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ال�صعودية تهاجم 
اأردوغان النتقاده 
موقفها جتاه �صفقة 

ترامب!

الرئي�ض التون�صي يعر�ض 
على اجلزائر مبادرة 

موحدة حلل االأزمة الليبية

بعد ت�سريح »كوندور« لـ 2000 عامل ومنح »اأونيام« عمالها عطلة اإجباريةوزارة التجارة بعد توعدها مافيا احلليب تبا�سر حتقيقات عرب �ست وليات

و�سفته بـ"�سحاد التحالفات" خالل زيارته اليوم ولقائه 
الرئي�س تبون  
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يف اإر�سالية اإىل 11 وزيرا

بعد مرا�سلة ن�سبت للوظيفة العمومية
اإ�سقاط حاملي املا�سرت والدكتوراه من عملية الإدماج "ا�ساعة"

اإخ�صاع التعيينات واالإقاالت 
لــرقــابــة الــوزيـر االأول
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�صبح االإفال�ض ُيهدد �صركات اإنتاج االأجهزة الكهرومنزلية !
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م�صتثمرون ينّددون بـ 
انطالق  "البريوقراطية" يف 
ا�صتثمارات زراعة االأ�صماك

قدموا ملفاتهم منذ اأوت ومل يرد عليهم

اإجها�ض حماولة 
مترير كمية معتربة من 

املوؤثرات العقلية 

احتجاج جمعية اأولياء 
التالميذ ملجمع اأوالد احلاج 

ببلدية متقطن 

ت�صامن �صوف 

عبيد :" فوز عني البي�صاء 
فك العقدة ونطمح لنتائج 

اإيجابية اأخرى "  

الـــوادي

ب�سار

اأدرار
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�س 07
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حاملو ال�صهادات يتخذون من طاوالت بيع 
الفواكه مك�صب قوتهم بورقلة

06ثمانية اأ�صواق مغطاة مهملة وغري م�صتغلة بالوالية

وزارة العدل تنفي التقدم بطلب لرئا�سة املجل�س ال�سعبي الوطني
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يف الوقت الذي يوؤكد فيه الرئي�ض على رف�صه اإعطاء التالميذ 
وجبات باردة، فاإن املطعم املدر�صي بابتدائية علي عيادي بالوادي 
متوقف منذ قبل عطلة ال�صتاءب15يوما. ال وجبة باردة و ال �صاخنة

�صكوك تبحث 
عن اأ�صحابها

وجهت وحدة 
مؤسسة »بريد 

اجلزائر«بإحدى 
الواليات 

الشرقية  نداء 
لزبائنها الذين قاموا بطلب 

دفاتر صكوك بريدية 
االتصال باملكاتب الربيدية 
التابعني هلا حسب العنوان 
القدمي وذلك بسبب تعذر 

املؤسسة إيصاهلا هلم بسبب 
تغيري عدد كبري من الزبائن  
مقرات سكنهم دون قيامهم 
باإلجراء اخلاص بإعالم 
املؤسسة بالعنوان اجلديد.

كشفت تقارير أن علماء يف الصني طوروا اختبارا ميكنه اكتشاف فريوس “كورونا” اجلديد يف أقل من 15 دقيقة، يف طفرة كربى 
نأمل أن تساعد يف وقف موجة العدوى.وطور اخلرباء يف شركة تكنولوجية مقرها Wuxi يف مقاطعة جيانغسو شرق الصني، 

يعملون مع املعهد الوطين ملكافحة األمراض الفريوسية والوقاية منها، اختبارا “نوويا” سريعا خالل 10 أيام فقط، وفقا ملا ذكرته 
وكالة األنباء Xinhua.ويستغرق االختبار ما بني 8 و15 دقيقة لتحقيق النتيجة النهائية، وجيري تصنيعه حاليا بكميات 

كبرية مبعدل 4 آالف جمموعة يوميا، مع مراقبة حكومة املدينة يف Wuxi جلهود زيادة اإلنتاج 
.وحبسب ما ورد، ُنشرت الدفعة األوىل من االختبار 
بالفعل يف اخلطوط األمامية يف مركز تفشي الوباء، 

ووهان، يف مقاطعة هويب.وتستمر حصيلة الوفيات 
النامجة عن الفريوس يف االرتفاع، وكذلك معدل 

اإلصابة يف مجيع أحناء العامل. كما أكدت اململكة 
املتحدة يوم اجلمعة 31 يناير، أول حاالت اإلصابة 

باملرض، حيث انضمت إىل أكثر من 15 دولة أخرى حول 
العامل، مع حاالت مؤكدة أخرى.وحىت اآلن، تويف حوايل 

213 مريضا نتيجة اإلصابة بعدوى فريوس “كورونا”، 
وأصيب 9700 فرد  آخر باملرض الفتاك.

ال�صني تطور اختبارا يك�صف اإ�صابة "كورونا" باأقل من 15 دقيقة

وزراء اجلزائر مل يتغريوا !
وقف رجال األمن يف عنابة 
أمس  ساعات طويلة يف 

اجلسر العمالق بـ »جوانو« 
ويف الطريق املؤدية اىل 

مدينة عنابة بسبب زيارة 
وزير الداخلية كمال بلجود 
اىل مدينة عنابة، وهو ما 

يطرح نقاط االستفهام حول املعايري األمنية املتبعة 

يف زيارات الوزراء واليت يبدو أهنا مل تتغري حىت يف 

عهدة الرئيس اجلديد عبد املجيد تبون، وميكن اختاذ 

إجراءات أمنية متطورة دون إبقاء الشرطي أو الدركي 

واقفا حتت أشعة الشمس أو األمطار لساعات يف انتظار 

مرور موكب »معايل الوزير«.

�صابان  يلقيان بفتاة  من فوق �صاحنة 
اىل  قارعة الطريق بربيكة

قام جمهولون كانوا على منت شاحنة، 
باإللقاء بفتاة يف العشرينيات من العمر، 

من الشاحنة يف طريق عمومي مبدينة 
بريكة بوالية باتنة، قبل أن يلوذوا 

بالفرار، حيث وجدت الفتاة يف حالة 
صحية حرجة، وإصابتها جبروح جراء 
الرمي هبا، حيث تدخلت مصاحل الدرك 

الوطين لربيكة، وقامت مبطاردة 
الشاحنة إىل غاية إلقاء القبض على أفرادها، ومها شابان يف العشرينيات من 

العمر، فيما مت نقل الفتاة على جناح السرعة اىل مستشفى حممد بوضياف بربيكة لتلقي االسعافات 
الالزمة، وهي يف حالة حرجة حسب ما ورد من معلومات، هذا يف انتظار استكمال التحقيقات املباشرة 

من طرف مصاحل الدرك الوطين، للكشف عن مالبسات القضية وأسباب رمي الفتاة.

الرتا�صل  خدمة  اآب" يوقف  "وات�ض 
عن ماليني الهواتف

تفاجأ عدد كبري من مستخدمي “واتس آب” اململوك لـ”فيسبوك” برسالة سوداء عند فتحه، تقول 
إن التطبيق ال يدعم هذا اهلاتف، وتنصح باالنتقال هلاتف آخر اعتبارا من مطلع فرباير اجلاري.

وأصيب مستخدمو “واتس آب” بصدمة هذا الصباح، حيث توقف تطبيق الدردشة الشهري أخريا عن 
العمل على عدد من طرازات iPhone و Android القدمية.فإذا كنت تعاين من هذه املشكلة، قد يعين 

ذلك فاتورة كبرية حيث ستضطر لشراء هاتف جديد، ملتابعة الوصول إىل الرسائل وجهات االتصال 
اخلاصة بك.وانتقد عدد من املستخدمني طريقة “واتس آب” بإجبار املستخدمني على شراء هواتف 
جديدة، وإيقاف التطبيق على اهلواتف القدمية، اليت ال يزال يستخدمها املاليني حول العامل.وعند 

فتح التطبيق يف اهلواتف القدمية غري املدعومة، ظهرت شاشة سوداء كتب فيها: “ال تستطيع استخدام 
واتس آب على هذا اهلاتف بعد اآلن، ألن واتس آب ال يدعمه. اضغط هنا للحصول على معلومات 

حول االنتقال هلاتف آخر مدعوم من واتساب”.وبالنسبة هلواتف “آيفون”، فإن “واتس آب” توقف 
عن العمل يف أي جهاز يدعم اإلصدار 8 من iOS وما قبله، إال أن عددا من اهلواتف قادر 

على حتديث اإلصدار وحتويله إىل 
اإلصدار التاسع من نظام التشغيل 

للتمتع خبدمات التطبيق، وهي آيفون 
6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 

إس.
وفيما يتعلق بآيفون 4 واإلصدارات 
األقدم، فإهنا لن تكون قادرة على 

التحديث، وستخسر دعم “واتساب” 
هنائيا.
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الرئي�ض التون�صي يعر�ض على اجلزائر مبادرة 
موحدة حلل االأزمة الليبية

لوؤي ي
--------------------

و�أعلنت �لرئا�سة �لتون�سية، �أم�س، 
�لأحد    �ليوم  �ستكون  �لزيارة  �أن 
عبد�ملجيد  �لرئي�س  من  بدعوة 

تبون.
عليه  د�أب  تقليد�ً  �لزيارة  ومتثل 
�حلكومات  وروؤ���س��اء  روؤ���س��اء 
تاأكيد�ً   ،2011 منذ  تون�س  يف 
جتمع  �لتي  �ملتينة  للعالقات 
بحدود  يرتبطان  �للذين  �لبلدين 
 900 من  لأك��ر  متتد  م�سرتكة 

كيلومرت.
قي�س  �لتون�سي  �لرئي�س  و�كد    
�أوىل  يف  �ستوجه  �أن���ه  �سعيد 
للجز�ئر،  �خل��ارج��ي��ة،  زي��ار�ت��ه 
�لليبية  �مل�ساألة  و�أن  �لأح��د،  هذ� 

�ستكون �إحدى مو��سيع �لزيارة.
وقال �سعيد خالل حو�ر �سحفي 
�لر�سمية  �لتون�سية  �لقناة  على 
مبنا�سبة مرور 100يوم على تويل 
زيارته  تعطل  �أن  �ل�سلطة  �سعيد 
�إىل �جلز�ئر كان نتيجة �لنتخابات 
�جلز�ئر  عرفتها  �لتي  �لرئا�سية 
مفاو�سات  عن  ف�سال  موؤخر�، 

ت�سكيل �حلكومة يف تون�س."
�لأحد  �إل �جلز�ئر  " �ساأذهب  وتابع 

منا"،  جزء  فاجلز�ئر  وعدت،  كما 
مع  �لتفاق  �إمكانية  �إىل  م�سرًي� 
حلل  و�ح��دة  مبادرة  حول  �جلز�ئر 
�أ�سا�سها  يكون  �لليبية  �لأزم��ة 
�لتدخل  �سد  فنحن  �لليبيني، 

�لع�سكري".
هي  �جلز�ئرية  �ملقاربة   " وتابع، 
لذلك  �لتون�سية  �ملقاربة  نف�س 
ميكن �أن ن�سل �إىل مبادرة و�حدة."
و �أكد �لرئي�س �لتون�سي �أن بالده 
من  �ملت�رضرة  �ل��دول  �أكرب  "من 
�أي�سا  و�جلز�ئر  �لليبية،  �لأزم��ة 
نلتقي  �أن  �إل  ميكن  ول  مت�رضرة 
حول حل يكون م�سدره �ل�سعب 

�لليبي".
عمل  ه��ن��اك   " �سعيد،  وق���ال 
دبلوما�سي مكثف ل يظهر لكن 
�ملهم �أن تظهر نتائجه، ونحن ل�سنا 

يف عزلة".
موؤمتر  �إىل  ذهابه  عدم  �أن  و�أك��د 
جاءت  �لدعوة  �أن  م��رده  برلني، 
�لقطار  نركب  ل  فنحن  متاأخرة 
وهو ي�سري وقد �أعرب �لعديد عن 
جاءت  �لتي  �لدعوة  لهذه  �أ�سفهم 

متاأخرة."
�نعقد  �جل��اري،  جانفي   19 ويف 
يف  ليبيا  ح���ول  دويل  م��وؤمت��ر 
�لعا�سمة �لأملانية برلني، مب�ساركة 

دولية  منظمات  و4  دول��ة   12
بيانه  بنود  �أب��رز  كان  و�إقليمية، 
بوقف  �للتز�م  �رضورة  �خلتامي، 
تركية  مببادرة  �ملعلن  �لنار  �إطالق 

رو�سية.
�ستكون  تون�س  �أن  �سعيد  و�أكد 
�لأع���م���ال  ك���ل  م���وج���ودة يف 
�مل�ستقبل، ولي�س  �لتح�سريية يف 
�لأعمال  تتوج  �لتي  �ملوؤمتر�ت  يف 
مت  �لتي  و�لأور�ق  �لتح�سريية 
م�ستوى  يف  �ملوؤمتر  قبل  �عد�دها 
�لقمة، فتون�س يجب �أن تكون من 

�أول �لدول �ملعنية.

يحل اليوم الرئي�ض التون�صي، قي�ض �صعيد، يف اأول زيارة ر�صمية له خارج البالد، منذ توليه من�صبه
 يف اأكتوبر املا�صي، يف اجلزائر.

ظاهرة تذبذب وا�صطراب توزيعه تتجدد دوريا  خالل زيارته اليوم ولقائه رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون  

عملية  يف  �ل��ت��ذب��ذب  ع���اد 
�ملدعم  �حلليب  �أكيا�س  توزيع 
مطالب  و�سط  �لأ�سبوع  هذ� 
�ملوزعني  ربح  هو�م�س  مبر�جعة 

و�لتجار على حد �سو�ء.
�لفيدر�لية  رئي�س  ويك�سف 
�حلليب،  مادة  ملوزعي  �لوطنية 
فريد عوملي،يف ت�رضيح له عن 
�ملوزعني  ربح  هو�م�س  �سعف 
�سنتيم   90 تتجاوز  ل  �لتي 
باأن هذ�  عن كل كي�س. و�عترب 
�لهام�س �لذي مل يعرف تغري�ت 
بات  عقدين  منذ حو�يل  كبرية 
للمتعاملني  كبري�  �إ�سكال  ميثل 
�أحيانا  يغطي  ل  و�أن��ه  خا�سة 

كلفة �لن�ساط.
�إىل  لفت  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 
ملزمون  �مل��وزع��ني  بع�س  �أن 
بالنظر  �لوليات  بني  بالتنقل 
كل  يف  ملبنات  وج��ود  لعدم 
�لوليات، يف حني �أن �لهو�م�س 
�لنقل  كلفة  تغطي  ل  �حلالية 
�لطويلة.  �مل�سافات  هذه  على 
يلتزم  �أن  �رضورة  �أكد  �أنه  غري 
�مل���وزع���ون ب�����س��م��ان وف��رة 
بال�سعر  �ملدعم  �حلليب  �أكيا�س 
�مل�ستهلكني  لفائدة  �مل��ح��دد 
�أن  موؤكد�  باملهنية،  و�لتحلي 
م�سكل �لهو�م�س هو حاليا قيد 
وز�رة  م�ستوى  على  �لدر��سة، 
�لتجارة حيث �سري�جع من دون 

رفع �ل�سعر �ملقنن.
من جهته، طالب رئي�س �جلمعية 
و�حلرفيني  للتجار  �لوطنية 
�جلز�ئريني �حلاج �لطاهر بولنو�ر 
باإعادة �لنظر يف توزيع �مللبنات 
ب�سكل  �لوطني  �مل�ستوى  على 
�ملو�طنني  ح��اج��ي��ات  يغطي 
من  يقلل  و  �أف�سل،  ب�سكل 
�ملوزعني ف�سال عن  نقل  كلفة 
�ملغلقة  �مللبنات  بفتح  �لتعجيل 
حاليا. كما دعا يف ت�رضيح �إىل 
�ل�رضوط  لدفاتر  �لتام  �لحرت�م 
بني �ملوزعني وم�سانع �لتحويل 
�لكميات  �أحيانا  تغري  �لتي 

يخلق  م��ا  وه��و  عليها  �ملتفق 
ف�سال  �لتوزيع،  يف  تذبذبات 
�لرقابة  ت�سديد  ���رضورة  عن 
�لتاأكد  �أجل  من  �مل�سانع،  على 
باأن غربة �حلليب �ملدعم ت�ستغل 
ح�رضيا يف �إنتاج �أكيا�س �حلليب 

ولي�س لأغر��س �أخرى.
وجود  "ل  �أنه  بولنو�ر  �أكد  و 
للموزعني"  منظم  لإ����رض�ب 
حجة  هناك  تعد  "مل  �أنه  معترب� 
�أن  بعد  لالإ�رض�ب  موزع  لأي 
�لتزمت �ل�سلطات بفتح ور�سة 

هو�م�س �لربح".
�مل��دى  ع��ل��ى  �حل���ل  �أن  غ��ري 
�ملتو�سط و�لبعيد لهذه �لظاهرة 
"�ملتجددة و�لتي تتكرر دوريا"، 
يكمن  - ح�سب بولنو�ر - يف 
مر�جعة طريقة �لدعم �لعمومي 
خالل  من  �لأ�سا�سية  لل�سلع 
تدريجيا،  �لأ���س��ع��ار  حت��ري��ر 
وتوجيه �لدعم �ملايل مل�ستحقيه 
ب�سكل  �له�سة  �لفئات  م��ن 

مبا�رض.
للمجل�س  �لعام  �ملدير  وك��ان 
ل�سعبة  �مل��ه��ن��ي  �ل��وط��ن��ي 
نفى  �سو�ملية،  خالد  �حلليب، 
وجود  ت�رضيحات �سحفية  يف 
�لإم����د�د�ت  يف  م�سكل  �أي 
�مللبنات  �أن  موؤكد�  باحلليب، 
حت�سلت على ح�س�سها كاملة 
يف  �أ���س��اف  منقو�سة.و  غري 
�ملخزونات  باأن  �ل�سياق،  نف�س 
�حلليب  مادة  من  �لإ�سرت�تيجية 
تكفي لتموين �ل�سوق �لوطني 
باأن  م�سري�  �أ�سهر،  �ستة  ملدة 
�جلز�ئر قامت مب�ساعفة و�رد�تها 
من غربة �حلليب خالل �ل�سنو�ت 
�لع�رض �لأخرية لت�سل �إىل 180 
مقابل   2019 يف  ط��ن  �أل���ف 
�أن  و�أك��د   .2009 يف  �ألف   90
تذبذب  �أي  تعرف  ل  �ل�سوق 
�لأولية،  باملو�د  �لإم��د�د�ت  يف 
حلقتي  يكمن يف  �مل�سكل  و�أن 

�لإنتاج و�لتوزيع.
لوؤي ي

مطالب باإعادة النظر يف 
توزيع امللبنات ومراجعة 

هوام�ض ربح املوزعني

وزارة التجارة بعد توعدها مافيا احلليب تبا�صر حتقيقات عرب �صت واليات

حتركاتها  �لتجارة  وز�رة  با�رضت 
�لتي  �حل��ل��ي��ب،  ملافيا  للت�سدي 
توزيعه  ��سطر�ب  يف  ت�سببت 
على م�ستوى خمتلف �لوليات يف 

�لآونة �لأخرية.
للتجارة  �جلهوية  �ملديرية  وفتحت 
ل�سعيدة حتقيقات على م�ستوى 11 
وحدة �إنتاج حليب مب�سرت ومو�سب 
�ست  عرب  بال�ستيكية  �أكيا�س  يف 
للتاأكد  �لوطن،  غرب  من  وليات 
من �حرت�مها لالأ�سعار �لقانونية يف 

عملية �لبيع.
�أن  ع��م��ار  "هاليلي"  و�أو���س��ح 
وجهت  للتجارة  �جلهوية  �ملديرية 
ولئية  مديريات   6 ل  تعليمات 

ولي��ات  عرب  لها  تابعة  للتجارة 
وتيارت  وتي�سم�سيلت  �سعيدة 
من  وغليز�ن  ومع�سكر  و�ل�سلف 
م�ستوى  على  حتقيقات  فتح  �أجل 
عمومية  �لإنتاجية  �لوحد�ت  هذه 
فح�س  �أجل  من  خا�سة،  �أو  كانت 
من  و�لتاأكد  �ملادة  هذه  بيع  فو�تري 
�لقانونية. �لأ�سعار  تطبيق  �حرت�م 
فرق  �أن  �مل�����س��وؤول  نف�س  وذك��ر 
و  �لتجارية  �ملمار�سات  مر�قبة 
قمع �لغ�س عرب �ملديريات �ملذكورة 
�إجناز حما�رض  و  بتحرياتها  �ستقوم 
خمالفات، يتم توجيهها �إىل �جلهات 
موؤ�س�سة  �أي��ة  حق  يف  �لق�سائية 
عرب  �مل��دع��م  للحليب  �إن��ت��اج��ي��ة 

بتحرير  تقوم  �ملذكورة  �لوليات 
�رضعية.  غ��ري  ف��و�ت��ري  ومم��ار���س��ة 
للتجارة جميع  �جلهوي  �ملدير  ودعا 
�لإنتاجية  �لوحد�ت  هذه  م�سوؤويل 
�لأ���س��ع��ار  �ح���رت�م  �إىل  للحليب 
�لقانونية، �لتي ن�س عليها �ملر�سوم 
�ملوؤرخ   16  65  16 رقم  �لتنفيذي 
بيع  و�ملت�سمن   2016 فيفري  يف 
 23.20 بقيمة  �ملب�سرت  �حلليب 
كما  للموزعني.  �لو�حد  للكي�س 
م�سالح  �أن  ذ�ت��ه  �مل�سدر  ذك��ر 
حماربة  على  �أي�سا  تعمل  �لتجارة 
للحليب  �مل�����رضوط  �لبيع  ظاهرة 
�حلليب  �إنتاج  وح��د�ت  عرب  �ملدعم 
�ملدعم، لفتا �إىل �أن موزعي �حلليب 

�مل��ادة  ه��ذه  �قتناء  يف  �حلرية  لهم 
�ملدعمة من طرف �لدولة.ومن جهة 
�جلهوية  �ملديرية  و�سعت  �أخ��رى، 
للتجارة �حتياطات �حرت�زية حت�سبا 
مادة  توفري  تعيق  قد  و�سعية  لأية 
�حلليب �ملدعم للمو�طنني من خالل 
�حلليب  �إنتاج  موؤ�س�سات  تكليف 
�ل��ولي��ات  ع��رب  و�مل��ق��نن  �ملب�سرت 
وتوزيعه  �حلليب  بنقل  �ملذكورة، 
�إ�سافة  �لتجارية  �ملحالت  على 
�مل��ادة  ه��ذه  لبيع  نقاط  فتح  �إىل 
حت�سبا لي طارئ؛ خا�سة يف ظل 
رف�س بع�س موزعي �حلليب �لقيام 
�لهام�س  �أ�سموه  ما  ب�سبب  مبهمتهم 

لوؤي ي�ل�سعيف للربح.

ت�صعرية ووجهة بودرة حليب وحدات االإنتاج حتت املجهر

يف اإر�صالية اإىل 11 وزيرا

�لأول  �لوزير  وقعها  مر��سلة  يف  جاء 
قر�ر�ت  تخ�س  وزير�   11 �إىل  وجهها 
م�سريين  �إط��ار�ت  مهام  و�إنهاء  تعيني 
للمجمعات و�ملوؤ�س�سات �لعمومية، �أكد 
فيها تلقيه معلومات عن عمليات �إنهاء 
مهام وتعيني �إطار�ت م�سريين ملجمعات 
�لتقيد  دون  تتم  عمومية،  وموؤ�س�سات 
�لتعيني  �إج��ر�ء�ت  حتكم  �لتي  بالقو�عد 
و�إنهاء �ملهام �لقائمة و�ملوؤكدة من طرف 

جمل�س م�ساهمات �لدولة.
�ملر��سلة  نف�س  ح�سب  وعلى  وعليه 
جر�د،  �لعزيز  عبد  �لأول،  �لوزير  قرر 

عمليات  �أو  تعيينات  جميع  �إخ�ساع 
�إنهاء �ملهام �خلا�سة بالإطار�ت �مل�سريين 
�لعمومية،  و�ملوؤ�س�سات  للمجمعات 
تقرير مف�سل  �لتاأهيل و�سياغة  لإجر�ء 
م�سرتطا  �لإق��ال��ة،  حل��الت  بالن�سبة 
مو�فقته �مل�سبقة على �لقر�ر�ت �ملتخذة 

يف هذ� �ل�ساأن.
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  وك��ان 
بع�س   ع��ن  تخليه  ع��ن  �أع��ل��ن  ت��ب��ون، 
بع�س  يف  ت��ع��ي��ني   يف  �سالحياته 
�لوظائف يف �لدولة للوزير  عبد �لعزيز 

جّر�د.

�إجر�ء�ت  تخفيف  �لقر�ر  من  �لهدف  و 
للدولة،  �ل�سامية  �ملنا�سب  يف  �لتعيني 
�لوظائف  م�ستخدمي  حركة  وت�رضيع 
�لعمومية �ل�سامية، �ذ قرر حتويل �سلطة 
تعيني عدد معني من �إطار�ت �لدولة �إىل 

�لوزير �لأول.
�لوظائف  هذه  طبيعة  �لبيان  يحدد  ومل 

�لتي تنازل �لرئي�س عن �لتعيني فيها.
بعد  �حلكومة،  رئي�س  من�سب  وحتول 
�ل�سابق  �لرئي�س  �أجر�ه  د�ستوري  تعديل 
�إىل   ،2016 يف  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
عمل  بتن�سيق  مكلف  �أول"  "وزير 

يف  حم���دودة  ب�سالحيات  �حلكومة 
�لتعيني.

�ملا�سي،  دي�سمرب  يف  �نتخابه  ومنذ 
�أعلن تبون، نيته �إجر�ء تعديل د�ستوري 
�لرئي�س  �سالحيات  مبوجبه  يقل�س 

وعنّي  و�لربملان،  �لأول  �لوزير  ل�سالح 
جلنة خرب�ء لإعد�د م�سودة د�ستور جديد 
ُتنهي عملها يف مار�س �لقادم، لعر�سه 

على ��ستفتاء �سعبي.
لوؤي ي

اإخ�صاع التعيينات واالإقاالت باملوؤ�ص�صات العمومية لرقابة الوزير االأول
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�صبح االإفال�ض ُيهدد �صركات اإنتاج االأجهزة الكهرومنزلية !

حممد علي 
-----------------

من  �لعديد  �لإف��ال���س  �سبح  ي��ه��دد 
و  �لكهرومنزلية  �ملنتجات  �رضكات 
�للكرتونية ب�سبب �مل�ساكل �لتي باتو� 
�لأولية  �ملو�د  نفاد  بعد  فيها  يتخبطون 
بعد  �ل���س��ت��ري�د،  م��ن  متكنهم  وع��دم 
 " �أجز�ء  ��ستري�د  تاأخر منحها تر�خي�س 

."SKDو CKD
بع�س  با�رضت  ذ�ت��ه،  �ل�سياق  يف  و 
�رضكة  غ��ر�ر  على  �لإن��ت��اج  �رضكات 
�لوطنية  �ملوؤ�س�سة  و  "كوندور" 
"�ونيام"  �لكهرومزلية  لل�سناعات 
�ألف   9 م��ن  �أك��ر  ت�سّغالن  �للتني 
عمالها  من  �ملئات  ت�رضيح  يف  عامل، 
�أعلنت  حيث  �جلديد،  �لعام  بد�ية  مع 
�إنتاج  يف  �ملخت�سة  "�ونيام"  �رضكة 
و  �لكهرومنزلية من ثالجات  �لأجهزة 
بيان  يف  تدفئة،  �أجهزة  و  تربيد  �أجهزة 
لها، عن �إفال�سها �لتقني و �لتوقف عن 
�إجبارية و  �لعمل و منح �لعمال عطلة 
�لكتفاء باحلد �لأدنى للخدمة بالن�سبة 
�لإد�ريني،  و  �لتجارية  �مل�سلحة  لعمال 
�لوز�رة  ب�سبب جتميد  �لغد،  من  �بتد�ء 

�لو�سية منح �ل�رضكة �سهادة �لرتخي�س 
�لغيار  قطع  و  �لأولية  �ملو�د  ل�ستري�د 
�ملجمع  �إد�رة  ك�سفت  فيما  �خلارج،  من 
رجل  ملالكه  "كوندور"  �لقت�سادي 
�لأعمال بن حمادي �ملوجود يف �ل�سجن 
ف�ساد،  ق�سايا  يف  ت��ورط��ه  ب�سبب 
عمال  من  باملائة   40 قر�بة  �إحالة  عن 
�ل�سناعات  يف  �ملتخ�س�س  �ملجمع 
لربج  �ل�سناعية  باملنطقة  �لإلكرتونية 
�أي  �لتقنية،  �لبطالة  على  بوعريريج، 
ما مُيثل قر�بة 2000 عامل ب�سبب نفاد 
�حل�سول  وتاأخر  �لأولية،  �ملو�د  خمزون 

على رخ�س �ل�ستري�د.  
و قد �أعرب ممثلون عن �رضكة "كوندور" 
عقب  و�سعياتهم  ب�ساأن  تخوفهم  عن 
�لتقنية، مطالبني  �لبطالة  قر�ر  �سدور 
ب�ساأن  تو�سيحات  على  باحل�سول 
حد  على  �ملجمع  وم�سري  م�سريهم 

�سو�ء.
عمال  م��ن  �لآلف  م�سري  يبقى  و 
و  �لكهرومزلية  �ملنتجات  �رضكات 
تدخل  �نتظار  يف  معلقا  عائالتهم، 
�مل�سوؤول �لأول على �لقطاع �ل�سناعي 
ملف  يف  للنظر  علي،  �أي��ت  فرحات 

�أ�سحاب  ومتكني  �ل�ستري�د،  رخ�س 
�لأولية  �مل��ادة  جلب  من  �ملوؤ�س�سات 
يف  �ملتوقف  �لإنتاج  بعث  �إعادة  لأجل 

م�سانعهم منذ �أ�سهر.  
و من �ملنتظر �أن تقوم وز�رة �ل�سناعة 
تر�خي�س  منح  ب��اإع��ادة  �مل��ن��اج��م  و 

جلنة  طرف  من  تدريجيا،  �ل�ستري�د 
تر�خي�س  منح  تف�سل يف  تقنية  تقييم 
 )SKD/SKD( �لأج����ز�ء  ����س��ت��ري�د 
و  �لكهرومنزلية  لل�سناعة  �ملوجهة 
�أع�ساء  من  م�سكلة  �لإلكرتونية، 
هذه  �أن  �عتبار  على  خربة،  ذوي  جدد 

�لطلبات  در��سة  �ساأنها  من  �للجنة، 
طرف  من  �ملقدمة  لال�ستري�د  �جلديدة 
�لكهرومنزلية  �ل�سناعة  موؤ�س�سات 
مر�جعة  عن  ف�سال  �لإلكرتونيك،  و 
�لهيئة  طرف  من  �ملمنوحة  �لرت�خي�س 

�لقدمية.

تعاين عدد من �صركات اإنتاج االأجهزة االإلكرتونية و الكهرومنزلية عرب الوطن، اأزمة كبرية يف الفرتة االأخرية، و التي تزامنت مع نفاد املواد االأولية ومنع رخ�ض اال�صترياد، مما جعل البع�ض منها 
العمال. بت�صريح  يقوم 

بعد ت�صريح »كوندور« لـ 2000 عامل ومنح »اأونيام« عمالها عطلة اإجبارية

بيان  يف  �لعدل،  وز�رة  �أم�س  فندت 
�ملجل�س  رئا�سة  �إىل  بطلب  �لتقدم  لها 
رفع  �أج���ل  م��ن  �ل��وط��ن��ي  �ل�سعبي 
�إىل  ينتمون  برملانيا   20 عن  �حل�سانة 

ثالثة �أحز�ب �سيا�سية.
و�سائل  بع�س  �أن  �لبيان،  يف  جاء  و 
�أن  مفادها  معلومات  "ن�رضت  �لإعالم 
وز�رة �لعدل تقدمت بطلب �إىل رئا�سة 
�ملجل�س �لع�سبي �لوطني، من �أجل رفع 
)20( برملانيا"، و  �حل�سانة عن ع�رضين 
"تفند �سحة  �لوز�رة  �أن  �لبيان  �أ�ساف 
من  عارية  �أنها  وتوؤكد  �ملعلومات  هذه 

�ل�سحة".
�أي  "مل ترفع  �أنها  �أو�سحت �لوز�رة،  و 
يخ�س  فيما  ل  �لقبيل  هذ�  من  �إج��ر�ء 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب  ن��و�ب 
�لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع  ول حزب 

و ل حزب �أمل �جلز�ئر، ما عد� �حلالت 
�ملجل�س  قبل  من  ر�سميا  عنها  �ملعلن 

�ل�سعبي �لوطني".
�حل�سانة عن  �إ�سقاط  مت  فقد  لالإ�سارة، 
�ل�سابقني  و�ل��وزر�ء  �لنو�ب  من  عدد 
على  ه��وؤلء  طالت  ف�ساد  تهم  ب�سبب 
غول،  عمار  طليعة،  �لدين  بهاء  غر�ر 
حب�س  �أودعو�  �لذين  طلعي،  وبوجمعة 
�لتهم  حول  �لتحقيقات  بعد  �حلر��س 

�ملوجهة �إليهم.
�لنائب  رف�س  �ملا�سي  �ل�سبوع  و 
و�علي  �لقادر  عبد  �لأ�سبق  و�لوزير 
�لربملانية، مطالبا  �لتنازل عن �حل�سانة 

مبهلة من �أجل �إعد�د ملف للدفاع.
فيفري   5 غاية  �ىل  �ملعني  و�أم��ه��ل 
للرد عن طلب رفع �حل�سانة قبل رفع 
�ل�سعبي  �ملجل�س  مكتب  �إىل  �لتقرير 

�لوطني.
�ل�سعبي  �ملجل�س  مكتب  و�أح����ال 
رئي�سه  تر�أ�سه  �جتماع  يف  �لوطني، 
رفع  طلب  �أي��ام،  قبل  �سنني  �سليمان 
�حل�سانة عن �لنائب عبد �لقادر و�علي 
دعت  �أن  بعد  �لقانونية،  �للجنة  �إىل 
�لعدل رفع �حل�سانة منه، و هو  وز�رة 
ف�ساد  ق�سايا  حول  للتحقيق  مطلوب 
�لأ�سغال  وز�رة  حقيبة  توليه  خالل 

�لعمومية.
و تر�سح و�علي عن قائمة حزب جبهة 
يف  م�ستغامن  بولية  �لوطني  �لتحرير 
وزير  �سغل  كما   ،2017 ت�رضيعيات 
وزير  وكذلك  �لعمومية  �لأ�سغال 
�ملالك  عبد  حكومة  يف  �ملائية  �مل��و�رد 

�سالل.
لوؤي ي

وزارة العدل تنفي التقدم بطلب لرئا�صة املجل�ض ال�صعبي الوطني

ال اإجراءات لرفع احل�صانة عن برملانيي االفالن و االرندي و تاج
�مل��ك��ل��ف مب��ه��م��ة يف رئ��ا���س��ة  دع���ا 
�لطلبة  لعقاب،  حممد  �جلمهورية، 
�أكادميية  در��سات  باإجر�ء  �جلز�ئريني 
�أحمد  �لفريق  �ملرحوم  م�سرية  تخ�س 
قايد �سالح و �إعد�د �أطروحات دكتور�ه 
ُتبنّي ما قدمه �لر�حل للجز�ئر يف كافة 

�جلو�نب.
مبنا�سبة  له  كلمة  يف  لعقاب  ق��ال  و 
�ل�سابق  �لرئي�س  �أربعينية  �إح��ي��اء 
يف  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س  لأرك��ان 
�إن   �لعا�سمة،  غرب  ماز�فر�ن  فندق 
�لعظماء ي�ستحقون مثل هذه �لوقفات 
و �لتكرميات �لتي تظهر ماآثرهم للعلن، 
تتطلب  �لتكرميات  لكن   ”: م�سيفا 
بالهتمام  هذ�  و  �أخ��رى...  م�ستويات 
ح�سب  طالب  كل  بحيث  �أكادمييا  به 
و  �لإعالمي  �لع�سكري،  تخ�س�سه، 

حتى يف �ملجال �ل�سيا�سي”.

