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قطاع الت�سغيل ي�سرع يف ت�سوية 
و�سعية املتعاقدين بالوادي

هالك عائلة جزائرية من 5 
اأفراد يف حادث مرور بتون�س

قي�س �سعيد يف اجلزائــر 
الأ�سبـــــــوع املقبــل

ت�سكيل فريـــق عمل 
م�سرتك للوقــــوف عند 
جتاوزات وكالت �سياحية

مر�سوم تنفيذي 
يحدد قائمة املوؤثرات 

العقلية املرخ�ســة 
بو�سفات طبيــة

باإدماجهم 
يف منا�سب 
عمـــــــــل 

دائمـــة

الوزارة ت�ستعني بالأمم املتحدة لجناز 
اإ�سرتاتيجية للت�سويق للوجهة اجلزائرية

الفراغ القانوين ت�سّبب يف �سجن �سيادلة  
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من قبل املجموعة القليميـــــــــــة 
للدرك الوطنـــــــــــي 

الدرك يطلق حملـــــــة 
للتح�سي�س مبخاطر حوادث 

املرور بالوليـــــــــة

امل�ستفيدون من 220 
وحدة �سكنية اجتماعية 

باميه ون�سة يحتجون

اجناز 2000 �سكن عمومي 
اإيجاري و2440 �سكنــــــــا 
اجتماعيا و1022 �سكنا ريفيا

احلليب  لكي�س  دج    60
يف الظروف العاديـــــة  

بالوليـــــــــــــــــــة

عجلة حافلة نقـــــــــــــل 
امل�سافرين تده�س امراأة 

مدوار يك�سف اأجور لعبي
دوري املحرتفيـــــــن !

الــــــوادي

مترنا�ست

اأدرار

ورقلة

ريا�سة

�س 13

�س 07

�س 07

�س 06

�س 06

�س 06

على  فو�سوية" تنت�سر  "اأ�سواق 
�سفاف 571 �سوقا جواريا مغلقـا

03

ب�سبب التوزيع غري العادل للمحالت اأو ل�سوء اختيار مكانها   

الر�سميــــــــة اجلريـــدة  من  الأخيـــــر  العدد 

انهـاء مهــام 63 نائبـا عامـا 
ورئيـ�س جملــ�س ق�سائـــــــي 

و08 روؤ�ساء حماكم اإدارية
05
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 هذا الطريق يقطعه 
تالميذ املدر�سة 
البتدائية بحي 

خمتي�س عبد القادر 
مبوزاية  بالبليدة، 

لالحتاق مبقاعد 
الدرا�سة كل يوم... 

العثور على دلفني من احلجم 
الكبري ب�ساطئ اأزفون بتيزي وزو

تقول نظرية غريبة ومثرية للحرية، 
أعدهتا جمموعة من علماء الفيزياء، 

إن الوقت “ليس حقيقيا”، وهو 
“بناء” إنساين للمساعدة على 

التفريق بني الزمن احلايل و إدراكنا 
للماضي.و كشف اخلرباء أن معظم 

الناس ال يفكرون حىت يف مفهوم 
الوقت، وال يوجد يف قوانني الفيزياء 

ما يشري إىل أنه جيب أن يتحرك 
يف االجتاه، الذي نعرفه. وميكن القول، إن 

قوانني الفيزياء متماثلة يف النهاية، ما يعين أن الوقت قد يتحرك بسهولة يف اجتاه معاكس، كما 
حيدث األمر يف االجتاه املعروف حاليا.ويف الواقع، يقول بعض امللتزمني بنظرية “األزمة الكبرية”، إن 
الوقت سيتحرك إىل الوراء عندما يتوقف الكون عن التوسع، و يبدأ يف التراجع. ودفع هذا اللغز حول 

تفسري حركة الوقت، العلماء إىل التساؤل عن السبب. و خلص البعض إىل أن الوقت جمرد “بناء 
بشري”وجيادل العلماء بأن هناك “كتلة-الكون”، حيث يرتبط الزمان واملكان فيما يسمى “الزمكان”.
وتنص هذه النظرية، اليت تدعمها نظرية النسبية ألينشتاين، على أن املكان والزمان جزء من هيكل 

رباعي األبعاد، حيث يكون لكل حدث إحداثياته اخلاصة يف الزمكان وهذا من شأنه أن يسمح لكل شيء 
بأن يكون “حقيقيا” مبعىن أن املاضي، وحىت املستقبل، ما يزاالن موجودين يف الزمكان، ما جيعل كل 

شيء على القدر نفسه من األمهية مثل احلاضر.

الوقت لي�س حقيقيا! 
فيزيائيون يقدمون نظرية مثرية عن الزمن

فريو�س كورونا يتحّكم باأ�سعار 
النفط

رمت  أمواج البحر الكبري بشاطئ أزفون يف والية 
تيزي وزو دلفينا من احلجم الكبري. وحسب 

مصادر حملية موثوقة فإن هذا الدلفني الذي عثر 
البحارة عليه يصل وزنه إىل حنو 150 كيلوغراما. 

كما يبلغ طوله حوايل ستة أمتار. وقد مت العثور 
عليه صدفة من قبل الصيادين، بعدما قذفته 

أمواج البحر على مستوى شاطئ أزفون الواقعة 
مشال شرق مدينة تيزي وزو وعلى بعد 60 كلم 

عن مقر عاصمة جرجرة. ويف سياق آخر وحسب تصرحيات بعض املختصني 
من مديرية الصيد البحري بوالية تيزي وزو، فإن األمر يتعلق بدلفني أزرق 

ينتمي إىل عائلة »غرنبوس« أما أسباب جنوح هذا احلوت الكبري و الذي 
يكون قد مات بعد ارتطامه بصخرة كبرية أو باخرة من احلجم الكبري .

اعلن علماء كنديون من معهد الدراسات املستقبلية، أن أمراض السرطان ميكن أن تنتقل من شخص إىل آخر.ويفيد 
موقع Focus.de، بأن ميكروبيوم، هو جمموع األحياء الدقيقة مثل امليكروبات والبكترييا، املتعايشة على جلد 

اإلنسان أو أي من األحياء األخرى أو يف أعضاء جسمه الداخلية.ووفقا ألنصار هذه الفرضية، يستعمر امليكروبيوم 
جسم اإلنسان ويلعب دورا يف نقل أمراض مثل القلب واألوعية الدموية والسكري و السمنة والسرطان.ولكن منظمة 

الصحة العاملية، أعلنت بأن مثل هذه األمراض ميكن أن تنتقل وراثيا، ولدى توفر عوامل يف الوسط املحيط، لذلك فإن 
خرباء املنظمة يدحضون فرضية انتقال عدوى السرطان.من جانبه علق دانييل شيبيليف، أخصائي أمراض املناعة 

واألورام اخلبيثة، على فرضية العلماء الكنديني يف مقابلة مع موقع  Ura.ru بقوله، “حدثت حاالت انتقال األورام 
إىل أشخاص يعانون من نقص املناعة الشديد، ولكن هؤالء كانوا يعيشون على العالج البديل فقط”.وأشار األخصائي 

الروسي، إىل أن نوع السرطان الفريوسي موجود لدى احليوانات فقط  ويدعى ساركومة راوس )ورم عضلي خبيث(، 
ولكن مل حيصل أن أصيب به إنسان.

ووفقا له، ليس هناك يف جمال الطب 
فهما موحدا آللية ظهور السرطان عند 

اإلنسان، لذلك ليس لدى العلماء ما 
يدعو للحديث عن انتقال السرطان من 
شخص إىل آخر.وكان اخلبري الروسي 
فالدميري أنيسيموف من مركز بيتروف 

للبحوث السرطانية التابع لوزارة الصحة 
الروسية، قد أعلن أن الضوء الصناعي 

وعدم وجود العتمة ليال، يؤثر يف تطور 
السرطان وشيخوخة اإلنسان

هل ينتقل مر�س ال�سرطان بالعدوى؟

علمت التحرير من مصادر مطلعة بأن  هناك طبيبا 
باجلراحة العامة مبستشفى أمحد بن بلة يتقاضى 

أجرته الشهرية منذ مدة وهو خارج الوطن وبالضبط 
بفرنسا حسب ذات املصادر وبعد أن أصبح هذا األخري 

كالم العام واخلاص باملستشفى...   سارعت بعض 
اجلهات الداخلية لإلدارة من أجل تغطية هذا الطبيب 

مع بعض األطباء داخل املستشفى  من أجل اجناز له 
شهادة طبية لتغطية غيابه منذ املدة اليت غاهبا  يف 
غياب الرقابة الطبيبة واإلدارية  للمستشفى وعدم 

التصريح بغيابه وهل هذا الغياب  جاء بعطلة سنوية أو عطلة مرضية أو عطلة 
مدفوعة األجرة على حساب املال العام للمستشفى؛  يعاين املستشفى من هذا النوع 

من االطباء من أجل اجراء عمليات  جراحية يف وقتها املناسب للمرضى املتواجدين 
باملصاحل املتعددة  اجلراحة العامة؛ والدليل على كل هذه املعلومات واملصادر: الطبيب 
غري  متواجد جبدول املناوبة  الليلية لوالية خنشلة جانفي 2020، حيث طالب بعض 
العمال من اجلهات الوصية بفتح حتقيق يف هذه القضية اخلطرية اليت متس املال العام 

والتهرب بعدم التصريح بالعطل لدى الضمان االجتماعي  من طرف ادارة املستشفى  
لبعض العمال، الذين هلم نفوذ وجاه وحمسوبية وعروشية  باملستشفى ومصاحل شخصية، 

على حساب املصلحة العامة للمستشفى.  

طبيب يتقا�سى اأجرته ال�سهرية 
وهو خارج الوطن بفرن�سا 

مب�ست�سفى اأحمد بن بلة خن�سلة  

اخنفضت أسعار النفط 
أكثر من اثنني باملئة 
ألدىن مستوياهتا يف 
عدة أشهر مع تنامي 

املخاوف بشأن الطلب 
على اخلام بعد تزايد 

عدد حاالت العدوى 
والوفاة من فريوس كورونا اجلديد يف الصني 

وإغالق مدن فيها. وحبسب وكالة رويترز، اخنفض خام برنت 1.28 
دوالر أو 2.1 باملئة ليصل إىل 59.41 دوالرا للربميل بعد أن نزل يف 

وقت سابق إىل 58.68 دوالرا وهو أدىن مستوى له منذ أكتوبر املاضي.
وتراجع اخلام األمريكي 1.24 دوالر  أو 2.3 باملئة إىل 52.95 دوالرا 
للربميل بعد أن تراجع يف وقت سابق 52.15 دوالرا وهو أدىن مستوى 

له منذ أوائل أكتوبر.وقال وزير الطاقة السعودي األمري عبد العزيز بن 
سلمان، إن السعودية تتابع عن كثب التطورات يف الصني وذلك يف مساع 
لتهدئة السوق. وأضاف أنه واثق من قدرة احلكومة الصينية واملجتمع 

الدويل على احتواء انتشار الفريوس.
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ت�سكيل فريق عمل م�سرتك للوقوف عند 
جتاوزات وكالت �سياحية

لوؤي ي
--------------------

ال�سياحة  وزي��ر  ا�ستقبل  و 
مكتبه  يف  مرموري،  ح�سان 
حلماية  اجلزائرية  املنظمة  ممثل 

امل�ستهلك.
على  املنظمة،  ممثل  وط��رح 
الوزير، جملة من االن�سغاالت 
باملجال  املتعلقة  ال��ه��ام��ة 
مقرتحات  وع��دة  ال�سياحي 
هذا  يف  امل�ستهلك  حلماية 

املجال.
ومن اأهم املقرتحات املطروحة، 
ال�سياحية  الوكاالت  جتاوزات 
وبلطجة  املتكررة،  و  العديد 
العائالت  بحرمان  ال�سواطئ 
و  “املجانية”،  م��ن  امل��ع��وزة 

املنحة ال�سياحية.
ت�سنيف  اإىل،  ب��االإ���س��اف��ة 
ال��ف��ن��ادق وواق��ع��ه��ا امل���زري، 
ال�سياحية  التاأ�سرية  وعراقيل 
و البزن�سة بها، و�سون كرامة 
البلدان  يف  اجلزائري  ال�سائح 

االأجنبية.
وزي��ر  ال��ت��زم،  جهته،  وم��ن 
ال�سياحة، بت�سكيل فريق عمل 
م�سرتك لدرا�سة كل املوا�سيع 
ال�سائح  رفاهية  على  والعمل 

اجلزائري حمليا وخارجيا.
وزارة   ب��رجم��ت  ب���دوره���ا 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 

من  �سل�سلة  العائلي  والعمل 
الور�سات  و  االجتماعات 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ق��ط��اع، 
وعدة  دويل  خبري  مب�ساركة 
ال�سلة  ذات  وزارية  قطاعات 
�سبل  عن  للبحث  باملو�سوع  
للت�سويق  ا�سرتاتيجية  اإجن��از 
ال�سياحية  للوجهة  الرتويج  و 
بيان  اأو�سح  ،كما  اجلزائرية 

للوزارة.
اللقاءات  ه��ذه  يف  وي�سارك 
اخلبري  البيان-  ذات  --ي�سيف 
الدويل يف الت�سويق ال�سياحي 
دافيد  االقت�سادية  والتنمية 
مهمة  يف  يوجد  ال��ذي  وارد 
 27 بني  ما  اجلزائر  يف  عمل 
مكونات  لدرا�سة  يناير  و31 
وخ�����س��و���س��ي��ات ال��وج��ه��ة 

لل�رشوع  اجلزائرية،  ال�سياحية 
يف اإر�ساء و اإجناز ا�سرتاتيجية 
اخلا�سة  الرتويج  و  الت�سويق 
ال�سناعة  و  ال�سياحة  بقطاع 

التقليدية و العمل العائلي .
االجتماعات  هذه  تعرف  كما 
من  وزارات  ع��دة   م�ساركة 
اجلماعات  و  الداخلية  بينها 
العمرانية  والتهيئة  املحلية 
العايل  التعليم  و  الثقافة  و 
و  النقل  و  العلمي  البحث  و 
الفالحة  و  العمومية  االأ�سغال 
من  وغريها  الريفية  والتنمية 
لها  التي  االأخرى،  القطاعات 
ال�سياحة  تطوير  مع  عالقة 
"قطاعا  القطاع  هذا  باعتبار 
حيويا ،فقيا ال ميكن ف�سله عن 

هذه القطاعات ".

اللقاءات  ه��ذه  �سيح�رش  و 
ذاته  امل�سدر  --ي�سيف  اأي�سا 
يف  الفاعلني  من  "جمموعة 
ال�سناعة  و  ال�سياحة  جماالت 
التقليدية و العمل العائلي، من 
والمركزية،   مركزية  اإطارات 
متعاملني  اىل  اإ����س���اف���ة  
و  اجتماعيني  و  اقت�ساديني 

اأ�ساتذة و باحثني ".
الدويل  اخلبري  زيارة  تندرج  و 
"جت�سيد  اإط���ار  يف  للجزائر 
قطاع  بني  التعاون  برنامج 
العاملية  املنظمة  و  ال�سياحة 
لل�سياحة و برنامج االمم املتحدة 
اإجناز  اأجل تكملة  االمنائي، من 
ا�سرتاتيجية  و�سع  م�رشوع 
للوجهة  الرتويج  و  الت�سويق 

ال�سياحية اجلزائرية".

اأعلنت وزارة ال�سياحة عن ت�سكيل فريق عمل م�سرتك لدرا�سة املوا�سيع املتعلقة برفاهية ال�سائح اجلزائري حمليا و خارجيا، و 
كذا الوقوف عند جتاوزات الوكالت ال�سياحية.

قاطعوا التدري�س لليوم الثالث  الوزارة ت�ستعني بالأمم املتحدة لإجناز اإ�سرتاتيجية للت�سويق للوجهة اجلزائرية

االبتدائي  التعليم  اأ�ساتذة  يوا�سل 
الرتبية  وزارة  ملطالبة  احتجاجاتهم 
بخ�سو�ص  ج���ادة  بحلول  الوطنية 
املطالب املرفوعة حتى و اإن مل يتم عقد 
اأي�سا  التاأكيد  قبل  وهذا  معهم،  حوار 
على اأهمية النظر اإىل مطالب االأ�ساتذة 
املتعاقدين، فيما وجهوا ر�سالة وا�سحة 
اإىل رئي�ص اجلمهورية و اأكدوا ا�ستمرار 
اإ�رشاب الثالثة االأيام راف�سني االنتظار 
وعوده  تطبيق  اإىل  دعوه  و  ال�سرب،  و 

التي اأطلقها حول بناء جزائر جديدة.
االإ���رشاب  من  الثالث  اليوم  وع��رف 
مقر  اأم��ام  مكثفا  ح�سورا  االأ�سبوعي 
�سجلوا ح�سورهم  ،حيث  الرتبية  وزارة 
م��ن م��ن خم��ت��ل��ف والي����ات ال��وط��ن 
على  وردوا  ال�سلطات  خاطبوا  اأي��ن 
موا�سلة  على  بالتاأكيد  ت�رشيحاتها 
ممثلو  ق��ال  االعت�سام.و  و  االإ����رشاب 
التعليم  الأ�ساتذة  الوطنية  التن�سيقية 
االبتدائي، اإن وقفة االأ�ساتذة تعترب اإجابة 
كافية ووافية ور�سالة جادة وا�سحة ملن 
حرية  وتطويق  االأ�ستاذة،  اإهانة  اأردوا 
اأي�سا  قالوا  و   ، االأ�ستاذ  وتقزمي  التعبري 
اأولياء  فنحن  اأ�ساتذة  نكون  اأن  "قبل 
م�سلحة  جيدا  نعلم  فنحن  التالميذ 
اإىل  االأ�ساتذة  باملنا�سبة  هوؤالء".ودعوا 

تعتزم  التي  االإج��راءات  على  الك�سف 
ال�سيا�سات  هي  تطبيقها.وما  احلكومة 
تعتمدها  ان  اجلزائرية  الدولة  تريد  التي 
يف  االكتظاظ  م�سكل  من  للحد  مثال 
املدار�ص، و�سددوا على اأهمية اأن ُيطرح 
مطالبني  التالميذ.  اأولياء  مع  املو�سوع 
لالأ�ساتذة  احلقيقي  العدد  بتو�سيح 
الن�سبي  التقاعد  من  ا�ستفادوا  الذين 
تعوي�ساتهم. على  بعد  يح�سلوا  ومل 
كما رف�سوا حتميلهم م�سوؤولية �سعف 
اجليد  التكفل  وعدم  اجلزائرية  املدر�سة 
باملتمدر�سني، كما رف�سوا كذلك اأن تتم 
االهتمام  اأهمية  اإهانتهم. و �سددوا على 
القطاع  عمال  لكل  الب�رشي  باملورد 
دون ا�ستثناء ومبا فيهم االأ�ستاذ،موجهني 
املتو�سط  و  الثانوي  اأ�ساتذة  اإىل  دعوة 
الرتبية  م�ست�ساري  و  املقت�سدين  و 
لتوحيد اجلهود من اجل انتزاع حقوقهم 
كاملة. و لكي يتم حتقيق اجلودة وحتقيق 
و  ت�سامن  اأي�سا  طالبو  االأه����داف، 
حتى  و  القطاعات  جميع  عمال  تكاثف 
ح�سبهم  الق�سية  الن  التالميذ  اأولياء 
رف�سهم  جمددين  جمتمع،  ق�سية  هي 
االنتظار و مهددين بالت�سعيد يف حالة 
ال�سلطات  و  الو�ساية  �سمت  توا�سل 

لوؤي يالعليا للبالد.

اأ�ساتذة البتدائي ي�سّعدون 
احتجاجهم لالأ�سبوع القادم

ر لعقد جمعيتها العامة و اإلزام الوزارة مبعاجلة م�ساكلهم حت�سّ

ك�سفت اللجنة الوطنية ملوظفي 
التوجيه و االإر�ساد املدر�سي عن 
خالل  الوطنية  اللجنة  ا�ستدعاء 
طرق  يف  للف�سل  املقبلة  االأيام 
اإلزام  االحتجاج، التي من �ساأنها 
املعاجلة  على  الو�سية  ال��وزارة 
ال�سلك،  الن�سغاالت  احلقيقية 
ج��راء م��ا حل��ق ب��ه م��ن ���رشر و 
القانون  �سدور  بعد  اإج��ح��اف 
240- للقطاع  االأ���س��ا���س��ي 
 315-08 للقانون  املعدل    12

وتطبيقاته.
لها  بيان  يف  اللجنة  واأو�سحت 
 2020 جانفي   23 بتاريخ  انه 
ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ا الأع�����س��اء 
الوطني  االحت��اد  مبقر  مكتبها 
لعمال الرتبية والتكوين باجلزائر 
العا�سمة، يف ظل اأجواء ت�سودها 
وال��رتق��ب  الغ�سب  م�ساعر 
املهنية  االأو�ساع  اإليه  اآل��ت  مما 
�سلك  ملوظفي  واالجتماعية 
املدر�سي  واالإر���س��اد  التوجيه 
ومتاطل  توا�سل  نتيجة  واملهني، 
احلقيقية  املعاجلة  يف  الو�ساية 
حيث   ، ال�سلك  الن�سغاالت 
الوطنية  اللجنة  اأع�ساء  تطرق 

الأه��م  والتحليل  باملناق�سة 
الرتبوية  ال�ساحة  م�ستجدات 
الوزارة  رغبة  اأهمها  والوطنية، 
ملف  يف  النهائي  الف�سل  يف 
اأق��رب  يف  االأ�سا�سي  القانون 
يدفعها  ال��ذي  االأم��ر   ، االآج���ال 
ال�سلك  موظفي  وتعبئة  للتجند 
امل�رشوعة  باملطالب  للتم�سك 
ال�سابقة  البيانات  يف  واملذكورة 
حتقيقها  ميكن  ال  والتي  للجنة 
والت�سحية  باال�ستعداد  اإال 
والوقوف �سفا واحدا، خالل هذه 
الفرتة الهامة وامل�سريية . ونظرا 
التحديات  و  الظرف  الأهمية 
الو�ساية،  م�سارعة  يف  املتمثلة 
القانون  ملف  ط��ي  و  حل�سم 
االأ�سا�سي يف اأقرب االآجال دعت 
واالإر�ساد  التوجيه  �سلك  اللجنة 
للدفاع  التجند،  اإىل  املدر�سي 
واحل��ق��وق  املطالب  ع��ن  ب��ق��وة 
امل�رشوعة لل�سلك، ودعت اللجان 
والتح�سري  اال�ستعداد  الوالئية 
للجنة  العامة  اجلمعية  النعقاد 
تاريخها  �سيحدد  التي  الوطنية 
املطالب  جت�سيد  الأج��ل  الحقا 
اأ�سا�سا  واملتمثلة  امل��رف��وع��ة 

العادلة  و  اجلدية  املعاجلة  يف 
الختالالت القانون اخلا�ص، فيما 
وا�ستحداث  الت�سنيف   ( يخ�ص 
اللجنة  وت�سعى  للرتقية(.  رتبة 
التوجيه  م�ست�سار  اإدراج  اإىل 
واملهني  املدر�سي  واالإر���س��اد 
وم�ست�سار   13 �سنف  يف 
واالإر�ساد  التوجيه  يف  رئي�سي 
�سنف15  يف  واملهني  املدر�سي 
جديدة  ترقية  رتبة  وا�ستحداث 
ومعاجلة  درا�سة  مع  �سنف16، 
الذين  امل�ست�سارين  و�سعيات 
 ،  2012 االإدماج يف  من  حرموا 
ب�سبب عدم تثمني اخلربة املهنية 
عن طريق االأحكام االنتقالية يف 
املنتظر.  اخلا�ص  القانون  اإط��ار 
ت�سوية  الوزارة  من  تنتظر  كما 
التوجيه  م�ست�ساري  و�سعية 
واملهني  املدر�سي  واالإر���س��اد 
م�ست�سار  رتبة  من  املنحدرين 
املدر�سي  للتوجيه  رئي�سي 
واملهني وهذا من خالل اإدماجهم 
م�ست�سار  امل�ستحدثة  الرتبة  يف 
واالإر���س��اد  للتوجيه  رئي�سي 
ما ن�ص  املهنني ح�سب  املدر�سي 
مع   ،08-315 املر�سوم  عليه 

املتخ�س�ص  التكوين  ���رشورة 
ملتطلبات  نظرا  للمرتب�سني 
ال��وظ��ي��ف��ة ول��ت��ع��دد وت��ن��وع 
مل�ست�ساري  اجلامعية  ال�سهادات 
املدر�سي  واالإر���س��اد  التوجيه 
تخ�س�سات  )جميع  واملهني، 
االجتماع  وعلم  النف�ص  علم 
يف  وت�سدد   .) الرتبية  علوم  و 
تخ�سي�ص  اأهمية  على  املقابل 
لرتبة  للرتقية  كافية  منا�سب 
م�ست�سار رئي�سي يف كل والية، 
التدري�ص  اأ���س��الك  غ��رار  على 
ملنا�سب  الرتقية  اآف��اق  وفتح 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإدارة 
ثانوية(  مدير   + متو�سطة  )مدير 
التوجيه  م�ست�ساري  وا�ستفادة 
واملهني  املدر�سي  واالإر���س��اد 
ل�رشورة  االإلزامي  ال�سكن  من 
على  التاأكيد  مت  كما   . اخلدمة 
القانون  اإ���س��دار  يف  االإ����رشاع 
ملراكز  وامل�سري  املنظم  االأ�سا�سي 
واملهني،  امل��در���س��ي  التوجيه 
و  و���س��ائ��ل  وحت�سني  وت��وف��ري 
اأداء  ي�سّهل  مبا  العمل  ظ��روف 

امل�ست�سار ملهامه بفعالية.
لوؤي ي

اللجنة الوطنية ملوظفي الإر�ساد املدر�سي جتتمع للف�سل يف طرق الحتجاج

ب�سبب التوزيع غري العادل للمحالت اأو ل�سوء اختيار مكانها   

�رشعت وزارة التجارة يف فتح ور�سة 
حتكم  التي  القوانني  ملراجعة  خا�سة 
جمال التجارة، مع اإ�سكالية الف�ساءات 
اأح�ست  حيث  امل�ستغلة  غري  التجارية 
مغلقا  جواريا  �سوقا   571 ال��وزارة 

بالرغم من انتهاء االأ�سغال به.
املكلف  امل��ن��ت��دب  ال��وزي��ر  واأرج����ع 
بكاي،  عي�سى  اخلارجية  بالتجارة 
خالل مرا�سم االحتفال باليوم الوطني 
للتاجر �سبب غلقها اىل " االختيار غري 
املوفق لالأماكن اأو التوزيع غري العادل 

للمحالت التي يحتويها".
ك�سف  التجاري،  العمل  اأخلقة  وحول 
جديدة  تكوينية  دورات  برنامج  عن 
التجار  لفائدة  القطاع  له  يح�رشرَّ 
واحلرفيني على م�ستوى غرف التجارة 

و ال�سناعة.
ال�سادرات  بت�سجيع  يتعلق  وفيما 
اجلزائرية، اأكد بكاي اأن وزارة التجارة 
مبراجعة  تتعلق  جديدة  ور�سة  فتحت 
ذات  القانونية  الن�سو�ص  جميع 
بغر�ص  الت�سدير  بن�ساط  ال�سلة 
تعرت�ص  التي  العقبات  جميع  تذليل 

امل�سدرين.
اإط���ار  يف  اأن����ه  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 
للت�سدير  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
�سيتم   ،2024 غاية  اإىل  متتد  والتي 
اأربعة  لفائدة  حتفيزية  اإجراءات  اتخاذ 
خا�ص  باهتمام  حتظى  ق��ط��اع��ات 
�سناعة  الغذائية،  ال�سناعات  وهي: 
املركبات،  وم��ك��ون��ات  غيار  قطع 
والرقمنة  االإع���الم  تكنولوجيات 

وال�سناعات النفطية.
ك�سف  احلر،  التبادل  اتفاقيات  وحول 
لتقييم  التح�سري  عن  املنتدب  الوزير 
�سامل لالتفاقيات التجارية مع الدول 
االأخرى، بهدف حتديد اآثارها االإيجابية 

وال�سلبية.
ت�سارك  ال��ذي  التقييم  هذا  وي�سمل 
كل  املعنية،  القطاعات  خمتلف  فيه 
كاتفاق  املفعول  �سارية  االتفاقيات 
ال�����رشاك��ة م��ع االحت����اد االوروب����ي 
واملنطقة العربية الكربى للتبادل احلر، 
مرحلة  يف  حاليا  توجد  التي  تلك  اأو 

التفاو�ص، وفقا لت�رشيحات بكاي.
الوطني  بيومهم  التجار  ويحتفل 
ال63  ال��ذك��رى  مع  يتزامن  وال��ذي 
 28 )ابتداء من  اأيام  الثمانية  الإ�رشاب 
يناير 1957( الذي قام به التجار اأثناء 
اال�ستعمار  �سد  التحريرية  الثورة 

الفرن�سي.
رئي�ص  اعترب  املنا�سبة،  ه��ذه  وح��ول 
واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
"التجار  اأن  بولنوار،  طاهر  احل��اج 
هذا  خ��الل  م��ن  برهنوا  واحل��رف��ي��ني 
التزامهم  على  التاريخي  اال���رشاب 
دوما يف  كانوا  واأنهم  بق�سايا وطنهم 
الت�سحيات  لتقدمي  االأوىل  ال�سفوف 
بها  مرت  التي  ال�سعبة  االأوقات  يف 

البالد".
التي  ال�سلبية  للنظرة   تاأ�سف  اأنه  غري 
اال�ستقالل  بعد  التجار  منها  عانى 
اأبرز قادة  من طرف الذين "تنا�سوا اأن 
وحرفيني  جتارا  كانوا  اأنف�سهم  الثورة 
على غرار ديدو�ص مراد وباجي خمتار 

والعقيد عمريو�ص".
اإىل  بولنوار  دعا  املنطلق،  هذا  ومن 
اإعادة االعتبار ملهنة التاجر الذي يتعنّي 
عليه اأن يكون حلقة هامة يف التنمية 

االجتماعية و االقت�سادية للبالد.
ولتج�سيد ذلك، ينبغي االرتكاز على 
التاجر  يوم  ل�سعار  تكري�سا  التكوين 
لعام 2020 "املهنية من اأجل التنمية"، 

ي�سيف رئي�ص اجلمعية.         لوؤي ي

على  فو�سوية" تنت�سر  "اأ�سواق 
�سفاف 571 �سوقا جواريا مغلقا
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مر�سوم تنفيذي يحدد قائمة املوؤثرات العقلية 
املرخ�سة بو�سفات طبية

لوؤي ي
-----------------

النقابة  رئي�ص  اأم�ص  وك�سف 
اخلوا�ص  لل�سيادلة  الوطنية 
ت�رشيح  بلعمربي يف  م�سعود 
من  ن��وع  ا�ستحداث  اإذاع���ي، 
تخ�ص  الطبية   الو�سفات 
العقلية  امل��وؤث��رات  ح�رشيا 
ن�سخ  ثالث  من  تتكون  وهي 
وباألوان خمتلفة ابي�ص وا�سفر  
رقم  على  وحت��ت��وي  ووردي 
ا�ستحداث  مت  كما  ت�سل�سلي، 
االأط��ب��اء  تخ�ص  ���س��ج��الت 

وال�سيادلة.
ودعا وزارة ال�سحة اىل اتخاذ 
يت�سنى  لكي  ع��اج��ل   ق��رار 
ب�سفة  امل��ر���س��وم  تطبيق 
وا�سحة، فيما يتعلق باملوؤثرات 
 ، ال�سبيهة  وامل���واد  العقلية 
منا�سدا الوزارة  الو�سية  اىل 
الكرتونية  بوابة  ا�ستحداث 
الطبية  بالو�سفات  تعلق  فيما 
وهو  املوؤثرات،  بهذه  اخلا�سة 
غري  للتعامل  حدا  �سي�سع  ما 

ال�رشعي لهذه املواد.

هذا  يف  بلعمربي  واأو���س��ح 
ال�سدد،  اأن الطلب غري �رشعي 
ارتفاعا  �سجل  املواد  هذه  على 
الفتا  خالل العامني املا�سيني، 
م�سريا  يف االأخري اىل املخاطر 
لها  يتعر�ص  التي  املحدقة 
ال�سيادلة ب�سبب هذه املوؤثرات 
التي و�سلت يف بع�ص االأحيان 

لدرجة القتل.
نقابات  تنتظر  جابنها  م��ن 
اجلديد  الوافد  من  ال�سيدلة 

على وزارة ال�سحة ال�ستئناف 
يف  والتعجيل  احلوار  جل�سات 
خا�سة  العالقة،  امللفات  طي 
تلقاها  التي  التطمينات  بعد 
قبل  من  اخلوا�ص  ال�سيادلة 
ال�سحة  وزارت���ي  م�سوؤويل 
والعدل، بخ�سو�ص التعديالت 
بالقانون  اخلا�سة  اجلوهرية 
دي�سمرب  يف  ال�سادر   04/18
من  بالوقاية  املتعلق   ،2004
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 

وقمع اال�ستعمال واالجتار غري 
�ست�سمح  كونها  امل�رشوعني، 
خالل  من  ال�سيديل،  بحماية 
جديدة  قائمة  ���رشف  تقنني 
م��واد  خم�ص  ح���وايل  ت�سم 
كموؤثرات  حاليا  ت�ستعمل 
كبريا  رواج��ا  وتعرف  عقلية 
خا�سة،  املراهقني  اأو�ساط  يف 
حيث ت�سّبب �رشفها يف �سجن 
ب�سبب  اآخرين  وقتل  �سيادلة 
غياب اأية حماية قانونية فعلية. 

اأُفِرج عن املر�سوم التنفيذي اخلا�س باملوؤثرات العقلية الذي يعترب اأول مر�سوم من نوعه بعد �سنوات من الفراغ القانوين اأين كان 
�سحاياه. اأول  ال�سيادلة 

الفراغ القانوين ت�سّبب يف �سجن �سيادلة  

مت�سك املجل�ص الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي 
احلراك  بدعم  الثالثي،  للقطاع  التدري�ص 
امل�رشوعة،   مطالبه  حتقيق  حتى  ال�سعبي 
الف�ساءات  على  الت�سييق  ا�ستنكر  كما 
العمومية و احلراك ال�سعبي خا�سة ت�سديد 

اخلناق على مداخل العا�سمة.
لها،  بيان  يف  “كناب�ست”  نقابة  وقالت 
للمجل�ص  العادية  دورتها  انعقاد  ُت��وج 
“متر اجلزائر مبرحلة  الوطني يف بومردا�ص: 
ا�ستمرار موا�سلة  مُييزها  تاريخية حا�سمة 
املعهودة  مبطالبه  ال�سلمي  ال�سعبي  احلراك 
دميقراطية  جديدة  جزائر  الأجل  الثابتة  و 
اجتماعية، جزائر احلريات العامة اجلماعية 
و  االجتماعية،  العدالة  جزائر  والفردية، 
اأمام �سيا�سات فا�سلة للحكومات املتعاقبة 
االجتماعية  الدولة  تراجع  �سببا يف  كانت 
ال�رشائية،  للقدرة  الرهيب  التدهور  و 
املدر�سة  وقد�سية  بحرمة  امل�سا�ص  و 

اجلزائرية”.
باملقابل، �سدد البيان على مت�سكه باملطالب 

الوطنية املرفوعة على غرار ملف االأجور، 
ملف  العمل،  طب  ملف  ال�رشائية،  القدرة 
ملف  التقاعد،  ملف  االجتماعية،  اخلدمات 
املنطقة  منحة  حتيني  ملف  العمل،  قانون 
امل�سا�ص  من  حم��ذرا  اجلنوب،  لواليات 
االأ�ساتذة،  مبجموع مكا�سب و مكت�سبات 
القانون  بفل�سفة  تعلق  فيما  ال�سيما 
مبداأ  منه  خ�سو�سا  و  اخلا�ص  االأ�سا�سي 
التوازي يف الرتقية اإىل الرتب امل�ستحدثة 

وفق امل�سارين البيداغوجي واالإداري.
و�سفتهم  ما  “كناب�ست”،  اأن�سفت  كما 
اأنهوا  ممن  للزوال”  االآيلني  “االأ�ساتذة  ب� 
تكوينهم بعد 03 جوان 2012 با�ستفادتهم 
منا�سدة  تلقائيا،  املكون  االأ�ستاذ  رتبة  من 
يف نف�ص ال�سياق، ت�سوية و�سعية اال�ساتذة 
التقنيني )PTLT( و املعلمني امل�ساعدين و 
باالإ�سافة  امل�ستحدثة،  الرتب  من  متكينهم 
الأ�ساتذة  االإداري��ة  الو�سعية  ت�سوية  اإىل 
التع�سفي  العزل  طالهم  الذين  البليدة 
لل�سنة  والوطني  الوالئي  االإ���رشاب  يف 

الدرا�سية 2017/2018.
كما دعا نف�ص امل�سدر، اإىل حترير املدر�سة 
اجلزائرية من و�ساية ال�سلطات املحلية و 
اإعادة  اإىل  اإ�سافة  الرتبية،  بوزارة  اإحلاقها 
االأط��وار  ومنه  االبتدائي  الطور  هيكلة 

االأخرى بيداغوجيا و تربويا و اإداريا.
اإذ  “اإن املجل�ص الوطني و  وا�ساف البيان: 
قرر موا�سلة الن�سال يف اإطار كونفدرالية 
النقابات اجلزائرية CSA من اأجل افتكاك 
بني  امل�سرتك  االهتمام  ذات  املطالب، 
يحاك  ما  مواجهة  و  القطاعات  خمتلف 
�سد العمال من خالل �سن قوانني جديدة، 
النقابية  احلريات  على  الت�سييق  تكر�ص 
ال�سغل،  لعامل  االجتماعي  بالطابع  مت�ص  و 
التفطن  اإىل  االأ�ساتذة  كافة  يدعو  فاإنه 
مكا�سبهم  ي�ستهدف  و  �سدهم  يحاك  ملا 
و  نقابتهم  حول  االلتفاف   : بهم   يهيب  و 
و  مكا�سبهم  حلماية  اال�ستعداد  و  التجند 

حتقيق مطالبهم”.
ق/و

الأ�ستاذ و�سعية  عن  وترافع  ال�سعبي  باحلراك  “الكنابا�ست” تتم�سك 

 223 ال�رشطة  م�سالح  اأوقفت 
رعية اأجنبية خالل امل�سريات يف 
منهم   24 اإرجاع  مت   ،2019 عام 
ك�سف  ما  ح�سب  بلدانهم،  اإىل 
عي�سى  ال�رشطة،  مراقب  عنه، 
االأم��ن  مديرية  مدير  نايلي، 
العامة  باملديرية  العمومي، 
االربعاء  اأم�ص  الوطني،  لالأمن 

احل�سيلة  عر�ص  هام�ص  على 
ذات  ل��ن�����س��اط��ات  ال�����س��ن��وي��ة 
.2019 للعام  االأمني  ال�سلك 
واأو�سح املتحدث اأن العديد من 
�رشاحهم،  اإط��الق  مت  املوقوفني 
منهم   10 مع  التعامل  مت  فيما 

وفق اإنابات ق�سائية. 
ق/و

توقيف 223 اأجنبيا خالل 
امل�سريات يف 2019

للحبوب  املهني   الديوان  اأعلن 
عاملية  مناق�سة  ط���رح  ع��ن 
علف  من  طن  األ��ف   50 ل�رشاء 
ال�سعري، ح�سبما اأفادت به وكالة 
ذاته  امل�سدر  رويرتز.واأو�سح 
املوعد  واأن  خيارية  املنا�سئ  باأن 
اخلمي�ص  هو  للمناق�سة  النهائي 

تظل  اأن  ع��ل��ى  ج��ان��ف��ي،   30
اجلمعة  حتى  �سارية  العرو�ص 
روي��رتز،  ذك��رت  جانفي.و   31
�سحن  تطلب  اجل���زائ���ر  ب���اأن 
و  ع�رش  ال�ساد�ص  بني  الكميات 

التا�سع و الع�رشين من فيفري.
ق/و

اجلزائر تطرح مناق�سة ل�سراء
 50 األف طن من ال�سعري

ارتفعت اأ�سعار النفط لتعو�ص 
ُمنيت  التي  اخل�سائر  من  جزءا 
اأيام مع  بها على مدى خم�سة 
احلديث عن احتمال متديد اأوبك 
اإذا  اخل��ام،  اإنتاج  لتخفي�سات 
اجلديد  كورونا  فريو�ص  اأ�رش 
بيانات  �ساهمت  بينما  بالطلب 
اأظهرت تراجعا يف املخزونات 
���س��ع��ود  يف  االأم���ري���ك���ي���ة 
به  اأف��ادت  ح�سبما  االأ�سعار، 

وكالة رويرتز.
و زاد �سعر خام القيا�ص العاملي 
برنت 58 �سنتا اأو واحدا باملئة 
للربميل  دوالرا   60.09 اإىل 

 08:30 ال�����س��اع��ة  ب��ح��ل��ول 
اخلام  زاد  و  اجلزائر،  بتوقيت 
واحدا  اأو  �سنتا   55 االأمريكي 
باملئة اأي�سا اإىل 54.03 دوالرا 

للربميل.
املالية  االأ���س��واق  وت�رشرت 
الذي  كورونا  فريو�ص  ب�سبب 
وحتاول  ال�سني  خارج  انت�رش 
مع  االقت�سادي  االأث��ر  تقييم 
ارتفاع عدد ال�سحايا اإىل 132 
�رشكات  تقلي�ص  و  �سخ�سا، 

الطريان رحالتها لل�سني.

