستمعني  مهمة  لت�سهيل  وهـــذا   ،
خ�سو�سا اأن�سار الفريقني ، ب�سبب قرار 
وح�سور  للمالعب  الفرق  اأن�سار  منع 
مبارياتهم فرقهم يف خمتلف املناف�سات 
بني  عــدوى  وقــوع  لتفادي  الر�سمية 
فريو�س  خطر  ظــهــور  بعد  الأنــ�ــســار 
جميع  اأي�سا  يهدد  بــات  ــذي  ال كورينا 
وتاأجيلها  التام  بالتوقف  املناف�سات 

ملوعد اآخر .  

الحكم قبالي سيدير لقاء 
الجارين بني ثور وتقرت 

�سي�سرف  الذي  التحكيم  طاقم  عن  اأما 
بع�س  جــاءت  فقد   ، املــبــاراة  هــذه  عن 
الذي  هو  قبايل  احلكم  الر�سمية  املوقع 
اأن  على  الفريقني  بني  املواجهة  �سيدير 
 ، وزيــراق  اإعــراب  بن  الثنائي  ي�ساعده 
قبل  من  الختيار  عليهما  وقع  بعدما 
الق�سم  ملباريات  احلكام  تعيني  جلنة 
ــواة ،  نــظــرا خلــربتــهــم يف  ــه ــاين ال ــث ال
امليدان وتعيينهم دوما لإدارة  املباريات 
التي  منها  خ�سو�سا  البطولة  يف  القوية 
تكت�سي اأهمية بالغة للمتناف�سني ، وقد 
حملية  مباريات  اإدارة  للثالثي  �سبق 
منا�سبات  يف  ورقــلــة  ــة  ولي فــرق  بــني 
�سابقة �ست�سهل عليهم اإدارة املباراة دون 

حدوث اأي عوائق .  

حقيقة سيغيب وبوعالم اهلل 
وطاشور سيعودان 

بني  �سباب  اجلــاريــن  مــبــاراة  �ست�سهد 
ثور ونادي بلدية تقرت غياب الالعب 
اأحمد  حقيقة  الغزلن  فريق  وهــّداف 
املتمثلة  عليه  امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب 
 ، �سفراوين  بطاقتني  على  ح�سوله  يف 
الثنائي  عودة  املباراة  �ست�سهد  حني  يف 
ال�سابقة  الكروية  املواعيد  يف  املتاألق 

غيابهما  بعد  وطــا�ــســور  اهلل  بــوعــالم 
ب�سببني خمتلفني . 

... ال غيابات في صفوف نادي 
تقرت   

متــامــا  ــس  ــ� ــك وع  ، مــتــ�ــســل  ــاق  ــي ــس � يف 
فاإن  البطولة  من  ال�سابقة  للمباريات 
ال�سفوف  مكتمل  �سيكون  تقرت  نــادي 
يف مواجهة �سباب بني ثور ع�سية اليوم 
اأن  املنتظر  من  فر�سة  وهــي   ، ال�سبت 
تفتح �سهية املدرب بوقره عبد احلق يف 
منا�سبة  يراها  التي  الت�سكيلة  توظيف 
 ، مبيدانهم  ال�سحراء  غـــزلن  لــهــزم 
العنا�سر  جميع  اأبدت  بعدما  خ�سو�سا 

رغبتها يف امل�ساركة يف اللقاء . 

إدارة الرئيس بن حرز اهلل 
تخصص عالوة هامة بلقاء 

بني ثور 

الظروف  من  وبالرغم    ، اآخر  �سياق  يف 
خزينة  بها  متر  التي  ال�سعبة  املالية 
ب�سبب   ، عديدة  موا�سم  ومنذ  النادي 
عدم ح�سولها على م�ساعدات مالية من 
خ�سو�سا  امل�سوؤولة  اجلهات  جميع  قبل 

اأن  اإل   ، الآن  حتى  املحلية  ال�سلطات 
الإدارة بقيادة بن حرز اهلل عبد املالك 
لأجل  جّدا  هامة  عالوة  خ�س�ست  قد 
حتفيز لعبيها اأكرث على ك�سب النقاط 
البطولة  يف  التاألق  وموا�سلة  امليدان  يف 

حتى ال�سعود . 

إدارة غزالن الصحراء ستضخ 
العالوة " كاش " 

اأن  تــدرك  اأنها  ومبــا   ، دومــا  ال�سياق  يف 
هذه  امليدان  يف  كاملة  النقاط  اإفتكاك 
يف  احلـــوار  يح�سن  خ�سم  اأمـــام  املـــّرة 
طويلة  �سنوات  منذ  الداربي  مباريات 
كل  عند  فريقها  اأمــام  عنيدا  ويظهر 
فريقها  واأمــام  الطرفني  جتميع  مباراة 
الرئي�س  اإدارة  وعدت  فقد   ، ومبلعبها 
احل�سة  نهاية   عقب  بلقا�سم  بلخرية 
للقاء  ا�ستعدادا  الأخــرية  التدريبية 
على  جّدا  هامة  عالوة  ب�سخ   مبا�سرة  
لعبيها مبا�سرة بعد ك�سب نقاط اللقاء 
كل  بت�سوية  قامت  بعدما  هذا  يحدث 
من  بت�سويتها  تقم  مل  التي  الــعــالوات 

قبل . 

برقيقة  :" نقاط بني ثور 

تهمنا وعليك الفوز بها 
كاملة  " 

باحلار�س  جمعتنا  ق�سرية  وقفة  يف 
طارق  برقيقة  تقرت  لنادي  املخ�سرم 
لقاء  يف  للم�ساركة  جاهز  اأنــه  اأكــد   ،
حت�سريات  يف  �سارك  بعدما  ثــور  بني 
حتى  الأوىل  احل�سة  ومنذ  الأ�سبوع 
 ": قائال   حتدث  كما   ، الربنامج  نهاية 
لقد تطرقنا لكل الربنامج التح�سريي 
للقاء  جيد  ب�سكل  ح�سرنا  كما  امل�سطر 
الداربي م�ست�سيفنا �سباب اأمام بني ثور 
، اإىل جانب ل اأخفي عليك اأن و�سعيتنا 
جــّدا  ومرتفعة  ال�سماء  يف  املعنوية 
�سجلناها  التي  الرائعة  النتيجة  بعد 
بثالثية  الــفــوز  يف  تتمثل  مبيداننا 
 ، اخل�سنة  خمي�س  اإحتــاد  على  نظيفة 
الإيجابية  العوامل  هذه  يف  �سن�ستثمر 
كل  حلم  يعد  لأنــه  بالفوز  نعود  حتى 
�سنجد  اأنــنــا  �سحيح   ، اأي�سا  اأن�سارنا 
لأن  الفوز  معانقة  يف  كبرية  �سعوبة 
اأ�سحاب الأر�س يريدون هم اأي�سا ك�سب 
النقاط  لكن ندرك ذالك جيدا و�سنفوز 

باللقاء باإذن اهلل  ". 

ماموني  :" لن نفرط في 

نقاط لقاءنا بتقرت بميداننا" 

يف ات�سال هاتفي جمعنا به اأكد الالعب 
التحرير  ليومية  مــامــوين  املخ�سرم 
رفــقــاوؤه   بقية  رفــقــة  اأنـــه  الــريــا�ــســي 
نــادي  ـــام  اأم ــي  ــدارب ال للقاء  ــزون  ــاه ج
تقرت ، كما اأعتربها مهمة جّدا وك�سب 
حتدث  كما  �سروري   من  اأكــرث  نقاطها 
:" قبل احلديث عن  قائال يف درد�سته  
خ�سارة  ن�سينا  اأننا  هلل  احلمد  املباراة 
لتاأثرياتها  وجود  ول  الأخ�سرية  لقاء 
بني الالعبني ، كما نعي�س اأجواء مميزة 
اإ�سعاد  نوا�سل  لأن  جّدا   وم�سجعة  جّدا 
فيها  اأ�ستد  التي  البطولة  يف  اأن�سارنا 
اليوم  ملباراة  بالن�سبة   ، الآن  التناف�س 
اأعتربها عادية وكبقية املباريات التي 
 ، خارجه  حتى  اأو  مبيداننا  لعبناها 
اأجل  من  �سيلعبون  ال�سيوف  اأن  �سحيح 
لديارهم   كامال  بالزاد  والعودة  الفوز 
حتى تبقي حظوظه قائمة يف ال�سعود 
للق�سم الثاين ، لكن من جانبنا ل نريد 
اآخر  حتى  الأوىل  املرتبة  على  التنازل 
�سنفوز  وبالتايل  البطولة  من  جولة 
لأن�سارنا  كاملة  الثالث  النقاط  ونهدي 

الأوفياء  ".
اأحمد اأمني / ع . ج اأحمد   

عادت اخلطوة الرائعة التي قام بها املدرب بن حمدة حممد ال�سالح 
ال�سعود  يف  امل�ساهمة  يف  واملتمثلة  بالبيا�سة  القدم  كــرة  نــادي  مع 
لولية  الولئية  الرابطة  عن  ال�سريف  قبل  ما  الق�سم  من  بالفريق 
ي�سجل  مل  حيث   ، وا�ستحقاق  جدارة  عن  ال�سريف  الق�سم  اإىل  الوادي 
البطولة  يف  لعبها  التي  املباريات  كل  يف  واحــدة  هزمية  ولو  الفريق 
على  بالفائدة  عادت   ، ال�سعود  تاج  معانقة  حتى  وخارجه  مبيدانه 
هذا الأخري الذي تلقى عّدة ات�سالت من قبل بع�س امل�سريين للفرق 
املو�سم  اإىل احل�سول على خدماته يف مناف�سات  املحلية يرغبون فيها 
القادم ، لأنهم يدركون قدراته واأخالقه العالية وح�سن معاملته مع 
اأن ياأخذ املدرب بن  اأي�سا ، ومن املنتظر  اأن�سار النادي  الالعبني وكذا 
حمده فرتة من الوقت لأجل التفكري جيدا يف العرو�س قبل احل�سم 
ناديه  مع  ال�سريف  للق�سم  ال�سعود  ن�سوة  يعي�س  زال  ل  اأنه  خ�سو�سا   ،
البيا�سة وحفل ال�سعود مل يتم تنظيمه بعد من قبل رئي�س املجل�س 
الالعبني  به  وعد  قد  كان  الــذي  البيا�سة  لبلدية  البلدي  ال�سعبي 
الكروي  املو�سم  طيلة  امليدان  يف  املبذول  جمهودهم  بعد  جميلهم  برد 

املنق�سي 2019/2020 . 
  ع . ج اأحمد 

املدير  �سفحة  اإن  اأملا�س،  النا�سر  عبد  اجلزائر،  مولودية  رئي�س  قال 
الفني ال�سابق الفرن�سي برينارد كازوين، طويت ب�سفة نهائية، موؤكًدا 

ا�ستعداده للدفاع عن حقوق الفريق اأمام الفيفا.
ورف�س كازوين يف لقائه مع م�سوؤويل مولودية اجلزائر، ف�سخ عقده 
مع الفريق، واأعلن عزمه اللجوء اإىل الفيفا للح�سول على م�ستحقاته 

حتى نهاية عقده يف يونيو/حزيران 2021.
وك�سف اأملا�س، عن بند يف عقد كازوين ي�سمح لإدارة مولودية اجلزائر 
و3  املتاأخرة  رواتبه  ت�سديد  �سريطة  واحد  جانب  من  عقده  بف�سخ 

رواتب اأخرى كتعوي�س.
واأبدى املا�س، ا�ستعداده للدفاع عن حق مولودية اجلزائر يف حال جلاأ 
كازوين للفيفا، م�سريا اإىل اأن الأخري رف�س الذهاب اإىل مقر الحتاد 

اجلزائري للعبة لدرا�سة ملفه.

احلجل  عــني  ــل  اأم ــاأن  ب التاريخ  �سي�سجل 
كفء  فني  ــار  اإط اإ�ــســراف  حتت  اليد  لكرة 
حقق ثالثية تاريخية يف كرة اليد رجال 
قبل  اأ�سبال  اأ�ساغر  اأطفال  الأ�سناف  لكل 
ختام البطولة بجولتني ت�ساف اإىل ر�سيد 
يتغيب  كــاد  اأن  بعد  احلجيلية  اليد  كــرة 
حت�سريات   ، بحتة  مادية  لأ�سباب  عنها 
وغياب  املالية  املـــوارد  نق�س   ، متذبذبة 
لكن  والتدريبات  الن�ساط  ملمار�سة  قاعة 
النادي  ا�سم  ت�سريف  على  اجلميع  عــزم 
الإ�سرار  اإىل  دفعهم  احلجل   عني  ا�سم  و 
على خو�س مغامرة جديدة بالن�سبة لهذا 
بقية  تعجز  قد  اإجنــاز  ال�ستثنائي  اجليل 
لي�ست  زمانية  حلقبة  حتقيقه  على  الفرق 
الأمل   اأن  العديد  ظن  اإىل  ذهب   ، بالهينة 
 –  2018 اإعادة �سيناريو مو�سم  لن ي�ستطيع 
2019 اأين حقق ثنائية اللقب والكاأ�س لكل 
الأ�سناف بال�سافة اإىل 3 بطولت جهوية 
حتقيق   ، األــقــاب   9 مبجموع  املو�سم  منهيا 
الأ�سناف  لكل  للبطولة  املو�سم  هذا  الأمل 
يحتل  الـــذي  الأكــابــر  فــريــق  انــتــظــار  يف 
4 جولت يوؤكد �سيطرة  الريادة بعد مرور 
الأمل على كرة اليد ولئيا �سيطرة تقنية 

وفنية على باقي فرق البطولة . 

مواهب تبدع ونجوم تتألق 
بحاجة إلى االهتمام والمساندة   

 
احلجل«  عني  »اأمــل  الريا�سي  النادي  نـدد 
مبا  الولئي  الق�سم  يف  والنا�سط  اليد  لكرة 
بات  التي  والالمبالة«  »التهمي�س  اأ�سماه 
عقب   ، ال�سلطات   طــرف  من  لها  يتعر�س 
للنادي  منحت  التي  القليلة  املالية  الإعانة 
على  بح�سوله  املــديــنــة   ي�سرف  ـــذي  وال
لـقـبـا حمليا   23 ، من بني  البطولة والكاأ�س 

وجهويا.
ح�سـب ما جاء على ل�سان مدربه بن حامد  ، 
فاإن نـادي »اأمل عني احلجل« والذي يعترب 
عني  �سرف  الــذي  الوحيد  النادي  مبثابة 
احلجل  والولية ، من خالل النتائج التي 
الوطنية  امل�سابقات  يف  �سواء  عليها  حت�سل 
 23 لـ  ونيلـه  الوطنية   وحتى  اجلهوية  اأو 
وحتوله   ، ووطــنــيــا   وجهويا  حمليا  لقـبا 
خــزان  مبثابة  ــرية  الأخ ال�سنوات  خالل 
بات  بالالعبني،  الولئي  املنتخب  لتمويل 
ب�سبب   ،» والهمال  »التهمي�س  لـ  يتعر�س 
ما  ــو  وه  ، لــه  املمنوحة  املــالــيــة  ــة  ــان الإع
اعتبـره امل�سرفون عليه مبثابة اإجحاف يف 

حقه ، مت�سائلني عن املعايري التي اعتمدت 
املالية ،  اأثناء عملية توزيع تلك الإعانات 
وهو الأمر الذي دفع باملدرب بن حامد اإىل 
التاأكيد على اأن الإعانة املالية التي تلقاها 
موجهة  »حقـرة«  ذاتهـا  حد  يف  هـي  النادي 
لالإدارة والالعبني ، خا�سة واأن امل�ساعدات 
املالية التي وزعت على الأندية الريا�سية 
قدرت بـ 320 مليون �سنتيم  ، وهو ما يطرح 
املعايري  حول  ال�ستفهام  عالمة   ، ح�سبـه 
اإىل  م�سريا  التوزيـع،  اأثنـاء  اعتمدت  التي 
واإبـالغه  الولية  وايل  مبرا�سلة  يهدد  اأنه 
اأن ال�سلطات املحلية مل متنح اعانة تعك�س 
نظيــر  وذلـــك   ، ــادي  ــن ال اجنــــازات  قيمة 
اأطفال   : لالأ�سناف  بالبطولة   تتويجهم 
اأ�ساغر اأ�سبال قبل ختام البطولة بجولتني  
يحتل  الـــذي  الأكــابــر  فــريــق  انــتــظــار  يف 
املرتبة الأوىل بعد مرور اأربع جولت رغم 
ا�ستحداثه فقط لهذا املو�سم ، بن حامد اأكد 
اأن الفريق لن ي�سارك يف البطولة الوطنية 
اىل  متاأهل  هو  ــذي  ال اجلمهورية  وكــاأ�ــس 
اإىل  باملتحدث  اأدى  الــذي  الأمــر   ،16 دوره 
اأجل  من  التدخل  الولية  وايل  منا�سدة 
و�سعيته  من  النادي  اإنقاذ  على  امل�ساعدة 

احلالية.