�لتي  �لأربعينية  يف  �ملتحدث  �أ�سار  و 
�جلز�ئرية  �لطالبية  �ملنظمة  نظمتها 
�حلرة باأن �لر�حل ترك �لعديد من �ملاآثر 
حب  بينها  من  �تباعها  يتوجب   �لتي 
�لعمل و �إتقانه، و تابع يف هذ� �ل�سياق: 
لأركان  رئي�سا  كان  ملا  �جلز�ئر  “فقيد 
لوزير  نائبا  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س 
كان  �أزمة،  يف  كانت  و�جلز�ئر  �لدفاع 
يجوب �جلز�ئر �سرب� �سرب� حتى و�سنه 
متقدم لكن حب �لعمل و�لوطن جعاله 

يو��سل عمله بدون �أي حتفظات”.
مبهمة  ُعني مكلفا  �لذي  لعقاب  و�سدد 
يف رئا�سة �جلمهورية باأن �لفريق �أحمد 
�لكامن  �أظهر للعلن �حلب  قايد �سالح 
�لذي كان بني �جلي�س �لوطني �ل�سعبي 
�أب��رزه  ما  وه��ذ�  �جل��ز�ئ��ري،  و�ل�سعب 
طويال  تغّنى  �ل��ذي  �ل�سعبي  �حل��ر�ك 
بال�سعار�ت �جلامعة بالرغم من بع�س 
من  و�خل��ارج  �لد�خل  يف  �مل��ح��اولت 
�رضب �للحمة �لتي �أزعجتمهم ب�سكل 

ل ُي�سدق.
رجل  “حث  �أن��ه  �ملتحدث  �عترب  و 
�ل�سيا�سيني  فريق   رتبة  يف  ع�سكري 
على �لتم�سك بالد�ستور لكونه �سمام 
�لأمان للدولة و��ستمر�رها” يوؤكد باأنه 
كان يعمل من �أجل �جلز�ئر و �سعبها يف 

فرتة �سعبة جد�.
و دعا لعقاب �لطلبة �إىل طرح �أفكارهم 
مب�رضوع  يتعلق  فيما  ومقرت�حتهم 
�سيكون  لكونه  �مل��ع��دل،  �لد�ستور 
جديدة،   جمهورية  لبناء  �لز�وية  حجرة 
ويدوم  طويلة  لفرتة  �لتعديالت  حاٍم 

لأجيال و�أجيال.
ح�سور  �لر�حل  �أربيعينة  و�سهدت 
�لإبن �لأكرب للر�حل �لفريق �أحمد قايد 
يف  �لكبري  للم�سجد  �ل�سابق  �لإمام  و 
�لعا�سمة �ل�سيخ علي عية، مع ح�سور 
�ل�سعبي  للمجل�س  �لأ�سبق  �لرئي�س 

�لوطني �ل�سعيد بوحجة.
ق/و

م�صوؤول يف الرئا�صة يدعو الطلبة لت�صليط 
ال�صوء على ماآثر قايد �صالح

�أ�سعار  �أن  "رويرتز"  وكالة  �أك��دت 
ق��رب  م��دع��وم��ة  �ستظل  �ل��ن��ف��ط 
�مل�ستويات �حلالية هذ� �لعام، �إذ ت�ساعد 
�ملتو��سلة،  �جليو�سيا�سية  �ملخاطر 
منظمة  تقودها  �لتي  �لإنتاج  وقيود 
"�أوبك" على تعوي�س تنامي �لإمد�د�ت 

من منتجي �لنفط يف �لعامل.
خم�سني  �سمل  �ل��ذي  �مل�سح  توقع 
��ستطالع  �سمن  حملال  و  �قت�ساديا 
�أن  �لعاملية  "رويرتز"  وكالة  �أطلقته 
�لقيا�س  خ��ام  �سعر  متو�سط  يبلغ 
للربميل  دولر�   63.48 برنت  �لعاملي 

2020، ياأتي ذلك باملقارنة  �لو�حد يف 
 63.76 عند  �ل�سعر  متو�سط  م��ع 
توقعات  و  �لعام،  بد�ية  منذ  دولر� 
دولر�،   63.07 عند  �ملا�سي  �ل�سهر 
 2020 عام  توقعات  �رتفعت  حيث 
�إىل  �لو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خل��ام 
بلغ  �أن  بعد  للربميل  دولر�   58.22
دي�سمرب  يف  دولر�   57.70 �سعره 
�ل�ستطالع  ذ�ت  و�أرجع   ،2019 من 
�لعام  بد�ية  �لنفط  �أ�سعار  قفز  �سبب 
�لأمريكية  �جلوية  �ل�رضبة  �إىل  �حلايل 
�لقائد  قتلت  �لتي  و  بطائر�ت م�سرّية، 
�لزيادة مل  �أن  �لإير�ين غري  �لع�سكري 
ت�ستمر �أكر من 3 �أيام، �إل �أن �لوكالة 
للنفط   �حلالية  �لأ�سعار  �أن  �أب��رزت 
قرب �أدنى م�ستوياتها منذ �أكتوبر من 
�أن  من  خماوف  بفعل  �ملن�رضم،  �لعام 
بالنمو  "كورونا"  فريو�س  وباء  ي�رض 

فيما  �لنفط،  على  و�لطلب  �لعاملي 
"�وبيك"  �أن  �لقت�ساديون  �خلرب�ء  �أكد 
مطالبة بتحديد تخفي�سات يف �لإنتاج 
لو�سع  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  يف 

حّد للنزول.
�مل�ساركني  معظم  يتوقع  باملقابل،   
"�أوبك"  مت��دد  �أن  �ل�ستطالع،  يف 
�ملجموعة  رو�سيا،  بقيادة  وحلفاوؤها 
�ملعروفة با�سم "�أوبك بلو�س"، �تفاقهم 
�لنهائي  �ملوعد  بعد  �لإم��د�د�ت  لكبح 
ويتوقع  مار�س،  نهاية  عليه يف  �ملُتفق 
�لعاملي على  �لطلب  �أن ينمو  �ملحللون 
يوميا  برميل  مليون   0.8 بني  �لنفط 
�لعام،  هذ�  يوميا  برميل  مليون  و1.5 
وكالة  توقعات  مع  باملقارنة  وذل��ك 
مليون   1.2 �لبالغة  �لدولية  �لطاقة 

برميل يوميا.
ق/و

خرباء اقت�صاديون يتوقعون زيادة الطلب العاملي اإىل 1.5 مليون برميل يوميا

تخفي�صات "اأوبك" وخماطر االإمدادات �صتدعم اأ�صعار النفط يف 2020
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املغرتبون يطالبون بوزارة للجالية ب�صالحيات وا�صعة 
يف الد�صتور

حممد علي 
-----------------

�جلالية  �أبناء  �إن  بن رقية  قال  و 
يطالبون رئي�س �جلمهورية عبد 
�ملجيد تبون بالعمل على تغيري 
�لنظرة �ل�سلبية �لتي �أ�س�س لها 
�لتعامل  يف  �ل�سابق،  �لنظام 
معها كاأنها فئة ل تعني �جلز�ئر.
و يوؤكد �ملتحدث �أن هناك علماء 
و باحثني و رجال �أعمال و�أطباء 
و�سنعو�  وج��وده��م  فر�سو� 
هم  و  �ملهجر  باأر�س  �لفارق 
�أجل  من  �لدولة  لدعم  بحاجة 
�لعلمية  �لكفاء�ت  ��ستقطاب 
و �لقت�سادية و �ل�ستعانة بهم 
�أجل  من  �ملجالت  جميع  يف 
�لنهو�س بالوطن و موؤ�س�ساته، 
وه����ذ� ع��و���س �ل���س��ت��ع��ان��ة 
�لوحيد  همهم  �لذين  باأجانب 

�لعملة  �ل�رضيع و حتويل  �لربح 
�ل�سعبة �إىل �خلارج.

�لحت����اد  رئ��ي�����س  ط��ال��ب  و 

بو�سع   ، باملهجر  �جلز�ئريني 
�أجل  من  حقيقية  �إ�سرت�تيجية 
�لوطنية،  �ل�سياحة  ت�سجيع 

�لتي ميكنها �أن جتلب لالقت�ساد 
�ل���دولر�ت  ماليري  �لوطني 

�سنويا.

ا�صتحداث  على  ين�ض  الد�صتور  تعديل  �صمن  مقرتح  اإدراج  يتم  اأن  رقية  بن  �صعيد  باملهجر  للجزائريني  العام  االحتاد  رئي�ض  طالب 
حقيبة وزارية خا�صة باجلالية الوطنية يف اخلارج تتمتع بكافة ال�صالحيات خلدمة هذه الفئة من ال�صعب.

بالعمل على تغيري النظرة ال�صلبية، التي اأ�ص�ض لها النظام ال�صابق يف التعامل معها

�ل�سحة  ب��وز�رة  �ل�سحية  �مل�سالح  مدير  �أكد 
و�ل�سكان و�إ�سالح �مل�ست�سفيات �لأ�ستاذ حممد 
�ملفا�سل  �أمر��س  �أن  �لعا�سمة،  باجلز�ئر  �حلاج، 
ب�سبب  و هذ�  �لعمومية"  لل�سحة  "م�سكال  متثل 

"ظروف ت�سجع تطورها".
�ل15  �لدويل  �ملوؤمتر  �أ�سغال  خالل  تدخله  يف  و 
�جلمعية  طرف  من  نظم  �ل��ذي  �ملفا�سل  لطب 
�حلاج  �لأ�ستاذ  ق��ال  �ملفا�سل،  ل��د�ء  �جلز�ئرية 
لل�سحة  م�سكال  متثل  �ملفا�سل  "�أمر��س  �أن 
لكرة  و  لنت�سارها  نظر�  ه��ذ�  و  �لعمومية 
و  �ملفا�سل  على  عالوة  مت�سها  �لتي  �لع�ساء 

�جلهاز �حلركي".
من  �لنوع  هذ�  �أن  �إىل  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أ�سار  كما 
�لمر��س "هو �سبب معاناة �ملر�سى يف �جلز�ئر و 
يف �لعامل "، حممال �سبب �نت�سارها �ىل "�لظروف 
و  �لبيئة  تدهور  �سيما  ل  تطورها"  ت�سجع  �لتي 

تغري �لنمط �لغذ�ئي و زيادة �لوزن و �لتوتر.
�سي�سمح  �ملوؤمتر  هذ�  �ن  �حلاج  �ل�ستاذ  �عترب  و 
حيث  �لم��ر����س؛  هذه  على  �ل�سوء  بت�سليط 
�سيتم �لتطرق �ىل �مل�سائل ذ�ت �ل�سلة و �لر�هنة، 
م�سري� �ىل �لإجناز�ت �ملحققة يف جمال �لتكوين 
و �لعالم �لتي �سيقدمها �للقاء لفائدة �مل�ساركني.
لد�ء  �جلز�ئرية  �جلمعية  رئي�س  �كد  جهته،  من  و 
على  ج��ودي،  ها�سمي  �لربوفي�سور  �ملفا�سل، 
نوعية �مل�ساركة �لأجنبية يف هذ� �للقاء، ل �سيما 
من خالل ح�سور �أخ�سائيني و باحثني من كند� 
من  و  �لعربي  �ملغرب  من  و  �لأردن  و  فرن�سا  و 

�ل�سنغال.
من  �لهدف  "�أن  �لربوفي�سور  ذ�ت  �أو�سح  و 
�ملعطيات  �لطالع على  15 هو  �ل�  �لطبعة  هذه 
�جلز�ئرية �حلديثة �ملتعلقة باأمر��س �ملفا�سل، من 
�جل توفري �أح�سن �لعالج لل�سكان مع �ل�ستفادة 

�أن  م�سيفا  �خلارج"  �لتجارب و �خلرب�ت يف  من 
مو��سفات  "حتديد  يف  �أول  تتمثل  "�لتحديات" 

مر�سى �ملفا�سل".
�للتهابية  "�لمر��س  �أن  �أو�سح  �أن   بعد  و 
تتفاوت  �إذ  بع�سها،  عن  متاما  تختلف  �ملزمنة 
�أبرز  �آخر"   �إىل  مر�س  من  خطورتها   درج��ة 
رئي�س �جلمعية �جلز�ئرية لد�ء �ملفا�سل �أن �لتهاب 
هما  �لفقار  و�لتهاب  �لروماتويدي  �ملفا�سل 

�لكر �نت�سار� يليهما �لتهاب �ملفا�سل.
)�أق��ل  �لط��ف��ال  عند  �ملفا�سل  �لتهاب  ويعد 
مهما  "جمال  ج��ودي،   �ل�سيد  ح�سب  �نت�سار�(، 
�ملر�س  ه��ذ�  �سعوبة  �إىل  م�سري�  للدر��سة"، 
�إىل  �لأخري  يف  ودعا  وعائلته.  للطفل  بالن�سبة 
مدى  تعك�س  وطنية  بطاقية  �إع��د�د  ���رضورة 

�نت�سار �أمر��س �ملفا�سل.
ق/و

اأمرا�ض املفا�صل متثل م�صكال لل�صحة العمومية

�أعربت �جلز�ئر عن تفاجئها لت�رضيح 
طيب  رج���ب  �ل��رتك��ي  للرئي�س 
رئي�س  �إىل  فيه  ن�سب  �أردوغان،" 
حديثا  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
�أخرج عن �سياقه حول ق�سية تتعلق 
بتاريخ �جلز�ئر"، مثلما �أورده، �أم�س 

�ل�سبت، بيان لوز�رة �خلارجية.
�جلز�ئر  "فوجئت  �لبيان  يف  جاء  و 
�أدىل به رئي�س جمهورية  بت�رضيح 
تركيا، �ل�سيد رجب طيب �أردوغان، 
رئي�س  �ل�سيد  �إىل  فيه  ن�سب 

�سياقه  من  �أخرج  حديثا  �جلمهورية 
حول ق�سية تتعلق بتاريخ �جلز�ئر''.
"و  باأنه  �مل�سدر  ذ�ت  �أ���س��اف  و 
�جلز�ئر  ت�سدد  �لتو�سيح،  بد�عي 
�ملتعلقة  �ملعقدة  �مل�سائل  �أن  على 
قد�سية  لها  �لتي  �لوطنية  بالذ�كرة 
هي  �جلز�ئري،  �ل�سعب  عند  خا�سة 
م�سائل جد ح�سا�سة، ل ت�ساهم مثل 
�لتي  �جلهود  يف  �لت�رضيحات  هذه 

تبذلها �جلز�ئر وفرن�سا حللها".
حممد علي

حديث اأردوغان حول تاريخ 
اجلزائر اأخرج عن �صياقه

عبد  �جلمهورية،  رئي�س  ي��رت�أ���س 
�جتماعا  �لإثنني،  غد�  تبون،  �ملجيد 
ملجل�س �لوزر�ء، نظر� لزيارة رئي�س 

�جلمهورية �لتون�سي، قي�س �سعيد.
�جلمهورية،،   رئا�سة  بيان  وح�سب 
�لجتماع  �سيخ�س�س  �ل�سبت، 
قطاعات  تخ�س  ملفات  لدر��سة 
�ملهنيني،  و�لتعليم  �لتكوين  �لرتبية، 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 
و�قت�ساد  �لنا�سئة  و�ملوؤ�س�سات 

�ملعرفة.
�إ�سكالية  �ملجل�س،  �سيدر�س  كما 

خمططا  ويعتمد  �لطرقات،  �أم��ن 
�ملحلية  بالتنمية  للدفع  ��ستعجاليا 
يف �ملناطق �جلبلية و�له�ساب �لعليا، 

و�ملناطق �ملحيطة باملدن �لكربى.
�ل�ستعجايل  �ملخطط  وي�سمل 
�لعديد  �ملحلية،  بالتنمية  للدفع 
�لتزويد  �سيما  ل  �لقطاعات  من 
�لكهربائية،  �لطاقة  �ل�رضوب،  باملاء 
�ملدر�سية،  �ملن�ساآت  �لغاز،  تو�سيل 
�آليات  وو���س��ع  و�لتنقل،  �لنقل 

�لت�سامن �جلو�ري.
ق/و

رئي�ض اجلمهورية يرتاأ�ض اجتماعا 
ملجل�ض الوزراء يوم االإثنني

ل�رضح  حملة  حاليا  �سوناطر�ك  جممع  يبا�رض 
موؤخر�،  �ملعدل  �ملحروقات  قانون  بنود  وتف�سري 
م�ستوى  على  �لقانونية  �مل�سالح  تعكف  حيث 
من  جمموعة  على  �ل�سوء  �إلقاء  على  �ملوؤ�س�سة 
منها  �جلوهرية  ل�سيما  �ملعدلة،  و�مل��و�د  �لبنود 
باملقام �لأول. وت�سعى �سوناطر�ك، يف هذ� �ل�ساأن، 
يف  �لو�ردة  �جلديدة  �لقانونية  �ملو�د  تب�سيط  �إىل 
تندرج  حيث  �لتعديل،  حمل  �ملحروقات  قانون 
هذه �خلطوة، يف �إطار منح هذه �لن�سو�س �ملفاهيم 
�ل�سليمة �خلا�سة بها، من �أجل تفادي �لتاأويالت 
و�لغمو�س  �للب�س  مناطق  �أو  �ملرغوبة،  غري 
تخ�س�س  �ملنطلقات،  ه��ذه  وم��ن  �ملمكنة. 

من  �لعديد  مع  لقاء�ت  �سوناطر�ك  موؤ�س�سة 
�ملتعاملني و�ل�رضكات  و�أهم  �لد�خل  �ل�رضكاء يف 
�جلز�ئر،  معها  تتعامل  �لتي  �لبرتولية  �لأجنبية 
و�لوقوف على هذ� �لأ�سا�س، على ما ين�س عليه 
خمتلف  تنظيم  جمال  يف  �لتعديل  حمل  �لقانون 
لال�ستك�ساف  بالن�سبة  �ل�ساأن  هو  كما  �لفروع، 
�لنقل  وك��ذ�  و�لنتاج  �ل�ستخر�ج  و�لتنقيب، 
�سمن  �أي�سا  �ملبادر�ت  هذه  وتدخل  و�لت�سدير. 
�سوناطر�ك  جممع  قبل  من  �مل�سطرة  �لأه��د�ف 
�لعاملية،  �لبرتولية  و�ل�رضكات  �مل�ستثمرين  حلث 
وهو  �جلز�ئرية،  �لنفطية  �حلقول  يف  للن�ساط 
�سوناطر�ك رفع  ت�سعى من خالله  �لذي  �لهدف 

حجم �إنتاجها لتعوي�س فارق �لأ�سعار �ملتو��سعة 
مد�ر  على  �لنفطية  �لبور�سة  ت�سجلها  �لتي 
قانون  و�أّن  ل�سيما  �ملا�سية،  �سنو�ت  �خلم�س 
�ل�سابق، لطاملا كان هدفا لالنتقاد�ت  �ملحروقات 
�مل�سوؤولني  باعرت�ف  �ل�رضكاء،  ه��وؤلء  قبل  من 
على قطاع �لطاقة، وعلى ر�أ�سهم �لوزير �ل�سابق 
�ملنا�سبات،  من  �لعديد  يف  قيطوين  م�سطفى 
عبد  ل�سوناطر�ك  �ل�سابق  �لعام  �ملدير  و�لرئي�س 
�ملومن ولد قدور. وكان قد �سدر موؤخر� �لقانون 
�أدرج  �ملنظم لن�سطات �ملحروقات و�لذي  �جلديد 
مر�جعة لالإطار �لتعاقدي و�جلبائي و�ملوؤ�س�ساتي، 
�جلريدة  من   79 رقم  �لعدد  يف  بالقطاع  �ملتعلق 
�لر�سمية، بعدما �سادق �ملجل�س �ل�سعبي �لوطني 
عليه  لي�سادق  �ملا�سي،  نوفمرب   14 يف  عليه 
يوقعه  �أن  قبل  نوفمرب   28 يف  �لأم��ة  جمل�س 
�سالح  بن  �لقادر  عبد  �لأ�سبق  �لدولة  رئي�س 
�جلديد  �لقانون  �ملا�سي. ويحدد  دي�سمرب   11 يف 
�لإطار �ملوؤ�س�ساتي و�لنظام �لقانوين و�لإجر�ء�ت 
ن�ساطات  جمال  يف  �عتمادها  يتم  �لتي  �جلبائية 
�ملتدخلني  كل  وو�ج��ب��ات  حقوق  وك��ذ�  �ملنبع، 
�ملمار�سني لن�ساطات يف جمال �ملحروقات، ويف 
ثالث   �لقانون،  يحدد  �ملوؤ�س�ساتي،  �لنظام  جمال 
�سيغ لإبر�م �لعقود يف جمال �ملحروقات، تتمثل 
وعقد  �لإنتاج  تقا�سم  وعقد  �مل�ساركة  عقد  يف 
خدمات ذ�ت �ملخاطر وذلك حتفيز� لال�ستثمار�ت 

�لأجنبية
ق/و

�صوناطـراك تفتـح ور�صـة �صـرح قانـون املحروقـات لل�صركـاء
 يف الداخل واخلارج 

بعث  �إعادة  �أهمية   �أكد خرب�ء على 
وتطهري  �مليكانيكية  �ل�سناعة 
وذلك  �ل�سيار�ت،  تركيب  قطاع 
�ملتو�سط  �لدخل  �أ�سحاب  لتمكني 
وهو  �سيارة  على  �حل�سول  من 
�لأمر �لذي يتطلب �إعادة �إ�سرت�جتية 

جديدة على �ملدى �لبعيد.
و يرى يف هذ� �ل�سدد يو�سف نبا�س 
�ل�سيار�ت  وك��الء  جمعية  رئي�س 
"ف�سح  �أن  �ل��ع��الم��ات،  متعددي 
جلب  �جل  من  للمو�طنني  �ملجال 
�ل�سيار�ت من �خلارج �أمر جيد، غري 
ثالث  من  باأقل  �ل�رضط  حتديد  �ن 
�ل�سيارة  ي�ساعد،لأن  ل  �سنو�ت 
�لثمن  ما ز�لت غالية  �ل�سكل  بهذ� 

�لعملة  م�سكل  �آن  كما  �روب��ا  يف 
تزيد  �جلمركية  و�لر�سوم  �ل�سعبة 
من �سعر هذ� �لنوع من �ل�سيار�ت".
توفري  �لدولة  "على  �ن  �أ�ساف  و 
�ل�����س��ي��ار�ت  ل�سانعي  �مل��ج��ال 
�إجبارهم  دون  لال�ستثمار،  �لأجانب 
و  �جلز�ئريني،  مع  �ل�رض�كة  على 
و  �أمو�لهم،  ��ستثمار  من  متكينهم 
و  لل�سيار�ت  م�سانع  �إقامة  من 
�ملحلية  �ل�سوق  يف  منتوجهم  بيع 
و �لفريقية و �لعربية، و �ل�ستفادة 
من �لمتياز�ت �لتي تتيحها �لدولة 
منا�سب  توفري  �رضيطة  �جلز�ئرية، 

�ل�سغل للجز�ئريني".
ق/و

خرباء يوؤكدون على اأهمية اإعادة 
بعث ال�صناعة امليكانيكية و تطهري 

قطاع تركيب ال�صيارات

م�رضعهم  �سخ�سا   12 لقي 
�إثر ت�سجيل �لعديد من حو�دث 
�ملرور  على �مل�ستوى �لوطني 
�لأخ���رية،  �ساعة   48 خ��الل 
مل�سالح  بيان  به  �أف��اد  ح�سبما 
�حل��م��اي��ة �مل��دن��ي��ة.و�أو���س��ح 
�مل�����س��در ذ�ت���ه ب���اأن �أع���و�ن 
على  تدخلو�  �ملدنية  �حلماية 
مرور  حادث   14 ت�سجيل  �إثر 
�سخ�سا   12 وفاة  يف  ت�سبب 

بجروح  �آخرين   36 و�إ�سابة 
�لبيان  �خلطورة.وذكر  متفاوتة 
باأن �أثقل ح�سيلة �سجلت على 
م�ستوى ولية مترن��ست  بوفاة 
3�آخرين  و�إ�سابة  �سخ�سني 
و  �نحر�ف  �أث��ر  على  بجروح 
على  نفعية،  �سيارة  �نقالب 

بعد 90 كلم �جتاه عني �لقز�م.

ق/و

مقتل 12 �صخ�صا يف حوادث املرور 
خالل 48 �صاعة
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يو�صف بن فا�صل
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�جلامعات   خريجي  من  �سباب   
�أنهم  �لتحرير،  جلريدة  ك�سفو� 
للظفر  �نتظار  م��ن  �سئمو� 
باملوؤ�س�سات،  �سغل  مبنا�سب 
من  يتخدون  جعلهم  �أمر   وهو 
قارعة  على  �لفو�كه  جت��ارة 
لقوتهم؛  مك�سبا  �ل��ط��ري��ق 
على  ي��وج��د  �أن���ه  ف��ب��ال��رغ��م 
حو�يل  ورقلة  ولية  م�ستوى 
�أ�سو�ق  و7  مغطاة  �أ�سو�ق   8
 4 �إىل  بالإ�سافة  �أ�سبوعية، 
و�حدة  و�سوق  جو�رية  �أ�سو�ق 
و�لفو�كه،   �خل�رض  لبيع  للجملة 
�لتجمعات  بع�س  �أن  �إل 
ت�سّجل  م��ن��ه��ا  �ل�����س��ك��ان��ي��ة 
ما  �ل�سكان  ن�سبة  يف  �رتفاعا 
جتارية  لأ�سو�ق  تفتقر  ز�لت 
تخ�سي�س  م��ن  �ل��رغ��م  على 
غر�ر  بها على  �أ�سو�ق جو�رية 
يندرج   . بورقلة  �لن�رض  حي 
�سوق حي �لن�رض �سمن �أربعة 

لبيع  مغطاة  جتارية  �أ���س��و�ق 
قد  كانت  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�رض 
ورقلة  ولية  منها  ��ستفادت 
من  بكل   ،2013 �سنة  خالل 
�لبي�ساء  وعني  ورقلة  بلديات 
�أجنزت  و�لتي  و�لنزلة  وتقرت 
جتارية  �أن�سطة  �إن�ساء  �إطار  يف 
�جلديدة،  �لعمر�نية  بالأقطاب 
وق���در �ل��غ��الف �مل���ايل �ل��ذي 

 20 بحو�يل  لإجنازها  خ�س�س 
ظلت  �أنها  �إل  �ستنيم،  مليار 
هياكل  عن  عبارة  �لو�قع  يف 
�لعديد  ز�ل  وم��ا  روح  ب��ال 
�لتجمع  بهذ�  �ملو�طنني  من 
بال�سكان،  �لآه��ل  �ل�سكني 
هذ�  ن�ساط  بتفعيل  يطالبون 

بحيهم. �لتجاري  �لف�ساء 
�خل�رض  ل��وف��رة  وبالن�سبة   .

فاإن  ورقلة  بولية  و�لفو�كه 
�خل�رض  لتدفق  كبرية  حركة 
�أن  بها، حيث  ت�سجل  و�لفو�كه 
يتّم  �ل�سلع  بهذه  �ملو�طن  متوين 
يومية  وب�سفة  عادي  ب�سكل 
�ملنطقة  �فتقار  من  �لرغم  على 
�لفالحية  �ملنتجات  مل��خ��ازن 
يكون  و�ل��ت��ي  تربيد  وغ��رف 
لتجاوز  ���رضوري��ا  ت��وف��ره��ا 
يف  �مل��و�د  ه��ذه  ن��درة  م�سكل 
وتعّد  ه��ذ�  �لأوق���ات،  بع�س 
معقولة  �ملتد�ولة  �أ�سعارها 
جني  مو�سم  يف  خ�سو�سا 
معدل  يكون  �أي��ن  �ملحا�سيل 
�ملو�طن  متناول  يف  �لأ�سعار 
�حل��رك��ة  �ل���ع���ادة. ورغ���م  يف 
�لعموم،  على  �جليدة  �لتجارية 
مغطاة  �أ���س��و�ق  ع��دة  �أن  �إل 
�لفعلية  �خلدمة  خارج  ماز�لت 
حول  ت�ساوؤلت،  ع��دة  وتثري 
�مل�ساريع  هذه  مثل  من  �لفائدة 
�أم��و�ل  �ل��دول��ة  كلفت  �لتي 

كبرية. 

انت�صرت يف االآونة  االأخرية ظاهرة طاوالت بيع الفواكه واخل�صر يف خمتلف  الطرق الرئي�صية والتي اتخذوا منها �صباب 
منتوجاتهم لرزقهم وعر�ض  مك�صبا  واملعاهد  من خريجي اجلامعات 

حاملو �شهادات بطالون  يتخذون من طاوالت 
بيع الفواكه مك�شبا لقوتهم

بورقلة.  م�صتغلة  مهملة وغري  اأ�صواق مغطاة  ثمانية 

على  �ل���وق���وف  �أن  ل���س��ك 
�لأ�سا�سية  �ملو�طن  �حتياجات 
لي�ست بالأمر �لهنّي ، بل  ُيتطلَّب 
من �مل�سوؤولني �ملبا�رضين �لكثري 
و�لنز�هة  و�لتخطيط  �جلهد  من 
، هذ� �أكيد �أمر منطقي وطبيعي 
�أهل  فيه  يختلف  ل  وعقالين، 
�إل   ، و�ل�سائب  �ل�سليم  �لتفكري 
و�لعجب  �ل�ستياء  يثري  ما  �أن 
على  و�لإق�ساء  �لقهر  يقع  �أن 
�أ�س�س  على   ، غريها  دون  فئة 
وعلى  جهوية  �أو  م�سلحية 
�لذين  �لغالبة  �أرز�ق  ح�ساب 
�سعف  يف  �لأوجاع  ي�سارعون 

 !! و�سمت 
�مل�ستقبل  حي  �سكان  ي�ستكي 
من  �جللفة،  ولية  ملقر  �ملجاور 
�أهمها  متعلقة  عديدة  م�ساكل 
يف  �حليوية  �ملن�ساآت  بانعد�م 
و�لغياب   ، �مل��ج��الت  معظم 
�حل�رضية  للتهيئة  �ملف�سوح 
�لتي   ، و�سو�رعه  �أزقته  عن 
م�ساحات  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 
ت��ر�ب��ي��ة م��ل��ي��ئ��ة ب��الأح��ج��ار 
وبالغبار  ���س��ت��اء،  و�لأوح����ال 
هذه  قاطنو   ، �سيفا  و�حل�رض�ت 
�ُسلبو�  �لذين  �ملن�سية  �ملنطقة 
�ملو�طنة  ح��ق��وق  �أب�سط  م��ن 
من  تهمي�سهم   من  ي�ستغربون 
�لو�سية،  �ل�سلطات  ط��رف 
�لتي  معاناتهم  تتجاهل  �لتي 
رغم   ! �سنة   25 عمرها  جتاوز 
�لكثري  يف  �ملرفوعة  �ل�سكاوى 
�إىل  و�ملنا�سبات  �ملو�عيد  من 

مب�ساكلهم  �ملخت�سة  �جلهات 
كل  يف  و�لأم����ّر  و�لأده����ى   ،
��ستفادت  �أخرى  �أحياء  �أن  هذ� 
�لتح�سني  بر�مج  مر�ت عدة من 
�خلزينة  كّلفت  �لتي  �حل�رضي، 
�أن  حني  يف   ، �ملاليري  �لعمومية 
�لب�سطاء  �لظرفاء  �لهادئني  حي 
ظل على حاله دون �أدنى �لتفاتة 
��سطدمت  �أن  بعد   ، �هتمام  �أو 
متعددة  بعر�قيل  �أهله  تطلعات 
على  ت��ف��وق��ه��م  دون  ح��ال��ت 
�لتي  و�لتعا�سة  �ل��رد�ءة  حياة 
�لذين  وهم   ، طويال  لزمتهم 
�ل�سعي  وتكر�ر�  مر�ر�  حاولو� 
متاعبهم  لإز�لة  ميلكون  ما  بكل 
لكن   ، و�حل�سارية  �لجتماعية 
وجدو� كل �أبو�ب �أ�سحاب �حلل 
و�لربط  مو�سدة يف وجوههم، 
نتيجة �لبريوقر�طية �ملبنية على 
 ! خا�سة  ومعطيات  ح�سابات 
لهم  �أعطيت  �لتي  �لوعود  وكل 
تعاقبو�  �لذين  �لولة  طرف  من 
ع��ل��ى ع��ا���س��م��ة �ل�����س��ه��وب، 
و�ندثر  ورق  على  حرب�  بقيت 
�ملعنيني  متاطل  ب�سبب  مفعولها 
وكنتيجة   ! ميد�نيا  بتج�سيدها 
�لكارثية  �لو�سعية  ل��ه��ذه 
هوؤلء  يجدد  يعي�سونها  �لتي 
للم�سوؤولني  مطلبهم  �ملغبونون 
و�لتكفل  لإن�سافهم   ، �ملحليني 
�لتي  �ل�رضورية  بان�سغالتهم 
و�أرهقتهم  كو�هلهم  �أثقلت 

وبدنيا.   معنويا 
عمر ذيب

تنظيم حملة حت�شي�شية حول ال�شياقة ال�شليمة باأدرار 

وايل اأدرار يوؤكد يف كلمة بعد تن�شيبه على و�شع خطة عادلة للتنمية

الع�صكري القطاع  مع  بالتن�صيق 

اإجها�ض حماولة مترير كمية معتربة من املوؤثرات العقلية بب�شار 

�لتي  �لوطنية  �حلملة  �إطار  يف 
دعت �إىل  تنظيمها قيادة �لدرك 
�إىل  جانفي   25 من  �لوطني 
حتت   ،2020 فيفري   08 غاية 
�لحرت�فية  �ل�سياقة   (  : �سعار 
نظمت    ،) وم�سوؤولية  �سالمة 
جانفي   29 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء 
�لإقيليمة  �ل��ف��رق��ة   ،2020

�أدر�ر  بولية  �لوطني  للدرك 
تطبيقا  حت�سي�سية  ح��م��ل��ة 
للدرك  �لوطنية  �لقيادة  لأمر 
بد�ية  كانت  حيث  �لوطنني، 
�ل�ساعة  من  �حلملة  �نطالق 
من  بالقرب  �سباحا  �لتا�سعة 
�مل�سافرين،  لنقل  �لربية  �ملحطة 
��ستح�سنها  �حل��م��ل��ة  ه���ذه 

على  و�ملو�طنون  �ل�سائقون 
كتيبة  وكانت  هذ�  �سو�ء،  حد 
�لدرك �لوطني بد�ئرة �أولف قد 
مماثلة  حت�سي�سية  حملة  نظمت 
26 جانفي، عند  يوم  ذلك  قبل 
حمطة  ق��رب  �ل��ط��رق  مفرتق 
�أول���ف،  ببلدية  ب��اي��ة  بنزين 
�ل�سالفة  �حل��م��الت  وت��ه��دف 

فيها  �ساركت  �لتي  و  �لذكر، 
�ملدنية  و�حل��م��اي��ة  �ل�����رضط��ة 
ممثلون  �لجتماعيون  و�ل�رضكاء 
بال�سالمة  �ملهتمة  �جلمعية  يف 
حو�دث  من  �حلد  �إىل  �ملرورية 
يف  ��ستفحلت  �ل��ت��ي  �مل���رور 
�لآونة �لأخرية.                           
عبد�لرحمن بلو�يف 

�أ�رضف وزير �لد�خلية و�جلماعات 
كمال  �لإقليم  وتهيئة  �ملحلية 
�أدر�ر  و�يل  تن�سيب  بلجود على 
�لعربي،  بهلول  �ل�سيد  �جلديد  
�ملنتخبني  كلمته  يف  ودع���ا 
�إىل  �جل��دي��د  و�ل���و�يل  �ملحليني 
يف  باملو�طنني  �لتكفل  �رضورة 
منها  وخا�سة  �ملجالت  جميع 
�لوزير  قال  �لذي  �لتنمية،  جمال 
�إن �لدولة خ�س�ست لها �ملاليري، 
لأدر�ر  �جلديد  �ل��و�يل  �أكد  كما 

خالل  �لعربي  بهلول  �ل�سيد 
نيته  على  تن�سيبه،  بعد  كلمته 
للتنمية  عادلة  خطة  و�سع  يف 
مناطق  منها  ت�ستفيد  بالولية 
�لولية �ملرت�مية �لأطر�ف، و قال 
�أمام  مفتوحا  �سيكون  بابه  �إن 
�لرفع  �أج��ل  من  للعمل  �جلميع 
بالولية  �لتنمية  م�ستوى  من 
�لتي  �لق�سايا  كل  يف  و�لنظر 
�لتنمية  �ملو�طن وت�ساهم يف  تهّم 
ذلك  مقدمة  يف  وجعل  بالولية، 

لكن  و�ل�سكن،  �ل�سغل  ق�سايا 
م��ن طرف  �مل��ط��روح  �ل�����س��وؤ�ل 
�لو�يل  �سيوّفق  هل  �ملو�طنني، 
�سيلتف  �أم  مهمته  يف  �جلديد 
�خلا�سة  �مل�سالح  �أ�سحاب  عليه 
ك�سابقيه،  �ل�����س��وء  وب��ط��ان��ة 
كما  �ل��و���س��ع  ل��ه  وي�����س��ف��ون 
حقيقته،  على  ولي�س  هم  يرونه 
�جل��اد؟  �لعمل  ع��ن   في�سللونه 
متفائلني  �مل��و�ط��ن��ون  ويبقى 
خري�  �لولية  ر�أ�س  على  بتعيينه 

يخدم  فيما  �لتوفيق  له  ويتمنون 
�لوطن  على  وي��ع��ود  وليتهم 
و�مل��و�ط��ن ب��اخل��ري و�ل��رف��اه��ي��ة 
من  بع�س  دعا  حيث  و�لزدهار، 
من  �لولية  وموطنات  مو�طني 
�لفي�س  على  �سفحاتهم  خالل 
�إىل �رضورة  �جلديد،  �لو�يل  بوك 
من  و�حل���ذر  باحليطة  �لتحلي 
�لذين ل هّم لهم �إل م�ساحلهم �ل
                                                    . �سخ�سية
عبد�لرحمن بلو�يف 

�مليد�ن  يف  �لنوعية  لعملياتها  مو��سلة 
يف  �لإجر�مية  �ل�سبكات  ن�ساط  ملجابهة 
بها،  و�ملتاجرة  �ملخدر�ت  ترويج  جمال 
مع  �مل�سرتك  �لأمني  �لتن�سيق  �إطار  ويف 
�لأمنيني، متّكنت قو�ت  �ل�رضكاء  خمتلف 
ملكافحة  �جلهوية  للم�سلحة  �ل�رضطة 
�لجت����ار غ��ري �مل�����رضوع ب��امل��خ��در�ت 
مع  بالتن�سيق  بب�سار،  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت 
�لع�سكري  بالقطاع  �ملخت�سة  �مل�سالح 
�لثالثة  �لع�سكرية  للناحية  �لعملياتي 
كمية  مترير  حماولة  �إحباط  من  بب�سار، 

بريقابالني  لرييز�ن  دو�ء  من  معتربة 
300 ملغ.