ق/و

اأ�سعار النفط ترتفع

املر�سوم  اجلمهورية  رئي�ص  وقع 
باإن�ساء  اخل��ا���ص  ال��رئ��ا���س��ي 
االأنظمة  الأمن  وطنية  منظومة 

املعلوماتية.
االأخري  العدد  يف  جاء  ح�سبما  و 
بناًء  فاإنه  الر�سمية،  اجلريدة  من 
�سادر  رئا�سي  مر�سوم  على 
2020، فقد  20 جانفي  بتاريخ  
الأمن  وطنية  منظومة  اإن�ساء  مت 
التي  و  املعلوماتية،  االأنظمة 
اأمن  اأداة الدولة يف جمال  تعترب 

املعلوماتية.
االإطار  املنظومة   هذه  وت�سكل 
على  ي�رشف  ال��ذي  التنظيمي 
الوطنية   االإ�سرتاتيجية  اإع��داد  

الأمن االأنظمة املعلوماتية.
امل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  ت�����س��م��ل  و 
االأنظمة  الأم��ن  وطنيا  جمل�سا 
باعداد  مكلف  وهو  املعلوماتية، 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة و 
و  توجيهها،   و  عليها  املوافقة 
يتوفر  املجل�ص  مهام   ملمار�سة 
ل��وزارة  التابع  الهياكل  على 

الدفاع الوطني.
من  املنظومة  تت�سكل  كما 
“اأمن  وكالة  ت�سمى  م�سلحة 

تكلف  و  املعلوماتية”،  االأنظمة 
اإ�سرتاتيجية  تنفيذ  بتن�سيق 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��وط��ن��ي��ة الأم��ن 

املعلوماتية.
الأمن  الوطني  املجل�ص  يراأ�ص  و 
وزي��ر  املعلوماتية  االأن��ظ��م��ة 
عنه،  ممثل  اأو  الوطني  الدفاع 
ممثل  من  اأي�سا  يت�سكل  كما 
عن رئا�سة اجلمهورية ممثل عن 
ال�سوؤون  وزير   االأول،  الوزير 
و  الداخلية  ووزي��رة  اخلارجية 
اإىل   باالإ�سافة  املالية،   وزي��ر  
و  االت�ساالت  الطاقة  وزراء  
اإىل  باالإ�سافة  العايل،  التعليم 
�سخ�سا  باأن  اال�ستعانة  اإمكانية 

اأو موؤ�س�سة وطنية.....
باجراء  املنظومة  هذه  تكلف  و 
ح��دوث  ح��ال��ة  يف  حتقيقات 
باالإ�سافة  الكرتونية،  هجمات 
املعطيات،  جمع  و  تقييم  اإىل 
للهيئات  امل�����س��ورة  ت��ق��دمي  و 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  العمومية، 
باالأمن  متعلقة  اأخ���رى  مهام 
للموؤ�س�سات  االإل���ك���رتوين 

العمومية.
ق/و

اإن�ساء منظومة وطنية لأمن 
الأنظمة املعلوماتية يرتاأ�سها وزير 

الدفاع الوطني

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  كلف 
الوزير ا الأ ول عبد العزيز جراد، بتمثيله يف 
القمة الثامنة للجنة العليا لالحتاد االفريقي 
الكونغو،  جمهورية  بعا�سمة  ليبيا  حول 

اأورده  ما  ح�سب  برازافيل، 
اأم�ص  االربعاء بيان لرئا�سة 

اجلمهورية. 
"رئي�ص  اأن  البيان  يف  وجاء 
عبد  ال�سيد  اجل��م��ه��وري��ة، 
اليوم  كلف  تبون،  املجيد 
يف  بتمثيله  ال��وزي��راالأول 
دول  لروؤ�ساء  الثامنة  القمة 
العليا  اللجنة  وحكومات 
لالحتاد االفريقي حول ليبيا، 
اخلمي�ص  اليوم  والتي جتتمع 
بجمهورية  برازافيل  يف   2020 جانفي   30

الكونغو.
للجنة  الثامنة  القمة  تنعقد  ان  املقرر  ومن 

رفيعة  امل�ستوى لالحتاد االإفريقي حول ليبيا 
التي  )كونغو(،  بربازافيل  اخلمي�ص  غد  يوم 
و  حكومات  و  دول  روؤ�ساء  فيها  �سي�سارك 

كذا طرفا النزاع يف ليبيا.
و تهدف هذه القمة اإىل درا�سة تطور الو�سع 
ليبيا قبل قمة روؤ�ساء دول و حكومات  يف 
املقبل  فيفري  يف  املقررة  االفريقي  االحتاد 

باأدي�ص اأبابا )اإثيوبيا .)
اجتماع  من  اأي��ام  بعد  اللقاء  ه��ذا  ياأتي  و 
الدول  روؤ�ساء  م�ستوى  )على  باأملانيا  برلني 
العا�سمة  اجلزائر  اجتماع  و  احلكومات(  و 
اخلارجية(   ال�سوؤون  وزراء  م�ستوى  )على 

املخ�س�سني للو�سع يف ليبيا.
ق/و

الرئي�س تبون يكلف جراد بتمثيله يف قمة برازافيل حول ليبيا



الخميس  30  جانفي 2020 م الموافق  لـ 05 جمادى الثانية 1441 هـ 05

العدد
1914

قي�س �سعيد يف اجلزائر الأ�سبوع املقبل
يحل الرئي�ص التون�سي قي�ص �سعيد يوم االأحد املقبل باجلزائر يف زيارة يبحث فيها مع رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون لبحث العالقات 
الثنائية بني البلدين و ملف االأزمة الليبية.و نقل موقع جريدة اخلرب، اأن هذه الزيارة يف اإطار تعزيز اأوا�رش العالقات ال�سيا�سية بني البلدين 
و اإمكانية تطويرها يف جماالت عدة، خا�سة التجارة و ال�سناعة و املبادالت يف جمال االإنتاج الزارعي، و يرافق الرئي�ص التون�سي وفد 
وزاري هام.و اأعلن الرئي�ص التون�سي يوم 13 اأكتوبر املا�سي ع�سية فوزه باالنتخابات الرئا�سية اأن اجلزائر �ستكون اأول بلد يزوره بعد 

ت�سلمه ال�سلطة.
ق/و

اإنهاء مهام 63 نائبا عاما و رئي�س جمل�س ق�سائي
 و08 روؤ�ساء حماكم اإدارية

حممد علي 
-----------------

للجريدة  الثالث  ال��ع��دد  حمل 
يف  املتمثلة  التغيريات  الر�سمية 
جمال�ص  روؤ�ساء   07 مهام  انهاء 
اأخرى،  مبهام  لتكليفهم  ق�سائية 
يف حني مت اإنهاء مهام 26 رئي�ص 
جمل�ص ق�سائي نهائيا، باالإ�سافة 
ن��واب   06 م��ه��ام  ان��ه��اء  اإىل 
الق�سائية  املجال�ص  لدى  عامني 
حني  يف  اأخ��رى،  مبهام  لتكليفهم 
لدى  عاما  نائبا   24 مها  اأنهيت 
املجال�ص الق�سائية ب�سفة نهائية، 
روؤ�ساء   08 احلركة  م�ست  كما 
مهامهم  اإنهاء  فتم  اإدارية  ملحاكم 
و13  اأخرى،  بوظائف  لتكليفهم 
م�ست  كما  تنحيتهم،  متت  اآخرين 
احلركة 09 حمافظي الدولة لدى 
مهامهم  اأنهيت  االإدارية  املحاكم 
من  اأخ��رى،  بوظائف  لتكليفهم 
رئي�ص   35 تعيني  اأخ��رى  جهة 
خمتلف  ع��رب  ق�سائي  جمل�ص 
الواليات، باالإ�سافة اإىل 32 نائبا 
الق�سائية،  املجال�ص  لدى  عاما 
عبد  ال��دول��ة،  رئي�ص  عني  كما 
القادر بن �سالح فريدة بن يحي 

طبقا  ال��دول��ة  ملجل�ص  رئي�سة 
الد�ستور،  من   92 املادة  الأحكام 
املن�سب،  تاريخ  يف  �سابقة  يف 
�سلك  يف  ح��رك��ة  اأج���رى  كما 
الق�ساء م�ست 35 رئي�ص جمل�ص 
الوطن،  م�ستوى  على  ق�ساء 
حيث تقرر تعيني حممد بودربالة 
رئي�سا ملجل�ص ق�ساء تيبازة خلفا 
لزوجة قائد الدرك الوطني املقال 
بوخر�سة،  فتيحة  بلق�سري  غايل 

كما مت تعيني فياليل بن �سكراين 
و  عنابة،  ق�ساء  ملجل�ص  رئي�سا 
الذي  زغماتي  بلقا�سم  تعوي�ص 
ب�سيد  للعدل  وزيرا  ب�سفته  عني 
احمد مراد نائبا عاما لدى جمل�ص 
غزايل  تعيني  ومت  اجلزائر،  ق�ساء 
جمل�ص  ل��دى  عاما  نائبا  كمال 
التي  ال�سجة  بعد  عنابة  ق�ساء 
وكيل  التما�ص  ق�سية  اأثارتها 
اجلمهورية مبحكمة عنابة، عقوبة 

مليون   20 و  �سجنا  �سنوات   10
�سنتيم غرامة، �سد نذير فتي�سي، 
املتابع عن رفعه الراية االأمازيغية 
ال�سعبي  احلراك  م�سريات  خالل 
�سملت  كما  جويلية،   05 ي��وم 
ملحكمة  العام  النائب  التغيريات 
تيبازة الذي يتابع فيها اللواء عبد 
�سابقني،  والة  و3  هامل  الغني 
حيث مت تعيني كربوب حممد نائبا 

عاما لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة

العديد  م�ستوى  على  �سالح  بن  القادر  عبد  ال�سابق  الدولة  رئي�س  اأقرها  التي  التغيريات  الر�سمية،  للجريدة  الأخري  العدد  ر�سم 
7 روؤ�ساء جمال�س  اإنهاء مهام  63 نائبا عاما و رئي�س جمل�س، و  اإنهاء مهام  من روؤ�ساء املجال�س الق�سائية و النواب العامني، حيث مت 

26 رئي�س جمل�س ب�سفة نهائية. اإنهاء مهام  ق�سائية من اأجل ا�ستدعائهم ملهام اأخرى، فيما مت 

العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية ر�ّسم احلركة التي اأعلنها بن �سالح

املحلية،  اجلماعات  و  الداخلية  وزير  طالب 
كمال بلجود، وايل العا�سمة اجلديد يو�سف 
جديدة  عمل  طريقة  على  باالعتماد  �رشفة 
التخلي  عرب  املواطنني،   اأم��ور  ت�سيري  يف 
والتقليدي.واأكد  الروتيني  الت�سيري  على 
بلجود يف كلمة األقاها على هام�ص تن�سيبه 
لعبد  خلفا  للعا�سمة  واليا  �رشفة  ليو�سف 
تتطلب  البالد  عا�سمة  باأن  �سيودة،  اخلالق 
ال�رشوع يف اتخاذ قرارات حازمة على املدى 
حياة  على  اإيجابي  تاأثري  لها  يكون  الق�سري 

املواطنني، م�سيفا: “عليكم �سمان االأمن و 
ال�سكينة خا�سة يف االأحياء ال�سعبية املنجزة 
يتعلق  فيما  االأخرية”.و  ال�سنوات  خالل 
والية  ت�سهدها  التي  الكربى  بامل�ساريع 
” عليكم   : الوزير  اجلزائر منذ �سنوات، قال 
االنتهاء من بع�ص امل�ساريع العالقة كملعبي 
امل�ساريع  من  العديد  و  الدويرة  و  براقي 
االأخرى التي �سيكون لها تاأثري اإيجابي على 
باأن  املتحدث  اأ�سار  املنهكني”.و  املواطنني 
التي مت ر�سدها مل تعط  املالية  االإمكانيات 

على  بالق�ساء  يتعلق  فيما  املرجوة  النتائج 
ظاهرة االختناق املروري، داعيا اإىل �رشورة 
الق�ساء عليها، متابعا :” هذا ال ين�سينا طبعا 
عا�سمة  يف  املري�سة  االأخ��رى  القطاعات 
منها  الكثري  زال  ما  التي  كاملدار�ص  البالد، 
الدرا�سة  �رشوط  و  مدافئ  على  يتوفر  ال 
اآخر انتقد الرجل االأول  احل�سنة”.ويف �سياق 
يف  البلديات  م�سوؤويل  بع�ص  الداخلية  يف 
التنقل  “عليكم  الوايل:  ،خماطبا  العا�سمة 
بلديات  و  الرحمانية  و  براقي  للكاليتو�ص، 
اأخرى، فالعا�سمة لي�ست �سوارع بن مهيدي 
و ديدو�ص مراد فقط”.ويف االأخري نوه بلجود 
ب�سط  يف  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  بدور 
االأمن و اال�ستقرار، ما يجعل ظروف العمل 
و  اإزع��اج  الأي  تفاديا  متوفرة،  نهارا  ليال 
م�سايرة الإنهاء امل�ساريع الهامة، معطيا مثال 
�ساحنات  اأن  نرى  بقوله:”  النظافة  بعمال 
اأمر  وهذا  �سباحا  تخرج  الف�سالت  رمي 
ليال  يكون  اأن  يجب  فعملها  منطقي،  غري 
توؤثر  التي  ال�سلبيات  من  العديد  لنتفادى 

على املواطنني”.
ق/و

وزيـر الداخليـة يطالـب بالإ�سـراع يف اإنهـاء اأ�سغـال ملعبـي 
“براقي” و”الدويرة”

اأ����س���اد االم���ني ال��ع��ام ل��الأمم 
غوتريي�ص،  انطونيو  املتحدة 
ب��ج��ن��ي��ف،ب��ج��ه��ود ال��رئ��ا���س��ة 
ال�سالح،  نزع  ملوؤمتر  اجلزائرية 
روح  ذات��ه  ال�سياق  يف  م��ربزا 
اأ�سغال  طبعت  التي  التعاون 
“الرئا�سة الن�سطة”  املوؤمتر حتت 
اأ�سغال  توا�سلت  و  للجزائر 
بجنيف  ال�سالح  ن��زع  م��وؤمت��ر 
برئا�سة  ال��ث��اين  ل��الأ���س��ب��وع 
ال�سفري و املمثل الدائم للجزائر 
املتحدة  االأمم  مكتب  ل���دى 
بلباقي.و متيزت  بجنيف، ر�سيد 
جرت  التي  االفتتاحية  اجلل�سة 
االممي  العام  لالأمني  بخطاب 
األقته  غوتريي�ص  انطونيو 
للموؤمتر  العامة  االمينة  عنه 
املتحدة  االأمم  مكتب  مديرة  و 
و  فالوفايا.  تاتيانا  بجنيف 
خطابه  يف  غوتريي�ص  اأع��رب 
عن تنويهه بالتعاون الذي طبع 
“الرئا�سة  حتت  املوؤمتر  اأ�سغال 
اجل  من  للجزائر  الن�سطة” 
وجهته  اإىل  املوؤمتر  هذا  توجيه 
االأولية يف �سنة 2020 ، معربا 
عن “ارتياحه لل�رشاكة و التعان 
املتنامي بني روؤ�ساء املوؤمتر”.كما 
جهود  امل�ساركة  الوفود  حيت 

عن  معربني  اجلزائرية،  الرئا�سة 
املوؤمتر من  ان يتمكن  اأملهم يف 
هذه  اإيجابية  بنتائج  اخل��روج 
الرئا�سة  دخلت  قد  ال�سنة.و 
اجلزائرية ملوؤمتر نزع ال�سالح يف 
امل�ساورات  من  ن�سطة  مرحلة 
انطالق  منذ  بها  تقوم  التي 
ال21  يف  ال��دورة  هذه  اأ�سغال 
و  الوفود  مع  ال�سهر،  هذا  من 
اأجل  من  االإقليمية  املجموعات 
ال�سعي  مت  توافق  اىل  التو�سل 
من  ذلك  و  �سنوات  منذ  اإليه 
اجل ال�سماح للموؤمتر با�ستئناف 
متعددة  وحيدة  كهيئة  اأ�سغاله 
االإطراف، ملناق�سة اأدوات دولية 
ال�����س��الح.يف  يف جم��ال ن��زع 
عديد  ا�ستح�سنت  ال�سدد  هذا 
ال�ستة  الروؤ�ساء  تو�سل  الوفود 
ال��دورة  على  تعاقبوا  الذين 
اإىل  اجل��زائ��ر  برئا�سة  اجل��اري��ة 
تقدمي م�رشوع م�سرتك لربنامج 
ملبداإ  املوؤمتر.ووفقا  اأمام  العمل 
دورة  رئا�سة  �سيتوىل  التناوب 
ال�سالح  نزع  موؤمتر  من   2020
و  اجلزائر  التوايل كل من  على 
االأرجنتني و اأ�سرتاليا و النم�سا 

و بنغالدي�ص و بيالرو�سيا
ق/و

الأمم املتحدة ت�سيد بجهود اجلزائر

ذوي  و  املجاهدين  وزارة  دعت 
املعنية  الفئات  جميع  احلقوق، 
الوالئية  املديريات  من  للتقرب 
احلقوق  ذوي  و  للمجاهدين 
من  ال��والي��ات،  م�ستوى  على 
وهذا  ان�سغاالتهم،  طرح  اأج��ل 
االجتماعي  باجلانب  يتعلق  فيما 
الوطنية.و  ال��ذاك��رة  جانب  اأو 
الطيب  الوزير  م�سالح  �سددت 

م�ستعدة  �ستبقى  باأنها  زيتوين 
االأ�سئلة  على  ال��رد  و  للتدخل 
واالن�����س��غ��االت امل��ط��روح��ة، 
اأرقام  ال�سياق  هذا  يف  وا�سعة 
الربيد  و  والفاك�ص  الهاتف 
عليها  الرد  اأجل  من  الكرتوين، 
مبا يقت�سيه التنظيم ال�ساري به 

العمل.
ق/و

وزارة املجاهدين تطلب من ذوي 
احلقوق التقرب من املديريات

كوندور   جممع  اإدارة  تتجه 
ال�سناعات  يف  املتخ�س�ص 
االإلكرتونية باملنطقة ال�سناعية 
 40 لت�رشيح  بوعريريج  لربج 
البطالة  على  العمال  من  باملائة 

التقنية.
اجلزائرية  االأنباء  وكالة  نقلت  و 
ما  �ستم�ص  التقنية  البطالة  اأن 
من  عامل  األفي  قرابة  يعادل 
بوحدات  ين�سطون  اجلن�سني 
تركيب  غ��رار  على  ال�رشكة، 
الهواتف النقالة و اأجهزة التلفاز 
التكييف  اأجهزة  و  الثالجات  و 
على م�ستوى املنطقة ال�سناعية 
ذات  واأرج��ع  بوعريريج.  بربج 
اإىل  القرار  هذا  �سبب  امل�سدر 
و  االأولية  املواد  خمزون  “نفاد 
تاأخر و�سول رخ�ص اال�سترياد” 
�سابق  وقت  “مت يف  باأنه  مذكرا 
عامل   2.400 قرابة  ت�رشيح 
م�ستوى  على  ين�سطون  كانوا 
يف  ال�رشكة  وح��دات  خمتلف 
املدة”. حم���دودة  عقود  اإط���ار 
املئات  اأق��دم  اأخ��رى،  جهة  من 
الوحدات  خمتلف  عمال  من 
القيام  على  باملجمع  االإنتاجية 

م�ستوى  على  احتجاجية  بوقفة 
لذات  الب�رشية،  املوارد  مديرية 
املجمع باملنطقة ال�سناعية بربج 
عن  ممثلون  اأعرب  بوعريريج.و 
ب�ساأن  “تخوفهم  عن  املحتجني 
قرار  �سدور  عقب  و�سعياتهم 
مطالبني  التقنية”  البطالة 
“تو�سيحات  على  باحل�سول 
ب�ساأن  واأي�سا  م�سريهم  ب�ساأن 
ممثل  اأفاد  املجمع”.وقد  م�سري 
عن االإدارة يف هذا ال�سدد باأنه 
املفاو�سات  مبا�رشة  متت  “قد 
بني االإدارة و ممثلني عن العمال 
البطالة  تطبيق  اآليات  ب�ساأن 
امل�رشحني،  للعمال  التقنية 
عليه  ين�ص  مل��ا  وفقا  ذل��ك  و 
قانون العمل” مطمئنا يف ذات 
يغلق  “لن  املجمع  باأن  ال�سياق 
حد  على  يفل�ص”  لن  و  اأبوابه 
الو�سعية  و”�سيتجاوز  تعبريه 
االآجال”. اأق���رب  يف  احلالية 
للتذكري يبلغ عدد عمال جممع 
عامل   6500 قرابة  ك��ون��دور 
وحداته  خمتلف  عرب  ين�سطون 

ال�سناعية.
ق/و

جممع كوندور ي�سّرح الـ 40 باملائة 
من العمال



06 الخميس  30  جانفي 2020 م الموافق  لـ 05 جمادى الثانية 1441 هـ 
العدد
1914

حممد علي 
-------------------

من  اأخ��رى  ح�سة  توجد  كما 
قوامها  االجتماعي  ال�سكن 
االإجناز  طور  يف  وحدة   2190
ج��رى  ب��اأن��ه  علما  ب��ال��والي��ة، 
اجتماعيا  �سكنا   1728 توزيع 
 535 وت��وزي��ع   ،2019 خ��الل 
انتظار  يف  ذل��ك،  قبل  �سكنا 
وحدة   250 اإجناز  يف  االنطالق 
جديدة من ذات النمط، ي�سيف 

ذات امل�سوؤول .
الريفي  ال�سكن  وبخ�سو�ص 
وح��دة   1022 اأجن����زت  ف��ق��د 
الوالية،  بلديات  خمتلف  عرب 
برنامج  ت�سجيل  ج��ان��ب  اإىل 
اجتماعية  جتزئة   1759 قوامه 
مت  فيما  الذاتي،  للبناء  موجهة 
لرتميم  اإعانة   8770 تخ�سي�ص 
الن�سيج  القدمية داخل  ال�سكنات 
االن��ت��ه��اء من  ال��ع��م��راين.ومت 
اإىل  5827 �سكنا  ترميم  اأ�سغال 

 1842 توجد  فيما  االآن،  غاية 
جرى  كما  الرتميم،  قيد  وحدة 
بربنامج  يتعلق  �رشحه.وفيما 
لتح�سني  الوطنية  ال��وك��ال��ة 
فقد  )ع��دل(  وتطويره  ال�سكن 
 200 م��ن  ال��والي��ة  ا�ستفادت 
 150 اإجناز  ا�ستكمال  مت  وحدة 
موؤخرا،  وزع��ت  والتي  �سكنا 
يف  االأ���س��غ��ال  تتوا�سل  فيما 
يف  املتبقية.و�سيتم  وحدة   50
”القريب” اإطالق م�رشوع 500 
املدعم،  الرتقوي  ب�سيغة  �سكن 
بتمرنا�ست  وح��دة   400 منها 
�سالح. بعني  وح���دة  و100 
الوظيفي،  ال�سكن  وب�����س��اأن 
 575 اإجن��از  حاليا  يجري  فاإنه 
ا�ستكمال  مت  حني  يف  وح��دة، 
هذه  يف  �سكنا   360 ور�سات 
للت�سليم،  جاهزة  وهي  ال�سيغة 
ال�سكن. م��دي��ر  ذك��ر  مثلما 
الربامج  هذه  جممل  و�ساهمت 

“ملحوظ”  ب�سكل  ال�سكنية 
ال�سكن،  موؤ�رشات  حت�سني  يف 
�سغل  م��ع��دل  انخف�ص  حيث 
اإىل  اأفراد   6 الواحد من  ال�سكن 
.2019 دي�سمرب  نهاية  اأفراد   3
جلنة  رئي�ص  حث  جهته  وم��ن 
باملجل�ص  والعمران  ال�سكن 
بتمرنا�ست  الوالئي  ال�سعبي 
�رشورة  على  قويدر،  بو�سعادة 
الربامج  جت�سيد  وترية  ت�رشيع 
النمط  منها  �سيما  ال  ال�سكنية، 
ال��ري��ف��ي ال���ذي ي��ع��رف وت��رية 
البلديات. بع�ص  “يف  “بطيئة 
اأي�سا  اللجنة  ذات  رئي�ص  ودعا 
الق�ساء  برنامج  ا�ستكمال  اإىل 
واالإ�رشاع  اله�ص  ال�سكن  على 
اأر�سية  قطع  ا�ستحداث  يف 
الت�سدي  وكذا  للبناء  �ساحلة 
الفو�سوية  البنايات  لظاهرة 
اأوع��ي��ة  ان��ت�����رشت يف  ال��ت��ي 
عقارية موجهة لربامج �سكنية.

ولية  بلديات  خمتلف  عرب  الإيجاري  العمومي  ب�سيغة  وحدة   2000 يفوق  مبا  �سكنية  ح�سة  اإجناز  يجري 
تقدم  ن�سب  ور�ساته  ت�سجل  الذي  ال�سكني  الربنامج  هذا  �ساأن  ال�سكن.ومن  مديرية  م�سوؤويل  ح�سب  مترنا�ست، 
”متفاوتة” اأن ي�ساهم يف تلبية الطلبات على ال�سكن بالولية، ل �سيما واأن منط ال�سكن العمومي الإيجاري يعد 

الأكرث طلبا من قبل املواطنني، ح�سب مدير القطاع ب�ساحلي عبد الرحمان.

�إجناز �أكرث من 2000 �سكن عمومي �إيجاري 
بتمرن��ست

2440 �سكنا اجتماعيا و1022 �سكنا ريفيا اإ�سافة اإىل 

املوؤ�س�سات  كل  م�ستوى  على 
م�سوؤولون  هناك  اجل��زائ��ري��ة 
غري   ، ياأتون  واآخ��رون  يذهبون 
يف  وثقافتهم  منهجيتهم  اأن 
 !! نف�سها  تقريبا  هي  الت�سيري 
واليوم  االأم�ص  واقع  اأثبت  فقد 
معظم  اأن  وال��دالئ��ل  باحلقائق 
بخدمة  الدولة  كّلفتهم  الذين 
 ، راحته  على  وال�سهر  املواطن 
ف�سلوا يف مهمتهم ف�سال ذريعا 
قدراتهم  �سعف  ب�سبب  �سواء 
ب�سبب  اأو   ، واملهنية  الفكرية 
وان�سغالهم  االأخالقي  انحرافهم 
 ، ال�سخ�سية  م�ساحلهم  بق�ساء 
مل�سة  اأو  اأثر  اأي  لهم  جتد  ال  بل 
جمتمعهم  ق�سايا  خمتلف  يف 
واملتنوعة  الكثرية  وم�ساريعه 
املالحظني  عقول  اأن  لدرجة   ،
فهم  تظل عاجزة عن  واملتابعني 

الدوام  على  ال�ساذة  ت�رشفاتهم 
!!

ال�سهيد   " البويقلة  مدينة 
ببلدية قطارة   " طاهريي حممد 
ي�سّميها  التي  اجللفة  بوالية 
الطيبني  اأر���ص  ال�سبيل  عابر 
يف  غارقة  مازالت   ، ال�سابرين 
حيث   ، واخلراب  العزلة  دوامة 
موح�سة  حياة  �سكانها  يعي�ص 
واحل��رم��ان  ال��غ��ن  يحا�رشها 
جميع  وعلى  اجلهات  كل  من 
يتوّجعون  اأنهم  بل   ، امل�ستويات 
لو�سائل  ك��ّل��ي  ان��ع��دام  م��ن 
وظروف العي�ص الكرمي ! فلماذا 
واال�سطهاد  االإق�ساء  هذا  كل 
اأكرث  الالمباالة �سد  هذه  ملاذا  ؟ 
ال  �ساكن  اآالف  خم�سة  م��ن 
يف  تواجدهم  �سوى  لهم  ذنب 
م�سوؤويل  عن  بعيدة  منطقة 

؟  لواليتهم  املركزية  االإدارة 
اأن  املفرو�ص  من  ك��ان  الذين 
ويعاجلوا  اأحوالهم  عن  ي�ساألوا 
�سوؤونهم  ويتابعوا  همومهم 
ُي�سلب  اأن  اأيعقل   ، اليومية 
اأه����ل ال��ب�����س��اط��ة وال��ن��خ��وة 
حقوقهم  جميع  م��ن  وال��ك��رم 
التافهة  اأو  ال�رشورية  �سواء 
من  ي�ستحيون  اأ�سبحوا  التي 
اأن  اأم��ع��ق��ول  ؟  عنها  احل��دي��ث 
توا�سع  على  ل�سنوات  يحتّجوا 
وافتقار  ال�سحية  اخل��دم��ات 
لدرجة  ؟  ل�سيدلية  دي��اره��م 
طويلة  م�سافات  يقطعون  اأنهم 
من  و�ستاء  �سيفا  ونهارا  ليال 
اأب�سط  على  احل�سول  اأج��ل 
اأ�سحاب  �سمت  اإن   ! االأدوي��ة 
م�ستوى  على  وال��رب��ط  احل��ل 
ماأ�ساة  اأم��ام  الو�سية  اجلهات 

على  واإ�رشارهم  الغالبة  هوؤالء 
ممار�سة �سيا�سة التخّلي وال�سري 
اأو�ساعهم  �سيعّقد   ، االأمام  اإىل 
للعذاب  عر�سة  ويجعلهم  اأكرث 
التي  ال��ف��ّت��اك��ة،  واالأم���را����ص 
الواقع   ، ترحم  وال  ت�سفق  ال 
ب��ات  للبويقليني  ال��ب��ائ�����ص 
ال�سلطة  وم�سوؤولية  وا�سحا، 
الوايل  راأ�سها  وعلى  الوالئية 
للقيام  التحرك  ت�ستعجل  اأن   ،
لقاطني  ميدانية  ب��زي��ارات 
واملفجوعة  املنكوبة  القرية 
ميكن  ما  ُتنقذ  وع�سى  لعل   ،
اأمل  ب�سي�ص  ولو  وُتعيد  اإنقاذه 
مغادرة  رف�ص  ل�سعب  وتفاوؤل 
ق�ساوة  بلغت  مهما  اأر���س��ه، 

االأزمات واملحن ! 
عمر ذيب

امليدانية  للخرجات  موا�سلة 
الوالية،  وايل  لل�سيد  التفقدية 
م�ساريع  متابعة  اإط���ار  ويف 
قام  والريا�سة،  ال�سباب  قطاع 
وايل الوالية �سبيحة ،ول ام�ص  
م�ساريع  عديد  ملعاينة  بزيارة 
من  ك��ل  بح�سور  ال��ق��ط��اع، 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  ال�سادة 
خمتلف  وممثلي  مدراء  الوالئي، 
ا�ستهل  اي��ن  املعنية  امل�سالح 
الريا�سي  للمركب  زي��ارت��ه 
والذي  عتبة،  ب�سعيد  اجل��واري 

انتظار  يف  مرافقه  اأغلب  انتهت 
املتخ�س�سة  الريا�سية  القاعة 
ن�سبةاإجنازها  جت���اوزت  التي 
امللحق  امللعب  وك���ذا   ،40%
50م  اأوملبي  م�سبح  ب��ه.واإجن��از 

بورقلة. التجهيزات  مبنطقة 
تفقدية  زيارة  للوايل  كان  كما 
مبنطقة  ال��ري��ا���س��ي  للقطب 
القاعة  تفقد  حيث   ، التجهيزات 
الريا�سات  املتعددة  الريا�سية 
و�سلت  وال��ت��ي  3000مقعد، 
 ،70% ح��وايل  االأ���س��غ��ال  بها 

اأوملبي  ال�سبه  امل�سبح  اأي�سا 
25م والتي جتاوزت ن�سبة تقدم 
وم�رشوع   ،  .65% االأ���س��غ��ال 
مقعد   5000 م��ل��ع��ب  اإجن����از 
به  انطلقت  والذي  بالروي�سات، 
االأ�سغال منذ �سهر تقريبًا، ومدة 
اإجنازه 24�سهرا، وياأتي يف اإطار 
برنامج اإجناز 04 مالعب 5000 
وعني  متا�سني  باملقارين،  مقعد 

تقريبًا. املنتهية  البي�ساء 
ملعب  بتفقد  ال��زي��ارة  لتختتم 
عني  ب��ب��ل��دي��ة  م��ق��ع��د   5000

انتظار  يف  املكتمل  البي�ساء 
اخلارجية التهيئة 

بو�ستة  ال�����س��دي��ق  ب��ك��ر  اب���و 
اأكد  التفقدية  زيارته  وخ��الل 
من  االإ�����رشاع   ����رشورة  على 
اآجال  واح��رتام  االأ�سغال  وترية 
امل�رشوع.واتخاذ  اإجناز  ومعايري 
ال�سارمة  القانونية  االإجراءات 
احرتام  وعدم  التاأخري  حالة  يف 
اخلارجية،  والتهيئة  االآج���ال. 

.... امل�ساحات اخل�رشاء 
 يو�سف بن فا�سل

3500 ا�سما بعد غربلة قائمة ت�سم 

 و 402 م�ستخلفان  ي�ستفيدون من قطع 
�أر��ض �ساحلة للبناء بالأغو�ط

واحلرف  التقليدية  ال�سناعات  غرفة 

ور�سة لتكوين حرفيي جتهيز�ت �لطاقة 
�ل�سم�سية بب�سكرة 

 402 ت�سم  قائمة  ع��ن  اأع��ل��ن 
من  �سي�ستفيدون  وم�ستخلفان  
ببلدية  للبناء  اأرا�ٍص �ساحلة  قطع 
االأغواط بعد ا�ستكمال حتقيقات 
االأوىل،  اال�سمية  للقائمة  اإدارية 

البلدية. م�سالح  ح�سب 
االإداري��ة  التحقيقات  واأف�ست 
امل�سالح  خمتلف  اأجرتها  التي 
كانت  التي  االأوىل  القائمة  على 
مالحظة  اإىل  ا�سم    3500 ت�سم 
ال  �سخ�ص    700 من  اأزي��د  اأن 
قطع  من  اال�ستفادة  حق  ميلكون 
حيث  للبناء  ال�ساحلة  االأرا�سي 
ومنحهم  قائمتهم  اإ���س��ه��ار  مت 
اإثبات  اأج��ل  من  القانونية  امل��دة 
اأو���س��ح  م��ا  ح�سب  اأحقيتهم، 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 

ق�سمية. بن  حممد 
االإج����راءات  ا�ستكمال  وب��ع��د 
تاأكيد  مت  واالإداري���ة  القانونية 
من   402 ل  الفعلية  االأح��ق��ي��ة 
ا�ستخالفهم  مت  ال��ذي��ن  بينهم 

عنها،  املعلن  القائمة  �سمن 
املتحدث. ذات  ي�سيف 

من  امل�ستفيدون  و�سيح�سل 
مالية  اإعانة  على  احل�سة  ه��ذه 
دينار  مبليون  تقدر  الدولة  من 
االإعانة  ه��ذه  من  و�سي�ستثنى 
تتجاوز  ال��ذي��ن  امل�ستفيدون 
األف   100 ال�سهرية  مرتباتهم 
املنتخب. دينار، مثلما �رشح ذات 

مواقع  اخ��ت��ي��ار  ق��رع��ة  وج���رت 
الثالثاء،  اأم�ص  اأّول  االأرا���س��ي 
دادة  الريا�سات  املتعددة  بالقاعة 
بح�سور  ب��االأغ��واط  يون�ص  بن 
وامل�ستفيدين  املحليني  املنتخبني 

اإ�سافة اإىل حم�رش ق�سائي .
ثالث   على  االأرا�سي  وتتوزع 
العليا  املنطقة  وه��ي  مناطق 
ومنطقة  ال�سمالية  بالواحات 
ال�سنو�سي،  برج  وحي  بو�ساكر 
اأمالك  مديرية  م�سالح  ح�سب 

الدولة.
ق/ج

ب����ادرت غ��رف��ة ال�����س��ن��اع��ات 
اإىل  بب�سكرة،  واحلرف  التقليدية 
حرفيني  لتكوين  ور���س��ة  فتح 
التجهيزات  وت�سيري  تركيب  يف 
ال�سم�سية،  بالطاقة  اخلا�سة 
علما اأنه مت تكوين اأكرث من 120 
العمومية  املدر�سة  من  خريجا 
اإط��ار  يف  احل��رف��ي��ني،  لتكوين 

مرافقة الدولة يف هذا املجال.
يو�سف  الغرفة  مدير  اأو���س��ح 
تقييم  اإط��ار  يف  العابدي،  �سي 
يف  نق�سا  �سجل  اأن��ه  التجربة، 
من  هيئته  وتعد  العاملة،  اليد 
منها،  املوؤهلة  توفري  يف  االأوائل 
ور�سة  اإن�ساء  اإىل  بادرت  حيث 
الو�سائل  بكل  جمهزة  خا�سة 
واملعدات  املتطورة،  واالأدوات 
احلرفيني  مل��راف��ق��ة  ال�����رشوري��ة 

امل�ساريع. وحاملي 

ب��اأن  يعلم  ال  الكثري  اأن  اأك���د 
ا�ستغالل  جم��ال  يف  الن�ساط 
حرفة،  يعد  ال�سم�سية  الطاقة 
الن�ساطات،  قائمة  اإىل  م�سريا 
عتاد  وجت��ه��ي��ز  ت��رك��ي��ب  منها 
وهي  ال�سم�سية،  الطاقة  توليد 
للمتكونني  ت�سمن  التي  احلرفة 
املهنية  البطاقة  على  احل�سول 
ع��امل  اإىل  وال���ول���وج  ل��ل��ح��ريف 
امليكانيزمات  من  وهي  ال�سغل، 
خدمة  يف  و�سعت  التي  اجلديدة 
واحلريف خا�سة. املجتمع عموما، 

اإنه  القول،  اإىل  املتحدث  خل�ص 
خريجا   120 من  اأكرث  تكوين  مت 
لتكوين  العمومية  املدر�سة  من 
الدولة  مرافقة  �سمن  احلرفيني، 

لل�سباب يف هذا املجال.
ق/ج

باجللفة  �لبويقلة  بقرية  �سيدلية  بدون  �ساكن    5000

و�يل ورقلة يقف على �لعديد من �مل�ساريع �لتي تدّعم بها قطاع �ل�سباب 
و�لريا�سة

ال���ري يف والي��ة  ت��ع��زز ق��ط��اع 
تنموية،  م�ساريع  بعدة  ب�سكرة 
ال��واح��ات  ح��م��اي��ة  اإط����ار  يف 
واإن�ساء  باجلفاف،  املهددة  القدمية 
عرب  ج��دي��دة  فالحية  حميطات 
الزراعي  الن�ساط  لدعم  الوالية، 
مزاولة  على  املزارعني  وت�سجيع 

ن�سطتهم.  اأ
اأفاد بلعيد مزيركط، مدير املوارد 
م�ستوى  على  مت  باأنه  املائية، 
ثان،  م�رشوع  برجمة  ال���وزارة 
عميقة،  اآبار   10 اإجناز  يف  يتمثل 
الغربية  للجهة  موجهة  منها   6
ال�رشقية،  للجهة  الوالية، و4  من 
امليعاد،  را�ص  بلديات  اإىل  م�سريا 

ج��الل،  اأوالد  خ��ال��د،  ���س��ي��دي 
واأوم��ا���ص  ال�سعيبة  الدو�سن، 
تلك  م���ن  �ست�ستفيد  ال��ت��ي 
بلديات  اأن  م�سيفا  امل�ساريع، 
عني  الفي�ص،  ال���وادي،  زريبة 
الواقعة  عقبة،  و�سيدي  الناقة 
معنية  �ستكون  ال�رشقية،  باجلهة 

املناقب. مبياه هذه  بالتزود 
اأن  اإىل  باالإ�سارة  اإفادته  واختتم 
امل�ساريع، حماية  تلك  الهدف من 
باجلفاف،  املهددة  القدمية  الواحات 
جديدة  فالحية  حميطات  واإن�ساء 
الن�ساط  الوالية، لدعم  اإقليم  عرب 

باملنطقة. الزراعي 
ق/ج

قطاع �لري يتعزز مب�ساريع تنموية 
بب�سكرة 
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احتج امل�ستفيدون من ال�سكنات 
واملقدرة  االيجارية  االجتماعية 
باميه  �سكنية  وح��دة   220 ب� 
والتي  ال��وادي  بوالية  ون�سة 
الطريقة  عن  م��وؤخ��ًرا،  وزع��ت 
هذه  اجناز  عملية  بها  متت  التي 
و�سفوها  وال��ت��ي  ال�سكنات 
مطالبني  لل�سكن،  الالئقة  بغري 
امل�سوؤولة  اجل��ه��ات  ذل��ك  يف 
لو�سع  ال��ت��دخ��ل  ب�����رشورة 

حق  يف  التجاوزات  لهذه  حد 
املواطن.