أمل عين الحجل لكرة اليد 
مدرسة األبطال ونجاحات كبيرة 

لكرة  احلجل  عني  ــل  اأم ــادي  ن ويظل  هــذا 
املحلية  الريا�سية  للعائلة  مفخرة  اليد 
التاألق  اإىل  الطاحمني  لكل  �ساطعة  وقدوة 
الكثرية  املدر�سة  هذه  فاإجنازات  والربوز 
وجـــدارة  كــفــاءة  على  ت�سهد  واملتنوعة 
ــا الــذيــن يــهــوون املــثــابــرة  ــه ــل وجنــــاح اأه
والتحدي ويع�سقون �سعود من�سة التتويج 
وقائعها  �سنع  يف  ي�ساركون  تظاهرة  كل  يف 
الت�سيري  اىل  هــذا  كل  ويرجع  واأحداثها 
يرف�سون  الذين  النادي  مل�سوؤويل  املثايل 
ويفر�سون  العمل  يف  والرتقيع  الفو�سى 
وحتى  الــعــمــل  يف  والنــ�ــســبــاط  ــة  ــدي اجل
لأنــهــم  الب�سيطة  والــقــ�ــســايــا  ــــور  الأم يف 
مرهون  احلقيقي  الــتــفــوق  اأن  ــون  ــدرك ي
�سحيح  نــهــج  بــر�ــســم  �ــســك  ــــى  اأدن بــــدون 
يف  والواقعية  والعقالنية  ال�سدق  اأ�سا�سه 
من  عدد  وار�ساء  القرارات  واتخاذ  التعامل 
الأخالق واملبادئ يف اأخالقيات ريا�سييهم 
املكانة  رغــم  لكن   ، امليدانية  وم�سريتهم 
امل�ستوى  على  الأخ�سر  للفريق  املرموقة 
الولئي اإل  اأنهم مل يحظوا بالتقدير الذي  
مل  حيث   ، وت�سحياتهم  بنتائجهم  يليق 
يخف مدرب الفريق يف ت�سريح لـ " الو�سط 
لمــبــالة  بخ�سو�س  قلقه   " الــريــا�ــســي  
الذي  املتعاظم  بالدور  املحليني  امل�سوؤولني 
 : وقـــال  جمتمع  اي  يف  الــريــا�ــســة  تلعبه 
وجتاهل  الريا�سيني  اجنــازات  تثمني  عدم 
على  �سيق�سي  حتما  الــبــاهــرة  نتائجهم 
على  ويرغمهم    ، وتطلعاتهم  طموحاتهم 
الريا�سة  ممار�سة  عن  النهائي  التوقف 
ف�ساء  جمــرد  نظرهم   يف  �ست�سبح  التي 
يبقى  الأخري  ويف  واجلهد  الوقت  لت�سييع 
النوادي  ابداعات  ملــاذا  مطروحا   ال�سوؤال 
ــدى عــنــد اجلــهــات  ــس ــد � املــجــتــهــدة ل جت
املنا�سبات  التي تكرم فقط نوادي  امل�سوؤولة 

والربامج التافهة .
 اأ . خل�سر . بن يو�سف

�سباب بني ثور ــ نادي تقرت 

بني ثور يبحث عن التدارك ونادي تقرت يوا�سل اللعب لأجل ال�سعود 

نادي كرة القدم بالبيا�سة 

املدرب بن حمده حممد 
ال�سالح حمل اإهتمام عّدة 

فرق حملية 

مولودية اجلزائر يطوي 
�سفحة كازوين

حقق هذا املو�سم ثالثية تاريخية و ح�سد 23 لقبا طيلة م�سريته 

اأمل عني احلجل ..عندما تنت�سر الت�سحية على التجاهل والتقزمي 
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اأ�سرى فل�سطينيون

قراقع عي�سى  بقلم: 
----------------------

كتاب  تتدفق"  حرية  ذاكرة  وحدك,  ل�ست 
الفل�سطينية  الدرا�سات  مركز  عن  �سادر 
الذي  ج��رادات  علي  الأ�سري  لل�سحفي 
�سجون  داخ��ل  عاما   14 من  اكرث  ق�سى 
اأنه  ال�سجن.  يف  يقبع  زال  وما  الحتال 
�سادقة  تاريخية  و�سهادة  توثيقي  ن�ص 
�سجون  يف  الأ���رصى  واقع  عن  وحقيقية 
الحتال من خال جتربة �سخ�سية ناطقة 
والأ�سريات  لاأ�رصى  اجلماعي  الهم  با�سم 
جتمع بني التاريخ ال�سفوي وال�سهادة احلية 
ال�رصائيلية  الرواية  ا�ساليل  مواجهة  يف 
وح�سية  بكل  تتج�سد  والتي  وعن�رصيتها 
اخللفية  اجلبهة  تلك  يف  الق�سبان,  خلف 
التي ت�سمى �ساحات ال�سجون, حيث تدور 
احلرب الطاحنة وال�سامتة لتدمري ان�سانية 
دفاع  �سهادة  هو  الن�ص  ال�سري.  الن�سان 
الأ�رصى وكرامتهم من  ملحمي عن حرية 
�سمري  حماكمة  اىل  حتولت  ذاكرة  خال 
وجرائمه  لاحتال  �سارخة  ان�سانية 
فالن�ص  وا�رصانا,  �سعبنا  بحق  وطغيانه 
رفع ال�سحية اىل مرتبة ال�سمو, ال�سحية 
كدولة  الحتال  دولة  اىل  وت�سري  تتكلم 
والعراف  القيم  كل  تنتهك  القانون  فوق 
تاحق  ال�سحية  والخاقية,  الن�سانية 
املجرمني ال�رصائيليني بقوة ارادتها واميانها 
�سبيلها,  يف  �سحت  التي  الق�سية  بعدالة 
موعد  على  ال�سحية  تن�سى,  ل  ال�سحية 
ل�ست  الدولية.  املحاكم  يف  القتلة  مع 
وحدك هو ن�ص ثقايف اأدبي وجزء من فكر 
بطولت  يك�سف  الفل�سطينية,  املقاومة 
الكبرية  وت�سحياتهم  ال�رصى  وابداعات 
والذين ا�ستطاعوا يف كل الظروف املريعة 
ال�سجن من مقربة اىل مرتا�ص  ان يحولوا 

ال�سجون  لت�سبح   , ومدر�سة  وجامعة 
ا�ستقال  منطقة  املراحل  من  مرحلة  يف 
اأ�سبحنا ن�سكن  ذاتي حمررة, يقول علي: 
فينا.  ي�سكن  ان  له  ن�سمح  ول  ال�سجن 
ق�سايا  عدة  وحدك"  "ل�ست  ن�ص  يتناول 
م�ستمرة  حرب  كجرمية  التعذيب  ابرزها 
يد  على  ال���رصى  لها  يتعر�ص  وممنهجة 
وح�سية  ا�ساليب  ال�رصائيليني,  املحققني 
و�سادية وانتقامية ك�سفها الكاتب يف هذا 
وحو�ص  امام  انني  ادركت  بقوله:  الن�ص 
الكاتب  و�سف  ويتطابق  ب�رص,  هيئة  يف 
كوتلر  ال�رصائيلية  املذيعة  قالته  ما  مع 
 16/2/2019 يوم   13 العربية  القناة  يف 
يف و���س��ف��ه��ا ج��ن��ود الح���ت���ال خ��ال 
مكبلني  وهم  ال�رصى  وتعذيبهم  تنكيلهم 
وحو�ص  اىل  اجلنود  يحول  الحتال  باأن 
ب�رصية. املحققون الذين ميار�سون التعذيب 
جرادات  علي  و�سفهم  التعذيب  اجل  من 
دولة  �سورة  عن  يعربون  الذين  بالهمج 
يف  الغارقة  والبهيمية  الرببرية  الحتال 
العدوانية والفا�سية, تنطبق عليهم نظرية 
للمحقق:  علي  قال  التطور,  يف  داروي��ن 
�سلم  يف  ارتقت  كلما  احلية  الكائنات  ان 
التطور يزداد لديها ا�ستخدام دماغها ويقل 
ان  علي  ويق�سد  لطرافها,  ا�ستخدامها 
بال�رصب  كالبهائم  يت�رصفون  املحققني 
والركل والرف�ص والب�سق وال�ستم واللطم 
والهز, وهذا ما ي�سقط ادعاء ا�رصائيل باأنها 
يف  وح�سارية  ومتطورة  دميقراطية  دولة 
يف  علي  على  م��روا  حمققًا   74 املنطقة. 
اعتقاله,  فرتات  خال  التعذيب  م�سالخ 
ل  التاريخ,  قبل  ما  ع�سور  من  ج��اءوا 
وكانت  احليوانات,  جلود  �سوى  تنق�سهم 
اهدافهم تغيري هوية املعذب من متمرد اىل 
اق�سى  اىل  ال�سحية  اي�سال  خا�سع واىل 
من  وجتريدها  والتذلل  ال�سعف  حالت 

ال�سفة الن�سانية, وعلى مدار 14 عاما يف 
م�سالخ التعذيب كان علي يقول للمحقق: 
مت�ص  ب��اأن  ن�سمح  ل  ال���رصى  نحن  اننا 

كرامتنا حتى لو كلفنا ذلك حياتنا.
لاعتقال  يتعر�ص  وح��دك  ل�ست  كتاب 
علي  ق�سى  ال��ذي  التع�سفي  الداري 
كذلك  ويتعر�ص  عاما,   12 طائلته  حتت 
ويك�سف  القا�رصين  الطفال  لعتقال 
و�سفه  الذي  ال�رصائيلي  الق�ساء  تواطوؤ 
ج��رائ��م  لتغطية  دي��ك��ور  جم���رد  ع��ل��ي 
وانتهاكات الحتال وهذا ما قاله الكاتب 
الحتال  لدولة  القانوين  للم�ست�سار 
اليكيم روبن�ستاين خال زيارته لل�سجن: 
مطاطي  وختم  ديكور  جمرد  ق�ساوؤكم 
ولتزيني  ال�سوداء  �سفحتكم  لتبيي�ص 
ل�ست  القانون. ن�ص  �سعار  جرائمكم حتت 
يربز  انه  توثيقي,  كتاب  من  اكرث  وحدك 
خلف  املواجهة  فل�سفة  املعاناة يف  �سجاعة 
�سهداء  وت�سحيات,  بطولت  الق�سبان, 
من  ال�سرية  احلركة  تاريخ  �سجلها  ودماء 
لعلي:  املحقق  قال  والكرامة,  احلرية  اجل 
اخللف,  اىل  وايديكم  تولدون  العرب  انتم 
احرارا. �سجاعة  امهاتنا  تلدنا  رد علي: بل 
ا�سقطت  وح��دك  ل�ست  ن�ص  يف  املعاناة 
ال�رصائيلي:  باملفهوم  ال�سجن  نظرية 
معنى  للمعاناة  الأمل,  اجتياز  على  القدرة 
بحريتهم  احتفظوا  ف��ال���رصى  وح��ي��اة, 
وظروفه  ال�سجن  اه��وال  رغ��م  الروحية 
مل  التي  الروحية  احلرية  ه��ذه  القا�سية, 
الن�سان  من  �سلبها  ال�سجانون  ي�ستطع 
ابنته  عيني  علي  راأى  لهذا  ال���س��ري, 
ال�سغرية �سجى يف ال�سورة التي و�سلته 
انا احلياة  اىل ال�سجن تتحركان وتقول له: 
انا احلياة, ويف ذات الوقت راأى ال�سجانني 
لي�سوا اكرث من الت ومع�سكرات وبنادق 
وابراج ومنظومات قمع كاأنهم حم�سورين 

يف منازل لاموات.
�سجاعة املعاناة علمت ال�رصى در�سا هاما 
باأن  يف املواجهة يتمثل كما يقول الكاتب 
م�سالخ  اىل  الذهاب  قبل  يبداأ  ال�سمود 
والعقل  الذات  بتح�سني  وذلك  التعذيب, 
والفكري  ال�سيا�سي  بالوعي  والنتماء 
مقاومة  وو�سائل  وباأ�ساليب  والثقايف 
العتقال والتحقيق, هذا الوعي املقاوم هو 
ال�سنوات  كل  مدار  على  ال�رصى  �ساح 
ان�سانيتهم  ع��ن  ال��دف��اع  يف  ال�سابقة 
وا�ساليبه  الحتال  غطر�سة  ومواجهة 
ل�ست  ن�ص  يف  املعاناة  �سجاعة  القمعية. 
وحدك هي �سرية البطال ال�رصى ال�سهداء 
لأنهم  وحدهم  لي�سوا  هم  الذين  الحياء  و 
وم�سرية  والهوية  بالتاريخ  ملت�سقون 
�سعبنا املنا�سل, انها ثقافة احلرية واملقاومة 
التي ميثلها ال�رصى كرموز حلركة التحرر 
الوطني الفل�سطيني, والكاتب هنا ل يعرف 
ال���رصى  هم  وامن��ا  بامل�سجونني  ال���رصى 
الحرار الطليقني يف الن�سان ويف الكون, 
هم �سوت كل مظلوم هب لرفع الظلم, كل 
املطلوب  م�ستعِبد,  على  انتف�ص  م�ستعَبد 
وال�سعي لجل حريتهم واحلفاظ  حمايتهم 
من  والن�سانية  القانونية  مكانتهم  على 
اىل  ي�سعى  الذي  ال�رصائيلي  ال�ستهداف 
ن�سالهم  وجت��رمي  ارهابيني  اىل  حتويلهم 
ل�ست  الطليقة.  روحهم  وقتل  الوطني 
وحدك هو ن�ص قانون ن�سال اجلماعة: حني 
تتاقى الرواح احلاملة ي�سبح حتقيق احللم 
الرواح  تتاقى  وحني  املمكن,  عداد  يف 
العط�سى ينهمر املطر, ل�ست وحدك وانت 
ال�سجني من اجل حرية فل�سطني التي ت�سري 
يف دروب اجللجلة, فمعك كل احلاملني من 
الب�رص بزوال عتمة طالت, معك كل ان�سان 

ي�سيل من وجعه اغنية للفجر.

قراءة يف ن�ض "ل�ست وحدك" لالأ�سري علي جرادات...

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رصى واملحررين, باأن حمكمة 
عوفر الع�سكرية قررت متديد توقيف املعتقل املري�ص 
فجار  بيت  بلدة  من  عامًا(   21( علي طقاطقة  حممد 
ق�ساء بيت حلم, ل� 8 اأيام بذريعة ا�ستكمال التحقيق. 
حاليًا  يقبع  طقاطقة  املعتقل  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
كلوي  ف�سل  من  ويعاين  الرملة",  "�سجن  بعيادة 
وبحاجة اإىل غ�سيل كلى ثاث مرات يف الأ�سبوع, 
وكانت قد عقدت جل�سة التمديد دون ح�سوره نظراً 
لو�سعه ال�سحي ال�سعب. يذكر باأن جنود الحتال 
كانوا قد اعتقلوا ال�ساب طقاقطة قبل حوايل اأ�سبوع, 
على  و�رصبه  عليه  والعتداء  به  التنكيل  وتعمدوا 
بطنه وظهره باأيديهم وب�ساطريهم الع�سكرية, بالرغم 
وو�سعه  بالكلى  مري�ص  الأ�سري  اأن  علمهم  من 

ال�سحي �سيء للغاية.

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

 متديد توقيف املعتقل 
املري�ض حممد طقاطقة 

لـ 8 اأيام

مرحلة خطرية يواجهها الأ�سرى جّراء اإجراءات الت�سييق 
اجلديدة

خطرية  مرحلة  اإن  الأ�سري,  نادي  قال 
الحتال  الأ�رصى يف �سجون  يواجهها 
فر�ص  الإدارة  قرار  بعد  الإ�رصائيلي, 
التع�سفية  الإج�����راءات  م��ن  م��زي��د 
منجزاتهم  و�سحب  عليهم,  والت�سييق 
الن�سال  التي حققوها عرب �سنوات من 
نادي  واأك��د  الطعام.  عن  والإ���رصاب 
اأن  الأربعاء,  اليوم  له,  بيان  الأ�سري يف 
لتطبيق  ا�ستمرار  هي  الإجراءات  هذه 
اأردان"  "جلنة  ب�  ت�سمى  ما  تو�سيات 
الداخلي  الأم��ن  وزي��ر  �سكلها  التي 
اأردان"  "جلعاد  الح��ت��ال  حلكومة 
املنجزات  �سلب  بهدف   ,2018 ع��ام 
على  اأنه  علما  الأ���رصى,  حققها  التي 
حاولت  املا�سية,  ال�سنوات  م��دار 
واقع  فر�ص  الحتال  �سجون  اإدارة 
ال�سلب  عملية  خال  من  عليهم  جديد 
من  متفاوتة  وب��درج��ات  امل�ستمرة, 
الإج���راءات  اأن  وتابع,  لآخ��ر.  �سجن 

التنظيمية  ب�احلياة  مت�ص  اجل��دي��دة 
امل�سرتيات  اأ�سناف  وت�سمل  لاأ�رصى, 
الطعام  وك��م��ي��ة  "الكنتينا",  م��ن 
ومدتها,  الفورة  ومواعيد  ونوعيته, 
الكتب,  وع��دد  العائات,  وزي��ارات 
ولفت  ل��اأ���رصى.  التعليمية  واحل��ي��اة 
بداأت  الحتال  �سجون  اإدارة  اأن  اإىل 
�سهر  منذ  اإجراءاتها  بتطبيق  فعليًا 
خال  م��ن   ,2018 �سبتمرب  اأي��ل��ول/ 
الأ�سريات  ملراقبة  كامريات  تركيب 
اإىل  نقلهم  قبل  "ه�سارون"  �سجن  يف 
فر�ستها  مواجهة  عقب  "الدامون" 
الكتب  من  املئات  و�سحب  الأ�سريات, 
يف  و"نفحة"  "هدارمي"  �سجني  من 
�سجون  اإدارة  اأبلغت  وموؤخرا,  حينه. 
بتنفيذ  ر�سميا,  الأ����رصى  الح��ت��ال 
عدد  بتخفي�ص  تتمثل  جديدة  اإجراءات 
�سبعة,  اإىل  ع�رصة  من  التلفزة  قنوات 
من  اخل��ب��ز  اأرغ��ف��ة  ع��دد  وتخفي�ص 