��ستغالل  �إث��ر  على  ج��اءت  �لعملية 
يف  فيه  م�ستبه  مبحاولة  تفيد  معلومات 
كمية  �إدخ��ال  �لعمر،  من  �لثالث  �لعقد 
ملدينة  �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  من  معتربة 
�أو���س��اط  يف  ترويجها  ق�سد  ب�سار، 
�إح��دى  م��ن  �ن��ط��الق   وه��ذ�  �ل�سباب، 
�لوليات �ل�سمالية، عليه، و بال�ستغالل 
�مل�سالح  مع  بالتن�سيق  للمعلومة  �جليد 
 ،03 ع  ن  �لع�سكري  للقطاع  �ملخت�سة 

من  مكنت  حمكمة  خطة  و���س��ع  مت 
على  �سياحية  مركبة  منت  على  توقيفه 
�لأمنية،  �ملر�قبة  نقاط  �إحدى  م�ستوى 
للم�سلحة  �ل�رضطة  قو�ت  ن�سبتها  �لتي 
�مل�رضوع  غري  �لجتار  ملكافحة  �جلهوية 
باملخدر�ت و �ملوؤثر�ت �لعقلية،  متوجها 
�لدقيق  وبالتفتي�س  ب�سار،  مدينة  نحو 
من  معتربة  كمية  �سبط  مت  للمركبة، 
ملغ،   300 بريقابالني  ل��ريي��ز�ن  دو�ء 
مكنت  كما  قر�سا،  ب�:790  ق��درت 
عليه،  �ملجر�ة  �جل�سدي  �لتلم�س  عملية 

26.000 دج. من �سبط مبلغ 
 �لتحري مع �مل�ستبه فيه �ملوقوف، مّكن 
�ملوجهة  فيه  �مل�ستبه  هوية  حتديد  من 
�ملحجوزة،  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  كمية  له 
�لعقد  يف  ق�سائيا  مب�سبوق  �لأمر  يتعلق 
ومبوجب  �لأخري  هذ�  �لعمر،  من  �لثالث 
م�ستوى  على  توقيفه  مت  حمكمة،  خطة 
مايل  مبلغ  �سبط  م��ع  ب�سار  مدينة 

بحوزته:120.000 دج.
َم �مل�ستبه  �إجر�ء ق�سائي، ُقدِّ مبوجب ملف 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أم���ام  فيهما 

�لق�سية  ملف  ليحيل  ب�س�ار،  حمكمة 
�ملحكمة،  بذ�ت  �لتحقيق  قا�سي  �أمام 
�أمر  منهما  كل  حق  يف  �أ�سدر  �ل��ذي 
تهمة:  عن  �لعقابية  باملوؤ�س�سة  �إي��د�ع 
نقل،  و�سيلة  با�ستعمال  �لتهريب 
�لتهريب على درجة من �خلطورة، تهدد 
و�ل�سحة  و�لقت�ساد  �لوطني  �لأم��ن 
�لإد�ري��ة  �ملر�قبة  خمالفة  �لعمومية، 
�أدوية ذ�ت  با�ستعمال  و�لأمنية و�لتقنية 

خمدرة.  خ�سائ�س 
� د

  نتيجة جتاهل امل�صوؤولني املحليني !!

معاناة كبرية يعي�شها مواطنو 
 حي امل�شتقبل باجللفة

�لتالميذ  �أولياء  جمعية  نظمت  
�ملجاهد  �مل��در���س��ي  للمجمع 
�أولد  ب��ح��ي  حم��م��د  �خل����ال 
وقفة  مت��ق��ط��ن،  ب��ل��دي��ة  �حل���اج 
بع�س  فيها  �سارك  �حتجاجية 
�جلمعية  لدعوة  تلبية  �لأولياء 
على  �لو�سع  خل��ط��ورة  نظر 
�جلمعية  تطالب  حيث  �أبنائهم، 
بو�سع  �لحتجاج  خ��الل  م��ن 
�لتي  �ملرور  و�إ�سار�ت  ممهالت 
بد�ية  مدر�سة  وج��ود  تو�سح 
�جلديد  �لتقوى  م�سجد  م��ن 
مبدر�سة  مرور�  �لكبري،  باأولف 

�حلي،  ب��ذ�ت  �لعقيدعمريو�س 
وم�سجد �أخنو�س بحي �أخنو�س، 
�ملدر�سي  �ملجمع  �إىل  و�سول 
�ل�سالف  حممد  �خل��ال  �ملجاهد 
جمعيته  نظمت  �ل��ذي  �لذكر 
�لنهاية  وتكون  �لوقفة،  هذه 
��سماعيلي  �ملجاهد  مبتو�سطة 
بغر�س  �حلاج،  باأولد  �ل�رضيف 
�ملو�طنني  �أرو�ح  على  �حلفاظ 
وخ��ا���س��ة ت��الم��ي��ذ �مل��در���س��ة 
و�ملتو�سطة.                                                                                          و�ملجمع 
عبد�لرحمن بلو�يف 

جمعية اأولياء التالميذ ملجّمع اأوالد 
احلاج ببلدية متقطن باأدرار  حتتج
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�ل�سباب  م��ن  �لعديد  �أع���رب 
�ل��ق��اط��ن��ني ب��اأح��ي��اء �ل��رم��ال، 
 300 �سكن،   400 �لأ�سنام، 
عن  �ل�سقايق،  وح��ي  �سكن 
حي  ملعب  و�قع  من  �متعا�سها 
�ل��و�دي  بلدية  بقلب  �ل��رم��ال، 
�ل�سباب  هوؤلء  ي�ستغّله  و�لذي 

لكرة �لقدم منذ �إن�سائه.
�إىل  �ل�سباب،  ه��وؤلء  و�أ���س��ار 
�ساحًلا  ي��ع��د  مل  �مل��ل��ع��ب  �أّن 
بالنظر  �ل��ق��دم  ك��رة  ملمار�سة 
ل�سيما  �أر�سيته،  �ه��رت�ء  �إىل 
من  لال�ستفادة  ب��رم��ج  و�أّن���ه 
طيلة  �ل�سطناعي،  �لع�سب 
هذ�  �أّن  غري  خلت،  �سنو�ت  عّدة 
ورق  على  حرًب�  بقي  �مل�رضوع 
�لإ�سارة  مع  بعد،  �لنور  ير  ومل 
جو�رية  مالعب  عّدة  كون  �إىل 
من  ��ستفادت  قد  كانت  �أخرى 

�ل�سطناعي. �لع�سب 
�سباب  طالب  �ل�سدد،  هذ�  ويف 
�سالفا،  �مل���ذك���ورة  �لأح���ي���اء 
تك�سية  يف  �لإ���رض�ع  ب�رضورة 
�ل�سطناعي  بالع�سب  �مللعب 
خ��دم��ة ل��الأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة، 
يعقل  ل  �أّن���ه  �إىل  م�سريين 
ريا�سية  مد�ر�س  بروز  �نتظار 
�مللعب  د�خل  من  وبارزة  ناجحة 

لعتماد �مل�رضوع.
�سكان  دع��ا  �آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
عن  �لبعيدة  �لأح��ي��اء  بع�س 
���رضورة  �إىل  �ملدينة،  و�سط 
�جلو�رية  �ملالعب  تهيئة  برجمة 
وف�ساء�ت  �لرتفيهية  و�ملر�فق 
�ل�سلطات  مطالبني  �لت�سلية، 
يف  و�مل�ساو�ة  بالعدل  �ملحلية 
م�سّددين  �مل�ساريع،  هذه  توزيع 
تخ�سي�س  ������رضورة  ع��ل��ى 
على  �لأقل  على  جو�ري  ملعب 
عا�سمة  �أح��ي��اء  ك��ل  م�ستوى 

�لولية.
مديرية  �أن  �لإ����س���ارة،  جت��در 
بالولية،  و�لريا�سة  �ل�سباب 
تغطية  يف  م��وؤخ��ًر�  �نطلقت 
بالع�سب  جو�رية  مالعب  عّدة 
م�ستوى  على  �ل�سطناعي 
وم�ّست  �لولية،  بلديات  بع�س 
تك�سية  �لتنموية،  �لعملية  هذه 
مالعب بلدية كوينني، �حلمر�ية، 
�لدبيلة  �حل��م��ادي��ن،  �لعقلة، 
�إطار  يف  تدخل  و�لتي  وقمار، 
ل�سنة  �جلنوب  �سندوق  برنامج 
�ملالعب  بتك�سية  �ملتعلق   2019
�جلو�رية بالع�سب �ل�سطناعي.
ف�وزي .ق

�ل�سويهلة  قرية  �سكان  يطرح 
�سيدي  لبلدية  �إد�رًي��ا  �لتابعة 
�ل���و�دي، جملة  ب��ولي��ة  ع��ون 
جعلت  �لتنموية،  �لنقائ�س  من 
يف  يتخبطون  هناك  �لقاطنني 
دو�مة ل ح�رض لها، على �لرغم 
�أنها  �إل  �لوعود،  �لكثري من  من 
بقيت حبي�سة �أدر�ج �مل�سوؤولني، 
�سكان  عنه  ع��رب  م��ا  بح�سب 

�لقرية.
�لر�هنة  �لو�سعية  وتتلخ�س 

�سكان  م��ن��ه��ا  ي��ع��اين  �ل��ت��ي 
يف  ع��ون،  ب�سيدي  �ل�سويهلة 
نق�س  �أبرزها  �مل�ساكل،  عديد 
�ملياه �ل�ساحلة لل�رضب، موؤكدين 
بئر  و�إجن��از  حفر  �رضورة  على 
�أجل  من  مبنطقتهم،  �رت��و�زي 
�لتي  �لعط�س  لأزمة  حد  و�سع 
�سنو�ت،  منذ  �ملنطقة  ت�رضب 
تزويدهم  ور�ء  ك��ان  م��ا  وه��و 
ا  بو��سطة �ل�سهاريج، خ�سو�سً
ترتفع  �أين  �ل�سيف،  ف�سل  يف 

�حلر�رة ويكر �لطلب على هذه 
�ملادة �حليوية.

�ل�سويهلة  قرية  وك�سف �سكان 
�ملنعدم  �لتنمية  و�ق���ع  ع��ن 
�ل�سعبة  �ملعي�سية  و�لأو�ساع 
و�لتي  فيها  يتخبطون  �لتي 
يطبعها �لنق�س و�حلرمان، حيث 
�لقرية لأب�سط متطلبات  تفتقد 
�حلياة �لأ�سا�سية على غر�ر �ملاء 
�ل�رضف  وق��ن��و�ت  �ل�����رضوب، 
�ل�سحي، وكذ� �لنق�س �مل�سجل 

يف �لإنارة �لعمومية، بالإ�سافة 
�إىل �لهرت�ء �لذي تعرفه �لطرق 
حرمان  وكذ�  للقرية،  �لد�خلية 
�سبكة  م��ن  �لعائالت  بع�س 
غياب  عن  ناهيك  �لكهرباء، 
و�ل�سبانية،  �لريا�سية  �ملر�فق 
�لقرية   �سباب  فيها  يرى  �لتي 
مقارنة  �مل�ستحيل  �ملطلب 

�ملنعدمة. بال�رضوريات 
ف�وزي .ق

من  �مل�����س��ت��ف��ي��دون  ي�ستكي 
�ملوزعة  �ل�سكنية  �حل�س�س 
ببلدية  �لظهر�وية  باملنطقة 
ق��م��ار ب��ولي��ة �ل�����و�دي، من 
ما  باجلملة،  وعيوب  نقائ�س 
قف�س  يف  �مل�سوؤولني  ي�سع 

�لت��ه��ام وي��ط��رح �أك���ر من 
�ل�رضوط  حول  ��ستفهام  عالمة 
منح  يف  �ملعتمدة  و�ملقايي�س 
و�ملتابعة،  �لإجن���از  �سفقات 
طاملا  ب�سكن  فرحتهم  �أن  غري 
�إىل  ما حتولت  �نتظروه �رضعان 

جحيم، بعدما تبني �أن �لعمار�ت 
�لغاز  ب�سبكة  مربوطة  غ��ري 
حّول  ما  �ل�سحي،  و�ل�رضف 
�إىل كابو�س، بفعل مياه  حياتهم 
�لتي �سكلت  �ل�رضف �ل�سحي، 
للمياه  وم�ستنقعات  ب��رك��ا 
ديكوًر�  بذلك  م�سكلة  �لآ�سنة، 
�حلي،  حميط  كامل  عرب  مقزًز� 
�ل�سكان  لدى  خماوف  وّلد  ما 
من ظهور �أمر��س و�أوبئة تهّدد 
لالأر��سي  حتى  ومتتد  �سحتهم 
مل  �ل��ت��ي  �مل��ج��اورة  �لفالحية 
�لبيئية،  �لكارثة  هذه  من  ت�سلم 

بفعل �ملجاري �ملائية �مللوثة. 

�مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من  وح�����س��ب 
ف��اإن  �ل�سكنية،  �حل�سة  ه��ذه 
�أو�ساعهم تزد�د تاأزًما، من يوم 
هو  �لوحيد  و�أملهم  �آخ��ر،  �إىل 
للم�سوؤولني،  �ل�رضيع  �لتدخل 
�ل�سيف،  ف�سل  دخ��ول  قبل 
مع  معاناتهم  فيه  ت��زد�د  �لذي 
وظهور  �لكريهة،  �ل��رو�ئ��ح 
و�لأم��ر����س،  �حل�رض�ت  بع�س 
حال  ما  منها،  �لتنف�سية  ل�سيما 
�أ�سحابها،  فرحة  �كتمال  دون 
�أم��ام  �أنف�سهم  وج��دو�  �لذين 

حتمية �لقبول بالأمر �لو�قع.
ف�وزي .ق

�ملو�طنة  �أر�سلت 
ر�سالة  هبيتة  د. 
ع���رب �ل��ت��ح��ري��ر 
فيها  ت�����س��ك��ر 
�ل��ولي��ة  و�يل 
بن  �ل��ق��ادر  عبد 
���س��ع��ي��د ع��ل��ى 
فور  بها  �ت�ساله 
ر�سالتها  ن�رض 
كما  بالتحرير 
�أي�سا  ت�سكره 
ع���ل���ى ح�����س��ن 
����س��ت��ق��ب��ال��ه��ا 
م�سغيا  بديو�نه 

تعاين  �ل��ت��ي  م�سكلتها،  �ىل 
 ، قولها  بح�سب  مدة  منذ  منها 
 " �لآت��ي:  ر�سالتها  يف  وتقول 
بعد ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم �نا 
�ل�سيد  �أ�سكر  هبيته.د  �ملو�طنة 
�ملحرتم  �ل��و�دي  لولية  �ل��و�يل 
و��ستقبايل  بي  �لت�سال  على  
وكان  مل�سكلتي،  و��ستماعه 
بهذ�  وف��اج��اأين   ، �رضيعا  رده 
�أخالقه  ح�سن  من  وهذ�   ، �لرد 
تفهمني  ل��ق��د   ، وت��و����س��ع��ه 

باإذن  م�سكلتي  بحل  ووع��دين 
ل  كما   ، �لعليم  �ل�سميع  �لله 
�لذي  �مل�سوؤول  �أ�سكر  �أن  �أن�سى 
كانت  و�ل��ذي  و�سعيتي  تفهم 
�ملو��سيع  حول  �أخرى  خلفية  له 
�أي�سا  وع���دين  ب��ي،  �خل��ا���س��ة 
م�ساكلي  وح���ل  مب�ساعدتي 
على  لأنها  �لنو�حي  جميع  من 
�سمع  �أن  بعد  وذل��ك  م�ستو�ه 
كرم  من  هذ�   ، �لتو�سيح  مني 
خالل  من  �أرجو   ، �أي�سا  �أخالقه 
هذ� �ملنرب �أن حتل م�سكلتي فهي 

ق�سية م�سريية بالن�سبة يل." ��ستفادت قرية �لأغفيان ببلدية 
بالعديد  جامعة  بد�ئرة  تندلة 
م�ست  �لتنموية،  �مل�ساريع  من 
�لعمومية،  �لأ�سغال  قطاعات 

�لري، �لتهيئة �حل�رضية.
�ساأنها  من  �ملذكورة  �مل�ساريع 
�حل�رضية  �ل��و�ج��ه��ة  حت�سني 
وحت�سني  ج��ه��ة،  م��ن  للبلدية 
جهة  م��ن  �لعمومية  �خل��دم��ة 

عبد  به  �أف��اد  ح�سبما  �أخ���رى، 
�لبلدية  رئي�س  تومي  �ملجيد 
و�لتي من �ساأنها رفع �لغنب عن 

�سكان  قرية �لأغفيان.
�مل�ساريع  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف 
ملدر�سة  �لعتبار  �إع��ادة  م�ست 
���س��ل��ط��اين ع��ب��د �ل���ق���ادر من 
�لعتبار  و�إعادة  �ل�ساحة  تهيئة 
�خلارجي  و�ل�سور  للحجر�ت 

�إجن��از  جانب  �إىل  و�ل��و�ج��ه��ة، 
لمت�سا�س  در��سية  حجرة 
ق�سم  يف  �لتالميذ  �لكتظاظ 
�ل�ساحة  وتهيئة  �لتح�سريي 
و�ملوؤ�س�سات  �مل��ق��ر�ت  �أم���ام 
�إع��ادة  �إىل  �إ�سافة  �لرتبوية، 
�لتي  �ل�سباب  ل��د�ر  �لعتبار 
ل�سباب  �لوحيد  �ملتنف�س  تعترب 
هذه �لقرية وكذ� �لفئة �لنا�سطة 

يف عدة جمالت، كما متت �إعادة 
وزيادة  �لعالج  لقاعة  �لعتبار 
�ملعالج،  للطبيب  �إ�سايف  يوم 
وتك�سية  تهيئة  ع��ن  ناهيك 
�مللعب �جلو�ري �ملوجود بالقرية 
كبري�  متنف�سا  �أ�سبح  �ل��ذي 
ل�سباب �لقرية، ح�سبما �أو�سحه 

�ملتحدث.
ف�وزي .ق

امل�صاريع بالعدل وامل�صاواة يف توزيع هذه  املحلية  ال�صلطات  مطاِلبون 

مطالب بتك�شية ملعب حي الرمال 
بالع�شب اال�شطناعي

اأكدوا على �صرورة اإجناز بئر ارتوازي بالقرية

�شكان قـرية ال�شويهلة يطالبون تزويدهم باملاء ال�شروب

قمار ببلدية  الظهراوية  باملنطقة  املوزعة  ال�صكنية  احل�ص�ض 

انعدام التهيئة يزيد من معاناة امل�شتفيدين

اأن ا�صتنجدت به عن طريق التحرير... بعد 

مواطنة ت�شكر الوايل على ا�شتقبالها 
بديوانه 

واقعة ببلدية تندلة يف دائرة جامعة

قرية االأغفيان ت�شتفيد من م�شاريع تنموية عديدة 

معتز .ب
-------------------

�مل�ستثمرون  ه����وؤلء   وق���دم 
ب��امل��ز�رع  �ملتعلقة  ملفاتهم 
من  عليها  و�ملوؤ�رض  �ل�سمكية 
للبحث  �لوطني  �ملركز  طرف 
�لبحري  لل�سيد  و�لتنمية 
�سهر  منذ  �مل��ائ��ي��ات،  وتربية 
�ل��رد  يتم  ومل  �ملا�سي،  �أوت 
عليها، رغم �أن ذ�ت �مل�ستثمرين 
كبرية  مالية  مبالغ  �سو�  خ�سّ
�لهام  �مل�����رضوع  ه��ذ�  لنجاح 
�أنهم  و�أك��دو�  �ل��و�دي،  بولية 
�مل��ج��ال،  خ����رب�ت يف  ت��ل��ق��و� 
�لت�رضيحات  جميع  �أن  كما 
ت�سجع  للم�سوؤولني  �لإعالمية 

على م�ساريع مز�رع �لأ�سماك، 
�ل�سحر�وية  باملناطق  خا�سة 
وقت  يف  حتّقق  �أن  لها  وميكن 
�لإن��ت��اج  ف��ائ�����س��ا يف  وج��ي��ز 
�إىل  حتويله  وحتى  �ل�سمكي 

�إىل  �حلاجة  دون  من  �لت�سدير 
�أي دعم من طرف �لدولة، �سوى 
ومنحهم  �لأر���س  تخ�سي�س 
فقط،  �ملياه  �آبار  حفر  تر�خي�س 
�إد�ري���ة،  وث��ائ��ق  جم��رد  وكلها 

باإن�سائها  �مل�ستثمر  يتكفل  فيما 
عمل  �سمن  �لأ�سماك  وتربية 
ت�سجيع  ي�ساهم حتى يف  علمي 
زر�ع��ة  جم��ال  يف  �ل�ستثمار 

�لأ�سماك.
عر�قيل  و�جهو�  �أنهم  و�أك��دو� 
م�سالح  م��ن  ع��دي��دة  �إد�ري����ة 
م��دي��ري��ة �ل�����س��ي��د �ل��ب��ح��ري 
�ملكلفة  �جلهة  �ملائيات  وتربية 
ب��ه��ذه �مل�����س��اري��ع، وط��ال��ب��و� 
عليهم،  �لقيود  رفع  ب�رضورة 
�إن�����س��اء  يف  ينطلقو�  ح��ت��ى 
وقت  يف  لت�سبح  م�ستثمر�تهم، 
جمال  يف  للتطور  رمز�  وجيز 

زر�عة �لأ�سماك بالولية.

م�شتثمرون ينّددون بـ "البريوقراطية" يف انطالق 
ا�شتثمارات زراعة االأ�شماك

نّدد ع�صرات امل�صتثمرين يف جمال تربية ال�صمك بالرباح يف والية الوادي، بـ "بريوقراطية االإدارة" التي حالت دون 
الوالئية. ال�صلطات  بتدخل  االأ�صماك، مطالبني  تربية  اال�صتثمارية يف  م�صاريعهم  ح�صولهم على 

قدموا ملفاتهم منذ �صهر اأوت ومل ُيرد عليهم...

العدد
1916
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ح�صب تقرير جلنة ال�صكن للمجل�ض ال�صعبي لتيزي وزو...

والية بومردا�ض ُت�صابق الزمن وتخ�ص�ض 19 مليارا 
الإجناح مو�صم اال�صطياف

حممد علي 
----------------

دعا �لو�يل يحيى يحياتن، خمتلف 
وروؤ�ساء  �لتنفيذية  �لقطاعات 
�ىل  �ملعنية  و�لبلديات  �لدو�ئر 
و���س��ع خم��ط��ط ع��م��ل و����س��ح 
�خلا�سة  �لعمليات  حتديد  و�إعادة 
�ل�سطياف  ملو�سم  بالتح�سري 
�لأولويات وح�سب  �لقادم، ح�سب 
لكل  �ملر�سودة  �ملالية  �لأغلفة 
خالل  ملناق�سته  حت�سبا  بلدية 
قريبا،  يعقد  ثان  ولئ��ي  جمل�س 
للبلديات  �ملايل  �لعجز  �أن  مفيد� 
من  ت��د�رك��ه  �سيتم  �ل�ساحلية 
و�لت�سامن  �ل�سمان  �سندوق 

�ملحلية. للجماعات 
ويف �ل�سياق، ك�سف مدير �لإد�رة 
�لدين  ن��ور  لبومرد��س  �ملحلية 
مايل  غالف  ر�سد  عن  �سياليل، 
لتهيئة  �سنتيم  مليون   13 يقدر 
�سندوق  متويل  من  �ل�سو�طئ 
للجماعات  و�لت�سامن  �ل�سمان 
ماليري   3 �ىل  �إ�سافة  �ملحلية، 
�ل��ولي��ة  ميز�نية  م��ن  �سنتيم 
ما  �ل�ساحلية،  �ل�10  للبلديات 
من  بلدية  ك��ل  ��ستفادة  يعني 
�سنتيم  مليون   300 يقارب  مبلغ 
�ل�سيفي،  للمو�سم  »حت�سري� 
�لتقييم  �أن م�ساحله ب�سدد  م�سري� 
�ملايل و�لتقني ملقرتحات �لبلديات 
خمطط  �سمن  �إدر�جها  �أجل  من 
�لإعانات  توزيع  مع  �لتح�سري 
قبل  �لق��رت�ح��ات  ح�سب  �ملالية، 
لتمكينها  �لد�خل،  فيفري  نهاية 

عملية  يف  �لن����ط����الق  م���ن 
يف  �ل�سطياف  ملو�سم  �لتح�سري 
�إجناز  �لعملية  وتخ�س  �أريحية، 
م�ستوى  على  �لأ�سغال  من  جملة 
�مل�سالك  فتح  منها  �ل�سو�طئ، 
لذوي  �ملمر�ت  تهيئة  لل�سو�طئ، 
كان  �ل��ذي  �خلا�سة  �لحتياجات 
يحي  �لولية  و�يل  عليها  �ألح  قد 
يف  �لفئة  ه��ذه  لتمكني  يحياتن 
باأريحية،  �ل�سو�طئ  �ىل  �لدخول 
�لعمومية  �لإنارة  دعم  جانب  �إىل 
دور�ت  �إجناز  �ملتجددة،  بالطاقات 
لأ�سالك  �ملر�كز  تن�سيب  �ملياه، 
حماية   �رضطة،  درك،  من  �لأم��ن 
�ل�سو�طئ،  ومت�رضيف  مدنية 
�أي�سا  �لتح�سري�ت  حتمل  كما 
�إجن���از �لإ����س���ار�ت و�ل��الف��ت��ات 
مو�سم  لإجن��اح  �ل�سو�طئ،  نحو 
�ل�سياق  يف  دعا  كما  �ل�سطياف، 
�لبلديات  �إدر�ج  �إىل  �ل���و�يل 

�لد�خلية �جلبلية، وتلك �لتي تزخر 
ودينية  و�أث��ري��ة  تاريخية  مبعامل 
�سمن  و�إدر�ج��ه��ا  تثمينها  �إىل 
باإمكانه  و�لذي  �سياحي،  برنامج 
�لولية  خلزينة  �إ�سافة  يقدم  �أن 
�سغل،  منا�سب  خلق  يف  وي�ساهم 
�لقطاع  من  حتديد�  �ملطلوب  وهو 
�سمن  عليه  �مل��ع��ّول  �ل�سياحي 
قطاعات �أخرى لإنعا�س �لقت�ساد 
�ل�ساغل  �ل�سغل  �أن  �إل  �لوطني، 
بهياكل  �لقطاع  تدعيم  هو  حاليا 
بعيدة  ماز�لت  »�لذي  �ل�ستقبال 
�لإمكانيات  وع��ن  �ملبتغى  عن 
�ل��ولي��ة«،  عليها  تتوفر  �ل��ت��ي 
�ل�سياحة  مدير  ب��ه  �أف���اد  مثلما 
�لجتماع  هام�س  على  بالولية 
�لولئي موؤخر�، بالرغم من تدعيم 
�لقطاع، خالل مو�سم �ل�سطياف 
منها  خفيفة  بهياكل  �ملن�رضم 
�أربعة خميمات و هي ذ�ت نوعية 

و  �رضير  �آلف   5 بحو�يل  جيدة 
فيها،  ر�ئ��دة  �ل��ولي��ة  تعد  �لتي 
جديدين  خميمني  فتح  عن  كا�سفا 
�لهياكل،  من  �لفئة  هذه  لتدعيم 
هيكلني  وج����ود  �ىل  ����س��اف��ة 
�خلدمة  حيز  يدخال  �ن  باإمكانهما 
�لد�خل،  �ل�سياحي  �ملو�سم  خالل 
�مل�سوؤول  ق��ال  ذل��ك  من  بالرغم 
تبقى  بومرد��س  ولية  �إن  ذ�ت��ه، 
لقربها  �لهامة  �لوجهات  بني  من 
�ل�سيار  �لطريق  و  �لعا�سمة  من 
م�رضفة  رتبة  ولها  غرب  �رضق 
�لأوىل  �لوليات  بني  من  �سنفت 
�لذي  و  �ل�سياح،  ��ستقطاب  يف 
 15 ح��و�يل   2018 �سنة  ق��ارب 
�لعدد  ليعرف  م�سطاف،  مليون 
 2019 �ملن�رضم  �ملو�سم  خ��الل 
 13 نحو  بت�سجيل  �نخفا�سا 
�لظروف  نتيجة  م�سطاف،  مليون 
�لتي مرت بها �لبالد ب�سكل عام.

