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ا�ستغرب من اإنتاج 4.7 مليون كي�ص يوميا مقابل ندرة يف الأ�سواق

وزير التجارة يتوعد "مافيا احلليب" وميهلها اأ�شبوعا
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حمتجون يغلقون وكالة الت�شغيل بتما�شني بتقرت 
اجلي�س يحجز قنطارين 

من الكيف بب�شار
اأمطار رعدية غزيرة 

بعدة واليـــات 

ماكرون مقتنع ب�شرورة 
و�شع حد ل�شـــــــــراع 
الذاكرة بني اجلزائر 

وفرن�شـــــــــــا

ال رخ�شة جديـــدة 
للعمـــــل بالقوائـــــــم 

االحتياطية بقطــاع 
الرتبيــــــة

515 �سوناطراك ب�سبب اق�سائهم من قوائم 

الوظيف العمومي طماأنهم بعدم وجود اأية م�سابقة للتوظيفقال اأن اإعادة النظر يف امللف �سيكون �سعبا يف بالده
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12 دولة منها ال�سعودية وفرن�سا الفريو�ص اجلديد انتقل اإىل 

اجلزائر ت�شغل منظومة االإنذار 
للت�شدي لوباء "كورونا" القاتل
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: قرار منع ا�شترياد املواد املنتجة حمليا حكيم يوؤكدون  • خمت�شون  امل�شتعملة  االأجنبية  لل�شيارات  مزبلة  تكون  لن  اجلزائر  اأن  • قال 

اجلزائرية: منظمة ال�شحة العاملية ال تو�شي حاليا باأي قيود على ال�شفر اأو التجارة • اجلوية 
3اأ�شهر بعد  �شيجهز  واللقاح  والع�شبية  واله�شمية  التنف�شية  االأجهزة  يف  �شررا  يحدث  • الفريو�س 

ت�شامن �شوف 



اليابان 
تخترب اأ�شغر 

�شيارة طائرة يف 
العامل!

�سركة SkyDrive اليابانية 
النا�سئة على اختبار منوذج 

ل�سيارة طائرة �ستكون 
الأ�سغر من نوعها يف العامل.
وي�سري... يعمل القائمون 
على م�سروع هذه املركبة، 

وهم خرباء �سابقون يف �سركة 
تويوتا، اإىل اأن مركبتهم الفريدة التي يبلغ طولها 1.6 مرت فقط، 
�سممت خ�سي�سا لتعمل ك�سيارة وطائرة �سغرية يف اآن واحد، ما 
يجعلها و�سيلة للنقل م�ستقبال، ت�ساهم يف حل م�سكالت الزدحام 

املروري.وزودت املركبة اجلديدة باأربع مراوح متكنها من 
الإقالع والهبوط ب�سكل عمودي، والطريان يف الهواء على 

ارتفاع 10 اأمتار، ب�سرعة ت�سل اإىل 100 كلم يف ال�ساعة، 
كما ميكنها ال�سري على الأر�ص ب�سرعة  150 كلم/
�ساعة.وتبعا ملوقع Asahi الياباين فاإن ال�سركة 
�ستبداأ ببيع هذه املركبات بالتجزئة عام 2023، 

و�ستنتجها باأعداد كبرية اعتبارا من 2026، 
لت�سبح واحدة من اأكرث املركبات 

املناف�سة ملركبات التاك�سي 
الطائر م�ستقبال.

�صورة وتعليق 

حـدث وال حـرج02
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�شباب بني ثور بورقلة يحتجون ويطالبون مبنا�شب �شغل

حماولة فا�شلة لالنتحار من قبل 
�شيخ يف العقد ال�شابع بغليزان 

بوليمريا  وفرن�سا  املتحدة  الوليات  من  زمالئهم  مع  بالتعاون  مو�سكو  جامعة  علماء  ابتكر 
جديدا واعدا، قد ي�سبح يف امل�ستقبل جلدا �سناعيا، يزداد متانة عند ال�سد، ويحاكي اجللد 

الب�سري.
ACS Central Science، باأن فريقا علميا دوليا برئا�سة الربوفي�سور دميرتي  وتفيد جملة 
ابتكارهم  عن   2018 عام   Science جملة  ن�سرته  مقال  يف  اأعلن  مو�سكو،  جامعة  من  اإيفانوف 
وقد  امليكانيكية.  بالتاأثريات  ومتانته  لونه  يتغري  احلرباء،  جلد  يحاكي  �سناعيا  جلدا 
الرو�ص  العلماء  اأعمال  اأهم  قائمة  يف  حينها  البتكار  هذا  الرو�سية  العلوم  موؤ�س�سة  اأدرجت 

عام 2018.
خا�سية  لها  التي  املواد  لت�سميم  فريدة  قاعدة  باإن�ساء  اجلديدة،  درا�ستهم  يف  العلماء  وقام 
تغيري عدد من الأن�سجة احلية. ويقول اإيفانوف، "للجلد خ�سائ�ص فريدة، فهو ناعم ومتني 
قوي،  ميكانيكي  تاأثري  حتت  اإل  تغيريه  ميكن  ل  ذلك  ومع  اللم�ص".  عند  الوقت  نف�ص  يف 
خالل  احلية  الكائنات  عند  تطورت  الدفاعية  الآلية  هذه  متانة.  يزداد  ال�سد  عند  لأنه 
عملية التطور. ومل يتمكن العلماء من ا�ستن�ساخ نعومة ومتانة الأن�سجة احلية يف الأن�سجة 

ال�سناعية، وتغريها عند الت�سوه. لذلك كان عليهم دائما الختيار بني النعومة واملتانة.
فمثال، الهالم املائي ناعم جدا، ولكنه يفتقر اإىل املتانة امليكانيكية. كما اأن �سكله وخ�سائ�سه 
ال�سوائل  من  فائ�ص  ــود  وج عند  وينفجر  ينتفخ  فقد  بالرطوبة،  ترتبط  امليكانيكية 

الف�سيولوجية يف اجل�سم.
وقد متكن الفريق العلمي الآن من ابتكار بوليمري وهو جزيء  معقد  تكون من عدة اأجزاء 
قادرة على التجمع ذاتيا. ويظهر على اجلزء الطويل من اجلزيء "زغب" يذكرنا بـ "فر�ساة" 

يف  الزجاجية،  القناين  التي تنظيف  احلرارية،  الأجــزاء  نهايته 
عن  الكيميائي  تركيبها  يختلف 
الأجزاء الباقية. وعندما تتجمع 
اجلزيئات ذاتيا تتكون يف نهايتها 
متانة  ذات  زجاجية  نانو  كــرات 
اأما بقية الأجزاء فتبقى  عالية، 
التي  واملــواد  بـ"الزغب".  مغطاة 
مرنة  "الفر�ساة"  منها  تتكون 
تت�سلب  ولكنها   ، الــبــدايــة  يف 

ب�سرعة كبرية عند الت�سوه.

علماء جامعة مو�شكو يبتكرون 
جلدا يحاكي اجللد الب�شري

 اإلقاء القب�س على 
م�شعوذ كان ين�شب على 
�شحاياه بعني الدفلى 

يف اإطار 
العمليات 

النوعية التي 
تقوم بها م�سالح 

ال�سرطة 
ملحاربة كل 

ظواهر الإجرام 
مبا فيها الن�سب 

و الحتيال 
با�ستعمال 

حمررات و اأختام مزورة، متكنت فرقة ال�سرطة 
الق�سائية باأمن دائرة جليدة بعني الدفلى من 

توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 56 �سنة، كان يوهم 
�سحاياه بانخراطهم �سمن جمعية وهمية لغر�ص 

�سلبهم مبالغ مالية معتربة.عملية الإطاحة 
باملعني جاءت بعد ورود معلومات مفادها قيام 

اأحد الأ�سخا�ص ينحدر من ولية باتنة، بالن�سب 
على املواطنني من خالل اإيهامهم برئا�سته 

جلمعية وطنية تن�سط يف جمال حقوق الإن�سان 
م�ستغال ممار�سته الرقية ال�سرعية، على �سوء 

هذه املعطيات، قامت م�سالح ال�سرطة بالرت�سد 
للم�ستبه فيه حيث مت توقيفه باأحد مقاهي مدينة 

جليدة و بعد تفتي�سه و تفتي�ص مركبته مت العثور 
على اأع�ساب طبية و بهارات و قنينات و ق�سا�سات 

ورقية حتتوي على عبارات  �سعوذة و طال�سم، 
م�ستندات و وثائق اإدارية و كذا ملفات اإدارية 

خا�سة بال�سحايا الذين كان يوهمهم بالنخراط يف 
اجلمعية، مقابل قيمة مالية للح�سول على بطاقات 

ع�سوية مزورة، كما مت حجز خواتيم مزورة 
كان ي�ستعملها يف تنفيذ خمططاته الإجرامية 

ليتم حتويله اإىل مقر ال�سرطة...  و ُفتح حتقيق 
معمق يف الق�سية، حيث تبني ملحققي ال�سرطة 

اأن عدد �سحاياه يقدر بـ 20 �سحية ينحدرون من 
ولية عني الدفلى و كذا وليات اأخرى يف حني 

بلغت قيمة املبلغ املايل الإجمايل امل�ستوىل عليه 
بحوايل 160 مليون �سنتيم. بعد ا�ستكمال اإجراءات 

التحقيق مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام  وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة عني الدفلى. حيث �سدر 

يف حقه اأمر اإيداع باملوؤ�س�سة العقابية عن ق�سية 
اإن�ساء جمعية وهمية لغر�ص الن�سب عن طريق 

الرقية و ال�سعوذة، التزوير، و ا�ستعمال املزور يف 
وثائق اإدارية .

اهتزت أمس بلدية املرجة سيدي عابد 
املدخل الشرقي بوالية غليزان، على وقع 

حادث مصرع امرأة تبلغ من العمر 46 
سنة إثر سقوطها من اعلى منحدر جبلي 

بالصفاح بذات البلدية مما ادى اىل وفاهتا 
مبكان وقوع احلادث. لتنقل جثة هامدة 

حنو مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى أمحد 
فرنسيس بوادي ارهيو؛ من جهتها باشرت 

املصاحل األمنية حتقيقا يف مالبسات احلادث 
واسبابه،كما تدخلت مصاحل الوحدة املركزية للحماية املدنية بغليزان ألجل انقاذ شيخ 

يبلغ من العمر 67 سنة حاول االنتحار حرقا بعدما سكب مادة البزنين على كامل جسده 
ليقوم بعدها بإشعال النار يف رغبة منه وضع حد حلياته، لكن تدّخل مصاحل احلماية 

املدنية حال ذلك... ليتم نقله إىل مصلحة االستعجاالت الطبية مبستشفى غليزان.

ك�سفت مقابلة "مكت�سفة" اأن العامل �ستيفن هوكينغ اأن�ساأ ح�سابا "�سبه موؤكد" لنهاية العامل، ولكنه مل يعتقد اأن هذا احلدث �سي�سكل نهاية 
اجلن�ص الب�سري.

وكان هوكينغ، الذي وافته املنية عام 2018، فيزيائيا نظريا وعاملا يف جمال الكونيات، ومدير البحث يف مركز علم الكونيات النظري 
بجامعة كامربيدج، قبل وفاته.

وت�سمن عمله العلمي تعاونا مع روجر برنوز، يف نظريات اجلاذبية الفردية يف اإطار الن�سبية العامة، والتنبئ النظري باأن الثقوب 
ال�سوداء تطلق اإ�سعاعا، يطلق عليه غالبا "اإ�سعاع هوكينغ".

ويف عام 2017، قاد �سل�سلة "بي بي �سي" بعنوان "Stephen Hawking: Expedition New Earth"، حيث تنباأ مبا ميكن اأن يحدث للب�سر يف 
القرن املقبل، ويبدو اأنه ح�سب بال�سبط الوقت الذي قد "تنفجر" فيه الأر�ص كليا، ح�سب اعتقاده.وقال يف عام 2017: "مع تغري املناخ، 

وتاأخر �سرب الكويكبات وانت�سار الأوبئة والنمو ال�سكاين، اأ�سبح كوكبنا حمفوفا باملخاطر ب�سكل متزايد. وعلى الرغم من اأن احتمال 
وقوع كارثة على كوكب الأر�ص يف �سنة معينة قد يكون منخف�سا للغاية، اإل اأنه يزداد مبرور الوقت وي�سبح �سبه موؤكد يف الألف اأو 10 
اآلف عام القادمة. وبحلول ذلك الوقت، كان ينبغي اأن ننت�سر يف الف�ساء واإىل النجوم الأخرى، وبالتايل فاإن وقوع كارثة على الأر�ص 

ل يعني نهاية اجلن�ص الب�سري".واأ�ساف مو�سحا: "ومع ذلك، فاإننا لن نن�سئ م�ستعمرات مكتفية ذاتيا يف الف�ساء قبل ما ل يقل عن مائة 
عام، لذلك علينا اأن نكون حذرين للغاية يف هذه الفرتة".و�سملت اإحدى 

التهديدات التي اأ�سار اإليها الأ�ستاذ هوكينغ، الكويكبات التي اأ�سار اإليها �سابقا يف 
فيلمه الوثائقي "داخل الكون مع �ستيفن هوكينغ".ويف عام 2010، قال �ستيفن: 

اإىل  انظروا  للغاية.  خطري  مكان  الكون  اأن  ات�سح  امل�ستقبل،  اإىل  ننظر  "بينما 
جوارنا، اإنه مليء مبليارات الكويكبات، وهي بقايا قدمية خلفتها العملية التي 

�سّكلت النظام ال�سم�سي".
ووا�سل هوكينغ مناق�سة فكرة كويكب "اأبوفي�ص"، الذي ت�سبب يف اإحداث فرتة 

ق�سرية من القلق خالل دي�سمرب 2004، لأن املالحظات الأولية ت�سري اإىل 
احتمال ي�سل اإىل %2.7 باأنه �سي�سرب كوكبنا يف 13 اأفريل 2029.

نهاية العامل 

ك�شف ح�شاب هوكينغ "�شبه املوؤكد" ليوم القيامة!



األحد 26 جانفي 2020 م الموافق لـ 01 جمادى  الثانية 1441هـ03
العدد
1910

باأية  حاليا  تو�سي  ل  العاملية  ال�سحة  منظمة  اجلزائرية:  • اجلوية 
قيود على ال�سفر اأو التجارة

واله�سمية  التنف�سية  الأجهزة  يف  �سررا  يحدث  • الفريو�ص 
والع�سبية واللقاح امل�ساد يكون جاهزا بعد ثالثة اأ�سهر

االإنــذار  منظــومة  ت�شّغــل  اجلزائــر 
قــاتل لوبــاء  للت�شــدي 

لوؤي ي
--------------------

اخل��ط��وط  ���رك��ة  ق��ال��ت  و 
تراقب  اإنها  اجلزائرية  اجلوية 
كورونا  فريو�س  وب��اء  تطور 
ات�صال  على  واإنها  ال�صني  يف 
العامليةاأ  ال�صحة  منظمة  مع 
املنظمة  اإن  تقول  واأ�صافت 
باأية  حالًيا  تو�صي  ال  الدولية 

قيود على ال�صفر اأو التجارة.
الوقاية  مدير  اأك��د  جانبه  من 
وت��رق��ي��ة ال�����ص��ح��ة ب���وزارة 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
جمال  الدكتور  امل�صت�صفيات، 
اأنه  العا�صمة  باجلزائر  فورار، 
لل�صلك  تعليمات  توجيه  قد مت 
بعد  اأي طارئ  ملواجهة  الطبي 
نوع جديد من فريو�س  ظهور 

كورونا يف ال�صني.
اأن اجلزائر،  واأكد امل�صوؤول ذاته 
منظومة  �صغلت  اأن  وب��ع��د 
للت�صدي  واالإن���ذار  الرت�صد 
باالأوبئة  خا�س  ط��ارئ  الأي 
قدمت  الوا�صع،  االنت�صار  ذات 
تعليمات جلميع االأطباء لتعزيز 
باحلاالت  التكفل  و  الوقاية 
تتابع  كما  ظ��ه��وره��ا،  عند 
تعليمات  وتنتظر  الو�صع 
على  لل�صحة،  العاملية  املنظمة 
يف  ال��ع��امل،  دول  بقية  غ��رار 
لتن�صيب  الوباء  انت�صار  حالة 
كامريات حرارية على م�صتوى 

املطارات الوطنية.
واأو���ص��ح ال��دك��ت��ور ف��ورار 
تعط  "مل  االآن  ح��ت��ى  اأن����ه 
اأية  لل�صحة  العاملية  املنظمة 
للمتعاملني  اإنذار  اأو  تعليمات 
امل�صافرين  وال  االقت�صاديني 
فريو�س  ظهور  بخ�صو�س 
حتذر  موؤخرا  بال�صني  كورونا 
تهديدات  م��ن  خاللها  م��ن 

الفريو�س للعامل".
اجلزائر،  اأن  باملنا�صبة  وذك��ر 
العامل،  دول  بقية  غ��رار  على 
مثل  واج��ه��ت  واأن  �صبق  ق��د 
هذه االأو�صاع املتعلقة مبواجهة 
االنت�صار  ذات  الفريو�صات 
كورونا  كفريو�س  الوا�صع 
ال�صنوات  خ��الل  ظهر  ال��ذي 
خالل  من  اإيبوال  و  املا�صية 
الوطنية  املنظومة  تن�صيب 

اخلا�صة مبثل هذه االأوبئة.
كان    ، امل�صوؤول  ذات  وح�صب 
الوطنية  املنظومة  تن�صيب 

�صنة  منذ  واالإن���ذار  للرت�صد 
2006 وتعيد تفعيلها يف حالة 

ظهور اأي طارئ جديد.
العامل  اأن  اخل���راء  واأث��ب��ت 
نوعا  ك��ان  للمر�س  امل�صبب 
جديدا من فريو�س كورونا "اإن 
وانت�ر   "2019 يف-  اأو  �صي 
ال�صني،  خ���ارج  ال��ف��ريو���س 
اإ���ص��اب��ات  ع��ن  االإب����الغ  ومت 
واليابان  اجلنوبية  كوريا  يف 
وتايالندا،  املتحدة  والواليات 
ي�صتبه  حاالت  اكت�صفت  كما 
يف  ب��ال��ع��دوى  اإ�صابتها  يف 
كونغ  وه��ون��غ  ���ص��ن��غ��اف��ورة 
ال�صلطات  واأكدت  واأ�صرتاليا، 
الفريو�س  اأن  ر�صميا  ال�صينية 

ينتقل من �صخ�س الآخر.
ل��الإ���ص��ارة ف���اإن ف��ريو���ص��ات 
مكونة  عائلة  ه��ي  ك��ورون��ا 
فريو�صا،   30 م��ن  اأك��ر  م��ن 
مق�صمة اإىل ق�صمني فرعيني، اإذ 
اكت�صفت الأول مرة عام 1965.
على  الفريو�صات  هذه  وتوؤثر 
االأليفة  واحليوانات  االإن�صان 
والطيور واملا�صية، كما وميكن 
يحدث  اأن  ال��ف��ريو���س  ل��ه��ذا 
التنف�صي  اجلهاز  يف  ���ررا 
واجلهاز  اله�صمي  واجل��ه��از 

الع�صبي.
جهودها  ال�����ص��ني  وك��ّث��ف��ت 
الح��ت��واء ف��ريو���س ك��ورون��ا 
من  اأك��ر  فعزلت  امل�صتجّد، 
يف  �صخ�س  مليون  اأرب��ع��ني 
فيه  ارتفعت  ال���ذي  ال��وق��ت 
ل�صحايا  الر�صمّية  احل�صيلة 
ال��ف��ريو���س ال���ذي ظ��ه��ر يف 
�صوق  يف  املا�صي  دي�صمر 
وفاة  تاأكد  اإذ  ووه��ان،  مبدينة 
من  ال�صني  يف  �صخ�صا   41
نحو 1300 م�صاب بالفريو�س 

داخل البالد.
�صحة  علماء  قال  جانبهم  من 
مر�صحا  لقاحا  اإن  اأمريكيون، 
قد  اجلديد  كورونا  لفريو�س 
االأوىل  للمرحلة  جاهزا  يكون 
من االختبارات الب�رية خالل 

3 اأ�صهر.
الدورية  يف  ُن�ر  مقال  ويف 
قال  )جاما(،  االأمريكية  الطبية 
املعهد  مدير  فاو�صي،  اأنطوين 
الأمرا�س  االأمريكي  الوطني 
املعدية،  واالأمرا�س  احل�صا�صية 
االأ�صتاذة  باولي�س،  وكاثرين 
االأمرا�س  ق�صم  يف  امل�صاعدة 
امل��ع��دي��ة يف ج��ام��ع��ة والي��ة 
بن�صلفانيا، يف مقال اأم�س،   اإن 
التكنولوجيا  التقدم املحرز يف 
عام  يف  ���ص��ار���س  وب���اء  منذ 
كبري  ب�صكل  �صغط   2003
لتطوير  الزمني  اجلدول  على 

اللقاح.
احل�صول  من  الباحثون  وانتقل 
لفريو�س  اجلينية  املتوالية  على 
االأوىل  املرحلة  اإىل  ال�صار�س 

للقاح  ال�ريرية  التجربة  من 
 20 خ��الل  ال��ن��ووي  احلم�س 
غط  �صهرا، ومنذ ذلك احلني �صُ
اجلدول الزمني اإىل 3.25 �صهرا 
لالأمرا�س الفريو�صية االأخرى.

التحرك  يف  العلماء  وي��اأم��ل 
بالن�صبة  اأ�����رع  ب�صكل 
ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د، 
لقاح  تكنولوجيا  با�صتخدام 
وفقا  الناقل،  اأيه"  اإن  "اآر  ال� 

للموؤلفني.
الطبية  املوؤ�ص�صات  وتعمل 
معا  وال�صينية  االأمريكية 
فريو�س  �صد  لقاح  لتطوير 
ت�صبب  الذي  اجلديد،  كورونا 
موؤكدة  حالة   830 يف  بالفعل 
الرئوي  االلتهاب  حاالت  من 

يف ال�صني حتى يوم اخلمي�س.
وقالت منظمة ال�صحة العاملية 
اإع��الن  جدا"  املبكر  "من  اإن��ه 
تف�صي فريو�س كورونا اجلديد 
ال�����ص��ني ح��ال��ة ط���وارئ  يف 
لل�صحة العامة تثري قلقا دوليا، 
عدد  اأن  من  ح��ذرت  حني  يف 
العديد  الأن  يرتفع  قد  احلاالت 
من حاالت االإ�صابة بالفريو�س 

ما زالت جمهولة.

اإمكانية و�شول فريو�س كورونا ب�شكل حازم وعلى  تعالت اأ�شوات خمت�شني يف اجلزائر داعية للتعامل مع خطر 
نحو اأف�شل، بكثري مما هي عليه احلال اليوم خ�شو�شا واأن الوباء القاتل، الذي ظهر اأوال يف مدينة "ووهان" 

12 دولة والتي كان اآخرها فرن�شا . ال�شينية ، انتقل اىل 

فرن�شا اآخرها  و  ال�شعودية  منها  دولة   12 اإىل  انتقل  اجلديد  قال : اإن اإعادة النظر يف امللف �شيكون �شعبا يف بالده"كورونا" الفريو�س 

موقف  يف  الف���ت  حت���ول  يف 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س 
قناعته  ع��ن  اأع���رب  م��اك��رون، 
ملف  يف  النظر  اإعادة  ب�رورة 
يف  التاريخ  واأر�صيف  الذاكرة 

حرب وثورة اجلزائر.
مع  مقابلة  يف  م��اك��رون  وق��ال 
اإنه  اأم�س  الفرن�صية،  لوفيغارو 
�صي�صع  امللف  هذا  باأن  مقتنع، 
اجلزائر  بني  الذاكرة  ل�راع  حدا 
وفرن�صا، رغم �صعوبة االأمر يف 

فرن�صا.
اإنه  الفرن�صي،  الرئي�س  واأ�صاف 
مقتنع اإذا جنح، اأن هذا املو�صوع 
الذي  الو�صع  نف�س  له  �صيكون 
عام  يف  ���ص��رياك  للزعيم  ك��ان 

.1995
مواقفه  ب���اأن  م��اك��رون  واأف���اد 
بخ�صو�س  ج���دا  "وا�صحة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي اأواج��ه��ه��ا 
وحرب   )...( بالذاكرة  واملتعلقة 
االأكر  هي  �صك  ب��دون  اجلزائر 
اأعرف هذا االأمر  ماأ�صاوية بينها، 

منذ حملتي االنتخابية".
وك���ان م��اك��رون و���ص��ف لدى 
 2017 �صنة  للجزائر  زي��ارت��ه 
للبالد  الفرن�صي  اال�صتعمار 
االن�صانية"  �صد  "اجلرمية  ب��� 
اأثار  ما  احلقيقية"،  و"الهمجية 
تيار  ل��دى  وقتها  كبريا  لغطا 
الفرن�صي  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني 

خ�صو�صا.
يف  ماكرون  رف�س  املقابل،  يف 
جرائم  عن  اعتذار  تقدمي  ال�صابق 

اأثناء  ال�صمراء  القارة  يف  فرن�صا 
اأن  موؤكدا  اال�صتعمارية،  الفرتة 
"عدم  هي  اإليه  بالن�صبة  القاعدة 

االإنكار وعدم تقدمي اعتذار".
اجلزائرية  املطالبات  وجت��ّددت 
واالعتذار  ب�"االعرتاف  لفرن�صا 
جرائمها  ع��ن  والتعوي�س" 
كل  حلول  مع  اال�صتعمارية"، 
ذك���رى وط��ن��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة يف 
فرن�صني  ر�صمي  رف�س  ظ��ل 
طم�س  بعمليات  ل��الع��رتاف 
وقتل  وتعذيب  ونهب  للهوية 
يف  بها  قامت  نووية  وجت��ارب 
�صنوات اال�صتعمار )1830 حّتى 

.)1962
بني  العالقة  امللفات  بني  وم��ن 
الوطني  االأر���ص��ي��ف  البلدين، 
اجلزائري، وي�صم ماليني الوثائق 
فرن�صا  نهبتها  حيث  والتحف، 
للجزائر.  اإع��ادت��ه��ا  وت��رف�����س 
خالل  املفقودين  ملف  وكذلك 
الثورة، وعددهم 2200 �صخ�س، 

ح�صب ال�صلطات اجلزائرية.
حممد  التاريخ  اأ�صتاذ  ويقول 
"�صيكون  اإن��ه  بلغيث،  االأم��ني 
بجرائم  االع��رتاف  فرن�صا  على 
اإبادة جماعية ل�صكان اجلزائر منذ 
نهب  "امل�صتعمر  واأن   ،"1830
واأرقام  اجلزائرية،  الدولة  خزينة 
نهب االأموال والكنوز مدونة يف 
االأر�صيف الفرن�صي، وهي عبارة 
فرن�صية كاملة  عن خم�س �صفن 
االأوىل  االأ���ص��ه��ر  يف  احلمولة 

لالحتالل".                 لوؤي ي

ماكرون مقتنع ب�شرورة 
و�شع حد ل�شراع الذاكرة 

بني اجلزائر وفرن�شا

الوظيف العمومي طماأنهم بعدم وجود اأية م�شابقة للتوظيف

العامة  امل��دي��ري��ة  ا�صتقبلت   
عن  ممثلني  العمومي  للوظيف 
ال��ذي  االحتياطيني  االأ���ص��ات��ذة 
بالعا�صمة،  مقرها  اأم��ام  احتجوا 
اإ�صدار رخ�صة  ا�صتحالة  واأكدت 
بقوائم  العمل  لتمديد  ا�صتثنائية 
تلقيها  حالة  يف  اإال  االحتياطية 
الرتبية  وزي���ر  قبل  م��ن  طلبا 
هذا  واج��ع��وط،  حممد  الوطنية 
بعدم  الفئة  هذه  يف وقت طماأنت 
وجود اأية م�صابقة توظيف جديدة 

بقطاع الرتبية الوطنية.
م�صابقة  يف  الناجحون  واحتج   
الكتابية  اخل��ارج��ي  التوظيف 
املتو�صط  للطورين  وال�صفوية 
 ،  2017 ل�����ص��ن��ة  وال���ث���ان���وي 
يف  اأي�صا  الناجحون  واالأ�صاتذة 
 2018 ل�صنة  االبتدائي  الطور 
اأمام مقر املديرية العامة للوظيف 
العمومي، اأين ا�صُتقبل ممثل عنهم 
الذي   ، امل�صتخدمني  رئي�س  عند 
اأكد لهم ا�صتحالة اإ�صدار رخ�صة 
لتمديد العمل بالقوائم االحتياطية 

يف  اإال  الوطنية،  الرتبية  بقطاع 
حممد  الرتبية  وزير  تدخل  حالة 
الرخ�صة  ه��ذه  لطلب  واجعوط 
الوظيف  دور  يكون  اأن  على 
العمومي هو امل�صادقة عليها. كما 
العامة  املديرية  م�صوؤول  طماأن 
املحتجة  الفئة  العمومي  للوظيف 
بقطاع  م�صابقة  اأية  وجود  بعدم 
الرتبية الوطنية يف الوقت الراهن؛ 
والوزارة الو�صية مل تعلن عن اية 
يف  وهذا  اخل�صو�س،  بهذا  طلب 
العمل  فيه  د  ُجمِّ ال��ذي  الوقت 
بالقوائم االحتياطية اإىل غاية االآن 
للعمل  اأجل  اآخر  اأن  ا  اعتبار  على 
بها كان يوم 31 دي�صبمر 2019 
اأية  الرتبية مل يتخذ  اأن وزير  كما 
اإجراءات الإلغاء القانون اأو متديده، 
يده.  يف  ال�صالحيات  كل  لتبقى 
هذا وتنقل االأ�صاتذة االحيتاطيون 
الرتبية  وزارة  مقر  اإىل  املحتجون 
اأي�صا  هناك  نظموا  اأين  الوطنية 
فتح  اأي  دون  احتجاجية  وقفة 
الأبواب احلوار من قبل م�صوؤويل 

هذه االأخرية مبلحقة "روي�صو" اأين 
وجههم  يف  اأبوابها  غلق  وا�صلت 
الوقفات  عدد  وهو  ال�14  للمرة 
االحتجاجية التي نظمها االأ�صاتذة 
االح��ت��ي��اط��ي��ون. واأم����ام ه���ذا...   
االحتياطيون  االأ�صاتذة  ا�صتنجد 
الوطني  ال�صعبي  باملجل�س 
احتجاجية  وق��ف��ة  نظموا  اأي���ن 
رئي�س  قبل  من  ا�صتقبالهم  ومت 
والبحث  والتعليم  الرتبية  جلنة 
والذي  الدينية  وال�صوؤون  العلمي 
بعار�صة  ت��زوي��ده  منهم  طالب 
ان�صغاالتهم،  كل  ت�رح  مطالب 
اجلهات  ل��دى  يتدخل  اأن  على 
اللجنة،  ممثل  الو�صية،وح�صب 
يف  الوطنية  الرتبية  قطاع  ف��اإن 
اأية  عن  يعلن  مل  الراهن  الوقت 
م�صابقة توظيف جديدة...  ليبقى 
االحتياطية  للقوائم  العودة  اأمل 
ومت�صك  الراهن.  الوقت  يف  قائما 
التي  مطالبهم  بجميع  املحتجون 
وزي��ر  اإىل  رف��ع��وه��ا  ق��د  ك��ان��وا 
بتمديد  تتعلق  وال��ت��ي  الرتبية 

وفتح  االحتياطية  بالقوائم  العمل 
الأن   الوطنية،  الرقمية  االأر�صية 
على  وق��درة  رغبة  له  من  هناك 
العمل خارج واليته ، مع املطالبة 
الرتبية  مديريات  لدى  بالتدخل 
باالإعالن  الوطني،  امل�صتوى  على 
ق�صد  ال�صاغرة  املنا�صب  عن كل 
ف�صال   ، توظيفهم  ا�صتغاللها يف 
جلان  اإر�صال  مطلب  جتديد  على 
خمتلف  اإىل  وزاري����ة  حتقيق 
امل�صتوى  على  الرتبية  مديريات 
على  ال��وق��وف  ق�صد  الوطني 
بها،  املوجود  والتالعب  االإهمال 
واإلزامها على الك�صف والت�ريح 
وجدد  ال�صاغرة.  املنا�صب  بكل 
التوظيف  م�صابقة  يف  الناجحون 
وال�صفوية  الكتابية  اخل��ارج��ي 
والثانوي  املتو�صط  للطورين 
ل�صنة 2017 واالأ�صاتذة الناجحون 
ل�صنة  االبتدائي  الطور  يف  اي�صا 
الوزير  لتدخل  طلبهم   2018
والتكفل  اأزمتهم  حل  اأج��ل  من 

بان�صغالهم ومطالبهم.    لوؤي ي

ال رخ�شة جديدة للعمل بالقوائم االحتياطية بقطاع الرتبية
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وزير التجارة يتوّعد "مافيا احلليب" بعد اأ�شبوع
لوؤي ي

--------------------
مع  اجتماعه  خالل  رزيق،  وا�صتغرب 
اأن ال متلك  الغرف وامل�صدرين،  روؤ�صاء 
معلومات  والفالحة،  التجارة  وزارتن 
اأن  م�صيفا  احلليب.  حتويل  مكان  حول 
اأ�صبوع الإعطائه كل  املدراء مهلة  اأمام 
غرام  ذهاب  مكان  حول  االإح�صائيات  

واحد من احلليب.
وبعدما و�صفهم رزيق ب�”مافيا احلليب” 
قال “من يريد اأن يختر قوة الدولة بعد 
او  تاجرن  كان  �صواء  �صرياها  اأ�صبوع 
�صريى  لكن  اأهدد  ال  حليب..اأنا  موزَع 

اجلميع جروت الدولة.
املعقول  غري  من  اأنه  الوزير،  واأ�صاف 
انتاج 4.7 ماليني كي�س من احلليب، ثم 

“ال جند احلليب يف ال�صوق”.
واأ�صار رزيق، اإىل اأن زيادة كمية اإنتاج 

احلليب لي�س، حال قائال “هو مبثابة زيادة 
املاء للبحر”.

اإن  التجارة،  وزير  قال  اأخرى  جهة  من 
رم�صان،  �صهر  ي�صتغلون  امل�صاربني 
ال�صعب  ظهر  على  ال�ريع  للربح 

اجلزائري.
واأفاد كمال رزيق، اأن ال�صعب اجلزائري، 
اأن  اإىل  م�صريا  والفرح،  العي�س  يريد 
“يف كل مرة يحب اأن يفرح تنزل عليه 

امل�صاكل”.
وزارة  ال  متوقفون..  “ونحن  م�صيفا 
ت�صوية  قادرتان  التجارة  وال  الفالحة 

املو�صوع”.
بروؤ�صاء  لقائه  خالل  رزيق،  واأو�صح، 
الذي مل  التاجر  اأن  الغرف وامل�صدرين، 
يربح خالل ال�9 اأو 12 �صهرا يريد الربح 

خالل ال�صهر الف�صيل.
واأ�صار الوزير، اإىل اأن يف كل دول العامل 
اإال  اال�صتفادات،  �صهر  رم�صان  يكون 

يف اجلزائر ي�صبح �صهر امل�صاكل.
خالل  رم�صان  اأن  املتحدث،  واأف���اد 
الرحمة،  �صهر  �صيعود  ال�صنة،  ه��ذه 
العبادة، ال�صالة، الرتاحم، قائال “ونحن  

�صنكون واقفني كي جنعله هكذا”.
ال  ن�صمح  “لن  التجارة  وزير  واأ�صاف 
كان  مهما  اأو  لبان  اأو  خ�صار  اأو  لتاجر 

اأن يربح فوق ظهر املواطن”.

ووجه الوزير ملدراء التجارة، ان اأمامهم 
عملن كبريا يف رم�صان، م�صريا اإىل اأن 
يف  “مزية”  ولي�س  واجبهم  من  االأمر 

ال�صعب.