يف  الواحد  لاأ�سري  اأربعة  اإىل  خم�سة 
املخ�س�سة  الباطات  و�سحب  اليوم, 
الأ�رصى  يعتمد  بحيث  الطعام,  لطهي 
قبل  من  ُيطهى  ال��ذي  الطعام  على 
�سيء  طعام  وهو  اجلنائيني,  ال�سجناء 
ب�سحب  وب��ّل��غ��ت  ك��م��ا  ن��وع��ًا.  ك��م��ًا 
"الكنتينا",  من  الأ�سناف  ع�رصات 
فر�ستها  خا�سة  اإجراءات  ذلك,  و�سبق 
منذ  "عوفر"  �سجن  يف  الأ�رصى  على 
ب�تقلي�ص  ومتثلت  اجلاري,  العام  مطلع 
واللحوم,  بالأغذية  اخلا�ص  امل�رصوف 
وحظر  فقط,  م�سلوقًا  البي�ص  وتقدمي 
وال�سماح  امللونة,  الأغطية  ا�ستخدام 
واعترب  فقط.  ال��واح��د  ال��ل��ون  ب��ذات 
الأ�رصى  نقل  ق�سية  اأن  الأ�سري,  نادي 
�سجن  اإىل  "عوفر"  �سجن  من  الأطفال 
 )36( منذ  ممثليهم  دون  "الدامون" 
يومًا, جزء من التحولت اخلطرية التي 
فر�سها.  الحتال  �سجون  اإدارة  حتاول 

بني  ج��رت  التي  احل���وارات  كل  وم��ع 
اأجل  من  ال�سجون,  واإدارة  الأ���رصى 
ظروف  يف  احتجازهم  ق�سية  ح�سم 
ُت�رصّ  الإدارة  اأن  اإل  وماأ�ساوية,  قا�سية 
من  مزيداً  وتفر�ص  بل  موقفها,  على 
وقال  بحقهم.  القمعية  الإج���راءات 
عمليات  الق�سية  هذه  اإىل  "ُي�ساف 
منذ  وتريتها  ارتفعت  التي  القمع 
متت  م��ا  اإذا  امل��ا���س��ي,  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
�سبقتها,  التي  الأع��وام  مع  مقارنتها 
املمنهجة  التعذيب  لعمليات  اإ�سافة 
بحق  الحتال  �سلطات  كثفتها  التي 
اآب/ �سهر  بعد  وحت��دي��داً  الأ����رصى 
وحتى  املا�سي,  العام  من  اأغ�سط�ص 
مطلع العام اجلاري, وطالت نحو )50( 
اأ�سري  اآلف   5 اأن   اإىل  ُي�سار  اأ�سريا. 
منهم  الحتال,  �سجون  يف  يقبعون 
طفل,  و)200(  اإداري��ًا,  اأ�سرياً   )450(

اأ�سرية.  و)42( 

الأ�سرينور جابر

وتبقى  كاملة,  مدينة  على  حكمه  يق�سم  اأن  ميكن 
املدينة يف ال�سجن

نور  الأ�سري  يق�سي   2003 اأيار  من  ال�ساد�ص  منذ   
يف  مياده  اأعياد  لياليه,  �سباحاته,  اأيامه,  جابر 
بعمليات  القيام  تهمة  اإليه  وجهت  اأن  بعد  ال�سجن, 
كانت  العمليات  اأهم  اأخرى,  لعمليات  والتخطيط 
جندي   12 فيها  قتل  التي  الن�سارى  وادي  عملية 
اإ�رصائيلي من �سمنهم احلاكم الع�سكري يف اخلليل 
ع�رص  اخلام�ص  يف  فاينربغ"  "درور  اللواء  وقتها 
القد�ص,  ل�رصايا  والنتماء   ,2002 ثاين  ت�رصين  من 
الذراع الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سامي, مت احلكم 
وزعت  لو  عامًا,  و34  موؤبداً  ب�17  جابر  نور  على 

على مدينة كاملة لبقيت املدينة يف ال�سجن.
14/08/1973, ويعاين من و�سع �سحي  ولد نور 
حيث  مروعة,  حتقيق  لأ�ساليب  تعر�ص  فقد  خطري, 
ا�ستخدمت "دبا�سة الورق" اأكرث م خم�سني مرة على 
امللح على اجلروح, وال�رصب  ج�سده, يعقبها و�سع 
و�سعه  تدهور  اإىل  اأدى  مما  امل�سابة,  قدمه  على 

ال�سحي.
على  الع�سكرية  الآليات  مئات  اإ�رصائيل  ح�سدت 
الأر�ص, واأ�رصاب من الطائرات العمودية يف اخلليل 
ليلقي القب�ص على نور, ورف�ص ال�ست�سام, لكنه 
اأ�سيب بع�رصة ر�سا�سات قبل القب�ص عليه, لتقدم 

لحقا بحقه لئحة اتهام من 45 �سفحة.
نور الذي يعاين من اأمرا�ص عدة, اإ�سافة اإىل ع�رص 
اإىل  مكانها  حتول  ج�سده,  يف  زالت  ما  ر�سا�سات 
و�سل  حتى  اآملته  وقدم  التعفن,  اأ�سابها  جزيئات 
لتتجنب  برتها  حماولة  اإىل  ال�سجون  ب��اإدارة  الأمر 
تقدمي العاج له, وقد كان العاج الذي يقدمونه له: 

�رصب املاء.
�سقيقته نورة, اأم�ست عامني هي الأخرى يف الأ�رص, 
وزوجة  الأربعة  واأخوتها  وزوجها  اأختها  واعتقلوا 

نور قبل اأن يعتقل, وذلك لل�سغط عليه.
العامل  اأمام  تفتخر  واإ�رصائيل  موؤبداً...  ع�رص  �سبعة 

اأنها من الدول التي األغي فيها حكم الإعدام...

اأخبار فل�سطني

الحتالل يهدم منزل �سرق بيت حلم وم�ستوطنون يهاجمون منازل املواطنني 
جنوب نابل�ض

ه����دم����ت ق�������وات الح����ت����ال 
منطقة  يف  منزل  "الإ�رصائيلي", 
بيت  ����رصق  ال�����رصق��ي��ة,  ال��ب��ادي��ة 
منازل  امل�ستوطنني  وهاجم   , حلم 
عينابو�ص,  ق��ري��ة  يف  امل��واط��ن��ني 

نابل�ص. جنوب 
مقاومة  هيئة  مكتب  مدير  وق��ال 
حلم  بيت  يف  وال�ستيطان  اجل��دار 
الحتال  قوات  باأن   , بريجية  ح�سن 
واحد  منزل مكونا من طابق  هدمت 
مربعا,  مرتا   130 م�ساحته  وتبلغ 
اأبو  ها�سم  ح��ازم  للمواطن  يعود 
م�سرياً  الفردي�ص,  قرية  من  حميميد 
منزل  داهمت  الحتال  ق��وات  ان 
وفت�سته  الفردي�ص  قرية  يف  اآخ��ر 

مبحتوياته. وعبثت 
جنوب  امل��ن��ازل  مداهمة  وب�����س��اأن 
ملف  م�������س���وؤول  ق����ال  ن��اب��ل�����ص 
غ�سان  ال�سفة  �سمال  ال�ستيطان 
"ي�ستهار"  م�ستوطني  اإن  دغل�ص, 
يف  عينابو�ص  قرية  اإىل  ت�سللوا 
وا�ستهدفوا  الأوىل,  الفجر  �ساعات 
للمواطنني  يعودان  منزلني  باحلجارة 
ال�سقور,  و�سكري  حمد  اأمني  عواد 

نوافذهما. حتطيم  اإىل  اأدى  ما 
ا�ستهدفوا  امل�ستوطنني  اأن  واأ�ساف 
نبيل  هاين  املواطن  مركبة  اأي�سا 

نوافذها. وحطموا 
اأن  دغل�ص  اأكد  ذاته,  ال�سياق  ويف 
قيد  منزل  ا�ستهدفوا  امل�ستوطنني 

بلدة  من  ال�رصقية  اجلهة  يف  الإن�ساء 
ام�ص,  اأول  نابل�ص  جنوب  بورين 

مكليته  وتعود  منه,  اأجزاء  وهدموا 
من�سور. منت�رص  للمواطن 
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كوريا ال�سمالية تفرج عن 70 اأجنبيا من احلجر 
ال�سحي

قراءة/ حممد علي
------------------ 

ن��ب��اء امل��رك��زي��ة  وذك���رت وك��ال��ة الأ
ال�سلطات  اأن  ال�سمالية,  الكورية 
عن  ال�سحي  احلجر  رفعت  ال�سحية 
زاروا  ال��ذي��ن  ومواطنيها  الأج��ان��ب 

معهم. واملتوا�سلني  موؤخرا,  اخلارج 
 6 يوم  اأعلنت  اأن  يانغ  لبيونغ  و�سبق 
اأجنبيا   221 �رصاح  اإطاق  عن  مار�ص 

ال�سحي. احلجر  بعد 
ال�سمالية  الكورية  لاأخبار  ووفقا 
مت  م��ار���ص,   13 ي��وم  حتى  املن�سورة 
من  يقرب  عما  ال�سحي  احلجر  رفع 

.380 اإجمايل  من  اأجنبيا   290
ال�سلطات  ب��اأن  ال��وك��ال��ة  و���رصح��ت 
 1,710 عن  احلجر  رفعت  ال�سحية 
�سخ�سا   990 فيهم  مبن  اأ�سخا�ص, 
بيونغ  قليمي  اإ يف  �سخ�سا  و720 
مما  اجلنوبي,  اآن  وبيونغ  ال�سمايل  اآن 
اإىل  �رصاحهم  املطلق  ع��دد  يرفع  قد 
اإجمايل  من   57% اأي  �سخ�ص   5,600
احلجر  حتت  املو�سوعني  الأ�سخا�ص 

. ل�سحي ا
عن  ال�سمالية  كوريا  تبلغ  مل  وفيما 
كورونا,  بفريو�ص  موؤكدة  اإ�سابة  اأي 
ن�سبيا  �رصيعة  جهودا  تبذل  نها  اأ اإل 
و�سط  كورونا  فريو�ص  من  للوقاية 
نها  اأ حيث  العامل,  يف  الفريو�ص  تف�سي 
لت�ساركها  نظرا  للخطر  عر�سة  اأكرث 
ي�سهل  مما  ال�سني  مع  الطويلة  احلدود 
م��دادات  الإ اإىل  وافتقارها  اخرتاقها 
لت�سخي�ص  الازمة  واملرافق  الطبية 
العقوبات  ب�سبب  امل�سابني  وع��اج 

عليها. املفرو�سة  الأمريكية 
بكورونا يف  الإ�سابات  ارتفاع 

20 حالة اإىل  كرد�ستان العراق 
منطقة  يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
عن  اجل��م��ع��ة,  ال���ع���راق,  ك��رد���س��ت��ان 
بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  حالة  ت�سجيل 
حالة   20 اإىل  العدد  لريتفع  كورونا 
وقالت  املنطقة.   يف  موؤكدة  اإ�سابة 
اعام  و�سائل  ن�رصته  بيان  يف  الوزارة 
�ُسجلت  اجلديدة  الإ�سابة  اإن  كردية, 
من  يبلغ  لرجل  وت��ع��ود  ارب��ي��ل,  يف 
اأعداد  بذلك  وترتفع  عامًا.   45 العمر 
كرد�ستان  منطقة  يف  الإ���س��اب��ات 
وفاة  وحالة  حالة,   20 اىل  ال��ع��راق 

واحدة.
جديدة  اإ�سابات   4 ت�سجيل 

بفل�سطني حلم  بيت  يف  بـ'كورونا' 
اأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة 

اأم�ص  ملحم  ابراهيم  الفل�سطينية 
اإ�سابات   4 ت�سجيل  مت  ن��ه  اأ اجلمعة 
حلم.   ببيت  كورونا  بفايرو�ص  جديدة 
امل�سابني  عدد  بان  املتحدث  وا�ساف 
 ٣٥ اإىل  ارت��ف��ع  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
ا�سابات   4 ت�سجيل  بعد  ا���س��اب��ة 

حلم. بيت  يف  جديدة 
رئي�ض وزراء رومانيا ووزير 
ال�سحي  احلجر  يف  نرويجي 

كورونا ب�سبب 
يخ�سع  رومانيا  وزراء  رئي�ص  خ�سع 
ات�ساله  بعد  ال�سحي  للحجر  نف�سه 
بفريو�ص  اإ�سابته  ت��اأك��د  ب�سخ�ص 
املتعلقة  الأخ��ب��ار  وب�ساأن  ك��ورون��ا  
يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  بكورونا, 
الإ�سابات  عدد  ارتفاع  عن  اإ�ستونيا 
اأكد  كما   41 اإىل  كورونا  بفريو�ص 
وزي��رة  و�سع  الرنويجية  اخلارجية 
وقالت  ال�سحي.  احلجر  يف  اخلارجية 
اإن  الدمنارك  يف  ال�سحية  ال�سلطات 
كورونا  بفريو�ص  الإ���س��اب��ات  ع��دد 

.  785 اإىل  ارتفعت 
فريو�ض  ب�ساأن  اأمريكي  طبيب 
�سوءا' يزداد  'الو�سع  كورونا: 

فاوت�سي,  ن��ت��وين  اأ ال��دك��ت��ور  ت��وق��ع 
والأمرا�ص  احل�سا�سية  معهد  رئي�ص 
الوطني  للمعهد  ال��ت��اب��ع  امل��ع��دي��ة 
فريو�ص  م��ع  الو�سع  اأن  لل�سحة, 
�سيزداد  املتحدة  الوليات  يف  كورونا 
كثريا.   امل�سابني  عدد  و�سريتفع  �سوءا 
املتحدة  ال���ولي���ات  ت��واج��ه  وق���ال, 
ننا  اأ "اأعتقد  ف��ع��ا,  ج��دي��ة  م�سكلة 
يزداد  و�سوف  عديدة  حالت  �سرنى 
�سار  واأ فاأكرث".  اأكرث  �سوءا  الو�سع 
يجب  ن��ه  اأ اإىل  فاوت�سي,  ال��دك��ت��ور 
وت��داب��ري  اإج����راءات  على  الع��ت��م��اد 

القريبة  الأ�سهر  خال  العامة  ال�سحة 
تف�سي  "احتواء  اأج��ل  م��ن  املقبلة, 
اأي  يظهر  ل��ن  واأ���س��اف,  املر�ص". 
خال  كورونا  لفريو�ص  م�ساد  لقاح 
هذا  مثل  ابتكار  لأن  القريبة,  الأ�سهر 

ال�سنة. ون�سف  �سنة  يتطلب  اللقاح 
قرغيز�ستان  يهاجم  كورونا 

وكازاخ�ستان! 
منع  قرغيز�ستان  حكومة  ق���ررت 
ملانيا  واأ فرن�سا  من  امل�سافرين  دخول 
كورونا.   فريو�ص  ب�سبب  �سبانيا  واإ
يف  ال�����س��ح��ة  وزارة  اع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
اأول  ت�����س��ج��ي��ل  ع��ن  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  اإ���س��اب��ة  حالتي 
ه��ذا  مل��ان��ي��ا.  اأ م��ن  ق��دم��ا  ل�سخ�سني 
با�سم  امل��ت��ح��دث  فيه  ق��ال  وق��ت  يف 
جيان,  يل  ت�ساو  ال�سينية  احلكومة 
ي��وم  »ت���وي���رت«,  ع��ل��ى  ح�����س��اب��ه  يف 
رمبا  الأمريكي  اجلي�ص  اإن  »اخلمي�ص«, 
مدينة  اإىل  »كورونا«  فريو�ص  جلب 
الأكرث  كانت  التي  ال�سينية  ووه��ان 
جيان,  وكتب  التف�سي.  ب�سبب  ت�رصراً 
ن��ب��اء:  ل��اأ »روي���رتز«  وك��ال��ة  ح�سب 
ال��ولي��ات  امل��ر���ص يف  ظ��ه��ر  »م��ت��ى 
امل��ت��ح��دة؟ ك��م ع���دد ال��ن��ا���ص ال��ذي��ن 
امل�ست�سفيات؟  اأ�سماء  ما  اأُ�سيبوا؟ 
الوباء  الأم��ريك��ي  اجلي�ص  جلب  رمب��ا 
اأعلنوا  بال�سفافية!  حتلوا  ووهان,  اإىل 
بتف�سري«.  لنا  مدينة  اأمريكا  بياناتكم! 
اخلارجية  با�سم  املتحدث  �رصح  كما 
عن  ال  ال�سوؤ  : اجلمعة  اليوم  ال�سينية 
علمي  �ساأن  كورونا  فريو�ص  م�سدر 
وجهات  له  ال��دويل  املجتمع   : وق��ال 
الفريو�ص.  م�سدر  ب�ساأن  اأخرى  نظر 
يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اأوروب��ي��ا 
الإ�سابات  عدد  ارتفاع  عن  اإ�ستونيا 

.41 اإىل  كورونا  بفريو�ص 

األف امريكي   100 اإ�سابة 
اأوهايو  بكورونا يف ولية 

اله�سيم  يف  ك��ال��ن��ار  ي��زح��ف  وب���اء 
الدولية  الأنظار  اأن  بيد  العامل,  يف 
ت��وج��ه��ت ب�����رصع��ة ن��ح��و ال��ولي��ات 
فيها  اأعلن  التي  الأمريكية  املتحدة 
تقديرات  ان  اأوه��اي��و  ولي��ة  ح��اك��م 
نحو  اأن  اإىل  ت�سري  ال�سحة  دارة  اإ
واح���د ب��امل��ئ��ة م��ن ���س��ك��ان ال��ولي��ة 
يعني  مما  كورونا,  فريو�ص  يحملون 
�سخ�ص؛  ل��ف  اأ مئة  من  اأك��رث  اإ�سابة 
المريكيني  �سدم  املفاجئ,  الرقم  هذا 
ترامب  دونالد  الرئي�ص  نهم  طماأ الذي 
م�سكلة  واع��ت��ربه  بالوباء  م�ستخفا 
المر  لباده؛  بالن�سبة  للغاية  �سغرية 
التي  ال�سوات  من  مزيد  رفع  الذي 
�سحة  خرباء  واتهم  بالكذب,  اتهمته 
بالتقاع�ص  ال�سلطات  اأم��ريك��ي��ون 
مر�سحا  اما  الأزمة؛  �ساأن  من  والتقليل 
جو  املحتمان,  الدميقرطيان  الرئا�سة 
ف�سل  فاأكدا  �ساندرز,  وبريين  بايدن 