عرب  ال�صواطئ  لتهيئة  خ�ص�ض  خمتلفة  متويالت  من  �صنتيم  مليار  بـ16  يقدر  معتربا،  ماليا  غالفا  بومردا�ض  والية  ر�صدت 
ال�صتقبال  املالئمة  الظروف  كل  توفري  بهدف   ،2020 ل�صنة  اال�صطياف  ملو�صم  حت�صريا  بالوالية،  �صاحلية  بلديات   10
القادم  اال�صطياف  ملو�صم  التح�صري  ملناق�صة  خ�ص�ض  والئي  اجتماع  يف  الوالية  وايل  حر�ض  حيث  الوالية،  �صواطئ  قا�صدي 
البلديات الداخلية  باإدراج  ال�صياحة اجلبلية،  اأي�صا  لت�صمل  ال�صواطئ  ال�صياحة، التي انح�صرت فقط يف  على تو�صيع مفهوم 

اال�صطياف. ملو�صم  للتح�صري  العمل  خمطط  �صمن  اأثرية،  ومعامل  جبلية  �صياحية  مبقومات  تزخر  التي 

امل�صطافني ال�صتقبال  الراحة  �صروط  وتوفري  ال�صواطئ  لتهيئة  حت�صريات 

�ملخدر�ت  مكافحة  فرقة  متكنت 
�لولئية  للم�سلحة  �لتابعة 
ولية  باأمن  �لق�سائية  لل�رضطة 
�لأ���س��ب��وع،  ه��ذ�  خ��الل  بجاية 
�أ���رض�ر  جلماعة  حد  و�سع  من 
�أ���س��خ��ا���س   03 م��ن  ت��ت��ك��ون 
ت��رت�وح  ق�سائيا  م�سبوقني 
�سنة،   45 و   29 بني  �أعمارهم 
بالقرب  �ملخدر�ت  ترويج  متتهن 
مبدينة  بوخالفة  م�ست�سفى  من 
كمية  حجز  مت  �أي��ن  �أم��ي��زور، 
 726.2 ب�  تقدر  �ملخدر�ت  من 
ث���ر  غ���ر�م���ا، �ل��ع��م��ل��ي��ة مت���ت �إ
�مل�سلحة  �إىل  و�ردة  معلومات 
�إجر�مية  �سبكة  وجود  مفادها 
يوميا  �ملخدر�ت  برتويج  تقوم 
�ملتو�جدة  �ملركبات  بحظرية 
ب��اأع��ايل  بوخالفة  مب�ست�سفى 
م��دي��ن��ة �أم���ي���زور، �ل��ت�����رضف 
�سكان  �إ�ستياء  �إىل  �أدى  �لذي 
للمر�سى  �لز�ئرين  وكذ�  �حلي 
ذوي  تو�فد  من  بامل�ست�سفى 

و�ملنحرفني  �لعدلية  �ل�سو�بق 
هذه  �إثر  على  �ملكان،  عني  �إىل 
�لأبحاث  تكثيف  مت  �ملعلومات 
تر�سد  مت  ي���ن  �أ و�ل��ت��ح��ري��ات 
وتتبع  فيهم  �مل�ستبه  حتركات 

  . . حتركاتهم.
�ملنا�سب  �لوقت  �ختيار  وبعد 
و�لقب�س  �ملكان  مد�همة  متت 
بحجز  كللت  �لعملية  عليهم، 
�مل��خ��در�ت  م��ن  �سفائح   06
وزنها  ي��ق��در  م��ع��ال��ج(  )ك��ي��ف 
بالإ�سافة  غ��ر�م��ا،   626.7 ب� 
دج   8000 ب�  يقدر  مايل  مبلغ 
لتقطيع  ي�ستعمل  و���س��ك��ني 
�أحد  بحوزة  كانو�  �مل��خ��در�ت 
لعور،  �ملكنى/  فيهم  �مل�ستبه 
كمية  وح��ج��ز  �سبط  مت  كما 
كانت  �مل��خ��در�ت��اأ  م��ن  �أخ���رى 
م�ستبه  حقيبة  د�خ��ل  خم��ب��اأة 
 99.5 ب�  وزنها  يقدر  �آخر  فيه 

. غر�ما.  
كرمي . ت 

توقيف  جماعة اأ�صرار حترتف 
ترويج املخدرات بالقرب من 

م�صت�صفى اأميزور ببجاية 

من  �جل��م��ارك  م�سالح  متكنت 
�أل��ف   200 م��ن  �أزي����د  ح��ج��ز 
ب�سجاد  خم��ب��اأة  ك��ان��ت  �أورو، 
حممد  مبطار  �مل�سافرين  لأح��د 
بق�سنطينة.  �لدويل  بو�سياف 
�ملديرية  م��ن  علم  م��ا  ح�سب 
�ل�سلك  لهذ�  لل�رضق  �جلهوية 
�مل�سدر  و�أو�سح ذ�ت  �لنظامي. 
بحوزته  كان  �لذي  �مل�سافر  �أن 
غري  �أورو  �ألف   200 من  �أزي��د 
من  توقيفه  مت  قد  بها،  م�رضح 
ملطار  �جلمارك  عنا�رض  ط��رف 
�إىل  م�سري�  �لدويل،  ق�سنطينة 
ك�سفه  مت  �ملحجوز  �ملبلغ  �أن 

رحلة  م��ع��اجل��ة  عملية  خ��الل 
برتكيا. �إ�سطنبول  باجتاه  جوية 

بالتعاون  �حلجز  عملية  متت  وقد 
�حل��دود  ���رضط��ة  م�سالح  م��ع 
�أفاد  ما  ح�سب  ق�سنطينة،  ملطار 
ب��رز  �أ �ل��ذي  �مل�سدر  نف�س  به 
�لنوعية.  �لعملية  هذه  �أهمية 
يحمل  مب�سافر  �لأم��ر  ويتعلق 
�إع��د�د  مت  �جل��ز�ئ��ري��ة،  �جلن�سية 
على  ح��ق��ه...  يف  جز�ئي  ملف 
�لق�سائية  للجهات  يحال  �أن 
متت  ك��م��ا  �إقليميا  �ملخت�سة 

�إليه. �لإ�سارة 
ق/�س

حجز 200 األف اأورو بحوزة م�صافر 
مبطار ق�صنطينة

للمجل�س  �ل�سكن  جلنة  �سجلت 
�ل�سعبي �لولئي لتيزي وزو، تاأخر� 
 271 م�رضوع  �أ�سغال  جت�سيد  يف 
منتزعي  لرتحيل  �ملخ�س�سة  فيال 
نت�سالثا  �سوق  �سد  �إجناز  �أر��سي 
وزو.  تيزي  غرب  تادمايت  ببلدية 
�لتي  �ل�سكنات  �إنهاء  يف  �سو�ء 
�أ�سغال  �إطالق  �أو  �إجنازها  �رضع يف 
�ملعار�سة.  رهينة  تز�ل  ل  �لأخرى، 
للمجل�س  �ل�سكن  جلنة  �سجلت 
خرجتها  خ��الل  �لولئي  �ل�سعبي 
�للجنة  �أع�ساء  قادها  �لتي  �مليد�نية 
�ل�سكني  �مل�رضوع  �إجناز  موقع  �إىل 
�ل��ع��ائ��الت،  لحت�سان  �مل��ربم��ج 
�لأر���س  ع��ن  تعوي�سها  مت  �لتي 
م�رضوع  ل�سالح  ملكيتها  �ملنتزع 
فادحا  تاأخر�  نت�سالثا،  �سوق  �سد 
�أكدت  حيث  �لتج�سيد.  عملية  يف 
�لأوىل  �ل�سحة  �أن  على  �للجنة 
ب�118  عددها  �ملقدر   �مل�رضوع  من 

فيال من �أ�سل 271 فيال يت�سمنها 
�أ�سغال  من  �لنتهاء  مت  �مل�رضوع، 
�لإجناز �إل �أن هناك   مع�سلة حالت 
�أ�سا�سا  �ملتمثلة  ��ستغاللها،  دون 
�ل�سكنات  �إمد�د  �أ�سغال  توّقف  يف 
�لكهرباء  �ل��غ��از،  ب��امل��اء،  �لفردية 
وكذ�  �ل�سحي  �ل�رضف  وقنو�ت 
هذ�  ويف  �إليها.  �مل���وؤدي  �لطريق 
�ل�سكن  �ل�سدد �رضح رئي�س  جلنة 
و�لعمر�ن �سعيد فار�سي ، باأن تاأخر 
�إىل  �أ�سا�سا  يعود  �مل�سجل  �لأ�سغال 
تهاون �لقطاعات �ملعنية �ملتمثلة يف 
�ملديريات �لتنفيذية، يف �لتدخل من 
�أجل �إي�سال هذه �خلدمات �لتي تبقى 
�لعائالت.  �أجل ترحيل  �رضورة من 
�ملتحدث  �أع��رب  �ل�سدد  هذ�  ويف 
��ستجابة  ع��دم  من  ��ستيائه  عن 
بن  ذر�ع  د�ئ���رة  رئي�س  م��ن  ك��ل 
�ملعنية  �لقطاعات  وم�سوؤويل  خدة 
�أع�ساء  مر�فقة  و  �ملجل�س  لدعوة 

�مل�رضوع  وترية  دفع   بهدف  �للجنة 
جهة  �ل��ع��ام.م��ن   لل�سالح  خدمة 
�لثانية  �حل�سة  وبخ�سو�س  �أخرى 
ب�153  عددها  �ملقدرة  �مل�رضوع  من 
�سعيد  فار�سي  قال  �سكنية،  وحدة 
ب�سبب  متوقفة  حاليا  �ل�سغال   ،�
�إجناز  تتوىل  �لتي  �ملوؤ�س�سة  مغادرة 
تقدم  ن�سبة  �أن  حيث  �لور�سات. 
باملائة.  ب�50  حاليا  تقدر  �لأ�سغال 
عليها  �ملعنية  �مل�سالح  �أن  م�سيفا 
�أجل  من  �لالزمة  �لتد�بري  باتخاذ 
يف  و�إنهائها  �لأ�سغال  بعث  �إع��ادة 
�لتي  �مل�ساكل  وعن  �لآج��ال.  �أقرب 
يعرفها �مل�رضوع ل�سيما بخ�سو�س 
قال  للعقار،  �لقانونية  �لطبيعة 
من  �لعديد  هناك  �أن  �للجنة،  رئي�س 
يف  �إدر�ج��ه��ا  مت  �لتي  �لتحفظات 
ل�سيما  �لعمر�ن،  تهيئة  خمطط 
�لو�سعية  بت�سوية  منها  تعلق  ما 
مّت  ت�سييد  �لتي  �لأر��سي  �لعقارية 

»�لربتقال«  �مل�سمى  �حل��ي  عليها، 
حاليا  �سكنات  يحت�سن  �ل���ذي 
ت�سوية  ويتطلب  قانونية،  غ��ري 
�ل�سلطات  قبل  م��ن  و�سعيتها 
�لرئي�سي  �ملخطط  لي�سمل  �ملعنية 
مت  فقد  وعليه  �لعمر�ين.  �لتخطي 
�حل�سة  من  لكن  مر�جعة  �إط��الق 
وكذ�   03 رق��م    02/01/02 رق��م 
للقطعة  �لتابع   3/1 رقم  خمطط 
�لأر�سية �لتي هي عبارة عن مقربة 
�أ�ساف  �ل�سابق. هذ� و  م�سيحية يف 
معار�سة  هناك  �أن  �للجنة  رئي�س 
وحيدة ي�سجلها �مل�رضوع يف �لوقت 
�لر�هن �ملتمثل يف معار�سة عائلتني 
مل�رضوع �جناز �لطرق �ملوؤدية للحي. 
تادمايت  بلدية  م�سالح  �أن  حيث 
تعمل حاليا على رفع �ملعار�سة يف 
�لإطار �مل�سموح به قانونا، من �جل 

�إطالقاأ �لطريق �ملوؤدي �إىل �حلي
  قريبا.                                      ق/�س

تاأخر يف اإجناز 271 فيال لرتحيل منتزعي اأرا�صي اإجناز �صد �صوق نت�صالثا

ن��ظ��م��ت  �جل��م��ع��ي��ة �ل��ط��ب��ي��ة 
طبية   قافلة  بجاية    ل��ولي��ة 
ل��ف��ائ��دة ���س��ك��ان ق���رى د�ئ���رة 
�أيت  قرية  غر�ر  على  تي�سي  
ي�سلي  �إغيل   ، تاقوبة   ، ملول 
هذه    يف  ي�سارك  و   .. توركني   ،
كوكبة  �لن�سانية  �مل��ب��ادرة 
و  �لخ�سائيني  �لأط��ب��اء  م��ن 
عامني   �أط��ب��اء  و  �مل��م��ر���س��ني 
على  ���س��ي�����رضف��ون  �ل���ذي���ن 
تقدمي  و  �ملر�سى  ت�سخي�س 

�لعالجية  �لتو�سيات  ل��ه��م  
ت�ستجيب  �لتي  و  �ملطلوبة، 
وه��و   ، مر�سية  ح��ال��ة  ل��ك��ل 
�سكان  �سيمكن  �ل��ذي  م��ر  �لأ
من  �ل�ستفادة  من  �ملناطق  هذه 
�لت�سخي�س  و  �ملجاين  �لعالج 
�لتي   �لأمر��س  لبع�س   �ملبكر، 
�لبع�س  لدى  جمهولة  تبقى  قد 
�رضطان  مر�س  و  كال�سكري   ،

 . وغريها  �لثدي 
. ت كرمي 

تنظيم  قافلة طبية لفائدة �صكان 
قرى  تي�صي ببجاية 
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حممد علي 
------------------ 

�سمن  �لعملية  ه��ذه  ت��ي  وت��اأ
�لتي  �لرئي�سية  �لتو�سيات 
�للقاء  ه��ذ�  ���س��غ��ال  �أ ت��وج��ت 
عدد  مب�ساركة  �فتتح  �ل���ذي 
ح�سبما  وفالحني  �لباحثني  من 
جلنة  رئ��ي�����س��ي  �أح���د  ب�����رزه   �أ

عبد  �ل��ربوف��ي�����س��ور  �لتنظيم 
بكي. �لقادر 

بكي،  �ل��ربوف��ي�����س��ور  وذك���ر 
خمرب  مدير  �أي�سا  يعد  �ل��ذي 
و  �حل��ي��وي��ة  �لتكنولوجيات 
�أبدى  "قد  نه  �أ �لنباتات،  حت�سني 
با�ست�سافة  �هتماما  مز�رعون 
با�ستخد�م  من��وذج��ي��ة  جت��ارب 
لتح�سني  م��ب��ت��ك��رة،  ح��ل��ول 

�ملزروعة". �مل�ساحات  مردود 
�إىل  �أي�سا  �مل�ساركون  دعا  كما 
�إر�سادية  حملة  �إطالق  �رضورة 
�لتي  �لذكية  �لفالحة  ح��ول 
تكنولوجيات  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
�حلديثة  �لت�سال  و  �لإع��الم 
ث���رة  مل��ع��اجل��ة �ل��ع��و�م��ل �مل���وؤ
�جلوية  ب��الأر���س��اد  �ملتعلقة 

خ�سو�سا. �لرتبة  وطبيعة 

�لعلمي  �للقاء  هذ�  �سهد  قد  و 
فالحية  م�����س��ت��ث��م��رة  زي����ارة 
�ملائدة  عنب  نتاج  لإ خم�س�سة 

وهر�ن(. )غرب  ببو�سفر 
تقنيات  �إىل  �للجوء  مكن  و 
�جلوية  �لأر�ساد  حمطة   ( دقيقة 
هذه  لفالحي  �آيل(  �سقي  ونظام 
�إىل  نتاج  �لإ رفع  من  �ملزرعة 

�لهكتار. يف  طنا   28 حو�يل 
�لعلمية  يام  �لأ هذه  نظمت  قد  و 
�لتكنولوجيا  خمربي  طرف  من 
و  �لنباتات،  حت�سني  و  �حليوية 
�مل�سمنة  �مل��و�زي��ة  يف  �لثاين 
من  بدعم  �ملكثفة  �حلو�سبة  و 
�لعلمي  للبحث  �لعامة  �ملديرية 

�لتكنولوجي. �لتطوير  و 
�لتظاهرة  هذه  �فتتاح  جرى  و 
جامعة  مدير  نائب  ط��رف  من 
بال�سكة،  �سماعني   ،1 وهر�ن 
�لتكوين  تعزيز  عن  �أعلن  �لذي 
لي�سان�س  ��ستحد�ث  خالل  من 
�لدقيقة  �لفالحة   " يف  مهني 
�لقادم  �جلامعي  �لدخول  "خالل 

.2020-2021

 ينتظر اإطالق قريبا، ن�صاط يرمي اإىل ترقية اعتماد تقنيات الفالحة املعروفة ب"الدقيقة" بوهران من خالل ا�صتهداف 
بن  "اأحمد   1 وهران  جامعة  طرف  من  املخ�ص�صة  العلمية  االأيام  ختام  يف  ا�صتفيد  ح�صبما  النموذجية،  املزارع  من  عّينة 

الذكية. " للفالحة  بلة 

وفالحني... الباحثني  من  عدد  مب�صاركة  من اأجل �صتاء دافىء... اأفتتحت 

و  �سيفاك�س  جمعية  �رضعت 
�سبانية  خ��ريي��ة  جمعية  ه��ي 
مع  و  متو�سنت  ع��ني  ب��ولي��ة 
تنفيذ  يف  �ل�ستاء  ف�سل  حلول 
كل  مثل  جديد،  خريي  ن�ساط 
على  د�أب���ت  �ل��ت��ي  �لن�����س��ط��ة 
هذ�  �ل�سنة،  ط��و�ل  بها  �لقيام 
مب�رضوع  ��سمته  �لذي  �لن�ساط 
و  �مل�ستعملة  �للب�سة  جمع 
�لفقرية  �لعائالت  لفائدة  ه��ذ� 
باملناطق  �ملتو�جدة  �ملحتاجة  و 
تلك  �ي�سا  و  �لنائية  �لريفية 
بالبنايات  و  باملز�رع  �لقاطنة 
م�ساعدتهم  �أج��ل  من  �له�سة، 
�أج�سادهم  بها  يحمون  باألب�سة 
�ل�سديد حيث  �لطق�س  برودة  من 
�لألب�سة  جمع  عملية  �نطلقت 
بها  ي��ت��ربع  �ل��ت��ي  �مل�ستعملة 
من  و  �لعائالت  من  �ملح�سنون 
�خرى،  جهات  و  جمعيات  طرف 
�ملحلية  �لذ�ع����ة  غ���ر�ر  ع��ل��ى 
�للب�سة  ه��ذه  متو�سنت  لعني 
�جلمعية  مبقر  جمعها  يتم  �لتي 
كل  عليها  ي�����رضف  �ل��ت��ي  و 
عنهم   �ملعروف  �جلمعية  �ع�ساء 
�لت�سامني.  �خل��ريي  ن�ساطهم 

هذه  من  �ملزيد  جمع  �جل  من  و 
�مل�رضوع  هذ�  تبليغ  و  �للب�سة 
�ىل  �جلمعية  جل��اأت  �لن�ساين 
�خلريية  �لعملية  ه��ده  �ي�سال 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  ط��ري��ق  ع��ن 
طريق  عن  خا�سة  �لجتماعي 
يف  بالفاي�سبوك  �سفحاتها 
من  �ك���ر  �مل�����س��اه��م��ة  �سبيل 
�خلري  �هل  و  �ملح�سنة  �لعائالت 
من  كبري�  عدد�  �لعملية  مت�س  و 
هذه  ملثل  �ملحتاجة  �لعائالت 
عملية  �ستنطلق  �لتي  �للب�سة 
يف  �ل�����رضوع  و  قريبا  ف��رزه��ا 
من  م�ستحقيها  على  توزيعها 
لتبقى  �لذكر  �لآنفة  �لعائالت 
متو��سلة،  �خلريية  �لعملية  هذه 
ح�سب  و  �جلمعية  مقر  يبقى  و 
يف  �لفاي�سبوك  على  �عالنها 
من  �جلمعة  �أيام  مفتوحا  �خلدمة 
�ىل  �سباحا  �لتا�سعة  �ل�ساعة 
�مل�ساء  يف  و  ظهر�.  و�حدة  غاية 
�ىل  زو�ل  �لثانية  �ل�ساعة  من 
من  ملزيد  م�ساًءو  �خلام�سة  غاية 
خطها  �جلمعية  ت�سع  �ملعلومات 

�خلدمة.  يف  �لهاتفي 
ن. مز�دة

جمعية �صيفاك�ض اخلريية ت�صرع 
يف جمع االألب�صة امل�صتعملة للعائالت 

املحتاجة بتمو�صنت 

�لعمومية  �ملوؤ�س�سة  �ه��ت��زت 
حد�سي  بن  �حمد  �ل�ست�سفائية 
على  �لأ�سبوع،  �أو�خ��ر  مبازونة 
من  جم��م��وع��ة  ��ستقالة  وق��ع 
عملهم  منا�سب  من  �لإط��ار�ت 
�مل�سالح  روؤ����س���اء  ب�سفتهم 
باملوؤ�س�سة  �ل�سحية  و�لوحد�ت 
حيث  �ل�ست�سفائية،  �لعمومية 
�لرئي�سية  �لأ���س��ب��اب  �أرج��ع��و� 
�ىل  جماعيا  ��ستقالتهم  ور�ء 
يو�جهونها  �لتي  �ل�سغوطات 
�مل�ست�سفى  �إد�رة  متار�سها  و�لتي 
�ملوؤ�س�سة  م�سالح  �أما  �سدهم؛ 

بن  �حمد  �ل�ست�سفائية  �لعمومية 
جهتها  من  فرتى  مبازونة  حد�سي 
�ل�ستقالة  لن  ذل��ك  عك�س 
�لإط���ار�ت   رف�س  بعد  ج��اءت 
وهو  �حل�سور،  ��ستمارة  �إم�ساء 
�لإجر�ء �لذي جاء من �أجل فر�س 
�ملوؤ�س�سة،  د�خ��ل  �لن�سباط 
�لوز�رة  لتعليمات   تطبيق  وهذ� 
�إىل  ت��ه��دف  ،�ل��ت��ي  �ل��و���س��ي��ة 
للموؤ�س�سة  �حل�سن  �ل�سري  �سمان 
بقية  غ��ر�ر  على  و��ستقر�رها 

�لأخرى. و�لإطار�ت  �ملوظفني 
�بو ع�سام

ا�صتقالة 09 اإطارات من منا�صب 
عملهم مب�صت�صفى مازونة بغليزان 

�حل�رضي  �لأمن  م�سالح  متكنت 
بولية  مليانة  بخمي�س  �خلام�س 
من  قليلة  �أي���ام  �ل��دف��ل��ى،  ع��ني 
�لعام  مطلع  �خلدمة  حيز  دخولها 
على  يدها  و�سع  من  �جل��اري، 
يف  خمت�سة  �إج��ر�م��ي��ة  �سبكة 
�لعقلية، ت�سم  باملوؤثر�ت  �ملتاجرة 
�أ�سخا�س،  �أربعة  �سفوفها  يف 
و   23 بني  ما  �أعمارهم  ت��رت�وح 
يقيمون  منهم  �ثنان  �سنة،   40
�لبقية  و  مليانة  خمي�س  ببلدية 
�ملجاورة،  خليفة  وليد  بئر  ببلدية 
حجز  من  �لعملية  �سمحت  قد  و 
من  مهلو�سا  ق��ر���س��ا   2742

بي�ساء  �أ�سلحة  �لأنو�ع،  خمتلف 
�سبط  ج��ان��ب  �إىل  خم��ت��ل��ف��ة، 
من  عنها  �لتبليغ  مت  م�رضوقات 
وقت  يف  �ل�سحايا  �أح��د  ط��رف 
من  مركبة  ��سرتجاع  مع  �سباق، 
كانت  هيلوك�س  طيوطا  ن��وع 
خمططاتهم  تنفيذ  يف  ت�ستعمل 
�لإجر�مية. عملية �لإطاحة باأفر�د 
��ستغالل  �إث��ر  ج��اءت  �ل�سبكة 
ن�ساطها  بخ�سو�س  معلومات 
غري  �لجتار  جمال  يف  �لإجر�مي 
�لعقلية،  �ملوؤثر�ت  يف  �مل�رضوع 
تنفيذ  و  �إع���د�د  ��ستدعى  م��ا 
ت�سمنت   حمكمة  �أمنية  خطة 

 ، حتركاتهم  يف  �ملعنيني  ر�سد 
�ل�ساعات  يف  بهم  �لإيقاع  ليتم 
من  ي��وم  �سبيحة  م��ن  �لأوىل 
�أحد  م�ستوى  على  جانفي   23
بوطان،  بحي  �ملهدمة  �لبيوت 
بحيازة  متلب�سني  بطو�  �سُ �أين 
�مل��وؤث��ر�ت  م��ن  معترية  كمية 
و  �ساطور  جانب  �ىل  �لعقلية 
�سيف من �حلجم �لكبري و مقالع 
ت�ستعمل  �أغ��ر����س  و  م�سامري 
����س��رتج��اع  م��ع   ، �ل��ك�����رض  يف 
�أح��د  تخ�س  م�����رضوق��ات  ع��دة 
عليها  �ل�ستيالء  مت  �ل�سحايا 
كللت  ف��ي��م��ا  م�����س��ك��ن��ه،  م���ن 

�أحدهم  م�سكن  تفتي�س  عملية 
وليد  بئر  بلدية  م�ستوى  على 
�أخرى  كمية  �سبط  من  خليفة 
لت�سل  �لعقلية،  �مل��وؤث��ر�ت  من 
 2742 �لإج��م��ال��ي��ة  �ل��ك��م��ي��ة 
تقدمي  قد  و  مهلو�سا.هذ�  قر�سا 
�أم�س،  �ملوقوفني  �لأ�سخا�س 
�لإجر�ء�ت  كافة  ��ستكمال  بعد 
�لعد�لة  �أمام م�سالح   ، �لق�سائية 
خ�سهم  مت  �أين  مليانة  بخمي�س 
�لعقابية  باملوؤ�س�سة  �إيد�ع  باأو�مر 
حماكمتهم  �نتظار  يف  بال�سلف 

لحقا.
 خمتار بر�دع

 االإطاحة ب�صبكة اإجرامية خمت�صة يف ترويج املوؤثرات العقلية 
بخمي�ض مليانة

تالميذ  وتوعية  حت�سي�س  بهدف 
د�ء  بخطورة  �لثانوي  �لطور 
تز�يد�  ع��رف  �ل��ذي  �ل�سكري 
�لفارطة  �ل�سنو�ت  خالل  كبري� 
فقد  �جلز�ئر،  رب��وع  كامل  عرب 
�ملنق�سي  �لأ�سبوع  نهاية  نظمت 
عبد�لله  عتيقي  �ل�سباب  د�ر 
مع  وبالتن�سيق  ب��ال��غ��زو�ت 
معلم  �ل�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سة 

د�ء  حول  حت�سي�سيا  يوما  حل�سن 
منه  و�لوقاية  و�أ�سبابه  �ل�سكري 
وقد  �لثانويات.  طلبة  لفائدة 
�لدكتور  �لتح�سي�سي  �ليوم  �أطر 
خمت�س  م�سطفى  حممد  �سيدي 
�ل�سيد  وك���ذ�  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�ل�سحة  يف  كميائي  بيو  درين 
�ملوؤطر�ن  �أك��د  وقد  �لعمومية، 
�لوجبات  تنظيم  ���رضورة  على 

يف  �لإ����رض�ف  وع��دم  �لغذ�ئية 
�لتي  �ملو�د  جميع  وجتنب  �لأكل 
كبرية،  �سكر  ن�سبة  على  حتتوي 
�لتخلي عن تناول  �إىل  بالإ�سافة 
مع  �أن��و�ع��ه��ا  بكل  �حل��ل��وي��ات 
ملدة  �أو�مل�سي  �لريا�سة  ممار�سة 
ن�سف �ساعة عن طريق �لهرولة 
فطور  على  و�لعتماد  يوميا 
�لوجبات  �ل�سباح دون غريه من 

���رضورة  على  زي���ادة  �لأخ���رى 
�حلملة  �لأطباء.  تو�سيات  �ّتباع 
�سمن  ت��دخ��ل  �لتح�سي�سية 
حت�سي�س  �إىل  �لهادفة  �لرب�مج 
�ل�سكري،  د�ء  بخطورة  �لنا�سئة 
هاج�سا  ي�سكل  �أ�سبح  �ل��ذي 
�ملر�حل  خالل  خ�سو�سا  كبري� 
�لد�ء.  �ملتقدمة من �لإ�سابة بهذ� 
بوتليتا�س ع 

يوم حت�صي�صي حول خطورة داء ال�صكري لفائدة تالميذ الثانويات

�لبحث  فرقة  عنا�رض  متكنت 
�لولئية  بامل�سلحة  �لتدخل  و 
ب��اأم��ن  �لق�سائية  ل��ل�����رضط��ة 
�إط���ار  يف  م��ع�����س��ك��ر،  ولي���ة 
ترويج  و  جتارة  جر�ئم  حماربة 
�لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت 
م��ن ت��وق��ي��ف ث��الث��ة م��روج��ني 
ت��رت�وح  �لعقلية  ث��ر�ت  ل��ل��م��وؤ
�سنة،   30 و   22 بني  �أعمارهم 
ق��ر����س  �لأ م��ن  كمية  وح��ج��ز 
 150 ب��  ق��درت  �ل�سيدلنية 
بريغابالني،  ن��وع  م��ن  قر�سا 
��ستغالل  ث��ر  �إ ج��اءت  �لعملية 
عنا�رض  ت��ل��ق��اه��ا  م��ع��ل��وم��ات 
�مل�ستبه  ن�ساط   حول  �لفرقة 
ث��ر�ت  �مل��وؤ ت��روي��ج  يف  فيهم 
�ل�سباب  �أو�ساط  يف  �لعقلية 
مدينة  و�سط  ���س��و�رع  ب��اأح��د 
عملية  تنفيذ  ليتم   ، مع�سكر 
من  مكنت  حمكمة  ت��ر���س��د 

تلم�س  عملية  وتنفيذ  توقيفهم 
�أ�سفرت   ، حقهم  يف  ج�سدي 
ق��ر���س   100 ���س��ب��ط  ع���ن 
بريغابالني  نوع  من  �سيدلين 
�ل��ب��ال��غ من  �أح��ده��م  ب��ح��وزة 
�إثرها  ،حولو�  �سنة   30 �لعمر 
فتح  ي��ن  �أ  ، �لفرقة  مقر  �إىل 
نفذ   ، �ل��ق�����س��ي��ة  يف  حت��ق��ي��ق 
عمليات  �لفرقة  عنا�رض  خالله 
�مل�ستبه  م�ساكن  تفتي�س  
 50 حجز  م��ن  مكنت   ، فيهم 
من  �آخ���ر  �سيدلنيا  ق��ر���س��ا 
�لأخري  هذ�  مب�سكن  �لنوع  نف�س 
�لإجمالية  �لكمية  لت�سل   ،
لت�ستكمل   ، قر�سا   150 �إىل 
يف  �لتحقيق  �إج��ر�ء�ت  �سدهم 
حقهم  يف  �أجن��ز  ث��م   �لق�سية، 
�أم��ام  وقدمو�  ق�سائي  �إج��ر�ء 

  . ملحاكمتهم  �لعد�لة 
 ن. مز�دة

حجز 150 قر�ض بريغابالني مبع�صكر                
دار ال�صباب عتيقي عبداهلل بدائرة الغزوات بتلم�صان  

و�نقالب  �نحر�ف  حادث  ت�سبب 
م�رضع  يف  هيليك�س  �سيارة 
 25 ���س��اب ي��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر 
و�إ�سابة  ر/  ي��دع��ى:/د.  �سنة 

ويتعلق  خمتلفة  بجروح  �آخ��ر 
من  �ل��ب��ال��غ  .م  /و  ب:  �لم���ر 
مت  �ل�سحيتان  �سنة/،   27 �لعمر 
�إىل  �ل�رضعة  جناح  على  نقلهما 

مت  حيث  �رهيو.  و�دي  م�ست�سفى 
حفظ  م�سلحة  �إىل  �جلثة  حتويل 
م�سلحة  �إىل  و�جل��ري��ح  �جلثث 
�لطبية.من  �ل���س��ت��ع��ج��الت 

�لأمنية  �مل�سالح  با�رضت  جهتها 
�حل��ادث  مالب�سات  يف  حتقيقا 

ليم. �لأ
ع�سام �بو 

م�صرع �صاب واإ�صابة اآخر يف حادث انقالب �صيارة هيليك�ض بغليزان 
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اإنفانتينو يقرتح اإجراء "الكان" 
كل اأربع �صنوات ويعرتف بف�صاد 

التحكيم يف اأفريقيا

بوفون يجهل م�صريه يف 
يوفنتو�ض

رقم قيا�صي جديد ينتظر 
رونالدو اليوم االأحد

ا�ستقبل مركز حممد ال�ساد�س 
ام�س  ــدم،  ــق ال لــكــرة 

موؤمتراً  ال�سبت، 
حول  كبرياً 
تـــنـــمـــيـــة 
الــــــكــــــرة 

يقية  فر لأ ا
والــــــبــــــنــــــى 

التحتية، 
ر  بح�سو

رئــــيــــ�ــــس 
ــدويل  الحتـــاد ال

جــيــاين  "فيفا"  الـــقـــدم  ــرة  ــك ل
املكتب  ــاء  ــس ــ� واأع اإنــفــانــتــيــنــو، 
الــتــنــفــيــذي لــلــكــونــفــدرالــيــة 
الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم، 
اأحــمــد  امللغا�سي  يتقدمهم 

اأحمد.
اإنفانتينو،  جياين  واقرتح 
مداخلة  يف  "فيفا"،  رئي�س 
الحتــــادات  ممثلي  اأمــــام 
ــــراء  الأفـــريـــقـــيـــة، اإج

لــالأمم نــهــائــيــات  اأفريقيا  كــاأ�ــس 
ـــع  ـــّل اأرب �سنوات بدل كل عامني، ك
ال�سكل  من وفق  حاليًا،  به  املعمول 
متكني  القارة اأجـــــل  يف  املنتخبات  كّل 

ت�سويق  من  منتوجها.ال�سمراء 
موارد  ب�سخ  "الكاف"  ملوؤ�س�سة  ال�سماح  مقابل  ذلك  وكّل 
الأفريقي،  الكروي  املنتوج  لتطوير  ميزانيتها  يف  مالية 
للكونفدرالية  التنفيذي  املكتب  يعمل  اأن  انتظار  يف 
الأفريقية على درا�سة املقرتح الذي تقّدم به اإنفانتينو 
فرباير/   2 الأحــد  اليوًم  يعقده  الــذي  الجتماع  خالل 

�سباط.
نزاهة  عدم  "فيفا" عن  رئي�س  حتّدث  مت�سل،  �سياق  ويف 
اأن القارة ال�سمراء  التحكيم يف القارة الأفريقية، موؤكداً 
تعرف ف�ساد بع�س احلكام، وهو الأمر الذي ُي�سّكل هاج�سًا 
وذلك  القدم،  لكرة  الدويل  الحتاد  م�سوؤويل  لدى  كبرياً 
التي  النزاهة  تعّم  كي  املالعب  ق�ساة  اأداء  تطوير  بهدف 
يتعّر�س  التي  اأفريقيا  مالعب  من  جمموعة  يف  تغيب 

بع�س اأنديتها ملجازر حتكيمية.
القارة  اأن  اإنفانتينو  جياين  الرئي�س  اأو�سح  ذلــك،  اإىل 
دولها،  اقت�ساد  تالئم  حلول  بابتكار  مطالبة  الأفريقية 
من اأجل الرفع من م�ستوى كرة القدم، خا�سة اأن اأفريقيا 

كانت وما تزال تعّج باملواهب الكروية.

ــــدل الــ�ــســتــار عــلــى فــرتة  ــــس اأُ�
ملو�سم  الــ�ــســتــويــة  النـــتـــقـــالت 
اجلــمــعــة،  ـــوم  ي  ،2019/2020
حــيــث جنــحــت بــعــ�ــس الأنـــديـــة 
تدعيم  يف  الــكــربى،  ــة  ــي الأوروب
بينما  مميزة،  بعنا�سر  �سفوفها 
توقعات  قدر  على  اأخرى  تكن  مل 

جماهريها.
التالية،  ال�سطور  يف  ون�ستعر�س    
ــي مـــالأت  ــت ــات ال ــع ــائ ــس ــ� اأبـــــرز ال
املريكاتو،  طوال  العاملية  ال�سحف 
حُت�سم  مل  التي  ال�سفقات  وكذلك 

بعد مفاو�سات طويلة.
 

بديل سواريز
 

الأندية  اأبرز  اأحد  بر�سلونة  كان 
هجومية،  �سفقة  عــن  الباحثة 
بغياب  تلقاها  التي  ال�سربة  بعد 
�سواريز،  لوي�س  الأوروجــوايــاين 
لفرتة قد ت�سل اإىل 4 اأ�سهر، عقب 
يف  جــراحــيــة  لعملية  خ�سوعه 

الركبة.
الأ�سماء  بع�س  ال�سحف  واأوردت   
بينها  من  للبلوجرانا،  املر�سحة 
بيونتيك،  كري�ستوف  البولندي 
لكن الأخري رحل عن ميالن قبل 
برلني  هريتا  اإىل  لين�سم  يومني، 

الأملاين. 
ــر اأخــــرى،  ــاري ــق ــت ت ــدث كــمــا حت
بر�سلونة  تعاقد  اإمــكــانــيــة  عــن 
ــك  ــريي مــع اجلـــابـــوين بــيــري اإمي
لكن  اآر�سنال،  مهاجم  اأوبامياجن، 
مــرور  مــع  تبخرت  ــاء  ــب الأن ــذه  ه

الوقت. 
ر�سمي  ب�سكل  البار�سا  وحتـــرك 
للمريكاتو،  الأخـــرية  الأيـــام  يف 
رودريــجــو  مــع  التعاقد  ــل  اأج مــن 

لكن  فالن�سيا،  مهاجم  مورينو، 
الــنــهــايــة،  يف  ــرت  ــع ت ال�سفقة 
ي�سم  اأن  دون  ال�ستار  واأُ�ـــســـدل 

النادي بديال ل�سواريز.
 

هاالند

اإيرلينج  الرنويجي  املهاجم  كان 
الإعــالم،  و�سائل  حديث  هالند 
ــر املــا�ــســيــة،  ــه ــس عــلــى مــــدار الأ�
بول  ريــد  بقمي�س  تــاألــقــه  بعد 

�سالزبورج النم�ساوي. 
من  ــري  ــب ك بـــعـــدد  ربـــطـــه  ومت 
يوفنتو�س،  بينها  من  ــة،  ــدي الأن
ــــويل، بـــر�ـــســـلـــونـــة، ريــــال  ــــاب ن
بورو�سيا  ميونخ،  بايرن  مدريد، 
مان�س�سرت  ليبزيج،  دورمتوند، 

يونايتد. 

وبالفعل دخل ال�سياطني احلمر يف 
�سالزبورج،  مع  ر�سمية  مفاو�سات 
على  ــا  ــسً راأ� انقلبت  الأمـــور  لكن 
لأملانيا،  الالعب  �سفر  بعد  عقب، 
ـــع ليــبــزيــج  ــث تــفــاو�ــس م ــي ح

ودورمتوند.
وان�سم هالند يف النهاية ل�سفوف 
ليتوهج  الفي�ستيفال،  اأ�ـــســـود 
اأول  يف  اأهـــداف   5 وي�سجل  معهم 

مباراتني.
 

بيل وكين
 

املريكاتو  اأيـــام  اآخـــر  يف  ظــهــرت 
اأنباء عن عودة حمتملة  ال�ستوي، 
ريال  جنم  بيل،  جاريث  للويلزي 

مدريد، اإىل توتنهام هوت�سبري.
ــس الــ�ــســحــف  ــ� ــع ـــت ب ـــف ـــت  واح

قبل  الأمــــر،  بــهــذا  الربيطانية 
زيـــدان،  ــن  ــدي ال زيــن  يــخــرج  اأن 
لتلك  حًدا  وي�سع  الريال،  مدرب 
ال�سائعات، موؤكًدا ا�ستمرار بيل يف 

ملعب �سانتياجو برنابيو.
توتنهام  التقارير  ربــطــت  كما   
ــني،  ــم ــاج ــه ـــن امل بـــعـــدد هـــائـــل م
املتوقع  كـــني،  ـــاري  ه لتعوي�س 
ب�سبب  طــويــلــة  ــرتة  ــف ل غــيــابــه 

اإ�سابة يف اأوتار الركبة.
بالربازيلي  توتنهام  ــط  ــب وارت  
ريــال  مهاجم  خو�سيه،  ويــلــيــان 
وكري�ستوف  الإ�سباين،  �سو�سيداد 
بيونتيك قبل رحيله عن ميالن.