تدخلت  ذات���ه،  ال�سياق  ويف 
للديوان  التقنية  امل�سالح 
العقاري  والت�سيري  الرتقية 
النقائ�ص  هذه  لر�سد  بالوالية، 
على  امل�����رشف  امل��ق��اول  رفقة 
النقائ�ص  لت�سوية  االأ�سغال 

امل�سجلة يف هذه ال�سكنات.
ق .م

االقليمية  ال�رشية  اأم�ص،  نظمت، 
الأم�����ن ال���ط���رق���ات ن�����س��اط��ا 
خمتلف  �سائقي  لفائدة  توعويا 
للحملة  تفعيال  وذلك  املركبات، 
بالوقاية  اخلا�سة  التح�سي�سية 
م��ن ح����وادث امل����رور وال��ت��ي 
االقليمية  املجموعة  اأطلقتها 

للدرك الوطني بالوادي. 
الطرق  الن�ساط هذا كان مبفرتق 
كوينني،  بلدية  مبدخل  الواقع 
القيادة  لتعليمات  تنفيذا  ياأتي 
حوادث  تخفي�ص  اإىل  الهادفة 
املرور وموا�سلة النتائج املحققة 
املقدم  به  اأفاد  ح�سبما  ميدانيا، 

ن�رش الدين خيال.
اأن  امل��ت��ح��دث،  نف�ص  واأ���س��ار 

لفائدة  التح�سي�سية  احلملة 
الربي  النقل  املركبات  �سواق 
وهذا  والب�سائع،  للم�سافرين 
لتعزيز  الدائم  ال�سعي  اإطار  يف 
االأمن املروري على م�ستوى كل 
اإقليم  �سمن  والطرقات  املحاور 
الفاعلني  مب�ساركة  االخت�سا�ص 
وذلك  امل��روري��ة  ال�سالمة  يف 
تاريخ  من  املمتدة  الفرتة  خالل 
08 فيفري  اإىل غاية  25 جانفي 
"ال�سياقة  �سعار  حتت   2020
وم�سوؤولية"  �سالمة  االإحرتافية 
ملرافقة هذه الفئة من م�ستعملي 
مدى  حول  والتح�سي�ص  الطريق 
خطورة حوادث املرور ونتائجها 

املاأ�ساوية.

على  حت�سي�سية  وحملة 
 16 الطريق الوطني رقم 

االحرتافية  ال�سياقة  �سعار:  حتت 
نظمت  وم�سوؤولية،  �سالمة 
لدائرة  االقليمي  ال��درك  فرقة 
عا�سمة  �رشقي  الواقعة  الدبيلة 
حت�سي�سية  حملة  الوادي  والية 
 16 رقم  الوطني  الطريق  على 
اإىل   املوؤدية  الطريق  مفرتق  عند 
لذات  التابعة  الدرمييني  قرية 
البلدية وكان ذلك بالتن�سيق مع 
بالدبيلة  املدنية  احلماية  وحدة 
مدر�سة  تالميذ  م��ن  ونخبة 
�سعدون م�سعود حيث مت خاللها 
اأ�سحاب  نذكر  مطويات  توزيع 
وما  ال�رشعة  بخطورة  املركبات 
مميتة  ح��وادث  من  عنها  يرتتب 
هذه  وتندرج  االأحيان  اأغلب  يف 
التي  التح�سي�سية  العمليات 
الوطني  الدرك  قيادة  لها  دعت 
عرب الوطن  بغر�ص التقليل من 
احلوادث التي تفاقمت يف االآونة 
الكثري  بحياة  واأودت  االأخ��رية 
اأخطاء  نتيجة  االأ�سخا�ص  من 
ب�رشية ارتكبها �سواق املركبات 

اأنواعها خا�سة تلك من  مبختلف 
�سجلت  التي  الثقيل  الوزن  نوع 
خطرية  ح����وادث  ال��ع��ام  ه���ذا 
املمنوعة  كالتجاوزات  ومميتة 
املحتمل  اال�سطراري  اأوالتوقف 
االأمان  م�سافة  اح��رتام  عدم  اأو 
االأحيان  بع�ص  تت�سبب يف  التي 
متتابعة  �سيارات  ا�سطدام  اإىل 
الوطني  الدرك  م�سالح  دفع  مما 
حماية  اخلطر  ناقو�ص  اط��الق 
لالأرواح واملمتلكات عن طريق 
هذه العمليات التح�سي�سية التي 
لدى  وارتياحا  ا�ستح�سانا  لقيت 
عربوا  الذين  الطريق  مرتادي 
هذا  حر�ص  مدى  عن  للتحرير 
اجلهاز االأمني يف حماية �سالمة 
امل��واط��ن��ني م��ن اآف���ة احل���وادث 
املرورية متمنني يف ذات الوقت 
ال�سنة  مدار  على  تتوا�سل  اأن 
واأال تكون حمالت عابرة اأملتها 
ظروف احلوادث فقط مع تفعيل 
التي  املرورية  ال�سالمة  قوانني 
للحد  الوحيد  ال�سبيل  اعتربوها 

من هذه الظاهرة.
قدودة مبارك/ ف�وزي .ق

والريا�سة  ال�سباب  مديرية  �رشعت 
جوارية  مالعب   6 تك�سية  يف  بالوالية 
خمتلف  ع��رب  اال�سطناعي  بالع�سب 
للريا�سة  دعما  ذلك  وياأتي  البلديات، 
املحلية باملنطقة، مثلما اأبرزه مدير القطاع 

عبد الرحمان احميداين. 
واأ�ساف نف�ص املتحدث، اأن العملية تدخل 
ل�سنة  اجلنوب  �سندوق  برنامج  اإطار  يف 
اجلوارية  املالعب  بتك�سية  املتعلق   2019
�ست�ستفيد  حيث  اال�سطناعي،  بالع�سب 
كوينني،  الدبيلة،  قمار،  بلديات  منها 

العقلة، احلمراية واحلمادين.
ق .م

لل�سندوق  ال��وادي  وكالة  اأم�ص،  اأعلنت، 
"كنا�ص"  االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
غد  يوم  ا�ستثنائية  ب�سفة  اأبوابها  فتح  عن 
وذلك  املوؤ�س�سات،  اأ�سحاب  لفائدة  اجلمعة، 
بهدف ت�سوية و�سعيتهم املتعلقة بالت�رشيح 
اأخر  باأن  منوهتا  موؤ�س�ساتهم،  اأجراء  باأجور 

هذا  نهاية  االإجراء  هذا  يخ�ص  اأجل 
املكلفة  به  اأف��ادت  مثلما   . ال�سهر 
فاطمة  ال�سندوق  لدى  باالإعالم 

الزهراء االأ�رشاف.
اأن  امل��ت��ح��دث��ة،  نف�ص  واأ���س��اف��ت 
منذ  احلملة  هذه  اأطلق  ال�سندوق 
اإىل  و�ستدوم   2019 دي�سمرب   22
وذلك  اجل���اري،  جانفي   31 غاية 
اأرب��اب  وحت�سي�ص  اإع��الم  بهدف 
ال�سرتاكات  الت�رشيح  ب�رشورة  العمل 
ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي ع��ن ب��ع��د وك��ذا 
تعريفهم باالمتيازات التي متنحها لهم بوابة 

الت�رشيح عن بعد.
وفاء .�ص

يف  الرتبوية  لل�سوؤون  متتبعون 
الواقعة  خليفة  حا�سي  بلدية 
الوادي  والية  عا�سمة  �رشقي 
تاأخر  �سبب  ع��ن  يت�ساءلون 
كل  ال��درا���س��ة  ع��ن  التالميذ 
�سباح ،  التحرير وخالل زيارتها 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  لبع�ص 
�سبيحة  ال��ب��ل��دي��ة  ذات  يف 
 2020/01/27 االث��ن��ني  ي��وم 
املتاأخرين  التالميذ  كان  حيث 
يف  املوؤ�س�سات  اأم��ام  يقبعون 
بالدخول،  لهم  ال�سماح  انتظار 
مدراء  بع�ص  مع  ات�سال  ويف 
حملوا  ال��ذي��ن  امل��وؤ���س�����س��ات 
تنامي  اأ�سباب  االأولياء  بع�ص 
ال  التي  ال�سلبية  الظاهرة  هذه 
احل�سن  ال�سري  على  ت�ساعد 
للدرو�ص داخل املوؤ�س�سات فيما 
دور  تفعيل  اإىل  اأحدهم  ا�ستنجد 
للت�سدي  امل�سجدية  املوؤ�س�سة 
خطب  طريق  عن  الظاهرة  لهذه 

اجلمعة..
يف  ال��ت��ح��ري��ر  زارت  ك��م��ا 
مقى2  اكمالية  ال��ي��وم  ذات 
االأ�سبوع  خ��الل  عرفت  التي 
االأولياء  احتجاجات  املن�رشم 
التالميذ  وع���ودة  يومني  مل��دة 
بف�سل  الدرا�سة  مقاعد  اإىل 
لوالية  الرتبية  م��دي��ر  ت��دخ��ل 
املحلية  وال�سلطات  ال���وادي 
اأي  التحرير  ت�سجل  مل  حيث 
على  واالأ�ساتذة  للتالميذ  تاأخر 
�رشاحي  اكمالية  اأما  �سواء،  حد 
مب�سافة  املوؤ�س�سة  ومقر  م�سباح 
03 كيلو مرتات لكن هذا  املربر 
توفرت  ما  اإذا  ي��زول  اأن  ميكنه 
يف  لالأولياء  احل�سنة  االإرادة 
مرافقة فلذات اأكبادهم يف طلب 
باحلكمة  عمال  واملعرفة  العلم 
ولو  العلم  اطلبوا   " تقول:  التي 

بال�سني".
قدودة مبارك

التقنيات  مكتب  رئي�ص  ك�سف 
مبفت�سية  واجلباية  اجلمركية 
�سعد  بالوادي،  اجلمارك  اأق�سام 
ن�ساط  ح�سيلة  عن  حمجوبي، 
خمتلف م�سالح اجلمركية خالل 
�سنة 2019 املنق�سية، حيث اأكد 
جتاوزت  اال�سترياد  عملية  اأن 
 25 ب�  �سنيتم  مليار   12 مبلغ 
و583  التمور  لت�سدير  عملية 

عملية للت�رشيف اجلمركي.
اأن  امل�����س��وؤول  ذات  واأ���س��اف 
ب��ال��وادي  اجل��م��ارك  م�سالح 
 26 العاملي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
جانفي من كل عام، والتي اختري 
"قطاع  �سعار  العام  ه��ذا  لها 
من  اال�ستدامة  يعزز  اجلمارك 
واالزده���ار  النا�ص  ك��ل  اج��ل 
الطالب  مكتب  اأن  للكوكب"، 
بالن�ساط  كثريا  يرتبط  العربي 
اأن يتم تعزيزه  البرتويل "ن�سبو 
خمتلف  اإىل  الن�ساط  بفتح 
ما  اال�سترياد  عمليات  �سجل 

يفوق 28 مليار دج".
فقد  ال��غ��رام��ات  ح�سيلة  اأم��ا 

مليارا،   19 يفوق  ما  �سجلت 
امل�سافرين عرب  وبالن�سبة حلركة 
العربي  الطالب  احلدودي  املعرب 
�سجلت  فقد  ق��م��ار،  وم��ط��ار 
م�سالح اجلمارك دخول وخروج 
ما يزيد عن مليوين م�سافر، اأما 
مليون  ت�سجيل  مت  فقد  الدخول 
وخ��روج  م�سافر  األ���ف  و40 
بعدد  م�سافر  األ��ف   52 مليون 
احل��دودي  املركز  عرب  اإج��م��ايل 
 580 حركة  العربي  بالطالب 
 288 دخول  منها  مركبة،  األف 
األف   292 وخروج  مركبة  األف 

مركبة. 
اأما التون�سيون فقد �سجلت ذات 
م�سافرا   1726 دخول  امل�سالح 
م�سافرا،   1775 وخروج  يوميا، 
اأح�ست  فقد  قمار  مطار  اأم��ام 
م�سافرا،   11.114 اجلهة  ذات 
م�سافرا   5468 دخ��ول  منهم 
بعدد  م�سافرا   5646 وخ��روج 
رحلة،   117 للرحالت  اإجمايل 
ح�سبما اأو�سحه ذات امل�سوؤول.
ف�وزي .ق

امل�سجلة يف طريقة اجنازها النقائ�س الكربى  على 

�مل�ستفيدون من 220 وحدة �سكنية 
�جتماعية باميه ون�سة يحتجون

الوطني  للدرك  املجموعة القليمية  من قبل 

�طالق حملة للتح�سي�ض مبخاطر حو�دث �ملرور بالولية

جو�رية  مالعب   6
ت�ستفيد من �لتك�سية 
بالع�سب �ل�سطناعي

املوؤ�س�سات اأ�سحاب  لفائدة 

وكالة كنا�ض �لو�دي تفتح �أبو�بها ب�سفة 
��ستثنائية يوم غد �جلمعة

التحرير زارتها  بلدية حا�سي خليفة عينة 

تاأخر �لتالميذ عن �لدر��سة.. 
ماهو �ل�سبب ؟

 2019 املنق�سية  ال�سنة  خالل 

مفت�سية �جلمارك تك�سف عن 
ح�سيلة ن�ساطات خمتلف م�ساحلها

فـوزي .ق
-------------------

اأن  امل��ت��ح��دث،  ن��ف�����ص  وذك���ر 
امل�ستفيدين من العملية بالوالية 
�سابا   2177 ع��دده��م  يبلغ 
قطاعات  ع��دة  على  م��وزع��ني 
تابعني  م�ستفيد   139 منها 
 777 الداخلية،  وزارة  لقطاع 
الرتبية  ل��وزارة  تابع  م�ستفيد 
تابع  م�ستفيد   172 الوطنية، 
والريا�سة،  ال�سباب  وزارة 
وزارة 67 م�ستفيد تابع ال�سحة 

وال�سكان.. وغريهم.
اأن  امل�����س��وؤول،  ذات  واأ���س��ار 

اأن  ينبغي  ال��ت��ي  ال�������رشوط 
ت�ستوفى يف املتعاقد كي يحظى 

اأن  يجب  دائ��م،  �سغل  مبن�سب 
اإىل غاية  يكون يف حالة ن�ساط 
�سنة  منذ   ،2019 اأكتوبر   31
�سنوات.   08 تفوق  ملدة   2011
ملدة  املتعاقدين  بخ�سو�ص  اأما 
ف�ستتم  �سنوات،   08 عن  تقل 
االأي��ام  خ��الل  ملفاتهم  ت�سوية 
�سهر  نهاية  وق��ب��ل  ال��ق��ادم��ة 
عن  تقل  التي  الفئة  اأما  فيفري. 
التكفل بهم  03 �سنوات ف�سيتم 

خالل �سنة 2021.

قطاع �لت�سغيل ي�سرع يف ت�سوية و�سعية 
�ملتعاقدين

2177 �سابا من خريجي اجلامعات يف منا�سب عمل دائمة، وذلك  �سرع قطاع الت�سغيل بولية الوادي يف اإدماج اأزيد من 
"ال�سديق جعفري". اأفاد به مدير الت�سغيل بالولية  08 �سنوات كاملة يف عقود الإدماج املهني، ح�سبما  لـ  عقب ق�سائهم 

باإدماجهم يف منا�سب عمل دائمة

العدد
1914
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يعي�سون يف »�ساليهات«  بالعا�سمة منتهية ال�سالحية منذ ثالثة عقود

معاجلة اأزيد من 1 مليون طن من النفايات املنزلية 
وقرابة 186 طنا من اخلبز بالعا�سمة 

حممد علي 
----------------

اأن  يا�سني  اأوني�سي  واأو���س��ح 
الوالئية  العمومية  املوؤ�س�سة 
ر�سكلة  يف  املخت�سة  "�سجيتال" 
متكنت  املنزلية،  النفايات  ومعاجلة 
ما  معاجلة  من  املن�رشمة  ال�سنة 
1 مليون طن و7.411 طنا  يفوق 
 29.000 و  طن  مليون   1 مقابل 
بعد  وذل���ك   ،2018 �سنة  ط��ن 
بلديات   3 نفايات  معاجلة  حتويل 
مركز  نحو  العا�سمة  ب�رشق  تقع 
بوالية  لقور�سو  التقني  ال��ردم 
ت�سجيل  مت  اأنه  مربزا  بومردا�ص، 
حجم  يف   " طفيف    " ت��راج��ع  
امل�سدر  املعاجلة.واأ�سار  النفايات 
تقوم  التي  املنزلية  النفايات  اأن 
النظافة  موؤ�س�ستا  جمعها  بعملية 
"نت  و  اإك�سرتانت"   " الوالئية 
ال��ردم  م��رك��ز  اىل  ت��وج��ه  كوم" 
بزرالدة  املعاملة  حمي�سي  التقني 
ت�ساف اإليها التكفل بكمية اأخرى 
من النفايات التي تفرزها خمتلف 
واخلا�سة،  العمومية  املوؤ�س�سات 
اجلامعية  امل��ط��اع��م  غ���رار  على 
وباقي  اجلزائر  ومطار  واملدر�سية 
وفق  ملعاجلتها  وذل��ك  الهيئات 
موؤ�س�سة  مع  تربطها  اتفاقيات 

"�سيجيتال".

امل�سار  الفرتة  خالل  مت  اأنه  ذكر  و 
طنا   168 يقارب  ما  معاجلة  اإليها 
على  معاجلتها  متت  اخلبز  مادة  من 
التقني  ال���ردم  مركز  م�ستوى 
يف  بيعها  مت  و  بزرالدة  حمي�سي 
اطار عمليات البيع باملزاد العلني، 
االأنعام  و  املوا�سي  مربي  لفائدة 
لتحويله اإىل اأعالف مقابل معاجلة 
�سنة  اخلبز  من  طنا   162 46ر 

. 2018
اأي�سا  مت  اأنه  امل�سدر  نف�ص  واأبرز 
اأزيد  ا�ستقبال   2019 �سنة  خالل 
من 256ر 119 طنا من النفايات 
الناجمة  النفايات  وهي  الهامدة 
وت�سوية  الطرقات  اأ�سغال  عن 
االأ�سغال  من  وغريها  االأرا�سي 
ت�سجيل  جانب  اىل  والور�سات 
النفايات  م��ن  طنا   766 زه��اء 
اخل�رشاء )بقايا اأغ�سان اال�سجار(. 
فقد  املتحدث،  ل��ذات  ا�ستنادا  و 

نف�ص  يف  الفرز  عمليات  مكنت 
اأكرث  ا�سرتجاع  من  اأي�سا  الفرتة 
و  الكارتون  من  طنا    298 من 
الورق و كذا ما يفوق 1200 طن 
من البال�ستيك اإىل جانب 40ر21 
طنا من االأملنيوم و 40ر159 طنا 
من احلديد. وقد مت عر�سها ح�سب 
خمتلف  ل�سالح  للبيع  امل�سدر 
املوؤ�س�سات ال�سناعية لتدويرها و 
ر�سكلتها يف اإطار تثمني النفايات 

.
اأزيد  اأن  اأ�ساف  اأخ��رى  جهة  من 
فرز  و  لل�سيانة  عون   200 من 
بنظام  يوميا  يعملون  النفايات 
يقومون  اأف��واج   3 عرب  املداومة 
التقني  الردم  على م�ستوى مركز 
 3150 بفرز  باملعاملة  حمي�سي 
املنزلية  النفايات  من  يوميا  طنا 
النظافة  موؤ�س�سات  جتمعها  التي 
اإك�سرتانت   - كوم  نت   " الوالئية 

خمتلف  تفرزها  التي  وتلك   "
اخلا�سة  العمومية  املوؤ�س�سات 
واملدار�ص  اجلامعية  االإق��ام��ات   (
واملخيمات ال�سيفية ..الخ ( ف�سال 
1200 طن  اأزيد من  عن ا�ستقبال 

يوميا من النفايات الهامدة .
برنامج  امل�سدر  ا�ستعر�ص  و 
التوعوية  التح�سي�سية  احلمالت 
ال���ت���ي ب��ا���رشت��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة 
 ،2019 �سنة  خالل  "�سيجيتال" 
درو�سا حت�سي�سية  �سملت  التي  و 
تلميذ   2800 من  اأكرث  ا�ستهدفت 
وكذا  تربوية  موؤ�س�سة   50 عرب 
يف  م�ساركون  و�سباب  اأطفال 
ظاهرة  ملكافحة  �سيفية  خميمات 
اخلبز  خا�سة  الغذائي  التبذير 
و  للنفايات.  الع�سوائي  والرمي 
التح�سي�سية  احلمالت  ت�سمنت 
املفتوحة تقدمي ن�سائح  االأبواب  و 
ت�سب حول اأهمية الفرز االنتقائي 
غر�ص  بغية  تثمينها،  و  للنفايات 

ثقافة احلفاظ على نظافة البيئة.
الوالئي  امل�سوؤول  ذات  و�سدد 
الفرز  عملية  تعميم  اأهمية  على 
ال�ستغاللها  للنفايات  االنتقائي 
باعتبارها  الر�سكلة  جم��ال  يف 
يف  وه��ام��ا،  ح��ي��وي��ا  "م�سدرا 
وخلق  االقت�سادية  التنمية  حتقيق 

منا�سب �سغل لفائدة ال�سباب".

 1 من  اأزيد  معاجلة  اجلزائر"�سيجيتال"  لولية  للنفايات  التقني  الردم  مراكز  لت�سيري  الولئية  العمومية  املوؤ�س�سة  �سجلت 
بالإعالم  املكلف  به  اأفاد  ح�سبما   ،  2019 �سنة  خالل  اخلبز  مادة  من  طنا   186 حوايل  و  املنزلية  النفايات  من  طن  مليون 

املوؤ�س�سة. يف ذات 

املا�سية  ال�سنة  خالل  بعد قرابة 13 �سنة من النتظار 

م�رشوع  م��ن  امل�ستفيدون  ن��دد 
ال�سكن  �سيغة  من  م�سكنا   220
مبنطقة  الت�ساهمي  االجتماعي 
�سمال  اأزف��ون  ببلدية  اأو�سنا،  اأمل��ا 
اأ�سغال  بتاأخر  وزو،  تيزي  والي��ة 
بدايتها  عرفت  التي  االأ�سغال  اإجناز 
ب�سبب  تكملتها  دون   2006 يف 
امل�ستفيدون  املقاول.رفع  تقاع�ص 
باأزفون،  م�سكنا   220 م�رشوع  من 
اإىل م�سالح والية تيزي وزو على 
راأ�سها وايل الوالية، مطلب التدخل 
التدابري  اتخاذ  طريق  عن  العاجل 
من�سو�ص  هو  ما  وف��ق  ال��الزم��ة  
�ساأنها  م��ن  التي  ق��ان��ون��ا،   عليه 
ال�سماح لهم بتجاوز امل�ساكل احلالية 
التي يعرفها امل�رشوع وامل�ساهمة يف 
�سكناتهم،  مفاتيح  على  احل�سول 
التي اأ�سحت مع مرور الوقت مبثابة 
اأن  خا�سة  اأم��ده،  طال  ال��ذي  احللم 
و�سع  امل�رشوع  اإجناز  اأ�سا�ص  حجر 
ال  ال��وق��ت  ذل��ك  ومنذ   2006 يف 
حمت�سمة.  جد  وت��رية  يعرف  ي��زال 
املكتتبون  �رشح  ال�سدد  هذا  ويف 
عليه  م�ست  ال��ذي  امل�����رشوع  اأن 
حاليا  ي�سهد  كاملة  �سنة   13 قرابة 
حيث  االجن��از،  ور�سات  يف  توقفا 
للمقاول  الكاملة  امل�سوؤولية  حّملوا 
حتمل  وعو�ص  –بح�سبهم-  الذي 
م�سوؤولياته وتدارك التاأخر امل�سجل، 
اأر���ص  خ��ارج  اإىل  بالهروب  ق��ام 
ال  و�سعية  وراءه  تاركا  الوطن 
العائالت  الأغلبية  بالن�سبة  تطاق 
وهي  وتعبت،  �سربها  ط��ال  التي 
التي  تنظر احل�سول على �سكناتها 
واأن �سوت جميع احلقوق  لها  �سبق 

املادية املرتتبة عن عمليات االإجناز، 
ظل  يف  لها  ي�سفع  اأن  دون  لكن 
من  احللول  وغياب  املقاول  تهاون 
جهة  من  املحلية.  االإدارة  ط��رف 
اجناز  موقع  اأن  حمدثونا  قال  اأخرى 
اأن  بعد  رك��ودا  يعرف  ال�سكنات 
هاجر العمال الور�سات. قبل تكملة 
ما  ال�سيما  اال�سغال،  من  تبقى  ما 
من  احل�رشية  بالتهيئة  منها  تعلق 
االإنارة  االأر�سفة،  الطرقات،  تهيئة 
اخل�رشاء  امل�ساحات  العمومية، 
�سبكات  تن�سيب  عدم  عن  ف�سال 
البنايات  يف  الغاز  املاء،  الكهرباء، 
على   الراهن  الوقت  يف  تعذر  ما 
بهذه  احلي  اإي�سال  املعنية  اجلهات 
�رشورية  تبقى  التي  اخل��دم��ات 
واأك��رث  ال�سكنات.  ال�ستغالل 
احللول  غياب  ظل  ويف  ذل��ك  من 
املعنية،  ال�سلطات  الناجعة و�سمت 
بدخول  العائالت  من  الكثري  قامت 
النقائ�ص  م��ن  بالرغم  منازلها 
التي  ال�سكن  اأزمة  ب�سبب  امل�سجلة 
امل�ستفيدين  من  الكثري  منها  يعاين 
كبرية  اآم��اال  يعلقون  كانوا  الذين 
على امل�رشوع �سابقا، قبل اأن يتحول 
اإىل هاج�ص اآخر عّقد من  و�سعيتهم. 
وعليه فقد جددوا نداءهم اإىل جميع 
ملفهم  يف  النظر  بهدف  ال�سلطات 
ب�سفة ا�ستعجاليه و بال�سكل الذي 
تطّلب  ولو  تطلعاته،  مع  يتوافق 
ي�سيف  امل��ق��اول،  ا�ستبدال  االم��ر 
م�سكنا   220 م�رشوع  م�ستفيدو 

اجتماعيا ت�ساهميا ببلدية
 اأزفون.                

                                          ق/�ص

امل�ستفيدون من م�سروع 220 
م�سكنا باأزفون بتيزي وزو يطالبون 

مبفاتيح �سققهم

اإىل  ال��رام��ي��ة  جهودها  اإط���ار  يف 
ب�ستى  احل�رشية  اجلرمية  حماربة 
مت�ص   التي  تلك  خا�سة  اأن��واع��ه��ا 
م�سالح  متكنت  الوطني،  االقت�ساد 
ن�ساط  �سل  �سطيف من  اأمن والية 
 05 م��ن  تتكون  وطنية  �سبكة 
و   23 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  اأف��راد 
العملة  تزوير  يحرتفون  �سنة،   53
حيث  املهلو�سات،  وترويج  الوطنية 
مايل  مبلغ  بحجز  العملية  �سمحت 
ال��  ناهز  الوطنية  العملة  من  مزور 
 150 100 مليون �سنتيم اإىل جانب 
قر�سا من املوؤثرات العقلية .العملية 
باأمن  الق�سائية  ال�سبطية  اأطرتها 
ا�ستغالل  اإثر  وجاءت  العلمة،  دائرة 
معلومات  تفيد بتحركات م�سبوهة 
ب�سدد  اإج��رام��ي��ة  �سبكة  الأف���راد 
اأوراق نقدية مزورة  الرتتيب لطرح 
من العملة الوطنية بال�سوق املحلية 
املحققون  با�رش  العلمة، حيث  ملدينة 
على  امليدانية  واأبحاثهم  حترياتهم 
الفور، لتتكلل جهودهم بعد مراقبة 
بتوقيفهم  �سبهة  حمل  االأ�سخا�ص 
ويتعلق  �سياحية،  مركبة  منت  على 
بحوزتهم  عرث  اأف��راد  بثالثة  االأم��ر 
على  مبلغ مايل من العملة الوطنية 
�سنتيم  مليون   96 ب��  قدر  م��زور 
فئة  من  نقدية  اأوراق  من  م�سكل 

1000دج.

فتحت  التي  الق�سائية  ال�سبطية 
يف  معمقا  حتقيقا  ال��ف��ور  على 
من  متكنت  الق�سية،  مالب�سات 
ثبت  اآخرين  �سخ�سني  هوية  حتديد 
حيث  اجل��رم،  ذات  يف  �سلوعهما 
منزليهما  تفتي�ص  مع  توقيفها  مت 
املتواجدين باإقليم واليتني جماورتني 
مليون   33 على  باأحدهما  ع��رث 
نقدية  اأوراق  �سكل  على  �سنتيم، 
طباعتها  متت  2000دج  فئة  من 
املعدات  حجز  مع  معاجلتها،  دون 
عمليات  يف  امل�ستعملة  والطابعات 
طابعات  كمبيوتر،  التزوير)جهاز 
�ساغطة  اآل��ة  اخل��دم��ات،  متعددة 
للورق، لفافات من الورق احلراري 
150 قر�سا  كبري احلجم( اىل جانب 
من املوؤثرات العقلية، حجزت باملنزل 
الثاين.حيث وبعد ا�ستكمال خمتلف 
االإجراءات القانونية الالزمة، اأعدت 
جزائية  ملفات  الق�سائية  ال�سبطية 
تكوين  تهمة  عن  املتورطني  �سد 
االإع���داد  لغر�ص  اأ����رشار  جمعية 
نقدية  اأوراق  جلناية، تزوير وترويج 
ذات �سعر قانوين بالرتاب الوطني، 
حيازة مواد �سيدالنية دون مقت�سى 
�رشعي، اأحيلوا مبوجبها اأمام اجلهات 
يلقوا  ك��ي  املخت�سة  الق�سائية 

جزاءهم
اأ�سامة فخر الدين قي�سي

تفكيك �سبكة وطنية لتزوير العملة 
ب�سطيف وحجز 100 مليون �سنتيم

تقطن  ع��ائ��ل��ة   400 ت��ن��ا���س��د 
ال�ساليهات«   « اجلاهزة  بالبيوت 
بالكاليتو�ص  م�سكن   400 بحي 
لرتحيلها  للتدخل  العا�سمة  وايل 
و انت�سالها من املعاناة التي دامت 
مبدية  ع��ق��ود،  ثالثة  م��ن  اأزي��د 
اإق�سائها  جراء  ال�سديد  تذمرها 
يف  االإ�سكان  اإعادة  عمليات  من 
وقت مت اإدراج عائالت ت�سكن يف 
400 عائلة  نف�ص الظروف.تتجرع 
ب�سكنات  تقيم  وه��ي  امل���رارة، 
م�سكن   400 ب��ح��ي  ج���اه���زة 
�سنة،   38 يقارب  ما  بالكاليتو�ص 
يف  التهمي�ص  و  املعاناة  متحّملة  
ال�سالحية  منتهية  »�ساليهات« 
يهدد  خ��ط��را  ت�سكل  اأ���س��ح��ت 
ال�سكان  اأو�سح  و  اأفرادها.  �سحة 
يزوروهم   اأن  وال��داين  للقا�سي 
التي  امل��ع��ان��اة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
ي�ستكون  واأنهم  فيها  يتخبطون 

منذ  لهم  ال�سلطات  تهمي�ص  من  
اإىل  ترحيلهم  تاريخ  هو  و   1982
موؤقتا  اجل��اه��زة  ال�سكنات  ه��ذه 
اإىل  برتحيلهم  اإي��اه��م  واع���دة 
االأي��ام،  ق��ادم  يف  الئقة  �سكنات 
مل  الرتحيل  وع��د  اأن  م�سريين 
اإيل  التج�سيد  نحو  الطريق  يجد 
على  هوؤالء  �سدد  و  اليوم،  غاية 
ذلك  يف  وعدتهم  ال�سلطات  اأن 
يف  اإ�سكانهم  ب��اإع��ادة  ال��وق��ت 
�سنوات  خم�ص  تتجاوز  ال  مدة 
ل�سالحية  امل��ح��ددة  امل��دة  وه��ي 
ح�سب  اجلاهزة.و  ال�سكنات  هذه 
ه��وؤالء  ف���اإن  حمدثينا  ت�رشيح 
و�سعية  يف  يعي�سون  ال�سكان 
���رشوط  الأدن���ى  تفتقر  كارثية 
لهم  حتفظ  التي  الكرمي،  العي�ص 
�سوء  م��ع  خ�سو�سا  كرامتهم 
تت�ساعف  التي  اجلوية  االأح��وال 
ه��ذه  اأن  م��وؤك��دي��ن  ���س��ن��ة،  ك��ل 

ت�سكل  اأ���س��ح��ت  ال�����س��ك��ن��ات 
اإىل  اأ�سف  �سحتهم،  على  خطرا 
ت�رشيبات  من  يعانون  اأنهم  ذلك 
بيوتهم  داخل  اإىل  االأمطار  مياه 
املتكررة  حماولتهم  رغم  املتاآكلة، 
ذلك  لكن  ترميمها  و  الإ�سالحها 
اإىل  م�سريين  نفعا،  ي��ج��ِد   مل 
ب�سبب  الكريهة  الروائح  انت�سار 
ال�سحي  ال�رشف  قنوات  اهرتاء 
دخل  اإىل  اجل��ردان  ت�سلل  كذا  و 
باتت  التي  و  ال�ساليهات  تلك 
طفلة  توفيت  قد  و  حياتهم  تهدد 
جرذ.  لع�سة  تعر�سها  ب�سبب 
اأح��د  ع��رب  ال�سياق،  ذات  يف  و 
حتت  نعي�ص  قائال«مازلنا  ال�سكان 
والتي  ال�سالحية  منتهية  اأ�سقف 
بها،  للعي�ص  �ساحلة  غري  اأ�سحت 
ناهيك عن خطر مادة »االمونيت« 
امل�ساكل  كل  امل�رشطنة«.ورغم 
ع�رشات  نوهت  يتجرعونها،  التي 

ال�سيق  م�سكل  اإىل  العائالت 
ال���ذي ت��ع��اين م��ن��ه ب��ع��د ت��زاي��د 
بعد  الزمن،  م��رور  مع  اأف��راده��ا 
يوؤوي  واحد  م�سكن  اأ�سبح  اأن 
هذا  اأن  م�سيفة  عائلة،  من  اأكرث 
اأبنائها  من  بالعديد  دفع  الو�سع 
الزواج رغم كرب �سنهم،  اإىل عدم 
العائالت  اأو�سحت  باملقابل  و 
للح�سول  ملفاتها  اأودع��ت  اأنها 
و  كرامتها  ي�سون  �سكن  على 
تزال  ال  اأنها  غري  اأبنائها،  كرامة 

االأدراج. حبي�سة 
و يف االأخري جدد قاطنو حي 400 
منا�سدتهم  بالكاليتو�ص  م�سكن 
و  ل��ل��ت��دخ��ل  ال��ع��ا���س��م��ة  وايل 
اجلاهزة  ال�سكنات  من  انت�سالهم 
على  خ��ط��را  اأ���س��ح��ت  ال��ت��ي 
�سمن  اإدراجهم  كذا  و  �سحتهم 

القادمة. الرتحيل  عمليات 
ق/�ص

قاطنو حي 400 م�سكن بالكاليتو�س يطالبون باإدراجهم يف عمليات 
الرتحيل املقبلة

املعنوي  التحر�ص  ظاهرة  ا�ستفحلت 
حيزا  لتاأخذ  الطالبي  الو�سط  يف 
ومناق�سات  اأح��ادي��ث  يف  وا�سعا 
واأخ���ذت  وال��ط��ال��ب��ات.  الطلبة 

اجلامعي،  الو�سط  يف  مقلقا  ُبعدا 
خ�سو�سا داخل حافالت نقل الطلبة  
اول  جامعية   طالبة  تعر�ست  حيث 
اجلامعي  النقل  حافلة  داخل  اأم�ص 

بعد  منزلها  اىل  متجهة  وه��ي 
خروجها من جامعة حممد بو�سياف 
حتر�ص  اىل  امل�سيلة  مدينة  و�سط 
ال�سب  م��ن  وواب���ل  رهيب  لفظي 

طرف  من  ب��ذيء،  وك��الم  وال�ستم 
م�سوؤول يراقب بطاقات الطلبة تابع 

ملوؤ�س�سة نقل خا�سة مكلفة بالنقل
 اجلامعي.                               ق/�ص

التحر�س يف حافالت النقل اجلامعي واقع يومي تدفع �سريبته الطالبات
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للوقاية من فريو�س كورونا...