اأكيا�س احلليب يف ظل ندرته من املحالت. اأ�شبوعا واحدا، للتحقيق يف م�شري ذهاب  اأم�س وزير التجارة، كمال رزيق، امل�شالح املخت�شة التابعة لقطاعه  اأمهل 

ا�شتغرب من اإنتاج 4.7 ماليني كي�س يوميا مقابل ندرة يف االأ�شواق

الوترية  ح�صب  اال�صتهالك  ا�صعار  بلغت 
غاية  اىل   % 0ر2  للجزائر  ال�صنوية 
الوطني  الديوان  ح�صب   ،2019 دي�صمر 
اأ�صعار  ت��ط��ور  ميثل  ل��الح�����ص��ائ��ي��ات.و 
غاية  اىل  �صنوي  اأ�صا�س  على  اال�صتهالك 
معدل  متو�صط   2019 دي�صمر  �صهر 
احت�صابه  يتم  ال��ذي  ال�صنوي  الت�صخم 
جانفي  من  املمتدة  �صهرا  ل12  ا�صتنادا 
مقارنة   2019 دي�صمر  غاية  اىل   2019
اإىل   2018 جانفي  من  املمتدة  بالفرتة 
التغري  بخ�صو�س  2018.اأما  دي�صمر 
تعد  التي  اال�صتهالك  الأ�صعار  ال�صهري 
خالل  اال�صتهالك  الأ�صعار  اخل��ام  املوؤ�ر 
�صهر دي�صمر 2019 مقارنة ب�صهر نوفمر 
معطيات  ح�صب  ا�صتقرارا  �صجل  فقد 
ال�صهرية  التغريات  بخ�صو�س  الديوان.و 

ال�صلع  اأ�صعار  فاإن  املنتجات  فئة  وح�صب 
الغذائية قد �صجلت انخفا�صا طفيفا بن�صبة 
ذات  اأ�صار  دي�صمر.كما  �صهر  يف   % 3ر0 
اأن هذا التغري نحو االنخفا�س  امل�صدر اىل 
راجع ب�صكل اأ�صا�صي اإىل انخفا�س بن�صبة 
الفالحية  املنتجات  الأ���ص��ع��ار   % 0ر1 
الطازجة، مدفوعة اأ�صا�صا بانخفا�س اأ�صعار 
الفواكه   و   )% 7ر17   -( البي�صاء  اللحوم 
)0-ر13 %( و البي�س )- 0ر6 % (.باملقابل 
عرفت  بع�س املنتجات التي تدخل �صمن 
خ�صو�صا  االأ�صعار  يف  ارتفاعا  الفئة  هذه 
اأن  امل�صدر  تابع  .و   )% )8+ر6  اخل�صار 
اأ�صعار املواد الغذائية ال�صناعية قد �صجلت 
%.اأما  4ر0  بن�صبة  طفيفا  ارتفاعا  بدورها 
فيما يتعلق باملنتجات امل�صّنعة  فقد عرفت 
دي�صمر  يف  باملائة  4ر0  ب�  ارتفاعا  اأي�صا 

ا�صتقرارا  اخلدمات  اأ�صعار  �صجلت  بينما 
جمموعة  ح�صب  ال�صهر.و  نف�س  خ��الل 
اال�صعار قد  ارتفاع  فاإن  اخلدمات  ال�صلع و 
االألب�صة  جمموعة  اأ�صا�صي  ب�صكل  �صمل 
و   % 8ر0  حوايل  بلغ  بارتفاع  االأحذية  و 
 +( التاأثيث  منتجات  و  االأثاث  جمموعتي 

5ر1 باملائة( .
ال�صحة  جمموعات  اأ�صعار  بخ�صو�س  و 
اخلا�صة بالنظافة اجل�صدية و املواد املختلفة، 
 % 3ر0  ب  يقدر  ارتفاعا  عرفت  فقد 
و  ال�صلع  جمموعات  بقية  واحدة.اأما  لكل 
معتدلة  بتغريات  اإما  متيزت  فقد  اخلدمات 
او با�صتقرار، ي�صيف ذات امل�صدر.للتذكري 
فان معدل الت�صخم على اأ�صا�س �صنوي يف 
اجلزائر كان  قد بلغ 3ر4 % يف �صنة 2018.
ق/و

الت�شخم ا�شتقر عند 0ر2 % على اأ�شا�س �شنوي اإىل غاية دي�شمرب 2019

الدميقراطي  البديل  ق��وى  عقدت 
للدميقراطية  الوطنية  اجلل�صات 
وال�صيادة ال�صعبية مبقر حزب التجمع 
يف  والدميقراطية  الثقافة  اأج��ل  من 
اجلزائر العا�صمة، بعد رف�س م�صالح 
والية اجلزائر الرتخي�س بعقد الن�صاط 

يف ق�ر املعار�س بالعا�صمة.
اإىل  باالإ�صافة  اجلل�صات  وح�ر 
بلعبا�س،  حم�صن  االأر�صيدي  رئي�س 
علي  يتقدمهم  االأف��اف��ا���س  ق��ي��ادات 
حزب  عن  جودي  وجلول  الع�صكري 
الدميقراطية  احلركة  ومن�صق  العمال 
وزبيدة  غرا�س  فتحي  واالجتماعية 
من  االحت��اد  ح��زب  رئي�صة  ع�صول 
من  كبري  وعدد  والرقي  التغيري  اأجل 

الن�صطاء يف املجتمع املدين.
الدميقراطي  البديل  قوى  وعر�صت 
اأر���ص��ي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ع���دة قيم 

املدنية  الدولة  هي  اأ�صا�صية  ومبادىء 
الف�صل  واالجتماعية،  والدميقراطية 
ال�صلطات واال�صتقالل  والتوازن بني 

الفعلي للق�صاء.
اإىل  للتو�صل  املقرتحات  بني  ومن 
حل �صلمي لالأزمة اقرتحت االأر�صية 
املعتقلني  ع��ن  ال��ف��وري  االإف����راج 
والتخلي  الراأي  و�صجناء  ال�صيا�صيني 
عن جميع التهم املوجهة لهم، وكذلك 
اإزالة  وكذلك  القانوين،  االعتبار  رد 
جميع العقبات التي تعرت�س احلقوق 

واحلريات.
الدميقراطي  البديل  قوى  تطالب  كما 
بيع  اإىل  الرامية  التدابري  باإنهاء جميع 
الفوري  االإلغاء  مع  الوطنية  الروة 
واإلغاء  بها،  املتعلقة  القوانني  جلميع 
قوانني االأحزاب واجلمعيات واالإعالم 

احلالية.
موؤمتر  عقد  االأر�صية  اقرتحت  كما 
النا�صطة  القوى  كل  �صيجمع  وطني 
االنتقال  فرتة  ويناق�س  املجتمع  يف 
التوافقية  وال��ق��واع��د  الدميقراطي 
لالنتقال  النهائية  واملواعيد  والطرق 

وامل�صار التاأ�صي�صي ال�صيد.
الدميقراطي  البديل  ق��وى  وتتبنى 
فكرة القطيعة مع النظام عر تنظيم 
على  قادرة  دميقراطية  انتقالية  فرتة 
لل�صعب  امل�روعة  التطلعات  تلبية 
للتاأ�صي�س  وت��ك��ر���س  اجل���زائ���ري، 

التوافقي لعملية تاأ�صي�صية.

ق/و

قوى البديل الدميقراطي تدعو اىل 
حتقيق مطالب احلراك

اأعرب ال�صفري اجلزائري لدى اأنقرة، مراد 
الذي  للهدف  بالده  دعم  عن  عجابي، 
الرتكي رجب طيب  الرئي�س  اأعلن عنه 
التجاري  التبادل  حجم  برفع  اأردوغان، 

بني البلدين اإىل 5 مليارات دوالر.
مع  خا�س  ح��وار  يف  عجابي،  اأو�صح 
زيارة  اإىل  خالله  تطّرق،  االأنا�صول 
االأحد  اجلزائر،  اإىل  املرتقبة  اأردوغ��ان 
املقبل، اأن الزيارة حتمل اأهمية تاريخية 
بني  املثالية  العالقات  نقل  اإىل  وتهدف 

البلدين اإىل م�صتوى ا�صرتاتيجي.
اجلانبني  ب��اإق��دام  توقعه  عن  واأع��رب 
ال��زي��ارة،  خ��الل  اجل��زائ��ري  و  الرتكي 
يخ�س  فيما  مهمة  خ��ط��وات  على 

واأردف  االقت�صادية،  العالقات  تطوير 
لرفع  اأردوغ��ان  الرئي�س  هدف  "ندعم 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم 
"نهدف  وتابع  دوالر"،  مليارات   5 اإىل 
العام  خالل  الرقم  هذا  اإىل  للو�صول 
تليق  ال  احلالية  االأرق��ام  الأن  اجل��اري؛ 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  بحجم 

الكبريين".
اتفاقيات  توقيع  قرب  اإىل  اأ�صار  كما 
جتارية جديدة بني اأنقرة واجلزائر، خالل 
املختلطة،  االقت�صادية  اللجنة  اجتماع 

املزمع عقدها يف الفرتة املقبلة.
جلنة  رئي�س  اأف���اد  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
رجال  بجمعية  الدبلوما�صية  العالقات 

االأعمال وال�صناعيني امل�صتقلني الرتكية 
ب��اأن  ك��وف��رج��ني،  زك��ي  "مو�صياد"، 
االقت�صاد اجلزائري دخل مرحلة جديدة 
ولفت،  بالبالد،  احلكومة  ت�صكيل  مع 
"االنا�صول"،  وكالة  ن�رته  ما  ح�صب 
اجلزائر  اأكر م�صتثمر يف  تركيا  اأن  اإىل 
 150 نحو  واأن  دوالر،  مليارات  ب�3.5 
اأردوغان  �صريافق  تركي  اأعمال  رجل 

يف زيارته اإىل اجلزائر.
قمة  لتنظيم  تخطيطهم  عن  اأعلن  و 
اأتراك  اأعمال  رجال  مب�صاركة  اقت�صادية 

و جزائريني، خالل العام اجلاري.

ق/و

تركيا تهدف لرفع املبادالت التجارية مع اجلزائر اإىل5 مليارات دوالر

تربية اخليول

التنمية  و  الفالحة  وزي��ر  ا�صتقبل 
الريفية، �ريف عماري، مبقر الوزارة، 
من  اخل��ي��ول  م��الك  و  م��رب��ي  ممثلي 
ناق�س  حيث  الوطن  والي��ات  خمتلف 
معهم عدة موا�صيع تخ�س اإعادة بعث 
و اإطالق �صعبة تربية اخليل وتطويرها 

يف اجلزائر، ح�صب بيان للوزارة.
وخالل هذا اللقاء، الذي ح�ره كذلك 
عماري  ا�صتمع  الوزارة،  من  اطارات 
اىل ان�صغاالت املربني ومالك اخليول و 

اإيجاد  اىل  الرامية  اقرتاحاتهم  كذا اىل 
حلول منا�صبة للم�صاكل التي يواجهها 
يجب  التي  واالآليات   ، خا�صة  املربي 
و�صعها الإنعا�س هذا الن�صاط الفالحي 
ذي اأبعاد تاريخية وثقافية واجتماعية 
من  والي���ات  ع��دة  يف  واقت�صادية 

الوطن، ح�صب البيان.
و باملنا�صبة، اأكد الوزير على ا�صتعداد 
مهنيي  ملرافقة  العمومية  ال�صلطات 
هذه ال�صعبة على كل امل�صتويات داعيا 

اياهم اىل تنظيم انف�صهم يف تعاونيات 
عمليات  ت�صهيل  اأج��ل  من  فالحية 
يخ�س  فيما  خا�صة  والتاأطري  املرافقة 
ال�صحة احليوانية وحت�صني ال�صالالت.

اأهمية  على  عماري  ال�صيد  اأكد   كما 
طريق  ع��ن  الن�صاط  ه��ذا  ع�رنة 
الت�صيري  يف  ال�صفافية  لدعم  الرقمنة 
التي  االإجراءات  تطبيق  ت�ريع  وكذا 
تتخذها ال�صلطات العمومية يف �صالح 
املربني واملهنيني. كما اأ�صار اىل اأهمية 

تثمني هذا الن�صاط من اأجل خلق قيمة 
م�صافة لالقت�صاد الوطني.

واأعطى الوزير تعليمات الإعداد ورقة 
طريق، مب�صاركة املهنيني خا�صة مربي 
باالرتكاز  ال�صعبة  لتطوير  اخليل، 
الديوان  هيكلة  اع��ادة  على  اأ�صا�صا 
واالبل،  اخليل  تربية  لتطوير  الوطني 

وكذا تنظيم املربني.
ق/و

وزير الفالحة يدر�س �شبل اإعادة بعث ال�شعبة و تطويرها مع املربني
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وزير ال�شكن ياأمر بالتحاور مع املكتتبني وت�شليم ال�شكنات يف اآجالها

حممد علي 
--------------------

نا�ري،  كمال  ال�صكن  وزير  �صدد 
جرت  التي  التن�صيب  مرا�صم  خالل 
موا�صلة  �رورة  على  ال��وزارة  مبقر 
ال�صكنية  امل�صاريع  الإجن��از  اجلهود 
امل�صطرة يف الرنامج القطاعي، موؤكدا 
على �رورة فتح اأبواب الوكالة اأمام 
املكتتبني، من اأجل االت�صال و التحاور 
اإجناز  وت��رية  يف  الت�ريع  مع  معهم 
�صكنات البيع باالإيجار و ت�صليمها يف 

االآجال املحددة.
ال�صكنية  ال�صيغة  مكتتبو  نظم  قد  و 
ما  اأو   2013 ل�صنة  باالإيجار  البيع 
وقفات  عدة  ب�"عدل2"،  عليه  يطلق 
ال�صكن  وزارة  مقر  اأم��ام  احتجاجية 
الوطنية  الوكالة  مقر  اأم��ام  ك��ذا  و 
للمطالبة  حت�صينه  و  ال�صكن  لتطوير 
التخ�صي�س،  �صهادات  من  بتمكينهم 
من  الثالث  ال�صطر  �صددوا  كونهم 

اأي�صا  طالبوا  كما  املالية،  امل�صتحقات 
باإ�صفاء �صفافية اأكر يف عملية توجيه 
م�صتغربني   امل��واق��ع،  اإىل  املكتتبني 
املحتجون عن كيفية توجيههم ملواقع 
بعيدة تفتقر الأدنى �روط احلياة؛ يف 
حني اأن �صققا كثرية مغلقة يف مواقع 

اأخرى.
اأغلبهم  كان  الذين  املكتتبون  اأكد  و 
مبوقع  ال�صكنات  من  امل�صتفيدين  من 
"�صيدي عبد الله"، اأن ع�رات ال�صقق 
الفارغة توجد يف قلب املدينة، يف حني 
ح�صب  توجيههم  تعتزم  الوكالة  اأن 
ت�ريبات قالوا اإنها بلغتهم، اإىل مواقع 
بعيدة جدا و تنعدم فيها �روط احلياة 
طرقات،  من  املرافق  اأدنى  و  الكرمية 

مدرا�س، اأمن وحتى الكهرباء والغاز.
"عدل2"،  مكتتبو  اح��ت��ج  ق��د  و   
الذين  من  املا�صي،  االأ�صبوع  خالل 
مواقع  اختيار  من  بعد  يتمكنوا  مل 
ا�صتدعاوؤهم  يتم  ومل  من �صكناتهم  الثاين  ال�صطر  لت�صديد  كذلك 

م�صتحقاتهم املالية، بعد �صبع �صنوات، 
املواقع  مطالبني بتمكينهم من اختيار 
قبل  ما  �صهادة  منحهم  و  ال�صكنية، 

مبقرات  اإع��الم��ه��م  و  التخ�صي�س 
�صكناتهم.

قرر وزير ال�شكن و العمران و املدينة، كمال نا�شري، تن�شيب طارق بلعريبي على راأ�س الوكالة الوطنية لتطوير ال�شكن و حت�شينه "عدل" خلفا لل�شعيد روبة الذي �شيتم ا�شتدعاوؤه ملهام اأخرى، واأكد 
الوزير على �شرورة فتح اأبواب الوكالة اأمام املكتتبني، من اأجل االت�شال و التحاور معهم، مع الت�شريع يف وترية اإجناز �شكنات البيع باالإيجار و ت�شليمها يف االآجال املحددة.

تن�شيب بلعريبي على راأ�س الوكالة الوطنية لتطوير ال�شكن وحت�شينه "عدل"

وزير التجارة يوؤكد: 

اتخذه  ال��ذي  القرار  خمت�صون  ثّمن 
تبون  عبداملجيد  اجلمهورية  رئي�س 
االأخري  ال��وزراء  جمل�س  اجتماع  خالل 
و  حمليا،  املنتجة  امل��واد  ا�صترياد  مبنع 
من  للتخفيف  �صائبا  ق��رارا  اعتروه 
املنتوج  حماية  و  التجاري  امليزان  عجز 

الوطني.

الوطنية  اجلمعية  رئي�س  و�صف  و 
القرار  باي  علي  نا�ري  للم�صدرين 
تقلي�س  يف  �صي�صهم  الأنه  "مهم  باأنه 
كاهل  اأثقلت  التي  اال�صترياد  فاتورة 

اخلزينة العمومية".
حماية  جمعية  ممثل  اأك��د  جهته  م��ن 
القرار  اأن  لوا�صة،  �صفيان  امل�صتهلك، 

�صيعمل على حماية و ت�صجيع املنتوج 
توفري  اإىل �رورة  دعا  لكنه  الوطني، 
اال�صترياد  ملنع  ال�رورية  ال�روط 
املتزايد  االرتقاع  ظل  يف  خ�صو�صا 
الهامة،  املنتوجات  بع�س  على  للطلب 

كال�صيارات و اللحوم.
ق/و

خمت�شون يوؤكدون : 

قرار منع ا�شترياد املواد املنتجة حمليا حكيم

اإن  رزي��ق،  كمال  التجارة،  وزي��ر  قال 
لل�صيارات  مزبلة  تكون  لن  اجلزائر 
�صيتم  اأنه  موؤكدا  امل�صتعملة،  االأجنبية 
حتدد طريقة مراقبة مطابقة ال�صيارات 
ا�صتريادها.و  �صيتم  التي  امل�صتعملة 
التي  ال�صحفية  الندوة  خالل  اأ�صاف 
الوطني  اللقاء  هام�س  على  ن�صطها 
“�صحيح  التجارة:  وزارة  الإط��ارات 
ن�س   2020 ل�صنة  املالية  قانون  اأن 

و  يحدد طريقة  تنظيمي  مر�صوم  على 
ال�صيارات  ا�صترياد  كيفيات  و  �روط 
اأقل من 3 �صنوات، لكن نريد اأخذ وقتنا 
تكون  اأن  نريد  ال  املو�صوع،  هذا  يف 
امل�صتعملة  لل�صيارات  مزبلة  اجلزائر 
االأجنبية”.و اأ�صار اأن االإجراءات اخلا�صة 
بهذا املر�صوم �صيتم الك�صف عنها قريبا.
ق/و

اجلزائر لن تكون مزبلة لل�شيارات 
االأجنبية امل�شتعملة

امل�شتبه فيهما تورطا يف احليازة ونقل املخدرات ال�شلبة لغر�س البيع

املتنّقلة  الفرقة  عاجلتها  احلال  ق�صية 
على  فايت،  اأوالد  الق�صائية  لل�رطة 
الفرقة،  ل��ذات  تاأمينية  دوري��ات  اإث��ر 
الطرق  م��ف��رتق  ب��اإح��دى  توقيف  مت 
على  �صيارة  االخت�صا�س،  بقطاع 
املركبة  اإخ�صاع  بعد  �صخ�صان،  متنها 
من  10غرامات  �صبط  مّت  للتفتي�س، 
املخدرات ال�صلبة من نوع "كوكايني"، 

�صنتيم  مليون   202 قدره  مايل  مبلغ 
خا�س  ف���ارغ  بال�صتيكي  وغ���الف 

بتغليف املخدرات.
القانونية  االإج���راءات  ا�صتكمال  بعد 
فيه  امل�صتبه  عر�س  مّت  بها،  املعمول 
على وكيل اجلمهورية املخت�س اإقليميا، 

حيث اأمر باإيداعه احلب�س املوؤّقت.
ق/و

حجز 10 غرامات من الكوكايني و202 مليون 
�شنتيم باأوالد فايت بالعا�شمة 

ارت��ف��ع��ت اأ���ص��ع��ار 
انخفا�س  بعد  النفط 
خم����زون����ات اخل����ام 
لكنها  االأم��ري��ك��ي��ة، 
ت��ت��ج��ه ل��ت�����ص��ج��ي��ل 
ان��خ��ف��ا���س ك��ب��ري يف 
ظل  يف  االأ���ص��ب��وع، 
احتمال  ب�صاأن  خماوف 
ان��ت�����ص��ار ف��ريو���س 

كورونا جديد يف ال�صني اأودى بحياة 25 
والطلب  ال�صفر  يكبح  قد  مما  االآن،  حتى 
على الوقود واالآفاق االقت�صادية.وبحلول 
ارتفعت  اجلزائر،  بتوقيت   8:41 ال�صاعة 
العقود االآجلة خلام برنت 31 �صنتا اأو 0.5 
اأن  باملئة اإىل 62.35 دوالرا للرميل بعد 
نزلت 1.9 باملئة يف اجلل�صة ال�صابقة. ويف 

باملئة. اأربع   نحو  برنت  تراجع  االأ�صبوع، 
غرب  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  و�صعدت 
�صنتا   27 االأمريكي  الو�صيط  تك�صا�س 
اأو 0.5 باملئة اإىل 55.86 دوالرا للرميل، 
وانخف�س العقد اثنني باملئة يوم اخلمي�س 

و 4.6 باملئة يف االأ�صبوع.
ق/و

ارتفاع اأ�شعار النفط

لقي 13 �صخ�صا حتفهم وا�صيب 341 
م�صتوى  على  �صجلت  بجروح  اآخرون 
الفرتة املمتدة من  املناطق احل�رية يف 
ما  ح�صب  اجلاري،  جانفي   20 اىل   14
اأوردته ح�صيلة مل�صالح االأمن الوطني.
امل���رور  ح����وادث  ح�صيلة  وع��رف��ت 
كذا  و  حادث   )-1( ب  قدر  انخفا�صا 
عدد اجلرحى ب)21-( حالة بينما ارتفع 

مقارنة  وذلك   )+04( ب�  الوفيات  عدد 
االأ�صبوع  يف  امل�صجلة  باالإح�صائيات 

املن�رم.
ت�صري املعطيات ذات ال�صلة اأن ا�صباب 
االوىل  بالدرجة  تعود  احل��وادث  هذه 
 95 اىل العن�ر الب�ري بن�صبة تفوق 

باملائة نتيجة عدم احرتام قانون املرور.
العامة  املديرية  جتدد  االط��ار  هذا  يف 

مل�صتعملي  دعوتها  الوطني  لالأمن 
و  احليطة  توخي  اإىل  العام،  الطريق 
احلذر اثناء ال�صياقة حفاظا على �صالمة 

اجلميع.
ت�رف  حت��ت  امل��دي��ري��ة  ت�صع  كما 
1548 و خط  املواطنني الرقم االأخ�ر 
النجدة لتلقي البالغات 24�صا/24 �صا.
ق/و

على م�شتوى املناطق احل�شرية

وفاة 13 �شخ�شا واإ�شابة 341 اآخرين خالل اأ�شبوع 

لالأر�صاد  الوطني  ال��دي��وان  اأ���ص��در 
ن�رية  ال�صبت،  ام�س  اجلزائرية  اجلوية 
على  رعدية  اأمطار  ت�صاقط  من  حتذر 

خم�س واليات غرب الوطن.

عر  ُن�ر  االأ�صفر  باللون  تنّبه  اأفاد  و 
لالأر�صاد  الوطني  ال��دي��وان  موقع 
اجلوية اأن اأمطارا رعدية جتتاح كاّل من 
تيارت،  و  البي�س  النعامة،   : والي��ات 

اأن  التنبه  اأ�صاف  االأغ��واط.و  و  اجللفة 
اأم�س  م�صاء  من  بداأ  االأمطار  ت�صاقط 

اإىل غاية اليوم االأحد.
ق/و

اأمطار رعدية غزيرة بعدة واليات 

اأكر  الوطني  الدرك  م�صالح  حجزت 
الكيف  من  كلغ  و725  اأطنان  من7 
عام  خ��الل  النعامة،  بوالية  املعالج 
ال�صبت،  اأم�س  به  اأفاد  ح�صبما   ،2019
ال�صلك  لذات  االإقليمية  املجموعة  قائد 

و  الغني.  عبد  �صواكر  املقدم  االأمني، 
الدرك  وحدات  اأن  امل�صئول  نف�س  اأبرز 
بالوالية،  احلدود  حر�س  وفرق  الوطني 
ق�صية   17 املا�صية  ال�صنة  عاجلت  قد 
ت�صنف يف اإطار االإجرام املنظم و تتعلق 

بتهريب و نقل و االجتار باملخدرات، مما 
 20 ل  احلب�س  واإيداع  توقيف  مّكن من 
خطرية  �صبكات   5 تفكيك  و  �صخ�صا 

خمت�صة يف هذا النوع من اجلرمية.
ق/و

حجز اأكرث من 7 اأطنان من الكيف بالنعامة يف 2019

الرابطة  رئي�س  الله،  رحمة  اىل  انتقل 
االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 

�راعه  بعد  قدور،  هواري 
املرحوم  املر�س.وكان  مع 
ماي  يف  اأعلن  قد  ق��دور، 
رئا�صة  ت�صليم  عن    ،2019
احل�صني  �صيخ  ل��ن  موؤقتا  ال��راب��ط��ة 

قرار  املر�س.وكان  ب�صبب  الدين  �صياء 
االن�صحاب، ب�صبب ا�صتمرار معاناته مع 
من  للمزيد  للخ�صوع  وحاجته  مر�س، 

فرتات العالج.
ق/و

وفاة رئي�س الرابطة اجلزائرية 
للدفاع عن حقوق االإن�شان
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   ن-ق- التجاين 
-----------------------
االحتجاجية  احلركة  وج��اءت 
من  ع���دد  اأك����ده  م��ا  ح�صب 
معاناتهم  عن  تعبريا  املحتجني 
وت���ذم���ره���م م���ن ���ص��ي��ا���ص��ة 
ال��ت��ه��م��ي�����س وامل��ح�����ص��وب��ي��ة 

على  املنتهجة  والبريوقراطية 
هذا  ياأتي  و  الوكالة.  م�صتوى 
اإق�صائهم  ب�صبب  الت�صعيد 
ملختلف  االنتقاء  عملية  من 
قائمة  يف  العمل  ع��رو���س 
�ركة  اأر�صلتها  التي   515
توفر  رغ��م  »���ص��ون��اط��راك« 

جميع  على  البلدية  �صباب 
وال�صهادات  التخ�ص�صات 
�ركة  م�صتوى  على  املطلوبة 
طالبوا  املحتجون   ، �صونطراك 
املحلية  الوكالة  رئي�س  برحيل 
و نا�صدوا وايل الوالية ومدير 
ما  لوقف  التدخل  الت�صغيل 

بهذه  بالتجاوزات  اأ�صموه 
ال��وك��ال��ة وب��اق��ي وك���االت 
غرار  على  املحلية،  الت�صغيل 
اأج��ل  ، م��ن  ت��ق��رت  وك��ال��ة 
م�صتوى  على  حتقيق  فتح 
قال  و  التوظيف  عمليات 
من  حرمانهم  مت  اإنه  املحتجون 
�ركة  اأر�صلته  الذي  العر�س 
عن  مت�صائلني   ، »�صوناطراك 
يف  اعتمادها  مت  التي  املعايري 
على  والوقوف  االنتقاء  عملية 
احلا�صلة  ال��ت��ج��اوزات  حجم 
االحتجاج  بت�صعيد  وه��ددوا 
الوكالة  غلق  يف  واال�صتمرار 
مل  م��ا  للت�صغيل،  املحلية 
الو�صية  ال�صلطات  تتدخل 
دامت  وما  االآج��ال،  اأق��رب  يف 
ل�صباب  خدمات  اأية  م  ُتقدِّ ال 

.. اإن�صائها  منذ  البلدية 

اأقدم جمموعة من �شباب طالبي ال�شغل من بلدية متا�شني على م�شتوى املقاطعة االإدارية تقرت، و ملدة يومني على التوايل، 
للت�شغيل...  املحلية  الوكالة  مقر  على غلق 

حمتجون ُيغلقون وكالة الت�سغيل بتما�سني بتقرت 
515 : �شوناطراك اإق�شائهم من قوائم  ب�شبب 

�صليماين  حي  �صكان  ي�صكو 
الروي�صات  ببلدية  العيد  حمة 
من  ورق��ل��ة  ل��والي��ة  التابعة 
ال�رعيني  التجار غري  خملفات 
ما  وهو  الفو�صوي،  بال�صوق 
يومياتهم  �صفو  يعكر  ب��ات 
ال�صوق  من  املت�ررون  .نا�صد 
�صليماين  بحي  الفو�صوي 
لبلدية  اداريا  التابع  العيد  حمة 
مع  حديثهم  يف  الروي�صات 
الوالية  وايل  التحرير،  يومية 
ال�صديق  اأب��وب��ك��ر  ب��ورق��ل��ة 
بو�صتة، ب�صفته امل�صوؤول االأول 
التنفيذية ب�رورة  الهيئة  على 
من  كل  لدى  العاجل  التدخل 
من  والبلدية  الدائرة  رئي�صي 
اأ�صموه   مل��ا  ح��د  و���ص��ع  اأج���ل 
الناجمة  ال�صلبية  باملظاهر 
الفو�صويني   التجار  ترك  عن 

من  االنتهاء  عند  خملفاتهم 
ومما   ، م�صاء  كل  �صلعهم  بيع 
من  املت�ررين  نفو�س  يحز يف 
بع�س  جلوء  هو  القائم،  امل�صكل 
للتبول  املت�صوقني  و  التجار 
اأجنر  مما  م�صاكنهم  جدران  على 
انبعاث روائح كريهة  عن ذلك 
ناهيك   ، االأنف�س  لها  ت�صمئز 
وال�صجارات  امل�صاحنات  عن 
وال��ت��ف��وه ب��ال��ك��الم ال��ب��ذيء� 

.� الله  اأكرمكم 
من  ج��اد  تدخل  انتظار  ويف 
بوالية  االأول  ال��رج��ل  ط��رف 
�صكان  على  لزاما  يبقى  ورقلة 
العيد  ح��م��ة  �صليماين  ح��ي 
معاي�صة  الروي�صات،  ببلدية 
ال��و���ص��ع امل��ت��اأزم الأج���ل غري 

م�صمى. 
فا�صل بن  يو�صف 

اأ���ص��ح��اب   دخ���ل 
النقل  ���ص��ي��ارات 
ببلدية  احل�����ري 
اإ�راب  يف  اجللفة 
ب�صبب  م��ف��ت��وح 
م�����ص��اك��ل ع��دي��دة 
تعرقل  اأ�صبحت 

الطرق  اهرتاء  منها  ن�صاطهم، 
ال�صري  حتي  ت�صلح  ال  التي 
بعد  ،ح�صبهم،  باالأرجل  عليها 
املوؤ�ص�صات  طرف  من  تهدميها 
املياه  �صبكة  ب��اإع��ادة  اخلا�صة 
امل��ق��اوالت  تكلف  مل  وال��ت��ي 
باإعادة  نف�صها  باالأ�صغال  املعنية 
،م��ع  واإ���ص��الح��ه��ا  هيكلتها 
بالبلدية  الطرق  جل  اأن  العلم 
تدخل  بدون  مهرتئة  اأ�صبحت 
واأم��ام   املحليني.  امل�صوؤولني 

ملن  حياة  ال  لكن  اأعينهم  نظر 
اأدت  امل�صاكل  ه��ذه   ، ت��ن��ادي 
ال�صيارات  ا�صحاب  دخول  اإىل 
و�صل  اإ����راب  يف  ال�صفراء 
املدينة،  بو�صط  امل��رور  حركة 
يف  العليا  اجل��ه��ات  مطالبني 
والنظر  العاجل  بالتدخل  البالد 
اأذنا  جتد  مل  التى  و�صعيتهم  يف 
يف  ملطالبهم  �صمعت  �صاغية 

وقت �صابق .
م�صطفى بوخالفة 

من�صور  ق�ر  �صكان  يطالب 
 18 بعد  على  الواقعة  بكايل 
االإداري��ة  املقاطعة  �صمال  كيلو 
بلدية  �صلطات    من  تيميمون 
اإع��ادة  ب�رورة   ، �صعيد  اأوالد 
ال�رف  �صبكة  توزيع  يف  النظر 
اأ�صغالها  التي توقفت     ال�صحي 
ال�صهر  اأواخ����ر  تكملة  دون 
القاطنون بذات  اأكد  ، و  املن�رم 
الق�ر اأن انابيب القناة الرئي�صية 
الكرام"  "مرور  مرت  للم�روع 
تركيب  دون   ، الق�ر  و�صط 
يتم  ال��ت��ي  ال��ث��ان��وي��ة  االأن��ب��ي��ب 
بق�ر  بال�صكانات  تو�صيلها 
من�صور اأول  اأحياء كايل ، وذالك 
االأحياء  و  الق�صور  باقي  مثل 
باملنطقة ، و اأفاد ال�صكان ان احلي  
االإق�صاء  و  التهمي�س  من  يعاين 

من كل م�روع ي�صتفيد به البلد 
ويبحثون   ، �صعيد  ب��اأوالد  كايل 
التهمي�س  االأ�صباب وراء هذا  عن 
 ، املدينة  غاز  م�روع  فيه  مبا   ،
االإجناز  طور  يف  االآخر  هو  الذي 
كافة  على  االأيام  هذه  والتوزيع 
اأوالد  بلدية  اأح��ي��اء  و  ق�صور 
التي  امل�صاريع  تعرف  و   ، �صعيد 
حالة  كايل  بالق�ر  اإجنازها  يتم 
مع  التن�صيب  يف  الفو�س  من 
اإىل   ، الع�صوائية  اال�صتعماالت 
املتداولة  الت�صاوؤالت  من  جانب 
املخططات  عن   ، ال�صكان  بني 
وكل   ، امل�صاريع  لهذه  املعتمدة 
غياب  ظ��ل  يف  ي��ت��اأرج��ح  ه���ذا 
م�صالح  م��ن  التقنية  امل��راق��ب��ة 

. البلدية 
العزيز اغالدي  عبد 

العملية لقيت ارتياَح و ترحيَب املواطنني

حملة تطهري وا�سعة للق�ساء على الباعة الفو�سويني بغرداية 

ر الق�شّ ال�شحايا  اأهايل  اأّرقت  الق�شية 

�سارق الدراجات الهوائية يف قب�سة الأمن بغرداية

بان�صغاالت  التكفل  اإط��ار  يف 
ع��دي��د  اإث����ر  و  امل���واط���ن���ني، 
املواطنني  طرف  من  ال�صكاوى 
امل��دين،  املجتمع  فعاليات  و 
نظمت م�صالح االأمن احل�ري 
غ��رداي��ة  والي���ة  ب��اأم��ن  االأول 
�رطة  فرقة  م��ع  بالتن�صيق 
البيئة،  حماية  و  العمران       
على  للق�صاء  وا�صعة  حملة 
اأ�صحاب  الفو�صويني  الباعة 
�صاحنات بيع اخل�ر و الفواكه   
ن�صاطهم  ي���زاول���ون  ال��ذي��ن 
بدون  و  منتظمة،  غري  بطريقة 
املوؤهلة  ال�صلطات  من  رخ�صة 
الت�صبب  عن  ناهيك  قانونا، 
عرقلة  و  املواطنني  اإزع��اج  يف 

امل�صا�س  كذا  و  العام  الطريق 
العامة  ال�صحة  و  بالبيئة 

للمواطنني.
ذات  نفذتها  ال��ت��ي  العملية 
االأ�صبوع،  هذا  طيلة  امل�صالح 
و  ال��ت��ذم��ر  على  ب��ن��اء  ج���اءت 
من  ت�صجيله  مت  الذي  االإ�صتياء 
فعاليات  و  املواطنني  ط��رف 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين، خ��ا���ص��ة 
كركورة  حي  م�صتوى  على 
ل��ه،  امل��ت��اخ��م��ة  ال�����ص��وارع  و 
الباعة  بع�س  ت�����رف  م��ن 
اأ�صحاب  كذا  و  الفو�صويني 
���ص��اح��ن��ات ب��ي��ع اخل�����ر و 
االأر�صفة  احتالل  الفواكه، عر 
الذي  االأم��ر  العام،  الطريق  و 

حركة  تعطيل  يف  يت�صبب 
االإ���رار  على  عالوة  امل��رور، 
املواطنني جراء  بالبيئة و �صحة 

النفايات. الف�صالت و  ترك 
م�صالح  جندت  ذلك  اإثر  على 
ال�����رط��ة ب��االأم��ن احل�����ري 
ه��ذا  و  ع��ن��ا���ره��ا،  االأول 
فرقة  عنا�ر  مع  بالتن�صيق 
���رط��ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة و 
االخت�صا�س  �صاحبة  العمران، 
الق�صايا،  هذه  مثل  يف  النوعي 
يوميا،  ح�صورها  �صجلت  حيث 
مثل  ي�صهد  الذي  املكان  بنف�س 
كانت  التي  و  الت�رفات،  هذه 
قبل  من  ال�صكاوى  عديد  حمل 
املواطنني، لتقوم بعملية تطهري 

تامة لذات احلي، على اأن تكون 
و  ملراقبة  متوا�صلة  العملية 
الن�صاطات  خمتلف  تنظيم 
االأح��ي��اء  مبختلف  ال��ت��ج��اري��ة 
مع  بالتن�صيق  هذا  و  املجاورة 

املعنية. املحلية  امل�صالح 
جدير بالتنويه ، اأن هذه العملية 
ال��ت��ي ت��دخ��ل ���ص��م��ن امل��ه��ام 
يف  ال�رطة  مل�صالح  املوكلة 
�صحة  و  �صالمة  على  احلفاظ 
املواطن، لقيت ارتياحا و ترحيبا 
املواطنني،  طرف  من  كبريين 
باالأحياء  القاطنني  منهم  خا�صة 
م�صتعملي  ك��ذا  و  امل��ج��اورة 

الطريق.
 بن عامر.ع

التي  للعمليات  ا���ص��ت��م��رارا 
ال�رطة  م�صالح  بها  ت��ق��وم 
جتفيف  اإىل  الرامية  و  بغرداية، 
ظاهرة  حماربة  االإج��رام،  منابع 
املواطنني  على  االع��ت��داءات 
متكنت  اأغ��را���ص��ه��م،  ل�����رق��ة 
االأول  احل�ري  االأمن  م�صالح 
�صخ�س  توقيف  من  بغرداية 
اأطفال  ب�صلب  قام  �صنة(   20(