ينجح  ومل  انتهى،  املريكاتو  لكن 
مهاجم  مع  التعاقد  يف  ال�سبريز 

جديد.

كافاني

اإدين�سون  الأوروجـــوايـــاين  ــان  ك
�سان  بــاريــ�ــس  مــهــاجــم  كــافــاين، 
ــــــد الـــراحـــلـــني  جــــريمــــان، اأح
ثان  يناير/كانون  يف  املحتملني 
ال�سحف  ربطته  بعدما  املا�سي، 
مدريد،  لأتلتيكو  اإمــا  بالنتقال 
املمتاز  ــيــزي  الإجنــل الــــدوري  اأو 
مان�س�سرت  اأو  ت�سيل�سي  بوابة  عرب 

يونايتد.
ر�سمي  ب�سكل  كــافــاين  ــب  ــل وط
�سوب  الأمـــراء  حديقة  مــغــادرة 
مفاو�سات  يف  دخل  الذي  اأتلتيكو، 

مكثفة معه.
ــــام الأخـــــرية، قــرر  لــكــن يف الأي
النادي الإ�سباين �سرف النظر عن 
التو�سل  يف  ف�سل  بعدما  كافاين، 
جنم  ليبقى  حوله،  نهائي  لتفاق 

نابويل ال�سابق يف باري�س.

الفني  املــديــر  �ــســاري،  ماوري�سيو  �سدد 
اأطلقها  التي  اأن كلماته  ليوفنتو�س، على 
الأ�سبوع  نــابــويل  اأمـــام  الهزمية  عقب 
املا�سي، مت ا�ستغاللها ب�سكل غري جيد.

ويــ�ــســتــعــد يــوفــنــتــو�ــس ملــواجــهــة 
على  الأحـــد،  اليوم  فيورنتينا، 
بتورينو،  �ستاديوم  األيانز  ملعب 
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من الدوري الإيطايل.
ــاري خـــالل مــوؤمتــر  ــس ـــال � وق
البع�س  اأن  "اأعتقد  �سحفي: 
ب�سكل  كلماتي  با�ستغالل  قام 
فقط  اأحتــدث  كنت  جيد،  غري 
عن املودة ملجموعة عملت معها ملدة 
بعد  يل  �سمح  العمل  وهذا  �سنوات،   3
ذلك بالو�سول لقمة الأندية الإيطالية، 

يوفنتو�س".
وياأتي تف�سري �ساري بعد ت�سريحه املثري 
باجلولة  نــابــويل  اأمـــام  اخل�سارة  عقب 
املا�سية، بعدما اأ�سار اإىل اأنه اإذا كان على 
اأنها  الأف�سل  فمن  اخل�سارة  يوفنتو�س 

جاءت اأمام نابويل.
لكي  ال�سبيل  هــي  "النتائج  واأ�ــســاف: 
الغ�سب  يوفنتو�س،  جماهري  تك�سب 
اأمــر  الــ�ــســيء  والأداء  النتائج  ب�سبب 
مفهوم، يبدو اأن م�سكلة ال�سرا�سة قد مت 
اأنه  املا�سي  الأحد  يوم  راأينا  لكننا  حلها 
الذي  العمل  من  الكثري  هناك  يــزال  ل 

يتعني القيام به".
للقلق،  تدعو  ل  "الإح�ساءات  وتــابــع: 
يف  جيد  فيه  ن�سري  الـــذي  املــ�ــســار  لأن 
جميع امل�سابقات، ومع ذلك لدينا جميًعا 

مازلنا  اأننا  �سعور 
ـــــن عــلــى  ـــــادري ق
خا�سة  التح�سن 
مع ال�ستمرارية". 
ــــة  ــــال وعــــــــــن ح
اأردف:  لعــبــيــه، 
يتقدم  "خ�سرية 
لــكــنــه عــانــى من 
مدار  على  احلمى 
ـــام الأخـــرية،  الأي
ــــرتب من  ــد اق ــق ل
ـــودة، لــكــن ل  ـــع ال
تـــوجـــد اأوقــــــات 
اأما  لذلك،  حمددة 
فعانى  بيانيت�س 

اليومني  يف  معنا  تدرب  لكنه  كدمة  من 
املا�سيني، لذلك فهو متاح".

اأن  ميكن  كو�ستا  "دوجال�س  ــل:  ــس ووا�
نعمل  نحن  لنا،  بالن�سبة  الفارق  ي�سنع 
على  ــادر  ق ــه  لأن حلالته،  عــودتــه  على 
�ساألعب  متى  اأعــرف  ل  املعطيات..  قلب 
كل  اللعب  يف  نبداأ  عندما  لكن  ببوفون، 
هناك  �سيكون  اأخــرى،  مرة  اأيــام  ثالثة 

تناوب". 
وحول مناف�س يوفنتو�س يف مباراة الغد، 
قال ماوري�سيو: "فيورنتينا ُيدافع بقوة، 
ويعرفون كيفية القيام بهجمات مرتدة، 
ـــرية،  الأخ املــبــاريــات  يف  ظهر  مــا  وهــو 
ب�سكل  الــكــرة  حتــريــك  علينا  �سيتعني 

�سريع، واأن نكون متما�سكني يف الدفاع".
واأردف: "اأود اأن يتم ذكري يف يوفنتو�س 
كان  لو  حتى  مهمة،  باألقاب  فزت  باأنني 

ــــادي  ــــن هــــــذا ال
بالفعل  معتادا 

على الفوز". 
وعــــن رحــيــل 
ــــــــــــــــــري  اإمي
اإىل  ـــان  ـــس ـــ� ت
ــــد،  ــــون دورمت
قـــــال مــــدرب 
"من  الـــيـــويف: 
الـــــبـــــدايـــــة 
الآن،  وحتى 
اأنــــــا اأعـــمـــل 

لعًبا   27 مع 
ـــــــاإذا  ــان هـــــنـــــا، ف ك

ـــري  ـــب مــثــل اإمي ــاك لع ــن ه
اإىل  الدخول  يف  �سعوبة  يجد 

الفريق فهذا اأمر طبيعي، وهذا 
ل ينفي �سفاته".

�سقط ت�سيل�سي يف فخ التعادل مع م�سيفه لي�سرت �سيتي )2-2( م�ساء ام�س ال�سبت، �سمن مباريات 
اجلولة الـ25 من الدوري الإجنليزي املمتاز. 

الأملــاين  املدافع  ــرزه  اأح بهدف  الثاين  ال�سوط  بداية  النتيجة  يف  متقدًما  ت�سيل�سي  وكــان 
اأن  اإل  ت�سيلويل،  وبن  بارنز  هــاريف  طريق  عن  هدفني  لي�سرت  يحرز  اأن  قبل  روديجري، 

روديجري اأعاد املباراة اإىل نقطة البداية بهدفه الثاين.
 وبهذا التعادل، ارتفع ر�سيد لي�سرت �سيتي اإىل 49 نقطة يف املركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن 

ت�سيل�سي �ساحب املركز الرابع. 
ووفقا ملا ذكرته �سبكة اإح�سائيات "اأوبتا"، فاإن ت�سيل�سي ف�سل للمرة ال�ساد�سة بالربميريليج هذا 

املو�سم، يف حتقيق الفوز رغم ت�سجيله الهدف الأول باللقاء. 
ووحده و�ست هام يونايتد يتقدم عليه يف هذه الإح�سائية هذا املو�سم، بعدما ف�سل يف حتقيق الفوز 7 

مرات رغم تقدمه اأوًل.

الفني  املــديــر  �سيتني  كيكي  ــد  اأك
فريقه  جــاهــزيــة  لــرب�ــســلــونــة، 
اليوم  ليفانتي،  مواجهة  خلو�س 
اجلولة  مناف�سات  �سمن  ــد،  الأح

الـ22 بالليجا.
وقال �سيتني، يف ت�سريحات نقلتها 
"من  الإ�سبانية:  "ماركا"  �سحيفة 
�سيفعله  ما  معرفة  دائًما  الأف�سل 
ــم، لأنــــك �ــســتــكــون اأكــر  ــس ــ� اخل
لن  ذلــك  اأن  و�سحيح  ا�ستعداًدا، 
دائًما  لكن  به،  نقوم  ما  على  يوؤثر 

يجب التفكري يف اخل�سم".
غري  فريق  "ليفانتي  ــاف:  ــس واأ�
يوؤذينا،  اأن  وميكن  للغاية،  مريح 

ولن تكون مباراة �سهلة".
لعبي  عــدد  اأن  "�سحيح  وتابع: 
هناك  لكن  ـــل،  اأق الآن  الــفــريــق 
لعــبــني مـــن فــريــق الـــرديـــف، 
لعبنا  طريقة  يفهموا  اأن  وميكن 
نحتاجهم،  حــني  وي�ساعدوننا 
هو  لنا  ال�ستثنائية  وال�سفقة 
للغاية  رائــع  لعب  وهو  دميبلي، 

و�سي�ساعدنا كثريا".
اأقــوم  حــني  هــو  يوؤملني  "ما  وزاد: 
يف  لعبني  واأترك  قائمة،  بو�سع 
اخلارج، فاأنا اأف�سل العمل مع عدد 
ارتباطا،  اأكر  يكونوا  لأنهم  اأقل، 
وميلكون دوافع اأكر من 25 لعًبا 

موجودين".
فران�سي�سكو  مــع  التعاقد  ــن  وع
�سفقة  "اإنها  اأجـــاب:  ترينكاو، 
ملن�سبي،  و�سلت  حني  اكت�سفتها 
على  الــنــادي  يعمل  كـــان  حــيــث 
ـــو رهــــان الــنــادي،  اإبـــرامـــهـــا، وه

ويف  لأقوله،  الكثري  لدي  ولي�س 
ونعتمد  معه  �سنعمل  املقبل  العام 

عليه".
ال�ستحواذ  "اإح�ساءات  واأردف: 
اأكر  دليال  تعطيك  ل  والتمرير 
املباراة،  على  ُم�سيطرا  كونك  من 
وحــــني تــ�ــســيــطــر تــكــون فــر�ــس 
لكن  اأقـــل،  اإيــذائــك  يف  اخل�سم 
التمريرات  معظم  تكون  اأن  يجب 
يجب  الأحيان  بع�س  ويف  لالأمام، 
على  للح�سول  الـــعـــودة  عــلــيــك 

الكرة".
ُيعاين  فيدال  "اأرتورو  واأو�ــســح: 
ــرية،  ــط مـــن اإ�ــســابــة لــيــ�ــســت خ

و�سرنى كيف يتطور، فاأنا ل اأوؤيد 
قلت  وكما  بالالعبني،  املخاطرة 

لي�س لدينا فريق كبري جًدا".

ال�سيطرة  "ميكننا  وا�ستكمل: 
على املباراة بوجود فيدال، وقلت 
منه  نطلب  ول  مــرات،  عدة  ذلك 
بل  جريزمان،  يفعله  ما  يفعل  اأن 
ميكنه اإحداث ثورة لنا، لأن لديه 
الطاقة والإمكانات التي ت�ساعدنا 

يف حلظة ُمعينة يف املباريات".
للفوز  املر�سحني  عــن  وبــ�ــســوؤالــه 
ـــــال، اأجــــــاب:  ـــــط بـــــــدوري الأب
وميكن  بر�سلونة،  هو  "بر�سلونة 

باقي  مثل  �ــســيء  بــوقــت  متــر  اأن 
الأندية، ويوجد 10 اأندية تطمح 
واحد  فريق  لكن  اللقب  حل�سد 

فقط �سيفوز به".
وا�ستطرد: "اإذا اعتربنا اخلا�سرين 
ومقتنع  �سيء،  حتليل  فهو  فا�سلني 
حيث  املر�سحني،  �سمن  من  باأننا 
باقي  مثل  الإمكانات  نف�س  منلك 

الفرق".
وحول عالقته مب�ساعده �سارابيا، 
يف  جلــهــازي  ان�سم  "لقد  ك�سف: 
م�ساهمته  وكانت  باملا�س،  ل�ــس 

اإيجابية للغاية،
بال�سباب  نف�سي  اأحيط  اأن  واأحب 
ــة، وهــو  ــاق ــط ــل عــلــى ال ــس ــ� واأح
اأمنحه  الــتــي  الأهــمــيــة  ي�ستحق 
ويف  اأف�سل،  الفريق  ليجعل  اإياها، 

اأ�سياء كثرية هو اأف�سل مني".
الأر�س  خارج  "مباريات  ووا�سل: 
ــاعــة،  ــت مــو�ــســوع الــ�ــس ــح ــب ــس اأ�
و�سنحاول تطوير هذا الأمر، واأل 
عن  نو  الكامب  يف  لعبنا  يختلف 

املالعب اخلارجية".
مباراة  من  دميبلي  موقف  وحول 
اإمكانية  يوجد  "ل  ــاب:  اأج الغد، 
لتواجده، �سيكون ذلك من ال�سابق 

لأوانه، ونحن ننتظر تعافيه".
لدينا  "لينجليت؟  ــم:  ــت ــت واخ
ــني يــقــدمــان  ــاري ــس ــ� ــني ي ــع ــداف م
بع�س  ولــديــنــا  جـــيـــًدا،  اأداًء 
به  �سعيد  واأنــا  الدقيقة،  الفروق 
يكونا  اأن  اجليد  ومن  وباأومتيتي 

جاهزين".

ثلوج اأوروبا جتمد اأكرب �صفقات ال�صتاء

�صاري: "اأريد الفوز باألقاب مهمة.. ومل اأطلب اأي �صفقات"

رقم �صلبي يك�صف مع�صلة ت�صيل�صي مع المبارد

موناكــــو "يكبــــل" اأحـالم �صليمانـــــي�صيتني: هذا ما يوؤملني.. ودميبلي �صفقتنا اجلديدة
جنم  �سليماين  اإ�ــســالم  يعي�س 
تقلبات  عــدة  اجلــزائــر  منتخب 
موناكو  فــريــق  مــع  م�سريته  يف 
اإىل  انــتــقــل  الــــذي  الــفــرنــ�ــســي، 

�سفوفه مطلع املو�سم اجلاري.
لي�سرت  من  معارا  �سليماين  يلعب 
نهاية  حتى  الإجنــلــيــزي  �سيتي 

املو�سم اجلاري.
ا�ستهل �سليماين م�سواره مع فريق 
ب�سيناريو  الفرن�سية  الإمــــارة 
اأهـــداف   3 �سجل  حــيــث  مــثــايل 
موناكو  مع  له  مباراتني  اأول  يف 
ببطولة الدوري الفرن�سي بواقع 
اأوملبيك نيم ثم ثنائية  هدف يف 

يف �سرتا�سبورج.
 7 �سليماين  اإ�سالم  �سجل  اإجمال 
ببطولة  مــبــاراة   13 يف  ـــداف  اأه
اأندية  �سباك  زار  اإذ  الــــدوري، 
وباري�س  وبــوردو  ورين  بري�ست 

�سان جريمان.
ت�ستهي  ل  مبا  اأتت  الرياح  اأن  اإل 
حيث  اجلــزائــري،  املهاجم  �سفن 
ــات عــــدة حــولــت  ــب ــق واجـــــه ع
اإىل  موناكو  يف  احلــاملــة  بدايته 
هذا  من  للهروب  يدفعه  كابو�س 

احل�سار.

ــات  ــاب ــس تــعــر�ــس �ــســلــيــمــاين لإ�
مباريات   4 عن  اأبعدته  خمتلفة 
و�سعية  تاأثرت  كما  الــدوري،  يف 
باإقالة  كثريا  اجلزائري  املهاجم 
ــاردمي  الــربتــغــايل لــيــونــاردو ج
معه،  التعاقد  وراء  ــان  ك الــذي 
الفريق  قــيــادة  مهمة  ــنــاد  واإ�ــس

ــدرب الإ�ـــســـبـــاين روبــــرت  ــم ــل ل
مورينو.

اإمكانية  اأمام  الباب  مورينو  فتح 
�سليماين  خدمات  عن  ال�ستغناء 
ال�ستوية،  ــالت  ــق ــت الن خـــالل 
الالعب  ا�ــســم  ارتــبــط  وبالفعل 
اأوروبــا  يف  بــارزة  اأخــرى  باأندية 

ـــي الــــــدوري  ـــالث ــا ث ــه ــدم ــق ــت ي
يونايتد،  مان�س�سرت  الإجنليزي، 
توتنهام هوت�سبري واأ�ستون فيال.
املعقدة،  الو�سعية  ــذه  ه �سبق 
ركلة  يف  �سليماين  اإ�سالم  ت�سبب 
اأدت  ــراء،  ــم ح وبــطــاقــة  جـــزاء 
 1-2 بوردو  اأمام  موناكو  خل�سارة 

غــاب  وبــعــدهــا   ،14 ــة  ــول اجل يف 
مباراتي  عن  اجلزائري  املهاجم 

تولوز واأميان لالإيقاف.
ــة  ــوب ــع ــس ــــن � ــــا يـــ�ـــســـاعـــف م م
توافر  �سليماين،  اإ�ــســالم  مهمة 
ــرت  روب للمدرب  قوية  بــدائــل 
موناكو،  هجوم  خط  يف  مورينو 
ــدر هــداف  ــم و�ــســام بــن ي ــرزه اأب
املو�سم،  هــذا  الفرن�سي  الــدوري 
واجلناح  بالدي،  كيتا  ال�سنغايل 
مارتينز،  جيل�سون  الربتغايل 
اإىل  اإ�سافة  بوت�سيليا  وجابرييل 
يوفيت�س  �ستيفان  املونتنيجري 
العائد من اإ�سابة اأبعدته طويال.
البطولت  بكل  مباراة   14 ففي 
�سليماين  عــجــز  ــم،  ــس ــو� امل ـــذا  ه
 8 يف  املناف�سني  �سباك  هــز  عــن 
غاب  بينما  خمتلفة  منا�سبات 
ب�سبب  ــات  ــاري ــب م  7 ــن  ع متــامــا 
اإيقافه  ومت  منوعة،  اإ�ــســابــات 
بديال  وجل�س  للطرد،  مباراتني 
كاأ�س  يف  رمي�س  مواجهة  طــوال 

فرن�سا.
�سليماين  اإ�ــســالم  ي�ستعيد  فهل 
احل�سار  حتــت  يبقى  اأم  بريقه 

داخل جدران فريق الإمارة؟

كيف اأف�صــــــد جريزمان 
مريكاتـــــو بر�صلونة ؟

)املريكاتو  ال�ستوية  النتقالت  فــرتة  على  يطلق 
الواقعي(، لأنه ياأتي يف و�سط املو�سم، بعدما يدرك كل 
مع  التعاقد  يتم  ولذلك  الواقعية،  احتياجاته  فريق 

لعبني ل�سد هذه الثغرات.
اأن  ميكننا  ال�ستوي،  املريكاتو  ب�ساأن  عنه  حتدثنا  وما 
نطبقه على حالة بر�سلونة خالل املو�سم احلايل، بعد 
ومهاجم  مدافع  مع  للتعاقد  الفريق  حاجة  ظهرت  اأن 

على الأقل خالل انتقالت يناير/كانون ثان.
ومير بر�سلونة بفرتة من عدم ال�ستقرار بعد تغيري 
فالفريدي  اإرن�ستو  برحيل  للفريق،  الفني  اجلهاز 
خ�سارة  اإىل  بالإ�سافة  �سيتني،  كيكي  مع  والتعاقد 

�سدارة الليجا ل�سالح الغرمي التقليدي ريال مدريد.

ثغرات برشلونة

�سندرك  الأول،  الدور  يف  بر�سلونة  و�سع  اإىل  بالنظر 
�سيما  ل  وا�سحة،  دفاعية  اأزمة  من  يعاين  الفريق  اأن 
اخلط  قلب  يف  يلعب  ــذي  ال الثنائي  اأخــطــاء  ب�سبب 
وكليمنت  بيكيه  )جريارد  املو�سم  بداية  منذ  اخللفي 

لينجليت(.
اأن حاول �سيتني حل امل�سكلة فور قدومه مبنح  وبعد 
مل  لينجليت،  ح�سابه  على  اأومتيتي  ل�سامويل  الثقة 
البار�سا،  لدى  قائمة  امل�سكلة  وظلت  الو�سع  يتح�سن 
�سفوف  اإىل  توديبو  كلري  جان  انتقال  بعد  زادت  بل 

�سالكه.
بو�سع  ي�سري  كان  الفريق  فاإن  الهجوم،  م�ستوى  وعلى 
لكن  و�سواريز،  وجريزمان  مي�سي  الثالثي  مع  جيد 
كثري  دميبلي  عثمان  لأن  البدلء،  يف  الأزمــة  تظهر 
وحمدود  �سغرًيا  يــزال  ل  فاتي  اأن�سو  اأمــا  الإ�سابات، 
عدد  يف  اأ�سا�سًيا  عليه  العتماد  ميكن  ول  اخلــربات 

كبري من املباريات.
اأن  بعد  البار�سا  لهجوم  املوجعة  ال�سربة  وجـــاءت 
جراحية  لعملية  وخ�سوعه  لإ�سابة  �سواريز  تعر�س 

�ستبعده عن املالعب لفرتة ت�سل اإىل 4 اأ�سهر.

ميركاتو بال صفقات

اأو  هجومية  �سفقة  اأي  بر�سلونة  يعقد  مل 
لدعم  ال�ستوي  املــريكــاتــو  ــالل  خ دفاعية 

جماهري  حلم  يهدد  ما  وهــو  الأول،  الفريق 
البار�سا بتحقيق الثالثية )الليجا وكاأ�س ملك 

اإ�سبانيا ودوري اأبطال اأوروبا(.
للف�سل  كثرية  اأ�سباب  ــود  وج ــم  ورغ

اأن  اإل  ــو،  ــات ــريك امل يف  الــكــتــالــوين 
العقبة الرئي�سية كانت 

املايل  اللعب  قانون 
لأن  ــف،  ــي ــظ ــن ال
�سيعد  بر�سلونة 
بالتعر�س  مهدًدا 

اأبرم  اإذا  لعقوبات 
�ــســفــقــة  اأي 

�ــســخــمــة 
مالًيا.

ــــــــذا  ـــذي وه ــب ال ــب ــس ــ� ال
يبحث جــــعــــل  بر�سلونة 

مـــهـــاجـــم بــ�ــســيــغــة عــــن �ــســم 
التام  الــرفــ�ــس  مــع  ــــارة فــقــط،  الإع
قبل  ال�سراء  باإلزامية  بند  لو�سع 
هذه  لأن  املقبل،  يونيو/حزيران   30
م�ستقبلًيا  تهديًدا  �ستمثل  الأمـــوال 

للنادي.
اأبرمها  التي  الرئي�سية  ال�سفقة  وتعد 

واأف�سدت  احلــايل  املو�سم  يف  بر�سلونة 
اأي  مـــع  لــلــتــعــاقــد  خــطــتــه 
�سم  هي  اآخر،  �سوبر  لعب 
ــاء من  جــريــزمــان الــذي ج

 120 مقابل  مدريد  اأتلتيكو 
مليون يورو يف ال�سيف املا�سي.

وكانت خطة بر�سلونة قائمة على 
تعوي�س اأموال �سفقة جريزمان، ببيع 

ميونخ،  بايرن  اإىل  املعار  كوتينيو  فيليب 
لكن الأخري اأبلغ م�سوؤويل النادي الكتالوين 

ــن ُيــفــعــل بــنــد الــ�ــســراء  ــه ل ــاأن مـــوؤخـــًرا ب
النهائي.

حتـــــدث �ــســيــلــفــانــو 
مــارتــيــنــا وكــيــل 

جــيــانــلــويــجــي 
ــون حــار�ــس  ــوف ب
عن  يوفنتو�س، 
موكله  م�ستقبل 

مـــــع الـــ�ـــســـيـــدة 
حيث  الـــعـــجـــوز، 

يف  ينتهي  عقده  اأن 
ال�سيف املقبل.

وقال مارتينا يف ت�سريحات 
اأعرف  ل  بوفون؟  "م�ستقبل  �سبورت  توتو  ل�سحيفة 
ا. �سنلتقي مع  ماذا �سيفعل، ول اأعتقد اأنه يعرف اأي�سً
م�سوؤويل النادي يف نهاية مار�س/اآذار املقبل، ونرى ما 

�سيحدث".
 42 العمر  من  يبلغ  اإنه  حيث  �سعيد،  "بوفون  واأ�ساف 
اأنه  على  يدل  وهذا  جيد،  ب�سكل  يوؤدي  ولكنه  عاًما 

يعتني بنف�سه حتى الآن".
وتابع "لقد حتدث بوفون قبل عدة �سنوات وقال اإنه 
النتظار  منه  طلبت  ولكني  عاًما،   32 عند  �سيعتزل 

حتى ي�سل اإىل هذا ال�سن".
"لقد خا�س بوفون مو�سًما جمياًل يف باري�س  ووا�سل 
ياأتي  كان  باراتيت�سي  فابيو  اأن  كما  جريمان،  �سان 

كثرًيا اإىل باري�س مل�ساهدته اأثناء املباريات".
يف  الــعــرو�ــس  مــن  العديد  بــوفــون  ــدى  ل "كان  واأمت 
ال�سيف املا�سي، ولكن عندما و�سل عر�س يوفنتو�س، 

كان ذلك اخليار الأف�سل لعائلته".

الربتغايل  النجم  يــعــادل  مل  رمبــا 
يوفنتو�س  مع  رونالدو  كري�ستيانو 
نف�س اأرقامه اخلرافية يف التهديف 
القول  ميكن  ل  لكن  مدريد،  ريــال  مع 
موا�سم  يعي�س  الربتغايل  الأ�سطورة  اإن 
ال�سباك،  هز  م�ستوى  على  �سيئة 
القيا�سية  الأرقام  يحطم  بل 

يف اإيطاليا.
فيورنتينا  مواجهة  وعند 
الــــدوري  يف  ـــــد  الأح يــــوم 
رونالدو  �سيكون  اليطايل، 
جديد،  رقم  مع  موعد  على 
ي�سجل  اأن  املــتــوقــع  مــن  اإذ 
يف  لالأهداف  متو�سط  اأف�سل 

الكالت�سيو خالل 60 �سنة.
يف  هدفا   48 رونالدو  و�سجل 
69 مباراة مع يوفنتو�س مبعدل 
وبح�سب  مــبــاراة،  كل  هــدف   0.69
الربتغالية،  بــول(  )اأي  �سحيفة 
مل يحقق اأي لعب نف�س املعدل يف 
الأ�سطورة  با�ستثناء  عقود   6 اآخر 
عمر �سيفوري، وهو خام�س اأف�سل 

هداف يف تاريخ يوفنتو�س.
ــايل  ــغ ــربت ــم ال ــج ــن ويـــحـــتـــاج ال
ت�سجيل  اإىل  رونالدو  كري�ستيانو 
يف  فيورنتينا  فريق  اأمام  هدفني 
الأحــد،  يــوم  يوفنتو�س،  ملعب 
�سيفوري  الالعب  اإجنــاز  ملعادلة 
نف�س  يف  هدفًا   50 �سجل  ــذي  ال

عدد مباريات رونالدو تقريبًا.
الأول/ديــ�ــســمــرب  ــون  ــان ك �سهر  ومــنــذ 
 14 رونالدو  كري�ستيانو  �سجل  املا�سي، 
11 مباراة لعبها، ومل يغب عن  هدفًا يف 
زيارة ال�سباك يف هذه الفرتة با�ستثناء 
فريق  اأمــام  "ال�سوبر"  مواجهة  هزمية 

لت�سيو.
و�سجل رونالدو 20 هدفا هذا املو�سم، منها 
املركز  ويحتل  الإيطايل،  الدوري  يف   17
املهاجم  بعد  الهدافني  ترتيب  يف  الثاين 
لت�سيو  جنم  اإميوبيلي،  الإيطايل ت�سريو 

�ساحب 23 هدفًا.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية: غرداية

املقاطعة االدارية باملنيعة
دائرة: املن�صورة

بلدية حا�صي لفحل
الرقم: 01 /2020

 و�صل اإ�صهار خا�ض بتاأ�صي�ض جمعية حملية
امل�صماة : جمعية فالحية املحيط الزميلة حا�صي لفحل.

املودعة بتاريخ : 2019/02/25 .
رئي�ض اجلمعية : م�صباح مو�صى / بلخري.
املولود بتاريخ : 1968/02/21 املنيعة

الكائن مقرها : مبنزل ال�صيد : قرادي م�صطفي/ال�صيخ حي 
�صاحة ال�صهداء حا�صي لفحل.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

المقاطعة االدارية بعين صالح
دائرة اينغر
بلدية اينغر

رقم التعريف الجبائي : 098411035099811

* إعالن عن منح مؤقت *
             تطبيقا ألحكام المادة 65 - 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 
و تفويضات المرفق العام. تعلن بلدية اينغر عن نتائج طلب عروض وطنية مفتوحة رقم: 2019/16 )02( المتعلقة ب: إعادة االعتبار للمساجد 

باينغر )12 حصة ( لقد أسفرت طلب عروض وطنية مفتوحة بعد تقييم وتحليل العروض عن المنح المؤقت كما يلي:

آجال النقطةعنوان المشروعاسم العارضالرقم
االنجاز

المالحظةالمبلغ بكل الرسوم

حصة رقم 01 : المسجد العتيق الشويطر غير مجدية 01

مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله باحمو 02
اسماعيل ص ب 692 قطع الواد تمنراست

 رقم التعريف الجبائي:
197911080044336

حصة رقم 02 : مسجد 
على بن ابي طالب السبخة

5080
ايام

اقل8,007,784.70 دج
 عرض

مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله داود03
محمد وسط المدينة تمنراست رقم التعريف الجبائي: 

198911080038626

حصة رقم 03 : مسجد 
الرحمة بحي الزاوية

2380
يوم

اقل2.107,889.60 دج
 عرض

مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله النوني 04
محمد قصبة بالل اولف ادرار رقم التعريف الجبائي: 

197501120000162

حصة رقم 04: مسجد 
الفرقان حي السبخة

43.4490
يوم

اقل6.171.431.63 دج 
 عرض

مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله ايبك  اق 05
الساهلي محمد اينغر تمنراست رقم التعريف الجبائي: 

199211080064041

حصة رقم 05 : المسجد 
األخضر وسط المدينة

49.4490
يوم

اقل4.969.559.00 دج
 عرض

مؤسسة اشغال البناء في مخلف مراحله باقالب عبد 06
الرحمان زاوية حينون أولف والية أدرار رقم التعريف 

الجبائي: 198001120031844

حصة رقم 06 : اتمام 
ترميم مسجد عقبة بن 

نافع بحي أقبور

36.5040
يوم

اقل1.950.838.90 دج
 عرض

حصة رقم 07 : مسجد أبو بكر الصديق بحي الشويطر غير مجدية 07

مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله باحمو 08
عبد السالم انكوف تمنراست رقم التعريف الجبائي: 

 197711030011744

حصة رقم 08 : مسجد 
الكوثر بحي مليانة

36.7080
يوم

اقل8.195.165.86 دج
 عرض

حصة رقم 09 :  مسجد تورفين غير مجدية09

مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله لهشمي 10
اسمعيل حي 46 مسكن رقم الباب 07 ادرار

 رقم التعريف الجبائي: 198101130052445

حصة رقم 10 : مسجد 
االمير عبد القادر تورفين

4080
يوم

اقل 7,474.504.24 دج
 عرض

مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله رقاني11
عبد هللا ص ب 71 وسط المدينة تمنراست

رقم التعريف الجبائي: 198911010157823

حصة رقم 11: مسجد 
القصر الجديد

40.7085
يوم

7.948.414 .60
دج

اقل
 عرض

مؤسسة اشغال البناء كل هياكل الدولة نجاري12
عبد الكريم القصر الجديد اينغر والية تمنراست 
رقم التعريف الجبائي: 198111030001456

حصة رقم 12 : اتمام 
ترميم مسجد السنة القصر 

الجديد 

35.5488
يوم

12.359.157.34
دج

اقل
 عرض

        يمنح المتعهدين اجل 10 أيام في حالة احتجاج لتقديم طعونهم وذالك ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم 
الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 09/16/ 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. المتعهدين اآلخرين الراغبون 
في االطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية مدعوون إلى االتصال ببلدية اينغر في أجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من 

اليوم األول لنشر اإلعالن عن المنح المؤقت طبقا ألحكام المادة المذكورة اعاله )المادة 82 المطة الرابعة (.

  ANEP Nْ 2030000140      التحرير 2020/02/02 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

المقاطعة اإلدارية تقرت
دائرة المقارين
بلدية المقارين

رقم التعريف الجبائي:17 50584 3019 0984

إعالن عن المنح المؤقت للصفقة
           طبقا للمادة 65 فقرة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام . وتبعا لطلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم : 2019/09 المعلن عنه 

بجريدة Horizons بتاريخ 2019/12/02 وجريدة التحرير بتاريخ 2019/12/07 والمتعلق بـ :
* تموين المطاعم المدرسية بمواد التغذية في حصص لسنة 2020

- الحصة رقم 01 : المواد الغذائية العامة والخبز
- الحصة رقم 02 : الخضر والفواكه

- الحصة رقم 03 : اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض
- الحصة رقم 04 : الحليب ومشتقاته

- بناء على محضر لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض )حصة فتح األظرفة( المؤرخ في 2019/12/16 .
- بناء على محضر لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض )حصة تقييم العروض المؤرخ في 2019/12/31 .

فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المقارين يعلن لكافة المتعهدين في طلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات 
دنيا عن المنح المؤقت للصفقة إلى الممونين المبينين في الجدول التالي حسب الحصص :

مدة المبلغ )دج(المقر االجتماعياسم الممونالحصة
التموين

النقطة المحصل 
عليها

المالحظة

 الحصة رقم 01 
: المواد الغذائية 

العامة والخبز

مؤسسة لبسيس كاترينغ
- لبسيس نور الدين -

 التعريف الجبائي:
198530160011638

محل رقم 02 حي 
سيدي عامر -

تماسين۔
سنة5.934.395.00

2020
50.00

اقل
 عرض

 الحصة رقم 
02 : الخضر 

والفواكه

مؤسسة لبسيس كاترينغ
- لبسيس نور الدين -

 التعريف الجبائي:
198530160011638

محل رقم 02 حي 
سيدي عامر
 - تماسين -

سنة5.844.515.00
2020

45.00
اقل

 عرض

 الحصة رقم 03 
: اللحوم الحمراء 

والبيضاء 
والبيض

آمن عبد المطلب للتجارة 
بالتجزئة للحوم الدواجن  والبيض 
ولحوم القصابة واللحوم الطازجة 

والمجمدة 
 التعريف الجبائي: 

398630160003339

محل رقم 01
حي تمالحت

تماسين
5,803.450,00

سنة
2020

50.00
اقل

 عرض

 الحصة رقم 
04 : الحليب 

ومشتقاته

تجارة بالتجزئة للتغذية
العامة - آمن عبد المطلب -

 التعريف الجبائي: 
398630160003339

محل رقم 01
حي تمالحت

تماسين
3.940.884.00

سنة
202050.00

اقل
 عرض

            طبقا للمادة 82 من المرسوم المشار إليه أعاله فإنه يمكن للمتعهدين المحتجين على هذا اإلختيار في إطار طلب العروض             
الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا ، تقديم طعن لدى لجنة البلدية للصفقات العمومية في أجل أقصاه عشرة )10( أيام إبتداء 
من تاريخ نشر اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة ، وفي حالة تزامن اليوم العاشر مع يوم راحة قانونية فإن مدة تقديم الطعون 
تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي ، كما يمكن لهم اإلتصال ببلدية المقارين لإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم في أجل 

أقصاه ثالثة )03( أيام إبتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

  ANEP Nْ 2030000161      التحرير 2020/02/02 

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

مديرية التنظيم و ال�صوؤون العامة
م�صلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 2020/01
و�صل اإ�صهار خا�ض بتجديد جمعية حملية

امل�صماة: جمعية الربوة اخل�صراء - بلدية غرداية املودعة بتاريخ 
القادر  عبد  حيلة  بن  ال�صيد:  اجلمعية  رئي�ض   2019/07/02
م�صكن  مقرها:  الكائن  غرداية  بـ:   1967 خالل  بتاريخ:  املولود 

ال�صيد بن �صاحة بوزيد حي بن ا�صماره- بلدية غرداية
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نادي    ، اليوم  ع�سية  �سيكون 
بلدية تقرت ، اأمام خيار واحد 
بنتيجة  العودة  حماولة  وهــو 
اإىل  �سفريته   ــن  م اإيــجــابــيــة 
الإحتاد  ومواجهته  دوالة  بني 
الثالثة  اجلولة  اإطار  يف  املحلي 
بطولة  من  العودة  مرحلة  من 
بعد   ، هــــواة  الــثــاين  الــقــ�ــســم 
النتيجتني الإيجابيتني  اللتني 
مرحلة  الفريق  بهما  اأفتتح 
انت�ساره  يف  واملتمثلة   ، العودة 
بــومــردا�ــس  �سباب  رائـــد  على 
ناهيك   ، الأخ�سرية  واإحتـــاد 
مناف�س  اأمــام  �سيلعب   اأنه  على 
مــهــمــوم بــاملــ�ــســاكــل الــكــثــرية 
ترتيب  يتذيل  جعلته  التي 
، وهــو  الــو�ــســطــى  املــجــمــوعــة 
العامل الذي �سيزيد من اإ�سرار 
نتيجة  لت�سجيل  الــالعــبــني 
التوايل  عــن  ثالثة  اإيجابية 

ترقية   ــون  ــب ــالع ال اأراد  اإذا 
مرتبتهم اأكر يف �سلم الرتتيب 

العام للبطولة . 