اأزيد من 900 ن�سمة بدوار بن دحمان تطالب ببعث 
احلركة التنموية

حممد علي 
------------------ 

ينا�سد هوؤالء كافة ال�سلطات املحلية 
يف  التعجيل  ب�رشورة  الوالئية  و 
ب�رشورة  املتعلق  ان�سغالهم  احتواء 
الطبيعي  ال��غ��از  �سبكة  تو�سيع 
منطقتهم،  ت�سمل  حتى  وتعميمها، 
ق���ارورات  م��ن  التخل�ص  بهدف 
ال�سكان  تكلف  التي  البوتان،  غاز 
جيوبهم،  تكوي  اإ�سافية  م�ساريف 
بعيدة  اأماكن  اإىل  للتنقل  اإ�سافة 

عن مقر �سكنهم جللبها، ف�سال عن 
اأ�سحت  والتي  عنها  البحث  رحلة 
للحاجة  نظرا  حياتهم  يوؤرق  هاج�سا 
كما  احليوية،  املادة  هذه  اإىل  املا�سة 
اأن هذه املادة �رشورية خا�سة واأنهم 
وتتميز  ال�ستاء  مقبلون على ف�سل 
املنطقة بالربودة القا�سية وال�سديدة، 
حيث جدد هوؤالء طلباتهم بالتعجيل 
يف اخذ هذا االن�سغال بعني االعتبار 
وت�سجيل امل�رشوع يف اأقرب االآجال 
املحلية.ويف  التنمية  لبعث  املمكنة 
اأوالد  �سكان  ياأمل  ال�سياق،  ذات 

�سكان  كل  غرار  وعلى  دحمان  بن 
امل�سوؤولة  ال�سلطات  من  البلدية 
وامل��راك��ز  ال��ع��الج  ق��اع��ات  تفقد 
من  العديد  اأجمع  حيث  ال�سحية، 
اخل��دم��ات  ت��دين  على  امل��واط��ن��ني 
خمت�سني،  اأطباء  وغياب  ال�سحية 
كما  منعدمة  تكون  اأن  تكاد  والتي 
قاعات  اإىل  النائية  املناطق  تفتقر 
العالج مما يفر�ص عليهم التنقل اىل 
بع�ص  ويف  القريبة؛  امل�ست�سفيات 
م�ست�سفى  نحو  االجت��اه  االح��ي��ان 
�سيغي فارا بعا�سمة الوالية، حيث 

حاالت  االحيان  بع�ص  يف  تطرح 
اأو  طارئ  مر�ص  اأثناء  ا�ستعجالية 
ال��والدة،  وكذا  مفاجئة  اإ�سابة  اأية 
يف  حتدث  ما  غالبا  الظروف  وهذه 
احد  اأي  ينكر  ومل  الليلية،  الفرتة 
التي  ال�سحية  املراكز  بع�ص  وجود 
ال  اأنها  اإال  املري�ص  ب�سحة  تتكفل 
غياب  يف  االحتياجات  جميع  تلبي 
واالأدوي��ة  ال�سحية  امل�ستلزمات 
بالكثافة  م��ق��ارن��ة  ال�����رشوري��ة، 
ال�سكانية للمنطقة وخا�سة قاطني 

االأرياف.
الطلبات  تك�سف  اآخر،  جانب  ومن 
الريفي  ال�سكن  على  امل��ت��زاي��دة 
لهذه  املنطقة  ل�سكان  املا�سة  احلاجة 
من  حيث  ال�سكن  م��ن  ال�سيغة 
�ساأنها اأن تدعم بقاءهم يف االأرياف، 
فطابع البلدية الفالحي جعل �سيغة 
لدى  ك��اأول��وي��ة  الريفي  ال�سكن 
بعدة  البلدية  وتدعمت  االأه���ايل، 
الريفية  ال�سكنات  من  ح�س�ص 
غري اأنها تبقى �سئيلة مقارنة بعدد 
م�سالح  ل��دى  امل��ودع��ة  الطلبات 
البلدية، خا�سة واأن اأغلب العائالت 
ممن  االأفراد،  من  كبريا  عددا  ت�سمل 
وفتح  اال�ستقرار  اىل  يطمحون 

منازل بغية تكوين اأ�رشة.

اأكرث  ي�سم  حيث  كبرية،  �سكانية  كثافة  ت�سهد  التي  بودينار  عني  ببلدية  الدواوير  اأكرث  من  دحمان  بن  اأولد  دوار  يعد 
جت�سيد  خالل  من  اأف�سل،  م�ستقبل  اإىل  يتطلعون  البلدية  �سكان  غرار  وعلى  هوؤلء  يزال  ل  حني  يف  ن�سمة،   900 من 

احل�سرية. التهيئة  يف  نق�سا  تعرف  املنطقة  واأن  خا�سة  التنموية  امل�ساريع  من  العديد 

لفائدتهم م�ساريع  بربجمة  مب�ستغامن  بودينار  عني  بلدية  رئي�س  بط بحوزتهم ما يقارب 01 كلغ من الكيف طالبوا  �سُ

باأمن والية  ال�رشطة  قوات  متكنت   
االإط��اح��ة   م��ن  بلعبا�ص  �سيدي 
 03 من  تتكون  اإجرامية  ب�سبكة 
اأ�سخا�ص يف العقد الثاين من العمر 
تورطوا يف  حيازة خمدرات لغر�ص 
املتاجرة فيها ، حيث متكنت على اإثر 
الكيف  من  كمية  حجز  من  ذل��ك 
املعالج قدر وزنها ب� 01 كلغ كانت 
  ، ت��الغ   ب��دائ��رة  للرتويج  موجهة 
حيثيات الق�سية تعود اإىل ا�ستغالل 
مكافحة  بفرقة  ال�رشطة  ق��وات 
مفادها  مل��ع��ل��وم��ات  امل���خ���درات  
غري  االجت��ار   حترتف  �سبكة  وجود 

دائرة  باإقليم  باملخدرات  ال�رشعي 
بو�سع  امل�سلحة  لتبا�رش  ت��الغ   
االإطاحة  اأج��ل  من  حمكمة  خطة 
حيث  وتوقيفهم،  ال�سبكة  بهذه 
مراقبة  بعد  ت��الغ  بدائرة  ذل��ك  مت 
دقيقة لتحركات امل�ستبه فيهم ، اأين 
�سبطت بحوزتهم كمية من الكيف 
، يف  956 غراما  بلغ وزنها  املعالج 
�سدهم  ق�سائي  ملف  اإجناز  مت  حني 
لغر�ص  تهمة  حيازة خمدرات  عن 
اأمام  مبوجبه  قدموا  فيها،  املتاجرة 

النيابة اأين مت اإيداعهم احلب�ص .  
م.رم�ساين

مروجو املخدرات بتالغ ببلعبا�س  
يف قب�سة الأمن

العامرية  دائرة  امن  م�سالح  قامت 
باقليم  �رشطة  عمليات  بعد  موؤخرا 
اأحياء  خمتلف  م�ست  االخت�سا�ص 
النقاط  خا�سة  املدينة  �سواع  و 
ال�سوداء و التي تعرف رواج بع�ص 
الق�ساء  بهدف  احل�رشية،  اجلرائم 
على كل اأ�سكال االإجرام و من اأجل 
ل�سكان  الطماأنينة  و  االأمن  ب�سط 
خاللها  من  مت  كما  االأح��ي��اء.  ه��ذه 
و  مب��داخ��ل  مراقبة  بنقاط  القيام 
خمارج املدينة كونها مير بها الطريق 
الوطني رقم 02 و الذي يعرف حركة 
العملية  للمركبات   كثيفة  مرورية 

�سخ�سا   23 توقيف  عن  اأ�سفرت 
 )20( ت�سمنت  ق�سائية  اأوامر  حمل 
ع�رشين �سورة قرار نهائي للحب�ص 
بطريق  بالقب�ص  اأوام���ر   )03(  ،
بالقب�ص  اأمر   02 و  البدين  االإكراه 
و  مركبة   350 مراقبة  جانب  اإىل 
حترير  عن  اأ�سفر  مما  نارية،  دراج��ة 
101 خمالفة مرورية، باالإ�سافة اإىل 
تنظيم حملتني حت�سي�سيتني بالن�سبة 
الثقيل،العملية  ال��وزن  ملركبات 
ا�ستح�سانا كبريا لدى �سكان   القت 

مدينة العامرية.      
مزادة ن. 

توقيف 23 �سخ�سا حمل اأمر 
ق�سائي بعني متو�سنت

الق�سائية  ال�رشطة  فرقة  متكنت 
هذا  خالل  تي�سم�سيلت  والية  باأمن 
من  غراما   490 حجز  من  االأ�سبوع 
املخدرات  كما مت توقيف �سخ�سني 

يف العقد الثاين من العمر .
الوالية  اأم��ن  بيان  ح�سب  العملية 
االأم��ن  م�سالح  تلقى  بعد  ج��اءت 
حيازة  ح��ول  م��وؤك��دة  معلومات 
املخدرات  من  كمية  فيهما  امل�ستبه 
ب�سدد ترويجها وبيعها  وبا�ستغالل 
امل�ستبه  توقيف  مت  املعلومات  هذه 
فيهما على منت �سيارة نفعية وبعد 
من  كمية  بداخلها    عرث  تفتي�سها 
باإحكام  خمباأة  كانت  امل��خ��درات 
قدرت ب 490 غ يف �سكل خم�ص 
معدات  حجز  ايل  افة  اإ�سً  ، �سفائح 
ولف  تقطيع   يف  ت�ستعمل  كانت 
اجناز  ليتم   ، ال�سموم  هذه  وجتهيز 

املتورطني   حق  يف  ق�سائي  ملف 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  وتقدميهما  

لدى حمكمة تي�سم�سيلت . 
ذات  متكنت  ال�سياق  ذات  ويف 
من  ع��دد  يف  االأم��ن��ي��ة  امل�سالح 
االأ�سبوع  خالل  ال�رشطية  عملياتها 
اأ�سخا�ص  اربع  املن�رشم من توقيف 
حيازة  ق�سايا  يف  تورطهم  ب�سبب 
العقلية،  ونقل املخدرات واملوؤثرات 
جماعة  وتكوين  بها  املتاجرة  ق�سد 
بي�ساء.  اأ�سلحة  وح��ي��ازة  اأ����رشار 
عن  اأ�سفرت  التوقيف  عمليات 
العقلية  املوؤثرات  من  كمية  حجز 
ايل  اإ�سافة  قر�ص   102 ب  قدرت 
 04 باأكرث من  حجز مبلغ مايل قدر 
ترويج  عائدات  من  �سنتيم،  ماليني 

هذه ال�سموم .
زغارية حميد

حجز ما يقارب رطل من الكيف 
بتي�سم�سيلت

لليقظة  خلية  تن�سيب  مب�ستغامن  مت 
للمراقبة  متقدمة  ووحدة  ال�سحية 
احل��دود  م�ستوى  على  الطبية 
فريو�ص  م��ن  للوقاية  البحرية 
املدير  من  ا�ستفيد  ح�سبما  كورونا، 

الوالئي لل�سحة وال�سكان.
وقال خليل حممد توفيق، خالل يوم 
درا�سي حول "فريو�ص كورونا"، اإن 
"وحدة املراقبة الطبية املتقدمة التي 
االأ�سبوع  هذا  بداية  تن�سيبها  مت 
البحرية  احل���دود  م�ستوى  على 
اأهمية  لها  التجاري  م�ستغامن  مبيناء 
من  الوقاية  خمطط  �سمن  كبرية 
فريو�ص كورونا".واأو�سح املتحدث 
على  اليقظة  خلية  "تن�سيب  اأن 

بناء  جاء  م�ستغامن  والية  م�ستوى 
للوزارة  االأخ��رية  التعليمات  على 
من  الوقاية  اإىل  الرامية  الو�سية 
موؤخرا  انت�رش  الذي  الفريو�ص  هذا 
حالة  باأية  ال��الزم  التكفل  وك��ذا 
موؤكدة".وذكر  اأو  فيها  م�ستبه 
جمند  ال�سحي  "القطاع  اأن  خليل 
مثل  م��ع  التعامل  على  ومتعود 
التاأهب  فيها  يتم  التي  احلاالت  هذه 
على  بامل�سابني  والتكفل  للوقاية 
املا�سية  ال�سنوات  يف  مت  ما  غرار 
"ال�سار�ص"و"اأنفلونزا  فريو�ص  مع 
الطيور". اخلنازير"و"اأنفلونزا 

م�سلحة  رئي�ص  ذكر  جهته،  ومن 
وال�سكان،  ال�سحة  مبديرية  الوقاية 

اأن  اأح��م��د،  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 
فريو�ص  من  الوقائي  "هذااملخطط 
كورونا الذي مت و�سعه حيز التنفيذ 
هي  رئي�سية  ثالثة حماور  يت�سمن 
واملعلومة"  واالت�سال  "التكوين 
ب��احل��االت  التكفل  و"اإج�����راءات 
و"املراقبة  واملوؤكدة"  فيها  امل�ستبه 
احلدود". م�ستوى  على  ال�سحية 
"الفريق  اأن  اأحمد  وقال الدكتور بن 
الطبي املتواجد على م�ستوى امليناء 
للم�سافرين،  البحرية  واملحطة 
ب�سكل  الو�سعية  مبراقبة  �سيقوم 
املنفذ  هذا  م�ستوى  على  م�ستمر 
اأية  اال�ستباه يف  حالة  البحري ويف 
اإىل  ونقلها  بها  التكفل  �سيتم  حالة 

وحدة العزل واأخذ العينات وحتليلها 
االإ�سابة  لتاأكيد  با�ستور  مبعهد 
هذا  خ��الل  ومت  الفريو�ص".  بهذا 
باملعهد  نظم  الذي  الدرا�سي،  اليوم 
العايل للتكوين �سبه الطبي لفائدة 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  مديري 
ووحدات ال�سحة اجلوارية واالإطار 
عر�ص  وال�سيديل،  الطبي  �سبه 
بهذا  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  ك��ل 
وكيفية  االأعرا�ص  ال�سيما  الوباء 
والك�سف(  )الفح�ص  الت�سخي�ص 
احل��االت  وتاأكيد  العينات  واأْخ���ذ 
حماية  واإج���راءات  فيها،  امل�ستبه 
مهني  وخمتلف  ال�سحي  الفريق 
وعمال القطاع.                      ق/غ

تن�سيب خلية لليقظة ال�سحية ووحدة متقدمة للمراقبة الطبية باحلدود 
البحرية مب�ستغامن

املر�سى  م��ن  ال��ع�����رشات  نا�سد 
امل�سكاة  جمعية  راأ�سهم  وعلى 
يف  اللويحي  الت�سلب  ملر�سى 
وقفة احتجاجية  اأمام مقر  مديرية 
ب�سيدي  االجتماعي  الن�ساط 
هذا  ت�سنيف  ب�رشورة  بلعبا�ص  
يت�سنى  حتى  كامة  كاعاقة  املر�ص 
من  اال�ستفادة  من  به  للم�سابني 
  10 بن�سبة  املقدرة  االإعاقة  منحة  
رئي�سة  وا�ستغربت  دينار،  اآالف 
التي   االأ���س��ب��اب  م��ن  اجلمعية  
تعتمدها  اجلهة املعنية يف رف�سها 

ببلعبا�ص  املر�ص  ه��ذا  ت�سنيف 
الواليات  بقية  غرار   على  فقط، 
تدرجه �سمن خانة االإعاقة الكلية 
الت�سلب  ان  باعتبار  اأ�سباب  لعدة 
االأوىل  بالدرجة  ي�سيب  اللويحي 
والنخاع  املركزي  الع�سبي  اجلهاز 
للمري�ص  ي�سبب  م��ا  ال�سوكي 
م�ستوى  على  كهربائية  ت�سنجات 
اإىل  وي���وؤدي  والظهر  االإط���راف 
تقت�رش  وال  حركية،   ا�سطرابات 
اللويحي  الت�سلب  مر�سى  معاناة 
كمعاقني  بهم  االعرتاف  عدم  على 

اإىل  ذل���ك  ت��ت��ع��دى  ب��ل  ح��رك��ي��ا 
بهم  التكفل  ب�سوء  تتعلق  م�ساكل 
الوظيفي  للتاأهيل  وحدات  لغياب 
االأع�ساب  م�سلحة  م�ستوى  على 
على  املر�سى  ه���وؤالء  مل�ساعدة 
تعقيدات  مواجهة  وعلى  احلركة 
رئي�سة  ط��رح��ت  ك��م��ا  امل��ر���ص. 
توفر  ع���دم  م�سكلة  اجل��م��ع��ي��ة 
 Tysabri لدواء  خا�سة  االأدوي��ة 
غري املتوفر يف ال�سيدلية املركزية 
القادر  عبد  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
يف  �سعره  ارت��ف��اع  على  زي���ادة 

انعدامهم  م��ع  مقارنة  ال�سوق 
واأن  خا�سة  �سهري.  دخ��ل  على 
ع��ل��ى حتمل  امل��ر���س��ى جم���ربون 
على  االأ�سعة  و  التحاليل  نفقات 
طالبوا  وعليه   ، اخلا�سة  نفقاتهم 
االف��ادة  و����رشورة  بت�سهيالت 
حالتهم  درا�سة  اأج��ل  من  بلجنة 
ال  جمملهم  واأن  خا�سة   ، املر�سية 
نظرا  بحالتهم  التكفل  ي�ستطيعون 
على  به  اأ�سيبوا  ال��ذي   لل�سلل 

اأج�سادهم. م�ستوى 
ز.نور

مر�سى الت�سلب اللويحي ببلعبا�س يطالبون بت�سنيف مر�سهم كاإعاقة كاملة
ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  متكنت 
احل�رشي  ب��االأم��ن  الق�سائية 
توقيف  من  مبع�سكر  ال�ساد�ص 
مروج للموؤثرات العقلية يبلغ من 
من  كمية  وحجز  �سنة   28 العمر 
ب��  قدرت  ال�سيدالنية  االأقرا�ص 
بريقابالني،  نوع  من  كب�سولة   31
العملية جاءت على اإثر معلومات 
الفرقة  ذات  م�سالح  اىل  وردت 
بحيازة  فيه  امل�ستبه  قيام  مفادها 
اأمام  العقلية   املوؤثرات  وترويج 

اتخاذ  مت  عليه   ، اإق��ام��ت��ه  مقر 
الالزمة  القانونية  االإج���راءات 
م�سكن  تفتي�ص  م��ن  مكنت 
نتائجه  كانت  اأين  فيه،  امل�ستبه 
 31 حجز  على  اأ�سفرت  اإيجابية 
بريقابالني،  ن��وع  من  كب�سولة 
مقر  اإىل  فيه  امل�ستبه  اإثرها  حّول 
اإج��راء  �سده  اأجن��ز  اأي��ن  الفرقة،  
التى  العدالة  اأمام  وقدم  ق�سائي 

اأمرت بو�سعه رهن احلب�ص .  
 ن. مزادة

توقيف مروج  لالأقرا�س ال�سيدلنية 
و حجز  31 كب�سولة مبع�سكر                                                
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انق�سام باري�سي حول �سفقة 
يو�سف عطال 

يا�سر لعرو�سي يرف�س فرن�سا 
وينتظر دعوة اخل�سر

ادارة برينتفورد حت�سم 
م�ستقبل بن رحمة مع الفريق

عطال،  يو�سف  اجلزائري،  الدويل  النجم  اإ�سابة  جاءت 
اإدارة  لتعيق حماولت تقّرب بع�س الأندية الكبرية من 
على  انتقاله،  �سفقة  على  التفاو�س  اأجــل  من  ناديه، 
اأهم املهتمني  غرار نادي باري�س �سان جريمان الذي كان 

بخدماته يف الفرتة الأخرية.
انتقال  الذي لعب �سد  الوحيد  العامل  الإ�سابة  ومل تكن 
ــدوري  ال مت�سدر  نحو  ني�س،  ــادي  ن يف  املتاألق  الظهري 
نزعته  تغليب  ــو  وه اآخـــر،  ل�سبب  امتد  بــل  الفرن�سي 
لويك  ك�سف  اإذ  الدفاعي،  اجلانب  واإهــمــال  الهجومية 
النادي  من  املقرب  �سي"،  اأم  "اآر  �سبكة  �سحايف  تانزي، 
"الباري�سي"، اأن انق�سامًا كبرياً قد حدث يف اإدارة الفريق 

لهذا ال�سبب.
التوا�سل  مــوقــع  عــلــى  تــغــريــدات  يف  الــ�ــســحــايف  ــــد  واأّك
خليفة  اإيجاد  يف  جريمان  �سان  رغبة  اأن  الجتماعي، 
بالنجم  وتعوي�سه  مونييه  توما�س  البلجيكي  للدويل 
اجلزائري كانت كبرية، قبل اأن ترتاجع موؤقتًا لالأ�سباب 
للمو�سم  حت�سبا  �سريع  حل  اإيجاد  �سرورة  رغم  املذكورة 

املقبل.
الإ�ــســابــة  بعد  �سعبة  ــرتة  ف عــطــال  يو�سف  ويعي�س 
فا�سلة  مراوغة  اإثــر  الركبة،  م�ستوى  على  تلقاها  التي 

ب�سببها  ــه، الـــتـــوت  ــت ــب حيث رك
للغياب  ا�سطر 

ــن املــيــاديــن  ع
اأ�سهر،  لــعــدة 

ــــوع  واخلــــ�ــــس
عالجية  لفرتة 

قــبــل عـــودتـــه يف 
الأ�سابيع املقبلة.
ـــــــــل  ـــــــــدخ وي
ـــال �ــســمــن  ـــط ع

ــّدة  اهــتــمــامــات ع
رغم  كبرية،  اأندية 

الإ�سابة التي يعاين منها 
تعمد  اإذ  الراهن،  الوقت  يف 
الأندية اإىل ا�ستغالل حالته 
خدماته  مــن  وال�ــســتــفــادة 

قليلة،  مادية  قيمة  مقابل 
وهو ما ترف�سه اإدارة ني�س 

ح�سولها  ت�سرتط  الــتــي 
بـ30  مقّدر  عر�س  على 

له  لل�سماح  يورو  مليون 
بالرحيل.

ازداد ال�سغط على اإدارة اأتلتيكو مدريد بعدما رف�ست اإدارة باري�س �سان جريمان الفرن�سي العر�س اجلديد الذي قدمه 
النادي الإ�سباين بـ15 مليون يورو ل�سراء املهاجم اإدين�سون كافاين.

واأ�سبح الروخيبالنكو�س م�سطرا لرفع القيمة املادية من اأجل احل�سول على خدمات الدويل الأوروجوائي املخ�سرم، 
وفقا لل�سحافة الفرن�سية التي مل ت�ستبعد اأي�سا اإمتام ال�سفقة يف نهاية الأمر.

اأتلتيكو ل  اأن القيمة املقدمة من  اإ�س جي للعر�س هو  اأن ال�سبب وراء رف�س بي  واأكدت �سحيفة )ليكيب( الريا�سية 
تتنا�سب مع الهداف التاريخي للنادي )198 هدفا(.

وا�ستبعد كافاين من قائمة الفريق التي ت�ستعد خلو�س الدور ثمن النهائي لكاأ�س فرن�سا الأربعاء، رغم اأنه يتدرب مع 
باقي زمالئه، يف اإ�سارة اإىل اأن مدربه توما�س توخيل، ينتظر رحيله خالل مو�سم النتقالت ال�ستوية اجلاري.

 32( كافاين  لطلبات  لال�ستماع  ا�ستعداده  عن  ليوناردو  الريا�سي  مديره  ت�سريحات  رغم  اأنه  الفرن�سي  النادي  ويوؤكد 
عاما(، الذي يطلب بالرحيل اإىل �سفوف اأتلتيكو، اأن هذا ل يعني اأنه �سيرتكه يرحل مهما حدث.

كما اأن النادي ل يريد اأن مينح الفر�سة لكافاين لتمثيل اأتلتيكو يف مواجهة الفريقني بثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
ول ت�ستبعد )ليكيب( اأن يقدم "الروخيبالنكو�س" عر�سا جديدا واأخريا ل�سراء كافاين قبل اجلمعة القادمة، موعد نهاية 

�سوق النتقالت، م�سرية اإىل اأن هناك اأندية اأخرى مثل ت�سيل�سي قد حت�سم ال�سفقة.
بينما توؤكد �سحيفة )لوباريزيان( اأنه رغم رف�س بي اإ�س جي عر�س الـ 15 مليونا املقدم من اأتلتيكو ل�سراء كافاين، اإل اأنها 

توؤكد اأن حميط الالعب يثق يف اإمكانية التو�سل لتفاق يف نهاية الأمر خالل ال�ساعات املقبلة.
عن  لال�ستغناء  عليها  جي  اإ�س  بي  يوافق  قد  التي  يورو،  مليون   20 اإىل  الأمر  نهاية  يف  ال�سفقة  قيمة  ت�سل  اأن  وتتوقع 

كافاين، الذي ينتهي عقده مع الفريق يف ال�سيف املقبل، مما مينحه حرية النتقال لأي ناد اآخر دون مقابل.

يعتقد فين�سنت كومباين، مدافع بلجيكا، اأنه ميكن 
عندما  القدم،  كرة  يف  بجدية  العن�سرية  مكافحة 
والإدارة  الإدارات  جمال�س  يف  التنوع  فقط  يظهر 
يف  متوفر  غري  اأنــه  يــرى  الــذي  ــر  الأم وهــو  العليا، 

الوقت احلايل.
وقال قائد مان�س�سرت �سيتي ال�سابق، اإن احلديث عن 
املباريات،  ح�سور  من  امل�سجعني  ومنع  املالعب  غلق 
يكون من اأجل �سرف الأنظار عن ال�سبب الرئي�سي، 
الذي يكمن يف اإدارات الحتادات الكروية والأندية.
تنظيم  من  ريا�سي،  حدث  خالل  كومباين  واأ�ساف 
الحتاد الدويل لالعبني املحرتفني "اإذا األقينا نظرة 
جمل�س  كل  فاإن  القدم...  لكرة  الكامل  امل�سهد  على 

وكل غرفة اإدارة ل يوجد فيها التنوع".
وتابع "ل يوجد ممثلون عن كل الأطياف.. وبن�سبة 

ت�سل اإىل �سفر باملئة يف اأغلب جمال�س الإدارات".
وابتليت كرة القدم الأوروبية بالعديد من الوقائع 
وهولندا  واإجنلرتا  اإيطاليا  يف  اأبرزها  العن�سرية، 

وبلغاريا، خالل الأ�سهر الأخرية.
وقال كومباين، الذي بات ع�سوا يف جمل�س الالعبني 

للمحرتفني،  ـــدويل  ال لــالحتــاد  الــتــابــع  ــد،  ــدي اجل
لتعزيز قوة اآراء الالعبني، اإنه يجب النظر لالأمور 

ب�سكل خمتلف.
�سخ�س  "يقوم  البلجيكي  اأندرخلت  لعب  واأ�ساف 
القرد، ونريد منعه من احل�سور ملدة  بتقليد �سوت 
ننظر  لكننا  نقطة،   15 نخ�سم  اأو  �سنوات...  ع�سر 

اإىل الأمر ب�سكل خاطئ".
ت�سع  التي  النا�س  لأن  الأمــر،  هذا  "يحدث  واأردف 
اأي�سا  يتعلق  وهذا  تنوع،  اأي  لديها  لي�س  ال�سيا�سات 
بدء  اإىل  يحتاج  هذا  اجلن�س..  اأ�سا�س  على  بالتنوع 

نقا�س حول اأن�سب الإجراءات املمكنة".
من  يعاين  اأنه  عاما،   33 عمره  البالغ  املدافع  واأكــد 

اأجل اإي�سال تلك الفكرة.
وقال اإن النا�س املنحدرة من اأقليات عرقية، تواجه 

�سعوبات كبرية للو�سول اإىل منا�سب رفيعة.
بداية  منذ  )منهم(  املــرء  "يدرك  كومباين  وتابع 
حياته، اأن هناك بع�س املنا�سب التي لن ي�سل اإليها 
اأبدا... لأنه مل ين�ساأ يف هذه البيئة، ومل يذهب اإىل 

نف�س املدر�سة مع الآخرين".

تاأكيد  الــريــطــاين،  ـــالم  الإع يوا�سل 
ــالم  ــس ـــري، اإ� ـــزائ ــــرتاب الــنــجــم اجل اق
نـــادي  اإىل  النـــتـــقـــال  مـــن  �ــســلــيــمــاين 
ما  خالل  الإنكليزي،  يونايتد  مان�س�سرت 
تبقى من فرتة من النتقالت ال�ستوية 
احلمر"  "ال�سياطني  يبحث  اإذ  احلالية، 
الذي  الفريق،  هجوم  خط  تدعيم  عن 

يعاين منذ اإ�سابة ماركو�س را�سفورد.
�سن" الريطانية،  "ذا  �سحيفة  واأعّدت 
اجلزائري  الهداف  عن  جديداً  تقريراً 
يونايتد،  مان�س�سرت  بنادي  وارتباطه 
بعد اأن و�سعت مقارنة بينه وبني باقي 
التهديف  جانب  من  الفريق  مهاجمي 
خالل  املمتاز  الإنــكــلــيــزي  ـــدوري  ال يف 
جتربته مع ناديه الأ�سلي لي�سرت �سيتي.

نادي  مع  حاليًا  �سليماين  اإ�سالم  ويلعب 
ــارة  الإع �سبيل  على  الفرن�سي  موناكو 
ميلك  الـــذي  �سيتي  لي�سرت  مــن  ــًا  ــادم ق
2021، كما اأعاره ل�ستة  عقده اإىل غاية 
ثم  يونايتد،  نيوكا�سل  نادي  اإىل  اأ�سهر 

مو�سم واحد لنادي فرنبخ�سة الرتكي.
و�سعتها  التي  الإح�سائية  تفا�سيل  ويف 
يف  �سليماين  اإ�ــســالم  متكن  ال�سحيفة، 
من  �سيتي  لي�سرت  نـــادي  مــع  جتربته 

ت�سجيل ثمانية اأهداف خالل 39 مباراة 
 0.44 مبــعــدل  اأي  "الرميريليغ"،  يف 
90 دقيقة، يف حني غاب عن  هدف لكل 
لعبها  فقط،  مباريات  اأربع  يف  التهديف 

بقمي�س نادي نيوكا�سل يونايتد.
هــذا  يف  �ــســلــيــمــاين  عــلــى  يــتــفــوق  ومل 
يف  الــ�ــســاعــد  الــنــجــم  اإل  الــتــ�ــســنــيــف 
غرينوود،  ما�سون  يونايتد،  مان�س�سرت 
 0.61 ن�سبته  ما  ت�سجيل  ا�ستطاع  الذي 
مباراة(،   22( دقيقة   90 كل  يف  هــدف 

 18( ل�ساحب  بالن�سبة  قوي  رقم  وهو 
عامًا(.

لكن الهداف اجلزائري، ا�ستطاع التفوق 
الذي  را�سفورد  ماركو�س  النجم  على 
 133( دقيقة   90 يف  هــدف   0.43 �سجل 
مباراة(، وكذلك على الفرن�سي اأنطوين 
يف  الن�سبة  نف�س  ميلك  الــذي  مار�سيال 
فقد  الأخــري  املركز  اأما  مباراة(،   132(
�ساحب  جيم�س  دانيال  الويلزي  احتله 

مباراة(.  23( دقيقة   90 يف  هدف   0.15

 ” قــنــاة  عــلــى  �سيفا  ــه  ــزول ن خـــالل 
رئي�س  ك�سف   ” وان  اجلــزائــريــة 
لكرة  ــة  ــري ــزائ اجل ـــة  ـــادي الإحت
حــداج  حممد  ال�سابق  الــقــدم 
كرمي  مع  الإت�سالت  ربط  اأنه 
متثيل  رف�س  لكنه  زمية  بن 

اخل�سر.
حــداج  حممد  ك�سق  ــد  وق
ريال  جنم  على  عر�س  اأنه 
ـــرمي بـــن زميــة  مـــدريـــد ك
املنتخب  ل�سالح  اللعب  فكرة 
لكنه  اجلــــزائــــري  الــوطــنــي 

رف�سها .

اإت�سلت  لــقــد   ” قــائــال  ـــداج  ح ـــدث  وحت
اأجل  من  وهذا  زمية  بن  بكرمي  �سخ�سيا 
اجلــزائــري  الوطني  للمنتخب  متثيله 

لكنه رف�س العر�س ”.
زمية  بن  كــرمي   ” قائال  حديثه  وتابع 
اأنا   ، والــدي  بلد  هو  اجلزائر  ان  يل  قال 
الإحرتافية  م�سريتي  لكن  بلدي  اأحب 

�ستكون مع املنتخب الفرن�سي ”.
زمية  بن  كرمي  مدريد  ريال  جنم  وكان 
يف  اللعب  مــن  �سابق  ــت  وق يف  اأبــعــد  قــد 
عالقته  اأن  كما   ، الفرن�سي  املنتخب 
ــان مــدرب  ــس ــ� ــرة مــع ديــديــه دي ــوت ــت م

الديوك.

اإ�سماعيل  اجلــزائــري  النجم  بــات 
بن نا�سر من بني اف�سل الالعبني 
ــذا  ــه احلـــايل مــيــالن وه ــادي يف ن
بات  التي  الكبرية  امل�ستويات  بعد 

يقدمها موؤخرا .
ــــــان الـــنـــجـــم اجلــــزائــــري  وك
اإ�سماعيل بن نا�سر قد �سارك 
اأ�سا�سيا يف مباراة الأم�س التي 

نادي  �سيفه  و  ميالن  نادي  بني  جمعت 
مقابل  برباعية  اإنتهت  والتي  تورينو 

هدفني .
وقد ن�سر موقع ” ريد ميالن ” اإح�سائية 
من  اأكد  اجلزائري  امليدان  متو�سط  عن 
خاللها اأن اإ�سماعيل بن نا�سر قطع اأكرث 

من 12 كلم.
وهذا خالل 120 دقيقة التي �سارك فيها 

اأم�س ، وهو ما جعله يعد من بني اف�سل 
�ستيفانو  املــدرب  ت�سكيلة  يف  الالعبني 

بيويل .
بن  اإ�سماعيل  اجلزائري  النجم  وا�سبح 
نا�سر حمل ثناء خمتلف و�سائل الإعالم 
التي  الكبرية  امل�ستويات  الإيطالية بعد 

بات يقدمها وهذا يف اأول مو�سم له .
ق.ر

بارتوميو،  مــاريــا  جو�سيب  اأكـــد 
اأن هدف النادي  رئي�س بر�سلونة، 
مي�سي،  ليونيل  على  احلفاظ  هو 
العتزال،  حتى  الفريق  اأ�سطورة 
اأن  اإىل  ذاتـــه  الــوقــت  يف  مــ�ــســرًيا 
مل  �ــســواريــز،  للوي�س  التجديد 

ُيطرح حتى الآن.
مع  مقابلة  يف  بــارتــومــيــو  وقـــال 
ديبورتيفو":  "موندو  �سحيفة 
نهاية  حتى  م�ستمر  مي�سي  "عقد 
الإبقاء  هو  هدفنا  املقبل،  املو�سم 
عليه يف بر�سلونة حتى العتزال، 

وبالتايل يجب التجديد له".
اأمــامــه  ـــازال  م "مي�سي  واأ�ـــســـاف: 
�سيف  ـــع  وم ليمتعنا،  الــكــثــري 
ا،  اأي�سً الكثري  ميلك  �سيظل   2021
عقده  جتــديــد  يــجــب  ــايل  ــت ــال وب
حتى ينتهي به الأمر يف بر�سلونة 

وقتما يريد".
حــاجــة  هــنــاك  "لي�س  ــــــد:  واأك
امل�سا�س  اأو  �سيء  اأي  على  للخوف 

با�ستمراريته".
�سك،  اأدنـــى  ــدي  ل "لي�س  و�ــســدد: 
فريق  اإنه  بالفعل،  ذلك  قال  لقد 

م�سريته  ق�سى  حيث  حــيــاتــه، 
ــه اإنــهــاء  ــي ــل ــل هــنــا، وع ــام ــك ــال ب

م�سريته هنا متى اأراد".

مستقبل سواريز

نية  وجــــود  ــو  ــي ــوم ــارت ب ونــفــى 
عاًما(   34( �سواريز  عقد  لتجديد 
يف املرحلة احلالية، م�سرًيا اإىل اأن 

النادي يف حاجة ملهاجم جديد.
وينتهي عقد �سواريز مع بر�سلونة 

يف �سيف 2021.
عن  "البحث  بــارتــومــيــو:  ـــال  وق
اأي  ـــه  ل لــيــ�ــس  ــم جـــديـــد  ــاج ــه م
�سواريز،  عقد  بتجديد  عالقة 
وهناك  للغاية،  طويل  فاملو�سم 
دائًما  املهم  ومن  م�سابقات،  عدة 
لعب  من  ــرث  اأك هناك  يكون  اأن 
نف�س  يف  اأو  خمتلفة  مــراكــز  يف 

املكان.".
بع�س  تقع  اأن  "ميكن  ــاف:  ــس واأ�
ذلــك  حـــدث  والآن  الإ�ــســابــات، 
الذي  �سواريز  لوي�س  مع  بالفعل 
هناك  ولــيــ�ــس  ــريا،  ــث ك �سيغيب 
جيدين  لعبني  وجود  يف  م�سكلة 
عمر  مـــن  واآخــــريــــن  و�ـــســـبـــاب، 
ــزال  ي ل  ــا  ــاًم ع  34 ــع  م خمــتــلــف، 

باإمكان �سواريز اللعب".
جتديد  اإمكانية  عــن  وبــ�ــســوؤالــه 
هذا  "ح�سًنا،  قال:  �سواريز،  عقد 
مل  نحن  الآن،  الطاولة  على  لي�س 
نتحدث معه اأو مع وكيله، لكن اإذا 

الفر�سة  اأتيحت 
يف  ف�سنتحدث 

ولكننا  ذلــك، 
قلقون  الآن 

ــــاأن  ــــس ــــ� ب
تعافيه".