تهديدهم  بعد  ممتلكاتهم  ق�رّ 
االأبي�س. بال�صالح 

تقدم  بعد  جاءت  الق�صية  وقائع 
 48 45 و   ،  38( ثالثة مواطنني 
�صنة( رفقة اأبنائهم الق�ر  )11، 
تقييد  اأجل  من  �صنة(   17 و   12
جمهول  �صد  ر�صمية،  �صكاوى 
دراجتني  اأبنائهم  ب�صلب  ق��ام 
على  نقال   هاتف  و  هوائيتني 

خمتلفة،  زمنية  ف���رتات 
التهديد  اأ�صلوب  با�صتعمال 
و الرتعيب بوا�صطة �صالح 
م�صالح  حمظور،  اأبي�س 
احل�ري  باالأمن  ال�رطة 
هذه  تلقيها  ف��ور  االأول 
بتكثيف  قامت  البالغات، 
فيه  امل�صتبه  عن  االأبحاث 
التي  امل��وا���ص��ف��ات  وف��ق 
فتح  مت  و  ال�صحايا  قدمها 
مع  الق�صية  يف  حتقيق 
البحث  ع��ن�����ر  تفعيل 
ب��امل��ي��دان  ال���ت���ح���ري  و 
هوية  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ق�صد 
بتاريخ  توقيفه.      و  الفاعل 
م�صالح  تلقت   20/01/2020
اأح��د  قبل  م��ن  بالغا  ال�رطة 
االأخ�ر  الرقم  على  املواطنني 
�صخ�س  بتواجد  يفيد   1548
فيه  امل�صتبه  موا�صفات  يحمل 
و�صط  اأحياء  اأحد  م�صتوى  على 
االأمن  عنا�ر  غرداية،  مدينة 

هذه  تلقيها  فور  االأول  احل�ري 
مكان  اإىل  تنقلت  املعلومات 
قامت  اأين  فيه  امل�صتبه  تواجد 
جميع  �صد  و  املكان  بتطويق 
اأمنية  خطة  و�صع  و  املنافذ، 
توقيف  خاللها  من  مت  حمكمة 
اإىل  حتويله  و  فيه  امل�صتبه 
ا�صتدعاء  بعد   ، امل�صلحة  مقر 
امل�صتبه  عر�س  و  ال�صحايا  
من  عليه  تعرفوا  عليهم  فيه 
ا�صتكمال  ليتم  االأوىل،   الوهلة 
القانونية  االإج����راءات  ك��اف��ة 
اأم��ام  املعني  تقدمي  و  الالزمة 
التي و�صعته  الق�صائية  اجلهات 
م�صالح  املوؤقت.  احلب�س  رهن 
الفعال  بالدور  تنوه    ال�رطة 
يف  امل��واط��ن��ون  يلعبه  ال���ذي 
اأن  �صاأنه  من  ما  التبليغ عن كل 
ممتلكاتهم عر  و  باأرواحهم  مي�س 
املو�صوعة  االت�صالية  الو�صائط 

ت�رفهم. حتت 
بن عامر.ع

بورقلة   بالروي�شات 

 �سكان حي �سليماين حمة العيد ي�سكون 
من ال�سوق الفو�سوي 

الناقلون ي�سلون حركة املرور ويدخلون 
يف اإ�سراب مفتوح باجللفة 

بتيميمون �شكان ق�شر من�شور بكايل  من طرف 

املطالبة باإعادة النظر يف م�سروع 
ال�سرف ال�سحي 
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ن����ا�����ص����د 
م�صتعملو 

ال���ط���ري���ق 
ال����راب����ط 
بلدية  ب��ني 
الطريفاوي 
وق�����ري�����ة 
ال�����ص��ح��ني 
ب����والي����ة 
ال�������وادي، 
ت  ل�صلطا ا
ال��و���ص��ي��ة 

ب�������رورة 
اأ�صغال  وت��رية  من  الت�ريع 
على  وذلك  الطريق،  تو�صعة 
حوادث  عّدة  ت�صجيل  خلفية 
راح  ج�����ص��م��ان��ي��ة  م���روري���ة 
�صحيتها ع�رات االأ�صخا�س، 
وعلى الرغم من االنطالق يف 
 2018 جانفي  �صهر  االأ�صغال 
اإال اأنه حال دون وجود اأي تقدم 

يف عملية االإجناز.
مرتادي  من  الع�رات  ح��ذر 
الطريق الرابط بني الطريفاوي 
البلدية،  وقرية ال�صحني بذات 
مع  ح��دي��ث��ه��م  م��ع��ر���س  يف 
ال�صلطات  "التحرير"،  جريدة 
التماطل  مغبة  م��ن  املحلية 
تو�صعة  اأ�صغال  ا�صتكمال  يف 
اأ�صبح  ال��ذي  الطريق،  ه��ذا 
يح�صد �صحايا، واأجرهم على 

يف  املحلية  ال�صلطات  مطالبة 
االأ�صغال  وترية  من  االإ���راع 
على  الطريق  ي�صهدها  التي 
االأخري  هذا  كلم،   12.7 م�صافة 
يف  مرعبة  اأرقاما  �صجل  الذي 
خالل  املميتة  امل��رور  ح��وادث 
حيث  االأخ�����رية،  ال�����ص��ن��وات 
با�رت ال�صلطات املحلية اإجناز 
الطريق،  هذا  تو�صعة  م�رع 
ورواد  املواطنون  اأ�صبح  حيث 
من  يتخوفون  املذكور  الطريق 
�صاعات  يف  وخا�صة  �صلوكه 
الليل اأين تنعدم الروؤية اإال من 
ف�صال  ال�صيارات،  م�صابيح 
ال�صائقني  بع�س  تهور  ع��ن 
ال�رعة  ا�صتعمال  خالل  من 
اخلطرية  والتجاوزات  املفرطة 

يف طريق اأحادي ذو اجتاهني.
منل�ي .ع

بالوادي  النخيل  حي  يعرف 
نتيجة  ع��ارم��ة  ف��و���ص��ى 
االأو�صاخ  و  النفايات  رمي 
يوم  بعد  يوما  وتراكمها 
بع�س  عنه  عر  ما  ،وح�صب 
املحالت  واأ�صحاب  التجار 
اأن هذه الظاهرة �صببها االأول 
اأ�صبحت  والتي  ال�صكان 

حمل احلديث النا�س .
املواطنني  اأح��د  ���رح  كما 
هاته  اأن  التحرير  جل��ري��دة 
خطرا  �صكلت  ال��ن��ف��اي��ات 
ع��ل��ى ���ص��ح��ت��ن��ا و���ص��ح��ة 
الرائحة  نتيجة  اأط��ف��ال��ن��ا 
احل�رات  وانت�صار  الكريهة 
والبعو�س  وال��ق��وار���س 
.وان  ال�صالة  واحليوانات 
امل��واط��ن ه��و االأ���ص��ا���س يف 
يطالب  ،لذلك  امل�صكلة  هذه 
بتنمية  النخيل   حي  �صكان 
من  الذاتية  والرقابة  الوعي 
يف  ال�صليم  الت�رف  اأج��ل 
باالإ�صافة  النظافة  مو�صوع 
اإىل تدخل  ال�صلطات املحلية 

لت�صوية الو�صع .
يعاين  ه��ذا  اإىل  باالإ�صافة 
م�صكل  م��ن  النخيل  ح��ي 
اأ�صحت  ال��ت��ي  ال��ط��رق��ات 
للم�صاكل  ب���وؤرة  ت�صكل 
تدهور  ب�صبب  والتعفن 
�صعوبة  اإىل  م��ااأدى  حالتها 
احلي  �صكان  جعل  مما  التنقل 
املحلية  ال�صلطات  يتهمون 
التنمية  وغياب  بالتق�صري 

الكبرية  واملعاناة  احلقيقية 
من التهمي�س .

النزلة  و�شكان حي 
باالإنارة  يطالبون 

العمومية
ا�صتكى  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
الواقع  النزلة  حي  �صكان 
ال�وادي،  الوالية  بعا�صمة 
ب�صبكة  التغطية  �صعف  من 
على  العمومية  االإن����ارة 
م�صتوى حّيهم، دون اأن تقوم 
ال�صلطات امل�صوؤولة بالتدخل 
لو�صع حد لهذا اخللل، الذي 
عليهم  وف��ر���س  اأره��ق��ه��م 
الظلمات،  و�صط  التنقل 
وه���ذا ب��ال��رغ��م م��ن وج��ود 

اأعمدة الكهرباء باحلي.
الذي  احلي  �صكان  واأع��رب 
كبرية،  �صكانية  كثافة  ي�صم 
من  ال�صديد  انزعاجهم  عن 
التي  امل��زري��ة  الو�صعية 
العمومية  االإنارة  اإليها  اآلت 
الطاقة  نتيجة �صعف  بحّيهم 

ي�صاهم  ما  وهو  الكهربائية، 
الذين  الل�صو�س  انت�صار  يف 
حيث  ليال،  باملارة  يرتب�صون 
يعي�صون  -ح�صبهم-  اأ�صحوا 
هذا  ب�صبب  حقيقية  معاناة 
توحي  ال  حيث  امل�صكل، 
الكهربائية  االأعمدة  بع�س 
مو�صول  احلي  اأن  امل�صتغلة 
املهم  العمومي  املرفق  بهذا 
التي  احلالكة  للظلمة  نظرا 
عدم  اإىل  اإ���ص��اف��ة  تعمه، 
نهائيا  امل�صابيح  ا�صتغال 
وهو  االأح��ي��ان،  بع�س  يف 
تعاين  الذي  امل�صكل  نف�س 
االأح��ي��اء،  م��ن  العديد  منه 
امل�صاعبة،  حي  غ��رار  على 
حيث  ال��ل��ه،  عبد  و�صيدي 
بهاذين  ال�صكان  ي�صتكي 
االإن��ارة  �صعف  من  احلّيني 
رغم  ه��ذا  ياأتي  العمومية، 
منا�صداتهم العديدة للجهات 
املعنية باالأمر، اإال اأنها مل تلق 

االآذان ال�صاغية لهم.
حممد علي/ منل�ي .ع

الفقهية  ال��درا���ص��ات  خمر  نظم 
وال��ق�����ص��ائ��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
بجامعة  اال�صالمية  معهدالعلوم 
ندوة  بالوادي  خل�ر  حمة  ال�صهيد 
وفائية للمرحوم اال�صتاذ واملحامي 
نخبة  خرازبح�صور  �صالح  حممد 
اأ�صدقائه  وم��ن  االأ���ص��ات��ذة  م��ن 
احد  الندوة  افتتح  حيث  ورفاقه 
رحماين  ابراهيم  الدكتور  رفقائه 
اال�صالمية  العلوم  معهد  مدير 
�صاكرا  باخل�صور  مرحبا  باجلامعة 
بعدها  الدعوة  تلبية  ح�صن  لهم 
التي  املداخالت  لتقدمي  املجال  فتح 
كانت غي �صكل �صهادات يف حق 
املرحوم من رفقائه يف املهنة ومن 
عا�صور  قمعون  ابرزهم  ا�صدقائه 
واال���ص��ت��اذ  ب�����ر  احلميد  وع��ب��د 
يعرف  من  وغريهم  ذهب  �صالح 
ذكر  خراز  ال�صالح  حممد  املرحوم 
خ�صاله  ال�صهادات  هذه  خالل  من 
البارز  ودوره  االن�صانية  ومواقفه 
وحبه  العام  ال�صالح  خدمة  يف 
ابرز  من  ولعل  واملنطقة  للوطن 

امل��داخ��الت 
����ص���ه���ادة 
اال����ص���ت���اذ 
ذهب  �صالح 
يعرفه  الذي 
املعرفة  حق 
وواك����ب����ه 
وال���������ذي 
ت�����ط�����رق 
ادق  اىل 
�صيل  لتفا ا
جوانبه  يف  امل��رح��وم  ل�صخ�صية 
احل��ي��ات��ي��ة وه��واي��ت��ه وم��ن��اق��ب��ه 
كل  خدمة  يف  وتلذذه  وتوا�صعه 
من يق�صد بيته من ا�صاتذة وطلبة 
�صيا�صية  و�صخ�صيات  واع��ي��ان 
فلي�س  وب��ن  كحمرو�س  ك��رى 
الكفاءت  ا�صحاب  من  وغريهم 
العلمية واالكادمبية والثقافية على 

امل�صتوى املحلي والوطني ..
جنلته  اخ��ت��ت��م��ت  االأخ����ري  ويف 
افادت  موؤثرة  بكلمة  املداخالت 
الذي  بوالدها  فخورة  كونها  بها 
�صهدته  وق��د  حيا  م��ازال  تعتره 
االثر  خالل  من  اجلميع  اعني  يف 
النفو�س  يف  والدها  تركه  ال��ذي 
�صهاداتهم  خ��الل  م��ن  احل��ا���رة 
ل�صخ�صه  الوفائية  ووقفتهم  احلية 
اجلميع  ي�صهد  التي  والع��م��ال��ه 
عائلة  ب���ان  ال��ع��ل��م  م��ع  عليها 
مكتبته  اه��دت  اال�صتاذاملرحوم 
ملخرالدرا�صات  خا�س  كوقف 

العلوم  ملعهد  والق�صائية  الفقهية 
هذه  وع��ن  باجلامعة،  اال�صالمية 
يتحدث  واالل��ت��ف��ات��ة  امل���ب���ادرة 
جاءت  كونها  رحماين  الدكتور 
فمن  املرحوم  ال���رة  جميل  كرد 
املكتبة  اه��داء  مير  ان  الالئق  غري 
االلتفات  دون  �صامتة  ظروف  يف 
اىل من كان �صببايف اال�صتفادة من 
الكتب  من  الكبرية  الذخرية  هذه 
كتاب  ومئتني  االلف  تتجاوز  التي 
وقد  رحماين  الدكتور  وي�صيف 
كتاب  عن  الندوة  هذه  تتمخ�س 
ل�صريته  احلية  ال�صهادات  يجمع 
املتعلقة  الوثائق  وبع�س  الذاتية 
بها  نعرف  حتى  ال�صخ�صية  بهذه 
حممد  واال�صتاذ  اف�صل  ب�صكل 
مرة  من  اكر  يل  �رح  ال�صالح 
وكان  اال�صواء  يف  زاهدا  كان  انه 
جعل  مما  الظهور  ع��دم  اىل  مييل 
الزمالء  يف  تنح�ر  اال�صتفادة 
من  يق�صده  م��ن  ويف  امل��ق��رب��ني 
والن  حمامي  كونه  املتقا�صني 
ويتميز  ومو�صوعي  مثقف  الرجل 
 ، البداية  وه��ذه   ، خ��ارق  ب��ذك��اء 
وبقدر  حقه  التفي  واح��دة  فندوة 
امل�صتقبل  ان�صاءالله يف  مان�صتطيع 
�صوف ن�صلط ال�صوء على جوانب 
ال�صخ�صية  هذه  حياة  من  اخ��رى 
ال�صيا�صية  االخ��رى  جوانبها  يف 
�صاعرا  كونه  واالدبية  والثقافية 

والزراعية اي�صا كونه فالحا.
. احمد ديدي

مطالب بت�سريع اأ�سغال تو�سعة طـريق 
ال�سحني بالطريفاوي

النفايات والطرقات تزيد من تذمر �سكان حي النخيل بح�شور نخبة من االأ�شاتذة ومن اأ�شدقائه ورفاق دربه

ندوة وفائية للمرحوم حممد ال�سالح خراز بجامعة الوادي

نزار .ف
-------------------

ه��وؤالء  م�صاكل  اأوىل  وت��اأت��ي 
بر�صالة  بعثوا  الذي  الفالحني، 
من  املعنية،  اجلهات  اإىل  تظلم 
عدم  م��اأزق  يف  تخبطهم  خالل 
منحهم اأي �صند قانوين ل�صغلهم 
فيها،  ين�صطون  التي  لالأرا�صي 
حم�را  ميلك  من  فيهم  اإن  اإذ 
للمجل�س  ومداولة  الفنية  للجنة 
البلدي فقط، دون حيازتهم قرار 
ال��وايل،  يوقعه  ال��ذي  التنازل 

وهو ما يوؤدي بهم اإىل الت�صنيف 
االأرا�صي  على  املعتدين  �صمن 
التابعة  "الرملية"  ال�صحراوية 

الأمالك الدولة.
تعر�صوا  اأنهم  الفالحون،  وذكر 
م�صالح  م��ن  توقيف  لعملية 
باالإ�صافة  العلندة،  وادي  بلدية 
اقتناء  رخ�صة  منحهم  عدم  اإىل 
تاأ�صفوا  كما  امل���ازوت،  م��ادة 
طالت  التي  التجريف  لعملية 
حيازة  رغ��م  امل����زارع،  بع�س 
اختيار  حم��ا���ر  اأ���ص��ح��اب��ه��ا 

توجيه،  ورخ�صة  االأر���ص��ي��ة 
ق��رار  ميلكون  ال  اأن��ه��م  بحجة 
اجلهات  بع�س  وقيام  ال��وايل، 
البع�س  بعرقلة  لالإدارة  التابعني 
خلفية  على  الفالحني  من  االآخر 
املحيط،  خارج  ين�صطون  اأنهم 

ح�صبهم.
املياه  ا�صتغالل  وبخ�صو�س 
اأن  امل�صتكون  اأكد  فقد  اجلوفية، 
ميلكون  ممن  منهم  ع��ددا  هناك 
االأر���س  ل�صغل  قانونيا  �صندا 
اأنهم  غري  الفالحي،  الن�صاط  يف 

ا�صطدموا بعدم منحهم رخ�صة 
ل�صقي  ارت��وازي��ة  اآب���ار  حلفر 
توقيف  مت  حني  يف  مزارعهم، 
ال�صماح لهم بحفر  اآخرين وعدم 
الو�صعية  ت�صوية  ودون  االآبار 
اجلهات  االأ�صا�صية، حيث طالبوا 
اأج��ل  م��ن  بالتدخل  الو�صية 
ال�صالح  باإنتاج  لهم  ال�صماح 
العرق  اأرا���ص��ي  يف  االأخ�����ر 
ال�صحراء  من  الكبري  ال�رقي 
الكرى ذات الرمال الفقرية غري 

للزراعة. ال�صالح 
اأنهم  الفالحون  ه��وؤالء  وذك��ر 
مت��ك��ن��وا م��ن ق��ل��ب امل��وازي��ن 
ال�صحراوية  االأرا�صي  وحتويل 
فوق  جنة  لتكون  اخل�صبة،  غري 
عجزوا  اإنهم  حني  يف  االأر���س، 
البريوقراطية،  اإره���اب  اأم���ام 
ال�صندات  منحهم  يف  والتع�صف 
حفر  رخ�س  وك��ذا  القانونية 
وكذا  لل�صقي،  املوجه  االآب���ار 
رخ�س اقتناء مادة املازوت، وما 
بتدخل  طالبوا  كما  ذل��ك،  اإىل 
ال�صعاب  اأجل تذليل  الوايل من 
اال�صتمرار  على  وم�صاعدتهم 

يف االإنتاج.

مزارعـو وادي العلندة يعانـون يف �سمت 
20 كلم جنوب غرب عا�شمة  ا�شتكى عدد من املزارعني الذين ين�شطون برتاب بلدية وادي العلندة، الواقعة على بعد 
والية الـوادي، من جملة من امل�شاكل والعراقيل التي تواجههم، رغم ما ينتجونه من ثروات زراعية �شاهمت يف احتالل 

الوالية مراتب ريادية يف كمية االإنتاج على امل�شتوى الوطني.

ن�شاطهم من غري �شند قانوين و�شبب لهم م�شاكل

العدد
1910
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 توقيف �شابط اأمني مزّيف برتامواي ق�شنطينة

علجية عي�س
-----------------

اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
�صحية  ق��ب��ل  م���ن  ���ص��ك��وى 
و  للم�صايقة  تعر�صها  ج��راء 
على  �صخ�س  قبل  من  التهديد 
ق�صنطينة،  ترامواي  م�صتوى 

يف  �صابط  ن��ه  اأ ي��اه��ا  اإ موهما 
التحريات  مكنت  و  االأم���ن، 
التي  امل��ك��ث��ف��ة  ب���ح���اث  االأ و 
الق�صائية  ال�صبطية  با�رتها 
املقدمة  االأو���ص��اف  خ��الل  من 
امل��ك��امل��ات  ا���ص��ت��غ��الل  ك��ذا  و 
حتديد  من  املتبادلة  الهاتفية 
توقيفه  ليتم  االأخري؛  هذا  هوية 

بحي  اإقامته  مقر  م�صتوى  على 
مقر  اإىل  حتويله  و  �ركينة 
عر  تفتي�صه  بعد  و   . امل�صلحة 
من  ن�صخ   03 على  بحوزته 
حيث  اإناث.  ل�صحايا  ذاتية  �صري 
ال�صالفات  ا�صتدعاء  بعد  و 
�صريهن  تقدمي  عن  اأكدن  الذكر 
للمعني  مالية  مبالغ  و  الذاتية 

التوظيف  ق�صد  ملفاتهن   الإمتام 
�صاحب  اأنه  يدعي  املعني  كون 
التحقيق  قاد  و  �صياحية،  وكالة 
قاد  الذكر،  ال�صالف  مع  املعمق 
الن�صب  ق�صية  يف  تورطه  اإىل 
�صفحة  م�صتغال  االحتيال  و 
للرتويج  الفاي�صبوك  ع��ل��ى 
�صياحية  بوكالة  بالتوظيف 
عائلة  ا�صم  لقب  م�صتعمال   ،
 ، ق�صنطينة  مدينة  من  عريقة 
حماولة  اإىل  التحقيق  قاد  كما 
على  الن�صب  االأخ����ري،  ه��ذا 
مبدينة  �صياحية  وكالة  �صاحب 
�صاحب  اأنه  مدعيا  ق�صنطينة 
وك��ال��ة ب��والي��ة جم����اورة، و 
مبدينة  اأخ��رى  فتح  ب�صدد  ن��ه  اأ
�صري  طلب  خالل  من  ق�صنطينة 
موظفني  على  للح�صول  ذاتية 
م��ن ه���ذا االأخ����ري، امل��ع��ن��ي مت 
عن  املحلية  النيابة  اأمام  تقدميه 
هيئة  �صفة  انتحال  ق�صيتي: 
االحتيال،  و  الن�صب  نظامية، 
انتحال  و  اللفظي  التهديد 

الغري. �صفة 

ل�شلوعه  �شنة   22 العمر  من  يبلغ  �شخ�س  ق�شنطينة  والية  باأمن  االأول  احل�شري  لالأمن  الق�شائية  ال�شبطية  اأوقفت 
و  الن�شب  ق�شية   عن  ف�شال  نظامية  هيئة  �شفة  بانتحال  تتعلق  اأخرى  ق�شية  و  الغري،  �شفة  انتحال  تخ�س  ق�شية  يف 

اللفظي...  التهديد  و   االحتيال 

اإناث... القب�س على مروج املهلو�شات  باملدن �شحاياه 
ال�شاحلية ببجاية

الق�صائية  ال�رطة  فرقة  متكنت 
التابعة  خ��راط��ة  دائ���رة  ب��اأم��ن 
الأم����ن والي����ة ب��ج��اي��ة خ��الل 
القب�س  من  املن�رم،  االأ�صبوع 
ترويج  يحرتف  �صخ�س  على 
العقلية  ث��رات  وامل��وؤ املخدرات 
ببجاية،  ال�����ص��اح��ل��ي��ة  ب��امل��دن 
مهلو�صا  قر�صا   131 وحجز 
العملية   ، ن��واع  االأ خمتلف  من 
اإىل  معلومات  ورود  بعد  جاءت 
قيام  مفادها  ال�رطة  م�صالح 
27 �صنة/ برتويج  ،ز  املدعو/  ك 
ال�صاحلية  باملدن  املهلو�صات 
امل�صتبه  توقيف  والأجل  ببجاية، 
حمكمة  خ��ط��ة  و���ص��ع  مت  ف��ي��ه 
و  مراقبة  نقطة  بو�صع  وذلك 
الطريق  م�صتوى  على  تفتي�س 
م��ب��ا���رة   09 رق���م  ال��وط��ن��ي 
لتوقيف  خ��راط��ة  نفق  مب��خ��رج 
امل��رك��ب��ة ال��ت��ي ك��ان ي��ق��وده��ا ، 
كذا  و  تفتي�صه  مت  توقيفها  وبعد 
العثور  مت  للمركبة  بالن�صبة 
ال��دواء  من  �صفيحة   12 على 
  "brega baline بالني"  بريقا 
 LYRICA امل�صمى  ال��دواء  و 
خلف  باأحكام  خمباأة  150ملغ، 

�صفائح  اأربع  و  املركبة   مذياع 
pregad150ملغ  ن��وع  م��ن 
اأرب��ع   ، كب�صولة   34 مبحموع 
 dolica دواء    م��ن  �صفائح 
اللون  ذات  ملغ   saiph 150
بار�صالون  امل�صماة  االأح��م��ر 
اأربع   ، كب�صولة    53 مبجموع 
 Edgar دواء  م��ن  ���ص��ف��ائ��ح 
pregadilim  150ملغ 
مت  كما   ، كب�صولة   44 مبجموع 
حتت  عليه  عر  مايل  مبلغ  حجز 
 : ب  مقدر  ال�صائق  مقعد  غالف 
اأربعني  و  )اثنني  42500.00دج 
دينار جزائري(  األف، وخم�صمائة 
ع��ائ��دات  م��ن  يعتر  ال���ذي  و 
وقد   ، باملهلو�صات  امل��ت��اج��رة 
امل�صتبه  �صد  جزائي  ملف   اأجنز 
ق�صد  احليازة  ق�صية  الأجل  فيه 
بطريقة  �صيدالنية  ملواد  البيع 
امل�صنفة  و  م�����روع��ة  غ��ري 
اأمام  م  وقدِّ  ، املهلو�صات  �صمن 
و  خراطة  حمكمة  لدى  النيابة 
اإجراءات  اإىل  امللف  اأحالت  التي 
، ف�صدر يف حقه  الفوري  املثول 

. اإيداع  اأمر 
كرمي . ت

املتنقلة  الفرقة  عنا�ر  متكنت    
الأق��ب��و  الق�صائية  لل�رطة 
بجاية  والي���ة  الأم���ن  التابعة 
ت��ورط  �صخ�س  توقيف  م��ن 
امل��خ��درات  وت��روي��ج  بيع  يف 
ببلدية  االأ�صبوعي  بال�صوق 
اإثر  ج��اءت  العملية  ���ص��دوق، 
م�صالح  اإىل  معلومات  ورود 
�صخ�س  تواجد  مفادها  ال�رطة 
االأ�صبوعي  بال�صوق  م�صبوه 
مكانا  يتخذه  �صدوق،  لبلدية 
ل��ب��ي��ع وت���روي���ج امل���خ���درات 

امل�صائية  الفرتة  يف  وخا�صة 
متاأخرة  ���ص��اع��ات  غ��اي��ة  اإىل 
اال�صتغالل  وبعد  الليل،  من 
جميع  واأخذ  للمعلومات  اجليد 
مت  الالزمة  االأمنية  االحتياطات 
عملية  وبعد  املكان،  اإىل  التنقل 
�صخ�س  م�صاهدة  متت  تر�صد 
العديد  عليه  يتوافد  م�صبوه 
خمتلف  م��ن  االأ���ص��خ��ا���س  م��ن 
بعد  وي���غ���ادرون  االأع���م���ار 
اقتنائهم  مبجرد  ق�صرية  م��دة 
حالة  يف  توقيفه  وق�����ص��د   ،

حمكمة  خطة  و�صع  مت  تلب�س، 
املكان  مداهمة  متت  اإثرها  على 
يف  فيه  امل�صتبه  توقيف  مت  اأين 
كمية  وبحوزته  تلب�س  حالة 
معالج(   )كيف  امل��خ��درات  من 
�صكل  على  علبة  بداخل  كانت 
للبيع  م��ه��ي��اأة  �صغرية  قطع 
 12.5 ب�  االإجمايل  وزنها  يقدر 
مبلغ  اإىل  باالإ�صافة  غ��رام��ا، 
يعد  دج   2500 ق���دره  م��ايل 
املخدرات،  ترويج  عائدات  من 
ز،  غ  باملدعو/  االأم��ر  ويتعلق 

ق�صائيا،  م�صبوق  �صنة/،   50
اإجناز  مت  وقد  ب�صدوق،  املقيم 
فيه  امل�صتبه  �صد  جزائي  ملف 
املخدرات  حيازة  ق�صية  الأجل 
للبيع  وعر�صها  معالج(  )كيف 
ومت  م�����روع��ة،  غ��ري  بطريقة 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  تقدميه 
ي����ن ���ص��در يف  امل��خ��ت�����ص��ة اأ
حب�س  عامينا  ع��ق��وب��ة  ح��ق��ه 
قدرها  مالية  وغ��رام��ة  ن��اف��ذا 

اإيداع.  اأمر  100.000 دج مع 
 كرمي ت

توقيف م�شبوق ق�شائيا تورط يف ترويج املخدرات بال�شوق االأ�شبوعي 
لبلدية �شدوق ببجاية

القب�س على جمموعة اأ�شرار خمت�شة 
يف ترويج املخدرات و املهلو�شات و�شط 

االأحياء ال�شعبية ببجاية

املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
الوالئية  للم�صلحة  التابعة 
والية  باأمن  الق�صائية  لل�رطة 
املن�رم،  االأ�صبوع  خالل  بجاية 
جمموعة  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  م��ن 
ق�صائيا  م�صبوقني  اأ�����رار 
اأ�صخا�س ترتاوح   04 تتكون من 
�صنة،   44 و   24 بني  اأعمارهم 
املخدرات  ترويج  يف  خمت�صة 
باالأحياء  العقلية  ث��رات  وامل��وؤ
خا�صة  بجاية  مبدينة  ال�صعبية 
�صيدي  ح��ي  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
بعد  جاءت  العملية  لبحر،  علي 
م�صالح  اإىل  معلومات  ورود 
اأ�صخا�س  قيام  مفادها   ال�رطة، 
املخدرات  برتويج  م�صبوهني 
علي  �صيدي  ال�صعبي  باحلي 
امل�صتبه  توقيف  والأجل   ، لبحر 
حمكمة  خطة  و���ص��ع  مت  ف��ي��ه، 
مكان  اإىل  التنقل  مت  اإثرها  على 
وتر�صد  تتبع  مت  اأي��ن  الرتويج 

فيهم...  امل�صتبه  حتركات 
املنا�صب  الوقت  اختيار  وبعد   
وتوقيفهم  املكان  مداهمة  متت 

كمية  بحوزتهم   �صبطت  وقد 
من  املهلو�صة  االأق��را���س  م��ن 
وكمية  وباركيديل  كيتيل  نوع 
معالج(  )كيف  امل��خ��درات  من 
ع��ل��ى ���ص��ك��ل ق��ط��ع ���ص��غ��رية 
عملية  اأن  كما  للبيع،  مهياأة 
امل�صتبه  اإيقاف  مكان  تفتي�س 
على  بالعثور  �صمحت  فيهم 
ال���دواء  م��ن  ف��ارغ��ا  ظ��رف��ا   18
تقطيع  اأداة  مع  كيتيل  املهلو�س 
ملف  اأجن���ز  ق��د  و  امل���خ���درات، 
فيهم  امل�صتبه  ���ص��د  ج��زائ��ي 
املخدرات  حيازة  ق�صية  الأجل 
عقلية(  موؤثرات  معالج،  )كيف 
بطريقة  ل��ل��ب��ي��ع  وع��ر���ص��ه��ا 
والت�صليم،و  م�����روع��ة،  غ��ري 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مت  العود.    
بجاية  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
جل�صة  وبعد  اإقليميا  املخت�صة 
حق  يف  �صدر  الفوري  املثول 
اإيداع  اأمر  فيهما  امل�صتبه  من   02
الرقابة  حتت  عوا  ُو�صِ البقية  و 

 . ئية لق�صا ا
 كرمي. ت

و����ص���ع���ت ع���ن���ا����ر ف��رق��ة 
ب��اأم��ن  الق�صائية  ال�����رط��ة 
 ، املنتدبة   بو�صعادة  بوالية 
حدا  اجل���اري،  االأ���ص��ب��وع  بحر 
اأ�رار.وح�صب  جمعية  لن�صاط 
امل�صالح،حيث  ل���ذات  ب��ي��ان 
باأمن  ال�رطة  عنا�ر  متكن 
حد  و�صع  من  بو�صعادة  دائرة 
تتكون  اأ�رار  جماعة  لن�صاط 
من  ي��ب��ل��غ��ان  �صخ�صني  م��ن 
اأجل  من  �صنة   30 و  العمر25 
 . اأع��اله       املذكور  املو�صوع 
تلقي  اإثر  بداأت  الق�صية  .وقائع 
قبل  �صكوى من  امل�صالح   ذات 
جمهول  �صد  امل��واط��ن��ني  اأح��د 
لفعل  تعر�صه  مفادها  )ي��ن(، 
من  والك�ر  بالعنف  ال�رقة 
طال  الذي  الفعل  منزله،  داخل 
كان  والتي  الفوالذية  خزنته 
 450 : قدره  مايل  مبلغ  بداخلها 

�صنتيم،  مليون 
ث����ر  وع����ل����ى اإ
ذل���ك ب��ا���رت 
م���������ص����ال����ح 
ال�����������رط�����ة 
حت���ري���ات���ه���ا 
وحت��ق��ي��ق��ات��ه��ا 
التي  املعمقة 
م���ك���ن���ت م��ن 
على  ال��ت��ع��رف 
ال���ف���اع���ل���ني 
وت��وق��ي��ف��ه��م��ا 
ظ������رف  يف 

النيابة  مع  وبالتن�صيق  وجيز، 
م�صكنيهما  تفتي�س  مت  املحلية 
مايل  مبلغ  ا�صرتجاع  مت  حيث 
�صنتيم،  مليون   400 : ق��دره 
الفرن  داخ��ل  خمباأ  ك��ان  ال��ذي 
امل�صكنني،  باأحد  الكهربائي 
ق�صائيني  ملفني  اإجن���از  ليتم 

وتقدميها  فيهما  للم�صتبه 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم��ام 
اأج��ل  م��ن  ب��و���ص��ع��ادة  حمكمة 
بغر�س  اأ�رار  جمعية  تكوين 
حرمة  اقتحام  جلناية  االإع��داد 
منزل  داخل  من  ال�رقة  منزل، 
والرت�صد  االإ���رار  �صبق  مع 
بظرف  امل��ق��رتن��ة  امل��و���ص��وف��ة 

ال��ك�����ر وال��ع��ن��ف وال��ت��ع��دد 
ذات  م��رك��ب��ة  وا���ص��ت��ح�����ص��ار 
اأحالهما  ب��دوره  ال��ذي  حم��رك، 
لدى  التحقيق  قا�صي  على 
اأ�صدر  حيث  املحكمة.  نف�س 
اإعادة  مبوؤ�ص�صة  باإيداعهما  اأمرا 

ببو�صعادة. الرتبية 
غربي ر�صيد 

اأمن بو�شعادة  بامل�شيلة ي�شع حدا ل�شارقي 450 مليون دج من داخل 
منزل  
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بال�شلـف اخلليـة  ومنتجــات  للع�شل  معر�س 

حممد علي 
------------------ 

وي��ع��ر���س ال��ن��ّح��ال��ون خ��الل 
ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ج��اري��ة 
واالق��ت�����ص��ادي��ة ع��دي��د اأن���واع 
التي  اخللية  ومنتجات  الع�صل 
و�صط  ووطنيا،  حمليا  ت�صنع 
�صيما  ال  للزوار،  حمت�صم  اإقبال 
ح�صب  االأ�صعار،  ارتفاع  ظل  يف 
اأو�صاطهم،  يف  امل�صتقاة  االأ�صداء 
ينتظرون  )ال��زوار(  كانوا  فيما 
تتما�صى  وع��رو���ص��ا  اأ���ص��ع��ارا 

لهم. ال�رائية  والقدرة 
ول��ل��ت��ق�����ص��ي ح���ول اأ���ص��ب��اب 
ال�صنة  هذه  امل�صّجل  االرتفاع 
املربون   الع�صل،اأجمع  اأ�صعار  يف 
ب�صبب  االإنتاج  تراجع  اأن  على 
العامل  كان  املناخية،  الظروف 
االأ���ص��ع��ار  ت��ذب��ذب  يف  االأول 
تكاليف  عن  ف�صال  وارتفاعها، 
ال�صناديق  وحتويل  نقل  عملية 
ج��دي��دة،  وم����راٍع  مناطق  اإىل 
امل�صاريف  بع�س  اإىل  باالإ�صافة 
التي  االأول��ي��ة  ب��امل��واد  املتعلقة 
تربية  ن�صاط  �صمن  ت��ن��درج 
اأو�صح  ال�صدد  هذا  النحل.ويف 
النحل،عبد  مربي  جمعية  رئي�س 
"اإنتاج  اأن  حمودة،  اآيت  العزيز 
املو�صم  هذا  خالل  �صهد  الع�صل 
الظروف  ب�صبب  كبريا  تراجعا 
اأثرت  التي  املالئمة،  املناخية غري 
خمتلف  لدى  االإزهار  فرتة  على 
التي  والنباتات  االأ�صجار  اأنواع 
الذي  االأم��ر  النحل،  بها  يرعى 
اأدى يف االأخري اإىل تراجع مردود 
بع�س  ع��ر  ال���واح���دة،  اخل��ل��ي��ة 
اإىل   10 ب��ني  م��ا  م��ن  امل��ن��اح��ل،  
من  كلغ   5 حدود  اإىل  كلغ   15