بوقره حذر من 
استصغار المنافس 

اأن  ـــا  ومب  ، ذاتــــه  الــ�ــســيــاق  يف 
�سعبة  ــرتة  ف يعي�س  اخل�سم 
نتائج  ي�سجل  جعلته  الــتــي 
عك�سية ويتقهقر للوراء يف �سلم 
الأخــرية  للمرتبة  الرتتيب 
يف  الوقوع  ولتفادي   ، ومبفرده 
املناف�س  وا�ست�سغار  الغرور  فخ 
عبد  بوقره  املدرب  كرر  فقد   ،
احلق حتذير ال�سديدة لعبيه 
كما طلبهم اأخذ الأمور بجدية 
يتمكن  حتى  �سبق  ممــا  اأكــرب 
النتائج  موا�سله  من  الفريق 

الإيجابية يف البطولة .

ورقة الهجوم سالح 
بوقره في لقاء بني 

دوالة 

ــف  املـــــدرب بـــوقـــره على  ــث ك
احل�س�س  يف  الهجومي  العمل  
ــافــهــا  الإ�ـــســـافـــيـــة الـــتـــي اأ�ــس
للقاء  التح�سريي  للربنامج 
بعد   ، اجلـــديـــد  دوالـــــة  بــنــي 
تاأجيل لقاء اجلولة اإىل اأم�سية 
الــيــوم الأحـــد ، ممــا يــوؤكــد اأن 
عن  يراهن  التدريبات  ثنائي 
اأنها  يراها  التي  الهجوم  ورقة 
�سيمكن  الذي  الوحيد  ال�سبيل 
بنتيجة  الــعــودة  مــن  الفريق 
اإيجابية يفتح بها ال�سهية اأكر 
يف  الإيجابي  احل�ساد  ملوا�سلة 

البطولة .

طامة :" وضعيتنا ال 
تسمح بمواصلة نزيف 

النقاط "

ــة حممد   ــام الــالعــب ط ثــمــن 
اأثناء   بذلت  التي  املجهودات 
جولة  للقاء  فريقه  حت�سريا 
دوالة  بني  اإحتاد  اأمام  الأ�سبوع 
واعــي  اجلــمــيــع  اأن  ،مــ�ــســيــفــا 
يف  اإل  يفكر  ول  بامل�سوؤولية 
من  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة 
نوعه  من  الأول  التنقل  هــذا 
البطولة  من  الثاين  الن�سف  يف 
نحن  �ــســراحــة    ": ــال  ق كما   ،
جّدا  مرتفعة  معنوياتنا  الآن 
وهدفنا  الآن  ال�سماء  يف  بــل 
العودة  على  العمل  وهو  وا�سح 
هــذا  ــن  م اإيــجــابــيــة  بنتيجة 
و�سفريتنا   الــطــويــل  التنقل 
اأن  �سحيح   ، دوالـــة  بني  اإىل 
ما�سة  ــة  ــاج ح يف  مــنــافــ�ــســنــا 
ــاط ويـــريـــد اخلــــروج   ــق ــن ــل ل
ومغادرة املراتب الأخرية وكذا 
يتواجد  الــذي  املظلم  النفق 
يف  الكبري   الرتاجع  بعد  فيه 
للبطولة  العام  الرتتيب  �سلم 
�ساأننا  من  يقلل  ل  هــذا  لكن   ،
ال�سك  نــفــق  يف  يــدخــلــنــا  ول 
حول عدم القدرة على العودة 
اأن  خ�سو�سا  اإيجابية  بنتيجة 
للبقاء  ــّدا  ج �سديدة  الرغبة 
الإيجابية  النتائج  م�سار  على 

حتى اآخر جولة منها ".
اأحمد اأمني

رئي�س  مــــالل،  �ــســريــف  قـــدم 
القبائل،  �سبيبة  اإدارة  جمل�س 
ب�سبب  للجماهري  اعـــتـــذارا 
عا�سها  التي  ال�سلبية  الأحــداث 
املا�سية،  ــرتة  ــف ال يف  ــادي  ــن ال
الفريق  خروج  اإىل  اأدت  والتي 
بــدوري  املــجــمــوعــات  دور  مــن 

اأبطال اأفريقيا.
عرب  بـــيـــان  يف  ــــالل  م وقـــــال 
على  للنادي  الر�سمي  احل�ساب 
كان  "دائما  "في�سبوك":  موقع 
لدي  ما  اأق�سى  بــذل  هو  هــديف 

النادي  تطوير  يف  للم�ساهمة 
هذا  لكن  م�ساحله،  وحماية 
من  كــثــري  يف  دفــعــنــي  الأمـــــر 
ل  معارك  خو�س  اإىل  الأحيان 
ب�سبب  بالريا�سة،  لها  عالقة 
امل�سالح  واأ�ــســحــاب  ــالء  ــدخ ال

ال�سخ�سية".
املنتمني  لكل  "اأعتذر  واأ�ساف: 
ــي يف  ــن ــــدر م ــا ب ــم لـــلـــنـــادي ع
اأ�سعر  كنت  فقد  م�سى،  وقــت 
ب�سبب  ــرية  ــب ك اأمــــل  بخيبة 
طالتني،  ــي  ــت ال النـــتـــقـــادات 

الأوفياء  الأن�سار  من  واأمتنى 
هوؤلء  ملحاولت  الت�سدي  مثلي 
ا�ستقرار  لزعزعة  الأ�سخا�س 

النادي".
الأخطاء  اأن  "�سحيح  وتــابــع: 
حري�س  ــي  ــن اأن رغـــم  حــدثــت 
ب�سمريي  القرارات  اتخاذ  على 
لأجل م�سلحة النادي، لكنها يف 
�سدي  ت�ستخدم  كانت  الغالب 
م�ستمر  حت�سن  يف  اأنــنــا  رغــم 

مقارنة باملوا�سم املا�سية".
غــ�ــســب  "اأتفهم  ــــم:  ــــت وخ

اأملك  اجلماهري و�ساأقدم كل ما 
ــرة  ــعــادهــا، وم ــن جــهــود لإ�ــس م
اأخرى اأدعوها للتنقل بقوة اإىل 
من  الرتجي،  ــام  اأم غــدا  امللعب 

اأجل تاأكيد احتادنا املقد�س".

ب�سغارها  الريا�سية  العائلة 
تعظميت  مدينة  يف  وكبارها 
ولزالت  كانت  اجللفة  بولية 
و�ستبقى اإىل اإ�سعار اآخر تتخبط 
يف اأزمة مادية ومعنوية فظيعة 
تدهور  يف  الرئي�سي  وال�سبب   ،
التعظميتي  الريا�سي  اأو�ــســاع 
طرف  من  الكلي  التهمي�س  هو 
التي   ، امل�سوؤولة  اجلهات  بع�س 
نــداءات  اأمــام  �ساكنا  حترك  مل 
ــني  ــس ــار� ــم ـــات امل ـــاج ـــج ـــت واح
املغبونني ، بل هناك من هوؤلء 
مبوؤازرة  الدولة  كلفتهم  الذين 
كل  يف  ومــتــابــعــتــه  ــاب  ــب ــس ــ� ال
�سّخر  من   ، والأحــوال  الظروف 
من  ونــفــوذه  طاقاته  خمتلف 
املبدعني  م�سرية  حتطيم  اأجل 
اأو  الفردي  امل�ستوى  على  �سواء 
يف  برهنوا  الذين   ، اجلماعي 
قدراتهم  عن  منا�سبات  عــدة 

املتميز  ــم  ــه ــوب ــل ــس واأ� الـــفـــذة 
لها  لي�س  الــتــي  وطموحاتهم 
التنديدات  جتد  ومل   ، حــدود 
التي توّجه بها ريا�سيو مدينة 
ول  نفعا  والأ�ـــســـالـــة   ــرم  ــك ال
، فــحــا�ــســرهــم مـــازال  ــدة  ــائ ف
مل�سناه  ــا  م وهـــذا  ــه  ــال ح عــلــى 
نادي  رئي�س  مع  حديثنا  خالل 

الدين  فتح   " تعظميت  �سباب 
ــذي اأّكـــد اأن  بــن بــولربــاح " ال
معظم م�ساكل الريا�سة املحلية 
الإق�ساء  �سيا�سة  عــن  نــاجتــة 
بع�س  ميار�سها  التي  والتجاهل 
فتحت  والـــتـــي   ، املــنــتــخــبــني 
واحلــرية  للقلق  وا�سعا  املجال 
ال�سباين  الو�سط  يف  والت�ساوؤم 

الريا�سة  هـــواة  يجد  حيث   ،
�سعوبة كبرية يف ممار�ستها يف 
غياب  يف   ، ومالئم  �سليم  اإطــار 
وامل�ستلزمات  الو�سائل  اأب�سط 
بال�ستدانة  اإل  تتوفر  ل  التي 
اإىل  بالإ�سافة   ! الت�سول   اأو 
املتواجدة  الكثرية  النقائ�س 
 ، البلدي  امللعب  م�ستوى  على 
عملية  وطالت  تــاأخــرت  الــذي 
بها  ـــــدت  وع الـــتـــي  تــهــيــئــتــه 
وقت  منذ  الو�سية  ال�سلطات 
الـــذي  ـــــر  طــويــل ، وهــــو الأم
واأمـــام   ، اجلميع  لــه  ا�ستغرب 
هذا الواقع املاأ�ساوي يظل اأبناء 
الهيئات  ينا�سدون   تعظميت 
الــقــرارات  �ساحبة  الــولئــيــة  
والأوامر ، لإخراجهم من حياة 
التي  والياأ�س  والعزلة  احلرمان 

مل يتحملوا ثقلها وق�ساوتها.
عمر ذيب 

نادي تقرت 

تقرت جاهزة للعودة بنتيجة اإيجابية من بني دوالة 

مالل يعتذر الأن�صار �صبيبة القبائل

�صباب تعظميت

الريا�صيون يف اأزمة فظيعة .. واملُنقذ قد يكون الوايل اجلديد !

اأن  فتحي  عبيد  املـــدرب  �سرح 
اللتني  امل�سجلتني  النتيجتني 
العودة  مرحلة  الفريق  بهما  بداأ 
عمالقة  خــطــوة  البطولة  مــن 
احلـــدود   ــد  ــع اأب اإىل  وم�سجعة 
ــة تــ�ــســجــيــل الــنــتــائــج  ــل ــس ــوا� مل
اللقاءات  يف  �سواء   ، الإيجابية 
داخــل  الفريق  �سيجريها  التي 
حتدث  كما   ، خارجها  اأو  الديار 
بعدما   ، الفريق  م�ستقبل  على 
اأ�ــســتــهــل حــديــثــه عــلــى الــفــوز 
اجلديد على اإحتاد عني البي�ساء 
يف   ": قائال   ، نظيفة  بثالثية 
بعدما  ــّدا  ج �سعيد  ــا  اأن البداية 
بذلك  ونعني  الالعبون  طبق 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  عنا�سر 
مباراتنا  اأطوار  طيلة  التعليمات 
اأمام اإحتاد عني البي�ساء  ومتكنوا 
واأهدافهم  طموحهم  جت�سيد  من 
لقاء  بنقاط  الفوز  يف  املتمثلة 
بنتيجة  و  ــد  ــدي اجل مناف�سنا 
ثالثية  يف  متثلت  ــّدا  ج رائــعــة 
كما   ، املناف�س  �سباك  يف  نظيفة 
اأن املردود خ�سو�سا على م�ستوى 
الــهــجــوم  اأي  الأمــــامــــي  اخلــــط 
باملباريات  مقارنة  كثريا  حت�سن 
ــي لــعــبــنــاهــا يف  ــت ــالــفــة  ال ــ�ــس ال

بل  يوحي  موؤ�سر  وهو   ، البطولة 
اأن تكون اللقاءات القادمة  يوؤكد 
مباريات  مــن  �سبق  ممــا  اأف�سل 
�سيخل�سنا  كما    ، اأي�سا  ملعوبه 
عقدتنا  مـــن  اجلـــديـــد  الـــفـــوز 
الــقــادمــة  املــنــا�ــســبــات  اأكــــر يف 
ــا يف حــاجــة مــا�ــســة جــدا  ــن ، لأن
للر�سيد  اأخــرى  نقاط  لإ�سافة 
�سنجريها  الــتــي  ــاءات  ــق ــل ال يف 
ــــه حــتــى  ــــارج مبـــيـــدانـــنـــا وخ
الرتتيب  �سلم  يف  اأكــر  نقرتب 
وفرق  املقدمة  كوكبة  خ�سو�سا 
يف  و�ــســعــيــتــنــا  لأن  الــطــلــيــعــة 
ل  الآن  اأ�سبحت  الرتتيب  �سلم 
النزيف  مبوا�سلة  ــدا  اأب ت�سمح 
البطولة  يف  النقاط  وت�سييع 
القادمة  اللقاءات  �سنلعب  وعليه 
مبثابة  اجلـــديـــدة  ــات  ــه ــواج امل
مباراة  ون�سايرها  كاأ�س  مباريات 
قدر  اأكــرب  جنمع  حتى  مبباراة 
ح�سيلتنا  بها  نرفع  النقاط  من 
نكون  وبــالــتــايل  اأكــر  احلالية 
التي  الفرق  بني  من  الأخــري  يف 
الثاين  الوطني  الق�سم  �ستمثل 

املو�سم القادم باإذن اهلل  ".
اأحمد اأمني

نادي  به  عاد  الــذي  الفوز  جعل 
من  الوادي  بالبيا�سة  القدم  كرة 
اأم الطيور والفوز امل�سجل  بلدية 
اإفتكاك  من   ، املحلي  النادي  على 
الأخري،  هذا  من  الريادة  مقعد 
 ، �سفر  مقابل  بهدف  الفوز  بعد 
يف مباراة كانت قوية جّدا ، وهي 
وحفزت  كافية  كــانــت  نتيجة 
جديد  فوز  اإ�سافة  على  ال�سبان 
اجلولة  مبنا�سبة   ، البطولة  يف 
ح�ساب  عــلــى  عــ�ــســر  احلـــاديـــة 
الفائز  قمار  بلدية  نادي  �سيفه 
بثالثية  البيا�سة  �سباب  عليه 
ــــد ، كــانــت  ـــدف واح مــقــابــل ه
بعدما  بالريادة  لالإنفراد  كافية 
ح�سيلتهم  البيا�سة  اأبناء  رفع 
نقطة  عدد27   اإىل  النقاط  من 
بقية  ــام  اإمت انتظار  يف   ، كاملة 
البطولة  من  الأخــرى  املباريات 
زوال ال�سبت ، وبالعودة للقاءات 
البيا�سة  نادي  اأن  جند  املتبقية 
العزف  ملوا�سلة  اأف�سل  رواق  يف 
ال�سعود  ورقـــة  معانقة  حتى 
 ، القادم  املو�سم  ال�سريف  للق�سم 

القادمة  املحطة  يف  يتنقل  حيث 
الإحتــــاد  ملــواجــهــة  ــني  ــون ك اإىل 
تندلة  اإىل  يتنقل  ثم   ، املحلي 
املحلي  الإحتــــاد  ـــام  اأم للتباري 
ع�سر  الثالثة  اجلــولــة  اإطـــار  يف 
البطولة  ويختم   ، البطولة  من 
داخل  الزوالية  اأبطال  مبواجهة 

الديار . 
اأحمد اأمني 

ت�صامن �صوف 

عبيد :" فوز عني البي�صاء فك 
العقدة ونطمح لنتائج اإيجابية 

  " اأخرى 

نادي البيا�صة لكرة القدم 

البيا�صة تقفز ملقعد الريادة 
وتت�صبث بال�صعود للق�صم ال�صريف 



14االحد 02 فيفري 2020 م الموافق لـ 08 جمادى الثانية 1441هـ
العدد
1916

اأ�صرى فل�صطينيون

املعتقلون القا�صرون يف "الدامون"

بقلم :  �صري  القدوة
-------------------------

�ل�رض�ئيلية  �حل��رب  تلك  ت�ستعر 
وتدمري  بن�سف  تنذر  باتت  �لتي 
وتدفع  �ل�سالم  لتحقيق  فر�س  �أي 
�ملنطقة �ىل �لدمار �حلتمي وتفر�س 
�سمن  �لر�س  على  جديدة  وقائع 
من  و�ل��ت��ي  �لح��ت��الل  معطيات 
عنها  �لقفز  �و  تخطيها  �ل�سعب 
�ل�سفر  مربع  �يل  �سنعود  وبذلك 
�ل�سعب  و�ن  �ل��ب��د�ي��ة  ون��ق��ط��ة 
با�ستغر�ب  يقف  �لفل�سطيني 
�لتي  �سديد �مام تلك �لت�رضيحات 
و�ملتعلقة  �لحتالل  ق��ادة  يطلقها 
�مليت  �لبحر  و�سمال  �لأغو�ر  ب�سم 
��سبحت  وبذلك  و�مل�ستوطنات 
باقتالعها  مهددة  �ل�سالم  عملية 
عليها  قامت  �لتي  �لأ�س�س  وتدمري 
يف  �ملنطقة  يدخل  �ل��ذي  �لأم���ر 
�ل�رض�ع  من  خطرة  جديدة  مرحلة 

وعدم �ل�ستقر�ر .
بها  يتعامل  �لتي  �ل�سرت�تيجية  �إن 
�لفل�سطيني  �لو�سع  مع  �لحتالل 
�ل�ستمر�ر  �يل  تهدف  حاليا  �لقائم 
يف �لتفريق بني قطاع غزة و�ل�سفة 
ت�سوية  �إىل  و�لتو�سل  �لغربية 
وحد�نية  و�رضب  ممكن  ثمن  باأقل 

ين�سجم  وما  �لفل�سطيني  �لتمثيل 
مع �أهد�ف �لحتالل بعدم قيام دولة 
فل�سطينية م�ستقلة وحماية �جلبهة 
لدى  �لمنية  و�ملنظومة  �لد�خلية 

�لحتالل .
غري  خطو�ت  يتخذ  �لحتالل  �ن 
�ملجتمع  ويدرك  يقر  بينما  �رضعية 
�رضعية  ب��ع��دم  ج��ي��د�  �ل����دويل 
�مل�ستوطنات و�رضورة �لعمل على 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  تعزيز �سمود 
و�أن  م�سريه  وتقرير  �ر�سه  على 
�مل�سري  تقرير  يف  فل�سطني  حق 
ميكن  ول  للتفاو�س  خا�سعًا  لي�س 
�حلقوق  هذه  ينتزع  �ن  كان  �أي من 
�و �مل�س فيها عرب �جر�ء�ت �حتاللية 
جديدة و�إن ربط �لعرت�ف بالدولة 
�لر��سي  و�رضقة  �لفل�سطينية 
��ستئناف  وتقييد  �لفل�سطينية 
عملية �ل�سالم و��ستمر�ر �ل�سيطرة 
من  �لح��د�ث  مبجريات  و�لتحكم 
�خلا�سة  ومل�سلحته  �لحتالل   قبل 
وتقدير�ت خمابر�ته فهذ� �ل�سلوب 
ل ميكن �ن ينال من �سمود �ل�سعب 
�لتاريخية  وحقوقه  �لفل�سطيني 
�مل�ساومة  �و  للت�رضف  قابلة  �لغري 
عمدت  ��سيلة  حقوق  فهي  بها 
باأحرف من  �ل�سهد�ء وكتبت  بدماء 

و�لتي  لالأجيال  لتكون نرب��سا  نور 
حقوقنا  حماية  على  ق���ادرة  ه��ي 
هويتنا  على  و�حلفاظ  �لتاريخية 

�لفل�سطينية �ل�سيلة .
�مل�سوؤولية  يتحمل  �لحتالل  �ن 
�ل��ك��ام��ل��ة وج��م��ي��ع �لط����ر�ف 
�مل�سوؤولة  هي  كافة  �لإ�رض�ئيلية 
يتم ممار�سته  ما  ب�سكل مبا�رض عن 
�سامل  ع��دو�ن  من  �لر���س  علي 
وحملة  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �سد 
و�لتي  �لت�رضيحات  تلك  �ط��الق 
جممل  على  توؤثر  تد�عياتها  باتت  
�لإ�رض�ئيلية  �لفل�سطينية  �لعالقات 
فيها  مبا  �ي�سا  �لعربية  و�لعالقات 
و�للتز�مات  �ملوقعة  �لتفاقيات 
حيث  �لطر�ف  جميع  بني  �ملتبادلة 
مهددة  �لتفاقيات  هذه  ��سبحت 

بالتدمري �ل�سامل .
�لفر�سة  �لدويل  �ملجتمع  لدى  �إن 
لتعزيز �ل�رضعية �لدولية و�مل�ساهمة 
خالل  من  �ل�سالم  �سنع  يف  �جلادة 
باعتبار  فل�سطني  بدولة  �لعرت�ف 
و�لعمل  دولية  م�سوؤولية  ذل��ك 
�تخاذ  �جل  من  �لعاجل  و�لتحرك 
نحو  للتحرك  ملمو�سة  خطو�ت 
لعقد  و�لدعوة  ود�ئم  عادل  �سالم 
�لمم  �����رض�ف  حت��ت  دويل  م��وؤمت��ر 

�ملتحدة لو�سع حد للتفرد �لمريكي 
تهدد  �لتي  �لحتالل  ول�سيا�سة 
حما�سبة  و�رضورة  �ل�سالم  عملية 
�ملمنهجة  �نتهاكاته  على  �لحتالل 
�لأمم  وق���ر�ر�ت  �ل��دويل  للقانون 
�ملا�سية  �لعقود  مد�ر  على  �ملتحدة 
�ل��دويل  �ل�سمت  ��ستمر�ر  و�ن 
�إج���ر�ء�ت  �تخاذ  عن  و�لتقاع�س 
�يل  �ملنطقة  يرتك  �سوف  و��سحة 
�لقر�ر�ت  على  �لهيمنة  من  مزيد 
�لدويل  �ملجتمع  و�سيفقد  �لدولية 
�يل  �لنهاية  يف  و�سيوؤدي  �رضعيته 
�لمم  ملنظومة  قوية  �رضبة  توجيه 

�ملتحدة �لقانونية.
مطالب  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  �ن 
هذه  �سد  بحزم  �لوقوف  ب�رضورة 
�ملو�قف �لإ�رض�ئيلية �لتي من �ساأنها 
و�ل�سلم  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  تهديد 
هو  �لآن  �ملطلوب  و�أن  �لعاملي 
و�لدبلوما�سي  �ل�سيا�سي  �لتدخل 
�سالم  �حتمالت  على  للحفاظ 
�إنفاذ  نحو  و�لتحرك  ود�ئ��م  ع��ادل 
ملا  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حقوق 
�لأمن  حتقيق  يف  م�سلحة  من  له 
وحماية  منطقتنا  يف  و�ل�ستقر�ر 
�لأمم  مليثاق  �لأ�سا�سية  �لركائز 

�ملتحدة و�لقانون �لدويل .

�صم ال�صفة يهدد ال�صلم واال�صتقرار يف املنطقة

�أّك�����دت ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون �لأ�����رضى 
و�ملحررين، باأن �إد�رة �سجون �لحتالل 
�ملعتقلني  على  تفر�س  �لإ�رض�ئيلي 
عن  ع��زًل  "�لد�مون"  يف  �لقا�رضين 
حميطهم �لّد�خلي وعن �لعامل �خلارجي، 
�إىل جانب �لّنهج �لعقابي �لذي متار�سه 
�سجن  من  نقلهم  منذ  يوميًا،  بحّقهم 
�أ�سبوعني.  من  �أك��ر  قبل  "عوفر" 
حماميتها  زيارة  عقب  �لهيئة،  وبّينت 
�لقا�رضين من �لقد�س  ملمّثل �ملعتقلني 
ق�سم  و�لقابع يف  عّباد،  �لأ�سري حممد 
منف�سل عن معتقلي �ل�سّفة �لغربية، 
ح�سن  مهدي  �لقا�رضين  و�ملعتقلني 
�سالح �لدين )17 عامًا(، و�أحمد حممد 
حزما  بلدة  من  عامًا(،   17( �خلطيب 
ق�سم  يف  و�لقابعني  �لقد�س،  ق�ساء 
ت�سمح  مل  �ل�ّسجن  �إد�رة  �أن  فة؛  �ل�سّ
بزيارة  بزيارة  �لأ�رضى  ممثلي  لأّي من 
ع�رضة  من  �أكر  منذ  �لقا�رضين  ق�سم 
يف  لالأ�رضى  ت�سمح  ل  �أنها  كما  �أّيام، 
و�لّتو��سل،  بالختالط  �لو�حد  �لق�سم 
غرفة  يف  �أ�رضى  خم�سة  كل  تعزل  �إذ 
لال�ستحمام  وت��خ��رج��ه��م  و�ح����دة، 
ح��د�،  على  جمموعة  ك��ل  و�ل��ف��ورة 
مع  �لّتو��سل  عنهم  متنع  و�أنها  كما 
باحلرمان  وعاقبتهم  �خلارجي،  �لعامل 
�سهرين  بني  ملدد  �لعائلة  زي��ارة  من 
تو��سلهم  ويقت�رض  �سهور،  و�أربعة 
زي��ارة  على  �خل��ارج��ي  �ل��ع��امل  م��ع 
على  ع��الوة  �لأ���رضى،  هيئة  حمامي 
�ليومية  �نتهاجها �سيا�سة �لقتحامات 
وتفتي�سهم  �ملعتقلني  لغرف  و�ملتكّررة 
و�إث��ارة  ب،  بال�رضّ عليهم  و�لعتد�ء 
�خلوف و�لرعب بينهم. ونقلت حمامية 
�لذي  �لق�سم  �أن  �ملعتقلني،  عن  �لهيئة 
يعي�سون فيه ل ي�سلح للحياة �لآدمية، 
�لأر���س،  حتت  قبو  عن  عبارة  وه��و 
و�لهو�ء،  �ل�سم�س  �أ�سعة  تدخله  ول 
ور�ئحة  و�لفئر�ن،  باحل�رض�ت  ومليء 
�لأغطية  وينق�سه  خانقة،  �لّرطوبة 
و�لفر��س، وما ت�سّمى ب�ساحة "�لفورة" 

�لغرف،  بني  �سّيق  ممر  عن  عبارة  هي 
لهم  �ل�ّسماح  يتّم  عندما  �أّنه  م�سيفني 
يقومون  �ل�سّجانني  فاإن  بال�ستحمام 
باّدعاء  باملفتاح  عليهم  �لباب  باإغالق 
فيما  عليهم،  �خلطر  ي�سّكلون  �أنهم 
بال  )�ملرحا�س(  �حلّمام  �أن  �إىل  لفتو� 
با�ستخد�م  �ملعتقلون  فيقوم  بّو�بة، 
�إد�رة  باأن  و�أ�سافو�  لإغالقه.  فر��س 
�ل�ّسجن تقّدم لهم وجبات طعام �سيئة 
لتناولها كي  كّمًا ونوعًا، وي�سطرون 
من  وحترمهم  �حلياة،  قيد  على  يبقو� 
يعّو�س  �لتي  "�لكنتينا"  م�سرتيات 
�أنف�سهم عن طعام  فيها عادة �لأ�رضى 
من  وحترمهم  كما  �ل�سيء،  �لإد�رة 
ورية كفر�ساة  �حلاجيات �ليومية �ل�رضّ
ومو�د  و�ل�سامبو  �لأ�سنان،  ومعجون 
و�لطبخ.  �لت�سخني  و�أجهزة  �لتنظيف، 
�أ�سيبو�  غالبيتهم  �أن  �ملعتقلون  و�أّكد 
نتيجة  �لربد  �أمر��س  ة  باأمر��س، خا�سّ
لظروف �ل�ّسجن �ل�سيئة، و�لعتد�ء�ت 
يعانون  و�أّنهم  كما  عليهم،  �ملتكّررة 
تقّدم  ول  �سعب،  نف�سي  و�سع  من 
لهم �إد�رة �ل�ّسجن �أي نوع من �لعالج. 
�إىل  �خلطيب  �أحمد  �ملعتقل  �أ�سار  فيما 
ل  �لقمع  وق��ّو�ت  �ل�ّسجن  �إد�رة  �أن 
�ليومية  �لع��ت��د�ء�ت  من  ت�ستثنيه 
رغم  �لقا�رضين،  بحّق  بها  تقوم  �لتي 
�عتقله  قد  كانت  �لحتالل  قّو�ت  �أن 
قد  وك��ان  ركبته،  يف  م�ساب  وه��و 
ملّدة  �لرملة"  �سجن  "عيادة  يف  قبع 
يز�ل  وما  �عتقاله،  بد�ية  يف  �سهرين 
يعاين من �آلم حاّدة يف ركبته، ويزد�د 
�لع��ت��د�ء�ت  م��ع  �سعوبة  و�سعه 
و�لربد  �ل�ّسيئة  و�لظروف  ب،  بال�رضّ
�إد�رة  �أن  �لهيئة  وبّينت  �ل�سديد. 
نّكلت  قد  كانت  "�لد�مون"  �سجن 
لنقلهم،  �لأول  �ليوم  منذ  بالقا�رضين 
�لأربعة  �لأّي���ام  يف  ذروتها  وكانت 
على  �لحتجاج  �إعالنهم  بعد  �لأوىل، 
�لظروف �ل�ّسيئة لل�ّسجن وعدم وجود 
كما  معهم  �لكبار  �لأ�رضى  من  ممثلني 

يف  �لقا�رضين  �أق�سام  يف  مّتبع  هو 
�لقا�رضين  وق�سم  و"جمدو"  "عوفر" 
�ملقد�سيني يف "�لد�مون"، فرّدت عليهم 
با�ستدعاء وحد�ت قمع �ل�ّسجون �لتي 
�ملعتقلني،  �لعزل على  فر�ست ظروف 
وقطعت �لتّيار �لكهربائي و�ملاء عنهم، 
وم�سرتيات  مالب�سهم  و���س��ادرت 
ومو�د  �ملعّلبة  �لأطعمة  من  "�لكنتينا" 
تقتحم  وكانت  �ل�ّسخ�سية،  �لّنظافة 
وتعتدي  ���س��اع��ة،  ك��ل  يف  غرفهم 
�لغاز،  ور�ّس  �ملربح  ب  بال�رضّ عليهم 
مكّبلني  وهم  �لأر���س  على  وتثّبتهم 
�ل�ستحمام،  من  وحترمهم  ل�ساعات، 
�لعزل  �إىل  �أ����رضى  �سبعة  ونقلت 
وبعد  �أخ��رى،  �سجون  يف  �لنفر�دي 
�لّطعام، قامت  �إعالنهم �لإ�رض�ب عن 
�سجني  من  �أ���رضى  ثالثة  باإح�سار 
لهم،  كممثلني  و"جمدو"  من  "عوفر" 
مع  باحلديث  لهم  �سمحت  �أنها  �إّل 
فقط  �ساعة  ملّدة  �لقا�رضين  �ملعتقلني 
و�أعادتهم �إىل �سجونهم ق�رض�ً، علمًا �أن 
نتيجة  �سّحية  بوعكة  �أ�سيب  �أحدهم 
للظروف �ملاأ�ساوية �لتي �ساهدها، فيما 
على  �لّتحري�س  �ل�ّسجن  �إد�رة  حتاول 
نفو�س  يف  وتبّث  �لثالثة،  �لأ���رضى 
�لقا�رضين باأنهم ل يرغبون بتمثيلهم، 
على  و�إج��ب��اره��م  لخرت�قهم  متهيد�ً 
�ملطالبة  وعدم  �لو�قع  بالأمر  �لقبول 

�لهيئة  وذكرت  عنهم.  ممثلني  بوجود 
قد  كانت  �لحتالل  �سجون  �إد�رة  �أن 
�سجن  من  قا�رض�ً  معتقاًل   )34( نقلت 
 13 بتاريخ  "�لد�مون"،  �إىل  "عوفر" 
دون  �جل��اري  يناير  �ل��ث��اين/  كانون 
�ل�ّسماح ملمثليهم مبر�فقتهم، و�سمحت 
وغطاء  مالب�سهم  با�سطحاب  لهم 
و�حد وخمّدة وغطاء فر��س لكل و�حد 
منهم، بالإ�سافة �إىل م�سرتيات غذ�ئية 
م�سادرتها  مّت  "�لكنتينا"  من  ب�سيطة 
لهم  �ل�ّسماح  ودون  "�لد�مون"،  يف 
ورية  �ل�رضّ �لأغ��ر����س  با�سطحاب 
�لأخرى و�لتي تكون يف غرف �لأ�رضى 
ي�سار  �لّطبخ.  و�أجهزة  �ملاء  ك�سّخانات 
�إىل �أن �سجن "�لد�مون" يحتوي على 
ق�سم  �لأمنيني،  لالأ�رضى  �أق�سام  ثالثة 
هوية  حملة  من  �لقا�رضين  للمعتقلني 
من  مّكونة  جلنة  ومتّثلهم  �لقد�س، 
�أربعة �أ�رضى كبار، وق�سم لالأ�سري�ت، 
بالإ�سافة �إىل �لق�سم �جلديد �لذي نقل 
فة  �ل�سّ من  قا�رضون  معتقلون  �إليه 
�لغربية، علمًا �أن �إد�رة �ل�ّسجن تف�سل 
لهم  ت�سمح  ول  �لثالثة  �لأق�سام  بني 
بقية  يتوّزع  يقبع  فيما  بالختالط، 
�سجني  على  �لقا�رضين  �ملعتقلني 
"عوفر" و"جمدو" ومتّثلهم جلان متثيلية 

�أمام �إد�رة �سجون �لحتالل.
 