ــــل:  ــــم واأك
ــــان  ك "لقد 

يتم  اأن  املــوؤ�ــســف  مــن 
فقدانه يف هذا اجلزء 
ــم،  ــس ــو� املــهــم مـــن امل
نــتــخــيــل  ـــن  ـــك ن مل 
ــن هــذه  ــك ــــك، ول ذل
واردة  الحتمالت 

دائًما".
"منتلك  ـــل:  ـــس ووا�
لعـــبـــني اآخـــريـــن 
الأول  الــفــريــق  يف 

لديهم  الثاين  ويف 
ـــــدرة عــلــى  ـــــق ال
واإذا  تــعــويــ�ــســه، 
ــــر  الأم يــكــن  مل 
كــــذلــــك، فــمــن 

يتم  اأن  املحتمل 
لعب  اإحــ�ــســار 
اآخر يف يناير/ 
الثاين  كانون 

اجلاري".

�سان جريمان يناور اأتلتيكو ب�ساأن كافاين

كومباين: العن�سرية تبداأ من الإدارات

بالأرقام... �سليماين يتفوق على مهاجمي مان�س�سرت يونايتد

حممد حداج : "بن زمية رف�س اللعب مع املنتخب اجلزائري"

بن نا�سر قطع اأكرث من 12 كم يف 120 دقيقة �سد تورينهو

بارتوميو: "مل نناق�س التجديد ل�سواريز.. 
وهذه خطوتنا املقبلة مع مي�سي"

ناٍد فرن�سي يرغــــــــب يف �ســـــم يو�ســـــــف باليلي
فرن�سية  اإعالمية  تقارير  اأكدت 
اجلزائري  النجم  عودة  اإمكانية 
اإىل  بــاليــلــي  يــو�ــســف  املــتــاألــق 
اأخــرى  مــرة  الفرن�سي  الـــدوري 
خالل فرتة النتقالت ال�ستوية 
اإدارة  مت�سك  رغـــم  ــة،  ــي ــال احل
ناديه الأهلي ال�سعودي بخدماته 

ب�سكل كبري.
مريكاتو"  "فوت  ملــوقــع  ــًا  ــق ووف
حــ�ــســب  خــــر  يف  الــفــرنــ�ــســي 
اأن  اأّكــد  فقد  اخلا�سة،  م�سادره 
جدية  الأكــرث  ُيعتر  نيم  نادي 
العمر  من  البالغ  الالعب  �سم  يف 
28 عامًا، يف هذه الأيام الأخرية 
من النتقالت ال�ستوية، خا�سة 
اإىل  اجلزائري  النجم  عودة  بعد 

م�ستواه.
نادي  اأن  ذاتــه  املوقع  واأ�ــســىاف 
الريا�سي  املدير  على  ُيعول  نيم 
ــب الأ�ـــســـول  ــاح ــس اجلـــديـــد و�
من  حما�س،  ر�سا  اجلــزائــريــة، 

باليلي،  يــو�ــســف  اإقـــنـــاع  اأجـــل 
تعيينه  مت  قد  كــان  ــذي  ال وهــو 
املا�سي،  العام  نهاية  من�سبه  يف 
جديدة  �سفقات  عقد  اأجــل  من 
جتاوز  ي�ستطيع  لعله  للفريق، 

الرتتيب  اأ�ــســفــل  يف  و�سعيته 
بالدوري الفرن�سي.

وعلى عك�س املو�سم املا�سي الذي 
احتل فيه الفريق املركز التا�سع، 
املو�سم  هـــذا  نــيــم  ـــادي  ن يــعــاين 

الـ19  املــركــز  احــتــاللــه  نتيجة 
ف�سله  ب�سبب  الأخــــري،  وقــبــل 
بالعبني  الــفــريــق  تــدعــيــم  يف 
من  املا�سي،  ال�سيف  يف  بارزين 
الآخر  اجلزائري  النجم  بينهم 

زين الدين فرحات، الذي ما زال 
يبحث عن التاألق الذي قدمه يف 

املو�سم املا�سي مع نادي لوهافر.
باليلي  يو�سف  للجزائري  و�سبق 
يف  �ــســابــقــة  ــة  ــرب جت ــس  ــا� خ اأن 
ــه عــام  ــي ــع نـــادي اأجن فــرنــ�ــســا م
2015، تزامنت مع نهاية عقوبته 
مادة  تناوله  ثبوت  اإثــر  بعامني 
الأ�سبق  فريقه  مــع  حمــظــورة، 

احتاد العا�سمة اجلزائري.
لالأهلي  باليلي  يو�سف  وان�سم 
قادمًا  املا�سي  ال�سيف  ال�سعودي 
التون�سي،  الريا�سي  الرتجي  من 
لقب دوري  لإحــراز  قــاده  الــذي 
اأبطال اأفريقيا، كما �ساهم كذلك 
بــاأمم  اجلــزائــر  منتخب  فــوز  يف 
ما  وهو  املا�سي،  ال�سيف  اأفريقيا 
جعله يفوز بجائزة اأف�سل لعب 
حفل  يف  الــ�ــســمــراء  الــقــارة  يف 

اأ�سابيع. "الكاف" قبل 

دورمتوند يطوق 
هالند ب�سروط �سارمة

بر�سلونة 
يرغب يف 

التخل�س من جنمه

بورو�سيا  جــمــاهــري  تخ�سى 
الوافد  خ�سارة  دورمتوند 
ــج  ــن ــي ــرل اجلـــديـــد، اإي
امل�ستقبل  يف  هالند، 
ــــال  ـــــب، ح ـــــري ـــــق ال
مع  توهجه  ا�ستمرار 

الفريق.
 وان�سم الدويل الرنويجي 
الفي�ستيفال،  ــود  ــس اأ� اإىل 
ــــرتة النـــتـــقـــالت  ــــالل ف خ
ريد  من  قادًما  اجلارية،  ال�ستوية 
مقابل  النم�ساوي  �سالزبورج  بول 
ت�سجيل  يف  لينجح  يورو،  مليون   20

مباراتني. اأول  يف  اأهداف   5
بيلد"،  "�سبورت  �سحيفة  وك�سفت   
عقد  ت�سمن  عــن  الأربــعــاء،  الــيــوم 
جزائًيا،  �سرًطا  عاًما  الـ19  �ساحب 
ملعب  عـــن  ــل  ــي ــرح ــال ب لـــه  يــ�ــســمــح 
�سيتم  لكن  بـــارك،  اإيــدونــا  �سيجنال 

تفعيله بعد عام واحد على الأقل. 
الالعب،  ــد  وال ــاأن  ب ال�سحيفة  ـــادت  واأف
اإدارة  اإقناع  حاول  رايــول،  مينو  ووكيله 
للمهاجم  ي�سمح  بند،  بو�سع  دورمتــونــد 

ال�ساب بالرحيل مقابل 50 مليون يورو.
ذلك،  على  الأملــاين  النادي  اإدارة  توافق  ومل   
مليون   75 اإىل  اجلزائي  ال�سرط  قيمة  زادت  بل 
يورو، لكن �سيتم تفعيله بداية من �سيف 2021.

ا و�سع �سمانات لدورمتوند،  اأي�سً  و�سمل التفاق 
جلب  نظري  اأنفقها  التي  الأموال  كافة  با�ستعادة 
العمولت  كافة  اأو  راتبه  كــان  �سواء  هــالنــد، 
التي دفعها ملمثليه، حال اأراد الالعب دفع قيمة 

ال�سرط اجلزائي للرحيل عن النادي. 
وبذلك، �سمن دورمتوند عدم تعر�سه 
رحيل  حــال  ــة،  ــادي م خــ�ــســارة  لأي 
هالند م�ستقباًل، ل �سيما اأن حلمه 
هو اللعب يف الدوري الإجنليزي 
يف  �ــســرح  ح�سبما  املــمــتــاز، 

وقت �سابق.

�سعي  عــن  اإ�ــســبــاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
اأحد جنومه قبل نهاية  للتخل�س من  بر�سلونة 

النتقالت ال�ستوية احلالية.
فاإن  "�سبورت" الكتالونية،  �سحيفة  وبح�سب   
الكرواتي  بيع  فكرة  ي�ستبعد  مل  بر�سلونة 
يف  الــو�ــســط  خــط  ــب  لع راكيتيت�س  ــان  ــف اإي

ال�ستاء.
 واأ�سافت ال�سحيفة: "رغم اإ�سرار اإيفان على 
اإدارة  لكن  احلــايل،  الوقت  يف  الرحيل  عدم 
ا من  النادي ترى اأنه اإذا تلقى راكيتيت�س عر�سً

ناد كبري فاإنه �سيعيد النظر يف هذا القرار".
اأبــرز  من  يوفنتو�س  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ــســار   
حيث  بالكرواتي،  اهتماما  اأبدت  التي  الأندية 
يف  ة  خا�سً البلوجرانا،  مع  جيدة  بعالقة  يحظى 
الفرتة الأخرية، حيث انتقل األيخاندرو ماركيز 
برييرا  ماتيو�س  وان�سم  العجوز،  ال�سيدة  اإىل 

لفريق ال�سباب بالبار�سا.
حول  املحادثات  "اأثناء  ال�سحيفة:  وتابعت   
مــ�ــســوؤولــو  ـــدث  حت ــاب  ــس ــ� ال الــثــنــائــي  �سفقة 

يوفنتو�س عن راكيتيت�س".
 واأ�سافت: "يوفنتو�س لي�س الوحيد املهتم بنجم 
وكذلك  ميالن  اإنرت  ا  اأي�سً ي�سعى  حيث  البار�سا، 

مان�س�سرت يونايتد للظفر بخدماته".
يوفنتو�س  اأن  ــدت  اأك �سابقة  تقارير  اأن  يذكر   
�سوب  للتحرك  كان،  اإميري  الأملــاين  بيع  ينتظر 

راكيتيت�س. 
بورو�سيا  اإىل  النتقال  مــن  قريبا  كــان  ــات  وب

دورمتوند خالل املريكاتو اجلاري.

يتوا�سل ال�سراع بني الحتادين اجلزائري والفرن�سي 
املحلية  امل�سابقة  يف  املحرتفة  املــواهــب  اأبــرز  على 
الأ�سماء  غرار  على  ــرى،  الأخ ــا  اأوروب دوريــات  يف  اأو 
وريان  عوار  ح�سام  ليون،  ثالثي  مثل  حاليًا  البارزة 
ليفربول  لعب  اإىل  اإ�سافة  غويري،  واأمــني  �سرقي 

الإنكليزي، يا�سر لعرو�سي.
يف  ال�ساعد  الالعب  فــاإن  اإعالمية،  لتقارير  ووفقًا 
باختيار  ــراره  ق ح�سم  لعرو�سي،  يا�سر  ليفربول، 
ينتظر  بات  حيث  اجلزائري،  املنتخب  ل�سالح  اللعب 
القدم من  ات�سالت من قبل الحتاد اجلزائري لكرة 

اأجل تلبية الدعوة.
من  فيناك"  دي  "لغازيتا  موقع  نقله  ما  وبح�سب 
الأخري  هذا  فاإن  ال�ساب،  الالعب  من  مقرب  م�سدر 
من  لأقــل  الفرن�سي  املنتخب  دعــوة  رف�س  قد  كــان 
 22 اإىل  الـ19  من  جرى  الذي  املع�سكر،  يف  عامًا   19
يناير/ كانون الثاين اجلاري، وهي اأول دعوة يتلقاها 

لعرو�سي من الفئات ال�سنية لـ"الديوك".
�سمان  هو  حاليًا  لعرو�سي  يا�سر  هــدف  اأن  واأ�ــســاف 
م�ساحة اأكر للعب يف الفريق الأول لنادي ليفربول، 
"حماربي  ملنتخب  الفني  املدير  دعــوة  نيل  اأجــل  من 
وقت  يف  اأكــد  قد  الــذي  بلما�سي،  جمال  ال�سحراء" 
للمنتخب  لعبني  ا�ستدعاء  الــتــام  رف�سه  �سابق 

يلعبون مع فرق الرديف.
�سوف  واد  مبقاطعة  عامًا(   18( لعرو�سي  يا�سر  وولد 
يف  عائلته  برفقة  يهاجر  اأن  قبل  اجلزائر،  جنوبي 
لأكادميية  ان�سم  وهناك  فرن�سا،  اإىل  �سغرية  �سن 
نادي  ك�سايف  اأنظار  يخطف  اأن  قبل  لوهافر،  نــادي 

ليفربول، الذي �سمه يف عام 2017.

النجم  ان  ام�س  اإجنليزية  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
ناديه  مع  البقاء  قرر  رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري 
من  الثاين  الن�سف  خالل  وهذا  برينتفورد  احلايل 

املو�سم.
اإذ ك�سفت �سحيفة ” ديلي ميل ” اأنه رغم العرو�س 
الكثرية التي و�سلت اىل نادي برينتفورد من اأجل 

ت�سريح النجم اجلزائري �سعيد بن رحمة
اإل اأنها رف�ست كل العرو�س و اأقنعت جنم املنتخب 
حتى  بالبقاء  رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري  الوطني 

نهاية املو�سم احلايل على الأقل .
نــادي  مــ�ــســوؤويل  ان  ال�سحيفة  ذات  ـــدت  اأك حيث 
اأجل  من  بالبقاء  رحمة  بن  اأقنعوا  برينتفورد 
له  وال�سماح  الرميرليغ  اىل  ال�سعود  ورقــة  لعب 

بالرحيل خالل املريكاتو ال�سيفي القادم .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار
دائرة اأولف

بلدية تيط
الرقم: 001/ 2020

و�سل اإ�سهاري لإن�ساء جمعية حملية
�سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
ل  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433
البلدية:امل�سماة:  اجلمعية  اإن�ساء  مت  منه   18 املادة  �سيما 
بلدية  بولعيد-  بن  م�سطفى  ملدر�سة  التالميذ  اأولياء  جمعية 
تيط املقيمة: حي العتيق- بلدية تيط- دائرة اأولف- ولية 
اأدرار. رئي�س اجلمعية: وايني اأحمد بن عمار تاريخ ومكان 
بن  خالد  حي  العنوان:  باأولف   1972/05/17 امليالد: 

الوليد- تيط – اأولف-اأدرار.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000097      التحرير 2020/01/26 

حكمت املحكمة ف�سال يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ح�سوريا يف اأول درجة: يف ال�سكل قبول الدعوى. يف املو�سوع: اعتماد تقرير اخلربة 
حمكمة  �سبط  باأمانة  واملودع  العقلية  الأمرا�س  يف  املخت�س  زهري  قا�سي  اآيت  الطبيب  طرف  من  املنجزة  اأكتوبر2019   21 يف  املوؤرخ 
بلحبيب  املدعى عليه  قانوين على  بتوقيع حجر  الق�ساء  وبناء عليه   .015-2019 رقم  2019 حتت  اأكتوبر   23 بتاريخ  �سالح  عني 
عبد اهلل املولودة يف 27 ماي 1989 بعني �سالح لأبيه حممد ولأمه حلمامي فاطمة، وتعيني اأخوه بلحبيب اأحمد بن حممد مقدما عليه 
اأو  اأو موته  املقدم  اأ�سبابه وعدم عجز  ببقاء احلجر وعدم زوال  التقدمي   بقاء هذا  املالية والإدارية، مع  ب�سوؤونه  لرعايته والقيام 
احلجر عليه وعدم ا�سقاط اأهليته. – والأمر بن�سر هذا احلكم لالإعالم بجريدة يومية وطنية �سادرة باللغة العربية ب�سعي من املقدم 
)املدعي( –وحتميله امل�ساريف الق�سائية منها ر�سم الدعوى مقدرا بـ 450.00 دج . بذا �سدر احلكم ونطق به يف جل�سة علنية، ووقعنا 

اأ�سله نحن الرئي�س واأمني ال�سبط.

حكــــــــم 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000097      التحرير 2020/01/26 

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

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

رقم: 05/ 2020.
و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية ت�سامنية

غرداية. بلدية  اخلريات-  فا�ستبقوا  جمعية  امل�سماة: 
ال�سيد:  اجلمعية  2019/07/23.رئي�س  بتاريخ:  املودعة 
  1997/03/02 بتاريخ:  احلاج قويدر عبد الرزاق املولود 
بغرداية. الكائن مقرها: مبقر جمعية �سواعد امل�ستقبل حي 

ثنية املخزن- بلدية غرداية.
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تثري ق�سية ارتفاع رواتب لعبي 
القدم،  لكرة  اجلــزائــري  الـــدوري 
اجلماهري  و�ــســط  ــرياً  ــب ك جـــدًل 
دفع  تتقبل  مل  التي  الريا�سية، 
اأجــل  مــن  طائلة  مبالغ  اأنديتها 
الالعبني،  مــن  جمموعة  ــاء  ــس اإر�
التي  املباريات  يف  األوانها  لتقم�س 
اأو  املحلية  بالبطولت  يخو�سونها 

القارية.
ــني يف  ــب ــالع ــدت رواتـــــب ال ــه ــس و�
اآخر  يف  جنونيًا  ارتفاعا  اجلزائر 

الراتب  اأ�سبح  حيث  �سنوات،   10
العديد  ك�سفته  ما  وفق  ال�سهري، 
اجلزائرية،  الإعـــالم  و�سائل  من 
البالد  حاكم  يتقا�ساه  ما  يتجاوز 
ويبتعد  الهيئات،  اأعلى  وروؤ�ــســاء 
املتو�سط  الــدخــل  عــن  البعد  كــل 
ل  يجعله  ما  اجلزائري،  للمواطن 
القت�سادية  ال�سيا�سة  مع  يتما�سى 

للبالد.
وك�سف عبد الكرمي مدوار، رئي�س 
املحرتفة  اجلــزائــريــة  الــرابــطــة 

ــرة الـــقـــدم، بــــاأن الــكــثــري من  ــك ل
و�سائل  يف  ن�سرت  التي  الأرقــــام 
الإعــالم، عن رواتــب الالعبني يف 
الدوري اجلزائري، غري �سحيحة، 
كبرياً  ت�سخيمًا  هنالك  اأن  حيث 
فيها، و مت اإغفال بع�س اجلوانب يف 

منح املنا�سر للمعلومة ال�سحيحة.
قناة  مع  حــواره  يف  ــدوار،  م قال  و 
"الفاف تي يف" على موقع التوا�سل 
 82 "يوجد  "يوتيوب":  الجتماعي 
من  ــل  اأق يتقا�سون  الالعبني  من 

200 مليون �سنتيم �سهريًا، وعندما 
ال�سهري  الــراتــب  لــهــم  نتح�سب 
راتبهم  يــكــون  ف�سوف  الــ�ــســايف، 
املبلغ  ــن  م بــاملــئــة   50 يــتــعــدى  ل 

املذكور".
واأ�ساف: "يوجد الكثري من و�سائل 
بتقا�سي  كثريا  تتغنى  الإعـــالم 
مليون  و400  لـ300  ــني  ــب ــالع ال
كل  منــلــك  نــحــن  ــن  ــك ول �سنتيم، 
ــام  الأرق منح  ون�ستطيع  العقود، 
اأو  مغالطات  اأي  دون  من  الدقيقة، 
لك  الك�سف  ون�ستطيع  ت�سخيم، 
كبرية  اأرقــامــا  يتقا�سون  من  بــاأن 
يلعبون  الــذيــن  اأولــئــك  فقط  هــم 

لفرق ترعاها �سركات وطنية".
حري  ــذي  ال الكبري  اللغز  ويبقى 
يف  ــروي  ــك ال ــاأن  الــ�ــس متابعي  ــل  ك
جتد  مل  الــذي  وال�سوؤال  اجلزائر، 
له و�سائل الإعالم جوابا، هو كيف 
ــوال  الأم هــذه  كل  الأنــديــة  تدفع 
نف�س  ويف  ــني،  ــب ــالع ل الــطــائــلــة 
ماليا،  معاناتها  من  ت�ستكي  الوقت 
على  اللعب  يف  ي�ساعدها  ل  ما  وهو 
البطولت  على  واملناف�سة  الألقاب 
ال�سبب  هو  الأمر  وهذا  اخلارجية، 
يف اتهام م�سريي الأندية يف تبذير 
الف�ساد  يف  وامل�ساركة  العام  ــال  امل

الريا�سي.

العا�سمة،  ــاد  احت ــدرب  م �سيكون 
اإيجاد  على  جمرا  بالل،  دزيــري 
الغيابات  ب�سبب  املنا�سبة  احللول 
التي  الفريق،  منها  ي�سكو  التي 
يف  اأبــرز  من  خاللها  من  �سيحرم 
�سطيف،  وفاق  اأمام  املقبل  املوعد 
حل�ساب  ـــــري،  الأخ مــلــعــب  عــلــى 
الرابطة  اإيــاب  من   16 الـ  اجلولة 
اأجلت  الــتــي  الأوىل،  املــحــرتفــة 
م�ساركة  ب�سبب  لحق  تاريخ  اإىل 
الأبـــطـــال،  الحتــــاد يف رابــطــة 
�ستكون  الحتــاد  ت�سكيلة  اأن  علما 
منقو�سة من خدمات كل من اأمين 
وكــذا  كـــودري  وحــمــزة  حميو�س 
ف�سال  املــعــاقــبــني،  مفتاح  ربــيــع 
اأي�سا  بلقروي  ه�سام  غياب  عن 
ب�سبب العقوبة امل�سلطة عليه من 
الأمــر  “�سو�سطارة”،  اإدارة  قبل 
جتهيز  دزيري  على  �سيحتم  الذي 
حت�سبا  الحتياطية  العنا�سر 

ملواجهة الوفاق ال�سطايفي.
الــعــا�ــســمــة  احتــــاد  اأن  ــوم  ــل ــع وم

اأتليتيكو  بيرتو  نادي  �سي�ستقبل 
الأنـــغـــويل، يف اجلــولــة  لـــوانـــدا 
جمــمــوعــات  دور  مـــن  ـــــرية  الأخ
مباراة  يف  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
دزيري،  لأ�سبال  بالن�سبة  �سكلية 
بعد اخلروج من امل�سابقة القارية 
اأمــام  ـــري  الأخ الــلــقــاء  يف  ر�سميا 

الوداد البي�ساوي املغربي.
يحدث هذا يف الوقت الذي �سيكون 
الحتاد جمرا على الرتكيز على 
املو�سم  لإنهاء  والكاأ�س  البطولة 
واحــد  بتتويج  احلـــايل  الــكــروي 
عــلــى الأقــــل عــقــب اخلــــروج من 
رابطة الأبطال الإفريقية، الأمر 

على  ال�سغط  مــن  �سيزيد  الـــذي 
املدرب دزيري، خ�سو�سا يف �سبط 
للموعد  حت�سبا  النهائية  القائمة 

املقبل اأمام وفاق �سطيف.
قــررت  ـــاد  الحت اإدارة  اأن  ي�سار 
مدافعها  معاقبة  �سابق  وقــت  يف 
�سهرين  بخ�سم  بلقروي  ه�سام 
خلفية  على  وذلـــك  ــه،  ــب رات مــن 
اأطلقها  التي  الالذعة  النتقادات 
الإدارة  حق  يف  اجلزائري  الدويل 
يف  متاطلها  ب�سبب  العا�سمية 
الالعبني،  م�ستحقات  ت�سديد 
اجللو�س  اأي�سا  رف�سها  عن  ف�سال 
بعد  معه  املفاو�سات  طاولة  على 
وثائقه  على  باحل�سول  مطالبته 
اأن  علما  الــنــادي،  عــن  للرحيل 
حتويل  اإىل  ــة  ــاف ــس واإ� الإدارة 
الفريق  مع  التدرب  اإىل  الالعب 
تخفي�س  اأي�سا  قــررت  الــرديــف، 
يقبله  مل  ما  وهــو  الالعب  ــب  رات
الأخري، ما يوؤكد اأن بلقروي يلعب 

اأخر مو�سم له مع اإحتاد العا�سمة.

ــددت الحتـــاديـــة اجلــزائــريــة  ــس �
على  امليكانيكية،   للريا�سات 
رايل  كـــل  ــى  ــل ع "يتوجب  انــــه 
�سروط  لدفرت  ال�ستجابة   دويل 
اجلزائر  وم�سالح  قوانني  ُيراعي 
امليكانيكية"،  والـــريـــا�ـــســـات  
ــني  ــن مــثــلــمــا اأوردتـــــــه يــــوم الث
على  الحتــاديــة  الهيئة   �سفحة 

الفاي�سبوك.
الندية  كل  الحتــاديــة  ورا�سلت 
اأنها،  تعلمهم  الولئية  والرابطات 
رايل  تنظيم  يف  ــدا  اأب لمُتــانــع   "
على  يتعنُي  لكن   ، باجلزائر  دويل 
معها )  بالتن�سيق  ان يعمل  املٌنظم 
الحتــاديــة( ووفــق دفــرت �سروط  
اجلزائر  م�سالح  قوانني  ُيراعي  
مثلما   ،" امليكانيكية  والريا�سات  
رئي�س  حمي�س  بــن  ــرمي  ك اكــده 

الحتادية يف بيان له على الف�ساء 
الأزرق.

تنظيم  " كل  ان  على  البيان  والّح 
يخ�سع   ان  ــب  ــوج ــت ي  ، لـــلـــرايل 
ل�سوابط قانونية مثلما هو معمول 

به عامليا".
 "  : بيانه  يف  حمي�س  بــن  وقـــال 
الريا�سات  وا�سرة  ال�سائقني  اأُعلُم  
مل    " الحتــاديــة،  ان  امليكانيكية  
تنظيم  اليـــام  مــن  ــوم  ي يف  متنع 
موؤكدة  اجلزائر"  يف  تــوارق  رايل 
مع  مفاو�سات  حاليا  جتري    " انها 
التي  اإيفنت     A.M.A �سركة  
و�سّلمت   اجلزائر  يف  الــرايل  متثل 
التقيد  ينبغي  �سروط  دفرت  اأياها 
فعاليات  لتن�سيط  اإلزامي  وهو  به 

الرايل."
ان  على  بالتاأكيد   البيان  وختم 

" ُت�سجع على  الهيئة الفديرالية  
التظاهرات  ــذه  ه مثل  تنظيم  
، بــ�ــســرط احـــرتام   الــريــا�ــســيــة 
ــد وقـــوانـــني اجلــمــهــوريــة  ــواع ق

اجلزائرية."
نظم  الذي  توارق  رايل  ان  يذكر 
) )مار�س2019-  املا�سي  الــعــام 
�سبع   ( كلم   1500 م�سافة  على 
مــراحــل،  ثــالث  بتاغيت واأربــع 
ال�سركة  طرف  من  عبا�س(  ببني 
اخلا�سة  A.M.A   اإيفنت ، هاهو 
احلر  من  الكثري  ُي�سيُل   ، اليوم 

الإبحار   وع�ساق  ال�سائقني  لــدى 
ويحبذون   اجلــزائــر   �سحراء  يف 
مع  خا�سة  ثانية  مــرة  تنظيمه 
الغاء رايل �سحاري  الدويل2019- 
الذي  القت�سادي  الظرف  جراء   ،

تعي�سه اجلزائر.

ــة  ــادي لــكــن بــاملــقــابــل تـــرى الحت
اجلزائرية للريا�سات امليكانيكية، 
لإعطاء  قانونا  املخولة  هي  انها 
الــرايل   هــذا  اقامة  على  املوافقة 

وبالتن�سيق معها.
ــول  ــوك ح ــك ــس وحــالــيــا حتـــــوم  �

اإقامته.

الرابطة الأوىل 

مدوار يك�سف اأجور لعبي الدوري اجلزائري

الإفريقية الأبطال  رابطة  توديع  بعد  ال�سغط  حتت  "دزيري" يعي�س 

رايل توارق: "يتوجب على كل رايل دويل ال�ستجابة لدفرت �سروط"

اجلزائر،  مولودية  األعاب  �سانع  جابو  املوؤمن  عبد  وا�سل 
التوايل،  على  الثالث  لليوم  فريقه،  تدريبات  عن  غيابه 

ب�سبب اإ�سراره على الرحيل.
لنتقادات  تعر�سه  بعد  �سيئة  نف�سية  بحالة  جابو  ومير 
يف  م�ستواه  تراجع  ب�سبب  النادي،  اأن�سار  قبل  من  لذعة 
للفريق  الإ�سافة  تقدمي  عن  وعجزه  املا�سية،  الفرتة 

العا�سمي طوال مرحلة الذهاب.
اقتنا�س وثائق ت�سريحه  32 عاًما، على  الـ  وُي�سر �ساحب 
النادي العا�سمي، فيما مل تتخذ  اإىل  وعدم العودة جمددا 

الإدارة ب�ساأنه اأي قرار تاأديبي رغم غيابه املتكرر.
مولودية  اإدارة  اأن  اإل  املغادرة،  على  جابو  اإ�سرار  ورغم 
مقرتح  ترف�س  اأملــا�ــس،  النا�سر  عبد  برئا�سة  اجلــزائــر 
ووكيل  الالعب  مع  ودي  حل  لإيجاد  وت�سعى  ت�سريحه 

اأعماله. 

جابو يوا�سل التمرد يف 
مولودية اجلزائر

اأوملبياد2020  "دورة تاأهيلية"
 املنتخب الوطني لكرة اليد 

ي�ستهل الت�سفيات اأمام 
�سلوفينيا يوم 17 اأفريل

ي�ستهل املنتخب اجلزائري لكرة اليد رجال الذي احتل 
لالأمم2020-  افريقيا  كاأ�س  يف  خالل  الثالثة  املرتبة 
التي جرت بتون�س )26-16 جانفي( الدورة التاأهيلية 
�سد  اأوت(  جويلية/9   24( بطوكيو  لأوملبياد2020 
ال�سويد  مواجهة  قبل  اأفريل   17 يوم  �سلوفينيا  منتخب 

)18 اأفريل( ثم اأملانيا البلد املنظم يوم 19 اأفريل.
بطولة  �سكل  على  �ستجري  التي  الـــدورة  هــذه  عقب 
ــاد  ــي ــب لأومل الأولن  املــنــتــخــبــان  ــل  ــاأه ــت ي مــ�ــســغــرة، 

طوكيو2020-.
ـــز الـــرابـــع يف  ـــرك ــت امل ــل ــت ـــد اح و كـــانـــت اأملـــانـــيـــا ق
مونديال2019-، بينما جاء منتخبا �سلوفينيا و ال�سويد 
بطولة  يف  اخلام�س  و  الرابع  املركزين  يف  التوايل  على 

اأوروبا2020-.
اأبفريل(   17-19( الــفــرتة  نف�س  ــالل  خ �ستجري  و 
بالرنويج  الأوىل  جتري  اأخريان  تاأهيليتان  دورتــان 
ت�سم منتخبات الرنويج و الرازيل و ال�سيلي و كوريا 
و  فرن�سا  منتخبات  ت�سم  بفرن�سا  الثانية  و  اجلنوبية، 
منتخبان  يتاأهل  اأن  على  الرتغال  و  كرواتيا  و  تون�س 
عن كل جمموعة ملوعد طوكيو لي�سل جمموع املنتخبات 

امل�ساركة يف دورة2020- بطوكيو 12 منتخبا.
�ستة  طوكيو  لأوملبياد  الآن  حتى  تاأهلت  للتذكري، 
الدامنارك  املنظم(،  )البلد  اليابان  هي   و  منتخبات 
 ،)2020 اأوروبــا  )بطلة  اإ�سبانيا  العامل2019-(،  )بطل 
م�سر )بطلة اإفريقيا 2020(، الأرجنتني )بطل اأمريكا 

اآ�سيا. منطقة  عن  املتاأهلة  البحرين  و   )2019
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الأمني العام حلركة اجلهاد "النخالة": "�سفقة القرن" بلطجة مل ي�سهد
 لها التاريخ وحتٍد كبري لأمتنا

اجلهاد  حلركة  العام  االأم��ني  اأك��د 
القائد  فل�سطني  يف  االإ���س��الم��ي 
ب�  ت�سمي  م��ا  اأن  النخالة،  زي��اد 
ت�ستهدف  ال  القرن"  "�سفقة 
هي  بل  فقط،  الفل�سطيني  ال�سعب 
كعرب  اجلميع  على  ا�ستقواء  خطة 
الرئي�ص  اأن  اإىل  م�سرًيا  وم�سلمني، 
بداأ خطته  ترامب  دونالد  االأمريكي 
واالإ�سالمي  العربي  العامل  باتهام 
ب�  ي��ع��رتف��وا  مل  الأن��ه��م  ب��اخل��ط��اأ 

وحاربوها. "اإ�رشائيل" 
�سحفي،  بيان  يف  النخالة  و�سدد 

ام�ص  ���س��ب��اح 
على  االأرب��ع��اء، 
املوؤامرة  هذه  اأن 
مت���ث���ل حت���دي���ًا 
الأمتنا  ك��ب��رياً 
وا����س���ت���ق���واًء 
وب��ل��ط��ج��ة مل 
التاريخ  ي�سهد 
من  يريدون  اأنهم  مبيًنا  لها،  مثياًل 
العبودية  لنظام  ال��ع��ودة  خاللها 

البائد. االأمريكي 
الطويل  التاريخ  هذا  "بعد  وقال:   
التي  والت�سحيات  الن�سال  من 
اأن  يريدون  واأمتنا،  �سعبنا  قدمها 
عبيد  اإىل  البطل  �سعبنا  يحولوا 
يعتقدون  اإ�رشائيل،  لبني  و�سقاءين 
والعقائد  التاريخ  تغيري  مبقدورهم 
بيوتهم، هوؤالء  كما يغريون ديكور 
اأن  يظنون  املالهي  من  القادمون 

اأن  ميكن  وح�سارتها  ال�سعوب 
امتالكهم  مبجرد  وُتغيب  ت�سطب 

للقوة".
موؤامرة  "اأن  العام:  االأمني  واأ�ساف 
اأمامنا  تفر�ص  القرن"  "�سفقة 
تغيري  منا  ي�ستوجب  كبريا  حتديًا 
�سيء،  كل  مع  التعامل  يف  منهجنا 
يجعلنا  اأن  يجب  ال��ت��ح��دي  ه��ذا 
وقائع  خللق  ويدفعنا  املاألوف  نغادر 
يكون  واأن  بت�سحياتنا  ج��دي��دة 
للمواجهة  واحلافز  اال�ستعداد  لدينا 
بال  البلطجة  ل��ه��ذه  والت�سدي 

تردد".
املرحلة  هذه  اأن  اإىل  النخالة،  ولفت 
خمتلفة  الأدوات  وحتتاج  خمتلفة 
البيانات  اأن  حيث  خمتلف  وتفكري 
تعد  مل  واملجامالت  واخلطابات 

نفًعا. جتدي 
"�سفقة  العربية من  املواقف  وتابع: 

اأ�سحابها  ه��روب  تعني  القرن" 
الق�سية  جت��اه  م�سوؤولياتهم  من 
نعود  اأن  منا  ويطلبون  الفل�سطينية 
م�ستدرًكا:  "اإ�رشائيل"،  مع  للتفاهم 
خطاب  اأن  م��ع  ال��ع��ار!  لهذا  "يا 
�سيلحق  واحلريق  �سملهم،  "ترامب" 

بهم".
�سعبنا  جماهري  النخالة  وطالب 
جميًعا  بالوقوف  العامل  واأح���رار 
تعني  ما  بكل  امل�سوؤوليات  وحتمل 
�سينفذون  اأنهم  من  حمذًرا  الكلمة، 

ما يريدون دون اأن يرف لهم جفن.
�سعبنا  ال���ع���ام  االأم�����ني  ودع����ا 
ال�سيا�سية  وق���واه  الفل�سطيني 
زم��ام  الأخ��ذ  املقاتلة،  وف�سائله 
امل���ب���ادرة وم���غ���ادرة اخل��الف��ات 
للت�سحية  ا�ستعدادا  واالأوه���ام، 
القرن"  "�سفقة  موؤامرة  ومواجهة 

بكل ما منلك من قوة.

اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم : حممد فوؤاد زيد الكيالين 
-------------------------

به  ُم��ن��ي��ت  ال���ذي  الف�سل  ب��ع��د 
بعد  وحتديداً  العراق  يف  اأمريكا 
من  االأ���س��د  ع��ني  ق��اع��دة  ق�سف 
ومب�سالح  ترامب  بداأ  اإيران،  قبل 
يبحث  ال�سهاينة  مع  م�سرتكة 
عن ن�رش، كي ي�سغل الراأي العام 
بداأ  عزلة،  حماولة  عن  االأمريكي 
كي  ال��ق��رن،  �سفقة  عن  يتكلم 
يف  ال�سهاينة  اأ�سوات  يك�سب 
مدرك  وهو  القادمة،  االنتخابات 
النتنياهو  بدعم  قام  اإذا  انه  متامًا 
اأثراً  له  �سيكون  االنتخابات  يف 
االنتخابات  يف  عليه  ايجابيًا 

القادمة.
ه��ذه  ال��ق��رن  )���س��ف��ع��ة(  �سفقة 
تفعليها  اأمريكا  تريد  ال�سفقة 
على  للتغطية  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف 
ال�رشق  يف  املتتالية  خ�سائرها 
النفط  خ�رشت  بعدما  االأو�سط، 
ال�سعبي  ال��ق��رار  بعد  العراقي 
العراق،  من  باإخراجها  العراقي 
�سوريا  م��ن  اإخ��راج��ه��ا  ويتبعها 

ال�سورية  النفط  منابع  وم��ن 
. حتديداً

يف  الفرتة  هذه  االأمريكية  احلالة 
تخبط ما بني عزل ترامب من قبل 
وحت�سري  االأمريكي  الكوجنر�ص 
وال�سحية  القادمة،  لالنتخابات 
وا�سح،  هو  كما  فل�سطني  هي 
الق�سية  ت�سفية  النهاية  ويف 
الق�سية  هي  الذي  الفل�سطينية 
حمور  وهي  العامل  يف  االأ�سا�سية 
منذ  وامل��ف��او���س��ات  امل��ح��ادث��ات 

االإ�رشائيلي. الكيان  ن�سوء 
من  �ستتاأثر  كثرية  دول  هناك 
على  وم��ن��ه��ا  ال��ق��رن  ���س��ف��ق��ة 
وبكل  حتديداً،  االأردن  االأخ�ص 
ال�����س��غ��وط��ات االق��ت�����س��ادي��ة 
بقي  االأردن،  على  وال�سيا�سية 
مببادئه  ومتم�سك  قوي  االأردن 
راأ�سها  وعلى  والعربية  القومية 
وحتت  فل�سطني  عا�سمة  القد�ص 
و�سامد  الها�سمية،  ال�سيادة 
على  الكبرية  املوؤامرة  هذه  بوجه 
الفل�سطيني،  وال�سعب  فل�سطني 
لهذه  مت��ام��ًا  راف�����ص  واالأردن 

عنها. يرتتب  وما  ال�سفقة 
كي  ال��ع��امل  اإىل  االأردن  جل��وء 
ق���راره  وي��دع��م��ه يف  ي�����س��ان��ده 
ال�سابق  يف  ال�سفقة؛  هذه  برف�ص 
اآذان  ووج���د  رو���س��ي��ا  اإىل  اجت��ه 
واجته  رو�سيا،  قبل  من  �ساغية 
مهمة  دول  واإىل  اأوروب���ا  اإىل 
نتائج  هناك  وكانت  العامل،  يف 
االأردن  مع  تقف  باأنها  ايجابية 
وهذا  ال�سفقة،  هذه  تطبيق  �سد 
ال�سعب  يعي�سه  ال��ذي  الو�سع 
مل  والعامل  والفل�سطيني  االأردين 
االإطالق،  على  الو�سع  بهذا  يكن 
بوجود رجل مادي مثل ترامب ال 
الكثري  ويجهل  املال،  يف  اإال  يفقه 
التي  اخلارجية  ال�سيا�سات  من 

العامل. عداوة  الأمريكا  جلبت 
ك��ان  م��ا  اإىل  ال��رج��وع  �سيتم 
وهو  ال�سابق  يف  الو�سع  عليه 
اإ�رشائيل  اأن  مبا  الدولتني،  حل 
من  نف�سها  حماية  ت�ستطيع  ال 
حم��ور  اأو  ح��م��ا���ص  ���س��واري��خ 
ال�سغط  مت  ح��ال  يف  امل��ق��اوم��ة، 
للقبول  الفل�سطيني  ال�سعب  على 

تبداأ  ث��م  وم��ن  ال�سفقة،  بهذه 
كانت  كما  جديدة  مفاو�سات 
االإ�سرتاتيجية  عهدها؛  �سابق  يف 
اأمريكا  تتبعها  التي  الفا�سلة 
وحتديد  االأو���س��ط  ال�����رشق  يف 
مثل  ومهمة  حمورية  ق�سية  يف 
�ساأنه  من  الفل�سطينية،  الق�سية 
العامل  يف  االأوراق  يخلط  اأن 

باأ�رشه.
�سفقة  م��ن  ال��رو���س��ي  امل��وق��ف 
ميكن  ال  ب��اأن��ه  وا���س��ح  ال��ق��رن، 
كال�سعب  �سعب  مب�سري  اللعب 
املذل،  ال�سكل  بهذا  الفل�سطيني 
مهمة  قرارات  من  عنه  ينتج  وما 
القرن،  �سفقة  تطبيق  مت  حال  يف 
مثل  وكبرية  مهمة  دول  وهنك 
وغريهم  واأملانيا  واإي��ران  ال�سني 
هذه  من  وحتفظات  مواقف  لها 

. ل�سفقة ا
اخلا�سة  بقناتي  اال�سرتاك  مُيكنكم 
حممد  والباحث  )الكاتب  با�سم: 
على  ال��ك��ي��الين(  زي���د  ف����وؤاد 
اجل��ر���ص  وتفعيل  ال��ي��وت��ي��وب، 

جديد.  ُكل  لي�سلُكم 

من جديد �سفقة )�سفعة( القرن...