كفاءته. وعدم  ترامب 
ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ص  نائب  وقال 
حيال  دارة  الإ بايدن:"اإخفاق  ج��و 
ف�سل  ن��ه  اإ ه��ائ��ل,  ام��ٌر  الخ��ت��ب��ارات 
ّن  اإ والتنفيذ.  والتوجيه  الإع��داد  يف 
"فريو�ص  ّن��ه  ب��اأ كوفيد19-  و�سف 
القرارات  م�سوؤولية  ميحو  ل  اأجنبّي" 
دارة  اإ الآن  حّتى  اّتخذتها  التي  ال�سيئة 

ترامب".
ال��ع��ا���س��ف��ة ال��ت��ي ���رصب��ت ال��داخ��ل 
���س��اع��ة  اإ اإىل  اأدت  م����ريك����ي؛  الأ
احلياة,  مناحي  جميع  يف  ال�سطراب 
وت��ه��اف��ت امل��واط��ن��ني ع��ل��ى امل��راك��ز 
نق�سًا  تعاين  ب��داأت  التي  التجارية 
اإغاق  مع  يرتافق  الغذائية,  املواد  يف 
التعليمية  للموؤ�س�سات  النطاق  وا�سع 

دية. والقت�سا
ا�سابع  وجهة  التي  ال�سني  يف  ام��ا 
بنقل  الم��ري��ك��ي��ني  اىل  الت���ه���ام 
فقد  ووه���ان,  مدينة  اىل  الفريو�ص 
تناق�ص  مع  تقريبا  الوباء  احتواء  مت 
حيث  وال��وف��ي��ات؛  الإ���س��اب��ات  ع��دد 
فقط  ا�سابات  ثماين  ال�سني  �سجل 
ويف  ال�سابق.  اليوم  عن  انخفا�سا 
عن  يزيد  ما  �ُسجل  اجلنوبية  كوريا 
لريتفع  جديدة  ا�سابة  وع�رصة  مئة 
من  يقرب  م��ا  اىل  الج��م��ايل  ال��ع��دد 
غانا  واأك���دت  ح��ال��ة.  الف  ثمانية 
اإ�سابة  ح��الت  ت�سجيل  واجل��اب��ون 
بفريو�ص  منهما  ك��ل  ل��دى  واح���دة 

. كورونا

تف�سي  ملنع  ال�سحي  للحجر  اإخ�ساعهم  بعد  اأجنبيا   70 حوايل  �سراح  اأطلقت  اأنها  اجلمعة،  اأم�ض  ال�سمالية  كوريا  اأعلنت 
)كوفيد19-(.  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 

الكويت  يف  املركزيان  البنكان  اأعلن 
اإجراءات  اتخاذهما  عن  وال�سعودية 
كورونا,  فريو�ص  انت�سار  ملكافحة 
الأوراق  وت��ع��ق��ي��م  ع���زل  م��ن��ه��ا 
الكويتي  املركزي  وقال  النقدية.  
نه  اإ "تويرت"  يف  �سفحته  خال  من 
ل�سامة  وقائية  اإج���راءات  يتخذ 
بداية  منذ  النقد  اأوراق  م�ستخدمي 
يتم  نه  اأ اإىل  �سار  واأ كورونا,  ظهور 
والفرز  العد  واأجهزة  اخلزنة  تعقيم 
والت�سليم  ال���س��ت��ام  وم��ن��اط��ق 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م�ستمر.  ب�سكل 
النقدية  الأوراق  ع��زل  يتم  ن���ه  اأ
�سابيع  اأ  4 ملدة  املركزي  اإىل  الواردة 
من  خلوها  ل�سمان  ق���ل  الأ على 
الفرتة  انق�ساء  وبعد  الفريو�سات, 
موؤ�س�سة  ما  اأ جديد.  من  �سخها  يتم 
تقوم  نها  اإ فقالت  ال�سعودية  النقد 
ال�سعودية  العمات  جميع  بعزل 

من  ���س�����س��ة  امل��وؤ ل��ف��روع  ال����واردة 
البنوك  طريق  عن  اململكة  خ��ارج 
ك��اإج��راء  م���وال,  الأ نقل  و���رصك��ات 
نقلته  ملا  وفقا  واح���رتازي,  وقائي 
ل��ك��رتون��ي��ة.  الإ "�سبق"  �سحيفة 
تدابري  اتباع  اإىل  املوؤ�س�سة  ودعت 
مع  التعامل  يف  ال�سخ�سية  النظافة 
نواعها,  اأ باختاف  العنا�رص  جميع 
ن��ه��ا ت��ق��وم ب��امل��ت��اب��ع��ة  واأك�����دت اأ
املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق 
الوقائية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ 
اأو  العملة  مع  للتعامل  والحرتازية 

الأخرى. الدفع  و�سائل 
عدد  ف��اإن  البيانات  لأح��دث  ووفقا 
يف  ال��ق��ات��ل  ب��ال��ف��ريو���ص  امل�سابني 
اململكة  يف  م��ا  اأ  ,80 بلغ  الكويت 
حالة.  62 اإىل  امل�سابني  عدد  فو�سل 
ق/د

�سنغافورة  �سلطات  اأع��ل��ن��ت 
و  اأ دخول  �ستمنع  نها  اأ اجلمعة, 
يف  كانوا  الذين  الزائرين  توقف 
اأو  �سبانيا  اإ و  اأ فرن�سا  اأو  اإيطاليا 
يوما  ع�رص  الأربعة  خال  ملانيا  اأ
ال�سحة,  املا�سية.  وقالت وزارة 
من  اعتبارا  �سيطبق  املنع  هذا  اإن 
امل�ساعي  اإط��ار  يف  الثنني  يوم 
فريو�ص  انت�سار  على  لل�سيطرة 
�سلطات  ون�سحت  ك��ورون��ا. 
ي�����س��ا رع��اي��اه��ا  ���س��ن��غ��اف��ورة اأ
ال�����رصورة  لغري  ال�سفر  بعدم 
نها  اأ م�سيفة  الأربع,  الدول  اإىل 
بواخر  اأي  ر�سو  فورا  �ستوقف 
�سنغافورة,  وتفر�ص  �سياحية. 
نحو  الآن  حتى  �سجلت  التي 
بكورونا,  اإ�سابة  حالة   190
الوافدين  على  م�سابهة  قيودا 
اجلنوبية  وك��وري��ا  ي���ران  اإ م��ن 

ل�سني. وا
وزي��ر  اأع��ل��ن   , ال�����س��ي��اق  يف 
يوج�ص  ال��ن��ي��ب��ايل  ال�����س��ي��اح��ة 
اأغلقت  ب���اده  اأن  ب��ه��ات��اري, 
مرتفعات  من  لها  التابع  اجلزء 
جبل  ذل��ك  يف  مب��ا  الهيماليا, 
الت�سلق  مو�سم  خال  يفر�ست  اإ

من  خم����اوف  ب�����س��ب��ب  احل����ايل 
وقال  كورونا.  فريو�ص  انت�سار 
ن��ه  ب��ه��ات��اري ال��ي��وم اجل��م��ع��ة, اإ
جميع  ت�سلق  بعثات  تعليق  جرى 
مار�ص  بني  الربيع  ملو�سم  القمم 
وقائي  تدبري  نه  اأ موؤكدا  ومايو, 
نيبال  واأعلنت  كورونا.  ملكافحة 
موؤكدة  واح��دة  حالة  اكت�ساف 
يدر�ص  لطالب  كورونا  بفريو�ص 
للوطن  زيارته  خال  ال�سني  يف 
فح�سهم.  مت  �سخ�سا   450 بني 
الت�سلق  بعثات  تعليق  ثر  ويوؤ
من  امل��ئ��ات  ع��ل��ى  ن��ي��ب��ال  يف 
الذين  الأجانب  اجلبال  مت�سلقي 
الربيع  ملو�سم  ي�ستعدون  كانوا 
الطق�ص  ف��رتة  م��ن  لا�ستفادة 
�سديد  �ستاء  نهاية  بني  املعتدل 
ال��ذي  املطر  ومو�سم  ال���ربودة 

يونيو. يف  يبداأ 
اأعلى  من  ثمانية  نيبال  وت�سم 
جبل  ومنها  العامل,  يف  جبا   14
ر�سوم  على  وحت�سل  يفر�ست  اإ
دولر  مليارات  اأربعة  تتجاوز 
اأع��ل��ى  ت�سلق  م��ق��اب��ل  �سنويا 

اجلبال. من  وغريها  قممها 
ق/د

ق���ال رج���ل الأع���م���ال امل��ل��ي��اردي��ر 
اأن  قرر  نه  اإ هام,  هارولد  الأمريكي 
حتقيقا  �سناعية,  جمموعة  مع  يفتح 
“غري  اإغراقها  ب�ساأن  ال�سعودية  �سد 
ما  اخلام,  بالنفط  لل�سوق  القانوين” 
يف  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص  اإىل  اأدى 

الأ�سبوع.  هذا  من  �سابق  وقت 
الطاقة  �رصكة  موؤ�س�ص  واأ���س��اف 
ك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ري�����س��ور���ز, يف 
انه  بلومبريغ,  تلفزيون  مع  مقابلة 
التجارة  وزارة  اإىل  �سكوى  �سيقدم 
 20 اأمامها  �سيكون  التي  الأمريكية 
يوما  و60  ال�سكوى,  لقبول  يوما 

فيها. للبت 
باإغراق  الريا�ص  قيام  اإن  هام  وقال 
احل�سول  بنّية  اخلام  بالنفط  ال�سوق 
اأمر  ال�سوق,  يف  اأك��رب  ح�سة  على 
اإمكانية  اىل  م�سريا  قانوين.  غري 
جميع  ع��ل��ى  ت��ع��وي�����س��ات  ف��ر���ص 
الوليات  اإىل  ال�سعودية  الواردات 
باإغراق  دانتهم  اإ ثبتت  ذا  “اإ املتحدة 
الآن,  نعتقد  كما  بالنفط,  اأ�سواق 

مذنبون”. نهم  اأ الوا�سح  فمن 

امل��ج��م��وع��ة  اأن  ه����ام  واأ�����س����اف 
مل  نه  واأ لوحدها,  تعمل  ال�سناعية 
ترامب  دون��ال��د  للرئي�ص  يتحدث 
غري  م�ست�سارا  ع��م��ل  ن���ه  اأ رغ���م 
�سيا�سة  جم��ال  يف  ل��دي��ه  ر�سمي 

قة. لطا ا
م��ري��ك��ي  ث��ر ق��ط��اع ال��ط��اق��ة الأ وت��اأ
زي��ادة  ورو�سيا  ال�سعودية  بقرار 
اإىل  اأدت  اأ�سعار  حرب  يف  نتاج  الإ
 30 اإىل  النفط  �سعر  انخفا�ص 
مل  م�ستوى  وهو  للربميل,  دولرا 

�سنوات. اأربع  منذ  ي�سهده 
وك���ان���ت رو���س��ي��ا ق���د رف�����س��ت 
على  املوافقة  املا�سي  ���س��ب��وع  الأ
جمموعة  مع  النفط  نتاج  اإ خف�ص 
ال�سعودية  ليه  اإ دعت  الذي  اأوب��ك, 
ال�سهر,  هذا  فيينا  يف  اجتماع  خال 
مليون   1,5 مبقدار  اإ�سايف  بخف�ص 
الكبري  ال��رتاج��ع  مل��واج��ه��ة  برميل 
انت�سار  خلفية  على  الأ�سعار  يف 

امل�ستجد. كورونا  فريو�ص 
ق/د

اغتيال  على  وا�سنطن  ق��دام  اإ مع 
قا�سم  اجل��رنال  القد�ص  فيلق  قائد 
احل�سد  اأرك���ان  ورئي�ص  �سليماين 
مهدي  ب���ي  اأ ال��ع��راق��ي  ال�سعبي 
قواعد  اأن  كثريون  ظ��ّن  املهند�ص, 
القرار  واأن  تغريت,  قد  ال�ستباك 
تلقي  م��ن  ان��ت��ق��ل  ق��د  م���ريك���ي  الأ

توجيهها..  اإىل  ال�رصبات 
اللبنانية  البناء  �سحيفة  وكتبت 
وا�سنطن  موقف  حول  مقال  اأم�ص 
حتريرها  رئي�ص  بقلم  املنطقة  يف 
جاء  عندما  فيه:  جاء  قنديل  نا�رص 
قاعدة  با�ستهداف  ي���راين  الإ ال��رد 
تها,  من�ساآ وت��دم��ري  ���س��د  الأ ع��ني 
رغم  ال��رد  ع��ن  وا�سنطن  امتنعت 
عدداً  �ست�ستهدف  نها  باأ هددت  نها  اأ
هدفًا   22 ب�  الأمريكي  الرئي�ص  حدده 
قال  وفيما  ثقافية,  ه���داف  اأ بينها 

هو  الرد  عدم  �سبب  اإن  يرانيون  الإ
باأن  الأمريكي  تبلغها  التي  املعادلة 
�سيعني  يرانية  اإ اأهداف  على  رد  اأي 
يرانية  اإ ل�رصبة  بيب  اأ تل  تعري�ص 
اخلريطة,  عن  باإزالتها  تهّدد  قا�سية 
نغمة  اإىل  الأم��ريك��ي��ون  ع��اد  بينما 
اعرتافهم  رغ��م  قتلى,  وق��وع  ع��دم 
ب��ع�����رصات امل�����س��اب��ني ب��الرجت��اج 

لحقًا. الدماغي 
ا���س��ت��ه��داف ق��اع��دة اأم��ريك��ي��ة يف 
اأمريكيني  قتلى  و�سقوط  ال��ع��راق 
من  الأول  ه��و  ر���س��م��ي  ب��اع��رتاف 
الأمريكية  القيادة  يحرج  الذي  نوعه 
�سبق  وقد  للرّد.  معادلتها  بتكذيب 
الأ�سد  عني  قاعدة  ق�سف  بعد  القول 
الأمريكية  للقوات  ا�ستهداف  اأي  اأن 
�سريتب  يران  اإ حلفاء  من  العراق  يف 

. نف�سها.  يران  اإ على  اأمريكيًا  رداً 

التي  الأم��ريك��ي��ة  امل��واق��ف  وك��ان��ت 
واهتمام  تتبع  مو�سع  �ستعقبه 
مل��ع��رف��ة ال���ق���رار ال���س��رتات��ي��ج��ي 
ي��ران  ف��اإ امل��ن��ط��ق��ة,  يف  م���ريك���ي  الأ
كورونا  فريو�ص  مبتابعة  املنهمكة 
ال�سعف,  ���س��دي��دة  اأم��ريك��ا  بنظر 
منوذجيًا  هدفًا  متثل  نها  اأ ويفرت�ص 
فر�سة  ل  واإل  الآن,  منها  للنيل 
ال��رد  اأن  وا���س��ح��ًا  وك���ان  لح��ق��ة. 
احل�سد  م��واق��ع  ع��ل��ى  م���ريك���ي  الأ
هو  البوكمال  منطقة  يف  ال�سعبي 
ال��رد  واأن  تقليدي,  مو�سعي  رّد 
ال�سيا�سي  ال��ق��رار  ي��رتج��م  ال���ذي 
خرج  حتى  لحقًا,  �سياأتي  الكبري 
يتحدث  الر�سمي  الأمريكي  املوقف 
ع���ن حت��ل��ي��ل اجل��ه��ة ال��ت��ي ق��ام��ت 
تغيري  وج��ود  عدم  وعن  بالعملية, 
خطر  وجود  لدرجة  وا�سنطن  بتقدير 

الأمريكية.  القوات  اأمن  على  يراين  اإ
ي��رتّددوا  مل  الأمريكيني  اأن  ويبدو 
ُترك  الذي  املوارب  الباب  با�ستعمال 
املواجهة,  خيار  من  للخروج  لهم 
عن  م�سوؤوليتها  جهة  اإعان  بعدم 

. لعملية ا
معادلت  ر�سمت  التاجي  عملية 
ال��ع��راق,  يف  ال���س��ت��ب��اك  وق��واع��د 
النطفاء  م�سار  ر�سم  �سيعني  وهذا 
املواجهة,  عدم  قرار  لأن  الأمريكي, 
لأن  لان�سحاب,  التح�سري  �سيعني 
يعتربوها  لن  بالعملية  قاموا  الذين 
و�سلت  ذا  اإ اإل  البداية  بل  الأخرية, 
ل  الوا�سحة:  الأمريكية  الر�سائل 

. من�سحبون   نحن  النار  تطلقوا 
ق/د

الكويت وال�سعودية تتخذان اإجراءات 
للتعامل مع الأوراق النقدية

�سنغافورة متنع اأوروبيني من دخول 
اأرا�سيها ونيبال تغلق جبل اإيفر�ست! 