عزل عن املحيط الداخلي واخلارجي وعقوبات يومية
اأخبار فل�صطني

اال�صري ب�صري عبداهلل 
كامل اخلطيب

�أن��ه��ى �لأ���س��ري 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ع��ب��د  "ب�سري 
�ل����ل����ه ك���ام���ل 
 53  " �خل��ط��ي��ب 
مدينة  م��ن  ع��ام 
بالد�خل  �لرملة 
دخل  �لفل�سطيني 
�ل�سابع  ع��ام��ه 
و�ل���ع�������رضي���ن 
����س���ج���ون  يف 
ب�سكل  �لحتالل، 

متو��سل.
وله  متزوج  عاما(   54( �خلطيب  �لأ�سري  �أن  �لأ�سقر  وبني 
وجميعهم   بنات،  وثالثة  �لذكور  من  �ثنني  �أبناء،  خم�سة 
تزوجو� و�أ�سبح لديهم عائالت ول يز�ل و�لدهم يق�سى 
موؤخر�  �سمح  �لحتالل  �أن  علما  �لق�سبان،  خلف  حكمه 
يف مار�س من �لعام 2015 لأحفاد �لأ�سري بزيارته وذلك 
بعد �أن تقدم بالتما�س للمحكمة �ملركزية حول �ملو�سوع 
حيث مينع �لحتالل �لأحفاد من �لزيارة بحجة �أنهم لي�سو� 

�أقارب من �لدرجة �لأوىل كالأب �أو �لأم �و �لأ�سقاء.
�لحتالل  �إن،  للدر��سات  فل�سطني  �أ�رضى  مركز  وقال 
وحكم   ،1/1/1988 بتاريخ  �لأ�سري"�خلطيب"  �عتقل 
حماكم  �تهمته  �أن  بعد  �حلياة  مدى  �ملوؤبد  بال�سجن  عليه 
�أ�سلحة  �لحتالل بالنتماء �إىل منظمة حمظورة، وحيازة 
بعمليات  و�لقيام  قانونية،  غري  بطريقة  ومتفجر�ت 

�ملحتلة وقتل �سهاينة. �لأر��سي  د�خل  فد�ئية 
�إىل  �لأ�سقر،  ريا�س  للمركز  �لإعالمي  �لناطق  و�أ�سار 
�ملدة  لطول  نظر�ً  �ل�سجون،  كافة  بني  تنقل  �لأ�سري  �أن 
ل�ستى  وتعر�س  �لحتالل،  �سجون  يف  ق�ساها  �لتي 
م�سلحة  �إد�رة  قبل  من  و�لنتهاكات  �مل�سايقات  �أنو�ع 
�سمن  ��سمه  �إدر�ج  �لحتالل  رف�س  وقد  �ل�سجون، 

�أنه يحمل هوية زرقاء. �سفقة وفاء �لأحر�ر بحجه 
ولدين  ولديه  متزوج  �خلطيب  �لأ�سري  �أن  �لأ�سقر  وبني 
وثالث بنات، وجميعهم  تزوجو� و�أ�سبح لديهم عائالت 

�لق�سبان. ول يز�ل و�لدهم يق�سى حكمه خلف 
�أ�رضى  من  قائمة  �سمن  �خلطيب  �لأ�سري  �أن  و�أو�سح 
14 �أ�سري�ً، جميعهم من عمد�ء �لأ�رضى يف  �لد�خل ت�سم 
�رض�ح  يطلق  �أن  �ملفرت�س  من  وكان  �لحتالل،  �سجون 
�لحتالل  �أطلق  �لتي  �لثالثة  �لدفعات  خالل  بع�سهم 

�ملفاو�سات. ��ستئناف  �سمن  �رض�حها 
�إىل  �رض�حهم  �إط��الق  �أخ��ر  �لحتالل  "لكن  و�أ���س��اف: 
�إط��الق  ع��دم  عن  ليتحدث  ع��اد  ثم  �لأخ���رية،  �لدفعة 
مو�طنني  هوؤلء  �أن  بحجه  �لد�خل  �أ�رضي  من  �أيًا  �رض�ح 
قبل  �أخرى  مرة  منازلهم  �ىل  يعود�  ولن  "�إ�رض�ئيليني"، 
�ل�سارع  �سخط  �ثاأر  �لأمر  وهذ�  �أحكامهم،  يق�سو�  �أن 
من  �أ�سيل  جزء  �لد�خل  �أ�رضى  يعترب  �لذي  �لفل�سطيني 

�لفل�سطيني. �ل�سعب 
كافة؛  �ل�سجون  بني  تنقل  �لأ�سري  �أن  �إىل  �لأ�سقر  و�أ�سار 
�لحتالل،  �سجون  يف  ق�ساها  �لتي  �ملدة  لطول  نظر� 
و�لنتهاكات  �مل�سايقات  �أنو�ع  ل�ستى  خاللها  وتعر�س 
�إدر�ج  �إد�رة م�سلحة �ل�سجون، وقد رف�س �لحتالل  من 
يحمل  �نه  بحجه  �لأح��ر�ر  وف��اء  �سفقة  �سمن  ��سمه 
�سمن  �رض�حه  �إطالق  �ملفرت�س  من  وكان  زرقاء،  هوية 
30 �أ�سري�ً، يف �سفقة �إحياء  �لدفعة �لر�بعة و�لتي ت�سمل 
�رض�حهم  �إط��الق  �أوق��ف  �لحتالل  �أن  �إل  �ملفاو�سات، 

. �سيا�سة  لأ�سباب 
�لد�خل  �أ���رضى  من  �أ�سري�ً   14 �سمن  �خلطيب،  ويعّد 
�لأ���رضى،  عمد�ء  قائمة  يف  �مل�سمولني  �لفل�سطيني 
�سجون  د�خل  عامًا   20 عن  يزيد  ما  �م�سو�  �لذين  وهم 
“كرمي يون�س” عميد �لأ�رضى  �لحتالل و�أقدمهم �لأ�سري 

. جميعهم 



قراءة / حممد علي
-----------------

�لتي  �لتاريخية،  �للحظة  و�سهدت 
بتوقيت   23:00 �ل�ساعة  يف  وقعت 
و�حتجاجات  �حتفالت  غرينت�س، 
للمناه�سني خلروج بريطانيا من �لحتاد 
�حتجاجية  وقفة  و�أقيمت  �لأوروبي. 
على �سوء �ل�سموع يف ��سكتلند�، �لتي 
�لأوروبي،  �لحتاد  يف  للبقاء  �سوتت 
ميد�ن  �خلروج يف  موؤيدو  �حتفل  بينما 
�لربملان و�سط لندن.  وقد �أحدث �جلدل 
حول مغادرة �لحتاد �لأوروبي �أو �لبقاء 
�لربيطاين،  �ملجتمع  يف  �نق�ساما  فيه 
بهذ�  لالحتفال  �لكثريون  خرج  �إذ 
�أمام  �لربيطانية  �لأعالم  حاملني  �ليوم 
�ل�سمت  يخيم  بينما  �لربملان،  �ساحة 
ودعا  �لبالد.   من  �ملناطق  بع�س  على 
رئي�س �لوزر�ء، بوري�س جون�سون، �إىل 
�لوحدة، و��سفا هذه �خلطوة باأنها ف�سل 
جديد يف تاريخ �لأمة.  و�سيكون تاأثري 
�خلروج حمدود� يف �لبد�ية، لأن �لعالقة 
لن  �لأوروبي  و�لحتاد  بريطانيا  بني 
تتغري كثري� يف �ملرحلة �لنتقالية �لتي 

�تفق عليها �لطرفان. 
�صاقة" "مفاو�صات 

�ساقة  مفاو�سات  مبا�رضة  و�ستبد�أ 
�لتي  �جلديدة،  �لعالقة  �رضوط  على 
نهاية  يف  تنتهي  �أن  جون�سون  ياأمل 
باتفاق  �لأول  كانون  دي�سمرب/  �سهر 
بيان  يف  جون�سون  وقال  �سامل.  
"يتفهم  �إنه  �لوزر�ء  رئا�سة  �أ�سدرته 
�سعور �ملتخوفني" من تاأثري �خلروج من 
�لأوروبي على حياتهم، موؤكد�  �لحتاد 
�أن مهمة �حلكومة هي "مل �سمل جميع 

�لربيطانيني و�مل�سي بهم قدما". 
ل  جديدة  مرحلة  فجر  "�إنه  و�أ�ساف: 
جناحك  حظوظ  تكون  �أن  فيها  نقبل 
فيها،  ن�ساأت  �لتي  باملنطقة  مرهونة 
�إنها �للحظة �لتي نبد�أ فيها بناء �لوحدة 

�لفر�س  �لأمل ونفتح  نزرع  و�مل�ساو�ة، 
ما  و�أعلن  بريطانيا".  مناطق  جميع  يف 
و�سفها باأنها مرحلة جديدة من �لتعاون 
�لودي بني بريطانيا و�لحتاد �لأوروبي. 

ما �لذي �سيحدث �لآن؟
�لربيطانيون  �ملو�طنون  �سيالحظ 
يعودو�  مل  �إذ  �لتغيري�ت،  بع�س 
�أغلب  �لأوروبي.   �لحتاد  مو�طنني يف 
�ستبقى  �لأوروبي  �لحتاد  قو�نني 
تنقل  حرية  فيها  مبا  �لبالد،  يف  �سارية 
كانون  دي�سمرب/   31 حتى  �لنا�س، 
�لنتقالية.   �لفرتة  تنتهي  عندما  �لأول، 
جتارة  �تفاق  �إىل  بريطانيا  ت�سعى 
�سبيه  �لأوروبي  �لحتاد  مع  د�ئم  حرة 
قادة  ولكن  كند�.   مع  �لحتاد  باتفاق 
�أنها  من  بريطانيا  حذرو�  �لحتاد  دول 
للتو�سل  �ساقة  مفاو�سات  �ستو�جه 
وقالت  �ملحددة.   �لآجال  يف  �تفاق  �إىل 
رئي�سة �ملفو�سية �لأوروبية، �أور�سول 
وبروك�سل  بريطانيا  �إن  ليان،  در  فان 
م�ساحلهما  �أجل  من  �ست�سارعان 
ونوهت  �لتجارية.   �ملفاو�سات  يف 
"�لذين �ساهمو�  باملو�طنني �لربيطانيني 
وتعزيزه"،  �لأوروبي  �لحتاد  بناء  يف 
قائلة �إن يوم خروج بريطانيا من �لحتاد 

كان يوما "موؤثر�". 
حلظات رمزية اأخرى:

من  �ملتحدة  �ململكة  علم  �أزيل 
يف  �لأوروبي  �لحتاد  موؤ�س�سات 
بروك�سل.  ويجتمع جمل�س �لوزر�ء يف 

�ساندرلند، �أول مدينة تعلن �لت�سويت 
�لحتاد  من  بريطانيا  خروج  ل�سالح 
عام  نتائج  �إعالن  مت  عندما  �لأوروبي، 
بقيمة  عملة  ��سد�ر  مت  كما   .  2016

50p لتخليد ذكرى �خلروج. 

اأخريا  بريك�صت ي�صل  قطار 
اإىل املحطة االأخرية

�لحتاد  من  ر�سميا  بريطانيا  وهكذ� 
ثالث  �خلروج  �أُرجئ  بعدما  �لأوروبي، 
ون�سف  �سنو�ت  ثالث  خالل  مر�ت 
و�سهدت  �ل�ساقة.  �ملفاو�سات  من 
�حتفالٍت  لندن  �لربيطانية  �لعا�سمة 
عمت �ل�سو�رع. و�علَن رئي�س �لوزر�ء 
�أن  جون�سون  بوري�س  �لربيطاين 
بريك�ست �سيكون بد�ية عهد جديد من 
�لأوروبي  �لحتاد  مع  �لودي  �لتعاون 
موؤكد� �أّن بالده �ستنجح بعد بريك�ست 

مهما كانت �لعقبات. 
�لحتاد  خارج  بريطانيا  ر�سمي  ب�سكل 
عنها  �أُعلن  تاريخية  حلظة  �لوروبي 
ب�سوت �ساعة بيغ بن �ل�سهرية؛ لتفتح 
بعد  جديدة  �سفحة  بذلك  بريطانيا 
ثالث �سنو�ت ون�سف من �ملفاو�سات 
�سبعة  �سفحة  وتطوي  �ل�ساّقة؛ 
بني  �ساخب  زو�ج  من  عاما  و�ربعني 
�لوزر�ء  لندن وبروك�سل. وقال رئي�س 

�لربيطاين بوري�س جون�سون:
بد�ية  بل  �لنهاية  لي�س  "بريك�ست 
�لوطنّية  م�سريتنا  من  جديد  ف�سل 

على  �لعقبات  تُكن  �أّيًا  �لكربى؛ 
نريد  �سننجح.  �أننا  �أعلم  �لطريق؛ 
من  جديد  عهد  بد�ية  هذه  تكون  �أن 
�لأوروبي  �لحّتاد  بني  �لوّدي  �لتعاون 
بوري�س  بالطاقة".  �ملفعمة  وبريطانيا 
وعد  �لذي  بريك�ست  بطل  جون�سون؛ 
على  ��سمه  �لتاريخ  �سيكتب  ووفى؛ 
�أجل  من  �حلملة  قيادة  يف  جنح  �أنه 
�لأوروبي  �لحتاد  من  بريطانيا  خروج 
ع�رض،  و�ستة  �لفني  عام  ��ستفتاء  يف 
يف  لكنه  للوزر�ء.  كرئي�س  ذلك  وبعد 
لالنق�سام  مثرية  �سخ�سية  ذ�ته  �لوقت 
مبظهر  �لظهور  حماولته  تفلح  ومل 
بلد ت�سّبب فيه  �ل�سخ�سية �جلامعة يف 
�أمام  عميق.  ب�رضخ  بريك�ست  ملف 
�لن�سيد  �لآلف  �ن�سد  �لربملان  مبنى 
من  بالدهم  بخروج  �حتفال  �لوطني 
معار�سو  جر  فيما  �لوروبي؛  �لحتاد 
ومن  �خلروج.  خيبة  ذيول  بريك�ست 
بباري�س،  مروًر�  برلني،  �إىل  بروك�سل 
�أ�سفهم.  عن  �لأوروبيون  �لقادة  عربَّ 
لوروبا؛  ظهرها  بريطانيا  �أد�رت 
وخ�رض بذلك �لحتاد �لأوروبي وللمرة 
و�ستني  و�ستة  �أع�سائه  �أحد  �لأوىل 
مليون مو�طن بريطاين وثاين �قت�ساد 

�إقليمي.
لن  �أّنه  �إل  �حلدث،  هذ�  تاريخّية  ورغم 
ملمو�سة  كبرية  تغيري�ت  نحو  َيقود 
�لنف�سال  يتّم  فلكي  �لفور.  على 
�ملّتحدة  �ململكة  �سُتو��سل  ب�سال�سة؛ 
تطبيق �لنظم �لأوروبية دون �مل�ساركة 
�لفرتة  طيلة  �لحّتاد  قر�ر�ت  يف 
�لعام  نهاية  حّتى  �ملمتّدة  �لنتقالّية 
�سوى  �لنهاية  هذه  تكون  ولن  �حلايل. 
بد�ية ف�سل ثان من م�سل�سل بريك�ست 
�لطويل؛ يتمّثل يف �ملفاو�سات �ملعقدة 
لندن  �سرتبط  �لتي  �لعالقات  حول 
�لتجارة  جمالت  يف  وبروك�سل 

و�لأمن.
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خرجت بريطانيا ر�صميا من االحتاد االأوروبي بعد ما يقارب ن�صف قرن من ان�صمامها اإىل هذا التكتل االإقليمي. 

اإىل الوحدة  جون�صون يدعو الربيطانيني 

بريك�شت: بريطانيا تخرج ر�شميا من االحتاد االأوروبي 

بفرن�صا االإ�صالم'  'جي�ض  با�صم جماعة  الناطق  اعتقال 

التحالفات" بـ"�صحاد  و�صفته 

اأردوغان النتقاده موقفها جتاه �صفقة ترامب! ال�صعودية تهاجم 

اأزمة  تطورات جديدة ت�صهدها 
االأمريكي  الرئي�ض  حماكمة 

جماعة  ت�سمى  مما  م�سادر  �أكدت 
يف  �لرهابية  �لإ�سالم"  "جي�س 
قياد�تها  �أحد  �عتقال  �سورية 
علو�س"  "�إ�سالم  با�سم  �ملعروف 
�لناطق  من�سب  �سغل  و�لذي 
قبل  عديدة،  ل�سنو�ت  �جلي�س  با�سم 
فرن�سا  �إىل  ومنها  لرتكيا  �لنتقال 
تلك  وذكر  هناك.   �عتقاله  مت  حيث 
�مل�سادر �ن علو�س �عتقل يف فرن�سا 
لفتة  حرب،  جر�ئم  �رتكاب  بتهمة 
 29 يف  �لأربعاء  يوم  �عتقاله  �إىل 

تقارير  بعد  �ملن�رضم،  �لثاين  كانون 
حرب  بجر�ئم  بتورطه  تفيد  عدة 
م�سدر  و�أكد  �ل�رضقية.  �لغوطة  يف 
بر�س"  فر�ن�س  "وكالة  ل�  ق�سائي 
يف  علو�س  �إ�سالم  �عتقال  �جلمعة 
بارتكاب  �إليه  تهم  وتوجيه  فرن�سا 
جر�ئم حرب وتعذيب، لفتة �إىل �أنه 
من  طالب  بتاأ�سرية  فرن�سا  يف  كان 
توقيفه  ومت  "�إير��سمو�س"  برنامج 
�مل�سدر  وقال  مر�سيليا.  مدينة  يف 
يف  �لتحقيق  قا�سي  �أمام  مثل  �إنه 

باري�س �لذي وجه �إليه تهم �لتعذيب 
و�لتو�طوؤ  حرب  جر�ئم  و�رتكاب 
يف حالت �ختفاء ق�رضي، ومن بني 
وتعذيب  و�حتجاز  �ختطاف  �لتهم 
جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �ملحامية 
حقوق �لإن�سان، رز�ن زيتونة وو�ئل 
حمادة، �أحد موؤ�س�سي جلان �لتن�سيق 
من  �آخرين  و�ثنني   ،)LCC( �ملحلية 

زمالئهما.
ويف �سهر �أب من عام 2016، �أعلن 
�لر�سمي  �ملتحدث  علو�س  �إ�سالم 

�لإ�سالم"  "جي�س  جماعة  باإ�سم 
من�سبه،  من  ��ستقالته  �لرهابية، 
�أقدم  من  علو�س  ��سالم  يعترب  و 
�لرهابية  �جلماعة  با�سم  �ملتحدثني 
�ل�سمال  و  �لغوطة  بني  وتنقل 
مكتب  �إىل  و�سوًل  �ل�سوري، 
ي�سكل  �لذي  ��سطنبول  يف  �جلي�س 
�ل�سيا�سية  و  �لعالمية  �لو�جهة 
يف  قو�ته  ترتكزت  �لذي  للف�سيل 

�لغوطة �ل�رضقية.
ق/د

�ل�سعودية  �لإخبارية  �لقناة  هاجمت 
"رجب  �لرتكي  �لرئي�س  �لر�سمية، 
ب�"�سحاد  �أ�سمته  �أردوغان"�لذي  طيب 
وذلك  قا�سية،  بعبار�ت  �لتحالفات"، 
دول  �سمت  �جلمعة،  �نتقاده  على  رد� 
عن  �ل�سعودية،  ر�أ�سها  على  �إ�سالمية 
لت�سفية  �مل�سوؤومة  تر�مب  �سفقة 

ون�رضت  �لفل�سطينية.   �لق�سية 
تلفزيونيا،  تقرير�  �ل�سعودية،  �لقناة 
ذكر  "تويرت"،  مبوقع  �سفحتها  على 
�لعربية.  �لدول  جتاه  �ململكة  مبو�قف 
�مللك  تظهر  �سور�  �لتقرير،  وت�سمن 
�لعزيز"،  عبد  بن  "�سلمان  �ل�سعودي 
بن  "فهد  �ل�سابق  �ل�سعودي  و�مللك 

عبد �لعزيز"، بالزي �لع�سكري، خالل 
دفاعهم عن م�رض �إبان حرب 1956.

حزنه،  عن  �أعرب  قد  وكان"�أردوغان" 
�لإ�سالمية  �لدول  مو�قف  من  �أم�س، 
�سفقة  ما  حيال  �ل�سعودية  وخا�سة 
��لنحياز  تت�سمن  �لتي  تر�مب 
على  لالحتالل  �لوقح  �لمريكي 
وق�سيتهم.  �لفل�سطينيني  ح�ساب 
�لنظر  "�أحزن عند  "�أردوغان:  وت�ساءل 
وعلى  �لإ�سالمية،  �لدول  مو�قف  �إىل 
ي�سدر  مل  حيث  �ل�سعودية،  ر�أ�سها 
ل�سفقة  )ر�ف�س  ت�رضيح  �أي  منها 
�سوتكم؟"  �سن�سمع  فمتى  تر�مب(، 
حماية  من  نتمكن  مل  "�إن   : وتابع 
فلن  �لأق�سى،  �مل�سجد  خ�سو�سية 

عيون  حتول  منع  من  غد�ً  نتمكن 
�ل�رض نحو �لكعبة، لذلك نعترب �لقد�س 
�ل�سعودية  وردت  �لأحمر".  خطنا 
بعبار�ت  لها  �أردوغان  �نتقاد�ت  على 
بان  وزعمت  نف�سها  �لريا�س  تليق 
و�نها  فعل  بال  تتكلم  ل  �ل�سعودية 
دعمت فل�سطني منذ تاأ�سي�سها!.."على 

حد زعمها.
تقدم  وقت  يف  �ملز�عم  هذه  وتاأتي 
كيان  مع  �لتطبيع  على  �ململكة 
�لحتالل ب�سكل خمزي، وت�سابقت يف 
هذ� �ملجال مع قرينتها �لإمار�ت، تارة 
بحجة �لريا�سة وتارة بحجة �لفعاليات 

�لثقافية و�ل�سفر�ت وغريها.
ق/د

�لأمريكي  �ل�سيوخ  جمل�س  رف�س 
�أو  �سهود  ��ستدعاء  �سئيلة  باأغلبية 
�ملحاكمة  يف  جديدة  وثائق  عر�س 
�جلارية للرئي�س دونالد تر�مب، ممهد� 
ت�سويت  �إجر�ء  �أمام  �لطريق  بذلك 
يتوقع  �ملقبل  �لأربعاء  يوم  نهائي 
�لتهمتني  �أن يربئ خالله تر�مب من 
�ملوجهتنِي �ليه .و�نتقد �لدميوقر�طيون 
�أن  و�عتربو�  �ل�سيوخ،  جمل�س  قر�ر 
�ستكون  ح�سلت  �إن  تر�مب  تربئة 

ثمرة حماكمة غري نزيهة . 
تتجه ف�سول  �لأخرية  نحو ف�سولها 
حماكمة �لرئي�س دونالد تر�مب برملانيا 
جمل�س  رف�س  حيث  عزله،  بهدف 
��ستدعاء  �سئيلة  باأغلبية  �ل�سيوخ 
جديدة،  وثائق  عر�س  �أو  �سهود 
ت�سويت  �إجر�ء  �أمام  �لطريق  ممهد� 
�ملوّجهتني  �لتهمتني  على  نهائي 
وخم�سني  ،و�حد  وباأغلبية   . �سده 
�سوتا مقابل ت�سعة و�ربعني ، �أحبط 
�ملجل�س جهود �لدميوقر�طيني �لر�مية 
�لقومي  �لأمن  م�ست�سار  ل�ستدعاء 
جون  �لأبي�س  �لبيت  يف  �ل�سابق 
�آخرين  كبار�ً  وم�ست�سارين  بولتون 
لال�ستماع  �ملحاكمة  �إىل  للرئي�س 
ماكونيل  ميت�س  وقال  �إفاد�تهم.  �إىل 
زعيم �لغلبية �جلمهورية يف جمل�س 
�ل�سناتور�ت  �لمريكي:  �ل�سيوخ 
�سيت�ساورون �لآن مع مّدعي جمل�س 
لتحديد  �لرئي�س  وحمامي  �لنو�ب 
�لذي  �لوقت  يف  �لآتية  �خلطو�ت 
�لأيام  يف  �ملحاكمة  لنهاء  فيه  نعّد 
�ل�سناتور�ن  . ورغم ت�سويت  �ملقبلة 
و�سوز�ن  رومني  ميت  �جلمهوريان 
ل�سالح  �لدميوقر�طيني  مع  كولينز 
لكّن  و�لوثائق  �ل�سهود  ��ستدعاء 
�سوتيهما مل يكونا كافيني للو�سول 
و�نتقد  �لطلب.  لإقر�ر  �لأغلبية  �إىل 
�لدميقر�طيون رف�س جمل�س �ل�سيوخ 
�أو�مر  �إ�سد�ر  �أو  �ل�سهود  ��ستدعاء 
يف  طعنا  ذلك  و�عترب  وثائق  �إبر�ز 
ت�ساك  قال  كما   . �ملحاكمة  نز�هة 
�لدميوقر�طية  �لقلية  زعيم  �سومر 
�ل�سماح  "عدم  �ل�سيوخ:  جمل�س  يف 
�ملحاكمة  يف  و�لوثائق  بال�سهود 
غدر وماأ�ساة كربى .�ستتذكر �أمريكا 
جمل�س  فيه  يرق  مل  �لذي  �ليوم  هذ� 
م�سوؤولياته  م�ستوى  �إىل  �ل�سيوخ 
يكون  فلن  �لرئي�س  تربئة  متت  و�إذ� 
�لأمريكيني  لأن  قيمة  �أي  للرب�ءة 
تكن  مل  �ملحاكمة  �أن  �سيعرفون 

نزيهة" .
عّدة  �أمريكية  �إعالم  و�سائل  و�فادت 
نقاًل عن م�سادر برملانية �أّن �ملحاكمة 
�ست�ستاأنف جمّدد�ً يوم �لإثنني �ملقبل 
�إىل  يومني  مدى  على  لال�ستماع 

�ملر�فعات �خلتامية و�لتد�ول باحلكم.
على  �لت�سويت  �أّن  و�أ�سافت 
تر�مب،  �إىل  �ملوّجهتني  �لّتهمتني 
وعرقلة  �سلطته  ��ستغالل  وهما 
عمل �لكونغر�س، �سيتّم يوم �لأربعاء 

يتم  بان  توقعات  ظل  يف  �ملقبل 
�لإد�نة  �أّن  �إىل  نظر�ً   .. منهما  تربئته 
حتتاج �إىل �أكرية �لثلثني يف حني �أن 
�جلمهوريني، حلفاء تر�مب، يتمتعون 

بالأكرية يف �ملجل�س.
�لدعائية  �حلمالت  ت�ساعد  ومع 
لالنتخابات �ملقررة يف �سهر نوفمرب 
ي�ستغل  ..قد  �ملقبل  �لثاين  ت�رضين 
..لتذكري  تر�مب �لرب�ءة يف �ملحاكمة 
�لتحديات  بحجم  �لنتخابية  قاعدته 
�نتخابه،  �إعادة  حملة  تو�جهها  �لتي 
من  قدر  �أكرب  جلمع  يو�سفها  ورمبا 
يامل  حني  يف  �ملالية.  �لتربعات 
ظروف  توؤثر  بان  �لدميوقر�طيون 
�ملحاكمة على قناعة �لناخبني وعلى 

فر�س جناح تر�مب يف �لنتخابات.

ال�صيوخ  جمل�ض  بيلو�صي: 
ترامب  يت�صرت على 

رئي�سة  بيلو�سي  نان�سي  �رضحت 
جمل�س �لنو�ب �لأمريكي، �ن جمل�س 
�ل�سيوخ يقوم بالت�سرت على �لرئي�س 
بيلو�سي يف  وقالت  تر�مب.   دونالد 
"ت�سويت  �جلمعة:  م�ساء  لها  بيان 
�ل�سيوخ  جمل�س  يف  �جلمهوريني 
وعر�س  �ل�سهود  ��ستدعاء  �سد 
�إجر�ء�ت  �إطار  يف  مقنعة  وثائق 
�لت�سرت  �مل�ساءلة يجعلهم �رضكاء يف 
يوم  وتابعت:"�إنه  �لرئي�س".  على 
نرى  �أن  لأمريكا  بالن�سبة  حمزن 
�جلمهورية(  �لأغلبية  )زعيم  فيه 
ماكونيل  )ميت�س(  �ل�سيناتور 
�لوليات  ق�ساة  رئي�س  من  يطلب 
رف�س  ت�سويتا  يرت�أ�س  �أن  �ملتحدة 
لأمتنا  �لق�سائية  بالقو�عد  �للتز�م 
دعم  �ساأنها  من  �لتي  وموؤ�س�ساتها 
�لقانون". و�عتربت  �لد�ستور وحكم 
بيلو�سي �أن "قر�ر عزل تر�مب )�لذي 
ل  لالأبد.  قائم  �لنو�ب(  جمل�س  �أقره 
دون  تربئة من  هناك  تكون  �أن  ميكن 
دون  من  حماكمة  ول  حماكمة. 
جهته،  من  و�أدلة".  و�إثباتات  �سهود 
حماكمة  يف  �ملدعني  كبري  �عترب 
�سيف  �آدم  �لدميقر�طي  �لنائب  تر�مب 
"تطبيعا  �ستعني  �لرئي�س  تربئة  �أن 
�رضح  فيما  �لقانون"،  �حرت�م  لعدم 
زعيم �لأقلية �لدميقر�طية يف جمل�س 
تربئة  باأن  �سومر  ت�ساك  �ل�سيوخ 
رف�س  �إذ�  �سيئا"  تعني  "ل  تر�مب 
�سهود  ��ستدعاء  �ملجل�س  �أع�ساء 
حماكمة  "ثمرة  و�ستكون  �إ�سافيني، 

مزورة".
�أحبط  قد  �ل�سيوخ  جمل�س  وكان 
 49 مقابل   51( �سئيلة  باأغلبية 
�لر�مية  �لدميقر�طيني  جهود  �سوتا( 
�لقومي  �لأمن  م�ست�سار  ل�ستدعاء 
جون  �لأبي�س  �لبيت  يف  �ل�سابق 
�آخرين  كبار�  وم�ست�سارين  بولتون 
للرئي�س �إىل �ملحاكمة لال�ستماع �إىل 

�إفاد�تهم.
ق/د
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تدور تلك االأحداث على خلفية حمطات من تاريخ اجلزائر

هاجر بايل تن�صر رواية اأوىل عن ت�صلط االأمهات
 تقرتح الكاتبة هاجر بايل يف روايتها االوىل "Ecorces"، )حلاء( ملحمة عائلية متتزج فيها حكايات حميمية لن�صاء 

جريئات وحكايات ع�صق ممنوع وم�صارات رجال يعانون من ت�صلط اأمهات متوارث.

حممد علي
---------------- 

�ل�سادرة عن  �لرو�ية  تروي هذه 
 276 يف  "�لربزخ"  من�سور�ت 
على  مرت�بطة  حيو�ت  �سفحة 
يف  تعي�س  �أجيال  �أربعة  م��دى 
تلك  تدور  و  يطاق،  ل  �ختالط 
حمطات  خلفية  على  �لأح��د�ث 

من تاريخ �جلز�ئر.
�ل��رو�ي��ة  �سخو�س  ب��ني  م��ن  و 
�لريا�سيات  يف  �ملتفوق  �لطالب 
�لذي يعي�س  "نور" )23 �سنة( و 
يف �سقة �سغرية جد� مع و�لدته 
و�لده  وجدة  فاطمة  وجدته  مرمي 

باية.
يف هذ� "�لف�ساء �لن�سوي" توجد 
�لعمر  من  تبلغ  �لتي  باية  �جلدة 
�سجاعة  "�مر�أة  وهي  �سنة   95
حت���دت �مل��م��ن��وع��ات وع���اد�ت 
�أي�سا  �لتحرر و  �أجل  زمنها" من 
و  �لوحيد.  �بنها  ر�حة  �أجل  من 
�لعائلة  ذ�كرة  �لعجوز  نقلت  قد 
�لتفتح  يحاول  �ل��ذي  حلفيدها 
على �لعامل وعلى �حلياة و �حلب".
�أما  كانت  حني   - باية  و�أ���رضت 
�أن   - زوجها  عنها  تخلى  �سابة 
هارون  �بنها  تربية  على  تقوم 
ق�سنطينة  من  فرحلت  مبفردها 
لدى  ��ستغلت  و  �سطيف  �إىل 

�إىل  تعمل  بقيت  و  معمرة  �أ�رضة 
ماي   8 وق��وع جم��ازر  ت��اري��خ 

.1945
�لظروف  تلك  يف  باية  تهرب 
حيث  �آخر،  مكان  �ىل  �ملاأ�ساوية 
�إح���دى  ت��ع��ر ع��ل��ى ع��م��ل يف 
�ل�رضدين  �سمك  ت�سبري  ور�س 
حد  �إىل  هروبها  يف  وتتمادى 
با�سم  �ملدر�سة  يف  �بنها  ت�سجيل 

حلمايته. "فان�سون" 
�لتحق  �لع�رضين  �سن  يف  و 
مع  �ملجاهدين  ب�سفوف  هارون 
بغري  �لتحريرية  �حل��رب  بد�ية 
علم و�لدته، لكنه �أوقف من قبل 
يف  لتورطه  �ل�ستعمار  ق��و�ت 

بلدية. �غتيال رئي�س 
قد  �لفرتة  تلك  يف  باية  كانت  و 
�أي�سا  و  لبنها  زوجة  �ختارت 
لحقا  �سيمتهنها  �لتي  �ملهنة 

من  منعته  كما  �لنجارة،  وهي 
�حل��دي��ث يف ح�����رضة �لآخ��ري��ن 
�أثناء  ل�سانه  فقد  باأنه  لتوهمهم 
تعذيبه من قبل قو�ت �لحتالل.

كمال  يحاول  �سنة   20 بعد  و 
�لذي   - باية  وحفيد  هارون  �بن 
�أي�سا يف  يعمل  �أن  جدته  قررت 
من  �خلروج  و  �لتحرر   - �لنجارة 
�سهرين  ليعي�س  �لعائلي  �لطوق 
�مل�ستحيل  و  �ملمنوع  �حلب  من 

يف نظر �أمهاته.
�ملحكمة  ب�سيطرتها  باية  لكن  و 
�لرجال  �أج��ربت  حميطها  على 
ع��ل��ى �لذع����ان، ح��ي��ث �ن��ع��زل 
ور�سة  يف  كمال  و�بنه  ه��ارون 
لي�س  �سبحني  لي�سبحا  �لنجارة 
يتعلق  قر�ر  �أي  �تخاذ  مبقدرتهما 

مب�سريهما.
طرف  من  كمال  منع  �أن  بعد  و 

�لفتاة  من  �ل��زو�ج  من  �أمهاته 
كانت  و�لتي  يحبها  كان  �لتي 
�لنهاية  يف  متكن  بابنه،  حامال 
بقدوم  و�سعد  �أ�رضة  تكوين  من 
�لفرحة  لكن  "نور"،  م��ول��وده 
�كت�ساف  بعد  طويال  ت��دم  مل 
كان  من  �أخفاه  �سالحا  �ل�رضطة 

�أ�سدقاء. �أنهم  يعتقد 
و�سط  تربى  �ل��ذي  ن��ور  ب��د�أ  و 
بتفكيك  �خل��ان��ق  �ملحيط  ه��ذ� 
حتمل  �لتي  �مللحمة  هذه  خيوط 
�مل�سكوت  �لأم��ور  من  �لكثري 
قرر  عندما  تفجرت  و�لتي  عنها 
�لعائلة  هذه  قب�سة  من  �لتخل�س 

�آبائه. �لتي �سنعت ف�سل 
و قد رويت هذه �مللحمة �لغريبة 
بقفز�ت خطرية على �لزمن حيث 
بني  �لختالط  من  �لكثري  �سابها 
تطور  مع  لكن  �ل�سخ�سيات، 
عالقات  بد�أت  �رضديا  �لأحد�ث 
ت�سبح  �ل�سخو�س  بني  �لقر�بة 

�أكر و�سوحا.
ن�رضت  �أن  ب��ايل  لهاجر  �سبق 
�مل�رضحية  �لأعمال  من  جمموعة 
 )2009( طائر"  حتليق  و  "حلم 
�لن�سو�س  بع�س  �قتب�ست 
�أي�سا  و  ب��اجل��ز�ئ��ر  للم�رضح 
�أ�سدرت   2014 ويف  باخلارج 
بعنو�ن  ق�س�سية  جمموعة 

"فات �لآو�ن"

الدعوة اإىل اإبراز االإجنازات و االإ�صهامات احل�صارية للم�صلمني يف 
االأندل�ض بوهران 

دعوة اإىل امل�صاركة يف االأيام 
الثانية للفيلم الق�صري 

حفل مو�صيقي للفالمينكو يف زي 
ع�صري من اإحياء املغني االإ�صباين 

نا�صتيور بالعا�صمة

 دعا م�ساركون يف ندوة وطنية 
"�لأندل�س  م��و���س��وع  ح���ول 
�لطيب  نفح  كتاب  خ��الل  من 
�إىل  بوهر�ن  نظمت  للمقري" 
�����رضورة �إب����ر�ز �لإجن����ار�ت 
�حل�سارية  �لإ���س��ه��ام��ات  و 

�لأندل�س. للم�سلمني يف 
�لأ�ستاذ  �ل�سياق ركز  ذ�ت  ويف 
جامعة  من  بوباية  �لقادر  عبد 
يف  بلة"  بن  "�أحمد   1 وه��ر�ن 
�لر�قية  �حل�سارة  على  مد�خلته 
يف  �مل�سلمون  حققها  �ل��ت��ي 
�ملنحدرون  منهم  �لأن��دل�����س، 
�أب��و  غ���ر�ر  على  �جل��ز�ئ��ر  م��ن 
�لتلم�ساين  �مل��ق��ري  �لعبا�س 
�لتي �عتمدها يف  و�أهم �مل�سادر 
غ�سن  من  �لطيب  "نفح  كتابه 

�لرطيب". �لأندل�س 
�ملقري  �ملحا�رض  ذ�ت  و�عترب 
مو�سوعة  مبثابة  �لتلم�ساين 
ب��ارزة  و�سخ�سية  تاريخية 

ت��اأري��خ  يف  ب�سمتها  ت��رك��ت 
كتاب  قيمة  م��ربز�   ، �لأندل�س 
�ل��ت��اأري��خ  يف  �ل��ط��ي��ب  ن��ف��ح 

لالأندل�س.
حاج  �لأ�ستاذ  حث  ناحيته  من 
جامعة  من  يخلف  �لقادر  عبد 
وهر�ن 1 �إىل �رضورة "��ستغالل 
�لتلم�ساين  �مل��ق��ري  م�سادر 
�لتي  �لطيب"  "نفح  كتابه  يف 
مبا  �مل��ج��الت  خمتلف  تتناول 
و  و�لتاريخ  �لأدب��ي��ة  ذل��ك  يف 
�ل�رضيعة  و  �لرت�جم  و  �جلغر�فيا 

وعلوم �حلديث وغريها".
�لأ�ستاذ  �سدد  �أخ��رى  جهة  من 
�جلامعة  نف�س  من  عمر  بلب�سري 
�لعتبار  �إع���ادة  �أهمية  على 
�ملرتبط  �ل��ت��اري��خ��ي  ل��ل��رت�ث 
يف  �جلز�ئر  يف  �لعلمية  بالأ�رض 
�إن�ساء  خالل  من  �لفرتة،  تلك 
�جلامعة  يف  علمية  ك��ر����سٍ 

باأ�سمائهم.