االأحوال." اأح�صن  يف  الع�صل 
مواجهة  يف  امل��رّب��ون  "ويلجاأ 
القا�صية  الطبيعية  ال��ظ��روف 
�صناديق  وحت��وي��ل  ن��ق��ل  اإىل 
مناخها  اأخرى  مناطق  اإىل  النحل 
االأ�صجار  الإزه��ار  مالءمة  اأكر 

اإىل  ي�صلون  حيث  والنباتات، 
غ��اي��ة امل��ن��اط��ق ال�����ص��ح��راوي��ة 
ما  وهو  اجلبلية  املناطق  وعديد 
اإ�صافية،  م�صاريف  يكلفهم 
النهائية  الكلفة  �صمن  تندرج 
ال�صّيدة  تقول  الع�صل"  ملنتوج 
من  نحل  )مربية  مالكي  مليكة 

البليدة(.
ك��م��ا ت��رج��ع اأ���ص��ب��اب ارت��ف��اع 
ال�صّيد  ح�صب  الع�صل،  اأ�صعار 
ال�صلف(،  من  )نّحال  رملة  يا�صني 
اأ�صعار  امل�صتمر يف  االرتفاع  اإىل 
امل�صتوردة  النحل  تربية  معدات 
تتجه  اأن  ياأمل  حيث  الغالب،  يف 
لال�صتثمار  حملية  موؤ�ص�صات 
بامل�صاهمة  ي�صمح  مبا  املجال  يف 
املعدات. يف خف�س تكاليف هذه 
وت��ع��د امل���ع���ار����س م���ن اأه���م 
التي  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن�����ص��اط��ات 
الع�صل  اأن��واع  بت�صويق  ت�صمح 
حمليا،  امل�صنعة  اخللية  ومنتجات 
اإال اأن ارتفاع االأ�صعار اإىل جانب 
املحلي  املنتوج  يف  الثقة  نق�س 
اإىل حركة جتارية  غالبا ما يوؤدي 
النّحالني. منتوج  وتكّد�س  ثقيلة 

مربو  يتخذ  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
التدابري  م��ن  جمموعة  النحل 
ب�صمان  ل��ه��م  ت�صمح  ال��ت��ي 
ك�صب  وكذا  منتجاتهم  ت�صويق 
تنظيم  انتظار  امل�صتهلك، يف  ثقة 

يعّد  الذي  الن�صاط  لهذا  اأف�صل 
للروة  اخلالقة  الن�صاطات  من 
اإمكانية  ظل  يف  ودوليا  حمليا، 
خمابر  وج��دت  ما  اإذا  ت�صديره 
املنتوج  وم��راق��ب��ة  لت�صنيف 

الع�صل. من  املحلي 
املعر�س، فر�شة لتقدمي 

اإر�شادات طبية  حول 
ا�شتهالك كل نوع من الع�شل

ح�صبما  النّحالون،  اإليه  جلاأ  ومما   
هو  املعر�س  هذا  خالل  لوحظ، 
الع�صل  من  عديدة  اأنواع  توفري 
باأحجام  وكذا  خمتلفة  باأ�صعار 
وك��ب��رية،  متو�صطة  ���ص��غ��رية، 
اقتناء  امل�صتهلك  باإمكان  حيث 
ب�صعر  الع�صل  من  غراما   125
عو�س  دج   800 اإىل   500
من  كيلوغرام  �راء  على  اإجباره 
 3.600 من  ي�صل  ب�صعر  الع�صل 

دج اإىل 5.000 دج.
فاإن  العار�صني  بع�س  وح�صب 
االأحجام  مبختلف  الع�صل  توفري 
االأي��ام  خ��الل  حتقيق  يف  �صاهم 
مبيعات  التظاهرة  لهذه  االأوىل 
اآخرون  جلاأ  فيما  بها"،  باأ�س  "ال 
ون�صائح  اإر���ص��ادات  تقدمي  اإىل 
نوع  كل  با�صتهالك  تتعلق  طبية 
عديد  اأقنع  ما  وهو  الع�صل  من 
كميات  اقتناء  ب�رورة  الزوار 

منه.
"واأج"  ا�صت�صقته  وح�صبما 
اأ�صبحوا  النّحالني  اأغلبية  فاإن 
واإقامة  التكوين  باأهمية  واعيني 
تربية  ن�صاطْي  يف  ترب�صات 
مبا  النحل،  ب�صم  والتداوي  النحل 
يف  معلوماتهم  حتيني  لهم  يتيح 
يف  مهاراتهم  ويطور  املجال  هذا 

الت�صويق. وكذا  التوا�صل 
الذين  ال���زوار  م��ن  ع��دد  وع��ّر 
امل��ك��ان عن  ب��ع��ني  ح��اورت��ه��م 
ه��ذه  لتنظيم  ا�صتح�صانهم 
باملنتوج  تعنى  التي  التظاهرة، 
حيث  ال��ع�����ص��ل،  م��ن  امل��ح��ل��ي 
وفوائده  اأن��واع��ه  على  تعرفوا 
يف  خا�صة  اإنتاجه  كيفية  وكذا 
املواطن  بني  الثقة  نق�س  ظل 
اأن  بالذكر،  النحل.اجلدير  ومربي 
بني  ما  تراوحت  الع�صل  اأ�صعار 
الواحد  للكيلوغرام  دج   3.300
االأزهار،  متعدد  لع�صل  بالن�صبة 
لع�صل  بالن�صبة  دج    3.600
اجلزر  ع�صل  دج   3.500 الزعرت، 
4.000 دج ع�صل اجلبل  الري و 
5.000 دج  4.500 دج اإىل  ومن 

ال�صدر. لع�صل  بالن�صبة 
معر�س  فعاليات  تتوا�صل  فيما 
اإىل  اخللية  ومنتجات  الع�صل 
اجل��اري،  ال�صهر  من   28 غاية 

املنظمني. من  ا�صتفيد  ح�صبما 

غاية  اإىل   20 منذ  بال�شلف  فعالياته  اجلارية  الوطني،  باملعر�س  ُت�شوق  التي  اخللية  منتجات  و  الع�شل  اأنواع  ت�شهد خمتلف 
"ارتفاعا ملحوظا" يف االأ�شعار مقارنة بال�شنة الفارطة. وهو ما اأثر نوعا ما على احلركة التجارية  28 من ال�شهر اجلاري، 

الن�شاط. لهذا 

28 من ال�شهر اجلاري.... 20 اإىل غاية   خمت�شة يف ال�شرقة  من داخل املحالت التجارية.... منذ 

ال�رطة  فرقة  عنا�ر  متكنت 
تيغنيف  دائرة  باأمن  الق�صائية 
اأ���رار  جمموعة  تفكيك  م��ن 
يبلغان  �صخ�صني  من  متكونة 
�صنة   33 و   22 ال��ع��م��ر   م��ن 
من  ال�����رق��ة  يف  خم��ت�����ص��ة 
اإثر   ، التجارية  املحالت  داخل 
م�صالح  تلقته  هاتفي  ات�صال 
املواطنني  اأحد  من  الدائرة  اأمن 
يحاوالن  �صخ�صني  وجود  حول 
ال�رقة من داخل حمل جتاري ، 
لقوات  امليدانية  الفرقة  لتتدخل 
فالذ  امل��ك��ان،  بعني  ال�����رط��ة 
بعد  بالفرار  فيهما  امل�صتبه 
حماولة  و  املحل  باب  تخريب 

اإثرها  كّثف  داخله.  من  ال�رقة 
دوري��ات��ه��م  ال�����رط��ة  عنا�ر 
توقيفهما  عن  اأ�صفرت  التي 
بحوزة  اأبي�س  �صالح  وحجز 
بحوزة  �صبط  فيما  اأحدهما 
ال��ث��اين م�����ص��ب��اح ك��ه��رب��ائ��ي 
ال�رقة  ج��رمي��ة  يف  ا�صتعمل 
اأم��ن  مقر  اإىل  بعدها  ح��وال   ،
ق�صائي  حتقيق  فتح  اأين  الدائرة 
ال�صحية  �صكوى  بعد  �صدهما 
اإج��راء  حقهما،  يف  اأجن��از  مت   ،
العدالة،  اأم��ام  وقدما  ق�صائيا 
رهن  بو�صعهما  اأم��رت  التي 

 . احلب�س 
  ن. مزادة  

 تفكيك جمموعة اأ�شرار بتيغنيف 
مبع�شكر 

اجل��رمي��ة  حم���ارب���ة  اإط�����ار  يف 
الو�صط  يف  اأ�صكالها  ب�صتى 
تعلق  م��ا  خ��ا���ص��ة  احل�����ري 
و  االأ���ص��خ��ا���س  بحماية  منها 
عنا�ر  ،مت��ك��ن��ت  ممتلكاتهم 
الق�صائية  ال�����رط��ة  ف��رق��ة 
باأمن  االأربعاء  عني  دائرة  باأمن 
باالإطاحة  متو�صنت  عني  والية 
التجارية  امل��ح��الت  ب�����ص��ارق 
م��دي��ن��ة عني  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
اإثر  ج��اءت  .العملية  االأرب��ع��اء 
ال�صحايا  اأحد  بها  تقدم  �صكوى 
التجاري  حمله  تعر�س  الذي   ،
ف��ورا...  لل�رقة...    (، (مكتبة 
التحقيق  امل�صالح  ذات  با�رت 
اأي��ن  الق�صية  يف  التحري  و 
امل�صتبه  هوية  لتحديد  اأف�صت 
باملدعو/  االأم��ر  يتعلق  و  فيه 
االأخري  هذا   ، �صنة(   42 ب  )ز- 

باجلرم  اإع���رتف  توقيفه  بعد 
اإذن  على  بناًء  و  اإليه؛  املن�صوب 
�صادرعن  مل�صكنه،  بالتفتي�س 
ال�����ص��ي��د/ وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة 
و  بوحجر  حمام  حمكمة  لدى 
 ، اإيجابية  نتائجه  كانت  التي 
حجزامل�روقات  و  العثور  مت 
املحل  �صاحب  بالتاجر  اخلا�صة 
م�روقات  جانب  اإىل  التجاري، 
�رقتهما  متت  ل�صحايا  اأخ��رى 
فيه  امل�صتبه  نف�س  ط��رف  من 
دائ����رة عني  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
تقدميه  مت  فيه  امل�صتبه  االأربعاء. 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم��ام 
بعد  و  بوحجر  حمام  حمكمة 
�صدر  ال��ف��وري  امل��ث��ول  اإج���راء 
تاأجيل  مع  ي��داع  اإ اأم��ر  حقه  يف 

باحلكم. النطق 
 ن. مزادة

م�شالح االأمن تطيح ب�شارق املحالت 
التجارية بعني االأربعاء بتمو�شنت          

ه���دد ال��ع�����رات م��ن اأول��ي��اء 
العتابة  ب��دواوي��ر  ال��ت��الم��ي��ذ 
يفية  خلال ا ، نية ذ ملحا ا ، يجية لنعا ا ،
االأخرى  الدواوير  من  وغريها 
�رق  الواقعة  احلمادنة  ببلدية 
بعد  ع��ل��ى  ال��والي��ة  عا�صمة 
عن  اأبنائهم  بتوقيف  كلم،   35
اأو  غ��ي��اب  ب�صبب  ال��درا���ص��ة 
املدر�صي  النقل  حافالت  انعدام 
ا�صطر  اين  االأخ��رية  ي��ام  االأ يف 
قطع  على  متمدر�س  نحو400 
على  م�صيا  ال20كلم  ق��راب��ة 
موؤكدين  يابا  اإ و  ذهابا  االأقدام 
للحمادنة  املحلية  ال�صلطات  ان 
ن�صاط  وق���ف  ع��ل��ى  اأق��دم��ت 
دون  املدر�صي  النقل  حافالت 
القرار،  وراء  االأ�صباب  ذك��ر 
على  االأو�صاع  ا�صتمرار  واأن 

�صيجعل  االآن  عليه  م��اه��ي 
االأول���ي���اء اأم����ام خ��ي��ار واح��د 
توقيف  يف  يتمثل  وح��ي��د  و 
�صيما  ال  الدرا�صة  عن  اأبنائهم 
لالأخطار   نظرا  منهم  البنات 
تنقالتهم  يف  يواجهونها  التي 
مبكرة  �صاعات  يف  اليومية 
ال��درا���ص��ة  مبقاعد  لاللتحاق 
جهة  من  املحددة  االأوق��ات  يف 

اأخرى.
ب��ل��دي��ة  م�����ص��ال��ح  ك�����ص��ف��ت   
جاء  النقل  غياب  اأن  احلمادنة 
ع��ق��ب ق���رار رئ��ي�����س ال��دائ��رة 
العقد  ف�����ص��خ  اىل   ال���رام���ي 
و  املخت�صة  امل�صالح  بني  املرم 
تيبازة  لوالية  النقل  موؤ�ص�صة 
انبثقت  التي  املوؤ�ص�صة  وهي 
العمومية،  ال�صفقة  اإط��ار  يف 

وعرفت   2019 عام  جرت  التي 
و  للنقل،  موؤ�ص�صتني  م�صاركة 
حظا  االأوفر  االخرية  هذه  كانت 
مبلغ  عر�صت  حيث  وعر�صا 
املتمدر�صني  لنقل  دج   5000
املوؤ�ص�صة  عر�صت  ح��ني  يف 
ال�صفقة  يف  امل�صاركة  الثانية 
وب��ع��د  دج   15000 م��ب��ل��غ 
اختيار  مت  ال��ع��رو���س  درا���ص��ة 
تيبازة  بوالية  النقل  موؤ�ص�صة 
خالل  م��ن  املتمدر�صني  لنقل 
للنقل،  حافالت   03 تخ�صي�س 
ب�صورة  عملها  مبا�رة  ومتت 
االأ���ص��ب��وع  غ��اي��ة  اىل  ع��ادي��ة 
رئي�س  قرار  تاريخ  املا�صي وهو 
ر�صالة  اأبرق  احلمادنة  الدائرة 
فيها  يدعوهم  البلدية  مل�صالح 
النقل  موؤ�ص�صة  ن�صاط  جتميد 

العمومية  ال�صفقة  ل��غ��اء  اإ و 
كون    ج��دي��د،  م��ن  اإع��ادت��ه��ا  و 
قدمية  املدر�صي  النقل  حافالت 
يف  ال�صتعمالها  �صاحلة  وغري 
قد  ما  وه��و  املتمدر�صني  نقل 
وان  للخطر  حياتهم  يعر�س 
ي�صرتط  ال�صفقات  ق��ان��ون 
يتجاوز  ال  ج��دي��دة  ح��اف��الت 
فيما  ���ص��ن��وات،  ال05  �صنها 
النقل  موؤ�ص�صة  �صاحب  حّمل 
كاملة  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ب��ت��ي��ب��ازة 
بتدخل  وطالب  الدائرة  لرئي�س 
اأجل  من  الوالية  لوايل  عاجل 
االأخري  القرار  يف  النظر  اإعادة 
يف  تع�صفيا  ق���رارا  باعتباره 
اىل  اللجوء  قبل  وه��ذا  حقه..  

الإن�صافه. العدالة  خيار 
ع�صام ابو 

اأولياء تالميذ دواوير احلمادنة  بغليزان يهددون بتوقيف اأبنائهم عن الدرا�شة

مبعية  االأمنية  امل�صالح  عرت 
بالوحدة  املدنية  احلماية  م�صالح 
على  مو�صى  لعمي  الثانوية 
الثامن  العقد  يف  �صيخ  جثة 
الكائن  العائلي  م�صكنه  داخل 
مدينة  مب��رك��ز  ال��ق��الل��ة  ب��ح��ي 
اأن  ُيرّجح  حيث  مو�صى.  عمي 
 04 منذ  احلياة  فارق  قد  يكون 
يظهر  مل  التي  الفرتة  وهي  ايام 
باجلريان  دفع  و  ال�صحية  فيها 
يف  املتواجد  ب�صقيقة  لالت�صال 
بغياب  اإخطارها  م�صتغامن  والية 

 04 منذ  االأنظار  عن  ال�صحية 
اىل  يتنقل  �صقيقه  جعل  ما  ايام 
اجلريان  رفقة  وقام  املكان  عني 
يقطن  انه  العتباره  البوابة  بفتح 
اين عر عليه جثة هامدة  مبفرده، 
على  ليتم  التعفن  ب��داي��ة  يف 
م�صلحة  اإىل  حتويلها  اإث��ره��ا 
عمي  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 
انتظار عر�صها على  مو�صى يف 
للت�ريح  ال�رعي،  الطبيب 
يف  احلقيقية  االأ�صباب  لتحديد 
الوفاة .                    ابو ع�صام

العثور على جثة �شيخ يف بداية 
التعفن بحي القاللة بعمي مو�شى 

بغليزان
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ديلور يوؤكد ا�شتمراره مع 
فريقه راف�شًا الرحيل

هازارد جاهز لديربي مدريد

�شاري: نابويل فريق قاتل.. 
وبنتانكور العب عظيم

اأح�سن  من  واحداً  ديلور،  اآندي  اجلزائري  املهاجم  ُيقدم 
ذا  عن�سراً  اأ�سبح  حيث  اللعبة،  احرتافه  منذ  موا�سمه 
�ساهم  الذي  الفرن�سي،  مونبيلييه  نادي  يف  كبرية  اأهمية 
معه يف 13 هدفًا خالل 24 مباراة �سارك فيها هذا املو�سم 

يف خمتلف امل�سابقات.
بلو"  "فران�ص  ملوقع  ت�سريحات  يف  ديلور  اأنــدي  وك�سف 

الرحيل  يف  تفكريه  ــدم  ع ــــــــــن الفرن�سي،  ع
بعد مونبلييه رغم العرو�ص التي و�سلته 

رغبته  ــــد  واأك الــكــبــري،  تــاألــقــه 
فريقه  مع  ال�ستمرار  يف  الكبرية 

حتى نهاية م�سريته الكروية.
"لن  �سنة(:   28( �ساحب  ــال  وق
بع�ص  و�ــســلــتــنــي  لــقــد  اأكـــــذب، 
الــــعــــرو�ــــص، ولــكــنــنــي كــنــت 

ــذه  ه يف  ــــداً  ج وا�ــســحــًا 
عدم  وقــررت  امل�ساألة، 

لأنني  بها،  الهتمام 
ــاء مع  ــق ــب ال اأريـــــد 

مونبيلييه".
بطل  وتـــابـــع 

ـــا  ـــي ـــق ـــري اأف
مع   2019
ــب  ــخ ــت ــن امل
اجلزائري: 

لك  ـــّل "اأقول  ـــك ب
ــــة؟  ــــراح ــــس تـــفـــكـــريي �

معه  عقدي  مونبيلييه،  يف  اليوم 
2023، ورئي�ص  ممتد حتى يونيو 
اأرحـــل،  اأن  يــريــدين  ل  ــادي  ــن ال
ـــد ال�ــســتــمــرار هنا  ولــذلــك اأري

حتى نهاية م�سريتي الكروية".
كالمه  ديــلــور  اآنـــدي  ــل  ــس ووا�
كبرية  طموحاته  اأن  مــوؤكــداً 
جدا مع فريقه احلايل، قائاًل: 
يف  قدمًا،  وامل�سي  التقدم  "اأريد 

اللعب  اأريد  النادي،  مع  جتربتي 
واأنــا  ــة،  ــي الأوروب امل�سابقات  يف 

متاأكد باأننا ن�ستطيع فعلها".
يف  ح�سابه  عرب  الالعب  و�سارك 

مرفقًا  ت�سريحاته،  رابط  "تويرت" 
لها بعبارة "نحن جيدون معا، األي�ص 

لل�سك  جمال  يدع  ل  ما  وهو  كذلك"، 
"لمو�سون" لأي  اأنه لن يغادر ملعب  يف 

وجهة اأخرى.

عن  لوكاكو  روميلو  مــيــالن  اإنـــرت  جنــم  ك�سف 
امل�ستطيل  عن  بعيًدا  حياته  من  خفية  جوانب 
الفقر  من  عانى  البلجيكي  فالدويل  الأخ�سر، 
تلو  خطوة  النجاح  �سلم  ت�سلق  على  اأ�سر  لكنه 

الأخرى والو�سول اإىل القمة.
امل�ستديرة  ال�ساحرة  لعبو  جــذب  مــا  كــثــرًيا 
يح�سل  اإذ  الكبري،  ثرائهم  ب�سبب  الهتمام 
ـــًدا،  ــرية ج ــب ــــوؤلء الــنــجــوم عــلــى اأمـــــوال ك ه

يف  �ساحرة  منازل  عدة  اقتناء  على  ت�ساعدهم 
اأكرث من مدنية وبلد، و�سيارات فارهة وغريها.
اأن النجاح يف عامل كرة القدم والو�سول اإىل  اإّل 
القمة لي�ص بالأمر الهني، اإذ يتطلب ذلك الكثري 
من الت�سحيات وال�سرب، ف�ساًل عن القدرة على 
اآخر  حتى  بــالأمــل  والتم�سك  العقبات  جتــاوز 

رمق.
اأنه يف �سغره، كانت الفئران  فقد ك�سف لوكاكو 

متالأ منزله لأن اأ�سرته كانت فقرية للغاية.
�سن"  "ذا  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  واأ�ساف 
من  اأ�سرته  مع  للطرد  تعر�ص  اأنه  الربيطانية، 

املنزل لأن اأ�سرته مل تدفع الإيجار ملدة �سهور.
طفولته  عن  احلديث  البلجيكي  الدويل  وتابع 
"يف اإحدى املرات مت رمي الأثاث  ال�سعبة قائاًل 
خارج املنزل لأننا مل ندفع الإيجار ل�سهور، فقد 

كان علينا اأن نغادر".
حول  حتوم  كانت  التي  الفئران  "اأتذكر  واأردف 

روؤو�سنا واأ�سياء من هذه القبيل".
اإّل  طفولته،  يف  لوكاكو  روميلو  به  مر  ما  ورغم 
اأن ذلك مل يحل دون حتقيق حلمه بالنجاح يف 
عامل كرة القدم، م�سرًيا اإىل اأنه هذه ال�سعوبات 

حفزته لي�سبح اأف�سل.
اإنني ل�ست الوحيد الذي مر  "اأقول دائًما  واأكمل 

هذه  حولت  لكنني  الأ�سياء.  بهذه 
لأ�سبح  يل  حافز  اإىل  ال�سعوبات 

ال�سخ�ص، الذي اأنا عليه اليوم".
�سحيفة  اأن  اإىل  ــار  ــس ــ� ي

ديــلــو  "لجازيتا 
قد  كانت  �سبورت"، 

وقــت  يف  ك�سفت 
روميلو  اأن  �سابق 
 26( ـــو  ـــاك ـــوك ل
يتقا�سى  عاًما( 
 8.5 حــــــــوايل 
مــلــيــون يـــورو 

كراتب �سنوي.
الآن  وتـــبـــلـــغ 
الـــــقـــــيـــــمـــــة 
ـــة  ـــي ـــوق ـــس ـــ� ال
ـــم  ـــاج ـــه ـــم ـــل ل
 75 البلجيكي 

ــون يــــورو،  ــي ــل م
اأورد  ـــا  م ــب  ــس ــ� ح

"تران�سفر  مـــوقـــع 
ماركت".

بايرن  تدريب  من  اأقيل  كوفات�ص،  نيكو  اأن  رغــم 
اأن توما�ص مولر جنم  اإل  اأ�سهر،   3 ميونخ قبل حوايل 
الفريق البافاري، مل يتقبل بعد املعاملة التي تلقاها 

على يد املدرب الكرواتي.
وعانى مولر كثرًيا حتت قيادة نيكو كوفات�ص، حيث 
وح�سل  مرة،  من  اأكرث  يف  البدلء  دكة  على  جل�ص 

على دقائق لعب قليلة للغاية.
بيد اأن الأمر تغري مع املدرب احلايل للنادي البافاري، 
هانز فليك، اإذ ا�ستعاد توما�ص مولر مكانته الطبيعية 

وعاد اإىل هوايته املف�سلة يف هز ال�سباك.
زال  ل  مولر  اأن  الأملــاين  بيلد"  "�سبورت  موقع  وذكر 
املدرب  فرتة  يف  الأول  اخليار  يكن  مل  كونه  يتاأمل 

كوفات�ص.

الــوقــت  اأ�ــســتــطــع يف ذلـــك  "مل  مــولــر  ـــال  وق
ا، لأنني جل�ست  اأي�سً اليوم  ا�ستيعاب ذلك ول 

على دكة البدلء يف 6 مباريات متتالية".
اأنه كان يرى نف�سه قادًرا  واأكد توما�ص مولر 
اأن  اإل  ميونخ،  بايرن  فريقه  م�ساعدة  على 
و�سعيته حتت قيادة كوفات�ص مل تكن ت�سمح 
اأن  يتوقع  يكن  مل  ــه  اأن اإىل  م�سرًيا  بذلك، 

يجل�ص على دكة البدلء ب�سورة دائمة.
اأيام  قبل  دخل  مولر،  توما�ص  اأن  اإىل  ي�سار 
اإذ  اأبوابه،  اأو�سع  من  الأملــاين  الــدوري  تاريخ 
�سباك  يهز  البطولة  يف  لعــب  اأول  اأ�سبح 
التوايل،  على  مو�سًما   12 يف  املناف�سة  الفرق 

وذلك منذ �سنة 2009.

اإجنــلــيــزيــة  �سحفية  ــر  ــاري ــق ت ك�سفت 
حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  ان  ام�ص 
فريقه  داخــل  ــرتام  الإح يكت�سب  اأ�سبح 
عليه  ماكان  عك�ص  وهذا  �سيتي  مان�س�سرت 

يف اأول مو�سم له.
اأن  اليوم   ” �سن  ذا   ” �سحيفة  اأكــدت  كما 
منح  غــوارديــول  بيب  الإ�سباين  التقني 
ريا�ص  اجلزائري  للي�ساري  الكاملة  ثقته 

حمرز وهو ما اإ�ستغله هذا الأخري .
املنتخب  قائد  ان  ال�سحيفة  ذات  واأ�سافت 
يكت�سب  اأ�سبح  حمرز  اجلزائري  الوطني 
اأن  بعد  خا�سة  الفريق  داخل  الإحــرتام 

بداأ يعترب كركيزة اأ�سا�سية .
لعبني  من  اأكرث  حمبوب  اأ�سبح  اأنه  كما 
ــم  ــي ــــــرار رح اآخــــريــــن عـــلـــى غ
اأن  اىل  بـــالإ�ـــص  �ستريلينغ 

يف  يثقون  بــــدوؤوا  كــبــار  لعــبــني  هــنــاك 
قدراته يف �سورة كيفن دي بروين و كون 

اأغويرو .
ــص حمـــرز الــربتــغــايل  ــا� ـــان زمــيــل ري وك

بريناردو �سيلفا قد اإمتدحه كثريا خالل 
الر�سمي  املوقع  مع  اأجراها  التي  املقابلة 
لعب  واإعتربه  �سيتي  مان�س�سرت  لنادي 

كبري .

ــــــرثة  ــــــد ك ــــــع ب
احلــــــــديــــــــث يف 
ـــــام الأخــــرية  الأي
حــــــول اإمـــكـــانـــيـــة 
املهاجم  رحيل  قرب 
اجلــــزائــــري اإ�ــســالم 
ناديه  عن  �سليماين 
ــو الــفــرنــ�ــســي  ــاك ــون م
املريكاتو  خالل  وهذا 

ال�ستوي احلايل .
ان  اليوم  فرن�سية  �سحفية  تقارير  اأكدت 
�سروط  ثالث  و�سعت  موناكو  نادي  اإدارة 
اجلــزائــري  للمهاجم  ال�سماح  اأجـــل  مــن 

اإ�سالم �سليماين بالرحيل عن الفريق .
واأول �سرط هو احل�سول على مبلغ 3مليون 
يورو  مقابل رحيله ، كما اأنها تريد و�سع 
عقد  يف  بند  اإمــتــالك  على  ين�ص  �سرط 
يف  �ــســراءه  اإمكانية  على  ين�ص  الالعب 

نهاية املو�سم .
اإدارة  و�سعته  الــذي  الأخــري  ال�سرط  اما 
الف   400 على  احل�سول  هو  موناكو  نادي 
الإجنليزي  �سيتي  لي�سرت  نادي  من  يورو 

مقابل رحيله .
اإ�سالم  يجدر بالذكر ان النجم اجلزائري 
نادي  �سفوف  يف  حاليا  يلعب  �سليماين 

موناكو الفرن�سي على �سكل اإعارة ملدة 
مو�سم واحد فقط .

اأن  اليوم   ” اأفريكا  �ستار   ” موقع  ك�سف 
اإ�ستفاد  اجلزائري  الوطني  املنتخب 
وقوعه  بعد  وهــذا  مــزايــا  ــدة  ع مــن 
رفــقــة كـــل مـــن بــوركــيــنــافــا�ــســو و 
يف  النيجر  اىل  بالإ�سافة  جيبوتي 

ت�سفيات كاأ�ص العامل .
ان   ” اأفريكا  �ستار   ” موقع  وك�سف 
القوية  املنتخبات  مواجهة  تفادي 
على  الثاين  الت�سنيف  يف  كانت  التي 
غرار كوت ديفوار و جنوب اإفريقا هو اأول 

مك�سب لأ�سبال بلما�سي .
الوطني  املنتخب  اأن�سفت  القرعة  اأن  كما 
اجلزائري بعدم وقوعه يف جمموعة ت�سم 
هذه  مثل  واأن  خا�سة  اآخر  عربي  منتخب 

املباريات ت�سهد ح�سا�سية كبرية .
غياب  وهــو  ــر  اآخ مك�سب  اىل  بالإ�سافة 
التقاليد املونديالية عن جميع املنتخبات 
الوطني  املنتخب  جمموعة  يف  وقعت  التي 

اجلزائري .
ويف الأخري �ستمنح هذه القرعة للناخب 

بلما�سي  جمال  الوطني 
جلميع  ــة  ــس ــر� ــف ال ــح  ــن م
الــالعــبــني مــن اأجـــل لعب 

اأكرب خا�سة يف ظل  دقائق 
�سعف مناف�سي اخل�سر .

بلما�سي  ان  اىل  بــال�ــســافــة 
�سيكون له الوقت الكايف من اجل 
و  �ساب  جــزائــري  منتخب  بناء 

قوي للو�سول اىل مونديال قطر 
و تقدمي بطولة كبرية.

اأكد زين الدين زيدان املدير الفني 
فريقه  جاهزية  مــدريــد،  لريال 
اليوم  الوليد،  بلد  مواجهة  خلو�ص 
الـ  اجلولة  مناف�سات  �سمن  الأحد، 

الليجا. عمر  من   21
ــــالل املـــوؤمتـــر  ــــــدان خ ـــــال زي وق
�سحيفة  نقلته  الـــذي  ال�سحفي 
نريد  جيدة،  بلحظة  "منر  ماركا 
وهذا  الطريق،  هذا  يف  ال�ستمرار 
 3 كل  مباراة  نلعب  لأننا  �سعب  اأمر 
اأيام، مواجهة الغد لن تكون �سهلة، 
واحدة  مباراة  خ�سر  اخل�سم  لأن 

فقط على ملعبه".
الفوز  يريد  فريق  "كل  ــاف  ــس واأ�
ويختار اأ�سلوبه، نحن لدينا فريقنا 
الآخــرون،  يفعله  عما  اأحتــدث  ول 

كل مباراة تكون خمتلفة".

بيل حزين

اأن  املــحــزن  "من  ـــدان  زي واأو�ــســح 
للم�ساركة  متاح  غري  بيل  جاريث 
معنا، وهو اأول �سخ�ص حزين لعدم 
التواجد  يــريــد  لأنـــه  م�ساركته 
جــاهــًزا  يــكــون  اأن  ـــل  اآم والــلــعــب، 

الإثنني املقبل".
يتعر�ص  حني  بالقلق  "اأ�سعر  و�سدد 
بيل  مع  لكن  لالإ�سابة،  لعــب  اأي 
الأمر ب�سيط فهو التواء يف الكاحل، 
اآمل األ يغيب عن اأي مباريات اأخرى 

ويوا�سل العمل معنا با�ستمرار".
الالعبني  عن  دائًما  "�ساأدافع  وزاد 
على  يقاتلون  الذين  فريقي،  يف 
اأي  فعل  ميكن  ول  امللعب،  اأر�ـــص 

�سيء حيال الإ�سابات".

لست متفاجًئا من 
كاسيميرو

ــدان  زي علق  كا�سيمريو،  وحـــول 
ملنطقة  بتقدمه  متفاجًئا  "ل�ست 
مهم،  لعــب  فهو  اخل�سوم،  جــزاء 
اأن ي�سعر  25 لعًبا، ويجب  وهناك 
بحاجة  نحن  مهمون،  اأنهم  اجلميع 

اإليهم جميًعا".
حتدثت  لقد  "اأودريوزول؟  واأردف 
رحيله  اأن  �ــســوًيــا  ــا  ــررن وق مــعــه، 
على  للح�سول  مــفــيــًدا  �ــســيــكــون 
فر�سة اأكرب للعب، اأمتنى اأن ي�سري 

كل �سيء معه ب�سكل جيد".
"يجب  اأجـــاب  فيني�سيو�ص،  وعــن 
يف  فهو  ب�سال�سة،  معه  اأتعامل  اأن 
التا�سعة ع�سر من عمره، لكن يجب 
يدخل  مل  واإذا  طموًحا،  يكون  اأن 
لعبني  لدينا  لأن  فذلك  القائمة 
ــعــداء  ــن �ــسُ ــح مــهــمــني لــلــغــايــة، ون

باجلميع".
"ماريانو واإبراهيم؟ و�سع كل  ونوه 
الالعبون  ُيقرر  ثم  يعرفه،  لعب 
�ساأعتمد  فعله،  عليهم  ينبغي  ما 

اأقول  ولن  اأ�ستطيع،  حني  عليهما 
املزيد".

تدريب المنتخب الفرنسي

للمنتخب  قيادته  اإمكانية  وحول 
ريال  يف  هنا  "اأنا  علق  الفرن�سي، 
تركيزي  للغاية،  و�سعيد  مدريد 

كله من�سب على مباراة الغد".
�سيبايو�ص،  موقف  عن  وب�سوؤاله 
ب�سكل  تــ�ــســري  "الأمور  اأجـــــاب 
طبيعي، وهي قرارات اجلميع، واأنا 
اأحاول بذل اأق�سى ما لدي يف عملي 
جنعل  اأن  نحاول  الالعبني،  مثل 
من  اأكرث  �سيء  ل  مرتاحا،  الالعب 

ذلك".
اأنني  هــو  يهمني  "ما  وا�ــســرت�ــســل 
كــمــدرب،  ــوم  ي بعد  يــومــا  اأحت�سن 
عما  خمتلف  وعمل  �سغفي،  فهذا 
اأحب  لكنني  كالعب،  عليه  كنت 
عملي، اأعمل على تطوير التكتيك 

لكي يلعب الفريق ب�سكل اأف�سل".
موقف  عــن  بــاحلــديــث  واخــتــتــم 
عن  الك�سف  ميــكــن  "ل  هــــازارد 

ــــداأ مل�ص  ـــه، فــهــو ب ـــودت ــد ع ــوع م
�سيعود  املقبل  الأ�سبوع  ويف  الكرة، 
الفني  اجلهاز  مع  للعمل  تدريجيا 
ولي�ص الأطباء، نتوقع اأن يكون يف 
يف  مطلوب  والهدوء  اأف�سل،  حالة 

مثل هذه احلالت".

لوكاكو عن طفولته: "الفئران كانت حولنا.. وُطردنا من املنزل"

مولر: مل اأتوقع ما فعله كوفات�س

حمرز يك�شب االحرتام داخل املجموعة يف مان�ش�شرت �شيتي

ادارة موناكو تفر�س 3 �شروط من اأجل ت�شريح �شليماين 
يف املريكاتو ال�شتوي احلايل

بلما�شي  و  املونديال  ت�شفيات  يف  للخ�شر  كبرية  مكا�شب   3
امل�شتفيد االأكرب

زيــــــدان: "اأمتنى اأال يغيب بيل جمدًدا.. 
وكا�شيمريو مل يفاجئني"

بن نا�شر يك�شف �شّر �شعادته.. وما �شيفعله عندما ُي�شجل !
حتدث النجم اجلزائري، اإ�سماعيل بن نا�سر، مع املوقع الر�سمي لنادي ميالن الإيطايل عن العديد من الأمور التي تخ�ص م�سواره الكروي 
واأهدافه مع الفريق، الذي ان�سم له خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املا�سية، قادمًا من نادي اأمبويل يف �سفقة قدرت بحوايل 16.5 مليون 

يورو.
وبداأ ا�سماعيل بن نا�سر حديثه عن بداياته يف عامل كرة القدم بقوله: "كنت يف ال�سابعة اإىل الثامنة من العمر، وكنا نلعب خارج املدر�سة 

لأين دائمًا كنت اأمتلك كرة معي، عندما كنا نلعب مل اأكن الأف�سل وكنت اأقل قوة من الأ�سدقاء الذين كنت األعب معهم، لكن حلمي 
كان يف اأن اأ�سبح لعب كرة قدم، وبالطبع حتقيق هذا الأمر مل يكن �سهاًل، فعليك اأن تكون قويًا جداً ولديك بع�ص احلظ".