رجل اأعمال اأمريكي يفتح حتقيقا 
�سد ال�سعودية 

وا�سنطن تتهّرب من املواجهة
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مب�سجد امل�سطفى و�سط املدينة 

ملتقى دويل حول دور القراآن الكرمي يف وحدة 
الأمة بالوادي 

عماره بن عبد اهلل
------------------  

تدار  ال��ذي  و  امل��ذك��ور  امللتقى 
يام   اأ ثاثة  مدار  على  فعالياته 
امل�سايخ  م��ن  كوكبة  يح�رصه 
,اإ�سافة  العلم  وطلبة  ئمة  والأ
فر�سان  و  القراء  من  لفيف  اإىل 
خ��ارج  و  داخ���ل  م��ن  ال���ق���راآن 
حم��ور  يناق�ص  ح��ي��ث  ال��وط��ن, 
املحتوى  و  ه��م��ي��ة  الأ يف  غ��اي��ة 
الكرمي  ال��ق��راآن  دور  ه��و  و  األ 
و  الخرية  هاته  المة,  وحدة  يف 
من  وحدتها  مقومات  رغم  التي 
ال�رصعية  ال�سول  جملة  خال 
تعاين  تها  اأ اإل  ذلك,  على  احلاثة 
التنازع  و  الت�رصذم  و  التفرق 
ف�سا  ه��ذا  امل��ج��الت,  ك��ل  يف 
من  المة  تواجهه  ما  جملة  عن 
العوملة   زمن  يف  معقدة  حتديات 
اأ�سبح  ال��ذي  املاجن,  فكرها  و 
����رصة,  الأ وح���دة  متا�سك  ي��ه��دد 
الجتماعي  الن�سيج  ث��م  وم��ن 
بناء  اأ بني  ل��ف��ة  والأ التعاي�ص  و 

ككل. الوطن  و  املجتمع 
بوزيدي  الدين  �ساح  ال�سيد 
م���دي���ر ال�������س���وؤون ال��دي��ن��ي��ة 
الرئي�ص  و  بالولية,  والوق��اف 
على  ث��ن��ى  اأ للملتقى  ال�����رصيف 
الدينية  اجلمعية  ن�ساط  و  فكرة 
ي�سيف  ل���س��ي��م��ا  للم�سجد, 
اللجنة  فريق  اإحرتافية  بوزيدي 
ل��ه��ذا  اإخ��ت��ي��اره��ا  و  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ظل  يف  م��ه��م,  اجل��د  امل��و���س��وع 
قوانني  عدة  تقنني  نحو  التوجه 
التفرقة  نبذ  و  للوحدة  تدعو 
امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  وال��ك��راه��ي��ة 
املديرية  اأن  م��وؤك��دا  ال��ق��ري��ب, 
طواقمها  و  اإط��ارات��ه��ا  ب��ك��ل 
املنظمة  الهيئة  ت�����رصف  حت��ت 

برعاية  يحظى  الذي  للملتقى, 
بن  القادر  عبد  ال�سيد  من  كرمية 

الوادي. ولية  وايل  �سعيد 
ه���م اله����داف امل��رج��وة  وع���ن اأ
العلمي  احل��دث  هذا  تنظيم  من 
اللجنة  ع�سو  يقول  ال��ق��راآين 
فالح  �سالح  العامي  العلمية 
العلمي  الدور  لحياء  يهدف  نه  اأ
كونه  ع��ن  ف�سا  للم�سجد, 
علماء  ب��ني  للتوا�سل  ي��دع��و 
و  ل�سيما  النا�ص,  وعامة  المة 
من  لعدد  م�ساركة  يعرف  ن��ه  اأ
الوطن  يف  املعروفني  امل�سايخ 
اأن  كما  ككل,  العامل  و  العربي 
الربنامج  �ساحب  يقول  امللتقى 
الذي  القراآن”  اأه��ل   ” الث��ريي  
الر�سمية  امل��ح��ط��ة  ع��رب  ي���ذاع 
ملا  جمعة  �سباح  ك��ل  املحلية 
�سنة,  ع�رص  خم�سة  ع��ن  يزيد 
ال��ولي��ة  فر�سان  فيه  ي�سارك 
وط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات امل��دار���ص 
براز  اإ اىل  اأي�سا  نية,يهدف  القراآ
لق�سايا  الكرمي  القراآن  معاجلة 
عن  ف�سا  والختاف,  التنازع 
ننا  اأ املتحدث  ذات  يختم  كونه 
ال��ق��راآين  اجلمع  ه��ذا  خ��ال  م��ن 
اإر���س��اء  اإىل  ن��ه��دف  امل�سجدي 
و  فيه  املتفق  يف  العمل  قواعد 

كقاعدة  فيه,  املختلف  يف  العذر 
بناء  وم�����رصوع  حياة  منهاج  و 

مة. اأ
ال��وج��وه  ه����م  اأ ب��خ�����س��و���ص  و 
احلا�رصة,  الدعوية  و  العلمية 
الثالثة  الطبعة  فعاليات  يف 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ال�����دويل ل��ل��ق��راآن 
و   ” �سعار  حتمل  التي  الكرمي  
ول  جميعا  الله  بحبل  اعت�سموا 
اأحمد  ال�ستاذ  يقول  تفرقوا”,  
ننا  اأ امل�سجد,  ذات  م��ام  اإ دو���ص 
العامر  م�سجدنا  لرواد  وفاءا  و 
يام  اأ مدار  وعلى  بيننا  �سيكون 
و  العلماء  م��ن  لفيف  امللتقى 
على  القراء  و  الدعاة  و  امل�سايخ 
الفقيه  ال�سويل  العامل  غ��رار 
���س��ت��اذ ال�����رصي��ع��ة وال��ق��ان��ون  اأ
بلخري  الدكتور  وهران  بجامعة 
و  اجلزائري,  الدري�سي  طاهري 
اخلري  زيد  مربوك  اجلليل  العامل 
ال�ستاذ  اجل��زائ��ري  الغ��واط��ي 
املركز  م�رصوع  ومدير  اجلامعي 
الدرا�سات  يف  للبحوث  الوطني 
وال�سيخ  احل�سارة,  و  الإ�سامية 
علي  ب��ن  ال���روؤوف  عبد  ال��ع��امل 
امل�سجد  اإمام  اجلزائري  ال�سويف 
ال��ك��ب��ري مب��دي��ن��ة ال��رق��ي��ب��ة, و 
ال�سال  ماهر  املعروف  الداعية 

مهاب  وال�����س��ي��خ  ���س��وري��ا  م��ن 
تون�ص,  من  الزه���ري  بعدا�ص 
�سي�سارك  القراء  بخ�سو�ص  اأما 
ال��ق��ارئ  ال��ف��ار���ص  ع��ن  ف�سا 
ليا�ص  اإ القارئ  غري�سي,  خالد 
اململكة  من  املغربي  املهياوي 
القارئ  و   , ال�سقيقة  املغربية 

اجلزائري. �سديرة  بن  حممد 
يناق�ص  امللتقى  اأن  مبا  و  �سارة  لاإ
ب���راز  اإ و   , الم���ة  وح���دة  م��ل��ف 
ملختلف  الكرمي  ال��ق��راآن  معاجلة 
نه  فاإ الختاف,  و  التنازع  ق�سايا 
تقدم  من  المة  ت�سهده  ما  ما  واأ
للو�سائل  اإ�ستعمال  و  وع�رصنة 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��و���س��ائ��ط  و 
اأزمة  تواجه  نها  اأ اإل  املختلفة, 
الكلمة,  مبعنى  مبادئ  و  اأخلقة 
ال�������س���اأن ال����ذي ي��دع��و ل��دق 
على  التجند  و  اخلطر   ناقو�ص 
الو�سائل  و  ال�سعدة  خمتلف 
جت�سد  ما  هذا  و  الإمكانات,  و 
رئي�ص  توجهات  خال  من  فعا 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
جراد,  العزيز  عبد  الأول  للوزير 
قانون  م�رصوع  اإعداد  ب�رصورة 
العن�رصية  مظاهر  ك��ل  يجرم 
الكراهية  خطاب  و  اجلهوية  و 
ما  بعد  ياأتي  هذا  و  الباد,  يف 
الكراهية  خطاب  ازدياد  لوحظ 
يف  خا�سة  الفتنة  على  احلث  و 
الجتماعي,  التوا�سل  و�سائل 
ت��ي ل�����س��د ال��ب��اب يف  ك��م��ا ي��اأ
ي�ستغلون  الذين  اأول��ئ��ك  وج��ه 
حرية  م��ن  اجل��زائ��ر  ت��ع��رف��ه  م��ا 
احل��راك  �سلمية  �ستثناء  اإ بعد 
الفارطة  ال�سنة  �سهدته  ال��ذي 
و  �سيا�سية  نتائج  اإىل  اأدى  و 
تهدد  �سعارات  اجتماعية,برفع 

الوطني. الن�سجام 

الثالث  الدويل  امللتقى  افتتاح  مرا�سيم  اجلمعة  اأم�ض  الوادي،  مدينة  و�سط  ال�سهداء  بحي  الكائن  امل�سطفى  م�سجد  �سهد 
الإدارة  و  املحلية  ال�سلطات  اإ�سراف  و  امل�سجد حتت رعاية  الدينية بذات  الذي تنظمه اجلمعية  و  الكرمي،  للقراآن 

بالولية. الدينية   ال�سوؤون  بقطاع  الو�سية 

ع��ب��ري ع��ب��د ال�����اوي  واح���دة 
اأثبنت  ال��ل��وات��ي  ال�سيدات  م��ن 
التقليدية  الفنون  يف  جدارتهن 
الع�رصية  احل��ل��وي��ات  خ��ا���س��ة 
التي  والتحليات  والتقليدية 
من  جعلها  م��ا  ب�سدة  اأحبتها 
هذا  يف  امل��ب��دع��ات  ال�����س��ي��دات 
تخلط  ناملها  اأ فكانت  املجال 
حلويات  لت�سنع  امل��ك��ون��ات 
وال�����رصي  ال�����س��ح��ري  مكونها 
لهذا  داخ��ل��ه��ا  ال�����س��اك��ن  احل��ب 
و�سع  ا�ستطاعت  ة  امراأ املجال, 
ما  ك��ل  يف  اخل��ا���س��ة  ب�سمتها 
مازال  كان  العطاء  لأن  حولها, 

الأهم �سفتها 
فعاليات  اخلمي�ص  اليوم  اختتمت 
نظمتها  التي  الولئية  امل�سابقة 
التقليدية  ال�����س��ن��اع��ة  غ��رف��ة 
مبنا�سبة  امل�سيلة  لولية  واحلرف 
مار�ص   08 ة  للمراأ العاملي  اليوم 
بعامل  تهتم  و  حملية  امل�سابقة   ,
لقاء  كان  ي��ن  اأ والطهي  الطبخ 
للقاء  حم��ط��ة  و  فنيا  ث��ق��اف��ي��ا, 
والتقاليد  الرتاث  بعامل  املهتمني 
الطهي,  ح��رف  و   , والأ���س��ال��ة 
و  التقارب  �سيا�سة  اإط��ار  يف 

مهارات  لكت�ساب  الحتكاك 
م�ساركة  عرفت  امل�سابقة   , فنية 
الأنظار  اليها  �سدت  و  معتربة 
 08 من   الأ�سبوع  امتداد  على 
املناف�سة   , 12مار�ص  غاية  اإىل 
يف  �سيفات  بني  حمتدمة  كانت 
تخ�س�سات  و  حرف  و  جمالت 
احلدث  ك��ان   , وكثرية  متنوعة 
عني  ملدينة  بالن�سبة  مميزا  فيها 
ن�����س��ة ”  ي��ن رف��ع��ت الآ احل��ج��ل اأ
�سعار   ” ال����اوي  ع��ب��د  ع��ب��ري 
ت�سيدت  و  برهنت  و  التحدي 
فيها  امل�����س��ارك��ة  امل�����س��اب��ق��ة  
لق  وبتاأ حلوياتها  متيز  بف�سل 
مبدعة  �سيدة  و  ناعمة  ن��ام��ل  اأ
التقليدية  احللويات  �سناعة  يف 
فنية  بتقنيات  ال��ع�����رصي��ة  و 
والتقدير  العرتاف  لقت  حديثة 
ال�سيفات  اأك���رب  م��ن  وال��ث��ن��اء 
ا�ستحقاق  و  جدارة  عن  لتفتك 
 06 ب��ني  م��ن  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
معها   املتناف�سات  م�ساركات 
�سمن  الذهبية  امليدالية  تنال  و 
و  الع�رصية  احللويات  جمالها 

 . التحليات  و  التقليدية 
يو�سف  بن   . خل�رص   . اأ 

اأثبتت جدارتها يف الفنون التقليدية 

احلجيلية عبريعبد الالوي تتّوج 
بامليدالية الذهبية

دودة  بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  اأكدت   
ولية  ب�سمال  موغل  احلدودية  بالبلدية 
للولية  املادي  بالرتاث  التكفل  اأن  ب�سار 
عن  معربة  فعلي",  "ب�سكل  �سيتم 
حماية  خمطط  م�رصوع  بتنفيذ  التزامها 
ال�سخرية  النقو�ص  حمطات  وتثمني 

التدهور. من  حلمايتها  بتاغيت 
جمعها   لقاء  خ��ال  ال��وزي��رة  واأع��رب��ت 
عقدته  املدين  املجتمع  ممثلي  و  بفنانني 
امل�سنف  موغل  لق�رص  الكربى  بال�ساحة 
يف  الوطني  املادي  الرتاث  �سجل  �سمن 
دامت  التي  ب�سار  لولية  زيارتها  اأعقاب 
بتج�سيد  اأمامكم  لتزم  "اأ بقولها  يومني 
موقع  تثمني  و  حماية  خمطط  م�رصوع 
بتاغيت  ال�سخرية  النقو�ص  حمطات 
حماية  بغر�ص  ب�سار(,  جنوب  كلم   97 (
و  الوطن  تاريخ  من  الهام  اجل��زء  ه��ذا 

الثقافة  وزي��رة  اطلعت  ن�سانية''.و  الإ
املوقع على خمطط  اإىل ذات  تنقلها  لدى 
للنقو�ص  املحطات  هذه  تثمني  و  حماية 
التي  الأ���رصار  ر�سدت  و  ال�سخرية  
الب�رصي  العامل  قبل  م��ن  بها  حلقت 
م�سوؤويل  ح�سب  اخل�سو�ص,  وجه  على 
اجلمعيات  اأع�ساء  وعديد  الثقافة  قطاع 
حماية  جم��ال  يف  النا�سطة  املحلية 
تاأخرا  امل�����رصوع  ه��ذا  �سهد  ال���رتاث.و 
ا�ستكملت  قد  الذي  و  جت�سيده  يف  كبريا 
الدرا�سات  و  دارية  الإ و  الثقافية  ملفاته 
القطاع  م��دي��ري��ة  ق��ب��ل  م��ن  التقنية 
املجل�ص  ط��رف  م��ن  عليها  و���س��ودق 
 ,2016 يونيو  يف  ال��ولئ��ي  ال�سعبي 
الوطني  الت�رصيع  اإط��ار  يف  و�سجلت 
املواقع  حماية  خمططات  باإعداد  املتعلق 
�سي�سكل  املحمية.و  واملناطق  الرتاثية 

حمطات  حلماية  فعالة  داة  اأ املخطط  هذا 
تاغيت,  مبنطقة  ال�سخرية  النقو�ص 
الدرا�سات  مكتب  ممثلو  ���رصح  مثلما 
تلك  ت�سمل  العملية.و  بهذه  املكلف 
على  حممية  مبنطقة  تقع  التي  املحطات 
مقر  عن  بعيدة  غري  هكتار   500 م�ساحة 
ال�سخرية  النقو�ص  عديد  تاغيت,  بلدية 
احلجري  الع�رص  حقبة  اإىل  تعود  التي 
ر�سومات  بينها  من   , التاريخ  قبل  ملا 
اأخ��رى  و  ن�����س��ان  ل��اإ ���س��ور  ع��ن  تعرب 
كانت  التي  احل��ي��وان��ات  م��ن  لأ�سناف 
الظباء  منها  �سيما  باملنطقة  تعي�ص 
جمال  و  وغ��زلن  نعامات  و  الفيلة  و 
هذه  بع�ص  تعر�ست  قد  وزراف���ات.و 
و  الطاء  بفعل  تدهور  اإىل  الر�سومات 
قبل  من  التخريب  اأعمال  و  الكتابات, 
م�سوؤولو  اأو�سح  كما  "طائ�سني",  فراد  اأ

ممثلي  و  بالبلدية  ال��ث��ق��اف��ة  م��دي��ري��ة 
بو�سع  طالبوا  الذين  امل��دين  املجتمع 

والتثمني.  احلماية  خمطط  التنفيذ  حيز 
املخطط  هذا  "اأن  دودة  بن  �رصحت  و 
وتثمني  ح��م��اي��ة  ب��رن��ام��ج  مي��ث��ل  ال���ذي 
�سيتم  ن�سانية  لاإ التاريخية  امل��واق��ع 
الرتاث  هذا  ا�ستدامة  اأجل  من  تنفيذه 
الوطني  ال��دي��وان  مب�ساعدة  ن�ساين  الإ
الثقافية  املمتلكات  وا�ستغال  لت�سيري 
وجه  على  م���ر  الأ املحمية".ويتعلق 
اإىل  املوؤدي  الطريق  بتهيئة  اخل�سو�ص 
و  كلم   20 ط��ول  على  املحطات  تلك 
حول  اإعام  و  توجيه  مركز  ا�ستحداث 
فتح  و   , ال�سخور  على  النق�ص  فنون 
لتثقيف  بتاغيت  التاريخ  قبل  ملا  متحف 
على  املحافظة  اأهمية  ح��ول  اجلمهور 
تدعيم  عن  ف�سا  امل��ادي,  ال��رتاث  هذا 

اإط��اق  وك��ذا  امل��واق��ع,  بتلك  احلرا�سة 
املادي  الرتاث  �سمن  ت�سنيفها  م�سار 
مكتب  ممثلو  �رصح  مثلما  ن�سانية,  لاإ