االمريكي  الرئي�ص  اإع��الن  ح��رك 
القرن  �سفقة  تفا�سيل  عن  ترامب 
االنق�سام  اأطراف  بني  الراكدة  املياه 
و�سط   ، املحتلة  وال�سفة  غزة  يف 
انهاء  على  كالهما  م��ن  اإ����رشار 
جانبًا  ال�سغائر  وت��رك  االنق�سام 
املخططات  كافة  الإبطال  التوحد 
الق�سية  لت�سفية   ت�سعى  التي 

. الفل�سطينية 
املكتب  رئي�ص  من  كانت  البداية 
ا�سماعيل  حما�ص  حلركة  ال�سيا�سي 
امل��وؤمت��ر  م��ن  ���س��اع��ات  قبل  هنية 
اأم�ص  م�ساء  امل�سوؤوم  ال�سحفي 
حممود  ال�سلطة  رئي�ص  دعا  عندما 
غزة  قطاع  ايل  القدوم  ايل  عبا�ص 
اليوم  �سباح  الرد  ليكون   ، ف��وراً 
ع�سو  ال�سيخ  ح�سني  من  االربعاء 
ان  "فتح"  حلركة  املركزية  اللجنة 

عبا�ص،  حممود  ال�سلطة  رئي�ص 
القيادة  من  وفد  باإر�سال  قراراً  اأخذ 
اإىل  الف�سائل  كل  من  الفل�سطينية 
للبدء  ؛  اأ�سبوع  خالل  غزة  قطاع 

بحوار وطني فل�سطيني يف غزة.
ت�رشيحات  خ��الل  ال�سيخ  وق��ال 
ياأتي  غ��زة،  اإىل  ال��ذه��اب  اأن  ل��ه، 
من  كبري  جزء  خروج  تعذر  نتيجة 
قطاع  من  الفل�سطينية  القيادات 
الرئي�ص  اأن  ال�سيخ  غ��زة.وب��ني 
االإيجابية  املبادرة  التقط  عبا�ص، 
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  م��ن 
 ، هنية  اإ�سماعيل  )حما�ص(  حلركة 
"عبا�ص رف�ص تلقي  م�سرياً اىل ان 
ال  وه��ذا  ت��رام��ب،  دون��ال��د  مكاملة 
يندرج حتت بند االإهانة ال�سخ�سية 
للرئي�ص ترامب واإمنا قرار �سيا�سي؛ 
للقيادة  من�سوب  كان  فخ  ب�سبب 

لفل�سطينية". ا
املكاملة كان لها  اأن هذه  اإىل  واأ�سار 
ترامب  يخرج  اأن  وهو  واحد  هدف 
القيادة  ���س��اورت  اإن��ن��ي  وي��ق��ول 

اخلطة. هذه  الفل�سطينية يف 
القادمني  حركة حما�ص رحبت بكل 
قال  حيث  غزة،  اىل  فتح  حركة  من 
ار�سال  اإر�سال  ان  هنية  اإ�سماعيل 

ال�سفة  من  وف��دا  عبا�ص  حممود 
ملرحلة  يوؤ�س�ص  غزة  اإىل  الغربية 

جديدة من احلوار الوطني.
يف  القيادي  امل�رشي  م�سري  وقال 
الوطني  اللقاء  ان  حما�ص  حركة 
�رشورة  ي�سكل  امل�سرتك  القيادي 
وطنية  ا�سرتاتيجية  لبناء  وطنية 

القرن. �سفقة  ملواجهة 

�سفقة القرن حترك املياه الراكدة..وفد من رام اهلل 
لغزة ال�سبوع القادم وهنية يعتربها توؤ�س�س ملرحلة جديدة

اأخبار فل�سطني

احمد على ح�سني اأبو جابر 
 " الفل�سطيني  االأ�سري 
اأبو  ح�سني  على  احمد 
من  عاما"   "53 ج��اب��ر 
يف  قا�سم  كفر  �سكان 
احتلت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
اأنهى عامه   ،  1948 عام 
ال�����س��اب��ع وال��ع�����رشي��ن 
الثامن  ع��ام��ه  ودخ���ل 
�سجون  يف  والع�رشين 
االح����ت����الل ب�����س��ك��ل 
االأ�سري  ان    . متوا�سل 
ابو جابر هو احد قيادات 

منذ  معتقل  وهو  االحتالل  �سجون  يف  االأ�سرية  احلركة 
املحكمة  خالل  من  االحتالل  عليه  وحكم   ،8/7/1986
 10 اإىل  اإ�سافة  احلياة،  مدى  املوؤبد  بال�سجن  الع�سكرية 
وعميل  ا�رشائيلى  جندي  بقتل  اتهمه  اأن  بعد  �سنوات 
قدامى  قائمة  على   18 الرقم  االأ�سري  ويحتل  لالحتالل، 
 ، الداخل  اأ�رشى  قدامى  قائمة  على   7 والرقم   ، االأ�رشى 
وكان   ، وبنت  ولدين  اأبناء،  ثالثة  ولديه  متزوج  وهو 
العديد من  ولالأ�سري   ، اعتقاله  �سهر حني  اأ�سغرهم  عمر 
االإ�سهامات االأدبية يف كتابة ال�سعر والق�سة واملقاالت . 
�سلطات االحتالل رف�ست يف �سبتمرب من العام املا�سي 
متت  كونه  ابوجابر"  لالأ�سري"  املوؤبد  احلكم  مدة  حتديد 
حماكمته اأمام حمكمة ع�سكرية يف نابل�ص ، وذلك اأ�سوة 
ب�سبعة اأ�رشى من اأرا�سى ال48 متت املوافقة على حتديد 
مدة املوؤبد لهم ل�سنوات معروفة ، على اأن يطلق �رشاحهم 
�سجنًا  يعترب  الذي  املوؤبد  املدة خالفا حلكم  هذه  اإمتام  بعد 
ملدى احلياة ، وذلك بعد �سدور قرار بتحويل كافة ملفات 
من  الع�سكرية  اللد  حمكمة  يف  املحكومني  االأ���رشى 
وزارة اجلي�ص اإىل وزارة الق�ساء ، وكانت حجة االحتالل 
بان االأ�سري ابوجابر مل يحاكم اأمام حمكمة اللد امنا حوكم 
اأمام املحكمة الع�سكرية فى نابل�ص ، لذلك رف�ص طلبه 
.  وكما هو وا�سح ان االحتالل اي�سا ا�ستثنى االأ�سري من 
واملقاومة  االحتالل  بني  متت  التي  التبادل  �سفقات  كل 
االحتالل  يعترب  حيث  اعتقاله،  فرتة  خالل  الفل�سطينية 
اإ�رشائيليني  مواطنني  ال48  ارا�سى  من  الفل�سطينيني 
وبالتايل يرف�ص اإدراج اأ�سمائهم �سمن �سفقات التبادل، 
ويف نف�ص الوقت ال يعاملهم مثلما يعامل املعتقلني اليهود 
، بل يعاملهم مثل االأ�رشى الفل�سطينيني ، ويحرمهم من 
ارا�سى  من  اأ�سرياً   14 هناك  االإن�سانية.   حقوقهم  كافة 
�سجون  يف  االأ�رشى  عمداء  قائمة  على  يرتبعون  ال48 
يف  عامًا   20 عن  يزيد  ما  ام�سوا  الذين  وهم  االحتالل 
ال�سجون ، واأقدمهم واأقدم االأ�رشى عمومًا االأ�سري" كرمي 
يو�سف يون�ص" 53 عاما ، وهو معتقل منذ 6-1-1983 
القادر  عبد  اللطيف  عبد  ماهر   : هم  الباقني  واالأ�رشى   ،
18- منذ  معتقل   ، املثلث  عارة  من   ) عامًا   54  ( يون�ص 
( من  49 عامًا   ( اأبو مخ  نايف حمدان  اإبراهيم   ،1-1983
باقة الغربية ومعتقل منذ 1986-3-24، ر�سدي حمدان 
الغربية ومعتقل منذ  49 عامًا ( من باقة   ( ابومخ  حممد 
باقة  ( من  عامًا   50  ( دقة  ا�سعد  منر  وليد   ،24-3-1986
عبدالرازق  اإبراهيم   ،25-3-1986 منذ  ومعتقل  الغربية 
51 عامًا ( من باقة الغربية ومعتقل منذ  احمد بياد�سة ) 
1986-3-26، احمد على ح�سني ابو جابر ) 52 عامًا ( من 
كفر قا�سم ومعتقل منذ 1986-7-8، ب�سري عبدالله كامل 
اخلطيب ) 49 عامًا ( من الرملة ومعتقل منذ 1-1-1988، 
حممود عثمان اإبراهيم جبارين ) 48 عامًا ( من اأم الفحم 
معتقل منذ 1988-10-8، �سمري �سالح طه �رش�ساوى ) 
47 عامًا ( من قرية ابطن القريبة من حيفا ومعتقل منذ 
1988-11-24، اإبراهيم ح�سن حممود اغبارية ) 46 عامًا 
( من اأم الفحم ومعتقل منذ 1992-2-26 ، حممد �سعيد 
ح�سن اغبارية ) 43 عامًا ( من اأم الفحم ومعتقل منذ -26
1992-2، يحيى م�سطفى حممد اغبارية ) 43 عامًا ( من 
اأم الفحم ومعتقل منذ 1992-3-4، حممد توفيق �سليمان 
جبارين ) 59 عامًا ( من اأم الفحم ومعتقل منذ 1-4-199 . 



قراءة / حممد علي
-----------------

اجلامعة  ن�رشته  بيان  يف  ذلك  جاء 
اإعالن  على  تعليقا  اأم�ص  العربية، 
ترمب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص 
القرن"  ب�"�سفقة  ي�سمد  ما  عن 
خطة  "اأنرَّ  اجلامعة  وذكرت  املزعومة. 
ملزمة،  غري  االأمريكية  الت�سوية 
االإ�رشائيليني  بني  ال�سالم  حتقيق  واأن 
الطرفني  باإرادة  مرهون  والفل�سطينيني 
االآخر"»  دون  طرف  باإرادة  ولي�ص 
يف  اأعربت  اأنها  غري  تعبريها.  بح�سب 
الوقت ذاته عن انفتاحها على ما ا�سمته 
حتقيق  اأجل  من  ُيبذل  جاد  جهٍد  ب�"اأي 
االأمريكية  للدوافع  وتفهمها  ال�سالم"، 
يف امل�ساعدة بحل ال�رشاع الفل�سطيني 
اأن  اجلامعة على  و�سددت  االإ�رشائيلي. 
والقابل لال�ستدامة ال  العادل  "ال�سالم 
االحتالل  حقيقة  بتجاهل  حتقيقه  مُيكن 
الفل�سطينية  لالأرا�سي  االإ�رشائيلي 
على  بالعمل  اأو   ،1967 عام  منذ 
�رشعنة االحتالل"، م�سيفة "اأن املعيار 
خطة  اأي  على  احُلكم  يف  االأ�سا�سي 
ان�سجامها  مدى  هو  ال�سالم  لتحقيق 
االإن�ساف  ومبادئ  الدويل  القانون  مع 
والعدالة" ولفتت اجلامعة اإىل اأن املوقف 
الفل�سطيني بطبيعة احلال هو الفي�سل 
اجلماعي  العربي  املوقف  ت�سكيل  يف 
الذي  االأمريكية  ال�سالم  خطة  من 

�سيتبلور يف اجتماع ال�سبت.
وبناء على طلب ال�سلطة الفل�سطينية، 
ال�سبت،  العربية،  الدول  جامعة  تعقد 
رئي�ص  مب�ساركة  طارئا  وزاريا  اجتماعا 
�سبل  لبحث  عبا�ص،  حممود  ال�سلطة 
املزعومة.  القرن"  "�سفقة  مواجهة 
موؤمتر  يف  ترامب  اأعلن  والثالثاء، 
العري�سة  بوا�سنطن اخلطوط  �سحفي 
بح�سور  املزعومة،  القرن"  "�سفقة  ل� 
االإ�رشائيلي  الكيان  وزراء  رئي�ص 
املنتهية واليته بنيامني نتنياهو و�سفراء 
من  املكونة  اخلطة،  وتت�سمن  عرب. 

فل�سطينية  دولة  اإقامة  �سفحة،   80
تربطه  اأرخبيل  �سورة  يف  "مت�سلة" 
القد�ص  مدينة  وجعل  واأنفاق،  ج�سور 
الإ�رشائيل.  مق�سمة  غري  عا�سمة 
مدن  يف  كبرية  مظاهرات  وخرجت 
غزة،  وقطاع  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
االأمريكية  للخطة  رف�سا  الثالثاء، 
رف�ص  و�سط  تاأتي  والتي  املزعومة، 
االأمريكية  االإدارة  لو�ساطة  فل�سطيني 

احلالية.
3 دول عربية على  ترامب ي�سكر 

القرن" "�سفقة  م�ساعدتهم يف 
وقدم الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب، 
و�سلطنة  والبحرين  لالإمارات  ال�سكر 
جهود  "دعم  اعتربه  ما  على  عمان 
وذلك  االأو�سط"،  ال�رشق  يف  ال�سالم 
خالل ك�سفه عن بنود �سفقته امل�سماة 

ب�"�سفقة القرن".
وبعد �سنوات من التكهنات والتمهيد 
الرئي�ص  خرج  وال�سيا�سي،  االإعالمي 
االأمريكي عن �سمته، الثالثاء، واأعلن 
لها  فل�سطيني  رف�ص  و�سط  �سفقته، 
رداً  االحتالل  مع  للمواجهة  ودعوات 
الثانية  القناة  وذكرت  اإعالنها.  على 
باأن  الثالثاء،  م�ساء   االإ�رشائيلية 
واالإمارات  البحرين  من  كل  �سفراء 
املتحدة  الواليات  يف  ُعمان  و�سلطنة 
اإعالن  مرا�سم  يف  �ساركوا  االأمريكية 

التي  �سفقته  عن  ترامب  الرئي�ص 
ت�سمى ب�"�سفقة القرن" يف ظل غياب 

فل�سطيني تام.
عن  �سلمان  امللك  قاله  ما  هــذا 
�سفقة  ـــالن  اع بــعــد  فل�سطني 

ترامب
هاتفي  ات�سال  يف  �سلمان  امللك  �سدد 
حممود  الفل�سطيني،  الرئي�ص  مع 
لن  ال�سعودية  موقف  اأن  على  عبا�ص، 
الفل�سطينية، وذلك  الق�سية  يتغري من 
بعد ك�سف الرئي�ص االأمريكي عن بنود 

ما ي�سمى ب�"�سفقة ترامب".
وقال العاهل ال�سعودي: "ق�سيتكم هي 
وامل�سلمني،  العرب  وق�سية  ق�سيتنا 
�رشورة  اىل  داعيا  معكم"،  ونحن 
على  والعادل  ال�سامل  ال�سالم  "حتقيق 
ا�سرتاتيجي،  خيار  ال�سالم  ان  اعتبار 
مبا يوؤدي اىل حل نهائي يحقق احلقوق 
الوطنية لل�سعب الفل�سطيني". بدوره، 
العاهل  الفل�سطيني  الرئي�ص  �سكر 
ال�سعودية  "مواقف  على  ال�سعودي 
دولة  ا�ستقالل  لتج�سيد  الثابتة 
فل�سطني على حدود 1967 وعا�سمتها 

القد�ص ال�رشقية".
بعد  ليــران  ر�سمي  تعليق  اأول 

اعالن �سفقة ترامب
اخلارجية  با�سم  املتحدث  و�سف   

ترامب  مو�سوي خطة  عبا�ص  االيرانية 
باملخزية واملفرو�سة على الفل�سطينيني 
واکد اأن م�سريها الف�سل. وقال عبا�ص 
مو�سوي: اننا نطالب الدول وال�سعوب 
يف  للوقوف  والعامل  باملنطقة  احلرة 
وا�ساف:  املخزية.  ترامب  �سفقة  وجه 
ل�سعب  ملك  الفل�سطينية  االر�ص 
للق�سية  الوحيد  واحلل  فل�سطني 
بني  ا�ستفتاء  اإجراء  هو  الفل�سطينية 
مو�سوي  واکد  اال�سليني  ال�سكان 
دول  مع  للتعاون  طهران  ا�ستعداد 
ملواجهة  ال�سعد  �ستى  على  املنطقة 

املوؤامرة الكربى �سد االمة اال�سالمية
اأول ت�سريح رو�سي حول "�سفقة 

ترامب"
مو�سكو  من  ر�سمي  تعليق  اأول  يف 
ترامب"،  "�سفقة  بنود  اإعالن  على 
ميخائيل  اخلارجية  وزير  نائب  قال 
بوغدانوف اإن رو�سيا �ستدر�ص "�سفقة 
القرن"، م�سريا اإىل اأن االأهم هو موقف 

الفل�سطينيني منها
الثالثاء:  لل�سحفيني  بوغدانوف  وقال 
"�سندر�سها، وال�سيء االأهم هو اأن يعرب 
موقفهم  عن  والعرب  الفل�سطينيون 

منها".
ترامب  بخطة  تــرحــب  فرن�سا 

الأو�سط  بال�سرق  لل�سالم 
رحبت فرن�سا بخطة الرئي�ص االأمريكي 
االأو�سط،  ال�رشق  حول  ترامب  دونالد 
مع  العمل  �ستوا�سل  اأنها  موؤكدة 
ال�ساأن.   هذا  يف  االأوروبيني  ال�رشكاء 
بعناية  �ستدر�ص  اأنها  باري�ص  واأكدت 
خطة ترامب لل�سالم بال�رشق االأو�سط، 
اأي  اأن  على  املقابل  يف  �سددت  لكنها 
يجب  االأو�سط  بال�رشق  لل�سالم  خطة 
اأن تتوافق مع القانون الدويل واملعايري 
اأن  على  و�سددت  دوليا.  عليها  املتفق 
االإ�رشائيلي  لل�رشاع  الدولتني  حل 
اإىل  للتو�سل  �رشوري  الفل�سطيني 

�سالم عادل ودائم بال�رشق االأو�سط.
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الفل�سطينيني  حلقوق  كبري  اإهدار  اإىل  ت�سري  القرن" املزعومة  "�سفقة  اإن  الأربعاء،  اأم�س  العربية،  الدول  جامعة  قالت   
اإزاء اخلطة. امل�سروعة، م�سريًة اإىل اأن املوقف الفل�سطيني هو الفي�سل يف ت�سكيل املوقف العربي اجلماعي 

مفاجاآت ما هو رد فعل �جلامعة �لعربية على'�سفقة تر�مب' ؟ ت�سهد  ترامب  حماكمة 
جديدة 

املتحدة  طرابل�س تطالب الأمم 
بالتحقيق يف تورط المارات ع�سكريا 

ليبيا يف  تون�س" "دميقراطية  ت�ستهدف  اإقليمية ودولية  اأطراف  النه�سة:  حزب 

ت�ستمر حماكمة الرئي�ص 
االمريكي دونالد ترامب 
بالق�سية  يعرف  فيما 
هناك  االوكرانية. 
تظهر  كثرية  مفاجاآت 
من  ابرزها  الق�سية  يف 
م�ست�سار االمن القومي 

ال�سابق جون بولتون. 
جمل�ص  موا�سلة  ومع 

ال�سيوخ االمريكي اجراءات حماكمة 
الق�سية  يف  ترامب  دونالد  الرئي�ص 
ال�سهود  م�ساألة  تفر�ص  االوكرانية 
يقاتل  حيث  املرافعات  على  نف�سها 
�سهود  ا�ستدعاء  ملنع  اجلمهوريون 

جدد.
الدميوقراطيني  قبل  من  املفاجئات 
يك�سف  ت�سجيل  مع  تظهر  بداأت 
كاذبة.  بت�رشيحات  ترامب  ادالء 
ترامب  طلب  يك�سف  الت�سجيل 
الزاحة  العمل  بارنا�ص  ليف  من 
ماري  كييف  لدى  وا�سنطن  �سفرية 

يوفانوفيت�ص.
يف  بارنا�ص  ليف  ويقول 
هي  الكربى  الت�سجيل:"امل�سكلة 
التخل�ص من ال�سفرية )يوفانوفيت�ص(. 
هي ما زالت ت�سغل هذا املن�سب منذ 
ادارة كلينتون". ويقول ترامب:"من؟ 
ويجيب  اوكرانيا"؟  اىل  �سفريتنا 
جتول  هي  الواقع  يف  بارنا�ص:"نعم، 
انتظروا  للجميع  اأوكرانيا وتقول  يف 
ترامب �سوف يعزل.. فقط انتظروا". 
ويقول ترامب:"تخل�ص منها اخرجها 
من هناك غدا. اليهمني اخرجها غدا 
ح�سنا؟ افعل ذلك". ترامب كان �رشح 
�سابقًا باأنه اليعرف بارنا�ص ومل يلتق 
العديدة لهما �سويًا.  ال�سور  به رغم 
بت�رشيحات  متثلت  الثانية  املفاجئة 
م�ست�سار االأمن القومي ال�سابق جون 

الع�سكرية  امل�ساعدات  حول  بولتون 
كتاب  يف  قال  بولتون  الأوكرانيا. 
باأن  اأخربه  ترامب  ان  للن�رش  يعده 
بفتحهم  مرتبط  لكييف  امل�ساعدات 
رد  ترامب  بايدن.  جو  حول  حتقيقًا 
قد  التي  بولتون  ت�رشيحات  على 
تقلب الطاولة على فريق الدفاع عن 
ترامب كتب يف  االمريكي..  الرئي�ص 
بولتون  جون  اخرب  مل  ابدا  تغريدة.. 
مرتبطة  الوكرانيا  امل�ساعدات  باأن 
وبينهم  الدميقراطيني  �سد  بالتحقيق 
مل  بولتون  احلقيقة  يف  بايدن.  جو 
الوقت.  ذلك  يف  ذلك  على  يعرت�ص 
الجل  فهذا  ذلك  بولتون  قال  ما  اذا 
زيادة بيع كتابه. "الك�ساندرا �سابوال" 
ترامب وكتبت:"التكتيك  ردت على 
اجلديد. ترامب يقول من جون بولتون 
اقل  موظفا  كان  عرفته.  بالكاد  هذا 
وال  االبي�ص  البيت  يف  عادي  من 
ال�سوؤال  عنه..  يتكلم  الذي  ما  اعرف 
ميكنك  هل  يقول  ال�سحفي  الثاين. 
بارنا�ص.  ليف  ت�سجيل  على  التعليق 
فغرد  "بول"  اما  من؟.  يقول  ترامب 
وميك  لبومبيو  كاتبا:"ا�سمح 
حتت  بافادتهم  باالدالء  مولفايني 
امل�ساعدات  تربط  مل  بانك  الق�سم 
�سهل  امر  بالتحقيقات..  الوكرانيا 

الي�ص كذلك"؟
قراءة / حممد علي

بحكومة  اخلارجية  وزارة  طالبت 
االأممية  البعثة  طرابل�ص  يف  الوفاق 
برلني  موؤمتر  ورعاة  االأمن  وجمل�ص 
للتحقيق  الالزمة  االإجراءات  التخاذ 
بليبيا،  ع�سكريا  االإمارات  تورط  يف 
متورطة  "باتت  االمارات  اأن  موؤكدة 
يف قتل الليبيني".  وقالت الوزارة، يف 
بيان لها، اإنه "مل يعد هناك جمال لل�سك 
الليبيني  قتل  االإمارات يف  تورط  يف 
واإف�سال اأي جهود للت�سوية ال�سيا�سية 
اخلارجية  واأ�سارت  الليبية".  لالأزمة 
اىل اأن بيان اخلارجية ال�سودانية ب�ساأن 
خا�سة  ب�رشكات  العاملني  مواطنيها 
بدولة االإمارات يوؤكد التدخل الرتكي 
يف ليبيا، موؤكدة اأن "نقل حرا�ص االأمن 
من  ال�سكل  وبهذا  ليبيا  يف  ملواقع 
اإطار  اإال يف  تف�سريه  التمويه ال ميكن 
االإمارات  دولة  به  تقوم  الذي  الدور 
بخداع  حفرت  ميلي�سيات  دعم  يف 

ليبيا  اإىل  اأوال  وا�ستقدامهم  ال�سباب 
بهم يف  الزج  والحقا  ذريعة  اأية  حتت 
اأتون حرب ال عالقة لهم بها، م�ستغلة 
اأو�ساعهم  لتح�سني  للعمل  حاجتهم 
اىل  الوزارة  بيان  واأ�سار  املعي�سية". 
ولن  االأوىل  لي�ست  احلادثة  "هذه  اأن 
حيث  الدولة  هذه  من  االأخرية  تكون 
النوع  هذا  مثل  يف  قبل  من  �ساهمت 
�سباب من جن�سيات  اجلرائم ومع  من 
ا�ستغالل  �سور  اأب�سع  يف  خمتلفة 
واحلياة  للعمل  االإن�سانية  احلاجة 
العربي  موقع  افاد  ح�سبما  الكرمية" 
ال�سودانيون  اأُ�سيب  وموؤخراً  اجلديد. 
الك�سف عن  بعد  ال�سدمة  من  بحالة 
يف  للقتال  �سودانيني  �سباب  جتنيد 
اأمنية  �رشكة  بوا�سطة  واليمن،  ليبيا 

يف االإمارات.
ق/د

بالربملان  النه�سة  كتلة  رئي�ص  اتهم 
التون�سي نور الدين البحريي، اأطرافا 
اأ�سماها  ما  بدعم  ودولية،  اإقليمية 
اأجل  من  ال�سابق"،  النظام  من  "بقايا 
مهاجمة احلركة والتجربة الدميقراطية 

يف البالد.
وكالة  مع  مقابلة  يف  البحريي  وقال 
اإقليمية  "اأطرافا  اإن  االأنا�سول، 
النظام  بقايا  بع�ص  تدعم  ودولية 
زين  االأ�سبق  الرئي�ص  )نظام  ال�سابق 
مهاجمة  اأجل  من  علي(،  بن  العابدين 
والتجربة  النه�سة  وا�ستهداف 
يحدد  ومل  التون�سية"،  الدميقراطية 
اإال  تف�سيال،  االأطراف  هذه  البحريي 
يف  يلعبه  الذي  الدور  اإىل  اأ�سار  اأنه 
خلفان،  �ساحي  من  كل  ال�سدد  هذا 
وحممد  االإماراتي،  االأمني  امل�سوؤول 
حركة  من  املف�سول  القيادي  دحالن 
اأن  واأو�سح  باالإمارات.  واملقيم  فتح 
"احلزب الد�ستوري احلّر )ليربايل/ 17 
نائبا من اأ�سل 217( من بقايا النظام 
الكّل،  مع  ت�سادم  يف  وهو  ال�سابق، 
نائبا(   54( النه�سة  حركة  مع  ولي�ص 
اجلميع  مع  �سدام  يف  هو  بل  فقط، 
باأن  وتابع  وخارجه".  الربملان  داخل 
احلّر(  )الد�ستوري  املجموعة  "هذه 
والد�ستور  الثورة  مع  ت�سادم  يف 
ورف�ست  الدولة،  موؤ�س�سات  وكل 

قي�ص  املنتخب  اجلمهورية  رئي�ص  لقاء 
االإ�سالميني  مع  ت�سادم  ويف  �سعّيد، 
الد�ستوريني  مع  ا  واأي�سً والي�ساريني، 
ويف  اأخرى".  اأحزاب  يف  املوجودين 
"الد�ستوري  اأعلن  منا�سبة،  من  اأكرث 
احلّر" ورئي�سته عبري مو�سي، مناه�سة 
امل�ستمر  بعدائه  2011، وُيجاهر  ثورة 
اأ�سبوع،  وقبل  "النه�سة".  حلركة 
اأجل  من  بالئحة  احلزب  كتلة  تقّدمت 
�سحب الثقة من رئي�ص الربملان را�سد 
زيارة  اإثر  مل�ساءلته  الغنو�سي، ودعت 
الرئي�ص  ولقائه  تركيا  اإىل  اأجراها 
اأ�سبوع،  وملّدة  اأردوغان.  طيب  رجب 
اعت�ساما  الد�ستوري  كتلة  نّفذت 
مناو�سات  اإثر  على  الربملان،  مبقر 
عن  ونائبة  رئي�ستها  بني  وتال�سن 

كتلة النه�سة.
الثورة معاداة 

البحريي �سدد على اأن "هذه املجموعة 
ال توؤمن بكّل ما ح�سل من حتّول يف 
عقلها  زال  وما   ،2011 بعد  تون�ص 
بلحظة  مرتبطا  وحا�رشها  وما�سيها 
اأن  وتتوّهم  تون�ص،  من  بن علي  فرار 
يعود  اأن  وميكن  حّيا  زال  ما  االأخري 
ويحكم تون�ص". واأ�سار اإىل اأن "االأمر 
اإىل  الربملانية  املجموعة  بهذه  و�سل 
رف�ص تالوة �سورة الفاحتة على اأرواح 
عامة".  جل�سة  خالل  الثورة،  �سهداء 

ويرى البحريي اأنه "بعد التحّول الذي 
ا�ستجاب  والذي  الثورة  اإّبان  ح�سل 
لتطلعات املاليني من التون�سيني نحو 
احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 
الوطنية،  ال�سيادة  عن  والدفاع 
ال�رشاع  ي�ستمر  اأن  الطبيعي  فمن 
الثورة،  من  املت�رّشرين  بع�ص  مع 
وحا�رشهم  م�سريهم  ربطوا  ممن 
البحريي  البائد".  بالنظام  وما�سيهم 
النظام  بقايا  "بع�ص  اأن  اأي�سا  اأكد 
القدمي )يف اإ�سارة اإىل الد�ستوري احلّر( 
داخل  وامتداداتهم  ارتباطاتهم  لهم 
اأجندة  من  جزء  وهم  وخارجها،  البالد 
الثورات  معاداة  يف  واإقليمية  دولية 
وا�ستمرار  واإجها�سها،  العربية 
وا�ستمرار  اال�ستعمارية،  الهيمنة 
ال�سلطة  على  االأقليات  بع�ص  هيمنة 
قائال:  وم�سى  البالد".  يف  واملال 
اإىل  الثورة  منذ  م�ستهدفة  "النه�سة 
اليوم، و�سي�ستمر ا�ستهدافها اإىل حني 
ا�ستكمال الثورة الأهدافها.. ا�ستهداف 
لتون�ص  ا�ستهداف  هو  النه�سة 
على  ح�سل  الذي  وللتحّول  وللثورة 
وعميل  وفا�سد  م�ستبد  نظام  اأنقا�ص 
االأطراف  وبخ�سو�ص  لالأجنبي". 
النظام  بقايا  تدعم  التي  اخلارجية 
"من  اأن  البحريي  اأو�سح  ال�سابق، 
الذي  خلفان  �ساحي  وراءها  يقف 

تون�ص".  �سعب  �سوؤون  يف  يتدخل 
وهو اأي�سا من اعترب اأن "م�سري اإخوان 
للنه�سة( كم�سري  اإ�سارة  )يف  تون�ص 
العربية  فال�سعوب  م�رش،  اإخوان 
ووفق  ال�سيا�سي".  االإ�سالم  �سئمت 
البحريي، فاإن "حممد دحالن )القيادي 
املف�سول من حركة فتح الفل�سطينية( 
تطبيق  من  والفار  �سعبه،  من  الفار 
املحتّلة،  فل�سطني  يف  عليه  القانون 
التون�سي".  ال�ساأن  يف  اأي�سا  يتدّخل 
اأن  يف  اأمله  عن  البحريي  واأعرب 
"يكون موقف احلكومة االإماراتية من 
موقف  عن  )خمتلفا(  متمايزا  تون�ص 
خلفان الذي ال يخفي عداوته للثورة 
وال�سعب والدميقراطية بتون�ص". ودعا 
واأن  موقفها  "تو�سيح  اإىل  االإمارات 
كان  واإن  خلفان،  موقف  من  تترّباأ 
يتحّمل  فاإنه  ر�سميا  االأخري  موقف 

م�سوؤوليته كذلك".
وي�ستدرك: "رغم اأّننا يف تون�ص خيار 
ال�سعب  ثورة  وهي  ال�سلمية  ثورتنا 
للت�سدير  معّدة  ولي�ست  التون�سي 
�سعب  كل  �سيادة  نحرتم  ونحن 
وقراراته، اإاّل اأّن هوؤالء اختاروا العداوة 
و�سنعوا  وثورته،  التون�سي  لل�سعب 
حتاول  البالد  داخل  اأدوات  الأنف�سهم 

تنفيذ اأجنداتهم".
ق.د
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ال�سكان واملارة تهدد 

م�ساٍع  لإنقاذ �لز�وية �لها�سمية بتقرت بورقلة 
�سمال  كلم   160  ( تقرت  مدينة  و�سط  م�ستاوة  بق�سر  املوجودة  الها�سمية  "لإنقاذ" الزاوية  املجتمع  ِقبل  من  م�ساٍع  تبذل 

التاريخية لذات املدينة. "تاجماعت'' حلماية املوروث العمراين واملعامل  ورقلة(، ح�سبما علم من جمعية 

حممد علي 
----------------

اتخاذ  يف  اخلطوة  هذه  وتتمثل 
حد  لو�سع  الالزمة  التدابري 
هذا  اأجزاء  بع�ص  انهيار  خلطر 
يهدد  الذي  التاريخي،  املوقع 
انتظار  يف  وامل���ارة،  ال�سكان 
واإع��ادة  ترميم  عملية  اإط��الق 

قطاع  ب���اإ����رشاف  االع��ت��ب��ار 
مثلما جرى تو�سيحه. الثقافة، 

باإعداد  اأي�سا  االأمر  يتعلق  كما 
املعلم،  ه��ذا  ت�سنيف  ملف 
لقاء  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة 
حت�سي�سي بالتن�سيق مع الزاوية 
وعموم  ب��اجل��زائ��ر  ال��ق��ادري��ة 
الروي�سات(،  )بلدية  اإفريقيا 

وال�سلطات  املواطنني  لفائدة 
امل��ع��ن��ي��ة ب��غ��ي��ة اإط��الع��ه��م 
التاريخية  االأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
لهذا  والدينية  واالجتماعية 
قائمة  �سمن  امل�سجل  املعلم 
ورقلة،  لوالية  االإ�سايف  اجلرد 

ح�سب ذات امل�سدر.
الها�سمية  الزاوية  اأدت  وقد 
كمركز  دورا  طويل  ولوقت 
ال  والديني  الثقايف  لالإ�سعاع 
الكرمي  القراآن  تعليم  يف  �سيما 
املطهرة،  النبوية  وال�سنة 
الذي  العتيق  م�ستاوة  بق�رش 
يعود تاريخ ت�سييده اإىل ما قبل 

القرن األ 15 ميالدي.
اأي�سا  اجلمعية  ذات  و�سجلت 
هو  ي�سهد  االأخري  املعلم  هذا  اأن 
متقدمة،  تدهور  حالة  االآخ��ر 
اجلمعية،  ح�سب  ي�ستدعي،  ما 

املعنية  للجهات  عاجال  تدخال 
منها  ال�سيما  الرتاث،  بحماية 

وال�سياحة. الثقافة  مديريتي 
ورقلة  والية  اأن  االإ�سارة  جتدر 
ق�رشا  ع�رشين  نحو  ت�سم 
منطقتي  اإقليمي  عرب  عتيقا 
وادي ميه )ورقلة( ووادي ريغ 
بينهم  م��ن  ال��ك��ربى(  )ت��ق��رت 
وطنيا،  تراثا  م�سنفان  اثنان 
وهما ق�رشا ورقلة ومتا�سني اإىل 
م�سنفة  اآخ��راأخ��رى   16 جانب 

ثقافية. تراثا 
ومن �ساأن تراث الق�سور التي 
املعمارية  االأمناط  اأحد  ت�سكل 
باجلنوب  القدمية  ال�سحراوية 
امل�ساهمة   ، للوطن  ال�رشقي 
ال�سياحية  الوجهة  ترقية  يف 

للمنطقة.