ووا�سل: "لن اأن�سى مباراتي الأوىل مع ميالن �سد بري�سيا، عندما لب�ست القمي�ص لأول مرة، واأن تراه مزينًا ب�سعار ميالن 
هذا  ف�سل  لأرد  الكثري  والعمل  التعلم  موا�سلة  فعلّي  فقط،  هذا  لي�ص  وطبعًا  ال�سبع،  اأوروبا  اأبطال  دوري  وبطولت 

النادي".
"املو�سة، بيتزا دومو، و�سان �سريو"،  اأ�سياء تتميز بها مدينة ميالنو يقول بن نا�سر يف ت�سريحاته:  وعن ثالثة 

م�سيفًا: "تاأثري �سان �سريو؟ املو�سم املا�سي مع فريقي ال�سابق اإمبويل، جئت اإىل هنا وعندما دخلت اإىل امللعب 
�سعرت باأن �ساقّي تهتزان، لقد كان الأمر رائعًا وهو نف�ص احلال عند امل�سجعني، وكّل هذا يذكرين ب�ساحة 
على  امل�ستوى  يف  نكون  ل  وعندما  وحتى  احلما�ص،  من  الكثري  يوجد  ميالنو  يف  هنا  مبر�سيليا.  الفيلودورم 

امللعب، اإل اأننا ن�سعر دائمًا باأن كّل امل�سجعني وراءنا، وهذا الأمر رائع جداً".
عند  فعله  رّدة  وعن  ميالن،  فريقه  مع  الأول  هدفه  عن  يبحث  اأر�سنال  لنادي  ال�سابق  الالعب  زال  وما 
حتقيق ذلك ي�سيف لعب الو�سط ال�ساب: "يجب اأن اأفكر يف ت�سجيل الهدف اأوًل ثم �سرنى، مل اأفكر بعد 
كيف �ساأحتفل، لكنني اأعتقد اأنني �سـاأذهب حتت املدرج اجلنوبي )الكورفا �سود( واأهتف مع اجلماهري".

ومعروف عن بن نا�سر اأنه لعب ُملتزم بتعاليم الدين الإ�سالمي، مثلما كان احلال املو�سم املا�سي، اإذ مت 
اإدخاله احتياطيًا يف  اأجل  اأمبويل من  م�ساهدته وهو يوؤدي ال�سالة، يف وقت كان يبحث عنه مدربه يف 

اأمبويل، وقبل  اأكرث يف  اأهم �سيء بالن�سبة يل، تعلمت اللتزام  "الإميان  املباراة، وبهذا اخل�سو�ص قال: 
وكانوا  اأمبويل،  يف  زمالئي  اأحد  اأ�سيب  املا�سي  املو�سم  فمثاًل  لل�سالة،  وقت  لدّي  واملباريات  التدريبات 

اأوؤدي �سالتي، وهذا ما يجعلني  املُر�سل اإىل غرفة تغيري املالب�ص وجدين  اإدخايل وعند دخول  اأجل  يبحثون عني من 
�سعيداً جداً".

وعن اجلزائر ختم بن نا�سر حديثه بقوله: "لقد فزت ببطولة اأمم اأفريقيا، وكذلك بجائزة اأف�سل لعب يف امل�سابقة، 
باولو  وكان  اجلزائر،  يف  �ساب  لعب  اأف�سل  جائزة  اأحرزت  واأن  يل  �سبق  اأنه  كما  اأمي،  بيت  يف  بها  احتفظ  الكاأ�ص  هذ 

مالديني حا�سراً حينها يف حفل الكرة الذهبية اجلزائرية".

كافاين يرف�س اإغراءات 
مان�ش�شرت يونايتد

ديباال: كنت قريبا 
للغاية من مغادرة 
يوفنتو�س.. وهذا 

�شبب بقائي

رد  عن  ال�سبت،  ام�ص  بريطاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
�سان  باري�ص  مهاجم  كافاين،  اإدين�سون  الأوروجوياين 

جريمان، على عر�ص مان�س�سرت يونايتد.
فاإن  الربيطانية،  "مريور"  ل�سحيفة  ووفًقا 
ــراء  اإغ حــاولــوا  احلمر  ال�سياطني  م�سوؤويل 
ترافورد"،  "اأولد  اإىل  لالنتقال  كــافــاين 
ماليني   10 يبلغ  �سنوي  ــب  رات بتقدمي 
مــكــافــاأة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اإ�ــســرتلــيــنــي، 

توقيع.
كافاين  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ـــســـارت 
مت�سكه  ب�سبب  يونايتد،  عر�ص  رف�ص 
بالنتقال اإىل اأتلتيكو مدريد، خالل 

املريكاتو ال�ستوي اجلاري.
واأو�سحت "مريور" اأن �سان جريمان 
مليون   20 على  باحل�سول  يتم�سك 
كافاين  برحيل  لل�سماح  اإ�سرتليني، 

هذا ال�سهر.
�سان  ــع  م ــاين  ــاف ك عــقــد  اأن  يــذكــر 
جريمان، ينتهي يف ال�سيف املقبل، 
التوقيع  لالعب  يحق  وبالتايل 
�سهر  من  بدًءا  فريق  اأي  مع  جمانا 

يناير/ كانون الثاين اجلاري.

اأكد باولو ديبال، جنم يوفنتو�ص، اأنه كان قريًبا 
من مغادرة �سفوف ال�سيدة العجوز يف ال�سيف 
اللحظات  حتى  بالفريق  ظل  اأنه  اإل  املا�سي، 

الأخرية.
�سحيفة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف  ديبال  وقــال 
كنا  الأخـــرية  اللحظة  "حتى  �سبورت":  "توتو 
ب�سكل  يعاملني  نادي  يف  الآن،  هنا  لكنني  ننتظر، 

جيد. اأنا �سعيد ومرتاح هنا".
�ساعدين،  �ساري  ماوري�سيو  "و�سول  واأ�ساف: 
لقد اأراد مني البقاء، وهو ما اأعطاين القوة 
اأعرف  �سيحدث،  ما  نعرف  ل  كنا  عندما 
على  وم�ساعدتي  تعليمي  باإمكانه  اأن 

اإخراج اأف�سل ما لدي".
يف  الــقــدم  بكرة  مفتون  "اأنا  وتــابــع: 
املزدحمة  مالعبها  ب�سبب  اإيطاليا، 
النا�ص  بها  يعي�ص  التي  والعاطفة 
هنا"، موؤكدا مع ذلك اأنه ل يعرف ما 

�سيحدث م�ستقبال.
ملــدة  عــقــد  "لدي  وا�ــســتــطــرد: 
لي�ص  يوفنتو�ص،  مع  عامني 
لي�ص  ولــكــنــه  قليال  وقــتــا 
ــا، �ــســرنى ما  طــويــال اأيــ�ــس
يوفنتو�ص،  خــطــط  ــي  ه
مني  يريدون  كانوا  �سواء 
الرحيل يف ال�سوق املقبل، 
هذا  بقاءي،  يريدون  اأو 
قرار يتعني على النادي 
اتخاذه، الأمور تتغري 

يف حلظات".
ــــــــــن الــــلــــعــــب  وع
ــدو يف  ــال بــجــوار رون
يف  ومي�سي  يوفنتو�ص 
منتخب الأرجنتني، قال: 
ي�سارك  الذي  الوحيد  الالعب  "اأنا 
الثنائي،  مــع  املالب�ص  خلع  غرفة 
ل  النا�ص  اأن  اإخــبــاركــم  وميكنني 
اجلليد،  جــبــل  قــمــة  �ــســوى  ـــرون  ي
ولي�ص ما حتته، مل يربحوا كل �سيء 

لأنهم حمظوظني".
ـــرد عــلــى �ــســوؤال  ــال ال ــب ــص دي ــ� ورف
ورونالدو،  مي�سي  بني  الأف�سل  من 

لي�سحك ويرف�ص الرد.

بات البلجيكي اإيدين هازارد، جنم ريال 
مدريد، على اأعتاب العودة للم�ساركة يف 

املباريات من جديد.
ريال  مع  امل�ساركة  عن  هــازارد  وابتعد 
الإ�سابة  مــن  معاناته  ب�سبب  مــدريــد، 
بالتواء يف الكاحل، منذ نوفمرب/ت�سرين 

الثاين املا�سي.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفــًقــا 
الإ�سبانية، فاإن ريال مدريد ل يرغب يف 
عودته  �ستتم  ولذلك  بهازارد،  املخاطرة 

اإىل املباريات ب�سكل تدريجي.
دقائق،  لبع�ص  ي�سارك  قد  هــازارد  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الأربعاء املقبل، �سد ريال �سرق�سطة، يف ثمن نهائي 

كاأ�ص ملك اإ�سبانيا.
واأو�سحت اأن هازارد �سيح�سل بعد ذلك على م�ساحة 
املقبل،  ال�سبت  مدريد،  اأتلتيكو  �سد  للم�ساركة  اأكرب 

يف اجلولة الـ22 من الليجا.

ليوفنتو�ص،  الفني  املدير  �ساري،  ماوري�سيو  حذر 
بني  املرتقبة  املواجهة  قبل  نــابــويل،  خطورة  من 
الفريقني، م�ساء اليوم الأحد، على ملعب �سان باولو، 

�سمن لقاءات اجلولة الـ21 من الدوري الإيطايل.
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  ت�سريحاته  يف  �ساري  وقال 
خا�سة  مــبــاراة  "�ستكون  الــغــد:  ملــبــاراة  التقدميي 
اجلماعي،  الهدف  هو  اأكرث  يهم  ما  لكن  يل،  بالن�سبة 

اأن نح�سد النقاط الثالث من مباراة �سعبة".
يف  التحرك  على  قادر  لدينا  لعب  "اأف�سل  واأ�ساف: 
امل�ساحات هو خ�سرية، اأما بنتانكور فبداأ القيام بهذا 
الدور، اإنه لعب عظيم، وقادر على اإحداث التوازن 

لنا ولديه اإمكانيات كبرية".
اأو  املباراة  بداية  من  هيجواين  "م�ساركة  واأردف: 

عدمها �ستكون اأمًرا تكتيكًيا".
قوي،  فريق  نابويل  �سعبة،  مباراة  "اأتوقع  وتابع: 
حتى عندما مير بفرتات �سعبة يكون فريًقا 
يف  موقعهم  هذه،  مثل  مباريات  يف  قاتاًل 
قدرتهم  يعك�ص  ل  الرتتيب  ــدول  ج

و�سيكونون متحفزين ب�سكل كبري".
وختم �ساري: "هناك تغيريات حدثت 
اإىل  اأن�سيلوتي  ــن  م ــويل  ــاب ن يف 
ــاولت  حم هناك  ــوزو،  ــات ج
النهاية  للتح�سن، لكن يف 
خطرًيا  يبقى  الفريق 

عندما يهاجم".
�ــســاري  اأن  اإىل  يــ�ــســار 
ــل  ــم ــع �ـــســـبـــق لـــــه ال
لنابويل،  كمدرب 
يقود  اأن  قبل 
ــيــلــ�ــســي،  تــ�ــس
يعود  وبعدها 
ـــدوري  ال اإىل 
ـــــايل  ـــــط الإي
بوابة  من  لكن 
يــوفــنــتــو�ــص يف 

املو�سم احلايل. 
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مكتب االأ�شتاذ : بامون عبد الرحمان
حم�شر ق�شائي لدى اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء غرداية
�شارع اجلزائر غرداية الهاتف : 029.28.52.92

اإعالن عن بيع مناب حمجور عليهما يف عقار باملزاد العلني
املواد 783-789 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية- بطلب من ال�شيد: عي�شى اأو عي�شى �شكوتي عي�شى بن بابه ال�شاكن مبليكة غرداية ب�شفته 
اأو عي�شى �شكوتي اللة - بناء على االأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة غرداية  مقدم على املحجور عليهما: عي�شى اأوعي�شى �شكوتي فافة وعي�شى 
املتمثل  ملناب املحجور عليها  العلني  باملزاد  بيع  �شيتم  اأموال قا�شر-  بالت�شرف يف  املت�شمن رخ�شة   19/401 2019/10/07 رقم الرتتيب:  بتاريخ: 
يف:احلقوق العقارية امل�شاعة املقدرة بالن�شف ) 2/1( يف عقار عبارة عن حملني جتاريني خا�شع لنظام امللكية امل�شرتكة بن�شبة األفية 254.39/1000 
الكائن ب�شارع االأمري عبدالقادر بلدية غرداية ق�شم 101 جمموعة امللكية رقم 111 رقم القطعة 01 م�شاحتهما االإجمالية مقدرة بثمانية وخم�شون 
االأق�شام  املحكمة غرداية  بقاعة اجلل�شات   )  11:30  ( نهار  والن�شف  ال�شاعة احلادية ع�شر  2020/02/18 على  يوم:  مرت مربع )58م2( وذلك 
املدنية .- �شروط البيع:- ت�شتقبل املزايدات على اأ�شا�س �شعر اإفتتاحي قدره : )1.800.900،00 دج(- ف�شال عن ال�شروط الواردة بدفرت ال�شروط 
فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�شة خم�س الثمن وامل�شاريف والر�شوم على اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�شاه ثمانية )08( اأيام - 
وملزيد من املعلومات اأو لالإطالع على دفرت ال�شروط يرجى االإت�شال بكتابة �شبط حمكمة غرداية اأو مبكتب املح�شر الق�شائي املذكور اأعاله.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                             املح�شر الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة

دائرة حا�شي بحبح
بلدية حا�شي بحبح
رقم: 01/ 2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية
مبقت�شى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات، وبناء على حم�شر اجلمعية العامة املنعقد 
بتاريخ: 28/07/2019 ، املتعلق بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية، 
مت هذا اليـــوم : 19 جانفي 2020  امل�شادقة على تاأ�شي�س 
مل�شجد  "اخلليل"  امل�شماة:جمعية  املحلية  اجلمعية  مكتب 
ابراهيم اخلليل بحا�شي بحبح يراأ�شها ال�شيد: دباب ال�شريف

بحا�شي   300 القطعة  رقم   340 جتزئة  بـ:  مقرها  الكائن 
بحبح

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

مديرية الصحة والسكان
الوالية الوادي

الرقم الجبائي:099739015075706

إعالن عن منح مؤقت
           طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم 
الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، تعلن مديرية الصحة والسكن لوالية الوادي جميع 
المتعهدين المشاركين في استشارة بعد عدم جدوى النداء لطلب العروض الوطني المفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا و المعلن عنه بيومية “Horizons” بتاريخ 2019/12/02 ، الحصة 04 
تجهيزات المطبخ ، وطلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قد رات دنيا )المرة الثانية( رقم 
2019/10 و المعلن عنه بيومية “Horizons” بتاريخ 2019/12/02 ، الحصة 05 تجهيزات 

الغسيل المتعلق بعملية تجهيز مركز مكافحة السرطان بالوادي بما يلي :

الشركةالحصة
المبلغ دج/ بكل 

الرسوم 
العالمة
التقنية 

80/

العالمة
المالية 

20/

العالمة
االجمالية 

100/
مالحظاتالمدة

الحصة 04 
تجهيزات 

المطبخ

دقة محمد عبد الرحيم
NIF: 

187300100212137
16.533.395.9061.75

نقطة
20

نقطة
81.75
نقطة

05
ايام

تحصل 
على

أكبر عالمة
إجمالية

الحصة 05 
تجهيزات 

الغسيل

الشايع احمد الوادي
NIF:  

196939010152626
14.922.000.0075

نقطة
20

نقطة
95

نقطة
15
ايام

تحصل 
على

أكبر عالمة
إجمالية

        كل متعهد يمكن أن يقدم طعنا لدى لجنة الصفقات العمومية لوالية الوادي خالل 10 أيام 

ابتداء من تاريخ اول ص دور لها اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي او 
في الصحافة الوطنية طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 

12/09/2015 المذكور أعاله.

  ANEP Nْ 2030000097      التحرير 2020/01/26 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية :اأدرار
دائرة :اأولف

بلدية: متقطن
رقم: 001/ 2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتحيني الهيئة التنفيذية
املوؤرخ يف   12/06 القانون رقم  18 من  املادة  طبقا الحكام 
18 �شفر عام 1433 هـ املوافق لـ 12 يناير 2012  املتعلق 
2020 منح و�شل  19 يناير   باجلمعيات، مت هذا اليـــوم : 
ت�شجيل الت�شريح بتغيري الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية  
امل�شماة :جمعية ال�شياء االجتماعية الثقافية بلدية متقطن 
امل�شجلة حتت رقم :007 بتاريخ:2015/11/11 عن بلدية 
اأولف  دائرة  متقطن  بلدية  اأخنو�س  حي  بـ:  املقيمة  متقطن 

والية ادرار.



التعادل  نقطة  ثور،   بني  �سباب   ، ت�سكيلة  عنا�سر  ن�سي 
اإىل  الطويلة  �سفريتهم  مــن  بها  جـــاءوا  التي  الثمينة 
تعد  التي  البي�ساء  الــدار  �سباب  اإىل  وبال�سبط  العا�سمة 
اأول من نوعها التي ي�سجل فيها الفريق نتيجة اإيجابية يف 
الآن  التفكري  واأ�سبح  جانبا  الديار  خارج  العودة  مرحلة 
حيث   ، الأ�سبوع  جلولة  الداربي  لقاء  نقاط  على  من�سب 
ي�ستقبل  اأ�سبال املدرب �سيدي يخلف خري الدين مبدينة 
ورقلة وبال�سبط امللعب البلدي 24 فرباير مناف�سهم اجلار 
اجلميع  يريد  ل  ثمينة  فر�سة  وهي   ، و�سارة  عني  �سباب 
خ�سارتها  يف امليدان لتدعيم الر�سيد اأكرث واإ�سافة ثالثة 
نقاط جديدة وموا�سلة ال�سري بخطى ثابتة نحو ال�سعود 

للق�سم الثاين املو�سم املقبل.

إصابة براهيمي وثليب تقلق الجميع في 
بني ثور  

ل زال النادي يعاين من بع�ص الأمور املفاجئة جّدا ، حيث 
براهيمي  ال�سباب  يف  الأول  احلار�ص  يغيب  اأن  املنتظر  من 
يف  ال�سبب  وكانت  منها  ي�سكو  التي  الإ�سابة  ب�سبب  رافع 
غيابه عن املباراتني الأخريين ، ب�سبب عدم تعافيه التام 
املربجمة  التدريبات  عن  اأي�سا  �سيغيب  كما   ، الإ�سابة  من 
ل�سبب  نوح  ثليب  الالعب  و�سارة  عني  �سباب  اجلار  للقاء 
نف�سه ، وهو اجلانب الذي اأقلق املدرب �سيدي يخلف الذي 
يدرك جيدا وزن الثنائي عن الت�سكيلة الأ�سا�سية ، بعدما 
كانت مل�ساتهما كبرية يف املباريات التي اأجريت حتى الآن 

دون اأخطاء من طرفهم .

ميموني أسامة تخلص من العقوبة 
وسيكون حاضرا 

اأ�سامة  ميموين  الالعب  ا�ستنفذ   ، دوما  مت�سل  ال�سياق  يف 
البي�ساء  ــدار  ال لقاء  عن  اأبعدته  التي  الآلية  العقوبة 
القادمة  املــبــاراة  يف  حا�سرا  �سيكون  وبالتايل   ، ــري  الأخ
و�سارة  عني  �سباب   ، اجلديد  ال�سيف  ــام  اأم البطولة  من 
وتواجده  جيده  ب�سحة  يتمتع  الالعب  اأن  خ�سو�سا   ،
يف  بوجده  تتنف�ص  التي  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  �سروري 
امليدان وم�ساركته يف املباريات واحدة تلوى الأخرى نظرا 
وج�سدها  طويلة  فرتة  منذ  بها  يتمتع  الهائلة  لإمكاناته 
ل  للفريق  الفّني  الطاقم  اأي�سا  جعلت  والتي   ، امليدان  يف 
جترى  التي  �سواء  اللقاءات  كل  يف  خدماته  عن  ي�ستغني 

مبيدانهم اأو خارجها .
 اأحمد اأمني 
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ال�سلبية  النقاط  بع�ص  �ساهمت 
والتي كان ال�سبب الأول يف هزمية 
�سباب  م�سيفه  اأمام  �سوف  ت�سامن 
ا�ستغالل   عدم  هو  قاي�ص  بلدية 
ــا الــذيــن  ــس ــو� ــس ــ� الـــالعـــبـــني خ
العار�سة  م�ستوى  على  ين�سطون 
التي  الكثرية  للفر�ص  الفنية 
املباراة   اأطــوار  طيلة  لهم  اأتيحت 
من  الأوىل  املرحلة  يف  خ�سو�سا 
الفريق  فيها  كــان  الــتــي  الــلــقــاء 
الأهداف  ت�سجيل  من  جّدا  قريب 
وبالتايل   ، اأي�سا  املــبــاراة  وقتل 
ــارة الــلــقــاء الــــذي اأغــ�ــســب  خــ�ــس
ــدرب  الــطــاقــم الــفــّنــي بــقــيــادة امل
من  تخل�ص  بعدما  عبيد  فتحي 
هذا امل�سكل يف اللقاء الأخري اأمام 
الفريق  بت�سجيل  جيجل  �سبيبة 
املناف�ص  �سباك  يف  كاملة  لثالثية 

الأول من مرحلة العودة .

الالعبون مصرون على 
االستفادة من نقاط 

ميدانهم 

اأ�ــســعــدت   ، مت�سل  الــ�ــســيــاق  يف 
ــــردود الإيــجــابــيــة الــتــي جــاء  ال
و�سائل  خمتلف  يف  الالعبني  بها 
ال�سويف  النادي  اأن�سار   ، ــالم  الإع
ــل الــعــزم  ــون ك ــازم ــم ع ــه عــلــى اأن

اللقاءات  نقاط  ت�سييع  عدم  على 
مبيدانه  الفريق  �سيجريها  التي 
، مع  الغفري  اأنظار جمهوره  واأمام 
خارج  من  بنقاط  العودة  حماولة 
يف  املربجمة  اللقاءات  يف  القواعد 
من  الفريق  يتمكن  حتى  العودة 
الأعلى  للق�سم  وال�سعود  التدارك 
املو�سم القادم حتى ت�ستغل فر�سة 
من  فرق  ال�سبع  يقارب  ما  �سعود 

املجموعة الواحدة .

... واألنصار عازمون على 
المؤازرة حتى نهاية 

البطولة 

من  الكثري  عــرب   ، جانبهم  مــن 
مدينة  اإىل  تنقلوا  الذين  اأن�سار 
الفريق  بجانب  ووقــفــوا  قاي�ص 
دون  للقاء  النهاية  �سافرة  حتى 
ومنها  نــقــاطــه  ــن  م ــادة  ــف ــت ــس ال�
 ، �سفر  مقابل  بهدف  اخلــ�ــســارة 
الألوان  على  يتخلوا  لن  اأنهم  على 

 ، البطولة  مــن  يــوم  اآخـــر  حتى 
النتائج  ح�سد  يف  ي�ساهموا  حتى 
ــواء يف الــلــقــاءات  ــس الإيــجــابــيــة �
مبيدانه  الفريق  �سيجريها  التي 
ال�سبيل  تعد  لأنها   ، خارجه  اأو 
احلظوظ  يبقي  الـــذي  الــوحــيــد 
التفكري  دون  املــيــدان  يف  قائمة 
والن�سحاب  للوراء  الرتاجع  يف 
الثاين  للق�سم  ال�سعود  �سباق  من 

املو�سم القادم.
اأحمد اأمني

لفريق  الــفــّنــي  الــطــاقــم  ــاف  ــس اأ�
الثاين  الق�سم  مــن  تــقــرت  نـــادي 
بقيادة   ، الو�سط  جمموعة  هــواة 
عنا�سر  احلق  عبد  بوقره  املدرب 
بعد   ، اإ�سايف  راح  يوم  الت�سكيلة  
املا�سي  اخلمي�ص  مباريات  اإجــراء 
 ، الــعــودة  مرحلة  من  الثانية  اأي 
الذي  التوايل  عن  الثاين  والفوز 
الثاين  الن�سف  يف  الفريق  �سجله 
، على ح�ساب �سيفه  البطولة  من 
اإحتاد الأخ�سرية بثنائية نظيفة 
الديار  داخل  امل�سجل  الأول  بعد   ،
اأمــام  البطولة  افتتاح  جولة  يف 
حيث   ، بــومــردا�ــص  �سباب  رائـــد 
حت�سرياته  الــتــعــداد  ي�ستاأنف 
اإحتاد  اأمــام  الأ�سبوع  جولة  للقاء 
ـــــة مبـــيـــدان الأخــــري  ــي دوال ــن ب
الطاقم  ي�ستغلها  اأن  واملنتظر 
�سلب  يف  مبا�سرة  لدخول  الفّني 
مرتفعة  املعنويات  لأن  املو�سوع 
التي  املوفقة  البداية  بداية  جّدا 
الثاين  ال�سطر  يف  الفريق  �سجلها 
لهما  فريقني  ــام  واأم البطولة  من 

وزنهما يف املجموعة. 

غياب المساعدات يحجب 
رؤية العبين جدد بالفريق

تقرت  نـــادي  اإدارة  تتخل�ص  مل 
يف  واملتمثل  القائم  امل�سكل  مــن 
بالالعبني  ات�سالتها  اجــتــيــاز 
ب�سالم  التعداد  تدعيم  اأجــل  من 
املالية  امل�ساعدات  غيابا  ب�سبب 

من  انطالقا  اجلــهــات  جميع  مــن 
الأعمال  برجال  مرورا  ال�سلطات 
ميلكون  الـــذيـــن  مـــن  وغـــريهـــم 
الأموال ، بعدما اأ�سرتط الالعبني 
اللتحاق  نظرية   الأمــوال  اجلدد 
الن�سف  يف  األوانه  حلمل  بالفريق 
لتغطية  الــبــطــولــة  ــن  م ــاين  ــث ال
تركته  الــتــي  املــ�ــســجــل  الــنــقــ�ــص 
نحو  غادرت  التي  العنا�سر  بع�ص 
بع�ص  اأن  خ�سو�سا   ، اأخــرى  فرق 
العنا�سر غادرت لهذا ال�سبب وهو 
لأن  �سلبا  يوؤثر  اأن  املنتظر  العامل 
للمراتب  ــودة  ــع ال يــريــد  ــادي  ــن ال
الأوىل الذي يتطلب ت�سافر جهود 
الإ�سابات  عقبات  وجتاوز  اجلميع 
يف  ــا  دوم حتــدث  التي  والعقوبات 

جمريات البطولة  .

الهداف دردوري لم 
يتعافى ويؤجل العودة 

واستئناف التدريبات 

اأخرى  مرة  اأجل   ، مغاير  �سياق  يف 
دردوري  الالعب  الفريق  هــداف 

وا�ستئناف  باملجموعة  التحاقه 
اجلولة  للقاء  ا�ستعداد  التدريبات 
فريقه  فيها  يتنقل  التي  القادمة 
اإحتـــاد  ملــواجــهــة  الــعــا�ــســمــة  اإىل 
متاثله  عدم  ب�سبب   ، دوالــة  بني 
ــراءه  اإج بعد   ، ال�سفاء  من  التاأم 
نزع  يف  تتمثل  جراحية  لعملية 
الــدوديــة ، وهــو اجلانب  الــزائــدة 
الالعب  معنويات  على  اأثر  الذي 
يف  املتمثلة  الطبيب  قـــرار  بعد 
ب�سفة  يتعافى  حتى  التاأجيل 
جّدا  قوية  عودته  وتكون  نهائية 
غابها  التي  الفرتة  بعد  للميادين 
�سيحرم  الذي  امل�سكل  هذا  ب�سبب 
الالعب وفريقه من ال�ستفادة من 
خدماته يف املباراة القادمة اأي�سا .

األنصار قلقون بسبب 
غياب الدعم المادي 

ويناشدون رجال األعمال 

بع�ص  يف  تقرت  نادي  اأن�سار  �سرع 
�ستعود  التي  الإيجابية  الأمـــور 
 ، الفريق  على  بالفائدة  �سك  دون 
خمتلف  عرب  �سرخات  عّدة  منها 
و�سائل الإعالم خ�سو�سا املكتوبة 
املوؤ�س�سات  اأ�ــســحــاب  جتـــاه  منها 
مبدينة  ــّدا  ج الكثرية  اخلا�سة 
الــنــادي  م�ساعدة  لأجـــل  تــقــرت 
نهائيا  حمنته  يتجاوز  حتى  ماديا 
الآجال  اأقرب  يف  ثمارها  ويجني 
حاجة  يف  ــادي  ــن ال لأن  املمكنة 
متكنه  التي  لالأموال  الآن  ما�سة 
منها  اأموره  وت�سوية  التخل�ص  من 
وحتفيزهم  الالعبني  م�ستحقات 
حتى  بقّوة  العمل  موا�سلة  على 
يح�سن  جديد  نقاط  من  ي�ستفيد 
بها تواجده يف �سلم الرتتيب العام 

للبطولة اجلارية.

اأحمد اأمني

ت�شامن �شوف 

املدرب عبيد غا�شب ب�شبب ت�شييع الفر�س ال�شانحة اأمام قاي�س  

نادي تقرت 

العودة لتدريبات �شبيحة اليوم ودردوري يوؤجل االلتحاق 

�شباب بني ثور 

غزالن ال�شحراء دخلوا اأجواء 
لقاء الداربي اأمام عني و�شارة 

منذ ا�شتئناف التدريبات 

اأ�ساغر مولودية القديد
حممد براهيمي .. فّنان على درب الإبداع والنجومية !

يقال اأن املوهبة تولد مع �ساحبها وتظل ترافقه حتى النهاية ، �سواء وجدت ف�سحة وف�ساء للمعان والربوز وال�سطوع اأو مل جتد ، 
غري اأن لالإرادة التي ميلكها كل فرد موهوب مفعول قوي يف التاأثري على م�سريته يف �سناعة النجاح املن�سود ، ففي املجال الريا�سي 
مثال هناك الكثري من الالعبني املتميزين ل ميار�سون ريا�ستهم املف�سلة ملجرد الرتفيه والت�سلية ومت�سية الوقت ، بل يفعلون ذلك 
من اأجل التعبري عن قدراتهم الفذة والرتقاء بها اإىل اأعلى امل�ستويات ، باعتبار اأن لطعم وقيمة التاألق طاقة عمالقة للريا�سي 
من الناحيتني البدنية واملعنوية ، حممد براهيمي لعب �سغري من مدينة الكرم القديد بولية اجللفة ، �سعادته الكربى تكمن 
يف مداعبة كرة القدم التي يجد �سهولة كبرية يف التعامل معها ور�سم جمالياتها على ميدانها ، فالكثري من اأبناء املنطقة يتوقعون 
باأن يكون له �ساأن كبري يف امل�ستقبل ، بالنظر اإىل ال�سفات الفنية والتقنية والأخالقية التي ينفرد بها ، ب�سرط اأن يلقى الهتمام 
اأ�ساغر  فريقه  تتويج  يف  �ساهم  البطولة  يف  الالعب  لهذا  القوي  الظهور  اأن  �سك  وبال   ، الدائمة  واملتابعة  الكايف  والتدعيم  الالزم 
املولودية باللقب ال�ستوي ، ويعود الف�سل لنجاح الالعب براهيمي �ساحب 14 �سنة ورفاقه اإىل الطاقم التدريبي بقيادة " م�سعود 

تومي ، حممد عكازي " الذي قام بعمل جّبار ومنح ت�سحيات م�ساعفة حتى ل ت�سيع املواهب وتندثر طموحاتها مبكرا.
عمر ذيب  
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اأ�شرى فل�شطينيون

بقلم/ عبد النا�شر عوين فروانة 
------------------------

ني�صان/ من  والع�رين  الثامن  يف 
�صبكة  ن�رت  عام2004،  ابريل 
�صوراً  االأمريكية   CBS تلفزيون 
جلنود اأمريكيني وهم يتلذذون بتعذيب 
اأ�رى عراقيني وي�صتمتعون باآالمهم 
و�صادمة  فا�صحة  اأو�صاع  يف  وهم 
غرب  غريب"  "اأبو  �صجن  داخ��ل 
بغداد، ويلتقطون  العراقية  العا�صمة 
بجانبهم ال�صور التذكارية واالأ�رى 
ويلوحون  ال�����ص��اذة،  احل��ال��ة  ب��ه��ذه 
ميار�صون  وكاأنهم  "الن�ر"  باإ�صارات 
عماًل بطوليًا ا�صتثنائيا. وتعقيبًا على 
واملواقع  "ال�صحف  يل  ن�رت  ذلك 
مقالة  الفرتة  ذات  يف  االلكرتونية" 
العراق  يف  واحد  االحتالل  بعنوان: 
حل�صن  "اأنه  فيها:   قلت  وفل�صطني، 
�صور  اأن  العراقيني  االأ���رى  حظ 
خ��ارج  اإىل  ت�ربت  ق��د  تعذيبهم 
ال�صجن، فاأحدثت ال�صجة وا�صت�صاط 
املوؤ�ص�صات  وعّرت  غ�صبًا،  العامل 
احلقوقية واالإن�صانية، باأ�صد العبارات 
ملا  واإدانتها  وا�صتنكارها  �صجبها  عن 
حدث. ولوال تلك ال�صور، ملا �صمعنا 
يف  اأ�رانا  اأما  وي�صتنكر.  ُيدين  من 
فلم  االإ�رائيلي   االحتالل  �صجون 
وهم  لهم  ���ص��وراً  يلتقط  م��ن  جن��د 
اأقبية  يف  اأو  م�صابهة،  اأو�صاع  يف 
التحقيق واملوت يالحقهم، فين�رها، 
وتدفع  املفعول  ذات  حُتدث  باأن  اأمال 
مواقف  التخاذ  الدولية  املوؤ�ص�صات 
لوقف  عملية  وخ���ط���وات  ج���ادة 
امل�ّرع  واملميت،  القا�صي  التعذيب، 
واأروق��ة  التحقيق  غرف  يف  قانونا 
راأيناه  ما  ان  االإ�رائيلية.  ال�صجون 

م��ن ���ص��ور الأ����رى ع��راق��ي��ني يف 
اأبو غريب"، حدث مثلها، بل  "�صجن 
االحتالل  �صجون  يف  منها  واأب�صع 
اأن  للبع�س  ُيخيل  وقد  االإ�رائيلي، 
كان  ورمب��ا  فيه،  مبالغ  هذا  و�صفنا 
�صبب ذلك غياب ال�صورة واقت�صار 
ال��رواي��ات  على  االإث��ب��ات  دالئ���ل 
ال�صحايا،  تقدمها  التي  وال�صهادات، 
على  االحتالل  دولة  اإ�رار  ظل  يف 
مغلقة  �صجونها  اأب���واب  ُتبقي  اأن 
واملنظمات  االع��الم  و�صائل  اأم��ام 
حقوق  موؤ�ص�صات  وممثلي  الدولية 
مريرة،  جتارب  ع�صت  االإن�صان".لقد 
روت  األيمة  ل�صهادات  وا�صتمعت 
جتارب  وق��راأت  التعذيب،  ب�صاعة 
تخيل  جم��رد  اأو  ت�صورها  ميكن  ال 
األ�صن  وثقتها  التي  تلك  حدوثها، 
الن�صاء والفتيات واالأطفال وال�صيوخ 
واجلرحى وامل�صابني الذين مّروا على 
ال�صجون االإ�رائيلية، وامتلكوا جراأة 
فانفجروا  له،  تعر�صوا  عما  احلديث 
البكاء وهم ي�صفون ما تعر�صوا  يف 
وكان  اعتقالهم،  ف��رتات  خ��الل  له 
عن  وامل��رارة  باالأمل  يفي�س  حديثهم 
املوؤملة  ال�صور  ولعل  معاناتهم.  حجم 
لالأ�صري  اأي���ام  قبل  ت�ربت  التي 
حنات�صة  حممد  وليد  الفل�صطيني/ 
القا�صي  التعذيب  واآث��ار  عاما(   51(
في�س،  من  غي�س  هي  ج�صده،  على 
من  ب�صيطًا  ج��زءا  ُتظهر  اأنها  حيث 
االأ�صري  بحق  ُم��ور���س  م��ا  ب�صاعة 
"�صامر عرابيد"  "حنات�صة" ومن قبله 
الذين  ال�صعبية  اجلبهة  يف  ورفاقهم 
القليلة  ال�صهور  خ��الل  اعتقلوا 
املا�صية، وما مُيار�س من تعذيب بحق 
اآخرين ُكر من االأ�رى واالأ�صريات، 

واأب�صع  ت�ربت  التي  ال�صور  فتلك 
منها ما زالت مطبوعة على اأج�صادنا 
ويف خميلتنا، ولقد راأيناها اأي�صًا على 
اأج�صاد اآالف غرينا، وما زلنا ن�صاهدها 
ون�صمع عن تكرار حدوثها مع اآخرين 
ُكر يف �صجون االحتالل االإ�رائيلي. 
ممار�صات  يف  متمعنا  ت��اأم��ال  اإن 
االإ�رائيلي  املخابرات  جهاز  حمققي 
تظن  اأن  تو�صك  يجعلك  )ال�صاباك(، 
احلجم  هذا  الأن  ب�راً،  لي�صوا  باأنهم 
تظهر  التي  الق�صوة،  م��ن  الهائل 
ي�صتمتعون  وح��ني  وجوههم،  على 
عذابات  يراقبون  وهم  ويت�صاحكون 
�رخات  وي�صمعون  �صحاياهم 
بذلك  ويتباهون  واأمل��ه��م،  وجعهم 
ذلك.  تعتقد  يجعلك  بينهم،  فيما 
"وليد  لالأ�صري  املُ�ربة  ال�صور  ان 
الكثريين  الأذهان  اأعادت  حنات�صة"، 
وقائع  من  العديد  الفل�صطينيني  من 
له  تعر�صوا  وم��ا  معهم  ح��دث  م��ا 
�صجنهم،  ف��رتات  خالل  تعذيب  من 
ودفعتنا الأن ن�صتح�ر اأ�صماء و�صري 
فل�صطينيًا  ا�صريا  و�صبعني  ثالثة 
التحقيق،  اأقبية  يف  ا�صت�صهدوا 
اىل  باالإ�صافة   .1967 العام  منذ 
خروجهم  بعد  توفوا  اآخرين  ع�رات 
له  تعر�صوا  مبا  متاأثرين  ال�صجن  من 
اعتقالهم،  ف��رتة  خ��الل  تعذيب  من 
عدد  اإ�صابة  اأي�صًا  اإليهم  وُي�صاف 
االأ�رى  من  اإح�صاوؤهم  يتم  مل  كبري 
ال���ذي���ن خ���رج���وا م���ن ال�����ص��ج��ون 
لذا  م�صتدمية.  بعاهات  واملعتقالت 
اآمل اأن ت�صتحوذ تلك ال�صور على ما 
ت�صتحقه من اهتمام حقوقي وقانوين 
العمل  وُي��ف��رت���س  ب��ل  واع��الم��ي، 
االأ�صري  تخ�س  ال  الأنها  لذلك  الأجل 

عامة  ق�صية  هي  وامنا  فقط،  "وليد" 
ال�صجون  على  مّر  من  كل  تخ�س 
للتعذيب،  وتعر�س  االإ�رائيلية 
ُمور�س  لالعتقال  تعر�س  من  وكل 
ا�صكال  من  اأك��ر  اأو  �صكل  بحقه 
فما  النف�صي،  اأو  اجل�صدي  التعذيب 
قرابة مليون  فل�صطيني، من بني  من 
اإال  االعتقال،  بتجربة  َمروا  مواطن 
وقد ذاق مرارة التعذيب، اجل�صدي اأو 
النف�صي، فلقد اأ�صحى التعذيب نهجًا 
جزءاً  و  موؤ�ص�صيًة  وممار�صًة  اأ�صا�صيًا 
للمعتقلني  اليومية  املعاملة  يف  ثابتًا 
االحتالل  �صجون  يف  الفل�صطينيني 
تقل  فال  ر�صمية.  �صيا�صة  اإطار  يف 
يل اأين اعتقلت يف �صجون االحتالل 
اال�رائيلي ومل اأَُعَذب، اأو اأين ُعذبت 
و�صوره  التعذيب  اآثار  فارقتني  وقد 
ينتهي  اأمل، ال  فالتعذيب  دون رجعة، 
يف  "التعذيب"  ويظل  الزمن.  بفعل 
انتهاكا  ُي�صكل  االحتالل  �صجون 
وجرمًا  االإن�����ص��ان،  حلقوق  خ��ط��رياً 
فظيعًا بحق االإن�صانية، واأن ا�صتمراره  
ُي��ع��ت��ر و���ص��م��ة ع���ار ع��ل��ى جبني 
والدميقراطية  الع�رية  احل�صارة 
وان  امل��اأم��ول،  وال�صالم  املن�صودة 
ا�صتمرار ال�صمت الدويل جتاه جرائم 
واملعتقلني  االأ���رى  بحق  التعذيب 
امل�صائلة  وغ��ي��اب  الفل�صطينيني، 
�صجع  الدولية  والعدالة  واملحا�صبة 
االحتالل  دول��ة  يف  النظام  اأرك���ان 
املزيد  ارت��ك��اب  يف  التمادي  على 
مما  هوؤالء،  بحق  التعذيب  جرائم  من 
خلطر  منهم  الكثريين  حياة  يعر�س 
اجل�صدية  باالإعاقة  اال�صابة  اأو  املوت 
لغياب  ثمنًا  احل�صية،  اأو  النف�صية  و 

"العدالة الدولية".