املخطط. هذا  اأعد  الذي  الدرا�سات 
بتاغيت  الثقافة  وزي��رة  عاينت  كما 
للف�ساءات  الإعتبار  اإعادة  اأ�سغال  اأي�سا 
ذات  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  لق�رص  امل�����س��رتك��ة 
الذي  امل�سجد  �سيما  ال�سياحي  الطابع 

الإ�ستكمال. قيد  به  الأ�سغال  توجد 
قطاع  اأن  دودة  ب��ن  مليكة  اأك���دت  و 
الإعتبار  اإع���ادة  يف  "ي�ساهم  الثقافة 
لهذا  امل�سرتكة  الف�ساءات  ترميم  و 
بني  بلديات  ق�سور  و  العريق  الق�رص 
امل�سنفة  القناد�سة  و  موغل  و  عبا�ص 
اأي�سا  و   , املادي  الوطني  الرتاث  �سمن 

." كرزاز  و  ونيف  بني  مدينتي 
ق/ث

بتاغيت بب�سار

بن دودة تلتزم بتنفيذ خمطط حماية حمطات النقو�ض ال�سخرية 
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يقودنا  احل�ساري   املفهوم   فاإن   وعليه 
�سعار  جمرد  لي�ست  الثقافة  باأن  للقول 
م�رصحي  عر�ص  او  مو�سيقي  مقطع  او 
املنا�سبات, كما  به يف  نتعامل  �سلوك  او 
انها  لي�ست غاية بذاتها  بل هي و�سيلة 
الجتماعي   ال��وع��ي  حتقق  حم��وري��ة  
التي  والأمور  الق�سايا  مبختلف  املحيط 
الب�سرية  تنمي  فهي   , باملجتمع  تتعلق 
متينة  اأ�س�ص  بناء  يف  ت�ساهم  و  الفكرية 
متّكن الفرد او اجلماعة ..العي�ص  يف وئام 
و�سام ب�سورة دائمة , فالنموذج الناجح 
هو ذاك الذي جتتمع فيه ف�ساءات  ثقافية 
بينها  فيما  تتوا�سل  ومتنوعة   خمتلفة 

طريقا    ال�سليم  الفكر  من  جتعل  حيث 
تعمل  و  اجلامع  الإيجابي  التغيري  نحو 
الآداب  و  النبيلة  القيم  تر�سيخ  على 
الجتماعي  الف�ساء  وت�سيئ  ال�سامية 
من  ك��ل  درب  تنري  نورانية  باأقبا�ص 
نتاأمل  وحينما   , املنوال  هذا  على  ي�سري 
الواقع  ثقافية جم�سدة يف  اأي ظاهرة  يف 
نكت�سف يف اعماقها ا�رصار خفية يف اأي 
ارتباط  ترتبط  ما  عادة  والتي  جمتمع 
وثيقا بالعادات والتقاليد وحتى انها تربز 
مكامن العاقات البينية املنظمة ل�سوؤون 
ذلك املجتمع , ويف هذا ال�ساأن يبداأ عمل 
الباحثني  واملخت�سني يف ال�سي�سيولوجيا  
داخل  الغو�ص  يف  الجتماعية  والعلوم 
الأمم  جناح  ا�رصار  ملعرفة  الأعماق  تلك 

عن   والبحث  عي�سها  ومن��ط  وتقدمها 
لبلوغ  عليها  العتماد  مت  التي  الو�سائل 
�ساهمت  التي  التطورية  الأه��داف  تلك 
 , املتعاقبة  الإن�سانية  احل�سارات  بناء  يف 
وبالتايل فاإن مفهومنا للثقافة ل يجب اأن 
وفقط  ال�ستعرا�ص  جمال  يف  ينح�رص 
التي  الواجهة  متثل  الأمر  حقيقة  يف  ,بل 
الجتماعي  التطور  حقيقة  عن  تك�سف 
معيارا   يكون  ان  ميكن  وال��ذي  امل�سجل 
اأ���س��ا���س��ي��ا يف الط����ار ال��ت��ق��دي��ري و 
املوؤ�س�سة  الثقافة  فمدلول   , التثميني 
عدة  جوانب  اإىل  ت�سري  املجتمع  لكيان 
و�سلوكياتهم  الأف��راد   بحيثيات  تتعلق 
مع  تعاملهم  ونهج  عي�سهم  طريقة  و 
التي  وباملكت�سبات  بالفطرة  الطبيعة 

اأنها  اأ�سا�سا  على  بها  التعامل  يجري 
ما  بني   جتمع  هادفة   �سليمة  موؤ�رصات 
ما  باملقومات وبالأ�سالة وبني  له عاقة 
طبيعة  ناجت عن  هو ح�ساري  وع�رصي 
يف  الب�رصي  للفكر  البتكاري  النمو 
التنوع  كان  فكلما   , احليوية  املجالت 
احلياة  مظاهر  خمتلف  يف  بارز  والبداع 
وا�سحا  دليا  ذل��ك  ك��ان  الجتماعية 
والتن�سيق  ال�سليمة  الأفكار  تاحم  على 
الذاتية  ال�سلوكيات  خمتلف  بني  املتناغم 
كيان  تاأ�سي�ص  اإىل  الرامية  والوجدانية  
احل�ساري  الوعي   على  مبني  اجتماعي 
الكامل الذي يثمن كل املبادرات اخلاقة 
وقدراته   بفكره  الإن�سان  يحاول  التي 
جوهري  ب�سكل  بها  ي�ساهم   اأن  الذهنية 

بكل  الجتماعية  العاقات  �سمو  يف 
اإدراك  وفاعلية , فاحلديث يقودنا للتاأكيد 
ان  املجتمع  من  فرد  كل  واجب  من  اأنه 
ي�ساهم يف بناء ثقافة  اجتماعية  متكاملة 
وتلقائية  �سا�سة   بكل  ومتنا�سقة 
درب  ينري  منري  ومي�ص  مبثابة  تكون 
واملعاملة  الأم��ث��ل  بال�سلوك  الخ��ري��ن 
الإيجابي  التغيري  نحو  ومي�سي  املائكية 
راحة  بني  يجمع  زاهر  مل�ستقل  ال�سامن 
خال  م��ن  ال��ب��ال   وطماأنينة  النف�ص  
الخوة  بتج�سيد  البينية  العاقات  ترقية 
ميكن  ل  ا�سا�سيان   كعامان  والت�سامن 
ال�ستغناء عنهما او ا�ستبدالهما , كونها 
للمجتمع  الإيجابي  التغيري  يحققان 

ولاإن�سانية عامة  . 

تعترب الثقافة يف القامو�ض املعريف عبارة عن مفهوم جامع لعدة م�سطلحات فكرية ومعرفية وفنية و�سلوكية... جتتمع يف قالب م�سرتك، ميكن اأن يكون -هذا القالب -على �ساكلة �سبيكة ذهبية 
اأنوارها ت�سطع و تتالألأ من بعيد ،اأو رمبا جمرد قطعة معدنية ل ت�سلح �سوى للتعدين او الت�سنيع لغر�ض معني، فكلتا احلالتني �ساحلتني . 

بقلم:- اأ. معاذ عليوي
-------------------------

العربي  عاملنا  يف  امل�سلمون  العلماء  يحر�ص 
والدوؤوب  امل�ستمر  التجديد  على  والإ�سامي 
املراجعات  وتقدمي  الإ�سامي,  الديني  الفقه  يف 
والإئمة  والوعاّظ  الدعاة  يقع  ل  كي  الفقهية 
الفقه  يتلمذون  ال��ذي  والطاب  والإ�ساتذة 
وعاّمة  وعلمائهم,  م�سايخهم  يد  على  الديني 
النا�ص من متعلم وغري متعلم ومثقف يف التاأوؤيل 
�سياع  اإىل  يوؤدي  مّما  الفقهية,  للم�سائل  اجلديل 
يف  والب�رصي  الزمني  اجلهد  وا�ستهاك  الوقت 

غري وقته.
اإن حر�ص العلماء امل�سلمني على تقدمي مراجعات 
العلوم  على  الإجتهاد  �سبغة  واإ�سفاء  فقهية 
ال�رصعية ل يعدو اأهمية لدى العلماء وامل�رّصعني 
احلقل  يف  العاملني  الجتماعني  والباحثني 
الجتماعي يف التجديد امل�ستمر لل�سيغ النظرية 
والت�رصيعات  لل�سيا�سات  املنهجية  والإط��ر 
الجتماعية. فاملفاهيم والأطر النظرية واملنهجية 
اأو عناوين  والأ�سول الجتماعية لي�ست رموزاً 
يتم تدوالها يف الإ�سواق الجتماعية حتى يطلّع 
ين�سدها  اأو  القراّء  يت�سفحها  اأو  امل��ارة  عليها 
الجتماعية  وندواتهم  موؤمترتهم  يف  الباحثون 
يجب  ومفاهيمًا  اأف��ك��اراً  هي  واإمن��ا  والفكرية 
الرتكيب  من  ج��زءا  اأنها  على  معها  التعاطي 
حتى  للمجتمع  العام  الجتماعي  والتكوين 
جديد  هو  ما  كل  م�سايرة  على  ق��ادرة  تكون 

وم�ستجد يف العلوم الجتماعية.
الجتماعي  الفقه  لإطروحة  امل�ستمر  فالتجديد 
على  الجتماعني  وامل�رصعنّي  الباحثني  ي�سمن 
وفهمها  الجتماعية  باملتغريات  الكلية  الإحاطة 
يف �سياقها العام الكلي ل اجلزئي حتى يكونوا 
العامة  الت�سورات  و�سع  على  ق��درة  اك��رث 
تعرت�ص  التي  الجتماعية  للم�سكات  بالن�سبة 
الجتماعي  الثبات  لعدم  نتيجة  املجتمعات 

والقت�سادي.
اجتماعي  فقه  اإىل  اليوم  جمتمعتاتنا  اأحوج  ما 
امل�سكات  كافة  ت�سويب  على  قادر  معا�رص 
بالواقع  النهو�ص  اأج��ل  من  تعرت�سه  التي 
فم�سكات  امل�ستويات,  اأف�سل  اإىل  الجتماعي 
الع�رص متجددة وغري ثابتة مّما ي�ستدعي منهاج 
الإح��اط��ة  على  ق���ادرة  متخ�س�سة  وك���وادر 
املجتمع  تواجه  التي  الجتماعية  ب��الإزم��ات 

وتن�سئ ملرحلة جديدة من الجتهاد الجتماعي.

الجتماعي  الفقه 
بني الثبات 
والتجديد

قد يكتبون كل ال�سفقات على ورق عقولهم املتاآمرة، وقد يحلمون بال�سيطرة والنهب والهيمنة، وقد يوؤلفون كل الروايات و�سيناريوهات احلرب 
والبادة، قد ي�ستخدمون القوة الغليظة او القوة الناعمة، وقد يخدعون كل ال�سعوب مبا ي�سمى ال�سالم والزدهار الأقت�سادي وفل�سطني اجلديدة، 
وقد ميار�سون كل الغراءات عن  التوطني وتدفق امل�ساريع التنموية  والقت�سادية والتطبيعية، مقابل ن�سيان اجلوع والنكبة والذاكرة، لكنهم 
على ار�ض خميم الدهي�سة لالجئني مل يجدوا من ي�سرتي العبودية باملال والرفاهية، اأحرق املخيم ال�سفقة امل�سبوهة، خرج املخيم عن الهام�ض، 

التاريخ حترك فوق الر�سيف. 

تايه  عبدالله  ال�سهيد  احت�سى  ان  منذ 
خميم  يف  الغابة  مقهى  يف  القهوة 
ان  ومنذ  اخلم�سينات  يف  الدهي�سة 
وحتطم  التوطني  م�ساريع  كل  انهارت 
ابو  �سالح  الَقى  ان  ومنذ  ال�سياج, 
يف  اليدوية  قنبلته  الليلة  تلك  يف  لنب 
�سجون  امتاأت  ان  ومنذ  ال�سبعينات, 
بالرجال,  والظاهرية  والفارعة  النقب 
نفحة  يف  ن�سيدا  ال�سهيد  دم  �سار 
وع�سقان ويف ال�سوارع, نه�ست كل 
القرى املنكوبة من حتت الركام, يبنيها 
يغنيها  املخيمات,  يف  الفقراء  حجر 
املدار�ص  �سفوف  يف  زقطان  خليل 
على  ربه  عبد  يكتبها �ساح  البائ�سة, 
يطارد  والق�سبان,  الرمل  وعلى  اللوح 
بالنكافات,  ليفنغر  احلاخام  الولد 
وامريكا,  ابيب  ت��ل  يحا�رص  املخيم 
وذكريات,  وبحر  ا�ساطيل  له  املخيم 
بابور  �سوء  على  ال�رصار  يقراأ  املخيم 
تنطلق  الغابة  مقهى  وم��ن  ال��ك��از, 
الع��را���ص واجل��ن��ازات وامل��ظ��اه��رات 
راأى  عندما  وال��ن��ار.  ال��ورد  ورائ��ح��ة 
�سورة  ت��رام��ب  المريكي  الرئي�ص 
خميم الدهي�سة من اجلو, قال: هذا لي�ص 
وحوله  يرب�ص  ا�سد  �سكل  انه  خميم 
طائرته  ارتفعت  ال�سود,  من  اللف 

انطلق  حجرا  لن  وابتعد,  العلى  اىل 
من قلب املخيم وعجل كو�سوك احرتق 
ال�سماء,  وجه  ال�سود  الدخان  فغطى 
اخ��رج��وا م��ن الر����ص واخ��رج��وا من 
الف�ساء, قال املخيم وهو يرفع عكازات 
فل�سطني  واأع��ام  امل�سابني  اجلرحى 
عندها  وال�سهداء,  ال���رصى  و�سور 
اجلال�سني  ان  ترامب  الرئي�ص  ع��رف 
جواً  ي�سطادون  الغابة  مقهى  على 
الدخاء.  والغزاة  امل�ستعربني  وار�سًا 
على مقهى الغابة يف خميم الدهي�سة 
ق�سيدته  الخ��ر���ص  لطفي  يغني 
كل  يف  امل�سلولة  يده  يحرك  اجلريحة, 
�سدره  من  ر�سا�سة  ينزع  الجتاهات, 
واخرى من قدمه, يروي لطفي بلهجته 
ال�سهداء يف الزقة, كل  املتعرثة �سرية 
القرن,  �سفقة  مع  ا�ستباك  هناك  ليلة 
امام  قتلوه  ال�سهيد  هذا  تنام,  ل  النا�ص 
طرزوه  وذاك  الفجر,  اآذان  عند  البيت 
اجلرحى  ي�سعف  وهو  الدمدم  بر�سا�ص 
والن�ساء  ال�سبان  الدوي���ة,  وينقل 
الحتال  جنود  البيوت,  ا�سطح  فوق 
يخرج  املخيم  كل  باجلنون,  ي�سابون 
من مقهى الغابة, من خيمة او زقاق, 
من وراء �سن�سلة او �سجرة �سبار, هي 
احلارات,  تنادي  احلارات  الاجئني,  لغة 
هنا,  لل�سفقة  مكان  ل  ا�سارات,  هي 
اوجاعه  كل  الخر�ص  لطفي  وينادي 
ار�ص  على  با�سابعه  ويكتب  الدفينة 
للبيع  عقاراً  لي�ست  فل�سطني  املخيم: 
يف  الغابة  مقهى  يف  ترامب.  �سيد  يا 
خميم الدهي�سة الذي ت�سخم حتى خرج 
امل�سلحة,  احلرا�سة  واب��راج  اجلدار  عن 
وال�سظايا  ال�سماء  النا�ص  يتبادل 
والفكار  امل�ساعر  الو�سايا,  ويقراأون 
الب�ساطة  وال��غ�����س��ب,  واحل��ك��اي��ات 
وامل��وت,  احلياة  والده�سة,  وال��وع��ي 
والنقا�سات,  وال�سعارات  اجلداريات 
ذخرية ثقافية ان�سانية ل تعرفها �سفقة 

عما  تتحدث  املقهى  يف  النا�ص  القرن, 
لزال  ل�سعب  البعيدة  امل�سافات  يق�رص 
يتحدثون  البو�سلة,  القد�ص  اىل  يرنوا 
لهم  تركوه  وما  واآبائهم  اجدادهم  عن 
العتيقة, حتت جلود  البيوت  من روائح 
اجلميع  �سنبلة,  ال��ف  تنام  اعمارهم 
قال  لهذا  القادمة,  للخطوة  متاأهب 
ال�رصائيليون: اذا فا�ص خميم الدهي�سة 
من  املظاهرة  خرجت  ابيب.  تل  غرقت 
ال�رصائيلي  احلاجز  اىل  الغابة  مقهى 
البوابة  تلك  و�سلت  حلم,  بيت  �سمال 
املتظاهرون:  هتف  املغلقة,  ال�سمنتية 
امل�سيح,  ال�سيد  �سلكه  الطريق  ه��ذا 
الكني�سة,  يف  ون�سلي  وراءه  �سندخل 
بني  التكامل  هي  الي�سوع,  و�سية  هي 
العودة,  وحق  والب�سارة  والدم  النبوءة 
املعازل  على  يتمردون  املتظاهرون 
واجليوب التي ر�سمتها خريطة ترامب, 
اولد  كالأج�ساد,  متكامل  ال��وط��ن 
املخيم ي�سلون القد�ص العا�سمة, جنود 
يف  الدهي�سة  اأولد  يطاردون  الحتال 
�سجن  امتاأ  القدمية,  البلدة  �سوارع 
مقهى  اأولد  باملعتقلني,  امل�سكوبية 
الغابة يلتقون مع اولد العي�سوية يف 
الزنازين, يكتبون على جدران ال�سجن: 
البدية,  فل�سطني  عا�سمة  القد�ص 
يعلنون  �سجرة,  ال�سجن  يف  يزرعون 
ال�رصاب عن الطعام, قالوا للجادين: 
على  دع�ستم  بط�ستم,  غرفنا,  دخلتم 
على  ال  تعرثوا  مل  والنوم,  الو�سائد 
يف  الغابة  مقهى  يف  احامنا.  مفاتيح 
�سلعوم  ابو  احمد  غنى  الدهي�سة  خميم 
وح�رص  واملقد�سية,  العروبية  اغانيه 
الب عطالله حنا وبارك ب�سليبه اجياًل 
تزرع احلياة والمل يف العتمة القا�سية, 
ليكتب  املخيم  العلي  ناجي  و�سل 
فينا  �سعب  نحن  احليطان:  على  حنظلة 
الف �سعب ي�سق حدود الغياب ويك�رص 
خميم  يف  الغابة  مقهى  يف  الدائرة. 