 حفيدة �سديق اجلزائر »ماديبا« توؤكد اأن جدها مل ي�سنع ا�سمها

للكتاب نادليكا مانديال تقدم كتابها يف معر�س القاهرة الدويل 

املنا�سلني  اأحد  حفيدة  �سنعت 
�ساندوا  الذين  الكبار  االأ�سدقاء 
ومل  الثورة  خالل  اجلزائرية  الق�سية 
يتنوان عن زيارتها بعد 28 �سنة من 
نادليكا،  مانديال،  نيل�سون  ال�سجن، 
الدويل  القاهرة  مبعر�ص  احلدث 
والتي   51 ال�  طبعته  يف  للكتاب، 
جانفي   22 يوم  فعالياتها  بداأت 
املقبل،  فيفري   4 غاية  اإىل  وت�ستمر 
عنونته  الذي  موؤلفها  قدمت  حيث 
مانديال«  مني  اأكرث  نادليكا  »اأنا 
والذي تعك�ص يف م�سمونه االأ�س�ص 
مع  عليها  تربت  التي  واملبادئ 

النف�ص  على  اعتماد  من  »ماديبا«٫ 
ملك  رجل  بظل  ال�سري  وعدم 
بب�سالته  املعمورة  عرب  النا�ص  قلوب 
وتوا�سعه، وكيف اأن االنتماء للنف�ص 

هو الذي ي�سنع حياة.
افريقيا  جنوب  زعيم  حفيدة  قالت 
ن�سال  عن  املدافعني  واأحد  الراحل، 
اأنها  اأجمع،  والعامل  بلده  يف  الزنوج 
مع  ومرها  بحلوها  طفولتها  عا�ست 
دورا  »ماديبا«  ل�  يكن  ومل  جدتها 
كبريا يف تربيتها، لكون الرجل كان 
انتقدت  بل  ل�سنوات،  الزنزانة  يف 
»املوؤمتر  اجلد  اأ�س�سه  الذي  احلزب 

»اإنه  قالت  الذي  االإفريقي«  الوطني 
الذي �سنع  الرمز  انقلب على عائلة 
وفاته.«وعن  بعد  واملجد  االإ�سم  له 
م�سريتها  بداية  عن  ك�سفت  حياتها، 
متاأثرة  التمري�ص  جمال  يف  املهنية 
فيما  اأ�س�ست  وقد  جدتها،  مبيوالت 
حقوق  عن  للدفاع  جمعية  بعد 
مكافحة  اأجل  من  والن�سال  الن�ساء 
كما  املجتمعات،  يف  �سدهن  العنف 
نفت اأن يكون »ماديبا« قد �ساهم يف 
ذاته  ال�سياق  يف  م�رشحة  �سهرتها، 
اأن  البع�ص  يعتقد  اأن  كبرية  كذبة   «
ال�سيا�سيني  املنا�سلني  واأحفاد  اأبناء 
ينعمون  بحياة مرفهة. «، لرتوي جزءا 
من حياتها، قائلة »ع�ست حياة م�رشدة 
بني  التنقل  على  و�سعبة،واأُجرِبت 
ال�سجن.  يف  جدي  كان  وقت  القرى 
من  ت�ستفد  مل  عائلتها  اأن  موؤكدة   »
قائال  عنه  لت�سيف  مانديال،  �سعبية 
اأحد  يلحق  مل  ال�سيا�سية  االأيقونة   «
ومل  ال�سيا�سي،  بالعمل  اأحفاده  من 
ي�سمن الأحد منا وظيفة ..باخت�سارر 
االآن وما  فيه  اأنا  ما  فا�سدا.  لي�ص  هو 
جدتي  بف�سل  حتقق  اإليه  و�سلت 
كيف  علمتني  التي  فهي  اإيفلني، 

اأعمل وكيف اأنتمي لنف�سي.«حتدثت 
االأوىل  املرة  عن  اأي�سا  نادليكا، 
وراء  جدها-االأيوقنة  زارت  التي 
امل�سهد  ذلك  عن  وعلقت  الق�سبان، 
قائلة  ذاكرتها  يف  را�سخا  ظل  الذي 
»  كانت جتربة موؤملة، اإذ كان عمري 
وقتها عاما، وال اأحد ح�رشين لعي�ص 
اأي�سا  اأن�ص   مل  لكن  اللحظة،  تلك 
وكاأن  حواجز.  دون  به  اللقاء  حلظة 
ومل  يومها.«  اأمامي  وقفت  اأ�سطورة 
تنكر ت�سجيعات مانديال لها الإن�ساء 
الن�ساء،  حقوق  عن  تدافع  موؤ�س�سة 
»�سوت  و�سفته  كما  فالكل.. 
اأال  ميكن  وال  واملقهورين  ال�سعفاء 
قيد  على  كان  حني  باملو�سوع  يهتم 
على  اإنه  دوما  يقول  وكان  احلياة. 
االإن�سان اأن يتم�سك بهدف نبيل.«اأما 
يف  م�ستقبال  روؤيتها  احتمال  عن 
حفيدة  ا�ستبعدت  ال�سيا�سي،  املجال 
مانديال االأمر متاما، معتربة اأن العمل 
يف �سياق حزب يقيذد احلريات التي 
تكن  مل  اإن  خا�سة  الذات،  ُتر�سي 
توجيه   وفق  ت�سري  الفرد...ال  رغبة 

القيادة
ق/ث

اأكادميي يف جتربة جديدة تخو�سها خريجة �ستار 

ال�سعبي الطابع  لغناء  ت�ستعد  ل�سهب  بن  �سهيلة 

يوؤكدون : فل�سطينيون  واأكادمييون  مثقفون وكتاب 

لت�سفية   �سفقة ترامب حماولة 
لق�سية ا

اجل��زائ��ري��ة  الفنانة  ك�سفت 
ال�����س��اب��ة خ��ري��ج��ة ب��رن��ام��ج 
حت�سري  ع��ن  اأك��ادمي��ي  �ستار 

الطابع  حتمل  جديدة  الأغنية 
بجائزة  تكرميها  ال�سعبي.عن 
ق��ال��ت بن  »ال��دي��رج��ي�����س��ت« 

ل�سهب »اأريد اأن اأ�سف تكرميي 
باملقولة  الديرجي�ست  يف 
م�سك«،  »ختامها  ال�سهرية 
وهو  بالتكرميات  ُمِلئ  لعام 
ي��ربه��ن على  ال���ذي  ال�����س��يء 
جماهريية  ق��اع��دة  ل��دي  اأن���ه 
من  ُيرعب  االأمر  وهذا  كبرية، 
لدي  لي�ص  قاالإ  و  علي  افرتى 
الأن  الله  اأ�سكر  و  جمهور، 
اأ�ستحق  اأنني  يرى  جمهوري 
اأن  من  بالرغم  و  اجلوائز،  هذه 
اال�ستفتاء  ه��ذا  يف  املناف�سة 
لهم  فنانني  مع  و  قوية  كانت 
جمهوري  ولكن  ثقيل،  ا�سم 
التحدي  يك�سب  اأن  ا�ستطاع 

ه��ذه  ي�ستحقون  م��ن  وه���م 
قلبي«. من  واأ�سكرهم  اجلائزة 
ا�ستطاعت  جزائرية  مطربة 
جمهورها،  قلوب  ت��اأ���رش  اأن 
اأخالقها  و  ال�سجي  ب�سوتها 
من  بالرغم  و  دم��ه��ا،  خفة  و 
قا�سية  ظ��روف  بعدة  مرورها 
اإال  الفني،  م�سوارها  بداية  يف 
اأنها ظلت را�سخة ومل تكرتث 
مبا يقال من منتقديها، و قدمت 
تكتِف  مل  و  مميزة،  اأعمال  عدة 
متعددة  الأنها  فقط،  بالغناء 
التمثيل  يف  وجنحت  املواهب، 

و تقدمي الربامج.
ق/ث

والن�سطاء  الكتاب  من  عدد  اأ�سدر 
الفل�سطينيني،  واالأكادمييني  واملثقفني 
وب��ل��دان  التاريخية  فل�سطني  يف 
اأدان���وا  بيانا  وال�����س��ت��ات،  ال��ل��ج��وء 
مع  االأمريكية  االإدارة  �سعي  فيه 
�سعب  ق�سية  اإنهاء  اىل  اإ�رشائيل، 
وواأد  حقوقه،  وت�سفية  فل�سطني، 
فيه  واأك����دوا  الوطنية،  تطلعاته 
االأوىل  لي�ست  امل��ح��اول��ة  تلك  اأن 
يفرت�ص  ق���درا  وال  ن��وع��ه��ا،  م��ن 
الذي  ال�سعب  وان  له،  اال�ست�سالم 
الظاملة،  امل�ساريع  واجه، عرب تاريخه، 
ا�ستعمارية  عقلية  عن  ت�سدر  التي 
احل��ري��ة  لقيم  م��ع��ادي��ة  ع��ن�����رشي��ة، 
تقرير  وح��ق  وال��ع��دال��ة  وال��ك��رام��ة 
والقرارات  االإن�سان  وحقوق  امل�سري 
امل�رشوع،  ه��ذا  �سيواجه  الدولية، 
العادلة،  بق�سيته  بالتم�سك  اأي�سا، 
بتعزيز  والتاريخية،  الوطنية  بحقوقه 
�سموده يف اأر�سه، وا�ستعادة وحدته 

الوطنية.
وعرّب البيان عن التقدير ملوقف قيادة 
والف�سائل  حما�ص  وقيادة  املنظمة 
الراف�سة لتلك ال�سفقة، مع تاأكيدهم 
وال  كاف،  وغري  متاأخرا،  ذلك  اعتبار 
اأو  تبديد  يف  م�سوؤوليتها  من  يعفيها 
ميتلكها  التي  القوة  اأوراق  اإ�سعاف 
له  اإعدادها  وعدم  فل�سطني،  �سعب 
ملواجهة  اجلمعية  الوطنية  ولكياناته 
فيما  واأي�سا  اخلطرية،  اللحظة  تلك 
�سيا�سية،  خ��ي��ارات  م��ن  انتهجته 
اأ�سهمت  واإدارة،  ع��م��ل  وط���رق 
احلالة  هذه  اإىل  الو�سول  يف  كلها 
واالإحباط  والتفكك  ال�سعف  من 
اأو  تبديد  اإىل  واأدت  االأمل،  وخيبات 
كانت  التي  الوطنية  االإجنازات  تاآكل 
�سبعينيات  يف  اأ�سال،  حتققت،  قد 

املا�سي. القرن 
ال��ق��ي��ادة  اأن  ال��ب��ي��ان  اع��ت��رب  ك��م��ا 
بعد  �سيئا  تفعل  مل  الفل�سطينية 
تر�سم خيارات  ان�سداد خياراتها، ومل 
على  ق��ادرة  بنى  تن�سئ  ومل  بديلة 
موازية،  اأو  اأخ��رى،  خيارات  حمل 
اأن كثريا من ذلك طرح كبديل  علما 
لكن  حينه،  يف  اأو�سلو  خيار  عن 
امل�ساركة  و�سعف  بالقرار،  التفرد 
الوطنية  االأطر  وتغييب  ال�سيا�سية 
ذات  ويف  فيه،  نحن  ما  اإىل  اأو�سلنا 
يف  حما�ص  �سلطة  قيادة  فاإن  املقدار 
ما  االنق�سام،  خيار  نحو  ذهبت  غزة 
تبدو  لذا  الوطنية.  االأزمة  من  فاقم 
الدعوات اليوم، من قبل ال�سلطة يف 
واالنتفا�ص،  للرف�ص  وغزة،  ال�سفة 
ومتاأخرة،  ناق�سة،  اأهميتهما،  على 
ال�سلطة  الفجوة بني  وال تغطي على 
ال�سلطتني  ا�ستئثار  وعلى  وال�سعب، 
حراكات  اأية  كبحهما  وعلى  بالقرار، 

اأو مطلبية. �سيا�سية  �سعبية 
توجهات  ع��دة  اإىل  ال��ب��ي��ان  ودع���ا 
الفل�سطيني  اخلطاب  ا�ستعادة  منها، 
جوهر  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  �����ص،  امل��وؤ���سّ
النكبة  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال�������رشاع 
اإ���رشائ��ي��ل  وت��و���س��ي��ف   ،)1948(
وا�ستيطانية  ا�ستعمارية  كدولة 
�سيا�سية  روؤية  و�سياغة  وعن�رشية، 
ق�سية  بني  للتطابق  االعتبار  تعيد 
و�سعب  فل�سطني  واأر���ص  فل�سطني 

يطابق  ما  وحده  ذلك  الأن  فل�سطني، 
بني احلقيقة والعدالة وحقوق املواطنة 
وحقوق االإن�سان، والقرارات الدولية 
امل�ساندة  تكفل  والتي  ال�سلة،  ذات 
اأن  على  والتاأكيد  حلقوقنا.  العاملية 
ال  �سعبنا  حقوق  من  جل��زء  حل  اأي 
اآخر،  جزء  حقوق  ح�ساب  على  ياأتي 
م�سالح  ميثل  اأن  يجب  حل  اأي  واأن 
يف  وج��وده  اأماكن  كافة  يف  �سعبنا 
بلدان  ويف  التاريخية  فل�سطني 
ال�رشاع  واأن  وال�ستات،  اللجوء 
على  ال�رشاع  ي�سمل  فل�سطني  على 
احلقوق الفردية والوطنية، وعليه فاإن 
اأي�سا،  يتاأ�س�ص،  اأن  يفرت�ص  حل  اأي 
بني  املت�ساوية  الوطنية  احلقوق  على 
واالإ�رشائيليني  الفل�سطينيني  جميع 
ق��رارات  مع  ين�سجم  ومب��ا  اليهود، 
حقوق  و�رشعة  الدولية،  ال�رشعية 

االإن�سان.
اإعادة بناء الكيان  و�سدد البيان، على 
)منظمة  القائم  اجلمعي  ال�سيا�سي 
لكل  كيانا  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ت��ح��ري��ر( 
خمتلف  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
اأي  ي�ستثني  بحيث ال  اأماكن وجوده، 
على  اخلارج،  ويف  الداخل  يف  جتمع 
ومتثيلية  موؤ�س�سية  ن�سالية،  قواعد 
بني  والف�سل  ودميقراطية،  وانتخابية 
ووظيفيا،  اإداري��ا  واملنظمة  ال�سلطة 
اإنهاء  تكفل  التي  النظم  اإيجاد  مع 
واملح�سوبية  والزبائنية  الف�ساد 
املنبثقة  واالأجهزة  املنظمة  بنى  يف 
يف  ال�سلطة  دور  تاأكيد  مع  عنها، 
يف  الفل�سطيني  املجتمع  اأحوال  اإدارة 
االأ�س�ص  على  اإ�سالحها  بعد  الداخل، 

املذكورة.
ابتداع  ���رشورة  اإىل  البيان  ولفت 
ال�سعب،  تعتمد على  اأ�سكال كفاحية 
واإمكانياته وجتاربه الن�سالية، بحيث 
وبني  وامل���ردود،  الكلفة  بني  ت��وازن 
الت�سحيات واالإجنازات، والتي ميكن 
ت�ستنزف  والتي  �سيا�سيا،  ا�ستثمارها 
مما  اأك��رث  تناق�ساته  وتنمي  العدو، 
وجتعل  الفل�سطيني،  �سعبنا  ت�ستنزف 
ي�سطر  التكاليف  باهظ  االحتالل 
جدوى  يف  ح�ساباته  يعيد  اأن  معها 
اال�ستعمار  �سيا�سة  يف  اال�ستمرار 
اأننا يف �رشاع  اال�ستيطاين، ال �سيما 
اإال  طويل، ال ميكن ح�سمه من طرفنا 
والدولية  العربية  الظروف  بتوفر 

املنا�سبة.
اإبراهيم  من  كل  البيان  على  وق��ع 
برقاوي،  اأحمد  غامن،  اأ�سعد  فريحات، 
جابر  عواودة،  بكر  حمدة،  اأبو  با�سل 
�سليمان، خالد احلروب، خالد عي�سى، 
�سعاد  ن�سيبة،  ���رشي  جابر،  ر�سا 
قطناين، �سعيد زيداين، �سمري الزبن، 
�سيام،  احلميد  عبد  ازحيكة،  �سالح 
عو�ص  حيدر،  علي  االأ�سدي،  عبده 
�سالمة،  الغني  عبد  الفتاح،  عبد 
الكرمي  عبد  ب�سي�سو،  الرحمن  عبد 
كامل  امل�سني،  ع��وين  الك�سواين، 
ماجد  كيايل،  ماجد  احلوا�ص،  ا�سحق 
رم�سان،  اأبو  حم�سن  الهادي،  عبد 
ال��ويل،  م�سطفى  اإب��راه��ي��م،  حممد 
ن�رش  ن��ادي��ا  ه��ن��ود،  اأب��و  م�سطفى 
جناب، يحيى قاعود، يو�سف �سالمة.
ق/ث
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الريا�سة تروي�س للنف�س قبل اأن تكون ح�سدًا لالألقاب والكوؤو�س وفردًا للع�سالت، وما جدوى اأن يكون البطل بال اأخالق، تتدىل على �سدره اأو�سمه عارية من كل معاين 
الأخالق الفا�سلة والريا�سة مبعناها ال�سحيح ترف�س اأن تكون و�سيله لغاية اأخرى لأنها بذاتها و�سيلة وغاية لرتوي�س النف�س قبل اجل�سد، فال�سعود اإيل قمة ال�سهرة يحتاج اإيل 
جهد ومثابرة وتفان ومقدرة على ال�سرب والإبداع وهناك الكثري من الريا�سيني الذين و�سلوا و�سقطوا �سريعًا اإىل القاع لي�سعوا �سفحة �سوداء مل�سريتهم احلافلة بالنجومية 

وذلك ب�سبب عدم التزامهم باأخالق .

واالأخرى  الفينة  بني  م�سامعنا  على  ترتدد 
ولكن  �سحتها  الكثريون  يعتقد  عبارات 
اأي  من  خالية  عبارات  تكون  حقيقتها  يف 
اعتاد  مما  هي  بل  مفيد  ومعنى  م�سمون 
النا�ص تداوله ظنا منهم اأنها عبارات موؤدية 
للغر�ص اإيل يق�سدونه ومن هذه االأقاويل ما 

ن�سمعه من �سعار اأن الريا�سة اأخالق.
الريا�سة  نتخذ  اأن  يجب  الريا�سية  االأخالق 
عن  للرتفيه  و�سيلة  اأ�سكالها  كافه  علي 
واملبادئ  للّقيم  ومنربا  ومنهاجا  النف�ص 
اأفعاال  مالعبنا  يف  نري  اإذ   ، االأعلى  واملثل 
منها  وت�سمئز  اجلبني  لها  يندي  و�سلوكيات 
النف�ص وليقبلها اخللق القومي والطبع ال�سليم 
واعتداء  و�ستام  و�سب  وح�سية  اأفعال  من 
واخالق  دنيئة  وجرائم  الفعل  اأول  بالقول 
جميع  يف  يتف�سى  اأعمي  وتع�سب  �سيئة 

اأو�ساط واأركان املجتمع الريا�سي .
وتعد الروح الريا�سية اأحد عنا�رش االأخالق 
مفاهيم  ثالثة  م��ن  وتتكون  الريا�سية 
مرتابطة ورمبا متداخلة وهي اللعب النظيف 
والروح الريا�سية وااللتزام بالقيم باأن تكون 
فائزا جيدا متاما ، كما تكون خا�رشا جيدا اأي 
ال نختلف ال�سخ�سية والتزامك باالأخالقيات 
فاللعب  مهزوما  اأو  منت�رشا  اأكنت  �سواء 
جميع  ح�سول  �رشورة  اإيل  ي�سري  النظيف 
لتحقيق  مت�ساوية  فر�ص  علي  املتناف�سني 
الفوز والتعامل مع االآخرين بطريقة �سادقة 
املناف�سون  يلتزم  مل  وان  حتي  وحمرتمة 
النهو�ص  علي  اخل�سم  فم�ساعدة   ، بذلك 
علي  تدل  املباراة  بعد  باالأيدي  وامل�سافحة 
وراقية  �سامية  �سخ�سية  ميتلك  الفرد  اأن 
بها  االلتزام  يجب  جوهرية  قيما  وتعك�ص 
الروح  فمفهوم   ، ومثايل  راق��ي  كنموذج 
الريا�سية يت�سمن الكثري من القيم واملبادئ 
وامل�ساواة  العدل  راأ�سها  علي  املتداخلة 
اإيذاء  وعدم  العالقة  ذوي  جلميع  واحرتامك 
م�رشوعه  غري  و�سائل  ا�ستغالل  او  اخل�سم 
لتحقيق الفوز كاخلداع اأو غريها اأي االلتزام 
بال�سلوك احل�ساري قوال وفعال مهما كانت 

النتيجة.
هذه العبارة توهم باأن ممار�سة الريا�سة تربي 
املتب�رش  بينما  احلميدة  االأخالق  النف�ص  يف 
بها يجد اأنها غري ذات معنى فكيف ت�ستطيع 
االأخ��الق  ت��زرع  اأن  وممار�ستها  الريا�سة 
نزيد  اأن  ن�ستطيع  فلن  فكرنا  .مهما  احلميدة 
قلنا  اأذا  اإال  املعنى  هذا  على  اآخر  مفهوم  اأي 
اأن الريا�سة ميكن اأن ت�سغل وقت ال�ساب عن 
الت�رشفات  وبع�ص  ال�سيئة  االأفعال  بع�ص 

املعيبة و�سياع الوقت يف غري املفيد.
اأن  فكرة  اإىل  يقودنا  ال�سحيح  التفكري  اإن 
االأخالق هي التي تقود الريا�سة وهي التي 

توجهها نحو هدفها ال�سحيح اأو اخلاطئ.
الفائدة  وما  الفل�سفة  هذه  ما  قائل  يقول  قد 
مهما  اأ�سبح  املو�سوع  هذا  اأن  نقول  منها 
كثريا يف زمن فقدنا فيه البو�سلة ال�سحيحة 
التي يجب اأن توجه االأمة اإىل امل�سار ال�سليم 
ولذلك جند اأن العودة اإىل حتديد امل�سطلحات 

واملفاهيم اأ�سبح اأمرا �رشوريا.
وال�سوابط  القيم  االأخالق هي جمموعة  اإن 
وعمله  الفرد  م�ساعر  حتكم  التي  ال�سلوكية 
وتوجهاته يف احلياة وهي املعايري التي جتعل 
من عمله عمال �ساحلا اأو عمال رديئا وتن�ساأ 
هذه االأخالق بالطبع من معتقدات االإن�سان 

وتوجهاته الفكرية واملبدئية يف احلياة.
توجه  واالأديان  املعتقدات  جميع  اأن  �سحيح 
وتنهاهم  احلميدة  االأخ��الق  نحو  اأ�سحابها 
هذه  حتديد  ولكن  ال�سيئة  االأخ���الق  عن 
االأخالق وتقييم مدى �سحتها بدقة يختلف 
نظرنا  لو  اآخر  ومبعنى  اأخرى  اإىل  عقيدة  من 
كل  بني  عليه  املتفق  فاالأمر  ال�سدق  اإىل 

حميد  خلق  ال�سدق  اأن  واالأديان  املعتقدات 
اأمر  اأن يتحلى به واأن الكذب  على االإن�سان 
ممجوج على االإن�سان اأن ينتهي ويتخلى عنه 
و لكن مفهوم هذا ال�سدق يختلف من فكرة 
يتطلبه  اأمر  الديني هو  املفهوم  الأخرى ففي 
االإ�سالمية  العقيدة  ويف  الديني  االلتزام 
عن  النظر  بغ�ص  مطلوب  �رشعي  اأمر  هو 
امل�سلحة املتحققة من ال�سدق اأما يف الكثري 
اأخالق  هو  فال�سدق  االأخرى  املعتقدات  من 
يتحلى  اأن  االإن�سان  على  يجب  حميدة  ذاتية 
اإن�سانيته وم�سلحته  ليحقق من خاللها  بها 
لكنه  مقبول  كالم  وهذا  العليا  االإن�سانية 
لالأ�سف معيار غري ثابت وغري دقيق فما هي 
وهل  يقدرها  ومن  لالإن�سان  العليا  امل�سلحة 
امل�سلحة العليا لالإن�سان اأمر متفق عليه بني 
تختلف  فلماذا  كذلك  االأمر  كان  واإذا  الب�رش 
النا�ص  بني  احلروب  وتقام  واالأمم  ال�سعوب 
اإنها ب�سبب عدم االتفاق على �سيغة حمددة 
التفاوت  كان  هنا  من  العليا  امل�سلحة  لهذه 
يف مدى االلتزام باخللق احلميد ومنه ال�سدق 
بني االأمم واملعتقدات ومن هنا كان هناك كذبة 
بي�ساء وكذبة �سفراء واأخرى رمادية وهكذا 
اأما االلتزام الكامل واحلقيقي فال ميكن اأن يتم 
اإال بوجود وازع كبري لدى االإن�سان مينعه من 

االأخذ باالأخالق ال�سيئة يف كل حال واآن.
بال�سدق  يلتزموا  اأن  الالعبني  كل  على 
كانت  مهما  لعبهم  يف  احلميدة  واالأخ��الق 
النتيجة ولو كان الهدف كاأ�ص العامل فكاأ�ص 
العامل اأو اأي كاأ�ص اآخر لي�ص اأهم من االلتزام 
حمور  فهي  الرفيعة  واالأخ��الق  بال�سدق 
عل  احلفاظ  واأ�سا�ص  ال�سوي  االإن�سان  حياة 
مادي  هدف  من  فلي�ص  احلقيقية  اإن�سانيته 
لالإن�سان  يربر  �سغريا  اأو  كبريا  كان  مهما 

الكذب و الغ�ص واخلداع.
االإن�سان  تعلم  اأن  الريا�سة  ت�ستطيع  هل 
اأخالقي  قالب  دون  تركت  لو  فيما  ال�سدق 

�سحيح
التي جتعل هذا  ذاتها هي  الريا�سة بحد  هل 
ملتزم  غري  الالعب  وه��ذا  خلوقا  الالعب 
وم�ساهدة  الريا�سة  هل  املنا�سبة  باالأخالق 
املباريات جتعل امل�ساهدين يتحلون باالأخالق 
اأم  العالية  الريا�سية  وال��روح  الريا�سية 
بني  جت��اري  تناف�ص  من  اليوم  جعل  ما  اأن 
الريا�سية  واملوؤ�س�سات  وال��دول  االأندية 
واأ�سبح  املالعب  يف  تتعرث  االأخ��الق  جعل 
اأن ن�سمع الرذائل و  من الفلكلور الريا�سي 
ال�ستائم و الت�رشفات القبيحة من الالعبني 

اأو امل�ساهدين و امل�سجعني.
اإن كرة القدم ب�سعبيتها و�سعبية جنومها هي 
معبودة اجلماهري ،ولذلك يجب على الالعبني 
والريا�سيني القيام بت�رشفاٍت ح�سنة تنم عن 
خلق رفيع الأنهم القدوة ملاليني الب�رش الذين 
يتابعونهم ويتعلقون بهم ،فاإن كان الريا�سي 
خلوقًا ،وروحه جميلة فاإن ذلك �سيوؤثر اإيجابًا 
تلك  ،و�ستتج�سد  وامل�سجعني  املتابعني  على 
واخل�سارة  الفوز  عند  بهم  اجليدة  ال�سفات 
للتناف�ص  جماٌل  فالريا�سة  �سواء،  حٍد  على 
،وتتج�سد  املتبارية  الفرق  بني  ال�رشيف 
نحو  الكبري  واالن��دف��اع  الفدائية  بالروح 
التتويج  من�سات  واعتالء  االألقاب  حتقيق 
،ولكن بالطرق ال�سوية ال�سليمة البعيدة عن 

االنعراج واخلطاأ والبيع وال�رشاء .
فاالأخالق �سادرة عن النف�ص االإن�سانية لتعرب 
هنا  ،ومن  وطبائعه  �ساحبها  �سخ�سية  عن 
تاأتي اأهمية االأخالق حيث لها التاأثري الكبري 
واأفعاله  وت�رشفاته  االإن�سان  �سلوك  يف 
وردود اأفعاله وعالقته باملجتمع وباالآخرين ، 
فاأي عمل يقوم به االإن�سان يف حياته �سيكون 
مراقبًا من قبل �سمريه وم�سرياً تبعًا الأخالقه 
، مبا يف ذلك االأعمال والن�ساطات الريا�سية 
الذات  ،واإثبات  ال�رشيف  التناف�ص  اأن  ،حيث 
امل�رشوعة  بالو�سائل  التفوق  على  والقدرة 
البعيدة  و  العادلة  املناف�سة  ظروف  و�سمن 
عن اأي تدخل خارجي ،تلك االأمور لها اأهمية 
االألقاب  وح�سد  النتائج  حتقيق  من  اأك��رب 

بالطرق امللتوية .

من املوؤكد اأن االأخالق الريا�سية ب�سكل عام 
هي �سلوك مكت�سب ينتج عن البيئة املحيطة 
فاملرجعية   ، اأظفاره  نعومة  منذ  بالالعب 
يتم  التي  املقومات  اأهم  من  هي  االأخالقية 
 ، للريا�سة والريا�سيني  ال�سليم  البناء  عليها 
فالريا�سة هي جملة من املبادئ والقيم تاأتي 
يف مقدمتها التناف�ص ال�رشيف والريا�سة من 
اأجل الريا�سة ،ومن اأهم االقرتاحات التي لها 
الدور الكبري يف حت�سني املجال الريا�سي هي 
وتاأ�سيلها وتعليمها  الريا�سية  الثقافة  زرع 

للنا�سئة وتربيتهم عليها
الريا�سية على عدة  االأخالق  وميكن درا�سة 
ومدربني  وجماهري  العبني  من  م�ستويات 

وغريهم :

الالعبني: م�ستوى  على   -  1
وجه  على  وال�سوري  العربي  جمتمعنا  يف 
اخل�سو�ص ميكن القول اأن العبي كرة القدم 
دوافع  ،ولديهم  االأخالق  من  جيٍد  قدٍر  على 
كثرية متنعهم من الت�رشف ب�سكل ال اأخالقي 
العادات  اأهمها  و  ول�سمعتهم  لهم  ي�سئ 
العربية االأ�سيلة التي تربوا عليها واإتباعهم 
ن�ست  التي  ال�سماوية  الديانات  لتعاليم 
ولكن   ، باالأخالق  االهتمام  على  جميعها 
ال�سوري  الدوري  باأن العبي  اجلزم  ال ميكن 
،ففي  العالية  باالأخالق  يتمتعون  جميعهم 
بع�ص االأوقات ويف حلظات الغ�سب يخرج 
اأع�سابهم  ويفقدون  طورهم  عن  الالعبون 
ويت�رشفون ب�سكل غريٍب ومنايف لعاداتهم 
وتربيتهم ، ورغم ذلك فاإن مثل هذه احلاالت 

قليلة يف بلدنا .
الكثري من  العاملي فهناك  امل�ستوى  اأما على 
بني  العاملية  بالكرة  تع�سف  التي  امل�ساكل 
الفرن�سي  النجم  فعله  ،فما  واالآخ��ر  احلني 
الأمر  االأخرية  العامل  كاأ�ص  نهائي  يف  زيدان 
ي�ستحق الذكر ،حيث اأنهى الالعب م�سريته 
متعمد  �رشب  بعد  احمر  بكرت  الريا�سية 
حتليه  عدم  واأثبت  االيطايل  املنتخب  ملدافع 
عن  خرج  حيث  حينها  الريا�سية  باالأخالق 
اإرادته حينها اأمام ماليني امل�سجعني ، وكذلك 
،والذي �ساعد منتخبه  االأ�سطورة مارا دونا 
مونديال  يف  االإنكليزي  املنتخب  بتخطي 

ال86 بو�سع هدف غري �رشعي !
باالأ�سواء  اإال  يحلم  ال  ال��ذي  فالالعب 
ب�سكل  االأم���وال  عن  والباحث  وال�سهرة 
تربر  الغاية  مبداأ  يعتمد  ،وال��ذي  اأ�سا�سي 
لالعبني  ق��دوة  يكون  اأن  الميكن  الو�سيلة 
جنوٍم  من  ت�سايقنا  ما  ،وغالبًا  ال�سغار 
وخارج  داخل  ال�سيئة  اأخالقهم  ب�سبب  كبار 
امللعب ،وكانت االأخالق �سببًا يف �سقوطهم 
جهٍة  ،ومن  نظرنا  يف  اأبطااًل  كانوا  ما  بعد 
العبي  بني  الت�سافح  ت�ساهد  عندما  اأخرى 
الفرق املتبارية قبل اللقاء ،وتبادل القم�سان 
نهايتها  عند  التذكارية  والهدايا  والقبالت 
،وروح  االأخ��الق  وروع��ة  بجمالية  ت�سعر 
نار  ب��دوره��ا  تطفئ  التي  وامل���ودة  املحبة 
الالعبني  وتن�سي   ، كانت  مهما  النتيجة 
ايجابية  ب�سحنات  ،وت�سحنهم  خ�سارتهم 
وحت�س�سهم  للكرة  املزيد  لتقدمي  تدفعهم 
احرتامها  عليهم  وتفر�ص  واأناقتها  بروعتها 

واحرتام خ�سومهم .

: اجلماهري  م�ستوى  على   -  2
ه��م يف ال��غ��ال��ب االأق���ل مت��ث��اًل ب��االأخ��الق 
الريا�سية فجميع النا�ص ال يتمنون اخل�سارة 
االأحيان  من  الكثري  ففي  احل��ظ  ،ول�سوء 
ومنافية  غريبة  بحركات  اجلمهور  يقوم 
ما  خل�سارة  فريقهم  تعر�ص  نتيجة  لالأخالق 
ويبدوؤون   ، امل�سجعون عن طورهم  ،فيخرج 
والهاتكة  للح�سمة  املنافية  مبو�سحاتهم 
والالعبني  احلكام  ،في�ستمون  لالأعرا�ص 
،وال  املناف�ص  جماهري  وي�ستمون  واملدربني 
بل  فقط  االإهانة  و  ال�ستم  عند  االأمر  يقف 
يتعدى ذلك اإىل التعر�ص لالعبي وجماهري 
الفريق املناف�ص و�رشبهم واأحيانًا ينتهي بهم 
اأثاثات  ،وحتطيم  وجرحى  قتلى  اإىل  االأم��ر 
املجاورة  ال�سوارع  يف  ال�سيارات  و  امللعب 

للفريق  االأعمال �ستعيد  ،وكاأن هذه  للملعب 
الفوز . اإن كل هذه االأعمال تدل على البعد 
والتع�سب  وال�سيق  ال�سعيف  االأخالقي 
واحد  �سعب  اأننا  متنا�سيني  واحلقد  االأعمى 
بل رجل واحد الأن )امل�سلم للم�سلم كالبنيان 
تنتهك  اأ�سف  وبكل   ، بع�سًا(  بع�سه  ي�سد 
اخلا�سة  املمتلكات  وتتعر�ص  االأع��را���ص 
والعامة لالإيذاء ، حتت غطاء ما ي�سمى حمبة 
الريا�سة  حمبة  اأو  له  والتع�سب  الفريق 
ت�سجيع  !!،وموا�سلة  ريا�سة  من  ويالها 
 ، النتيجة  عن  بعيداً  املباراة  طوال  الفريق 
االأول  ،وهمها  والالعبني  احلكام  واأخطاء 
بعيداً  الفريق  الروح يف العبي  بث  واالأخري 
عن ال�سب وال�ستم الأي �سخ�ص داخل امليدان 
الكروي ، وهذه الظاهرة اإن عممت �ست�ساعد 
بكل تاأكيد على تطوير الكرة والتقليل من 

امل�ساكل الكثرية املنت�رشة بني مفا�سلها .

املدرب:  -  3
امللعب  اأر���ص  داخل  وموجهه  الفريق  قائد 
اإىل  واإعادتهم  الالعبني  تهدئة  عليه  ،فيجب 
ال�سب  يف  معهم  االنخراط  وعدم  وعيهم 
احلكام  ق��رارات  على  واالعرتا�ص  وال�ستم 
التي  احلركات  ا�ستخدام  ،وعدم  كانت  مهما 
ق��رارات  على  التاأثري  خاللها  من  يحاول 
مثاًل،  امللعب  من  الفريق  ك�سحب  احلكام 
ي�ستطيع  املتعقل  املتزن  الهادئ  فاملدرب 
طبيعتها  اإىل  االأج����واء  اإع���ادة  بحكمته 
الالعبني  على  العقوبات  فر�ص  وي�ستطيع 
اأخطائهم  عن  لردعهم  ك�سبيل  امل�ساغبني 
،اأما املدرب الع�سبي الهائج املت�رشع ي�سبح 
 ، �سوءاً  االأم��ر  ويزيد  النار  على  كالزيت 
العرتا�ساته  نتيجة  املدرجات  ت�ستعل  وقد 
يجب  وهنا  حلها  وي�سعب  امل�سكلة  ،وتكرب 
فر�سها  قبل  امل��درب  على  العقوبة  فر�ص 

على الالعبني ،

الريا�سية: الإدارات   -  4
ولكنها  امللعب  اأر�ص  يف  لي�ست  م�سكلتهم 
منهم  النفو�ص  �سعاف  يقوم  حيث  خارجه 
االأخرى  الفرق  و  احلكام  لر�سوة  مبحاوالت 
اأمٌر  ،وهذا  املباراة  نقاط  احل�سول على  بغية 
هزت  ف�سائح  اإىل  ،واأدى  ال�سيط  ذائع  كان 
اأقوى عرو�ص الكرة يف العامل الكرة االيطاليا 
اأعرق  ومعاقبة  بالنتائج  التالعب  وف�سيحة 
االأندية االأوربية اليويف وميالن نتيجة �سوء 

اإداراتها و�سعف اأمانتهم .

: الإعالم   -  5
الريا�سية  االأخالق  ن�رش  يف  كبري  دور  وله 
جميع  يف  الكرة  ع�ساق  نظر  حمط  ،فهو 
اأنحاء العامل وعن طريقه ميكن اإعادة املجتمع 
ال�سليم  ال�سحيح  املنهج  اإىل  الريا�سي 
توؤثر  اأقواله  و�سحة  اخلطاأ  عن  ،فابتعاده 
ب�سكل كبري على املجتمع الريا�سي وتقليب 

الراأي العام نحو االأف�سل
فوز  هي  الريا�سة  ب��اأن  الكامل  االإمي��ان  اإن 
،وتقبل  الريا�سية  الروح  ،وامتالك  وخ�سارة 
النتائج رغم �سوئها ،والعمل اجلاد واملتوا�سل 
كلها  والقوانني  االأنظمة  وفق  لتح�سينها 
مزدهر  ريا�سي  نظام  لبناء  مهمة  اأم��ور 
الريا�سة  اأجل  من  الريا�سة  االأوحد)  �سعاره 
(ال)الريا�سة من اأجل الفوز وعدم اخل�سارة (

تاأثري كبري يف  لها  ال�سابقة  العبارات  جميع 
من  الريا�سية  واالأخالق  الريا�سة،  انت�سال 

احل�سي�ص التي و�سلت اإليه.
الميكن نهائيًا التخلي عن االأخالق الريا�سية 
االأوقات ونتيجة �سعوبة  بع�ص  ،ولكن يف 
املباراة واأهميتها ،وح�سا�سية اللقاء وال�سغط 
،و���رشاخ  امل��درج��ات  ،و�سجيج  النف�سي 
عن  للتخلي  الالعب  يندفع  ،ق��د  امل��درب 
عليه  غريبة  ت�رشفات  وارتكاب  االأخ��الق 
ي�سيب  اأو  احلكام  اأو  الالعبني  ي�ستم  ،فقد 
احدهم ب�رشرٍ ج�سدي ،فمن اأهم االأمور التي 

تدل على الريا�سي اخللوق :
واإح�سا�سهم  االآخرين  الريا�سيني  اح��رتام 

باأهميتهم
وحتمل  بحرفيتها  وتنفيذها  القوانني  احرتام 

م�سوؤولية خمالفتها
رد  وع��دم  اجلماهريي  ال�سغط  ا�ستيعاب 

االإ�ساءة مبثلها
اأو  بالقول  �سواء  االآخرين  اإيذاء  عن  االبتعاد 

بالفعل
االعتذار عند اخلطاأ

اأفعاله عند  ومتلك الريا�سي مل�ساعره وردود 
الفوز واخل�سارة

للقيم  منهجا  زال��ت  وم��ا  الريا�سة  كانت 
اإيقاف تقدمها،  واالأخالق الرفيعة ،وال ميكن 
اأو النظر اإليها بنظرة دونية ، و مهما واجهت 
زوالها  من  فالبد  عقبات  من  الريا�سة 
ن�ساهد  الراهن  وقتنا  ،و يف  الريا�سة  ،وبقاء 
لالأخالق  المتت  التي  االأفعال  من  الكثري 
الثقافة  ، وانعدام  االأهوج  ،فالتع�سب  ب�سلة 
الرئي�سية يف م�سرية  العوائق  الريا�سية هي 
التقدم الريا�سية وبنائها ال�سليم ..ولكن البد 
اأن  من  الريا�سة  مع  املتجذرة  القلة  لهوؤالء 
ياأتي يوم وينت�سلون بعيداً ، وتعود الريا�سة 
اإىل م�سمارها احلقيقي ور�سالتها االإن�سانية .