منوذجًا حنات�شة  االأ�شرى..  تعذيب  يف  االحتالل  وح�شية 

اأ�صار مدير مركز االأ�رى للدرا�صات 
اجلرمية  اإىل  حمدونة  راأفت  الدكتور 
 37 من  يقارب  ما  بحق  االن�صانية 
من  ذوي��ه��م  منع  فل�صطينى  طفل 
معتقل  من  نقلهم  مت  ممن  الزيارات  
بظروف  الدامون  �صجن  اإىل  عوفر 
ا�صطحاب  دون  و�صعبة  ماأ�صاوية 
واحتياجاتهم  ومالب�صهم  ممتلكاتهم 
قا�صية  ق�صم  وبظروف  االأغطية  من 
االأم��ر   ، احلياتية  النواحي  كل  من 
التي  الطفل  حقوق  التفاقية  املخالف 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرتها 

على  تن�س  وال��ت��ي  1959م،  ع��ام 
حماية االأطفال وحقوقهم يف )  احلياة ، 
والتعليم ، والغذاء ، وال�صحة ، واملياه 
، والهوية ، وحق احلرية ، واحلماية ( . 
الدولية  املوؤ�ص�صات  د. حمدونة  ودعا 
وعلى راأ�صها منظمة ال�صليب االأحمر 
االحتالل  على  بال�صغط  ال��دوىل 
برنامج  بانتظام  االت��ف��اق  لتطبيق 
 ، واملعتقلني  االأ�رى  لكل  الزيارات 
الزيارة حق لالأ�صري كفلته  اأن  معتراً 
اتفاقتى  وخا�صة  الدولية  االتفاقيات 
واأ�صار   . والرابعة  الثالثة  جنيف 

واملعتقلني  االأ���رى  اأن  حمدونة  د. 
الن�صاالت  من  بالكثري  حققوا  �صابقًا 
 ، منتظمة  زيارات  ظروف  وال�صهداء 
باالإ�صافة للزيارات اخلا�صة ، ودخول 
واإدخال   ، الثانية  الدرجة  من  االأقرباء 
اآخر ربع �صاعة من الزيارة ،  االأطفال 
واإدخال احتياجات االأ�رى من مالب�س 
االحتياجات  وبع�س  واأغطية  واأحذية 
الغذائية . وقال د. حمدونة اأن �صلطات 
االحتالل تعرقل زيارة اأهاىل االأ�رى 
االإذالل  �صيا�صة  ومتار�س   ، واملعتقلني 
املعابر  على  العائالت  بحق  واالهانة 

خالل  ال�صجون  وبوابات  واحلواجز 
الت�صاريح  ، ومتنع منح  اأبنائهم  زيارة 
لبع�صهم ، ومتنع اأ�رى من الزيارات 
رغم اتفاق اال�راب وطالب و�صائل 
احلقوقية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  االع���الم 
والعربية  املحلية   " واالن�صانية 
االحتالل  على  بال�صغط  والدولية 
االأ���رى  ا����راب  مطالب  لتنفيذ 
وعلى راأ�صها انتظام الزيارات ، وحذر 
واخلروقات  االنتهاكات  ا�صتمرار  من 
مفاهيم  والأدنى  الدولية  لالتفاقيات 

حقوق االن�صان .

منع زيارة االأ�شرى االأطفال انتهاك لكل االأعراف الدولية
مدير مركز االأ�شرى للدرا�شات الدكتور راأفت حمدونةاأخبار فل�شطني

االأ���رى  ���ص��وؤون  هيئة  رئي�س  ق��ال 
بكر،  اأب��و  ق��دري  اللواء  واملحررين 
االإ�رائيلي  االحتالل  حكومة  اأن   ،
القا�رين  االأطفال  تالحق  زالت  ما 
ب�صكل ممنهج وهمجي، حيث اعتقلت 
 889 يزيد عن  ما   2019 العام  خالل 
طفاًل قا�راً، واأن %90 من االأطفال 
تقّدموا ب�صكاوى عن تعر�صهم لنوع 
اأنواع التعذيب والتنكيل  اأكر من  اأو 
بطريقة  اعتقالهم، وحماكمتهم  خالل 
له  يتعر�صون  عما  ف�صال  ج��ائ��رة، 
اإىل  ونقل  قمع  عمليات  من  حاليا 
ممثليهم من  بعيدا عن  الدامون  �صجن 

اأن  بكر،  اأبو  وقال  البالغني.  االأ�رى 
ق�صم  اىل  نقلهم  مت  قا�را  طفال   34
�صجن  من  ال��دام��ون  �صجن  يف   )1(
ق�صم  وه��و  اأ�صبوعني،  قبل  عوفر 
باحل�رات  مليء  �صنني  منذ  مهجور 
للحياة  ي�صلح  وال  وال�را�صري، 
ال�صم�س  اأ�صعة  تدخله  ال  االآدم��ي��ة، 
غرف  خم�س  من  مكون  الهواء،  وال 
�صغرية، 3 منها ال يوجد فيها نوافذ، 
عن  عدا  ورطبة،  مهرتئة  وجدرانها 
رائحة الق�صم الكريهة للغاية، ف�صال 
عن حرمانهم من الزيارات والكانتينا، 
االأ�رى  من  ملمثليهم  ال�ّصماح  ودون 

"اإ�رائيل  واأ�صاف:  مبرافقتهم.  الكبار 
ومتطرفة  عن�رية  مبمار�صات  تقوم 
االأطفال،  الفل�صطينيني  االأ�رى  بحق 
ب�صورة تخالف اتفاقية حقوق الطفل 
حلقوق  االأ�صا�صية  واملبادئ  العاملية 
ال��دويل  املجتمع  وعلى  االإن�����ص��ان، 
التدخل  االإن�صان  حقوق  وموؤ�ص�صات 
تلك  لوقف  وعاجل  ف��وري  ب�صكل 
القا�رين  بحق  ترتكب  التي  اجلرمية 
من  بهم  الفا�صح  اال�صتفراد  ظل  يف 
قبل اإدارة ال�صجون وقواتها القمعية".
زيارته  خالل  جاءت  بكر،  اأبو  اأقوال 
ووفد من الهيئة، لالأ�صري املحرر علي 

والذي  اخلليل  حمافظة  من  �صلهب 
يف  عاما   18 دام  اعتقال  بعد  حترر 
املحرر  واالأ�صري  االحتالل،  �صجون 
علي قي�صية من مدينة الظاهرية بعد 
اعتقال دام 17 عاما. كما زار اأبو بكر 
دندي�س  عالء  املحرر  االأ�صري  والوفد، 
يعتر  وال���ذي  اخلليل،  مدينة  م��ن 
ق�صية  على  احلر�س  فرديا يف  منوذجا 
و�صمود  �صمودهم  ودع��م  االأ���رى 
لالأفعال  العمل  ودائ��م  عائالتهم، 
عن  تعر  والتي  امل�صوؤولة  الوطنية 

وعي و�صدق وانتماء للق�صية.
 

املجتمع الدويل مطالب بالتدخل الفوري لوقف �شيا�شة التنكيل باالأ�شرى 
القا�شرين

االأ�شري عبد احلليم 
البلبي�شي

يف  احلليم  عبد  ولد 
ني�صان  من  الثالث 
خميم  يف   ،1969
وتعلم  تربى  جباليا، 
وكان  املخيم،  اأزقة  بني 
اإىل  خياطًا وطور عمله 
اأعمال،  رجل  �صار  اأن 
عماد  واأجنب  وتزوج 
وتعود  واأحمد،  و�صيماء 
بلدة  اإىل  اأ�رته  جذور 
"برقة" املدمرة، وتتكون 
اأخوة  اأ�رته من خم�صة 

وخم�صة اأخوات.
ظهر ن�صاطه مع انطالق انتفا�صة احلجارة، من�صمًا اإىل حركة 
اجلهاد االإ�صالمي، فاعتقل اأول مرة اأثناء درا�صته الثانوية، فخرج 
للجهاد  الع�صكري  الذراع  وقتها،  "ق�صم"  اأع�صاء  اأحد  لي�صبح 
التجارة،  لت�ريح  واأثناء جتديده   ،6-12-1995 االإ�صالمي.يف 
اإىل  وحولته  حانون  بيت  معر  على  االحتالل  قوات  اعتقلته 
مكتب التحقيق الع�صكري، بتهمة امل�صاعدة يف عملية بيت ليد 
التي نفذها �صالح �صاكر واأنور �صكر، بتاريخ 22/01/1995، 
اأخرى  اإ�رائيليًا، ويف رواية   24 نتائجها مقتل  والتي كان من 
 23 اآخرين، وحكم عليه بال�صجن مدى احلياة   80 27، واإ�صابة 
مرة، ومن ناحية اأخرى فقد اأدت هذه العملية اإىل اغتيال االأمني 
ال�صقاقي. فتحي  الدكتور  وقتها  يف  االإ�صالمي  للجهاد  العام 
يوم  ففي  تعقيداً،  العمليات  اأكر  من  ليد  بيت  عملية  كانت 
22/1/1995، ارتدى اأنور �صكر و �صالح �صاكر مالب�س اجلي�س 
وقام  "نتانيا"،  من  ليد"بالقرب  "بيت  مفرتق  اأمام  االإ�رائيلي 
قام  دقائق  وبعد  اجلنود،  جتمع  و�صط  نف�صه  وفجر  �صكر  اأنور 
�صالح �صاكر بالتفجري الثاين، فقتل 22 �صخ�صًا وجرح حوايل 
�صباط  اأربعة   " بجراحهم  متاأثرين  البقية  قتل  وبعدها   ،80
احلليم  عبد  �صف".مهمة  و�صابط  جنديًا  وع�رين  واثنني 
ومت  العبوات،  الإي�صال  الرزاينة  اأمين  بال�صهيد  االت�صال  كانت 
اإي�صالها عر عبد احلليم، وكان من املفرت�س اأن تكون العملية 
لكنه  الو�صول،  من  يتمكن  الكحلوت مل  �صادي  لكن  ثالثية، 
واأنور  �صاكر  �صالح  اأخرى.ت�صلم  عملية  يف  الحقًا  ا�صت�صهد 
�صكر العبوتني من عبد احلليم البلبي�صي، وبقيت العبوة الثالثة 
وهي التي كانت ال�صبب املبا�ر يف الك�صف عن دور عبد احلليم 

يف العملية.
عبد احلميد �صاكر حممد من مدينة رفح، وكان قد اأ�صيب �صتة 
مرات يف االنتفا�صة االأوىل، ، اأما اأنور حممد عطية �صكر فهو 

من حي ال�صجاعية يف مدينة غزة.
اليهودي"  الدم  اأن ي�صفك ولي�س  الذي يجب  العربي هو  "الدم 
على  احتجاجًا  اإ�رائيل  يف  ال�صارع  فعل  ردود  كانت  هذه 
�صيا�صة رابني االأمنية.كانت العملية اأحد االأ�صباب الرئي�صية يف 
تفكري اإ�رائيل يف اإقامة جدار الف�صل العن�ري، اإذ قال رابني 
وقتها: "اإن احلل االأمثل واجلذري على املدى املتو�صط والبعيد 
يتيح  ال  مبا  والفل�صطينيني  ال�صهاينة  بني  الف�صل  هو 
اإىل  الدخول  والقطاع  ال�صفة  مواطني  من  للفل�صطينيني 
ال  قد  الف�صل  هذا  وحتى  ال�صهيونية،  ال�صيادة  مناطق 
اإىل  الت�صلل  من  للموت  م�صتعداً  انتحاريًا  �صخ�صًا  مينع 
مواجهة  يف  رادع  �صالح  ال  ذ  اإ ال�صهيوين،  الكيان  داخل 
اأن  يريد  �صخ�س  مع  �صتفعل  فماذا  كهذا،  انتحاري 
بريي  يعقوب  اجلرنال  ا�صتقال  العملية  ثر  اأ ميوت؟".وعلى 
اأورن  اأمري  وكتب  رابني،  وقبلها  ال�صاباك،  جهاز  رئي�س 
اجلي�س  "هزمية  بعنوان  مقااًل  العرية  دافار  �صحيفة  يف 
يعد �ربة  الهجوم  "اإن  فيه  قال  ليد"،  بيت  ال�صهيوين يف 
ويجب  ال�صهيونية،  العزة  واأ�صطورة  الدولة  قوة  جلوهر 
ال�صهيوين  اجلي�س  اأن  وهي  اخلطرية،  احلقيقة  تطم�س  اأال 
ف�صيلتني  انتزاع  الكمي  مقدارها  ذريعة،  بهزمية  مني  قد 
ملقولة  اآخر  خد�س  النوعي  ومقدارها  اجلي�س،  حجم  من 
اجلنود  الأن  جمزرة،  لي�صت  وهذه  العامل،  يف  جي�س  اأف�صل 
الذي  ذا  من  ولكن  احلرا�صة،  يف  موجودون  وهم  �صقطوا 
يف  وهو  ووالدته  احلليم  عبد  والد  اجلنود؟".تويف  يحر�س 
اأولها  كان  حيث  �صجون  عدة  بني  تنقل  وقد  ال�صجن، 
والذي  ال�صبع  بئر  �صجن  اإىل  تنقل  ثم  ومن  املجدل  �صجن 
تعر�س جلوالت  كما   ،4 مدة  االنفرادي  للعزل  فيه  تعر�س 
جنل  "عماد"  يقول  والعنيف  القا�صي  التحقيق  من  كثرية 
اأحبابه  ودع  عندما  هي  كانت  حلظة  اأ�صعب  اأن  احلليم  عبد 

�صاليط. �صفقة  يف  معهم  يخرج  ومل  ال�صجن  يف 

رئي�س هيئة �شوؤون االأ�شرى واملحررين اللواء قدري اأبو بكر



قراءة / حممد علي
-----------------

الرتكية  "االأنا�صول"  وكالة  واأفادت 
اأردوغان  يقوم  اأن  املتوقع  من  باأنه 
التي  املنطقة  يف  تفقدية  بجولة 
حجم  على  واالطالع  الزلزال،  �ربها 
البحث  عمليات  و�صري  االأ�رار 
وو�صل  االإغاثية.  واالأن�صطة  واالإنقاذ 
األغى  اأن  بعد  اأالزيغ  اإىل  اأردوغان 
اجلمعية  اجتماع  يف  املقررة  م�صاركته 
اخلارجية  العالقات  ملجل�س  العامة 
ويف  ا�صطنبول.  يف  االقت�صادية، 
الداخلية  وزير  اأعلن  ذلك،  غ�صون 
ارتفاع  عن  �صويلو،  �صليمان  الرتكي، 
ح�صيلة �صحايا الزلزال اإىل 22 قتيال. 
االأوروبي  الزالزل  ر�صد  مركز  وذكر 
تركيا  �رق  مناطق  اأن  املتو�صطي، 

تعر�صت، م�صاء اجلمعة املا�صي، لزلزال 
7 درجات،  اإىل   6.7 تراوحت قوته من 
 10 عمق  على  وقع  اأنه  اإىل  م�صريا 
هزات  اأن  املركز  واأ�صاف  كيلومرتات. 
ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل 
اإىل  و�صلت  اأنها  موؤكدا  البالد،  اأنحاء 
لفت  كما  واإ�رائيل،  والعراق  �صوريا 
اإىل اأن عدد �صكان املناطق التي مت فيها 
 120 يبلغ  الزلزال  بتداعيات  ال�صعور 
مليون ن�صمة. بدورها، قالت هيئة اإدارة 
الكوارث والطوارئ الرتكية "اآفاد" اإن 
الزلزال كان يف ق�صاء �صفريجه  مركز 
وقوع  اأن  اإىل  م�صرية  اأالزيغ،  بوالية 
148 هزة ارتدادية يف اأعقابه. من جانبه 
�صويلو،  �صليمان  الداخلية  وزير  قال 
 30 عن  يبحثون  الطوارئ  اأفراد  اإن 
نقلت  ح�صبما  االأنقا�س،  حتت  �صخ�س 

)تي.اأر.تي(  حمطة  وبثت  "رويرتز". 
العمال يف  احلكومية م�صاهد لع�رات 
�صوء الفجر ي�صتخدمون معاول للحفر 

يف منزل انهار جزئيا يف اأالزيغ.
القوية،  الزالزل  من  تاريخ  ولرتكيا 
لقي   1999 عام  من  اأغ�صط�س  ففي 
حتفهم  �صخ�س  األف   17 من  اأكر 
درجة   7.6 �صدته  زلزال  وقع  عندما 

يف مدينة اإزميت غرب البالد على بعد 
90 كيلومرتا جنوب �رقي اإ�صطنبول، 
األف   500 حوايل  الزلزال  ذلك  و�ّرد 
زلزال  وقع   2011 عام  ويف  �صخ�س. 
�رق  يف  اإرجي�س  وبلدة  فان  مبدينة 
كيلومرت   100 نحو  بعد  على  البالد 
 523 مقتل  عن  اأ�صفر  مما  ال�صمال  اإىل 

�صخ�صا.
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اجلمعة،  البالد  �شرق  �شرب  قوي  زلزال  جراء  املنكوبة  اأالزيغ  والية  اإىل  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س  و�شل 
22 �شخ�شا على االأقل.  واأ�شفر عن مقتل 

�شرق تركيا بالزلزال  املنكوبة  للمنطقة  اأردوغان ي�شل 

زلزال تركيا املدمر .. 20 قتيال و1015 جريحا 

25 يناير مبنا�شبة ذكري 

�شده  عارمة'  بـ'ثورة  ال�شي�شي  يتوعد  علي"  "حممد 

ر�شوم عالية  بفر�س  تهدد  بريطانيا 
لل�شغط على االحتاد االأوروبي

ال�شني يف مواجهة  فريو�س "كورونا"

القرن ولي�شت  اإنها احتيال  عريقات: 
القرن �شفقة 

اأوروبا العمياء الأمريكا  ظريف: طاعة 
اأمر كارثي

ب�شكوى ر�شمية �شد رئي�س الربملان  حزب تون�شي يتقدم 

التحقيق املرخ�شة على  ال�شريفة غري  موؤ�ش�شات  اإحالة  لبنان... 

يف فرباير املقبل

اإيران  االحتاد االأوروبي يعقد جل�شة ملتابعة ال�شفقة النووية مع 

امل�ري  اجلي�س  ومقاول  الفنان  دعا 
ال�صابق، حممد علي، ال�صعب امل�ري 
التا�صعة  الذكرى  يف  التظاهر  اإىل 
لثورة 25 كانون الثاين، يناير، الإجبار 
على  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س 

الرحيل. 
الذكرى  اإحياء  من  �صاعات  وقبل 
"علي"، يف  التا�صعة لثورة يناير، حث 
الر�صمي  ح�صابه  على  فيديو  مقاطع 
جتنب  اإىل  املتظاهرين  ب�"الفي�صبوك"، 
وجتنب  ال�رطة،  قوات  مع  االحتكاك 
اأو  الكرى  امليادين  يف  التجمع 

"اإرهاقا  ي�صبب  ذلك  الأن  االعت�صام، 
للمتظاهرين"، موؤكدا اأنه ينادي بثورة 

�صلمية.
على حمورين،  تقوم  خطته  اإن  وقال   
الرئي�صية  ال�صوارع  قطع  هو  االأول 
مثل �صارع �صالح �صامل، الذي �صيوؤثر 
على املالحة اجلوية باعتباره قريبا من 
يف  ي�صاهم  مما  الدويل،  القاهرة  مطار 
امل�ريني.  �صوت  العامل  ي�صمع  اأن 
اأكتوبر   6 ج�ر  قطع  اإىل  دعا  كما 
توقفه  ويوؤدي  القاهرة  يخرتق  الذي 
باالإ�صافة  بالعا�صمة،  تام  �صلل  اإىل 

مبحافظة  وفي�صل  الهرم  �صارعي  اإىل 
االأهرامات  عند  والتظاهر  اجليزة، 
ب�صبب  عامليا  �صداه  �صيكون  "والذي 

مكانتها ال�صياحية".
االأ�صلوب  بهذا  اأنه  علي  حممد  واأكد 
لدى  يكون  لن  فاإنه  التظاهر  من 
على  قدرة  وال�رطة  اجلي�س  قوات 
االنت�صار يف حمافظتي القاهرة واجليزة 
خطة  يف  الثاين  واملحور  بالكامل. 
اأمام  التظاهر  على  يقوم  علي  حممد 
و�صائل االإعالم الإجبارها على تغطية 
املظاهرات، واأن تقول "البلد حتت اإرادة 

ال�صعب"، بح�صب تعبريه.
االقتداء  عليهم  املتظاهرين  اإن  وقال   
بحركة "ال�صباط االأحرار" عام 1952 
عندما �صيطروا على املنابر االإعالمية، 
اأمام  التظاهر  �رورة  على  م�صّددا 
املعروف  الر�صمي  التلفزيون  مبنى 
القاهرة،  بو�صط  "ما�صبريو"  با�صم 
�صكان  مهمة  من  ذلك  اأن  اإىل  منوها 
�صرا  مثل  منه،  القريبة  املناطق 
كات  والكيت  واإمبابة  والعجوزة 

والوّراق. 
ق/د

الريطاين  الوزراء  رئي�س  ناق�س 
وحكومته،  جون�صون  بوري�س 
اجلمركية"  "التعريفات  ا�صتخدام 
االحتاد  على  �صغط  كو�صيلة 
للتعجيل  واأمريكا،  االأوروبي 
اتفاقيات  لعقد  التجارية  باملحادثات 

بينهم بعد بريك�صت. 
وح�صبما جاء يف �صحيفة التاميز اليوم 
ال�صبت، فاإن رئي�س الوزراء الريطاين 
تهديد  يف  يفكر  جون�صون،  بوري�س 
املتحدة  والواليات  االأوروبي  االحتاد 

على  عالية  جمركية  ر�صوم  بفر�س 
عليهما،  ال�صغط  لزيادة  ب�صائعهما 
مع  جتارية  اتفاقيات  الإبرام  وذلك 
االحتاد  من  بريطانيا  خروج  بعد  بالده 

االأوروبي )بريك�صت(.
واأ�صافت: اأن املحادثات التجارية خالل 
عن  ت�صفر  قد  االأ�صبوع،  هذا  اجتماع 
فر�س �رائب تبلغ 30 يف املائة، على 
اأنواع اجلن الفرن�صي، و10 يف  بع�س 

املائة على ال�صيارات االأملانية .
ق/د

بينغ،  جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  عقد 
اأم�س ال�صبت، اجتماعا ملكتبه ال�صيا�صي 
فريو�س  انت�صار  مكافحة  تدابري  ب�صاأن 
"كورونا" يف البالد.  واأعلنت ال�صلطات 
ت�صجيل  اليوم،  ال�صني  يف  ال�صحية 
عموم  يف  موؤكدة  اإ�صابة  حالة   1287
عن  الناجم  الرئوي  بااللتهاب  البالد 
 237 بينها  اجلديد،  كورونا  فريو�س 
اللجنة  حالة حرجة. وذكرت  اإ�صابة يف 
االإ�صابة  تف�صي  اأن  لل�صحة  الوطنية 
حالة   41 اإىل  اأدى  "كورونا"  بفريو�س 
39 حالة يف مقاطعة هوبي  وفاة، بينها 
بو�صط ال�صني وحالة واحدة يف مقاطعة 
واحدة  وحالة  ال�صني  ب�صمايل  خبي 
اأخرى يف مقاطعة هيلونغجيانغ ب�صمال 

 1965 ت�صجيل  مت  كما  ال�صني.  �رقي 
حالة ي�صتبه باإ�صابتها بفريو�س كورونا.
واأو�صحت اللجنة اأن تف�صي الوباء امتد 
عدد  لريتفع  ت�صينغهاي،  مقاطعة  اإىل 
املناطق املتاأثرة على م�صتوى املقاطعات 
مت  ذلك،  اإىل  اإ�صافة   .30 اإىل  بال�صني 
هونغ  يف  موؤكدة  اإ�صابات   10 ت�صجيل 
ت�صجيل  مت  كما  وتايوان.  وماكاو  كونغ 
 3 تايالند،  موؤكدة يف  اإ�صابة  4 حاالت 
اإ�صابات يف اليابان، اإ�صابتني يف كوريا 
اجلنوبية، اإ�صابتني يف الواليات املتحدة، 
يف  اإ�صابات   3 فيتنام،  يف  اإ�صابتني 
�صنغافورة، اإ�صابتني يف فرن�صا، واإ�صابة 

واحدة يف نيبال.
ق/د

�ر  اأمني  عريقات،  �صائب  اأكد 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الفل�صطينية، اأن اأي حماولة اأو �صفقة 
اأو اإمالء يتنكر حلقيقة اأن  "اإ�رائيل" 
حدود  على  فل�صطني  دولة  حتتل  قوة 
فيها  مبا  الغربية  )ال�صفة   1967
القد�س ال�رقية، قطاع غزة(، �صيدخل 
القرن".  "احتيال  التاريخ على اعتباره 
جاءت اأقوال عريقات رداً على ما يثار 
حول ن�ر �صفقة القرن قريبا، ودعوة 
اإىل  للقدوم  لنتنياهو وجانت�س  ترامب 
فر�س  كيفية  على  لالتفاق  وا�صنطن 
ال�صعب  على  القرن  �صفقة  واإمالء 
موقع  نقل  كما  والعامل،  الفل�صطيني 

على  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
االنرتنت.

اإدارة  به  قامت  ما  اأن  عريقات  واأكد 
الكاملة  وال�راكة  اليوم  اإىل  ترامب 
التاريخ  يدخل  �صوف  نتنياهو،  مع 
على اأنه "احتيال القرن" على القانون 
الدويل وال�رعية الدولية واملرجعيات 

املحددة ل"عملية ال�صالم".
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وي�صتعد 
االإحتالل  قادة  ال�صت�صافة  ترامب 
تفا�صيل  عن  للك�صف  وا�صنطن  يف 
االأو�صط،  ال�رق  للت�صوية يف  خطته 

كما نقلت وكالة )رويرتز( لالأنباء.
ق.د

حممد  االيراين  اخلارجية  وزير  اعتر 
العمياء  اوروبا  طاعة  ان  ظريف  جواد 
الدول  ان   : قائال  كارثي  امر  المريكا، 
االوروبية ال تقوى على الوقوف امام 
دور  توؤدي  ان  ت�صعى  ولكنها  ترامب 

القوي امام ايران.
وا�صاف ظريف يف حوار مع �صحيفة 
املوقف  حول  االأملانية  �صبيغل"  "دير 
االمم  حظر  اعادة  حال  يف  االيراين 
اجلمهورية  رئي�س  ان   : املتحدة 
اىل  بعثها  ر�صالة  ويف  اال�صالمية 
اطراف االتفاق النووي �رح االجرات 
التي �صتتخذها طهران يف حال فر�س 
جمل�س  يف  اإيران  على  دويل  حظر 
هي  اوروبا  ان  ظريف:  وقال  االأمن. 
امل�صوؤولة عن تداعيات العودة املحتملة 
للعقوبات على ايران، حمذرا اإن طهران 
بينها  من  اإجراءات  عدة  على  �صتقدم 
احتمال االن�صحاب من معاهدة احلد من 
انت�صار ال�صالح النووي، يف حال فر�س 

جمل�س  يف  اإيران  على  دويل  حظر 
ال  طهران  اإن  ظريف  وتابع  االأمن. 
ت�صتبعد التفاو�س مع وا�صنطن، �رط 
اأن تغري نهجها وترفع احلظر املفرو�س 
على ايران. وقال اإن "الواليات املتحدة 
وبكل قوتها الع�صكرية مل تتمكن من 
منع ال�صواريخ االإيرانية من ا�صتهداف 
العراق". وذكر  االأمريكية يف  القواعد 
�صبيغل"  "دير  ل�صحيفة  ظريف، 
االإيرانية  احلكومة  تاأخر  حول  االأملانية، 
يف االإف�صاح عن �صبب �صقوط الطائرة 
االوكرانية اإن "املوقف كان معقدا واأتي 
اخلارجية  وزير  معقد".وقال  وقت  يف 
االإيراين، اأن ال�صخ�س الذي اأطلق النار 
واأ�صقطها  االأوكرانية  الطائرة  على 
اأن  موؤكدا  االآن،  ال�صجن  يف  موجود 
احلكومة االإيرانية لي�صت م�صوؤولة عن 
�صقوط  �صبب  حول  املعلومات  تاأخر 

الطائرة.
ق.د

احلر  الد�صتوري  احلزب  رئي�صة  اأعلنت 
ب�صفة  تقدم  حزبها  اأن  مو�صي،  عبري 
ر�صمية ب�صكوى اإىل وكيل اجلمهورية 
�صد  بتون�س،  االبتدائية  باملحكمة 
را�صد  ال�صعب  نواب  جمل�س  رئي�س 
وعدد  ديوانه  ورئي�س  الغنو�صي 
واقعة  اإثر  على  وذلك  النواب.   من 
حرم  يف  حزبها  وكتلة  ا�صتهدافها 

الرملان يوم 16 يناير اجلاري.
موؤمتر  خالل  مو�صي،  واأو�صحت 

�صحفي يوم اجلمعة، بتون�س العا�صمة، 
ا �صد  اأن "هذه ال�صكاية مت تقدميها اأي�صً
ورا�صد  خملوف  الدين  �صيف  النواب 
اخلياري و�صباح بوعزي ومراد احلوات 
�صيك�صف  من  وكل  املاجري  ولطفي 
ت�صهيل  خلفية  على  البحث،  عنه 
جمل�س  اإىل  املعتدين  دخول  عملية 
االأحداث  اأن  موؤكدة  ال�صعب"،  نواب 
يومها،  الرملان  قبة  داخل  جرت  التي 
وقالت  مبح�ر.  ومعاينتها  تدوينها  مت 

اأي  لهم  لي�س  املعتدين  االأ�صخا�س  اإن 
بل  الثورة،  وجرحى  ب�صهداء  عالقة 
باالعتداء،  للقيام  ماأجورين  جمرد  هم 
بغاية  فقط  الرملان  اإىل  اإدخالهم  مت 
كتلة  نواب  وعلى  عليها  االعتداء 
حزبها، معترة اأن ما اأرتكب يعد جرمية 
اجلزائية،  املجلة  131 من  للف�صل  وفقا 
وال�صب  العلني  القذف  جانب  اإىل 
وال�صتم والت�صويه والذي جترمه املجلة 

اجلنائية.

الق�صائية  ال�صلطة  مو�صي  وحملت 
واتخاذ  املتورطني،  حما�صبة  م�صوؤولية 
تيار  الإيقاف  القانونية  االإجراءات 
ميار�س  اأ�صبح  الذي  ال�صيا�صي  العنف 
مبينة  الد�صتورية،  املوؤ�ص�صات  �صلب 
وا�صتهداف  االغتيال  عمليات  اأن 
تعد  ومل  اليوم  تغريت  قد  ال�صيا�صيني 
عر  بل  االأ�صلحة  ا�صتعمال  طريق  عن 

التاأليب وجتيي�س املواطنني.
ق/د

االأمن  قوى  اللبناين  الق�صاء  اأمر 
باال�صتق�صاء  لبنان،  يف  الداخلي 
املوؤ�ص�صات  ب�صاأن  والتحقيق 
اأعمال  تتعاطى  التي  وال�ركات 
متهيدا  ترخي�س،  دون  من  ال�صريفة 

ملالحقتها قانونيا واإقفالها.
الوطنية لالإعالم"  "الوكالة  واأفادت 
التمييزية  العامة  النيابة  باأن 

لبنان،  م�رف  حاكم  كتاب  "اأحالت 
بجدول  املرفق  �صالمة،  ريا�س 
وال�ركات  املوؤ�ص�صات  يت�صمن 
ال�صريفة  اأعمال  تتعاطى  التي 
�صعبة  على  ترخي�س،  دون  من 
الداخلي  االأمن  قوى  يف  املعلومات 
متهيدا  والتحقيق،  لال�صتق�صاء 
ملالحقتها واإقفالها". من جهة اأخرى، 

باأن  لبنانية  اإعالم  و�صائل  اأفادت 
من  عدد  لدى  �صجل  الدوالر  �صعر 
ال�صبت، �صعرا تراوح بني  ال�رافني 
2100 و 2200 لرية لبنانية للدوالر 

الواحد.
اللبنانيني  ال�رافني  نقابة  وكانت 
التقت يف وقت �صابق حاكم م�رف 
لبنان واتفقت معه على حتديد �صعر 

ل�رف  اأق�صى  كحد  لرية   2000
الدوالر االأمريكي.

قيا�صيا  رقما  �صجل  الدوالر  وكان 
لبنان،  االأهلية يف  احلرب  انتهاء  منذ 
حيث و�صل خالل �صهر يناير اجلاري 
اإىل 2700 اأو 2800 لرية يف ال�صوق 

ال�صوداء.
ق.د

اخلارجية  ال�صيا�صة  م�صوؤول  اأعلن 
بوريل،  جوزيب  االأوروبي،  باالحتاد 
امل�صرتكة  اللجنة  اأن  اجلمعة،  اليوم 
اإيران  مع  النووي  لالتفاق  التابعة 
�صهر  يف  القادم  اجتماعها  �صتعقد 
يف  بوريل،  وقال  املقبل.   فراير 
�صتقوم  امل�صرتكة  "اللجنة  له:  بيان 
االتفاق(  )تطبيق  العملية  بتحليل 
�صتنعقد  التالية  واجلل�صة  بانتظام، 

يف فراير".