اعمارهم  يحملون  النا�ص  الدهي�سة 
ال�سماء  يحر�سون  اكتافهم,  على 
ال�سجينة,  غزة  اىل  الر�سائل  وير�سلون 
بالونات م�ستعلة وجمر يف رماد  هناك 
وهنا  ب�سي�سو,  معني  لل�ساعر  الكلمات 
يف �ساحة املهد يهدون حبيباتهم النجمة 
قبل الفراق, يختفون يف الغيم البي�ص 
الغابة  مقهى  يف  امل��ي��اد.  ليلة  يف 
من  احلرية  تتدفق  الدهي�سة  خميم  يف 
ل  امل�ستحيل,  ي��راه��ا  ك��ي  ال�رصايني 
الوقت  كل  للموت,  املخيم  يف  وقت 
هنا  كنا  يقول:  �سوتا  وت�سمع  موت, 
القرون,  ب��اآلف  ترامب  �سفقة  قبل 
واندلعت  والطائرات  الغزوات  جاءت 
والنهارحار,  حار  الليل  وكان  احلروب, 
لهم  وكان  وال�سرب  ال�سمود  لنا  كان 
احلياة  لنا  كانت  واحل��دي��د,  ال��ب��ارود 
اخلالدة, وكان لهم حرب البادة والغيتو 
على  توقيعا  ي��اأخ��ذوا  مل  ال��دب��اب��ة,  و 
العالية  جثثنا  من  ا�ست�سام  معاهدة 
وارواحنا التي ت�سع يف ف�ساء الن�سيد, 
فاأي �سفقة يف هذا الوقت؟ اقراأ يا �سيد 
القمح  جرار  يف  اآياتنا  البي�ص  البيت 
الغابة  مقهى  يف  ال��زي��ت.  واب��اري��ق 
الر�سائل  كانت  الدهي�سة  خميم  يف 
�سيد  يا  تنق�سك  لزال��ت  وا�سحة: 
التي  الطريقة  معرفة  البي�ص  البيت 
يغ�سل فيها ا�رصانا ال�سوء بامللح لي�سع 
تنق�سك  لزالت  العظيمة,  الليايل  يف 
الفل�سطيني  كنعان  ق�سائد  معرفة 
ورغوة املوت لل�سهيد فرحان ال�سعدي 
الن  تكتمل  ا�سباحنا  عكا,  �سجن  يف 
يا  تنق�سك  زالت  ل  اجلرمية,  لتت�سح 
هذه  ان  معرفة  البي�ص  البيت  �سيد 
ترجتف  ول  ينابيعها  جتف  ل  الر���ص 
ل  املجنزرة,  او  اجلدار  حتت  �سخورها 
او  اجلرافة  ا�سنان  حتت  ا�سجارها  متوت 

امل�ستوطنة. 

بقلم: عي�سى قراقع 
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 كيف حترق ال�سعرات احلرارية اأثناء جلو�سك 
على املكتب يف العمل ؟ 

 ملاذا تظهر عالمات زرقاء 
على جلدك بدون �سبب؟ 

ق�سم الأظافر تعد من  
العادات اخلاطئة التي 

يتبعها بع�ص الأطفال, 
وت�سبب يف تعر�سهم 

لاإ�سابة بالعديد 
من الأمرا�ص, وهذا 

ما �سنتعرف عليه 
خال هذا التقرير 

وفقا ملوقع " 
 ,"prevention
الذي اأكد اأن هذه 

العادة تكون 
يف الأغلب 

وراثية 

من قبل اأ�رصة الطفل, حتي لو تخلوا 
عنها قبل ولدته.

اأثبتت بعد الدرا�سات الطبية, اأن 
قيام الأطفال بق�سم اأظافرهم تعد 

من الأمور التي ت�سري اإيل معانتهم 
النف�سية اأو العقلية, اأي اأنهم يعانون 

من التوتر والقلق والع�سبية, 
ويقمون بق�سم اأظافرهم للتخل�ص 

من هذه امل�ساعر ال�سبية التي يعانون 
منها.

وقدم التقرير, بع�ص التاأثريات 
ال�سلبية الناجتة عن عادة ق�سم 

الأظافر لدي الأطفال, ومنها:
-منو الأظافر ب�سكل غري طبيعى.

-تعر�ص الأظافر لاإ�سابة بالعدوى 
التي تزيد من فر�ص ظهورها بانتفاخ 

�سديد وتورم.
-التعر�ص مل�ساكل يف عظام الفك, 

والأ�سنان والتهابات اللثة.
-اأثبتت بع�ص الدرا�سات الطبية,  

اأن عادة ق�سم الأظافر تزيد من 
تراكم واختباء اجلراثيم حتت الأظافر 
التي تت�سبب عند مل�سها للوجه اإيل 
الإ�سابة بعدوي وظهور بثور يف 

الوجه.
-كرثة الإ�سابة بنزلت الربد 

ال�سديدة تعد من اأبرز التاأثريات 
ال�سبية.

-يف بع�ص الأحيان يتعر�ص  الطفل 
اإيل الإ�سابة بتقرح املعدة.

ون�سح التقرير, الأمهات ب�رصورة 
احلر�ص علي بقاء اأظافر الطفل 

ق�سرية, حتي ل يتمكن من ق�سمها, 
وميكنك دهن اأظافر طفلك باملواد 

ذات املذاق املر, لأنها تقلل من 
رغبته يف ق�سمها نتيجة للطعام 
ال�سيء الذي ي�سعر به ال�سخ�ص, 

وين�سح اأي�سا بالتغلب علي �سعور 
الطفل بالتوتر والقلق حتي ل يقوم 
بالتخل�ص من هذه امل�ساعر ال�سلبية 

بق�سم الظافر.

 الكدمات من الأ�سياء التي ي�ساب بها الكثري من النا�ص بدون 
�سبب, ففي بع�ص الأحيان قد تكت�سف كدمة على �ساقك 

اأو ذراعك بدون �سبب وا�سح, يف هذا التقرير نتعرف على 
اأ�سباب ظهور عامات زرقاء اأو كدمات على جلدك, وفقًا 

ملوقع كايفند كلينيك الأمريكي.
وقالت الدكتورة دانا اأجنيليني, اأخ�سائية اأمرا�ص الدم, اأنه 

من ال�سائع اأن ت�سطدم بالأ�سياء ول تتذكر واأن ترى كدمات 
�سغرية على �ساقيك اأو ذراعيك, ومع ذلك فاإن الكدمات غري 

املربرة على الظهر اأو الوجه غري عادية.
كيف تتطور الكدمات على جلدك

 قد ت�ساب بكدمة من اإ�سابة يف اجللد اأو الأن�سجة حتت اجللد, 
ولن ترى نزيًفا خارجًيا, لكن الأ�رصار التي حلقت الأوعية 

الدموية حتت اجللد ت�سبب متزق وت�رصب الدم حتت ال�سطح, مما 
ي�سبب تلون اجللد باللون الأزرق اأو الأرجوانى.

يف البداية يكون اجللد اأحمر اأو اأرجواين, فعندما تلتئم الكدمة, 
قد تتحول اإىل اللون البني اأو الأخ�رص اأو   الأ�سفر, غالًبا ما 

تكون املنطقة امل�سابة منتفخة اأو رقيقة اأو موؤملة.
ملاذا تتعر�ص للكدمات ب�سهولة؟

 تعد احلوادث الب�سيطة – ال�سدمة يف الأثاث اأو ال�سقوط اأو 
اإ�سقاط �سيء ما على �ساقك اأو يدك اأو قدميك - هي ال�سبب 

الأكرث �سيوًعا للكدمات.
وبع�ص الأدوية التي ل حتتاج اإىل و�سفة طبية مثل الأ�سربين, 

والأدوية امل�سادة لالتهابات غري ال�ستريويدية مثل 
الإيبوبروفني واأدوية �سيولة الدم ميكن اأن تزيد من تعر�سك 

للكدمات.
وقال الدكتور اأجنيليني: "حتى املكمات الغذائية بدون و�سفة 
طبية, مثل الثوم, واجلنكة, واجلين�سنج, وزيت ال�سمك ميكن اأن 

متنع وظيفة ال�سفيحات الطبيعية للدم وت�سبب كدمات".
العمر عامل اآخر لكرثة التعر�ص للكدمات, فكبار ال�سن اأكرث 

عر�سة من ال�سباب للكدمات.
وت�سمل الأ�سباب املحتملة الأخرى للكدمات ما يلي:

-نق�ص فيتامني ب 12 وفيتامني ج اأو فيتامني ك.
-ا�سطرابات الدم مثل مر�ص فون ويلرباند, الهيموفيليا, 

عيوب وظائف ال�سفائح الدموية اأو غريها من ا�سطرابات 
تخرث الدم.

-العتداء املنزيل وال�رصب.
-تعاطي الكحول.

-�سوء التغذية.

 هل فكرت يف طريقة حلرق 
ال�سعرات احلرارية خال 8  �ساعات 

تق�سيها على املكتب فى عملك, 
خا�سة اأن اجللو�ص لفرتات طويلة 

يت�سبب يف م�ساكل �سحية عديدة 
منها زيادة الوزن وم�ساكل اأمل الظهر, 
نقدم لك يف هذا التقرير نقدم ن�سائح 
للحفاظ على عملية حرق ال�سعرات 

احلرارية يف اجل�سم خال اجللو�ص 
على مكتبك, وفقا ملوقع جريدة التاميز 

الهندية. 
- ل تاأكل على مكتبك واذهب اإىل 

املكان املخ�س�ص لتناول الطعام 
قد نعتقد اأن اأخذ ا�سرتاحة غداء طويلة 

�سيوؤثر �سلًبا على اإنتاجيتك لهذا 
اليوم, ويف هذه احلالة , منيل اإىل تناول 

الطعام على مكاتبنا اأثناء العمل.
لكن هذا خطاأ ويجب اأن تاأخذ  

ا�سرتاحة من عملك ومن مكتبك 
لتناول الطعام, وهذا ي�ساعد على 
تخفيف التوتر يف ع�ساتك وهو 

ا بالن�سبة لك من الناحية  مهم اأي�سً
النف�سية اإىل جانب �سحتك اجل�سدية.

 - الجتماعات يف مكان خارج 
املكتب

نق�سي معظم وقتنا يف املكتب ويف 
غرف الجتماعات ,  ميكنك عمل 
اجتماع يف اأي م�ساحات مفتوحة 

قريبة من مكان العمل, حيث ميكنك 
مناق�سة العمل اأثناء امل�سي.

 ي�ساعدك امل�سي على ا�سرتخاء 
ع�سات �ساقك التي كانت تعاين 
من الإجهاد من �ساعات طويلة من 
اجللو�ص وي�ساعدك على حرق هذه 

ال�سعرات احلرارية الإ�سافية لليوم.
 - ممار�سة الريا�سة على مكتبك
مكتبك هو املكان الذي تق�سي 
فيه معظم وقت عملك, لذلك , 

من الأف�سل اأن تاأخذ فرتات راحة 
ق�سرية من العمل ومتتد اأو القيام 

بتمارين اليوجا على كر�سي, ميكنك 
ا الحتفاظ باأوزان �سغرية على  اأي�سً
مكتبك مل�ساعدتك عند التمدد ملزيد 

من احلرق الإ�سايف للدهزن.
 يخفف التمدد من ال�سغط يف 

الع�سات ويجعلك ن�سًطا وجاهًزا 
لبقية اليوم. 

 خذ فرتات راحة ق�سرية ملدة 10 
دقائق يف كثري من الأحيان , خا�سة 

عندما تبداأ يف ال�سعور بالتعب.
 - الوقوف بعد �ساعة من العمل 

املتوا�سل على الأقل
اإذا ا�ستطعت , ابحث عن مكان 

عمل دائم ميكنك الذهاب اإليه كلما 
وجدت نف�سك جال�ًسا لفرتة طويلة 

جًدا, ُين�سح بالوقوف كل �ساعة 
على الأقل من ال�ساعات العديدة 

التي تق�سيها يف مكتبك, هذا يحرك 

ع�سات �ساقيك , وي�ساعدك على اأن 
تكون اأكرث ن�ساًطا. كما تقل احتمالية 

�سعورك بالنعا�ص وعدم الإنتاجية 
مقارنة باجللو�ص ل�ساعات طويلة.

 - ا�ستخدم دورة مياه يف طابق 
خمتلف حتى ت�ستخدم ال�سلم 

ا من طابق خمتلف  ا�ستخدم مرحا�سً
حتى ت�ستخدم ال�سلم, ميكنك دفع 

نف�سك خطوة اأبعد والذهاب اإىل دورة 
املياه يف طابقني اأعلى اأو اأ�سفل.

 - ابعد �سيارتك عن مكان العمل
قم باإيقاف �سيارتك بعيًدا عن مباين 
املكاتب,حتى اإذا كان لديك م�ساحة 

لوقوف ال�سيارات يف مبنى مكتبك 
, اأوقف �سيارتك على م�سافة بعيدة 

حتى تتمكن من امل�سي من واإىل 
مكتبك.

هذا ي�سيف اإىل تلك اخلطوات 
الإ�سافية التي اتخذت خال اليوم.

 اإذا كنت ل متلك �سيارة , فحاول 
امل�سي اإىل اأقرب حمطة مرتو بدًل من 

اأخذ اأي �سكل اآخر من و�سائل النقل 
العام.

 هل يق�سم طفلك اأظافره؟.. تعرف على الأثار ال�سلبية 
للعادة ال�سيئة 

مجتمــــع
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1خمترع الساكسافون
2خمترع النايلون o ذو حال مزرية وثياب بالية

3اكثر لطفا o طيور كبرية ذات مناقري واسعة
4نصف طارت o بكاء بصوت عال

5رسام أسباين من القرن السابع عشر ُعِرف بدفء لوحاته 
وإنسانيتها o أوقع بكارثة

6سال دمه o حيوان حبري يصنع اللؤلؤ
7)ال (باالجنليزية o فيها تنمو حبوب القمح

8وزيرة اخلارجية األمريكية يف ادارة اوباما o خمترع 
طريقة القراءة للمكفوفني

9واضع قانون املقاومة الكهربائية o االشتياق الشديد
10العيش يف هدوء وسكينة o ولدي o فاه

أفقــــــــــــــــــي

1األكثر تكرميا o أسّرة األطفال الرضع 
)مجع(

2عامل طبيعة اجنليزي ومؤسس علم 
الذرة احلديث o اجرب على انتظار شيء 

مرغوب بشدة
 o 3اقحم يف عمل بدون رغبة اآلخر

تقومي سنوي )فارسية األصل(
4طبق شعيب رئيسي يف مصر )معكوسة( 

o يغلي
5فريد ومتميز o سئم

6نقطة امدادا الغذاء والدم بني اجلنني 
وأمه o علو وأنفة )معكوسة( o اصدر 

صوتا نتيجة التأمل
7اصدر صوتا كالذباب o يتبع املذهب 

املتشدد
8االسم الثاين المرباطور فرنسي هزم يف 

معركة ووترلو
9مصمم الصاروخ الفضائي

10حيوان ماكر o كرة العني وحمجرها 
)معكوسة(

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
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التعريف: بطل الدوري اليطايل
 لكرة القدم عام 2010

اأكثـر البحار 
دفئا

عك�س 
احلرام 

�سروري للحياة 

ثقب الإبرة 

الغـيوم

�سوت الغزال 

اأ�سهر الوؤرخني 
الع�سر  يف 

العثـماين 

ال�سم القدمي 
لتايلنتدا 

ال�ساعر امللقب 
باإبن الرومي 

حرف 
مكرر 

حيوان 
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اآيات 
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ال�سبات

مر�س ي�سيب 
العيون 

�سحب 
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)�س(

للنفي

�سعور 
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معلومــات مـحـيـرة عـن الـثـراء الفـاحـ�ض لـ"اآل الهامل"
حماكمتهم ت�ستاأنف يوم غد الأحد

.ي لــــوؤي 
----------------------

مبحكمة  اجلنح  ق�سم  رئي�سة  ت�ستاأنف  و 
يوم  العا�سمة،  بــاجلــزائــر  احممد  �سيدي 
ال�سابق  العام  املدير  حماكمة  جل�سة  غد 
زوجته  و  هامل  الغني  عبد  الوطني  لالأمن 
بتهم  يتابعون  حيث  اأبــنــائــه  مــن  ــدد  ع و 
”الرثاء  و  الأموال”  “تبيي�س  اأبـــرزهـــا 
كذا  و  النفوذ”  و”ا�ستغالل  امل�سروع”  غري 
غري  بطرق  عقارية  اأوعية  على  “احل�سول 