كل  قبل  اخالق  و  �سلوك  الريا�سة 
�سيء

من  ونكره  الهزمية  نكره  �سعب  نحن  مل��اذا 
هزمنا ملاذا ال نر�سا باأخطائنا.

ملاذا ال نتمتع بالريا�سة عند الفوز وبالروح 
الريا�سة عند الهزمية.

ملاذا اتبعنا الغرب يف املالهي ومل نتبعهم يف 
اخالقهم

بالت�سامح  او�سى  الذي  ديننا  نتبع  ال  ملاذا 
وباالخالق

اإمنا االأمم االأخالق ما بقيت … فاإن همو ذهبت 
اأخالقهم ذهبوا.

تكون  اأن  قبل  للنف�ص  تروي�ص  الريا�سة 
ح�����س��داً ل��الأل��ق��اب وال��ك��وؤو���ص وف���رداً 
للع�سالت، وما جدوى اأن يكون البطل بال 
اأخالق، تتدىل على �سدره اأو�سمه عارية من 
كل معاين االأخالق الفا�سلة، فال�سعود اإيل 
قمة ال�سهرة يحتاج اإيل جهد ومثابرة وتفان 
ومقدرة على ال�سرب واالإبداع وهناك الكثري 
و�سقطوا  و�سلوا  الذين  الريا�سيني  من 
�سوداء  �سفحة  لي�سعوا  القاع  اإىل  �رشيعًا 
ب�سبب  وذلك  بالنجومية  احلافلة  مل�سريتهم 

عدم التزامهم باأخالق..
اخالقك هي �سبورة يكتب عليها النا�ص يف 
غيابك.والريا�سة هي �سبورتك تكتب عليها 
من  يد  يف  يدا  ون�سع  قليل  اخالقك.لرنتق 

اجل م�ستقبل متح�سري ومت�سامح
وح�سارتنا  واخالق  وقيم  مثال  دين  فديننا 
امنا  كابر  عن  كابرا  توارثناها  التي  العربية 

بنيت على اخللق الرفيع
زحمة  يف  ونحن  ذل��ك  نن�سى  اأال  اأرج���و 
املت�سارعة  الوتائر  ذات  الزائلة  املادية  احلياة 

واملنزلقات اخلطرة
التدهور  �سبب  اأن  اأحدكم  على  يخفى  ال 
منذ  الريا�سة  هذه  تعي�سه  التي  االأخالقي 
فرتة لي�ص مقت�رًشا على االإداريني والالعبني 
وع�ساق  وجمهور  كمتابعني  اإننا  بل  فقط، 
لكرة القدم نلعب دورا اأ�سا�سيا فيما و�سلت 
اإليه هذه الريا�سة من انحطاط، فمن منا االآن 
ي�ستطيع اأن ي�ست�سحب معه زوجته اأو اأخته 

اأو ابنته ملتابعة اإحدى املباريات يف امللعب؟
لكمية  ن�سبة  وذلك  اأحد  ال  بب�ساطة  االإجابة 
اأف��واه  من  تخرج  التي  البذيئة  االأل��ف��اظ 
اجلماهري نتيجة �سياع فر�سة هدف حمقق اأو 
خطاأ من اأحد الالعبني يف التمرير اأو لتبديل 

يقوم به املدرب اأو اأواأو ... اإلخ .
ال�سلبية  الظواهر  هذه  كل  تختفي  اأن  اأمتنى 
الوقت  يف  الكروي  املجتمع  بها  يعج  التي 
احلايل والتي اأراها تتفاقم يوما بعد يوم على 
اأمل اأن تكون كرة القدم التي لطاملا ع�سقناها 
املهذبني  ال�سباب  من  جيال  تخرج  مدر�سة 
وروح  وال�سرب  الريا�سية  بالروح  امل�سبعني 
وما  ال�رشيفة  واملناف�سة  واملثابرة  التحدي 

ذلك على الله بع�سري.
فلت�سقط الريا�سة... اذا ماتت االخالق

ال�ستاذ امل�ست�سار : نعمان عبد الغني
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 لنتائج اأف�سل فى الرجيم.. تعرف على البدائل 
ال�سحية لالأطعمة البي�ساء 

 اأ�سرار الفراط يف تناول 
الثوم عديدة ومنها احل�سا�سية 

�سيق فى التنف�ص و�سعال  
م�ستمر لفرتات طويلة، قد تدل 

هذه العالمات على االإ�سابة 
بح�سا�سية ال�سدر وهى من 
االأمرا�ص املزمنة التى توؤثر 

على �سحة اجلهاز التنف�سى 
واجل�سم عموما وخ�سو�سا عند 
االأطفال، وح�سب ما ذكره  
medicalnew - عووق
today  فاإن ح�سا�سية 

ال�سدر عند االأطفال 
فى الغالب تكون 

ناجتة عن العوامل 
الوراثية اأى ا�سابة 

اأحد اأفراد اال�رشة 
باملر�ص.

كما ذكر املوقع العالمات التى تظهر على 
الطفل وتدل على ا�سابته بح�سا�سية ال�سدر 

وهى
اأعرا�ص ح�سا�سية ال�سدر عند االأطفال

1:ال�سعال امل�ستمر لفرتات طويلة قد ت�ستمر 
الأ�سبوعني مع اال�سابة بنزالت الربد 

واالنفلونزا.
2: �سيق �سديد فى التنف�ص يزداد مع تغيري 

ف�سول ال�سنة.
3:ال�سعور بالتعب واالرهاق ال�سديد وخمول 

فى اجل�سم.
4:�سدور �سوت عند التنف�ص.

5: �سد فى ع�سالت ال�سدر والرقبة مع االأمل 
ال�سديد بهما.

6:تغيري لون الب�رشة مع تورم فى الوجه 
وال�سفاه.

وهناك اأ�سباب خمتلفة لالإ�سابة بح�سا�سية 
ال�سدر وهى..

اأ�سباب ح�سا�سية ال�سدر
1:العوامل الوراثية قد تزيد من خطر االإ�سابة 

بح�سا�سية ال�سدر، اى ا�سابة اأحد اأفراد 
اال�رشة بح�سا�سية ال�سدر فتنتقل لالأبناء.

2:اال�سابة بنزالت الربد املتكررة تزيد من 
فر�ص اال�سابة بح�سا�سية ال�سدر.

3:التعر�ص للتلوثات البيئية ودخان ال�سجائر 
وعوادم ال�سيارات تزيد من اال�سابة 

ال�سدر. بح�سا�سية 
ن�سائح حلماية االأطفال من ح�سا�سية ال�سدر

1:ين�سح االمهات باالهتمام بالر�ساعة 
الطبيعية للطفل حيث انها حتتوى على جميع 

العنا�رش الغذائية والفيتامينات التى تعزز 
�سحة اجلهاز املناعى وحتمى من اال�سابة 

باحل�سا�سية والعدوى.
2: ت�سجيع الطفل على تناول اخل�رشوات 

والفواكه فهى حتمى طفلك من احل�سا�سية 
واالأمرا�ص.

3:جتنب التعر�ص لعوادم ال�سيارات واالأتربة 
التى ت�سبب احل�سا�سية و�سيق التنف�ص.

4:االهتمام بالنظافة ال�سخ�سية وغ�سل 
اليدين باملياه وال�سابون املطهر الذى يحمى 

من العدوى.
5:جتنب تالم�ص وبر احليوانات ، حيث اثبتت 

بع�ص الدرا�سات اأنها تزيد من اال�سابة 
ال�سدر. بح�سا�سية 

 الثوم من اأكرث االأطعمة املفيدة 
ل�سحتك، فهو و�سيلة فعالة 

يف عالج ارتفاع �سغط الدم 
وت�سلب ال�رشايني والوقاية 

من �رشطان املعدة والقولون 
وامل�ستقيم وعالج االلتهابات 

اجللدية الفطرية وخف�ص 
الكولي�سرتول يف الدم ومنع نزالت 

الربد، وغريها من الفوائد التى 
اأثبتتها االأبحاث، لكن مثل اأى �سىء 

قد يوؤدى االإفراط فى تناول الثوم 
اإىل م�ساكل �سحية، فى هذا التقرير 

نتعرف على اأ�رشار االإفراط فى 
تناول الثوم، وفقًا للموقع الطبى 

."Drugs"
ا�رشار االفراط فى تناول الثوم

 ا�رشار االفراط فى تناول الثوم 
اأو مكمالت الثوم الغذائية عديدة 

واأبرزها احل�سا�سية من الثوم وت�سمل 
اأعرا�سها: ظهور طفح جلدى، 

�سعوبة يف التنف�ص، تورم الوجه 
وال�سفتني والل�سان اأو احللق.

على الرغم من عدم معرفة جميع 
االآثار اجلانبية، ُيعتقد اأن الثوم قد 

يكون اآمًنا عند تناوله لفرتة ق�سرية 
من الزمن.

توقف عن ا�ستخدام الثوم وات�سل 
بالطبيب يف احلال اإذا كان لديك:

-احمرار اأو تورم اأو ظهور تقرحات 
)عند و�سعها على اجللد(.

- �سهولة حدوث كدمات اأو نزيف 
)نزيف يف االأنف ، نزيف اللثة(.

ا�رشار االفراط فى تناول الثوم 
النيء

 ا�رشار تناول الثوم النئ والتاأثريات 
اجلانبية ت�سمل ما يلي:

-رائحة الفم الكريهة اأو رائحة 
اجل�سم ال�سيئة.

-حرقة يف فمك اأو احللق.
-الغثيان والقيء والغازات.

-اإ�سهال.
فوائد الثوم ال�سحية
  يعزز اجلهاز املناعي

 اإذا كنت ت�ساب باملر�ص ب�سكل 
متكرر، مبا يف ذلك نزالت الربد اأو 

االأنفلونزا، فيجب عليك اإ�سافة املزيد 
من الثوم اإىل نظامك الغذائي.
 ك�سفت درا�سة ا�ستمرت 12 

اأ�سبوًعا اأن االأ�سخا�ص الذين تناولوا 
2.56 جراًما من الثوم يومًيا قل 

معدل اإ�سابتهم باملر�ص، بل قلت 
�سدة نزالت الربد اأو االأنفلونزا 

لديهم.
يقلل من �سغط الدم

 ارتفاع �سغط الدم هو اأحد 
االأ�سباب الرئي�سية الأمرا�ص القلب 

واالأوعية الدموية مثل ال�سكتات 
الدماغية والنوبات القلبية، 

وم�ستخل�ص الثوم ي�ساعد يف 
خف�ص �سغط الدم حتى باملقارنة 
مع االأدوية التقليدية وهذا ي�سبه 

ا�ستهالك اأربعة ف�سو�ص يف اليوم 
اإذا كنت تف�سل تناولها.

يخف�ص م�ستويات الكول�سرتول 
ال�سيئ

 اإذا كانت لديك ن�سبة عالية من 
الكولي�سرتول يف الدم، فيمكن 

اأن ي�ساعد الثوم يف خف�ص 
الكولي�سرتول ال�سار، حيث ميكن 

ب�سهولة تعديل ن�سبة الكولي�سرتول 
بحوايل 10 اأو ٪15 عن طريق زيادة 

تناول الثوم.
يح�سن وظيفة الدماغ

 اجلذور احلرة ت�ساهم يف عملية 
ال�سيخوخة، ت�ساعد م�سادات 

االأك�سدة الناجتة عن الثوم يف حماية 
اجل�سم من االأك�سدة، ميكن اأن تزيد 
كمية م�سادات االأك�سدة املوجودة 

يف نظامك الغذائي من �سحة 
الدماغ. هذه الطريقة قد متنع ظهور 
اأمرا�ص الدماغ مثل مر�ص الزهامير 

واخلرف.
 يح�سن االأداء البدين

 ربطت الدرا�سات تناول الثوم 
بتقليل التعب الناجم عن ممار�سة 

الريا�سة، ويف االأ�سخا�ص امل�سابني 
باأمرا�ص القلب، اأظهرت الدرا�سات 
اأن الثوم �ساعد يف حت�سني قدرتهم 

التدريبية من خالل تقليل معدل 
�رشبات القلب لديهم.

 العديد من اأنظمة الرجيم املتبعة 
للتخل�ص من الوزن الزائد واأحد هذه 

االنظمة هو " ال لالأطعمة البي�ساء" وهي 
منط لالأكل يعتمد على فكرة اأن التخل�ص 
من االأطعمة البي�ساء املعاجلة من النظام 

الغذائي، والذى ميكن اأن ي�ساعد على 
اإنقا�ص الوزن وحت�سني التحكم يف ن�سبة 

ال�سكر يف الدم.
 ووفقا لتقرير ملوقع webmed يوؤكد 

العديد من خرباء التغذية اأن معظم 
االأطعمة البي�ساء غري �سحية، حيث 

متت معاجلة الكثري منها بكميات كبرية 
، كما اأنها حتتوي على ن�سبة عالية من 

الكربوهيدرات ، وحتتوي على مواد 
غذائية اأقل من نظرياتها االأكرث غنى 

باالألوان.
 وبالتايل ، عن طريق اإزالة االأطعمة 
البي�ساء من النظام الغذائى اليومى 

ميكن امل�ساعدة بقوة على اإنقا�ص الوزن 
وا�ستعادة توازن ال�سكر يف الدم.

 يوافق معظم خرباء ال�سحة على اأن 
ا�ستناد اختياراتك الغذائية ب�سكل �سارم 

اإىل لون الطعام هو طريقة مب�سطة 
للغاية لتناول الطعام اجليد.

فيما يلي قائمة باالأطعمه البي�ساء وماذا 
تاأكل بداًل من ذلك.

 1. اخلبز االأبي�ص
 اأحد االأطعمة االأ�سا�سية التي مت التخل�ص 

 No White Foods منها يف حمية
هو اخلبز االأبي�ص ، وكذلك االأطعمة 

ذات ال�سلة الوثيقة امل�سنوعة من 
الدقيق االأبي�ص ، مبا يف ذلك الب�سكويت 

واملعجنات وحبوب االإفطار.
 عند تكرير دقيق اخلبز ، تتم اإزالة 

نخالة احلبوب اإىل جانب معظم االألياف 
والفيتامينات واملعادن املوجودة داخلها  
اأثناء عملية الطحن، ينتج عن هذا منتج 
غني بالكربوهيدرات ولكنه يفتقر اإىل 

العنا�رش الغذائية املهمة االأخرى مثل 
االألياف والربوتني، ت�سري االأبحاث اإىل 

اأن تناول كميات اأعلى من اخلبز االأبي�ص 
يرتبط بزيادة الوزن ، والذي قد يكون 
جزئًيا ب�سبب انخفا�ص القيمة الغذائية 
وبالتايل ، قد ي�ساعدك تقليل تناولك 

للخبز االأبي�ص ومنتجات احلبوب املكررة 
املماثلة على حتقيق املزيد من النجاح اإذا 

كان هدفك هو اإنقا�ص الوزن.
 البديل ال�سحى خبز حبوب كامل
 يتم ت�سنيع خبز احلبوب الكاملة 

والب�سكويت وحبوب االإفطار من الدقيق 
الذي يحتوي على احلبوب باأكملها ، مبا 

يف ذلك النخالة ، هذا يعني اأن املنتج 
النهائي يحتفظ بقدر اأكرب من قيمته 

الغذائية الطبيعية ، مقارنًة بنظريه 
االأبي�ص االأكرث دقة.

 2. املكرونة البي�ساء

ت�سبه املعكرونة البي�ساء اخلبز االأبي�ص 
الأنها م�سنوعة من دقيق مكرر 

حتتوي على عدد اأقل من العنا�رش 
الغذائية الكلية مقارنة بالن�سخة 

غري املكررة،ومن املثري لالهتمام ، اأن 
املعكرونة البي�ساء مل ُتظهر زيادة يف 

الوزن بالطريقة نف�سها التي يعمل بها 
اخلبز االأبي�ص.

البديل ال�سحى مكرونة احلبوب الكاملة
 للح�سول على دفعة غذائية ، اخرت 

املكرونة امل�سنوعة من احلبوب الكاملة، 
والتى حتتوى على املزيد من االألياف ، 
مما قد يجعل ال�سخ�ص ي�سعر بال�سبع 

والر�سا، ميكن لالألياف االإ�سافية 
ا اأن ت�ساعد يف اإبطاء عملية ه�سم  اأي�سً

الكربوهيدرات يف اجل�سم ، مما يدعم 
حت�سني التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

 3. االأرز االأبي�ص
 مثل اخلبز االأبي�ص واملكرونة ، يقع االأرز 

االأبي�ص �سمن فئة احلبوب املكررة، 
يبداأ االأرز االأبي�ص كحبة كاملة ، ولكن 

تتم اإزالة النخالة اأثناء عملية الطحن ، 
مما يحولها اإىل االأرز االأبي�ص الن�سوي 

الناعم، االأرز االأبي�ص لي�ص غذاًءا �سيًئا 
اأو غري �سحي بطبيعته ، لكنه ال يحتوي 

على الكثري من املواد الغذائية با�ستثناء 
ال�سعرات احلرارية والكربوهيدرات.

كما اأن عدم وجود االألياف والربوتني 
يجعل من ال�سهل للغاية ا�ستهالك االأرز 

االأبي�ص ، مما قد ي�ساهم يف زيادة الوزن 
اأو اختالل توازن ال�سكر يف الدم

البديل ال�سحى:  االأرز البني
 االأرز البني هو اأب�سط واأكرثها و�سوحا 

بديال لالأرز االأبي�ص، بعد كل �سيء ، 
االأرز البني هو جمرد اأرز اأبي�ص مل تتم 
معاجلته بنف�ص القدر، اإنه يحتوي على 
ن�سبة عالية من االألياف والفيتامينات 
واملعادن مقارنًة باالأرز االأبي�ص ، لذا 
فاإنك حت�سل على املزيد من الطعام.

 عالمات تظهر على طفلك وتدل على اإ�سابته
مجتمــــع بـ ح�سا�سية ال�سدر 

ن�سيحة ذهبية لت�سجيع الطفل 
على القراءة

ميكن لالأم اأن تختار لطفلها     
اأف�سل مكان ي�ستطيع اأن 

يذاكر فيه ، ويجب اأن 
يكون هذا 

املكان هادئ 
، ومتوفر 

فيه مكان 
جيد لالإ�ساءة ، وعليك اأن ترتكيه يختار 

املكان املنا�سب له لكي يذاكر ؛ حتى ل ينفر 
من املذاكرة.
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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  الــيت  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:  ا�سم لإحدى الوليات املتحدة 
الأمريكية،عا�سمتها'كار�سو�سيتي'من مدنها،ل�س 

فيقا�س،وت�ستهر،مبناجم الذهب و النحا�س،و الف�سة و كذا املالهي و 
العاب القمار ملعرفة اجلواب . عليكم بت�سطيب الكلمات ؟

ح�سانة-ابتدائي-تكميلي-ثانوي-جامعي-مدر�سة-كلية-جامعة-
اأ�ستاذة-طالب-امتحانات-جناح-هند�سة-حماماة-جتار-اأدب-

عربي-اأجنبي-عمل-تعب-�سفر-هجرة-مال-فرح-طب-�سف.

1خمترع املوتور الكهربائي o سحب
2خمترع الغسالة.

3خمترع النظارة الطبية.
4متشاهبان o الكل يسعى إليه يف السباقات.

5قام هبمة ونشاط o نصف نرحل.
6شجر معمر معروف يف لبنان o سال o زهر نذكره 

يف حتية الصباح.
7متشاهبان o خمترع الالسلكي.

8رفاهية زائدة o عشب )معكوسة(.
9دواء لوجع الرأس

10خمترع املدفع الرشاش o لعبة كرة املضرب.

أفقــــــــــــــــــي

1خمترع مقياس احلرارة فهرهنايت.
2إله الشمس والريح واخلصوبة عند 

قدماء املصريني o خمترع التكييف 
)معكوسة(.

3رجل )مبعثرة( o حرك وخض 
بشدة.

4من هم يف مستواه يف التفكري o غري 
ناضج.

5ضعف )عامية من االجنبية( o موقع 
الزنال واملنافسة )معكوسة(.

6يزيد قليال o لربط اطراف 
القميص.

7هدوء o حيوان أليف من العائلة 
السنورية.

8خمترع البندقية o خمترع فرشاة 
األسنان.

9املورث احلامل للصفات الوراثية يف 
األحياء o نشرب به القهوة

10غري ذي لياقة يف التصرف وغري 
ذي هندام يف الشكل o خمترع املنطاد.

عمــــــــــــــودي 
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الكلمات ال�ّسهمية

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

1

4

الفقر

ولية جزائرية
)م( 

من الطيور

جمموعة
طيور )م ن( �ســح )م(

من الأعداد
)م(

انطـلـق
اأفـ�سـد

اقرتب  عملة اآ�سياوية
)م()ن( 

عـمـد

من الأحجار
الكرمية 

فا�سـل

تاج ليراه اإلينـزل
املر�سى)ن(

يف البي�سة 
)م()ن(

�ســقــطكـــاهــــن

وزير الأ�سغال 
العمومية )م(

نـفـكـر بـه 

حـاجـز

اأر�سـد
اأواجــه

الـورع 

قــادم 

بوا�سطتي 

يراع )م(

فوؤاد )م(

هـزمـت

�ســوء)م(

�سـّجـب

ثلثي)وهن(

والــد

البا�سل 

اجلمال 

مر�س معد

مفرد اأرا�سي

خثـر اللنب 

اأحـقـق 

غـــ�س

التعريف: من الأع�ساء احليوية للج�سم ينقل 
من امليت اإىل احلي يف ظرف 24 �سا.



كل فئات املجتمــع �ست�سارك يف عمليــــــة 
تعديـــل الد�ستـــــــــور

الكثري من القوانني املعمول بها حاليا �ستتم مراجعتها، م�سوؤول بالرئا�سة:

لــــوؤي .ي
----------------------

وقال ام�س لعقاب الذي عني مكلفا 
ندوة  خــالل  الرئا�سة   يف  مبهمة 
اللجنة  عمل  فيها  عر�س  �سحفية 
باأن   الد�ستور،  مبراجعة  املكلفة 
ــي يــراأ�ــســهــا حممد  ــت ال الأخـــــرية 
وتدر�س  تعمل  زالــت  مــا  لعرابة 
املقرتحات املقدمة لها فيما يتعلق 

بتعديل الد�ستور.
املحددة  الأجــنــدة  يخ�س  وفيما 
على  املـــعـــدل  ــور  ــت ــس ــد� ال ــرح  ــط ل
املتحدث  قال  ال�سعبي،  ال�ستفتاء 
التي  باملدة  مرتبط  ــر  الأم :”هذا 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  عليها  اأكد 
بـ3  ــددت  ح والــتــي  تــبــون،  املجيد 

اأ�سهر”.
اخلراء  “جلنة  باأن  لعقاب  و�سدد 

لديها �سهران تدر�س القرتاحات، 
ثم ترتك النقا�س ملدة �سهر عندما 
العام،  الــراأي  على  امل�سودة  تطرح 
ـــذا يــتــم املــ�ــســادقــة  ــد كــل ه ــع وب
على  �ستعر�س  التي  امل�سودة  على 
ال�ستتفتاء  ــم  ث ومـــن  الـــرملـــان 

ال�سعبي”.
ــة الأحــــــزاب  ــارك ــس ــ� ـــاأن م وبـــ�ـــس
ــول  ح ــس  ــا� ــق ــن ال يف  الــ�ــســيــا�ــســيــة 
املكلف باملهمة يف  اأو�سح  الد�ستور، 
ال�سق  لها  بــاأن  اجلمهورية  رئا�سة 
لديه  حزب  كل  لكون  بها،  اخلا�س 
وُيقدم  ُيعدل  اأن  يجب  ملا  نظرة 
للجنة، و�سيكون كل هذا ملا تطرح 

امل�سودة على الراأي العام.
وزاد املتحدث :” كل فئات املجتمع 
التعديل،  عملية  يف  �ست�سارك 
الأ�ساتذة  نظرة،  لديه  الطبيب 

من  والعديد  املعلمون  اجلامعيون، 
�ُسُت�سهل  التي  ــرى...  الأخ الفئات 

علينا بال �سك العملية”.
برئا�سة  امل�سوؤول  اأ�سار  الأخري  ويف 

ــري من  ــث ــك اجلــمــهــوريــة بـــــاأن ال
�سيتم  حاليا  بها  املعمول  القوانني 
ور�سة  من  النتهاء  بعد  تعديلها 

تعديل الد�ستور.

اأكد م�سوؤول برئا�سة اجلمهورية، حممد لعقاب، اأن كل فئات املجتمع �ست�سارك يف عملية تعديل الد�ستور من 
الطبيب اإىل الأ�ساتذة اجلامعيني، املعلمني و الأحزاب.

15 دج   1914   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   30  جانفـــــي  2020 م  املوافـــــق لـ  05  جمادى الثانية  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الريد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  اخلمي�س 
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هالك عائلة جزائريـــــة 
من 5 اأفراد يف حــــــــادث 

مرور بتونــــــ�س

يف  احلليب  لكي�س  دج   60
الظروف العادية  باأدرار 

عجلة حافلــــــــة نقل 
امل�سافرين تده�س امراأة 

بورقلــــــــة

توقيف 3 عنا�سر دعم 
للجماعات الإرهابية

ح�سيلة ن�ساطات �سرطة اجلنوب ال�سرقي بورقلة ل�سنة 2019 

حجز 3.93 قنطارا من الكيف املعالج وحجز 238759 قر�سا مهلو�سا 
ال�سرقي  باجلنوب  متورطا   40 توقيف  فيها  مت  قتل  ق�سية   19 •

توقيف مهرب اآثار ب�سوق اأهرا�س 

اأفــراد،   5 من  متكونة  جزائرية  عائلة  لقيت 
حتفها، يف حادث مرور األيم بتون�س.

اإىل  املــوؤدي  الطريق  م�ستوى  على  احلادث  ووقع 
اإداريا  املعر احلدودي بو�سبكة بدرناية، التابع 
عن  ويبعد  الق�سرين،  ولية  فريانة  ملعتمدية 
العائلة  كلم.وتنحدر   10 بـ  اجلزائرية  احلدود 
ولية  من  و�سيخ  وامراأتني  �سابني  من  املتكونة 
اجلزائر،  اإىل  تون�س  من  قادمة  كانت  تب�سة، 
على منت مركبة �سياحية من نوع مر�سيد�س قبل 

انقالبها.
ق/و

احلليب  باأكيا�س  الــتــزود  نق�س  اأزمـــة  عرفت 
اإنتاج  وحدة  دخول  منذ  ،انفراجا  ادرار  بولية 
بــاأدرار  ال�سناعية  الن�ساطات  مبنطقة  احلليب 
هذه  متكنت  ،حيث   2017 �سنة  اخلدمة  حيز   ،
�سكان  معظم  احتياجات  تغطي  اأن  الــوحــدة 
على  القائمني  ،ح�سب  احلليب  مادة  من  الولية 
املحلية  ال�سوق  تغطية  اأن  ،غــري  امل�سنع  هــذا 
�سكان  .ويبقى  تتم  مل  كافية  بن�سبة  باحلليب 
اي  يف  الكيا�س  حليب  بــاأزمــة  مهددين  ادرار 
املا�سي  اكتوبر  �سهر  خــالل  حــدث  مثلما  وقــت 
التجارية  وحمالتها  ادرار  اأ�سواق  �سهدت  ،حيث 
حوايل  ــت  دام احلليب  اأكيا�س  يف  كبرية  ــدرة  ن

�سهر،ب�سبب ندرة م�سحوق احلليب
ق/و

عمرها  من  الثالث  العقد  يف  امــراأة  اأم�س   لقيت 
ال�سهداء  اإثر حادث مرور خطريب�ساحة  حتفها 
اليم  املرور  حادث  ورقلة.   مدينة  بوعامرو�سط 
ده�ست  اين  امل�سافرين  نقل   حافلة  فيه  ت�سببت 
موقف  يف  كانت  عندما  ال�سحية  احلافلة  عجلة 
اأ�سوات  تعالت  احلادث،  خلفية  وعلى  النتظار، 
للمطالبة  العتيق  الق�سر  جمعيات  تن�سيقية 
للفو�سى،  حد  لو�سع  امل�سوؤولني  تدخل  ب�سرورة 
التي ت�سهدها �ساحة ال�سهداء من اختناق مروري 
كبري؛ المر الذي ا�سبح يهدد �سالمة املواطنني .
 يو�سف بن فا�سل

اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق 
دعم  عنا�سر  ثالثة  الوطني،  الأمن  م�سالح  مع 
وخن�سلة   باتنة  من  بكل  الإرهابية  للجماعات 
الدفاع  لــوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  وغليزان. 

الوطني.
املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
اأوقفت مفارز م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي، 
�سخمة  كمية  و�سبطت  ــدرات  خم جتــار  ثالثة 
كيلوغراما  بـ283،4  تقدر  املعالج،  الكيف  من 
خمــدرات  تاجري  توقيف  مت  فيما  بالنعامة، 
بحوزتهما 50 كيلوغراما من نف�س املادة بتيبازة.
ق/و

التابعة  ال�سرطة  م�سالح  عاجلت 
عر  الــ�ــســرقــي  ــوب  ــن اجل لناحية 
من  العديد  اخت�سا�س  اإقليم  كامل 
اجلرمية  مكافحة  جمال  يف  الق�سايا 

وق�سايا اأخرى.

يف جمال ال�سرطة الق�سائية

 )40( وتوقيف  قتل  ق�سية   )19(  
قتل  حماولة  ق�سية  و38   ، متورط 

مع توقيف 43 متورط.
وجــرح  ــرب  ــس � ق�سية   )2946(  
عـمـدي وتوقيف )3137 ( متورط .

باإنتهاك  تتعلق  ق�سية   )177(
 )5912( جانب  اإىل  م�سكن،  حرمة 
 )3997( فيها  تورط  �سرقة  ق�سية 

�سخ�س.
الغري  ــالك  اأم حتطيم  ق�سية   595  

تورط فيها 505 �سخ�س
مع  اأ�ـــســـرار  جمعية   126 تفكيك 

توقيف 414 �سخ�س  .
املالية  اجلرائم  مكافحة  اإطــار  ويف 
م�ساحلنا  عــاجلــت  والإقــتــ�ــســاديــة 
باإختال�س  تتعلق  ق�سية    )  13(
تتعلق  ق�سية  و22  عمومية،  اأموال 
 33 و   ، اجلمركي  الت�سريع  مبخالفة 
 ، ال�سريبي  بالتهرب  تتعلق  ق�سية 
و48 ق�سية تتعلق بتزوير الوثائق، 
النقود،  بتزوير  تتعلق  ق�سية  و15 
و   ، ــال  ــي ــت واإح ن�سب  ق�سية  و77 
بحقوق  مب�سا�س  تتعلق  ق�سايا   03

املوؤلف واحلقوق املجاورة .
ويف جمال مكافحة جرائم التهريب 
توقيف  مع  ق�سية   108 معاجلة  مت 

يتعلق  فيما  ــا  اأم     . متورط   123
الإ�ستعمال  ظاهـرة  مكافحة  مبجال 
فرقة  عاجلت  لالأنرتنت،  ال�سلبي 
خالل  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة 
قـ�سـية   )401( ــارط  ــف ال املــو�ــســم 
املعاجلة  باأنظمة  بامل�سا�س  متعلقة 
بحرمة  امل�سا�س  للمعطيات،  الآلية 
ــس،  ــا� ــخ ــس ــالأ� ـــاة اخلــا�ــســة ل ـــي احل
ــب والــتــهــديــد بــاإ�ــســتــعــمــال  ــس ــ� ال
عر  الإحتيال  النــرتنــت،  �سبكة 
بامل�سا�س  خا�سة  وق�سايا  الأنرتنت 
والإبتزاز  الأنرتنت  عر  ــالآداب  ب

عر النرتنت .
املــخــدرات  مــكــافــحــة  ـــال  جم ويف    
 3.93 العقلية،  مت  حجز  واملوؤثرات 
املعالج،  الكيف  مـــادة  مــن  قنطار 
 ، مهلو�سا  قر�سا   238759 وحــجــز 
املوؤثرات  من  دواء  قــارورة   2107

العقلية مع توقيف 1515 متورط .
التعليمات  تنفيذ  جمـــال  ويف   *
تعليمة،   52908 اإجناز  مت  النيابية 
ويف جمال تنفيذ  الأوامر الق�سائية 
 . ق�سائي  ـــر  اأم  1892 تنفيذ  مت 
عن  جنائية  ق�سية   173 ومعاجلة 
طريق تقنية النظام الآيل للتعرف 

على الب�سمات .

 اأما يف جمال الأمن العمومي مت 
ت�سجيل 

تظاهرة   19401 بــتــاأمــني  قمنا   -  
اإقت�سادية   ، ثقافية   ، ريا�سية 

وزيارة ر�سمية  .
م�ستوى  على  م�ساحلنا  �سجلت  كما   -

حــادث   1451 الإخت�سا�س  اإقليم 
و76  جريح   1773 خلف  مـــروري، 

قتيل .
جنحة   8273 حترير  جانب  اإىل   -
تن�سيق  1402خمالفة  و  مــروريــة 
بالن�سبة  جزافية  غرامة  و53530 
مع  لالإناث،  بالن�سبة  و216  للذكور 

و�سع 874 مركبة باحلظرية  .
�سياقــة  رخ�سة   22515 �سحب  و   -

ذكور و 88 بالن�سبة لالإناث.
عن  املــركــبــات  مراقبة  ـــار  اإط يف  و 
القارئ  امل�سمى  الآيل  النظام  طريق 
ترقيم  لــلــوحــات  الأوتــومــاتــيــكــي 
الولئية  امل�سالح  قامت  ال�سيارات، 
 2269429 مبراقبة  العمومي  لالمن 
اإ�سرتجاع   من  اأ�سفرت  اأين  مركبة، 
38 مركبة حمل بحث .اأما بخ�سو�س 
�سجلنا  البيئة  حماية  و  العمران 
البناء  مبجال  تتعلق  ق�سية    2074
بخ�سو�س  ق�سية  و630  والعمران 
.ويف  بالبيئة   املتعلقة  املخالفات 
الفو�سوية  الأ�سواق  حماربة  جمال 
مت القيام بـ 935 عملية .*كما قامت 
لأمــن  التابعة  الـــرتامـــواي  فــرقــة 
133يد  تقدمي  من  بورقلة  وليــة 
 2349 بـ:  والقيام  وجندة،  امل�ساعدة 

درا�سة حالة .
 

يف جمال �سرطة احلدود

و  ــــول  دخ  354591 ت�سجيل  مت 
 664087 و  اأجنبي،  خروج   349989
644135 دخول مواطن  ــروج     و  خ
احلــدوديــة  املعابر  عــر  جــزائــري 

ل�سرطة  التابعة  واجلوية  الرية 
ــي، اأمـــا  ــرق ــس ــ� نــاحــيــة اجلـــنـــوب ال
املركبات  وخروج  لدخول  بالن�سبة 
و  ــــول  دخ  253536 ت�سجيل  مت 

. مركبة  خروج   264809

يف جمال ال�سرطة اجلوارية 

بتنظيم   2019 �سنة  خــالل  قمنا   
و  توعوية  حت�سي�سية  حملة   1611
زيارة اأزيد من 150 موؤ�س�سة تربوية 
يد   40 تقدمي  و  ـــوار  الأط ملختلف 
الباحثني،  الطلبة  لفائدة  م�ساعدة 
اإىل جانب تنظيم 106 عملية اأبواب 
م�ست  اجلمهور  لفائدة  املفتوحة 
خمتلف م�ساحلنا ف�سال عن تنظيم 
واحدة  ودورة  ريا�سية  دورة    56
تكوين يف جمال لغة الإ�سارة لفائدة 
يد  تقدمي   291 و  ال�سرطة،  قــوات 

م�ساعدة لو�سائل الإعالم  .
اخل�سراء  الأرقـــام  بخ�سو�س  اأمــا 
الوطني:   لالأمن  العامة  للمديرية 
عر  اإت�سال   24190 اإ�ستقبال  مت 
مــفــاده    ، الأخ�سر15-48  اخلـــط 
طلب تقدمي يد امل�ساعدة، والتبليغ 
خط  بخ�سو�س  اأمـــا  جــرميــة،  عــن 
 9837 اإ�ــســتــقــبــال  مت   17 الــنــجــدة 
 104 الرقم  بخ�سو�س  اأمــا  اإت�سال، 
اخلا�س بالتبليغ عن حالت اإختفاء 
 ، 1666مكاملة  اإ�ستقبال  مت  الأطفال 
واإ�ستقبال 27773 اإت�سال عر املوزع 

الهاتفي لأمن الوليات ال�ستة .

حممد علي

احل�سري  الأمـــن  عنا�سر  متكن 
من  ــس،  ــرا� اأه �سوق  بــاأمــن  الثامن 
اخلام�س  العقد  يف  �سخ�س  توقيف 
واإخفاء  بيع  جــرم  عن  العمر  من 
حتف فنية حممية قانونا. و تعود 
معلومات  اىل  الق�سية  حيثيات 
ال�سرطة  لعنا�سر  واردة  مــوؤكــدة 
�سخ�س  قيام  مفادها  الق�سائية، 
ال�سريط  ــر  ع ــــار  الآث بتهريب 

مركبته  با�ستعمال  احلــــدودي 
اخلا�سة، ثم يقوم باملتاجرة بها . 

وبال�ستغالل الأمثل للمعلومة، مت 
م�ستوى  على  فيه  امل�ستبه  تر�سد 
بو�سط  املتواجدة  الأحــيــاء  ــد  اأح
املدينة، اأين متت مداهمة امل�ستبه 
وعــرث  املــركــبــة.  وتفتي�س  فــيــه 
نحا�سية  ــة  ــي اأوع على  بداخلها 
باللغة  عــبــارات  عليها  قــدميــة 

اأخرى  نحا�سية  اأوعية  الالتينية 
ــم الــكــبــري والــ�ــســغــري،  ــج ــن احل م
حتمل  احلجم  كبرية  نقدية  قطع 
ليتم  تاريخية  ل�سخ�سيات  �سورا 
وحتويله  فيه  امل�ستبه  توقيف 
با�ستكمال  و   . ال�سرطة  مقر  اإىل 
مت  القانونية  الإجـــراءات  جميع 
فيه  للم�ستبه  ق�سائي  ملف  اإجناز 
وكيل  اأمـــام  مبوجبه  ــدم  ق الـــذي 

�سوق  حمكمة  ــدى  ل اجلمهورية، 
فيه  امل�ستبه  احالة  لتتم  اأهرا�س. 
اأين  الــفــوري،  املثول  جل�سة  على 
التزامات  حتت  فيه  امل�ستبه  و�سع 
جرم  عــن  الق�سائية،  الــرقــابــة 
حممية  فنية  حتف  اإخفاء  و  بيع 

قانونا.

ق/و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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