اأنه  االأوروبي  الدبلوما�صي  وذكر 
تلقى، يف 14 يناير، ر�صالة من وزراء 
وبريطانيا،  واأملانيا  فرن�صا  خارجية 
تنفيذ  مو�صوع  اإحالة  فيها  اقرتحوا 
اإىل  االتفاق  مبوجب  التزاماتها  اإيران 
اللجنة امل�صرتكة يف اإطار تفعيل اآلية 
عليها  )املن�صو�س  النزاعات  ف�س 
يف الفقرة 36 من ن�س خطة العمل 
اأنه  بوريل  واأكد  امل�صرتكة.  ال�صاملة 
وجماعية  ثنائية  م�صاورات  اأجرى 

"جميع  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صدد،  بهذا 
ال�صاملة  العمل  امل�صاركني يف خطة 
امل�صرتكة اأكدوا عزمهم اإبقاء االتفاق 
الذي يخدم م�صالح جميع االأطراف".
بني  اتفاقا  هناك  اإن  بوريل  وقال 
�رورة  حول  االأطراف  جميع 
ق�صايا  ب�صاأن  النقا�صات  موا�صلة 
املجال  يف  االإيرانية  بالنوايا  متعلقة 
عامة  تبعات  النووي، وكذلك حول 
من  املتحدة  الواليات  الن�صحاب 

واإعادة   ،2018 يف  النووي  االتفاق 
اإيران،  على  االأمريكية  العقوبات 
االأطراف  جميع  تعتره  الذي  االأمر 

مثريا لالأ�صف.
على  يبقى  اأنه  بوريل  اأكد  كما 
املوقعة  االأطراف  جميع  مع  ات�صال 
على خطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة، 
ينظر  االأوروبي  االحتاد  اأن  م�صيفا 

يف "خطوات الحقة".
ق/د
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التاريخ ال�شعبي يف كتابة  ال�شعر  اأثر 

تنظيم امللتقى الوطني لل�سعر ال�سعبي بب�سكرة 
"اأثر ال�شعر ال�شعبي يف كتابة التاريخ"، بعدد  خرج امل�شاركون يف اأ�شغال امللتقى الوطني لل�شعر ال�شعبي بب�شكرة املو�شوم ب 
ال�شمعي  م�شاهمة  و  االأجداد،  ما�شي  على  احلا�شر  جيل  يتعرف  حتى  تدوينها  و  لالأ�شعار  التاأريخ  اأهمها  التو�شيات،  من 

الب�شري يف ن�شر ال�شعر امللحون وتنويره، اإىل جانب طبع الدواوين ال�شعرية و الكلمات القدمية و تو�شيحها.

حممد علي 
----------------

--
 و دعا امل�صاركون يف ب�صكرة 
بالتن�صيق  الثقايف  لالإ�صعاع 
لالأدب  الوطنية  الرابطة  مع 
الثقافة  مديرية  و  ال�صعبي 
اإىل  دع��وا  ب�صكرة،  ل��والي��ة 
واملعنوي  امل���ادي  التحفيز 
هذا  يف  واملطربني  لل�صعراء 
تو�صيع  عن  ناهيك  امل��ج��ال، 
عر  امل��ل��ت��ق��ي��ات  تعميم  و 
العمل  كذا  و  الوطن،  رب��وع 

املبدعني. االأكادميي مب�صاركة 
الوطني  امللتقى  واخ��ُت��ت��م 
بب�صكرة  ال�صعبي  لل�صعر 

بقاعة "الفكر واالأدب" التابعة 
ر�صا  "اأحمد  الثقافة  ل��دار 
جمموعة  مب�صاركة  حوحو" 
واالأك��ادمي��ي��ني  ال�صعراء  م��ن 
وامل��ه��ت��م��ني ب��ه��ذا امل��ج��ال، 
الق�صيدة  اأن  على  بالتاأكيد 
مبثابة  "ُتعد  ال�صعبية  ال�صعرية 
تاريخية  حلقب  ت��وؤرخ  وثيقة 

متعاقبة".
اأو�صحت  ال�صاأن،  ه��ذا  ويف 
من  دروي�س  �صامة  االأ�صتاذة 
مداخلة  يف  �صطيف  جامعة 
ال�صعر  "ا�صتثمار  بعنوان 
اأن  التاريخ"،  يف  ال�صعبي 
متعدد  ال��ث��ق��ايف  امل����وروث 
ال�صعر  جم��ال  يف  امل�صارب 
اأحد  يكون  اأن  ميكن  امللحون، 

تدوين  يف  الهامة  امل�صادر 
نقله  خ���الل  م��ن  ال��ت��اري��خ؛ 
الوقائع و االأحداث بدقة اأحيانا 
عر خمتلف احلقب والع�صور؛ 
اإذ التزال هذه الق�صائد �صاهدة 
اأ�صافت  و  وقوعها".  على 
التاريخ  جمال  يف  الباحث  اأن 
النماذج  با�صتنطاق  "مطالب 
م�صاراتها  تتّبع  و  ال�صعرية، 
واإخ�صاع  املكانية،  و  الزمانية 
امليدانية  للدرا�صة  الن�س 
الظروف  حقيقة  اإىل  للو�صول 
باالإ�صافة  فيها،  وقعت  التي 
الفني  اجل��ان��ب  درا���ص��ة  اإىل 

واجلمايل وقوة كلماتها".
�صعرية  من��اذج  عر�صه  ويف 
امللحون  ال�صعر  اأعالم  لبع�س 
بن  خل�ر  غرار  على  باجلزائر 
االأغواطي،  وعي�صى  خلوف 
االأدب  يف  ال��ب��اح��ث  اأب����رز 
�صهالل  يا�صني  خالد  ال�صعبي 
امللحون  اأن  م�صتغامن،  م��ن 
اآن  يف  اأدب��ي  ون��وع  علم  هو 
خالل  من  ميكن  حيث  واح��د، 
النا�س،  معاناة  فهم  ا�صتيعابه، 
التاريخ"،  من  جزء  هي  التي 
تتّبع  "�رورة  اإىل  م�صريا 
التي  اللغوية  املفردات  حقيقة 
الق�صائد،  ه��ذه  بها  ُكتبت 

والتي قد ت�صيع مفاهيمها مع 
مرور الزمن".

اعتر  ال�صياق،  نف�س  ويف 
الله من  الدكتور مولود خلف 
"ميزَتي  اأن  ب�صكرة،  جامعة 
كانتا  وال�����ص��دق  ال��ع��ف��وي��ة 
ال�صعرية  للق�صائد  مرافقتني 
يف امللحون، التي روت مالحم 
اجلزائري  ال�صعب  وبطوالت 
على مر الع�صور؛ حيث نقلت 
اأن  وميكنها  واأحزانه،  اأفراحه 
لتاريخه  توؤرخ  مراجع  ت�صكل 
االآباء  تناقله  ما  عر  وثقافته 

واالأجداد".
اأ�صغاله  �صمن  امللتقى  وعرف 
مداخالت  ال��ري،  وبرناجمه 
اأك��ادمي��ي��ة من  وحم��ا���رات 
جم��م��وع��ة م���ن ال��دك��ات��رة 
�صامة  غرار  على  واالأ�صاتذة، 
�صعالل  خ��ال��د  و  دروي�����س 
خ�����ص��اب،  ج���الل  و  ي��ا���ص��ني 
قراءات  برجمة  اإىل  باالإ�صافة 
امللحون  �صعراء  من  �صعرية 
وبوبكر  ب��وع��زي��ز  ك��ع��م��ار 
وعبد  بدري  و�صالح  خي�ر 
عر�س  مت  كما  عناد.  املجيد 
لل�صاعر  تكرميا  وثائقي  فيلم 
اإب��راه��ي��م  ال�صيخ  ال�صعبي 

العرجاين.

اإرادة يف الربوز رغم نق�س االإمكانيات 

للتاألق  �شباب ميلك رغبة وطموحا 
من  مب�شتغا

اأعمال الفقيد  اأكادميية حول  باإجناز درا�شات  املطالبة 

ملتقى وطني حول املفكر اجلزائري حنفي بن عي�شى مب�شتغامن

تكرمي و ترحم على روح املطرب 
معطوب لونا�س بتيزي وزو 

مب�صتغامن خم�س جمعيات  توجد 
امل��و���ص��ي��ق��ى  يف  خم��ت�����ص��ة 
الهالل  ن���ادي   ( االأندل�صية 
الثقايف، الفن والن�صاط، و�صاح 
واأخ��ريا  باجة  ب��ن  االأن��دل�����س، 
للزاوية  التابعة  االآمال  جمعية 
ت�صافر  بف�صل   ،) العالوية 
جهودها جنحت يف وقت �صابق. 
كبرية  فنية  �صهرات  تنظيم  يف 
لوفاة  االأوىل  الذكرى  كاإحياء 
اأحد  كريزي  بن  موالي  احلاج 
االأندل�صية  االأغنية  اأع��م��دة 
 ،2018 يف  واجلزائر  مب�صتغامن 
الكرى  الثانية  التظاهرة  اأما 
 ،2019 التي اأقامتها كانت عام 
وقت  ظرف  ويف  جنحت  حيث 
�صفوفها  توحيد  يف  وج��ي��ز 
خا�صة  دينية  تظاهرة  الإجن��اح 
ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال�����ري��ف، 
ولد  الثقافة  بدار  اأقيمت  التي 
ح�صب  كاكي،  عبدالرحمان 
فاإن  اجلمعيات  هذه  م�صوؤويل 

بحاجة  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل 
ويقويها،  يدعمها  م��ن  اإىل 
اليوم  ب��ات��ت  واأن��ه��ا  خا�صة 
ال�صباب  من  الكثري  ت�صتهوي 
املجتمع،  اأطياف  خمتلف  ومن 
اإط��ارات  اأن  ذل��ك  اإىل  اأ�صف 
ين�صطون  اجل��م��ع��ي��ات  ه���ذه 
االأ�صمى  هدفهم  كمتطوعني 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذا ال���رتاث 
االأ�صيل  االأندل�صي  الفني 
معهم  االأندل�صيون  نقله  الذي 
�صوب  قرطبة  يغادرون  وهم 
 11 القرن  يف  اإفريقيا  �صمال 
ي�ر  ال��ك��ل  ل���ذا  امل���ي���الدي، 
من  الفن  هذا  ا�صتمرارية  على 
و�صمان  ع�صاقه  تكوين  خالل 
ومَل  والزمان  املكان  يف  وجوده 
العامل  دول  اإىل  ت�صويقه  ؟  ال 
موازينه  وبنوباته،  به  للتعريف 

ومدار�صه. 
ق/ث

احلميد  عبد  جامعة  احت�صنت 
ملتقى   ، مب�صتغامن  بادي�س  بن 
واأعمال  �صرية  ح��ول  وطنيا 
حنفي   " اجل��زائ��ري  امل��ف��ك��ر 
ابنه  بح�صور  عي�صى"،  بن 
اأخيه  وابن  عي�صى  بن  ه�صام 
بفرن�صا،  ليون  بجامعة  دكتور 
طلبة  و  اأ�صاتذة  مب�صاركة  و 
الوطن،  جامعات  خمتلف  من 
خمت�صني  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
باالأعمال  ومهتمني  وباحثني 

حنفي  بها  قام  التي  الفكرية 
بن عي�صى طيلة حياته .

خمر  نّظمه  ال���ذي  امللتقى 
والتنوع  احل�����ص��ارات  ح��وار 
ال�صلم  وفل�صفة  ال��ث��ق��ايف 
االجتماعية  العلوم  لكلية 
التي  املحاور  من  العديد  �صم 
املفكر  وتكوين  ن�صاأة  تناولت 
عي�صى  بن  حنفي  اجل��زائ��ري 
الق�صرية  الق�صة  �صاحب 
من  ت�����رق  ال   " ال�صم�س 

وفكره   ،1961 عام  باري�س" 
االجتماعي  االيجابي  ودوره 
كما  وال��رتب��وي،  العلمي  و 
الهوية  معامل  عن  احلديث  مّت 
و  حنفي  اأفكار  يف  الوطنية 
اأعماله بني الرتجمة والتاأليف، 
تابعها  التي  املداخالت  ومن 
االأ�صتاذة  مداخلة  احل�صور 
جامعة  من  رزق  اآمنة  حمو 
جوانب  اأبرزت  التي  م�صتغامن 
م��ن ح��ي��اة و���ص��رية ال��ّراح��ل 

مٌو�صحة  عي�صى"،  بن  "حنفي 
عن  االأق��الم  كتبت  مهما  اأنه 
الوطنية  ال�صخ�صية  ه��ذه 
حقه،  تفيه  ف��ل��ن  ال��ف��ك��ري��ة 
م�صيفة اأن الفقيد ترجم اأعماال 
واللغة  الفرن�صية  اللغة  من 
العربية،  اللغة  اإىل  االنكليزية 
ال��دروب   " رواي��ة  بينها  من 
كما  فرعون،  ملولود   " الوعرة 
اأكادميية  درا���ص��ات  له  كانت 
اأثناء  اأي�صا  وكتب   ، دقيقة 
 3 املجيدة  التحريرية  احلرب 
االآداب  مبجلة  ق�صرية  ق�ص�س 
حي   " ق�صة  منها   ، البريوتية 
وق�صة   1959 �صنة  الق�صبة" 
 ،  1960 �صنة  "عائدون" 
ت�رق  ال  ال�صم�س   " ة  وق�صّ
 1961 �صنة   " باري�س  م��ن 
احل��دي��ث  ال��ن��ق��د  ���ص��ي��اء  يف 
االأخ���ري  ويف  امل���ع���ا����ر...، 
اآمنة  حمو  االأ�صتاذة  طالبت 
رزق ب�رورة اإجناز درا�صات 
دكتوراه  مذكرات  و  اأكادميية 
بن  حنفي  املفكر  اأعمال  حول 
اجلامعات  تهتم  اأن  و  عي�صى، 
ال�صخ�صية  بهذه  اجلزائرية 
خمت�صة  كانت  التي  الفكرية 
وعلم  الكتابة  و  الرتجمة  يف 

النف�س.
ق/ث

لونا�س  معطوب  موؤ�ص�صة  نظمت   
ببلدية  مو�صى  ت��اوري��رت  بقرية 
اآي���ت حم��م��ود ج��ن��وب ت��ي��زي وزو 
روح  على  ت��رح��م  و  ت��ك��رمي  حفل 
حتمل  الذي  املرحوم  املطرب  الفنان 
ال  الذكرى  مبنا�صبة  ا�صمه  املوؤ�ص�صة 

64 مليالده.
مواطنني  بح�صور  املنا�صبة  متيزت  و 
ج���اوؤوا  ال��ب��الد  ان��ح��اء  جميع  م��ن 
ورد  باقة  بو�صع  املرحوم  لتكرمي 
من  اغتياله  مكان  يف  و  قره   على 
اإرهابية بتاال بوعنان  طرف جمموعة 
وزو  تيزي  من  املوؤدي  الطريق  على 
لقد  1998.و  جوان   25 يف  لقريته 
كتابه  من  مقولة  املوؤ�ص�صة  اقتب�صت 
يف  ال�صادر  "املتمرد"  عنوان  حتت 
اق��وى  �صيء  "هناك  ه��ي:   ،1996
يف  املوتى  ح�صور  هو   ، املوت  من 
الفتة  يف  كتبت  االحياء"،  ذاك��رة 
لونا�س  معطوب  موؤ�ص�صة  مبقر 
املرحوم.و  املطرب  بفكر  للتذكري 
املغني  ل��ون��ا���س،  معطوب  ك��ر���س 
معركة  عن  بالدفاع  امللتزم  ال�صعبي 
اأف�صل  "جزائر  اجل  من  الدميقراطية 
فنه  و  حياته   ، كرى"  دميقراطية  و 
للهوية  االمازيغي  البعد  عن  للدفاع 
و  احلرية  و  الدميقراطية  و  الوطنية 
اأ�صيب  العادلة.و  الق�صايا  جميع 
احداث  خالل  بليغة  بجروح  لونا�س 

و  بافكاره  وت�صدى   ،1988 اأكتوبر 
اجلزائر  �رب  الذي  لالرهاب  فنه 
�صهدتها  التي  االغتياالت  اأدان  و 
 25 م�صاء  يف  ال�صوداء.و  الع�رية 
املرحوم  اختطف   1994 �صبتمر 
جنوب  تاخوخت  امل�صمى  املكان  يف 
جمموعة  ط��رف  م��ن  وزو  ت��ي��زي 
اإره��اب��ي��ة ث��م اط��ل��ق ���راح��ه عقب 
جتند  و  �صغط  حت��ت  اأ���ص��ب��وع��ني 
يف  خ�صو�صا  اختطافه  عقب  �صعبي 
على  الفنان  ح�صل  راأ�صه.و  م�صقط 
يعتر  م�صواره يف  جوائز خالل  عدة 
لونا�س موؤلفا ملجموعة غنائية كبرية 
دام  الذي  الفني  م�صواره  نتاج  كانت 
اليوم  حلد  م��ازال  الذي  و  �صنة   30
تعك�س  النها  تاأديتها  الفنانون  يعيد 
و  كرجل  حياته  و  احزانه  و  م�صريته 
و  جزائري.اأوروبا  و  منا�صل  و  فنان 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  و  كندا 
من  و  االإره��اب  �صد  بفنه  وكافح 
الفردية  احلريات  و  الدميقراطية  اأجل 
اىل  اجلزائر  اأجل  من  و  الالئكية  و 
نظم  املنا�صبة،  بنف�س  اغتياله.و  غاية 
اأعمال  و  حياة  يروي  معر�س  اأي�صا 
دار  بهو  م�صتوى  على  امل��ط��رب 
من  مببادرة  معمري"  "مولود  الثقافة 
بالتن�صيق  و  للثقافة  املحلية  املديرية 

مع موؤ�ص�صة معطوب لونا�س.
ق/ث
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اإيديولوجياوحركة  بو�صفها  الفا�صية  لكن 
حم�صورة  تكن  مل  قومية،  اأب��ع��اد  ذات 
لها  ك��ان��ت  فقد  االإي���ط���ايل،  بالف�صاء 
العرب  جت��اه  وتطلعاتها  ا�صرتاتيجياتها 
ال��دور  ه��ذا  بقي  واإن  اأي�صا،  وامل�صلمني 
لندرة  نظرا  االأبحاث  م�صتوى  على  خافيا 
وهو  املجال،  هذا  يف  التاريخية  الدرا�صات 
حتت  االأول  الق�صم  يف  املوؤّلفان  يتناوله  ما 
ال�رق". و�صحر  "مو�صوليني  ع��ن��وان: 

االإيطايل  اال�صت�راق  واأّن  خ�صو�صا 
الداعمة  الثقافية  احلا�صنة  مّثل  قد  احلديث 
االإيطالية  اال�صتعمارية  لل�صيا�صات 
يذكر  ما  فعلى  وامل�صلمني.  العرب  جت��اه 
"مو�صوليني  عر�صه  نتوىل  الذي  الكتاب 
مازوكا  جانكارلو  ملوؤلَفْيه  وامل�صلمون" 
اآب��اء  من  ثّلة  ان�صم  وال�����س،  وجامناركو 
امل�صالح  "جلنة  اإىل  االإيطايل  اال�صت�راق 
اال�صتعمارية املكّلفة بال�صوؤون االإ�صالمية" 
�صنة 1914، كان من بينهم ليونه غايطاين 
وكارلو األفون�صو نللينو ودافيد �صانتيالنه، 
الذي  االأ�صل،  والتون�صي  الديانة  اليهودي 
عنيِّ �صنة 1913 اأ�صتاذ الت�ريع االإ�صالمي 
يف  املوؤلفان  اأورد  وقد  روم��ا.  جامعة  يف 
فالفيو  املوؤّرخ  عن  نقال  الكتاب،  م�صتهّل 
�صرتيكا يف بحث بعنوان: "كارلو األفون�صو 
جملة  يف  ليبيا"،  احتالل  وم�روع  نللينو 
"حوليات" التابعة لكلية العلوم ال�صيا�صية 
امل�صت�رق  اأن   ،1983 �صنة  كالياري  يف 
االجتماعات  جممل  يف  �صارك  قد  نللينو 
للم�صتعمر  امل�صورة  قّدمت  التي  واللجان 
اإبان  االإ�صالمية  الق�صايا  ب�صاأن  االإيطايل 
اال�صتعماري  نفوذها  مّد  ال�صلطات  عزم 
جتاه اإفريقيا على غرار نظرياتها من الدول 

اال�صتعمارية.
"مو�صوليني  ك��ت��اب  م��وؤلِّ��ف��ا  وي��ع��ود 
وجامناركو  مازوكا  جانكارلو  وامل�صلمون" 
وال�س باحلما�س اجلارف الذي ا�صتوىل على 
لل�صري  مو�صوليني  بنيتو  الفا�صي  الزعيم 
�صوب البالد العربيةواإفريقيا اإىل ا�صتلهام 
�صيا�صات نابوليون املراوغة يف م�ر،التي 
ما  واأنه  الكرمي  القراآن  يجّل  فيهااأنه  زعم 
جاء اإىل القاهرة اإال لتخلي�س امل�ريني من 
�ّر املماليك، وذلك يف خطابه ال�صهري يف 
الثاين من يوليو 1798؛ بل يذهب الكاتبان 
اأن حما�س مو�صوليني  اإىل  تخميناتهما  يف 
االأرقى  االإن�صان  فكرة  من  باالأ�صا�س  ينبع 
قوي  اإل��ه  م��ع  ت��ت��الءم  التي  النيت�صوية 
م�صيطر،وهو مايتماثل مع اإله النبي حممد 
فقد  التاأويالت  تلك  عن  ومبناأى  )���س(. 
التا�صع  القرن  اأواخر  يف  اإيطاليا،  �صهدت 
حتّفزا  الع�رين،  القرن  مطلع  ويف  ع�ر 
االأرا�صي  على  نفوذها  لب�صط  ا�صتعماريا 
والبو�صنة  األبانيا  يف  القريبة،  االإ�صالمية 
واجلبل االأ�صود،وليمتّدذلك يف فرتة الحقة 
�صوب اإفريقيا وحتى م�صارف اليمن )�س: 

.)66
اإىل  الكتاب  موؤلِّفا  يتعر�س  االأثناء  يف 
ليدا  مو�صوليني،  خليلة  لعبته  الذي  الدور 
�صوب  بال�صريقدما  اإغرائه  يف  رافانيللي، 
التو�صعية.  �صيا�صاته  يف  العربي  العامل 
الأدبيات  نهمة  قارئة  املراأة  تلك  كانت  فقد 
الدرا�صات  تاأثري  حتت  وواق��ع��ة  ال�رق 

كان  فرتة  يف  اأوروب���ا،  يف  اال�صت�راقية 
كثري  لدى  منبعال�صحر  امل�رق  فيها  ميّثل 
من الكّتاب. هذا االنبهار الذي ت�ّرب اإىل 
اإىل م�روع ا�صتعماري  مو�صوليني حتّول 
فالدوت�صي  وللذكر  فرتة الحقة.  فعلي يف 
)مو�صوليني(،كما يورد الكتاب، كان االأمر 
يتحّدر  العائلي  اإليهفلقبه  بالن�صبة  طبيعيا 
الذي  ال�صفاف  اللنّي  القما�س  م�صمى  من 

تعود اأ�صوله اإىل مدينة املو�صل العراقية.
واالإجن��ل��ي��ز  الفرن�صيني  تقا�صم  ب��ع��د 
يبق  اإف��ري��ق��ي��ا،مل  ���ص��م��ال  يف  ال��ن��ف��وذ 
املطّلة على بالد  االأوروبية  الإيطاليا،اجلارة 
بخ�صتهاالروؤية  اأن  بعد  ليبيا  املغرب،�صوى 

واالإجنليزية،  اال�صتعمارية،الفرن�صية 
لكن  الرمال".  ب�"�صندوق  بنعتها 
االإيطالية  اال�صتعمارية  الدعاية 
ليبيا مبثابة اجلنة اخل�صيبة،  �صورت 
اإيطاليا  حكام  �صافويا،  اآل  وكان 
ي��راه��ن��ون  ال��ع��ه��د،  ذل����ك  يف 
ع��ل��ى دع���م االإجن��ل��ي��ز ال��ذي��ن 
الإبعادهم  �صيقاي�صونهمبليبيا 
�صمن  اأملانيا.  مع  التحالف  عن 
اال�صت�راقية  االأج���واء  ه��ذه 
امل����غ����ري����ة وال����وق����ائ����ع 
تفاقم  الدافعة،  اال�صتعمارية 
القومييناالإيطاليني  هو�س 
احلديثةدورا  الإيطاليا  باأن 
"روما  ل����دور  مم��اث��ال 
"حت�صري"  يف  القدمية" 

�صعوب املنطقة.
من  الثاين  الق�صم  يف 
الكتاب وحتت عنوان: 
والتحفز  "اإيطاليا 
املغرب"،  بالد  نحو 
ي��رز امل��وؤل��ف��ان��اأن 
اإي��ط��ال��ي��اك��ان��ت 
البلدان  بني  من 

االأوروب��ي��ةال��ت��ي 
تنظر اإىل اجلوار املغاربي )تون�س وليبيا 

القتنا�س  والتحّفز  ال�ّره  بعني  اأ�صا�صا( 
احتلت  اأن  منذ  ولكن  و�صّمهما.  الفر�صة 
باردو)1881( معاهدة  فرن�صا،مبقت�صى 
تون�س، التي تقيمفيها جالية اإيطالية تفوق 
نظريتها الفرن�صية عددا، تبّخر حلم اإيطاليا 
يف اال�صتحواذ على تون�س وترّكزت اأنظار 
ال�صا�صة والع�صكريني االإيطاليني يف �صْطر 
اإقليمْي طرابل�س وبرقة، الواقعني حتت�صلطان 
 1551 العام  منذ  العثمانية  االإمراطورية 
.1911 �صنة  طرابل�س  احتالل  غاية  واإىل 
اإيطاليا  �صعت  عقود�صابقة  مدى  فعلى 
الرابعة".  ي�صمى"ال�صفة  مبا  للنزول  جاهدة 
لغزو  الع�صكرية  اال�صتعدادات  من  بدءا 
البالد االإفريقية )1884(، واإىل غاية اإر�صاء 
النفوذ،  لتقا�صم   )1902( الوفاق مع فرن�صا 
حلملة  العام  تهيئةالراأي  من  �صحبه  وما 
ليبيا  اأثناءهات�صويرغزو  جرى  ا�صتعمارية، 
الروات  واأن  ع�صكرية"،  "نزهة  جمرد  اأنه 
احلرب.  تكاليف  �صتغطي  للبلد  الوفرية 
على  اال�صتعمارية  الدعاية  عملت  كما 
وت�صويره  ليبيا  العثماين يف  الدور  بخ�س 
مبثابة العبء الذي ترزح حتت وطاأته ليبيا، 
اأن  وهو ما خّلف فقرا وجهال وتخّلفا، غري 
العام  منذ  اأنه  تك�صف  التاريخية  الوقائع 
1878،اأ�صدرت ال�صلطنة العثمانية فرمانا 
�صكان  كل  على  التعليم  اإلزامية  يوجب 
الواليات. وبني �صنة 1900 و1910 مّت بناء 

�صبع وع�رين مدر�صة ابتدائية بطرابل�س، 
ويف  �صلفا.  امل��وج��ودة  الكتاتيب  حت��اذي 
وهي  الر�صديات،  �ُصيِّدت  العايل  امل�صتوى 
املدار�س  ت�صمح بدخول  مدار�س حت�صريية 
لتكوين  التقنية  واملعاهد  العليا  الع�صكرية 
م�صابهة  خطى  وعلى  االإداريني.  املوظفني 
طرابل�س  ففي  ال�صحافة،  جرىتطوير 
بني  �صحف،  ثماين  اإح�صاء  ميكن  وحدها 
جرائد يومية واأ�صبوعية، يف �صتى اللغات: 
والعرية  واالإيطالية  والرتكية  العربية 

)�س: 93(.
لكن �صيا�صة الدعاية جرى تبنيهاباإ�رارمن 
ِق��ب��ل ال��ق��وم��ي��ني االإي��ط��ال��ي��ني، وق��د 
الكاتب  ت�ريحات  بقوة يف  ح�رتاآثارها 
يل  يطا الإ �صيا ل�صيا ا و

اأن���ري���ك���و 
ك��وّرادي��ن��ي، ال��ذي اأ����ّر على 

وث��روات  خ�صيبة  تنعمباأرا�س  ليبيا  اأن 
منجمية وفرية، وميكن اأن تكون م�صتعمرة 
لال�صتغالل  م�صدرا  ولي�س  ا�صتيطانية 
الرجوازية  دفع  فح�صب.فحاول  اخلاطف 
اخليار.  ذلك  يف  واحلكومة  والروليتاريا 
اإليه،�صتكون  طرابل�س،بالن�صبة  فاحتالل 
اآثار معنوية، و�صيغلق "التطاحنالطبقي  له 
الذيي�صتنزفاالأمة االإيطالية". كما �صاعحافز 
اآخر للذهاب اإىل بالد املغرب متمثاليف نداء 
الذي  االإمراطوري،  روما  نداء  املا�صي، 
الغنية  جماالته  اإحدى  وليبيا  تون�س  كانت 

بو�صفهما مطمورة روما )�س: 101(.
ال�صيا�صي  اال�صتعداد  عن  ف�صال  لكن 
اقرتن  فقد  ال�صعبي،  العام  وحت�صيدالراأي 
ُت�َصرِي  اإيطاليا  عملية.كانت  بدعامات  ذلك 
اأن�صطة متنوعة يف ليبيا، تركزت باالأ�صا�س 
وعلى  الع�صكرية،  املعلومات  جتميع  على 
والقبائل،  الع�صائر  قادة  مع  عالقات  ن�صج 
روابطمتينة  تربطهم  ال  ممن  خ�صو�صا 
بال�صلطنة العثمانية، مثل ح�صونة قرامنلي. 
ت�ّرٌباقت�صاديٌّ  بداأ   1907 العام  وبدءا من 
افتتح  اأن  بعد  روما"،  "بنك  تكّفلبه  فعلي 
ع�رة  �صبع  يف  جتارية  ووك��االت  فروعا 
اأن�صطة �صناعية  مدينة، ف�صال عن رعاية 
ومعا�ر  ع�رية،  مطاحن  قوامها  هامة، 

للزيت، وم�صانع للثلج، وحماجر، و�ركات 
فالحية ومطابع.

يف الق�صم الثالث من الكتاب وحتت عنوان: 
يورد  الن�صيطة"،  اال�صتعمارية  "االآلة 
االأمر  ا�صتتّب فيها  التي  الفرتة  املوؤلفان:يف 
االتفاقات  من  جملًة  وعقدت  للفا�صية 
بالتحالف  اأوجها  بلغت  اجل��وار،  دول  مع 
اال�صرتاتيجيمع النازية، مل تقت�ر �صيا�صة 
مو�صوليني مع العامل العربي على توطيد 
ال�صومال  �صوب  والتمدد  ليبيا  ا�صتعمار 
-زم��ن  اليمن  جلعل  واأثيوبياوالتطلع 
االإيطالية  احلماية  حتت  يحيى-  االإم���ام 
فح�صب؛ بل حاول الزعيم الفا�صي ا�صتمالة 
العربي  ال�راع  حالة  وا�صتغالل  العرب 
فل�صطني،ف�صعى  ب�صاأن  االإ���رائ��ي��ل��ي 
مفتي  من  للتقّرب  جاهدا  مو�صوليني 
القد�س احلاج اأمني احل�صيني 
ودعاه اإىل زيارة ميالنو يف 
حاول  كما   .1942 مار�س 
القوانني  توظيف  البدء  يف 
�صد  ال�����ص��ادرة  العن�رية 
اإىل  العرب  وا�صتمالة  اليهود 
تلك  متديد  ع��ر  وذل��ك  �صفه، 
ليبيا،  اإىل  العن�رية  القوانني 
التي  املراوغة  اأ�صكال  من  وغريها 
العرب  جتاه  مو�صوليني  انتهجها 
باكت�صاب  للم�صلمني  �صماحه  مثل 
الوالء  �ريطة  االإيطالية  اجلن�صية 
بع�س  اأن  حتى  الإيطاليا.  املطلق 
وفق  العربية،  ال�صيا�صية  الت�صكيالت 
"مو�صوليني  كتاب  موؤلفا  ي��ورد  ما 
اإىل  213(،نظرت  )���س:  وامل�صلمون" 
واإكبار.حيث  الفا�صينظرةاإعجاب  الزعيم 
الت�صكيالت  بع�س  املوؤلفان ظهور  ير�صد 
الفا�صية  االإيديولوجيا  م�صتلهمًة  العربية 
ملو�صوليني مثل: الكتائب اللبنانية، وحزب 
�صبان م�ر، والقم�صان اخل�ر والقم�صان 
الزرق يف م�ر، وجمعية ك�صافة "اجلوالة".
فالعالقة التي حاول ن�صجها مو�صولينيبني 
باالأ�صا�س  قائمة  كانت  وامل�صلمني  الفا�صية 

على اأفكار وعلى م�صالح م�صرتكة.
الدعائية  لل�صيا�صة  الفتة  خطوة  ويف 
يف  باري"  "راديو  تد�صني  االإيطالية،جرى 
ال�صاد�س من �صبتمر 1932 من قبل الدوق 
يف  ليتكّثف  اأو�صتا.  �صافويا  دي  اأميديو 
1936البث  و   1934 بني  املرتاوحة  الفرتة 
عر االأثري املوجه نحو البالد العربية،وذلك 
اأح��د  بو�صفه  ال��دوت�����ص��ي،  م��ن  ب��اإحل��اح 
ال�صتغاله  والدعاية  املتمر�صينباالإعالم 
منا�صب  توّليه  ال�صحفيقبل  العمل  يف 
تعويل  اأميا  الفا�صية  حيثعّولت  �صيا�صية. 
اإطالقرامج  خالل  من  الروباغندا  على 
�صفها.  ال��ع��رب��اإىل  بهدفك�صب  عربية 
العديد  بنف�صه،يف  مو�صوليني  وقدتوىل 
ال�صيا�صةالتي  تلك  �رح  املنا�صبات،  من 
الريطانية  ال�صيا�صة  نقي�س  على  تقف 
االإذاع��ة  ميكروفون  اأم��ام  من  امل�رق  يف 
الإيطاليا  التاريخية  االأه���داف  ق��ائ��ال:اإن 
اجلنوب  واإفريقيا،  اآ�صيا  حتديدا  ت�صتهدف 
وال�رق، وال يتعلق االأمر بغزو ا�صتعماري 
اأ�صا�صه  طبيعي  امتداد  هو  بل  لالأرا�صي 
واإيطاليا  ال�رق،  واأمم  اإيطاليا  بني  التعاون 
ال�رق  بني  فموقعها  ذلك،  فعل  مبقدورها 
والغرب يكفل لها ذلك الدور )كلمة ملقاة 

يف الرابع من فراير 1925(.
الكتاب  من  واالأخ��ري  الرابع  الق�صم  ويف 

مو�صوليني  زي��ارة  اإىل  املوؤلفان  يتعر�س 
الفا�صي  الزعيم  حّفتبنزول  فقد  ليبيا. 
مار�س  من  ع�ر  الثاين  يف  طرق  مبدينة 
البهرجة،ا�صتعدادا  من  كبرية  هالة   1937
نّظمه  حفل  يف  االإ�صالم"  لتقليده"�صيف 
ويف  بالبو.  اإيتالو  حينها  طرابل�س  وايل 
رين  املعمِّ ح�صود  اأم��ام  خطامبو�صوليني 
مقت�صبة  ب��ع��ب��ارات  توجه  االإيطاليني 
قائال:  االأر�س  اأ�صحاب  الليبيني  لالأهايل 
ظل  اأنهفي  امل�صلمون،  االأه��ايل  "يعرف 
�صيعّم  االأل��وان  ثالثية  االإيطالية  الراية 
ال�صالم والرخاء و�صرتاعى اأعراف امل�صلمني 
تلك  ليعقب  دينهم ومعتقداتهم".  وال�صيما 
مو�صوليني  عرب  خيالة  ا�صتقبال  الكلمة 
يف واحة بوغارة وت�صليمه"�صيف االإ�صالم" 
اأعيان  اأح��د  خربي�صة  يو�صف  قبل  م��ن 
ال�صيفعاليا  مو�صوليني  اأ�صهر  اجلهة،حينها 
"اإىل  �صادحا  ج��واد  �صهوة  ميتطي  وه��و 
على  طرابل�س  بعدها  ليدخل  االأمام!". 
الذي  خطابه  األقى  اأي�صا،ثم  جواد  �صهوة 
امللك  اأن  وذكر  بالرخاء  الليبيني  فيه  وعد 
جمددا  اأر�صله  من  هو  اإميانويل  فيتوريو 
قّلدوه  من  الليبييناأنهمهم  مذكرا  ليبيا،  اإىل 
"�صيف االإ�صالم" واأن اإيطاليا �صامنة الرفاه 
مع  يتعاطف  لهم،واأنه  وحامية  للم�صلمني 
امل�صلمني يف العامل باأ�ره ويحفظ العهود.
ويف ال�صنة املوالية، حيث األقى مو�صوليني 
"�صيف  له.  تذكاري  متّت�صييدن�صب  خطابه، 
يف  مو�صوليني  اأ�صهره  ال��ذي  االإ�صالم" 
مقاومة  موجة  مع   1943 �صنة  تبخر  ليبيا 
اإىل  جمهوال  م�صريه  وبقي  الفا�صية، 
اأن ذلك ال�صيف الذي تقّلده  اليوم. والواقع 
مدينة  يف  م�صّنعا  �صيفا  كان  مو�صوليني 
من  �صيفا  كان  االإيطالية،وما  فلوران�صا 
�صنع االأهايل، غرياأن الدعاية الفا�صية راأت 
اأن يكون االإخراج على تلك ال�صاكلة، وهو 
نف�صه  تن�صيب  فعلهمو�صولينيمن  ما  مياثل 

بنف�صه حاميا للم�صلمني.
التاأريخ  يف  الكتاب  يغرق  ال  عام  وبوجه 
تقّرب  رب��ط  ي��ح��اول  ب��ل  ال�صيا�صي، 
اإطار  العربي �صمن  العامل  مو�صوليني من 
االإمكان،  قدر  موؤلفاه،  يحاول  كما  عام، 
وقائع  من  يوردانه  ما  يف  املراجع  اعتماَد 
ال��رواي��ات  امل��وؤل��ف��ان  ي�صفع  ورواي����ات. 
تبدو  املهمة،  ال�صور  من  بجملة  التاريخية 
�رورية يف هذا النوع من الكتابة، ف�صال 

عن فهر�س عام لالأعالم.
: نبذة عن املوؤلفنينْ

وباحث  �صحفي  هو  مازوكا  جانكارلو 
اإيطايل من مواليد 1948، �صغل مديرا لعدة 
ديل  ري�صتو  "اإيل  منها:  اإيطالية  �صحف 
كارلينو" و"اإيل جورنو"،كما ن�ر جمموعة 
من االأبحاثمنها:"رواد الراأ�صمالية االإيطالية 
االإنرتنيت"  "�صادُة   ،1990 واأحفادها" 

2000، "رفاق الدوت�صي" 2011.
جامناركو وال�س هو نا�ر اإيطايل وباحث 
يف التاريخ احلديث من مواليد 1949، يهتم 

بالتحقيقات التاريخية وجتميع الوثائق.
الكتاب:مو�صوليني وامل�صلمون.. �صفحات 

من تاريخ الفا�صية واالإ�صالم.
تاأليف: جانكارلو مازوكا و جامناركو وال�س.
)ميالنو(  موندادوري  من�صورات  النا�ر: 

'باللغة االإيطالية'.
�صنة الن�ر: 2020.