م�سروعة”.
�سليمة  عناين  با�ستجواب  املحاكمة  بداأت  و 
انكرت  والــتــي  هــامــل  الــغــاين  عبد  زوجــة 
با�ستفادتها  واعرتفت  اليها  املوجهة  التهم 
فايت  اأولد  ببلدية  حمــالت  ت�سعة  ــن  م
رو�سة  “اجناز  بغر�س  العا�سمة  باجلزائر 
اأميار  هامل  ا�ستجواب  مت  لالأطفال”.كما 
الوطني  لالأمن  ال�سابق  العام  املدير  ابــن 
اليه  املــوجــهــة  التهم  ـــدوره  ب اأنــكــر  الـــذي 
بوليات  ميلكها  التي  العقارات  اأن  و�سرح 
ح�سل  تلم�سان  و  وهران  العا�سمة  اجلزائر 
عن  عبارة  هي  و  اخلا�سة”  بـ”اأمواله  عليها 
كما   ،“ الفالحة  قطاع  يف  لن�ساطه  اأرباح   ”
القا�سية  واجهت  ال�سياق،  نف�س  يف  قال.و 
ـــوال،  الأم تبيي�س  بتهم  هــامــل  �ساهيناز 
و  حــق  ــه  وج بغري  وثــائــق  على  احلــ�ــســول 

حتري�س  و  �سحيحة  غري  �سهادات  تقدمي 
املتهمة. اأنكرته  ما  هو  و  الدولة،  اأعوان 

�سقق  لــعــدة  حيازتها  عــن  �سوؤالها  ــدى  ل و 
بنب  �سقة  غــرار  على  العا�سمة،  باجلزائر 
قالت  ديــنــار،  مليون   12 قيمتها  عكنون 
 ،22 �سن  يف  هي  و  عليها  حت�سلت  اإنها  هامل 
بدفع  قامت  و  كليا  ثمنها  ت�سدد  مل  اأنها  و 
لها  منحها  باأموال  فقط،  دينار  ماليني   5
عن  القا�سية  �ساألتها  جدتها”.كما  و  اإخوتها 

املتهمة  قالت  عكنون،  بنب  ل�سقة  امتالكها 
الأوىل. الطريقة  بنف�س  ثمنها  �سددت  اإنها 
�ساهيناز  ا�ــســتــجــواب  القا�سية  ووا�ــســلــت 
 ”CPA“ يف  البنكي  ح�سابها  حــول  هامل 
3 ماليني دينار، و ح�ساب  مببلغ مايل يفوق 
اأورو،   1600 فيه  تخبئ  ال�سعبة  بالعملة 
احل�سابني  اأن  بالقول  املتهمة  ردت  حيث 
�سهادة  على  حت�سلت  عندما  فتحهما  مت 
تتح�سل  التي  الأمــوال  لدخــار  البكالوريا 

جدتها. و  والدها  من  كهدية  عليها 
اإنها  هــامــل،  قــالــت  ا�ستثماراتها،  ــول  ح و 
اأن  ــوات  ــن ــس �  6 مــنــذ  الـــعـــامل  ـــذا  ه ــت  ــل دخ
عرب  باجلزائر  اأبــراج  ت�سييد  كان  طموحا 
املدير  ا�ستجواب  مت  بنكية.كما  قرو�س 
الت�سيري  و  الرتقية  لديوان  ال�سابق  العام 
ــم ب”  ــه ــت ــة امل ــي ــامي ــد رح ــم الـــعـــقـــاري حم
ا�ستغالل  اإ�ساءة  و  عمومية  ــوال  اأم تبديد 
التهم  هذه  املتهم  رف�س  قد  و  الوظيفة”. 

للديوان  مادي  �سرر  اأي  يف  “الت�سبب  ونفى 
لزوجة  حمالت  بيع  اأ�سعار  تخفي�س  جراء 
عبد  هامل  املتهم  ات�سال  نفى  كما  هامل”، 
ــازات.و  ــي ــت ام منحه  ـــل  اأج ــن  م ــه  ب الــغــنــي 
ال�سابق  للمدير  املحكمة  هيئة  ا�ستمعت 
الــعــقــاري  التنظيم  و  الت�سيري  لــوكــالــة 
ب”  املتهم  في�سل  معا�سي  اجلزائر  بولية 
ا�ستغالل  واإ�ــســاءة  عمومية  ــوال  اأم تبديد 
يف  مــ�ــســوؤولــيــتــه  نــفــى  حــيــث  الوظيفة”، 
قطعة  مــن  هــامــل  ابــنــة  ا�ستفادة  ت�سهيل 
عدم  عن  التغا�سي  و  بالعا�سمة  اأر�سية 

م�ستحقة. اإتاوات  دفعها 
بالنيابة  ال�سناعة  ملدير  ال�ستماع  مت  و 
الرحيم،  عبد  خلدون  وهران  لولية  �سابقا 
عمومية  اأموال  تبديد  تهمتي  رف�س  الذي 
و  بهما،  املتابع  الوظيفة  ا�ستغالل  واإ�ساءة 
با�ستفادة  له  عالقة  اأو  م�سوؤولية  اأي  نفى 
�سفيق  و  اميار  هامل  الرئي�سي  املتهم  اأبناء 
و  بــوهــران.  عقارية  وعـــاءات  مــن  ــراد  م و 
على  باملغادرة  للمتهم  القا�سي  �سمحت  قد 
مت  الق�سائية.و  الرقابة  حتت  اأنه  اعتبار 
اأمــالك  مدير  وهــو  �سمري  معلم  ا�ستجواب 
قطع  حول  �سابقا،  وهــران  بولية  الدولة 
هامل  اأبــنــاء  منها  ا�ستفاد  التي  الأرا�ــســي 
على  واليا  زعــالن  الغني  عبد  كان  حينما 

وهران.

بولية  ال�ست�سفائية  امل�سالح  �سجلت 
م�سابة  ــة  ــال ح يف  ــتــبــاه  ا�ــس ورقـــلـــة 
بفريو�س كورنا مبنطقة عني البي�ساء 
من  يبلغ  �سيخ  هــو  و  ورقــلــة  بــوليــة 
العمر 89 �سنة اأين مت و�سعه يف احلجر 
بو�سياف   حممد  مب�ست�سفى  ال�سحي 

م�سالح  طـــرف  ــن  م نقله  مت  بــعــدمــا 
املعلومات  ح�سب  و  املدنية  احلماية 
الأولية فان امل�ستبه اإ�سابته بفريو�س 
منا�سك  اأدى  قــد  انــه  يقال  الــكــورونــا 
.وجتدر  الأخــرية   ــة  الآون يف  العمرة 
الولئية  ال�سلطات  اأن  اإىل  ــارة  ــس الإ�

لتكون  اإ�سرتاتيجية   و�سعت  بورقلة 
علي ا�ستعداد وتاأهب للتكفل بامل�سابني 
بكل  جمهزة  حجز  قاعة  و�سع  مت  اأين 
توفري  اإيل  بــالإ�ــســافــة  امل�ستلزمات 
مثل  لنقل  خم�س�سة  اإ�سعاف  �سيارة 
احلمالت  اأطلقت  كما  احلـــالت  هــده 

التح�سي�سية و التوعوية بالتن�سيق مع 
خمتلف  عرب  املدنية  احلماية  م�سالح 
�سعبية  جتمعات  ت�سهد  التي  املوؤ�س�سات 
علي غرار املدار�س و اجلامعات و مراكز 

التكوين املهني و بيوت ال�سباب . 
يو�سف بن فا�سل 

اجلزائرية   اجلــويــة  اخلــطــوط  اأعلنت 
اإلغاء  رحالتها اجلوية موؤقتا نحو فرن�سا 
تلم�سان،  باتنة،  �سطيف،  مطارات  من 
الوادي، ب�سكرة، ال�سلف، بجاية، عنابة، 
 4 غاية  اإىل  و  مار�س   14 يوم  من  ابتداء 
اأفريل لتقت�سر الرحالت نحو فرن�سا من 

مطارات العا�سمة و وهران و ق�سنطينة.
اإلغاء  اجلــزائــريــة  اجلــويــة  ــررت  ق كما 
ا�سبانيا  نحو  اجلــويــة  رحالتها  جميع 
مار�س   16 يوم  من  ابتداء  نهائي  ب�سكل 
ال�سركة  اأعلنت  و  اأفريل.   4 غاية  اإىل 
الــذيــن  ــن  ــائ ــزب ال لتعوي�س  �سمانها 

رحالتهم  تاأجيل  اأو  بالإلغاء  �سيتاأثرون 
ب�سبب القرارات املتخذة.

واتفاق اجلزائر واملغرب لوقف 
الرحالت اجلوية موؤقتا

ــة  ــس ــا� ـــن رئ ـــادر ع ـــس ــــاء يف بـــيـــان � ج

اتفاق  يف  ام�س    تقرر    اأنه   اجلمهورية 
اجلزائرية  احلكومتني  بــني  م�سرتك 
واملغربية وقف الرحالت اجلوية موؤقتا 
ملنع  ـــرتازي  اح ــراء  ــاإج ك البلدين  بــني 

تف�سي وباء فريو�س كورونا
ق/و

النقل،  و  العمومية  الأ�سغال  ــر  وزي تفقد 
اجلناح  اخلمي�س،  اأم�س   اأول  �سيعلي  فاروق 
املخ�س�س لعزل املر�سى الوافدين عرب مطار 

رابح بيطاط مبدينة عنابة. و اأفادت وزارة 
اأن  لها،  بيان  يف  العمومية،  الأ�سغال  و  النقل 
املخ�س�س  للجناح  تفقد  بزيارة  قام  �سيعلي 

رابح  مطار  عرب  الوافدين  املر�سى  لعزل 
مبختلف  الوزير  طاف  كما  بعنابة.  بيطاط 
امل�سالح،  اأين قدمت له تو�سيحات من طرف 

حول  املطار  م�سوؤويل  كذا  و  الطبي  الطاقم 
الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ساأن.

ق/و

حمكمة  لــدى  التحقيق  قا�سي  اأمـــر 
املدير  باإيداع  بق�سنطينة  الزيادية 
ابن بادي�س  للم�ست�سفى اجلامعي  العام 

بق�سنطينة احلب�س املوؤقت ملتابعته يف 
م�سدر  من  علم  ما  ح�سب  ف�ساد  ق�سية 
املتهم  اأن  امل�سدر  ذات  ق�سائي.واأو�سح 

“اإبرام  تخ�س  ف�ساد   بق�سايا  متابع 
للتنظيم  خمالفة  عمومية  �سفقات 
م�ستوى  على  به”  املعمول  والت�سريع 

بــاديــ�ــس  ـــن  اب ــي  ــع ــام اجل امل�ست�سفى 
بق�سنطينة.

ق/و

اجلمعة  اىل  اخلــمــيــ�ــس  ليلة  مت 
بـــوليـــة غــلــيــزان و�ـــســـع رعــيــة 
ال�سحي  احلــجــر  يف  فــيــتــنــامــيــة 
ــيــاف  مبــ�ــســتــ�ــســفــى حمــمــد بــو�ــس
�سنة   44 العمر  من  البالغ  الرعية 

ي�ستبه  جون  فان  طــران  ويدعى: 
ــا  ــورون ــس ك ــريو� ــف ب ــه  ــت ــاب ــس اإ� يف 
موؤكدة  م�سادر  من  علم  وح�سبما 
ي�ستغل  الفيتنامية  الرعية  اإن 
الكائن  للبناء  ال�سينية  بال�سركة 

اأنها  كما  �سعيدة  بــوليــة  مقرها 
قطب  م�سجد  اجنــاز  باأ�سغال  تقوم 
مت  الفيتنامية  الرعية  بغليزان.. 
احلماية  م�سالح  قبل  من  توقيفه 
املــدنــيــة مــبــا�ــســرة عــقــب دخــولــه 

اأخذت  تراب الولية غليزان حيث 
عيينات واإر�سالها اىل معهد با�ستور 
للتاأكيد  التحاليل  نتائج  انتظار  يف 

من عدم ا�سابته بفريو�س كورونا 
ابو ع�سام

ــني الــدبــلــومــا�ــســي اجلـــزائـــري رمــطــان  ع
ليبيا  اإىل  جديدا  اأمميا  مبعوثا  لعمامرة 
ا�ستقالته  قدم  الذي  �سالمة  لغ�سان  خلفا 
�سالمة  تــوىل  �سحية.و  لأ�سباب  موؤخرا 
يبدي  اأن  قبل  ون�سف  عامني  قبل  مهمته 

يف  ف�سل  بعدما  ال�ستقالة  يف  رغبته 
ــراف  الأط بني  �سالم  اتفاق  اإىل  التو�سل 
فيما  ال�سلطة،  على  املتنازعة  الليبية 
مل�سار  دفــع  اإعــطــاء  لعمامرة  مــن  ينتظر 
ترحيب  ظل  يف  خا�سة  و  الليبي،  احلــوار 

حلل  اجلزائر  بدور  املت�سارعة  الأطــراف 
الأزمة بعيدا عن التدخالت الأجنبية.و 
مل تتاأخر الأمم املتحدة يف تعيني اخلليفة 
ـــوارات  احل ا�ستئناف  اأجـــل  مــن  اجلــديــد 
ــالت  ــج امل يف  الليبيني  ــني  ب الــداخــلــيــة 

و  القت�سادية  و  الع�سكرية  و  ال�سيا�سية 
التي تتّوىل قيادتها، خ�سو�سا بعد تدهور 
الهدنة  انهيار  و  الأر�ـــس  على  الأو�ــســاع 

املتفق عليها بني طريف ال�سراع
ق/و

اأزاحت حماكمة املدير العام ال�سابق لالأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته و اأبنائه و املتابعني اأي�سا بتهم ذات �سلة بق�سايا ف�ساد حجم النهب الذي ا�ستمر ل�سنوات رغم اإنكارهم 
ل�ستفادتهم من عقارات مل يتمكنوا من جتنب ق�سية الرثاء غري امل�سروع.

انت�سال جثة جمهولة 
بال�ساطئ ال�سرقي بجيجل

الإفراج عن حالة م�ستبه يف 
اإ�سابتها بفريو�ض كورونا بب�سكرة

عجول  واد  خريي  ببلدية  البحر  اأمــواج  قذفت 
حيث  الهوية  جمهولة  جثة  جيجل  ولية  �سرق 
هذه  تلقف  اإىل  املدنية  احلماية  ــوان  اأع �سارع 
منتوري  ب�سري  م�ست�سفى  اإىل  ونقلها  الأخــرية 
الوقت  يف  للت�سريح  اخ�ساعها  اأجل  من  بامليلية 
الذي فتح فيه حتقيق حول هوية هذه الأخرية 
.وح�سب م�سادر حملية فاإن اأمواج البحر قذفت 
ذكر  جن�س  من  ل�سخ�س  الهوية  جمهولة  بجثة 
لبلدية  ال�سرقي  ال�ساطئ  م�ستوى  على  وذلــك 
خريي واد عجول وهو ما دفع بعدد من املواطنني 
الذين كانوا بعني املكان اإىل اإبالغ م�سالح الدرك 
هذه  لتتدخل  املدنية  احلماية  وكــذا  الوطني 
م�ست�سفى  اإىل  اجلثة  نقل  ــل  اأج من  الأخـــرية 
امليلية .وح�سب ذات امل�سادر فاإن اجلثة املذكورة 
الأمر  التحلل  من  متقدمة  جد  حالة  يف  كانت 
عر�س  يف  طويلة  لفرتة  بقاءها  يــوؤكــد  ــذي  ال
�ساهدوها  مــن  على  تــعــذر  درجـــة  اإىل  البحر 
حتديد معامل وجه �ساحبها ، ومل ت�ستبعد بع�س 
احلراقة  لأحــد  اجلثة  هــذه  تكون  اأن  امل�سادر 
الأخرى  ال�سفة  اإىل  العبور  ب�سدد  كانوا  الذين 
الأوىل  املرة  لي�ست  واأنها  خ�سو�سا  املتو�سط  من 
التي تقذف فيها اأمواج البحر بهكذا جثث حيث 
بنقاط  اجلثث  مــن  ــدد  ع على  عــرث  واأن  �سبق 
لن�ساء  تعود  بع�سها  جيجل  �سواحل  من  عــدة 
واأخرى ل�سبان من خمتلف الإعمار والتي توؤكد 
للمهاجرين  تعود  اأغلبها  باأن  التحقيقات  بع�س 
كانت  التي  الــقــوارب  حتطمت  الذين  ال�سريني 
واآخرهم  البحر  عر�س  يف  اأوروبــا  اإىل  تنقلهم 
ال�سيادين باجلهة  اأحد  فتاة عرث عليها ب�سباك 

الغربية من عا�سمة الولية جيجل .
ق/و

افادت مديرية ال�سحة و ال�سكان لولية ب�سكرة 
املواطنني   احــد  عــن  اأفــرجــت  باأنها  اأمــ�ــس  اأول 
حيث  كورونا  بفريو�س  باإ�سابته   به  م�ستبه 
مار�س  ال�سابع  منذ  ال�سحي  احلجر  حتت  و�سعته 
اجلاري و بعد التاأكد كل الطاقم الطبي املراقب 
�سلبية ،مت  باأنها  الك�سف عنه  حلالته من نتائج 

الإفراج عنه �سليما معافى .
 حممد حريز

و�سع رعية فيتنامية يف احلجر مب�ست�سفى غليزان 

تعيني رمطان لعمامرة مبعوثا اأمميا اإىل ليبيا

ت�سجيل اأول حالة ي�ستبه باإ�سابتها بفريو�ض كورونا بورقلة 

تعليق الرحالت اجلوية مع ا�سبانيا وفرن�سا

تفقد اجلناح املخ�س�ض لعزل املر�سى مبطار رابح بيطاط بعنابة

كاإجراء احرتازي ملنع تف�سي وباء فريو�ض كورونا

من طرف وزير الأ�سغال العمومية

اإيداع مدير م�ست�سفى ابن بادي�ض بق�سنطينة احلب�ض املوؤقت 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