عدد ال�صفحات: 241 �س.

فقد  اإيطاليا،  يف  املتنفذة  التقليدية  ال�شيا�شية  والقيادات  الفا�شية  احلركة  ت�شوياتبني  ثمرَة   ،1922 ال�شلطة،عام  كر�شي  مو�شوليني  بنيتو  الفا�شي  الزعيم  اعتالء  جاء 
العهد،اعترب  ذلك  يف  اإيطاليا  اجتاحت  التي  الفا�شية  الظاهرة  تف�شري  1925.ويف  عام  نهاية  حتى  املعامل  بارزة  مو�شوليني  يقوده  �شيا�شي  لنظام  االئتالف  �شمات  كانت 
ِفليت�شيالفا�شيَة تعبريا عن تطّلعات جارفةلـ"فئات اجتماعية متو�شطة" و"�شرائح بورجوازية �شغرية"على االأغلب،والتي ا�شتمّر �شعودها اإىل حني ت�شّكل  �شودي  املوؤرُخريننْ
طبقة اجتماعيةوقوة جديدة يف املجتمع. ومواكبة لذلك التطّور�شعت الفا�شية كحركة، لو�شع يدها على االأو�شاع اجلديدة.ومن هذا الباب ميكن اعتبار الفا�شية حركة 

ثورية ارتبطت بحراك جماهريي داخل ن�شيج املجتمع وحتوالته، ا�شتطاعت اال�شتيالء على الدولة وتوجيهها.

بقلم/ عزالّدين عناية
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 اأ�شباب االإ�شابة مبر�س روؤية النفق الب�شري .. منهم 
ال�شكتة الدماغية وال�شداع 

 متالزمة االأكل الليلي.. 
ملاذا ت�شتيقظ من النوم 

لتناول الطعام 

امل�صادات احليوية يو�صفها  
العديد من االأطباء لعالج 
العدوى البكتريية لكن 
مع تكرارها عدة مرات 
خا�صة لالأطفال ت�صبب 

لهم عواقب وخيمة، 
حيث وجد الباحثون 
خالل درا�صة علمية 

حديثة اأن االأطفال 
الذين يتلقون 

و�صفات م�صادات 
حيوية متعددة 

يف وقت 
مبكر من 

العمر عر�صة 
لل�صمنة، وفقًا 

للموقع 
الطبى 

.”HealthDayNews“ االأمريكى
ويف اإحدى الدرا�صات، وجد الباحثون 

اأن االأطفال الذين تبلغ اأعمارهم 4 
اأعوام والذين تلقوا اأكر من 9 و�صفات 

للم�صادات احليوية يف حياتهم كانوا اأكر 
عر�صة لل�صمنة مبقدار ال�صعف مقارنة 

باأقرانهم الذين ال يتعر�صون للم�صادات 
احليوية.

ووجدت الدرا�صة الثانية منطا مماثال، ومع 
ذلك ، اختفى ارتباط ال�صمنة بامل�صادات 

احليوية عندما قارن الباحثون االأ�صقاء 
ببع�صهم البع�س - مما ي�صري اإىل اأن 

بع�س العوامل االأخرى داخل العائالت 
قد تف�ر النتيجة بداًل من ذلك.

يف الوقت احلايل ، قال اخلراء ، اإنه 
من غري الوا�صح ما اإذا كان ا�صتخدام 

امل�صادات احليوية يوؤثر ب�صكل مبا�ر 
على وزن االأطفال.لكن الدرا�صات توؤكد 

احلاجة ال�صتخدام امل�صادات احليوية 
بحكمة اأكر، بدال من و�صفها مراراً 

وتكراراً.
ب�صكل عام ، مييل االأطفال الذين تلقوا 
اأربعة اأو اأكر من و�صفات امل�صادات 

احليوية اإىل زيادة وزنهم عن اأولئك 
الذين لديهم و�صفات طبية اأقل.
وكان االأطفال الذين ال يقل عدد 

جرعاتهم عن 10 و�صفات طبية اأكر 
عر�صة لالإ�صابة بال�صمنة بن�صبة 2.4 

مرة مقارنة باالأطفال الذين لي�س لديهم 
و�صفات طبية.

وقال الدكتور كامريون جرانت كبري 
الباحثني »هناك اأمرا�س يف مرحلة 

الطفولة املبكرة يجب اإعطاء امل�صادات 
احليوية لها، ومع ذلك ، هناك عدد من 

االأمرا�س ال تعطى له امل�صادات احليوية 
، ولكنها تو�صف يف بع�س االأحيان.«

واأكد الباحثون اأن الرد ال�صائع هو مثال 
واحد، حيث اأن نزالت الرد ت�صببها 

الفريو�صات ، وامل�صادات احليوية التي 
تقتل البكترييا عدمية الفائدة �صدها.

 اجلوع �صعور طبيعى وقوى، لكن اأج�صامنا 
الوقت  يكون  متى  ع��ام  ب�صكل  تعرف 
النوم،  وقت  يكون  ومتى  الطعام  لتناول 
اجلوع  يبلغ  االأ�صخا�س  ملعظم  بالن�صبة 
اأدن��ى  وه��و  امل�صاء  فى  ال��ذروة  وال�صهية 
فى  �صىء  واأول  الليل  طوال  له  م�صتوى 
ت�صتيقظ  نف�صك  وجدت  اإذا  لكن  ال�صباح، 
اآالم  اأو فى ال�صباح مع  الليل  فى منت�صف 
ال  ج�صمك  اأن  املحتمل  فمن  اجل��وع،  من 

يح�صل على ما يحتاج اإليه.
هناك   healthline ملوقع  لتقرير  ووفقا 
اإىل  ت��وؤدى  قد  التى  االأ�صباب  من  العديد 
ميكنك  لكن  الليل،  فى  باجلوع  ال�صعور 
طفيفة  تغيريات  مع  معظمها  مع  التعامل 
الزمنى،  اجل��دول  اأو  الغذائى  نظامك  فى 
التعرف  ميكن  التاىل  التقرير  خالل  ومن 
اجلوع  من  ت�صتيقظ  قد  ملاذا  اأ�صباب  على 
هذه  من  للتخل�س  به  القيام  ميكنك  وما 

احلالة.
ملاذا اأ�صتيقظ جائعا؟

احلرارية  ال�صعرات  يحرق  ج�صمك  يزال  ال 
حالة  لديك  تكن  مل  ما  لكن  نومك،  اأثناء 
طبية تتطلب عالًجا، فلن تكون معدتك فى 

حالة هياج ليال.
جتعلك  التى  االأ�صباب  من  العديد  هناك 
فى  اأو  الليل  فى  باحليوية  مفعم  ت�صتيقظ 
االأمر  يتعلق  االأحيان،  اأغلب  فى  ال�صباح 
من  وغريها  االأدوي���ة  لكن  احلياة،  بنمط 
فى  ال�صبب  هى  تكون  اأن  ميكن  احل��االت 

ذلك.
االإفراط فى الطعام قبل النوم

ا�صتهالك االأطعمة خا�صة تلك التى حتتوى 
قبل  وال�صكر  الن�صا  من  عالية  ن�صبة  على 
ن�صبة  فى  ارتفاع  اإىل  يوؤدى  مبا�رة  النوم 
البنكريا�س  يطلق  ثم  ال��دم  فى  ال�صكر 
يخر  وال��ذى  االأن�صولني،  يدعى  هرموًنا 
الدم  فى  ال�صكر  ن�صبة  بامت�صا�س  خالياك 
فى  ال�صكر  م�صتويات  انخفا�س  ي�صبب  ما 

الدم، ويوؤدى اإىل ال�صعور اجلوع.
الطعام  تناول  اأن  الدرا�صات  واأظ��ه��رت 
فى  باالأكل  مقارنة  اإ�صباًعا  اأقل  الليل  فى 
وجبة  بتناول  العلماء  ويو�صى  ال�صباح، 
200 �صعر حرارى  خفيفة �صغرية تقل عن 
املثال  النوم مبا�رة، على �صبيل  قبل وقت 
النوم  قبل  بالروتني  غنًيا  م�روًبا  تناول 
االأي�س  عملية  ويح�صن  جوعك  ير�صى 

فى ال�صباح.
قلة النوم

النوم  من  كاف  ق�صط  على  احل�صول  عدم 
يرتبط ب�صوء التحكم فى �صكر الدم، حتى 
على  توؤثر  اأن  ميكن  ن��وم  بال  ليال  ب�صع 
قلة  ربط  ومت  الدم،  فى  ال�صكر  م�صتويات 
اأعلى من هرمون اجلريلني  النوم مب�صتويات 
وهو هرمون يتم اإنتاجه فى القناة اله�صمية 

عندما تكون املعدة فارغة.
)PMS( متالزمة ما قبل احلي�س

وال�صلوك  ال�صحة  على  توؤثر  حالة  وهى 
الدورة  بدء  قبل  يكون  ما  وعادة  اجل�صدى، 
ال�صهرية، يعتقد اأنه ناجم عن التغريات فى 

م�صتويات الهرمونات.
الرغبة ال�صديدة فى تناول الطعام ، خا�صة 
هى  ال�صكرية،  اخلفيفة  للوجبات  بالن�صبة 
اأحد االأعرا�س ال�صائعة، اإىل جانب االنتفاخ، 
الحظت  اإذا  النوم،  فى  التغريات  اإعياء، 
جائًعا فى  ا�صتيقظت  اأو  ال�صهية  تغيرياً فى 
الليل قبل الدورة ال�صهرية، فقد يكون ذلك 

ب�صبب احلي�س.
 تناول بع�س االأدوية

من  تزيد  االأدوي��ة  بع�س  اأن  املعروف  من 
ت�صتيقظ  جتعلك  اأن  ميكن  والتى  �صهيتك، 

مع اإح�صا�س كبري باجلوع وت�صمل هذه:
م�صادات  االكتئاب،  م�صادات  بع�س 
ال�صداع  اأدوي��ة  من�صطات،  الهي�صتامني، 
مثل   ، ال�صكري  اأدوي��ة  بع�س  الن�صفي، 

االأن�صولني، م�صادات الذهان
ال�صغط الع�صبى

التوتر مرتبط بالرغبة ال�صديدة فى الغذاء، 
مع ارتفاع م�صتويات التوتر، يطلق ج�صمك 
ما  الكورتيزول،  مثل  معينة،  هرمونات 
الدم  جمرى  فى  ال�صكر  اإطالق  اإىل  يوؤدى 

للح�صول على طاقة �ريعة.
وتعد متارين اليوغا والتاأمل والتنف�س طرًقا 
رائعة لتقليل التوتر وارتفاع ن�صبة ال�صكر 

فى الدم بعد الوجبة.
االإجهاد البدنى

طفرات  فى  التحكم  فى  ي�صاعد  التمرين 
م�صتويات  تنخف�س  ال��دم،  فى  ال�صكر 
ع�صالتك  متت�س  حيث  ال��دم  فى  ال�صكر 
متار�س  كنت  اإذا  لكن  ال��دم،  من  ال�صكر 
فى  مكثف  ب�صكل  الريا�صية  التمارين 
فى  ال�صكر  م�صتويات  اأن  جتد  فقد  الليل، 
ج�صمك  جتعل  ال  درجة  اإىل  تنخف�س  الدم 

م�صبًعا طوال الليل.
من  يكفى  ما  على  حت�صل  اأنك  من  تاأكد 
تناول  فى  تفكر  اأو  الع�صاء  لتناول  الطعام 
التمرين  بعد  بالروتني  غنية  خفيفة  وجبة 
التمارين  متار�س  ع��ادة  كنت  اإذا  ال�صاق، 
الفرا�س  اإىل  وتذهب  الليل  يف  الريا�صية 
متاأخراً ، فقد ترغب يف تقريب وقت الع�صاء 
وقت  من  جًدا  قريًبا  لي�س  ولكن  املعتاد  

نومك.
بعد  املاء  من  املزيد  �رب  ا  اأي�صً اجليد  من 

التمرين لتجنب اجلفاف.
)NES( متالزمة االأكل الليلى

فقدان  ي�صبب  االأك��ل  فى  ا�صطراب  هو 
تناول  اإىل  وي��وؤدى  ال�صباح،  فى  ال�صهية 
وال  النوم،  و�صعوبة  الليل،  فى  الطعام 
االأكل  متالزمة  اأ�صباب  عن  الكثري  ُيعرف 
الليلى، لكن العلماء يتوقعون اأن لها عالقة 
مب�صتويات امليالتونني املنخف�صة فى الليل.

احلالة  بهذه  امل�صابون  االأ�صخا�س  ويعانى 
مثبط  وهو  املنخف�س،  الليبتني  هرمون  من 
من  وغريها  جل�صمك،  الطبيعى  ال�صهية 
لل�صغط  اال�صتجابة  نظام  فى  امل�صكالت 

النف�صى فى اجل�صم.
احلمل

تزداد  �صهيتهم  اأن  الن�صاء  من  الكثري  جتد 
خالل فرتة احلمل.

 م�صاكل الروؤية كثرية ومتعدده 
اأ�صهرها طول وق�ر النظر، ولكن 

هناك حاالت اأخرى توؤثرعلى 
دقه الروؤية حيث يحدث فقدان 

الب�راملحيطي )PVL( عندما ال 
يتمكن ال�صخ�س من روؤية االأ�صياء 

ما مل تكن اأمامه مبا�رة.هذا هو 
املعروف اأي�صا با�صم روؤية النفق، 

ميكن اأن يوؤدي فقدان الروؤية اجلانبية 
اإىل خلق عقبات يف حياة ال�صخ�س  

اليومية .
 healthline ووفقا لتقرير ملوقع
من املهم ال�صعي للح�صول على 

العالج لهذه احلاله على الفور، الأنه 
من امل�صتحيل يف كثري من االأحيان 

ا�صتعادة الروؤية املفقودة، البحث 
عن عالج مبكر قد ي�صاعد يف منع 

املزيد من فقدان الب�ر.
اأ�صباب االإ�صابة بروؤية النفق

قد تكون العديد من الظروف 
ال�صحية الكامنة �صبب االإ�صابة 

بهذه احلاله من فقدان الروؤية  
ال�صداع الن�صفي ي�صبب هذه 

احلاله موؤقًتا ، يف حني هناك عدد 
من الظروف االأخرى التى تزيد من 
خطر االإ�صابة بروؤية النفق ب�صكل 

دائم.
ت�صمل بع�س اال�صباب االخرى:

الزرق
ت�صبب هذه احلالة �صغًطا يف العني 

ب�صبب تراكم ال�صوائل وتوؤثر ب�صكل 

مبا�ر على الروؤية املحيطية. اإذا 
تركت دون عالج ، ميكن اأن توؤثر 
على الع�صب الب�ري وت�صبب 

العمى الذي ال رجعة فيه.
التهاب ال�صبكية ال�صباغي

�صتوؤدي هذه احلالة املوروثة تدريجيًا 
اإىل فقدان الروؤية املحيطية او روؤية 

النفق  وكذلك توؤثر على الروؤية 
الليلية وحتى الروؤية املركزية مع 

تدهور �صبكية العني ،ال يوجد عالج 
لهذه احلالة النادرة .

عتمة
يف حالة تلف �صبكية العني لدى 

املري�س، فقد ي�صاب بنقطة 
عمياء يف روؤيته، واملعروفة با�صم 
االإ�صكتومة. ميكن اأن يحدث هذا 

ب�صبب اجللوكوما وااللتهابات 
واأمرا�س العني االأخرى مثل 

ال�صمور البقعي.
الدماغية ال�صكتة 

ميكن اأن ت�صبب ال�صكتة الدماغية 
فقدان الروؤية على جانب واحد 

من كل عني ب�صكل دائم، وذلك 
الأن ال�صكتة الدماغية تدمر جانبا 
من الدماغ، هذا نوع ع�صبي من 
فقدان الب�ر ، حيث ال تزال عني 

املري�س  يف حالة جيدة ، لكن عقله 
ال ي�صتطيع معاجلة ما يراه. قد 

ا اإىل  توؤدي ال�صكتة الدماغية اأي�صً
االإ�صابة ب�صكتوما« العتامه«.

اعتالل ال�صبكية ال�صكري
حتدث هذه احلالة اإذا كان ال�صخ�س  
م�صاًبا بال�صكري ويعاين من تلف 

�صبكية العني الناجم عن ارتفاع 
ن�صبة ال�صكر يف الدم الذي ي�صعل 
اأو يقيد االأوعية الدموية يف العني.

�صداع ن�صفي
ال�صداع الن�صفي هو نوع من 

ال�صداع ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تغيريات يف الروؤية، ووفقا للعديد 
من االح�صائيات فاأن 25 اإىل 30 

% من امل�صابني بال�صداع الن�صفي 
يعانون من تغريات ب�رية اأثناء 

ال�صداع الن�صفي.

 درا�شة حتذر: امل�شادات احليوية ت�شبب 
ال�شمنة يف مرحلة الطفولة  مجتمــــع
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الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 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
حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب 

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

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  اإلعــالم 

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  الــدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  كراهية  أو  تضليل  أو  حتريض  دون  والشعوب،  الدول 

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر

التعريف:مدينة اأندل�شية ذكرها ال�شعراء العرب،يجتازهاالوادي الكبري   
؟ ملعرفة اجلواب .  عليكم بت�شطيب الكلمات

خبز-املنزل-اأف�شل-خبز-كما-تعامل-اأوالدك-يعاملونك-من 
يزرع-ال�شوك-ال يح�شد-به-العنب-منرية-النهج-جريدة-

�شالح-خرية-زهر-رقم-دل-جم.

1بطلة كأس العامل لكرة القدم 2006 
o نصف طعام

 o سئم o 2طري طويل األرجل واملنقار
لتفسري املعىن واالستطراد.

3جمموعات من األوامر للكمبيوتر 
لعمل شيء ما o متالزمة االلتهاب 

التنفسي احلاد.
4قرب o حيث يلتقي امللتقون.

 o 5جمموعة طقوس وتقاليد حلدث ما
احد الوالدين

6أخطأ o قدح وذم شعرا o سأم وضيق 
من بطء مرور الوقت.

7للنداء o عكس منغلق
8السنة النار الشديدة o متشاهبات
9نصف خروج o توقف لعمل شيء 

جانيب أثناء القيام برحلة أساسية.
10بطلة كأس العامل لكرة القدم 

o 1998 استجد وأظهر لونا جديدا.

أفقــــــــــــــــــي

1بطلة كأس العامل لكرة القدم 1994.
2يقطع باألسنان وخاصة اللحم o مدينة باكستانية.

3أشياء غري مفهومة أو صعبة الفهم o يصيبه اجلنون.
4فعل أمر يقال عند الصالة o خوف مرضي

5ارتفع وعال.
6حبر o فجوات بالغة الصغر يف اجلسم أو ورق 

النبات.
7عكس احلرب o من ينعق.

8نصف نبات o ما يوضع على األثاث حلمايته أو 
لزينته فتفرش عليه.

9العب لييب يف نادي الشباب السعودي.
10العب وفاق سطيف اجلزائري

عمــــــــــــــودي 
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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        اأتى الجتماع الأخري لدول اجلوار الليبي 
باجلزائر بحر الأ�سبوع الفارط،  كمح�سلة 

للم�ساورات واللقاءات التي جاءت بعد موؤمتر 
برلني الأخري الذي ح�سرته اجلزائر بقوة، 

تاأكيدا على مت�سكها مببادئها الثابتة والرا�سخة 
ورف�سها لأي تدخل اأجنبي يف الأزمة الليبية، 

بطبيعة احلال، كانت اجلزائر تتخذ املواقف 
احليادية اإميانا وعقيدة را�سخة منها بعدم 

التدخل يف �سوؤون الدول الداخلية.
       واإذا كانت الأزمة الليبية ل تزال تلقي بظاللها 
على ال�ساحة ال�سيا�سية الدولية، نظرا لتداعياتها 

املتعددة وما ميكن اأن تفرزه من خمرجات توؤثر 
على املنطقة املغاربية وحو�ص البحر الأبي�ص 

املتو�سط �سواء من حيث اإعادة تفريخ الإرهاب اأو 
اإنزال  قواه وخالياه النا�سطة من �سوريا اإىل ليبيا، 

وما ميكن اأن يرتتب عليه.
       اإذ ت�سري املعلومات ال�ستخباراتية والإعالمية 

اإىل انتقال اأكرث من األفي مقاتل من �سوريا اإىل 
ليبيا، وما خفي اأعظم، كما اأن الأدلة وا�سحة 

على وجود ف�سائل متناحرة بني اجلي�ص الليبي 
التابع خلليفة حفرت من جهة بدعم ـ ح�سب ما 

اأكدته بع�ص امل�سادرـ من م�سر والإمارات وفرن�سا، 
وكذا توغل رو�سي، ومن جهة ثانية، ا�ستنجاد 

قوات حكومة ال�سراج برتكيا موؤخرا، مما �سيوؤدي 
اإىل ا�ستعال اأتون حرب طويلة املدى لن تف�سي 

اإىل رابح حمتمل �سمن معادلة �سفرية، ذلك اأن 
خليفة حفرت يوؤكد على عزمه دخول العا�سمة 
الليبية طرابل�ص  رغم توقيعه اتفاقية الهدنة  
اله�ّسة املوؤقتة، اإ�سافة اإىل بع�ص املوؤ�سرات التي 

ميكن اأن ن�ست�سف منها اإ�سراره على دخول 
طرابل�ص رغم  حتذير الرئي�ص اجلزائري عبد 

املجيد تبون باأن طرابل�ص خط اأحمر وهو 
ت�سريح ياأخذ طابع اجلدية دون ريب.

      اإن تدخل بع�ص القوى وتناحر قوى اأخرى 
ياأتي لأهداف جيوـ ا�سرتاتيجية ل تخفى على 

قيادة اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الذي عّزز 
من قواته على طول ال�سريط احلدودي حت�سبا 

لنتقال فلول الإرهاب والتهريب، وما ميكن 
اأن تخلقه حالة الفو�سى داخل ليبيا واإمكانية 

ا�ستهداف اجلزائر كما حدث يف �سيناريو حادثة 
ميوت  باأل  را�سخة  عقيدة  مع  " تيقنتورين" ، 

جندي اأو ت�سيل قطرة دم للجي�ص اجلزائري 
خارج حدود اجلزائر.

     اإل اأنه، دون ريب، باإمكان الليبيني من خالل 
م�ساركة اأعيان القبائل الليبية الكربى مب�ساع 

حميدة جتنيب ليبيا تدخل قوى دولية، كما 
�سيجنبها تق�سيم ليبيا كغنيمة حرب بني القوى 

املت�سارعة، وميكن ذلك مب�ساهمة جزائرية، 
كما فعلت من قبل يف حل العديد من اخلالفات 

والنزاعات الدولية والإفريقية اعتمادا على هذه 
املقاربة اجلزائرية البحتة.

      ما اأكده الجتماع الأخري لدول جلنة دول 
اجلوار الليبي ب�سرورة عدم التدخل الأجنبي، 

حتى ل يعيد التاريخ نف�سه وتطرح اأطماع الدول 
الأخرى كما حدث يف موؤمتر برلني 1878، ومن 

ثّم فاإّن احلل �سيكون حتما بيد الليبيني من خالل 
تغليب لغة احلوار وم�ساهمة الفواعل الداخلية 

دون اللجوء اإىل التدخل الأجنبي وال�ستعانة 
بالقوى اخلارجية اأو املتاجرة بهذه الأزمة يف 
املحافل الدولية، ولعّل ما اأ�سفرت عنه جتربة 

الأزمة ال�سورية لي�ست ببعيدة علينا.

بقلم: بيزيد يو�شف

على م�شــــــارف اأتــون 
احلرب يف ليبيـــا

العمود  واعوجاج  ت�شوه  حاالت   6833
الفقري ب�شبب املحافظ وطاوالت املدار�س

داء ال�سكري يتف�ّسى و�سط املتمدر�سني بالأطوار التعليمية الثالثة

لــــوؤي .ي
----------------------

الوقاية  م�سلحة  رئي�ص  واأو�ــســح 
توارا�ص"  اآيت  "بوجمعة  الدكتور 
اأنه مت ت�سجيل 845 اإ�سابة جديدة 
بداء ال�سكري اكت�سفت لدى اأطفال 
فحو�سات  اإجراء  بعد  متمدر�سني، 
خالل  املدر�سية  بال�سحة  خا�سة 
الدرا�سي  املو�سم  من  الأول  الف�سل 
عن  الك�سف  �سملت  التي  اجلــاري 
يقارب  ما  اأي  تلميذا   376.50 زهاء 
الإجــمــايل  الــعــدد  مــن  باملائة   50
للقطاع  التابعة  املدار�ص  لتالميذ 

العمومي. 
عرب  بهم  التكفل  مت  اأنــه  مــربزا 
ال�سكري  ودور  ال�سحية  الأقطاب 
تلقينهم  يتم  بالعا�سمة،حيث 
وكيفية  ال�سحية  التغذية  قواعد 
التعاي�ص مع داء ال�سكري.من جهة 
الك�سف  اأن  اإىل  امل�سدر  اأ�سار  اأخرى 
الك�سف  وحـــدات  بــه  قامت  ــذي  ال
الطبي و املتابعة يف الو�سط املدر�سي 
على م�ستوى الأق�سام امل�ستهدفة، و 
ال�سنوات  و  التح�سريي  الطور  هي 
من  الــرابــعــة  و  الثانية  و  الأوىل 
من  الثانية  و  البــتــدائــي  الــطــور 
ثانوي  الأوىل  و  املتو�سط  الــطــور 
يعانون  تلميذا   27.265 اأح�سى 
 8.562 و  الــبــ�ــســر،  يف  �سعف  ــن  م
 6833 و  وربو  ح�سا�سية  من  تلميذا 
على  واعــوجــاج  ت�سوهات  حــالــة 
والعمود  الع�سلي  اجلهاز  م�ستوى 
اجلــلــو�ــص،  �ــســوء  ب�سبب  الــفــقــري 
تالئم  ل  الـــطـــاولت  اأن  مـــوؤكـــدا 
وهي  للتلميذ  اجل�سدية  البنية 
نف�ص  لنموه.وذكر  منا�سبة  غري 
نف�ص  ـــالل  خ مت  اأنــــه  املـــ�ـــســـوؤول 
العقلية  ال�سحة  جمال  ويف  الفرتة 
مبا  تالميذ   11.810 عن  الك�سف 
اإنــاثــا   5211 و  ذكـــورا   6699 فيها 
من  طاقم  طــرف  من  فح�سهم  مت 
التابعني   النف�سانيني  الأطــبــاء 
اأيــن  املــدر�ــســي،  الك�سف  لــوحــدات 
 5812 معاناة  عــن  الك�سف  اأظــهــر 
تــلــمــيــذا مــن �ــســعــوبــات تــربــويــة 
تلميذا   1230 كــذا  و  وتعليمية 

�سلوكية  ا�سطرابات  مــن  يعانون 
3200 تلميذ يعانون من  اإىل جانب 
1230 تلميذا  �سعوبات يف النطق و 
ـــاف  ـــس ـــالاإرادي.واأ� مــن الــتــبــول ال
بعد  النف�ساين  الطبيب  اأن  امل�سدر 
املعنيني  التالميذ  على  الك�سف 
�سلوكية  ا�سطرابات  �سجلوا  الذين 
طرف  مــن  ر�سدها  يتم  ونف�سية 
يقوم  باملدر�سة،  الرتبوي  الطاقم 
ا�ستع�ساء  حالة  يف  بتوجيههم، 
الأمرا�ص  طبيب  على  الت�سخي�ص، 
ــل والــتــكــفــل  ــدخ ــت ــل ــة ل ــي ــل ــق ــع ال
املدر�سة  مع  بالتن�سيق  باحلالت 
هذه  اأ�سباب  اأغلب  لأن  والأولياء، 
للتالميذ  النف�سية  ال�سطرابات 
املدر�سي  الت�سرب  اإىل  تــوؤدي  التي 
مرتبطة بالطالق والعنف الأ�سري 
بني  التن�سيق  �ــســرورة  اإىل  داعيا 

الرتبية  وهي  الثالث،  القطاعات 
ــيــة  الــداخــل ووزارة  ــة  ــي ــن ــوط ال
العقلية  بال�سحة  للتكفل  وال�سحة 
يف الو�سط املدر�سي.ويف هذا الإطار 
اإىل  توارا�ص"  "اآيت  الدكتور  ،اأ�سار 
قيام مديرية ال�سحة رفقة اأع�ساء 
خالل  البلدية  النظافة  مكاتب 
الدرا�سي  املو�سم  من  الأول  الف�سل 
 1490 لـ  تفتي�ص  بزيارات  احلايل، 
مطعما  و296  تــربــويــة  موؤ�س�سة 
ملراقبة  اجلزائر  بولية  مدر�سيا 
النظافة،  معايري  احـــرتام  ــدى  م
نقائ�ص  ت�سجيل  مت  ــه  اأن مو�سحا 
م�ستوى  عــلــى  خــا�ــســة  و�سلبيات 
ت�سرّيها  التي  البتدائية  املدار�ص 
نظافة  يخ�ص  ما  �سيما  ل  البلدياتاأ 
وانعدام  املياه  ونق�ص  املياه  دورات 
لفتا  املالئمة  الب�سرية  �سروط 

�سوى  مــعــاجلــة  تــتــم  مل  اأنـــه  اإىل 
مت  ــني  ح يف  مــنــهــا،  قليلة  ن�سبة 
م�سوؤويل  اإىل  تعليمات  توجيه 
و  لتنظيف  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
حلماية  الف�ساءات  ــذه  ه تعقيم 
التالميذ من اأية اأمرا�ص متنقلة اأو 
وحدات  اأن  امل�سدر  معدية.واأبرز 
اجلزائر  بولية  واملتابعة  الك�سف 
يف  ت�ساهم  ـــدة،  وح  96 ــا  ــدده وع
ال�سحية  الوقاية  اإجراءات  تعزيز 
على  الأمرا�ص  عن  املبكر  والك�سف 
م�ستوى مدار�ص الولية، بالتن�سيق 
يتم  حيث  الرتبية  مديرية  مــع 
حالة  لكل  �سحي  دفرت  تخ�سي�ص 
مت ت�سخي�سها مبر�ص مزمن ملتابعة 
عرب  للتلميذ،  ال�سحية  الو�سعية 
تفاديا  التعليمية  الأطوار  خمتلف 

لتعقيدات �سحية لحقا .
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اجلي�س يحجز قنطارين 
من الكيف بب�شار

اأمن عني الدفلى يكرم الطفل �شاعد اأن�س عبد الرحمان حافظ كتاب اهلل

اأمن غرداية يطلق حملة تطهري وا�شعة للق�شاء على الباعة الفو�شويني

اأم�ص،  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة  �سبطت 
دورية  اإثــر  وذلــك  كيلوغرامات،  و7  قنطارين 
احلدودية،  ونيف  بني  مبنطقة  وتفتي�ص  بحث 
بولية ب�سار/ن.ع.3، ح�سب بيان لوزارة الدفاع 

الوطني، اأم�ص ال�سبت.
ق/و

ا�ستقبلت  ت�سجيعية،  لفتة  يف 
الدفلى  بــعــني  الــ�ــســرطــة  م�سالح 
عبد  اأن�ص  �ساعد  النابغة  الطفل 
ــن الــعــمــر 08  ــان الــبــالــغ م ــم ــرح ال
و  العام  الــراأي  ــار  اآث الــذي  �سنوات، 
نظري  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
الكرمي  الــقــراآن  حفظ  مــن  متكنه 

كامال و ال�سحيحني م�سلم و بخاري، 
من  بــالــرغــم  ال�سمع  طــريــق  ــن  ع

ا�سابته مبر�ص طيف التوحد.
املبادرة متت على م�ستوى مقر الأمن 
الولئي، اين مت تكرمي الطفل ان�ص 
�ساعد بعد ا�ستقباله مبكتب رئي�ص 
اأمن الولية بح�سور والده ال�سرطي 

التابع لأمن ولية عني الدفلى، اإىل 
جانب روؤ�ساء امل�سالح، ليقوم بعدها 
بزيارة خمتلف املكاتب ال�سرطية و 

التعرف عن قرب مبهامها.
هذه الزيارة التي لقت ا�ستح�سانه 
عرفت  وجهه،  يف  البهجة  ر�سمت  و 
ــل قـــوات  ــب جتـــاوبـــا كـــبـــريا مـــن ق

ال�سرطة مع ذات الطفل، معتربينها 
دفعة معنوية لوالده و زمالئهم يف 
ت�سجيع  اجــل  من  حافزا  و  املهنة، 
املجالت،  �ستى  يف  للربوز  اأبنائهم 
مبا يف ذلك حفظ القراآن الكرمي.           

      
خمتار برادع

ــغــالت  بــاإنــ�ــس الــتــكــفــل  ـــــار  اإط يف 
املواطنني، و اإثر عديد ال�سكاوي من 
املجتمع  فعاليات  و  املواطنني  طرف 
املـــــدين، نــظــمــت مــ�ــســالــح الأمـــن 
احل�سري الأول باأمن ولية غرداية 
بالتن�سيق مع فرقة �سرطة العمران 
وا�سعة  حملة  البيئة  حــمــايــة  و 
الفو�سويون  الباعة  على  للق�ساء 
و  اخل�سر  بيع  �ساحنات  اأ�ــســحــاب 
ن�ساطهم  يزاولون  الذين  الفواكه   
بــدون  و  منتظمة  غــري  بطريقة 
رخ�سة من ال�سلطات املوؤهلة قانونا، 

اإزعــــاج  يف  الت�سبب  ــن  ع نــاهــيــك 
و  العام  الطريق  املواطنني و عرقلة 
كذا امل�سا�ص بالبيئة و ال�سحة العامة 

للمواطنني.
امل�سالح  ذات  نفذتها  التي  العملية 
بناء  ــاءت  ج الأ�ــســبــوع،  هــذا  طيلة 
مت  الــذي  الإ�ستياء  و  التذمر  على 
و  املــواطــنــني  طـــرف  ــن  م ت�سجيله 
خا�سة  املـــدين،  املجتمع  فعاليات 
على م�ستوى حي كركورة و ال�سوارع 
بع�ص  ت�سرف  مــن  لــه،  املتاخمة 
اأ�سحاب  كذا  و  الفو�سويون  الباعة 

الفواكه،  و  اخل�سر  بيع  �ساحنات 
الطريق  و  الأر�سفة  احتالل  عرب 
العام، الأمر الذي يت�سبب يف تعطيل 
الإ�سرار  على  عالوة  املرور،  حركة 
جراء  املواطنني  �سحة  و  بالبيئة 

ترك الف�سالت و النفايات.
م�سالح  ــدت  ــن ج ـــك  ذل اإثــــر  عــلــى 
الأول  احل�سري  بــالأمــن  ال�سرطة 
مع  بالتن�سيق  ــذا  ه و  عنا�سرها، 
عنا�سر فرقة �سرطة حماية البيئة 
الإخت�سا�ص  �ساحبة  العمران،  و 
الق�سايا،  هــاتــه  مثل  يف  الــنــوعــي 

يــومــيــا،  حــ�ــســورهــا  �سجلت  حــيــث 
بنف�ص املكان الذي ي�سهد مثل هاته 
الت�سرفات، و الذي كان حمل عديد 
لتقوم  املواطنني،  قبل  من  ال�سكاوى 
احلي،  لــذات  تامة  تطهري  بعملية 
متوا�سلة  العملية  تكون  اأن  على 
ملراقبة و تنظيم خمتلف الن�ساطات 
التجارية مبختلف الأحياء املجاورة 
و هذا بالتن�سيق مع امل�سالح املحلية 

املعنية.

 بن عامر.ع



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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