تقدمي  �لندوة  هذه  خالل  مت  كما 
منها  �ملحا�رض�ت  من  �سل�سلة 
نفح  كتابة  يف  �ملقري  "م�سادر 
�لأندل�س  غ�سن  من  �لطيب 
�ل�سقندي  و"ر�سالة  �لرطيب" 
ذكر  و  �لأندل�س  ف�سائل  يف 
خالل  م��ن  مدنها  و  علمائها 
للمقري"  �لطيب  نفح  كتاب 
�لأندل�س  وت��اري��خ  و"�ل�سلة 
ب�سكو�ل  �ب��ن  �لقا�سم  لأب��ي 
�لطيب  نفح  كتاب  خ��الل  من 
و"�ملدن  �ملقري"  �لعبا�س  لأبي 
�لأندل�سية على �سوء ن�سو�س 
نفح �لطيب يف غ�سن �لأندل�س 
�لرطيب للمقري: مدينة �لزهر�ء 
بالأندل�س  و"�لزر�عة  منوذجا" 
�لطيب:  نفح  كتاب  خالل  من 
و  �لإم���ك���ان���ات  در�����س���ة يف 

وغريها. �خل�سائ�س" 
مببادرة  �للقاء  هذ�  تنظيم  وياأتي 
�جلز�ئر"  "تاريخ  خمترب  م��ن 

�لإن�����س��ان��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  بكلية 
جلامعة  �لإ�سالمية  و�لعلوم 
بلة"  ب��ن  "�أحمد   1 وه����ر�ن 
من  جامعيني  �أ�ساتذة  بح�سور 
وهذ�  �لوطن،  ولي��ات  خمتلف 
�خلالفة  �إع��الن  ذكرى  مبنا�سبة 
�لرحمن  عبد  طرف  من  �لأموية 
ذي   3 يوم  �لله  لدين  �لنا�رض 
 17 316ه �ملو�فق ل  �حلجة �سنة 

928م. يناير 
�لعبا�س  �أب��و  يعترب  للتذكري، 
1578-( �لتلم�ساين  �مل��ق��ري 
مدينة  مو�ليد  من  وهو   )1631
يف  �لفكر  �أعالم  من  تلم�سان، 
�لعثمانية،  �لفرتة  �أثناء  �جلز�ئر 
"�لرحلة  موؤلفاته  �أ�سهر  ومن 
و"�أزهار  و�مل�رضق"  �ملغرب  �إىل 
�لقا�سي  �أخ��ب��ار  يف  �لريا�س 
يف  �لثناء  و"ح�سن  عيا�س" 
و"عرف  جنى"  عمن  �لعفو 
دم�سق"  �أخ��ب��ار  يف  �لن�سق 

وغريها.
و قد خ�س�س �أبو �لعبا�س �ملقري 
�لطيب  "نفح  كتابه  �لتلم�ساين 
�لرطيب  �لأندل�س  غ�سن  من 
�لدين  ل�سان  وزي��ره��ا  ذك��ر  و 
و  تاريخ  لتدوين  �خلطيب"  �بن 
ح�سارة �لأندل�س باعتماده على 
�لتي  �لتاريخية  �مل�سادر  �أمهات 

�لأندل�سيون وغريهم. �ألفها 
ق/ث

وج���ه���ت �ل��وك��ال��ة 
لالإ�سعاع  �جل��ز�ئ��ري��ة 
�ل����ث����ق����ايف دع�����وة 
ل��ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ني 
�ل�سباب  �جل��ز�ئ��ري��ني 
�لأف���الم  خم��رج��ي  و 
للم�ساركة  �لق�سرية 
�لثانية  �لأي�����ام  يف 
�ملزمع  �لق�سري  للفيلم 
مار�س  يف  تنظيمها 
�لقادم ح�سبما علم من 

�لوكالة.
�مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
مفتوحة  �مل�ساركة  �أن 

�لق�سرية  �لأفالم  خمرجي  �أمام 
�لأف���الم  و  �خل��ي��ال  �أف����الم  و 
ما  عر�سها  مت  �لتي  �لوثائقية 
�إطار  يف   2020 و   2015 بني 
�لق�سرية  لالأفالم  �لثانية  �لأيام 
 21 يومي  بالعا�سمة  �ملقررة 
.و�أ�سار   2020 مار�س   22 و 
على  يتعني  �أن��ه  �ىل  �مل�سدر 
�إر�سال  �ل�سينمائيني  �ملخرجني 
�لربيد  طريق  ع��ن  تر�سحهم 

�أو  �لوكالة  لذ�ت  �للكرتوين 
بها. �لت�سال 

لهذه  �لأوىل  �لطبعة  �أن  ويذكر 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  جرت  �لأيام 
يف �أكتوبر 2019 بانتقاء ثمانية 
�أغلبيتها  تعر�س  ق�سرية  �أفالم 

لأول مرة �أمام �جلمهور.
�إطالع  �إىل  �لأيام  هذه  وتهدف 
�جل��م��ه��ور �ل��ع��ري�����س ب��اآخ��ر 
و  �ل�سباب  �ملخرجني  �إنتاجات 

�أو�سع. تزويدهم بروؤية 
ق/ث

�ل�ساب  �ل�سباين  �ملغني  �أحيا 
مو�سيقيا  ح��ف��ال  ن��ا���س��ت��ي��ور 
و  ع�رضية  طبوعا  فيه  م��زج 
زيدون  �بن  بقاعة  �لفالمينكو، 
)�جلز�ئر  �لفتح  ريا�س  بديو�ن 

�أمام جمهور غفري. �لعا�سمة( 
ناجح  �أول  حفل  غ��ر�ر  على  و 
عبد  وه��ر�ن  �جلهوي  بامل�رضح 
�لأربعاء،  ليلة  علولة،  �لقادر 
نا�ستيور  �ل�ساب  �ملطرب  �أبهر 
�حل�����س��ور م���ن خ����الل م��زج 
ث��ر�ء  �أب���رز  ب��دي��ع  مو�سيقي 
�سمن  �مل�سجل  �لفالمينكو 
للب�رضية  �ل��الم��ادي  �ل���رت�ث 
جتاوبها  خالل  من   2010 منذ 
ع�رضية  طبوع  مع  و�ن�سجامها 
و  �ل��ري��غ��ي  و  �لل��ك��رتو  مثل 
�لالتينو  و  و�ل���روك  �ل���رت�ب 
و  �لرومبا  و  ه��وب  �لهيب  و 
�لريتم  و  �لتكنو  و  نوفا  �لبو�سا 

�أند بلوز. 
جذب  يف  �ل��ف��ن��ان  جن��ح  ق��د  و 
مو�سيقاه  ع��امل  �إىل  �جلمهور 
تقييد  �أو  �نتماء  �أي  �ملتحرر، من 
بطبع ما �أو مدر�سة ما غري حبه 
ون��رب�ت  �ملو�سيقى  ل�سوت 

خم�س   حو�يل  من خالل  عزفها، 
و  حلنها  و  كتبها  قطعة  ع�رضة 

�أد�ها برب�عة.
�لعديد  �ل�سباين  �ملغني  قدم  و 
من �لقطع �ملو�سيقية على غر�ر 
و  "فالنتا�س"  و  مانري�"  مي  "�آ 
"كاروماتو  و  كابي�سا"  تو  "�أون 
مي  "نو  و  رومبا"  "ل  و  بانك" 
"ل�س بينا�س با  ميتا�س بول" و 
"�سومو�س ل مي�سما"  و  فوير�" 
"لوكا"  و نو تييني �سانتيدو" و 
و ل فيد� موديرنا" و "مالفول" 

�سيانتالو". و 
ه��ذ�  يف  ح���ا����رض�  ك����ان  و 
و  �سفر�ء  �ملو�سيقي  �لعر�س 
�لدبلوما�سية  �لبعثات  ممثلو 
و  �لأرجنتينية  و  �ل�سبانية 
�ملعتمدة  �لكوبية  و  �ليونانية 

باجلز�ئر.
�إ�سبانيا و معهد  و تنظم �سفارة 
�لعا�سمة،  باجلز�ئر  �سارفانتي�س 
ريا�س  دي���و�ن  م��ع  بالتعاون 
�ملربمج  نا�ستيور  حفل  �لفتح 
لأول مرة يف �جلز�ئر حتت رعاية 

�لثقافة. وز�رة 
ق/ث
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والبدائيــة الرثوات  زيــادة 
مما ال نقا�ض فيه اأن الرثوات الطبيعية قد زادت اأ�صعاف م�صاعفة رغم ما تتعر�ض له االأر�ض من االحتبا�ض احلراري واالنفجار ال�صكاين الغري من�صبط ، 

والف�صل كله يعود للطفرة التكنولوجية خالل العقدين املا�صيني حتديدا .
�ساحلة  ب��ات��ت  �لآن  �لأر����س��ي  ك��ل 
�لزجاجية  �لبيوت  بف�سل  للزر�عة 
حتتاج  ل  �أنها  كما   ، �ملح�سنة  و�لبذور 
و�أ�سمدة  هائلة  بكميات  �ل��ري  �إىل 

. �لعام  مد�ر  على  وعالجات 
باطن  من  تاأتينا  �لتي  �لنفطية  �لروة 
يف  زلنا  ما  ،ونحن  تز�يدت  �لأر���س 
و�لذي  �ل�سخري  �لنفط  مع  �لبد�ية 

ب��اأن  ك��ث��رية  دول  م��ن  يجعل  ���س��وف 
�أما   ، للنفط  منتجة  دول  �إىل  تتحول 
يقارب  فقد  �ملنتجة  �لرب�ميل  ع��دد 
مبعنى  �أي  وفنزويال  و�لعر�ق  ي��ر�ن  �إ

." �لنفط  بحر من   " �أدق 
عليها  نر�هن  و�لتي  �ل�سمكية  �لروة 
�لأعظم  �ل�سو�د  لأن  �لعربي  عاملنا  يف 
،وكما  �لبحار  على  مطلة  دولنا  من 

مد�ر  على  �ملعتدل  طق�سنا  معلوم  هو 
�لنتاج  غزيرة  �لدول  من  يجعلنا  �لعام 
من  كان  هذ�  لكن   ، �ل�سمكية  للروة 
�لآن  �ل�سمكي  �ل�ستزر�ع  �ملا�سي 
فرتة  بني  يتطور  و��سعا  علما  ب��ات 

. و�أخرى 
 ، هو  و�لب�سيط  �ملنطقي  �ل�سوؤ�ل  �لآن 
�لإنتاج  يف  �سح  من  نعاين  نحن  ملاذ� 

هذه  من  حمرومة  �سعوبنا  �أن  كما   ،
..؟؟ �لرو�ت 

 ، "بد�ئيني"  ننا  لأ ب�ساطة  بكل  �جلو�ب 
عندنا  مطبقة  �أمثلة  لذكر  م�ستعد  نا  و�أ
�أن  منذ  �لكهف  رجل  متاما  يفعلها  كان 
�أما   ، �لب�رضية  وجل  عز  �لباري  خلق 
حديثا  �لنا�س  �أكر  فنحن  �حلديث  �لعلم 
نا�س  و�أق��ل  لتطور�ته  ومتابعة  .عنه  �ل�سديدة  حاجتنا  رغم  له  نلجاأ 

�ل��ت��ق��دم  ن��ن��ك��ر  �أن  ن�����س��ت��ط��ي��ع  ل 
يف  �لعوملة  �أحدثته  �لذي  �لتكنولوجي 
�سهده  وما  و�لع�رضين  �حل��ادي   �لقرن 
جمال  يف  هائلة  ت��ط��ور�ٍت  من  �لعامل 
و�ملعلومات  �لت�سالت  تكنولوجيا 
بقرية  �أ�سبه  �لعامل  معها  �أ�سبح  �لتي 
لن�ستطيع  �ملقابل  يف  لكننا  �سغرية، 
�أحدثتها  �لتي  �ل�سكاليات  ننكر  �أن 
جعلت  و�ل��ت��ي  �لجتماعية  �ل��ع��ومل��ة 
�سعب  �متحاٍن  �أم��ام  �لعربية   �لأ���رض 
�لرتبية  �آبنائهم  تربية  كيفية  يف  وكبري 
�لنزلق  من  حت�سنهم  �لتي  �ل�سحيحة 
يف مغريات ما يعر�س وما ي�سمع وذلك 
لديهم  �لديني  �لوز�ع  تقوية  خالل  من 
�إذ�  خا�سة  �خلطاأ  من  �ل�سح  وتعريفهم 
�لتكنولوجيا  قوة  �لإعتبار  بعني  �خذنا 
�لعربية  �لبيئة  يف  لها  �ملر�دف  و�لعالم 
بد�يات  مع  لعبت  و�لتي  و�ل�سالمية 
رئي�سيا  دور�ً  و�لع�رضين  �حلادي  �لقرن 
كبديل  لالإبناء  �لتوجية   عملية  يف 
�لجتماعية  �لتن�سئة  عملية  عن  رئي�سي 
يف  و�لرئي�سي  �لهام  �لعن�رض  تعد  �لتي 
�لوجهة  وتوجيهة  �لطفل  �سخ�سية  بناء 
على  �ملقال  هذ�  يف  يهمنا  ما  �ل�سليمة. 
وجه �لتحديد عن�رضين رئي�سني وهما:-

�لجتماعية. بالعوملة  *�لتعريف 
�لجتماعية  للعوملة  �لناجمة  *�لآث��ار 

على �لقيم �ل�رضية.
االجتماعية:  العوملة  اأواًل:- 

�أريد يف هذ� �لتعريف �أن �أبد�أ من فر�سية 
�لجتماعية  �لعوملة  فر�س  هل  موؤ�دها 
ذ�ته،  بحد  هدفًا  �لعربية  �لبيئة  على 
من  تبقى  م��ا  �أط��روح��ة  م��ن  ج���زٌء  �أم 
تدفعني  �ملقولة  هذه  ولعل  �ل�ستعمار. 
من  رئي�سي  ملحق  باأنها  �لإنطالق  �إىل 
مالحق �ل�ستعمار �حلديث  و�لتي تقوم 
بعد  �لنفو�س  �إخ�ساع  يجب  مبد�أ  على 
�لبد�ن  �خ�ساع  �أن  �أّي  �لإبد�ن،  �إخ�ساع 
يتم  �لنفو�س  �خ�ساع  بينما  باملدفع  يتم 

و�لثقافة.  بالتعليم 

�جل��ان��ب  �أه��م��ي��ة  �ل��غ��رب  �أدرك  ل��ق��د 
تبنيهم  ع��رب  للعوملة  �لج��ت��م��اع��ي  
وت�اأثري�ً  �سمولية  �أك��ر  ��سرتتيجيات 
بالتعليم  �لنفو�س  �خ�ساع  وه��ي  �لإ 
زبغينوبريجن�سكي  لعل  و�لثقافة. 
�لأ�سبق  �لمريكي  م�ست�سار�لرئي�س 
�لذين  مناآو�ئل  �لقومي  �لمن  ل�سوؤون 
�لإع��الم  ��سرت�تيجية  تبني  �إىل  دع��و� 
�لمريكية  �لقيم  ون�رض  �لتاأثري  لفر�س 
يف  معلقًا  كتب  فقد  1979م.  عام  منذ 
�لزعيم  �آط��روح��ات  على  �ل��ع��ام  ذل��ك 
حاول  عندما  �خلميني  �لر�حل  �لير�ين 
�لخري �عتماد �لقطيعة مع �لغرب وبناء 
�لإي��ر�ين  �ملو�طن  يح�سن  متني  ج��د�ر 
ق��ائ��اًل:-   �لغربي  �لثقايف  �ل��غ��زو  م��ن 
ليعلم  ولكن  ذل��ك،  �خلميني  فليحاول 
�سيكون  �لمريكية  �لتكنولوجيا  �أن 
عديدة،  �سنو�ت  غ�سون  يف  مبقدروها 
وتدري�س  لتعليم  �مريكية  جامعة  �إقامة 
بيوتهم  يف  وه��م  �لير�نيني  �لطالب 
�أن  ب��دون  وق��م.  وطهر�ن  �آ�سفهان  يف 
مدر�سني  لإر�سال  حاجة  هناك  يكون 
�أن  وب��ال  �أم��ري��ك��ا،  �إىل  �أوح�����س��وره��م 
يف  �لتاأثري  �لير�نية  �ل�سلطة  ت�ستطيع 

�لعملية. هذه 
�لعوملة  ف��اإن  �سبق  ما  على  وتاأ�سي�سًا 
معادلٍة  لفر�س  نتاٌج  هي  �لجتماعية 
على  ق��ادٍر  �لغرب  �أن  مفاد�ها  جديدة 
تنميط �ملجتمعات �لعربية حتت �أ�ساليٍب 
ير�ُد منها حت�سني  وححٍج وذر�ئع وهمية 
من  بهم  و�لن��ت��ق��ال  �ملعا�س  و�قعهم 
�إىل  �لبدو�ة  ومن  �حل�سارة  �إىل  �لتخلف 
و�لتحرر  �حلرية  �سعار�ت  �لتح�رض حتت 
�ملطلقة و�لت�سور  و�لختالط و�لباحية 
�لعنان  و�إط��الق  �مل��ر�آة،  ملفهوم  �خلاطئ 
من  حدوٍد  �أو  قيود  �أّي  بدون  لل�سهو�ت 
مغاير�ً  جديد�ً  و�قعًا  تخلق  �ن  �ساأنها 
للو�قع �لعربّي �ملحافظ �لذي �عتاد عليه 

�بناوؤه منذ �سنو�ت م�ست.
للعوملة  الناجمة  ــار  االآث ثانيًا:- 
اال�صرية: القيم  على  االجتماعية 

وما  للعوملة  �ليجابي  �ل��دور  ننكر  ل 
�لبيئة  يف  �يجابية  تغيري�ت  من  �حدثته 
�سلبًا  �آث��رت  �ملقابل  يف  لكن  �لعربية، 
خلاًل  �حدثت  بل  �لعربية  �ل�رضة  على 
يف منظومة �لقيم �ل�رضية نتيجة للفهم 

�لتي  �لعربية  �ل���رض  قبل  من  �خلاطئ 
كانت  و�سيغة  منطية  على  �عتادت  رمبا 
حتتفظ بها �سابقا ومع جمئ �لعوملة وما 
كاحلرية  مفاهيمية  حتولٍت  من  تبعها 
�لتي  و�خل�سو�سية  و�لنفالت  و�لتحرر 
حتكمها يف �لغالب حالة ��سبه بالنغالق 
�سلبا  يوؤثر  �أن  لبد  �لذ�ت،  على  �ملحكم 
�لتي  �ل�رضية  �لعالقات  طبيعة  على 
�لوئام  من  مرت�بطة  �سيٍغ  على  �عتادت 
و�لتعاون  و�لتكاتف  و�لرت�بط  و�ملحبة 
�ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  و�لم��ر 
يف  �لذ�تي  و�لن�سباط  �لمكان،  قدر 
�لب�رض  بني  بني  �لتحكمية  �لعالقات 
�نف�سهم �سو�ء يف �لعالقات مع بع�سهم 
ثقافة  �و مع غريهم، ف�ساًل عن  �لبع�س 
للحرية  �ل�سحيح  و�لفهم  �لح���رت�م 
و�لد�رك  �لوعي  مبادئ  من  �ملنطلق 
ميتلك  مرت�بط  متكامل  جمتمع  بناء  �إىل 
�لقو��سم �مل�سرتكة لإعادة بناء ذ�ته على 
�لجتماعي  و�لتغيري  �لتكيف  قاعدة 
مناذج   ��ستري�د  من  بدًل  �لبناء  �ليجابي 
�جتماعية م�ستوحاة من �لغرب لنح�سن 

معها. و�لتعامل  ��ستيعابها 
للعوملة  �ل��ن��اج��م��ة  �لث���ار  �أه���م  ل��ع��ل 
تكمن  �ل�رضية  �لقيم  على  �لجتماعية 

يف �لتي:- 
اال�ــصــرة  بــني  العالقة  *طبيعة 

واالبناء: 
ك�رض  �لإت�سالية  �لعوملة  ��ستطاعت 
�لعربية  �ل�رض  بني  �لجتماعية  �حلو�جز 
�لب��ن  تبعية  رو�ب���ط  معها  و�نتفت 
تابعًا  �أ�سبح  بل  لعائلته،  بل  ل�رضته 
وهو  �إل  �أخر  لعامٍل  �أو���رضٍط  قيٍد  بدون 
وقته  يق�سي  و�لعوملة  �لنرتنت  عامل 
يلجاأ  قد  بل  ��رضته،  عن  بعيد�ً  �لطويل 
عالقات  بناء  �إىل  �لأحيان  غالبية  يف 
�لخر،  �لعامل  مع  �جتماعية  ورو�ب��ط 
وتبني  م�سكالته  حلل  �إليهم  ويلجاأ 
فيما  و�ل��ذ�ت  �لثقة  بناء  من  ج�سور�ً 
�لتاأثريية  �لعملية  هنا  �ملهم  لكن  بينهم، 
لالبناء  �لجتماعي  �جلانب  على  للعوملة 
�لطويلة  �أوقاتهم  يق�سون  �لبناء  بات 
ي�ست�سعرو�  �ن  ب��دون  �لنرتنت  على 
عاتقهم  على  �مللقاءة  �مل�سوؤولية  حجم 
�ساعاٍت  لغرفته  �لبن حبي�سًا  �أ�سبح  بل 
طو�ٍل بدون �خلروج و�لتحدث مع �لهل، 

عاملها  لها  �أ�سبح  فقد  �لبنت  وكذلك 
باأنه  وتعتقد  فيه  تفكر  �ل��ذي  �خلا�س 
وذ�تيتها  �سخ�سيتها  بناء  عليها  وجب 
�لتي  و�حلرية  �خل�سو�سية  �سعار  حتت 

�لع�رض �حلديث. �أ�سبحت منطق 
�مل��ر�أة  لالأ�سف  ذل��ك  م��ن  �له��م  لكن 
منط  على  �سابقًا  �عتادت  �لتي  �لعربية 
معني من �لعالقات �لجتماعية يف �طار 
�ملحافظة و�سمن �لعاد�ت و�لتقاليد، بل 
�ليوم يف �طار �لعوملة �لجتماعية مل نر 
�لمكان  قدر  �ملثالية  �لزوجة  ونلحظ 
حت�رض�  �كر  �لعربية  �ملر�ة  ��سبحت  بل 
لكل  ومو�كبة  �لغربيات  �لن�ساء  من 
�أن  �ساأنه  من  وهذ�  �لع�رض،  ��سد�ر�ت 
�بناء  بني  �لعالقة  منطية  على  �سلبا  يوؤثر 

�ل�رضة �لو�حدة.
يف  �سلبني  نكون  مل  �لط���ار  ه��ذ�  يف 
عملية �لطرح بل كّنا وما زلنا �يجابيني، 
�لع�رض  ه��ذ�  يف  �إليه  و�سلنا  ما  لكن 
�لقيم  منظومة  فهم  يف  و��سح  ترٍد  من 
بل  �لديني  �ل��وز�ع  وغياب  �لخالقية 
�لأ���رض  بع�س  قو�مي�س  م��ن  �نتفائه 
و�لنفتاح  و�لتحرر  �حلرية  �سعار  حتت 
فكان  �ملحافظة  عن  بعيد�ً  �لالحمدود 
�أوًل  وتقييمها  للذ�ت  مر�جعة  من  لبد 
باأول خ�سية �إنزلقها �إىل �لعامل �ل�سفلي.
بني  االجتماعي  ال�صبط  *انتفاء 

االأ�صر: 
�لعوملة  ظل  يف  �ليوم  �لأ���رضة  تعد  مل 
�سلطتها  فر�س  على  قادرًة  �لجتماعية 
لتعر�س  نتيجة  �ل���رضة  د�خ��ل  �لذ�تية 
يف  �فقدتهم  خارجية  ملوؤثر�ت  �لإبناء 
�ملتبادل  �لحرت�م  �سفة  �لأحيان  غالبية 
تعر�س  �أن  حيُث  عو�ئلهم،  وبني  بينهم 
خا�سة  �لت�سالية  للربجمة  ععقولهم 
و�لنرتنت  �لع��الم  و�سائل  قبل  من 
وغ���ريه���ا م���ن و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل 
�حل�س  ثقافة  �فقدتهم  �لج��ت��م��اع��ي 
و�لمهات،  �لب��اء  باإحرت�م  و�ل�سعور 
وكذلك  �بيه  كلمة  يقدّر  �لبن  يعّد  فلم 
لو�لديها  ح�سابًا  تفر�س  تعّد  مل  �لبنت 
مبالغًا  منوذجًا  و�أفر�س  �أعمّم  ل  وهنا 
كم  ونلحظ  ونرى  ن�سمع  كلنا  بل  فيه، 
و�لتفتت  �لجتماعية  �مل�سكالت  حجم 
و�مل�سكالت  و�ل�سطر�بات  �ل���رضي 
�إىل  تعود  غالبها  يف  و�لتي  �لجتماعية 

كالهما،  �لب��وي��ن  يف  متعلقة  ج��ذور 
على  �لوقت  ذ�ت  يف  قدرتهما  ولعدم 
يف  و�قعية  �أك��ر  �أ���رضي  من��وذٍج  �سيغ 

�لبع�س. بع�سهما  �حرت�م 
العالقات  يف  الطبقي  التفاوت 

االأ�صرية:
على  ق���ادرًة  �لعربية  �ل���رض  تكاد  مل 
�لجتماعي  متا�سكها  يف  �ل�ستمر�رية 
تالحم  م��ن  �سابقًا  عليه  كانت  كما 
قاعدة  عليها  ينطبق  �جتماعي  ومتا�سك 
له  تد�عى  مر�س  �إذ�  �ل��و�ح��د  �جل�سد 
و�حلمى.  بال�سهر  �جل�سد  �أع�ساء  �سائر 
�لدخل،  يف  زي��ادة  نتيجة  مدعاة  وه��ذ� 
�لعليا  بال�سهاد�ت  �لعائلة  �فر�د  متتع  �أو 
�لتي  �لم��ت��ي��از�ت  على  وح�سولها 
علو�ً  �لب�رض  �أف�سل  لتكون  توؤهلها 
�مل�سكالت  حت��دث  هنا  وم��ن  ومنزلة، 
�سفوف  بني  و�ل�سطر�بات  �لجتماعية 
�ل���رض  بع�س  ترف�س  ح��ي��ُث  �ل����رض، 
�لدونية  �لنظرة  حتى  �أو  بناتهم  تزويج 
�أنها  �إل  بدت  و�إن  �ل�سفقة  يتخللها  �لتي 
و�لطبقية  �لعن�رضية  من  مالمح  تخفي 
و�لوظيفي  �لجتماعي  �لقهر  عن  �لناجت 
لتتمتع  باإمتياز�ت  تتمتع  كونها  لال�رض 
�أن  �ساأنه  من  وهذ�  �لخ��رى  �ل�رض  بها 
ويقو�ّس  �لجتماعي  �ل�سلم  ي�سعف 
�ف��ر�د  بني  �لجتماعية  �لوحدة  دعائم 

�لو�حد. �ملجتمع 
اخلامتة: 

�ملجتمعات  من  جمتمٍع  �أّي  �سالمة  �إن 
يكمن يف مدى قدرته على �حلفاظ على 
و�لتكيف  و�لجتماعي  �لثقايف  موروثه 
�لبّناء  �ليجابي  �لتعيري  �إطار  يف  معه 
�أبناءه فيه. حتى ي�سمن دميومته ومت�سك 

فاإ�ستري�د �لثقافات �لجتماعية و�حاللها 
و��ستيعابها  فهمها  بدون  دخيلة  بنماذٍج 
�لتغريب  عن�رض  �سك  �آدنى  بال  ي�سمن 
�أق��رب  يجعلها  مم��ا  �ملجتمعات  لتلك 
و�ل�رضية  �لجتماعية  هويتها  لفقد�ن 
ويجعلها  عليها،  ون�ساأت  تربت  �لتي 
��ستري�د خارجي مما يجعلها  عر�سة لإّي 
�لنتماء،  معها  يفقد  م�ستهلكة  �أمم 
و�ل�سوي  �ل�سحيح  و�لفهم  و�لخالق، 
عن  ويبعدها  �سئ،  ك��ل  قبل  لذ�تها 
و�لن�سانية  �لدينية  ور�سالتها  فل�سفتها 

�لتي خلقت من �آجلها.

علم  ال�صيما  االجتماعية  العلوم  حقل  يف  املتخ�ص�صني  الباحثني  من  الكثريين  اآذهان  �صغلت  التي  الهامة  املوا�صيع  اإحدى  االجتماعية  العوملة  مو�صوع  يعّد 
االجتماع الذي يهتم بتف�صري طبيعة التغيريات واأمناط العالقات االجتماعية داخل املجتمع الواحد.

اأ. معاذ عليوي 

ح�صني علي غالب 
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 كيف تتجنب الت�صمم الغذائي؟ خطوات للطهي 
والنظافة وحفظ الطعام 

 5 عالمات تدل اأنك ال 
تتناول ال�صعرات احلرارية 

الكافية جل�صمك 

ت�سخم �للحمية من �مل�ساكل  
�ملنت�رضة وخ�سو�سا بني 

�لأطفال، فى �لغالب 
يتعر�س �لأطفال لت�سخم 
�للحمية نتيجة �لتعر�س 

لنزلت �لربد و�لأنفلونز� 
�أو �حل�سا�سية �ل�سديدة، 

وح�سب ما ذكره موقع 
kidshealth   فاإن 
�للحمية عبارة عن 
خاليا ملفاوية تعمل 

على مقاومة 
�مليكروبات 

و�جلر�ثيم �لتى 
تدخل �جل�سم، 

ولكن عند �لإ�سابة بالتهابات �سديدة 
تتعر�س للت�سخم وين�سح باإز�لتها.
وذكر �ملوقع بع�س �لأعر��س �لتى 

تظهر على �لطفل وتدل على �إ�سابته 
بت�سخم �للحمية وهى:

�أعر��س ت�سخم �للحمية
 1:يعانى �لطفل من عدم �لقدرة على 

�لتنف�س، و�لتنف�س عن طريق �لفم.
2:تغيري ملحوظ فى نربة �ل�سوت.

3:بع�س �لأطفال قد تتعر�س لالختناق 
وتوقف �لتنف�س .

4:يعانى �لطفل من �ل�سخري 
وخ�سو�سا �أثناء �لنوم.

5:�لتهاب �سديد فى �لأّذن �لو�سطى.
6:يو�جه �ملري�س �سعوبة �سديدة فى 

�لبلع نظر� لاللتهاب.
7:تورم فى �لغدد �ملوجودة بالرقبة.

8: �لرق �ل�سديد وعدم �لقدرة على 
�لنوم ب�سكل طبيعي.

9:توؤثر �للحمية على �سحة �لطفل 
�لذهنية وت�سبب عدم �لرتكيز.

10:�ل�سعور بالتعب و�لرهاق �ل�سديد.
قد يكون ت�سخم �للحمية ناجت عن 
خلل فى �جلهاز �ملناعى �أو �ل�سابة 
بالتهابات �سديدة �لتى �أثرت على 

�للحمية و�سببت ت�سخمها، وهنا ل 
بد من زيارة �لطبيب لعالج ت�سخم 

�للحمية �أو ��ستئ�سالها فبع�س حتتاج 
لإز�لة �للحمية جر�حيا

كيف تتم عملية �ز�لة �للحمية
 يقوم �لطبيب بتخري عام للطفل 

وتتم �لعملية من خالل فم �لطفل 
وهو مفتوح وت�ستغرق من 20 �إىل 

30 دقيقة ، فى �لغالب ميكن لالأطفال 
�لذهاب للمنزل فى نف�س �ليوم ولكن 

قد يعانى من التهاب فى الحلق وسيلن 
�لأنف ور�ئحة فم كريهة، وبعد �أ�سبوع 

يعود �لطفل طبيعيا وتختفى م�ساكل 
�للحمية و�لأمل �لذى كان يعي�سه 

�لطفل.
كما ين�سح بالهتمام بتناول �لأدوية 

فى مو�عيدها �مل�سبوطة للطفل 
مل�ساعدته على �ل�سفاء فى �أ�رضع وقت 
وجتنب حدوث �أى م�ساعفات �سحية، 

مع تناول �لأطعمة �خلفيفة .

 �ل�سعر�ت �حلر�رية من �لأ�سياء 
�لأ�سا�سية �لتى حتتاج �إىل 

مالحظتها، لقيا�س هل يتناول 
�جل�سم ما يكفي منها �أم ل، 

و�سو�ء كنت حتاول �لتخل�س 
من �لكيلوجر�مات �لز�ئدة �أو 

�حلفاظ على وزنك �حلايل، فاإن 
عدد �ل�سعر�ت �حلر�رية مهم 

يف جميع �حلالت، حيث توؤثر 
كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي 

ت�ستهلكها يف �ليوم على وزنك 
وم�ستوى لياقتك وطاقتك 

للقيام بالأعمال �ليومية، وفى 
هذ� �لتقرير نتعرف على 5 

عالمات تدل على �أنك ل تتناول 
ما يكفى من �ل�سعر�ت �حلر�رية، 

وفقًا ملا ذكره موقع "تاميز �أوف 
�إنديا".

ومع تز�يد �لهتمام باحلفاظ 
على وزن �سحي، يحاول 

�لنا�س با�ستمر�ر خلق عجز يف 
�ل�سعر�ت �حلر�رية، متجاهلني 
حقيقة �أنه حتى تناول �لوجبة 

�خلفيفة ميكن �أن يكون له تاأثري 
�سلبي على �ل�سحة.

وتناول كميات �أقل من 
�ل�سعر�ت �حلر�رية مرة و�حدة ل 

يوؤثر كثري�، ولكن �لقيام بذلك 
بانتظام ميكن �أن ي�سبب م�ساكل 

نف�سية وج�سدية.
5 عالمات �أنك ل تتناول ما 
يكفى من �ل�سعر�ت �حلر�رية

 ت�ساقط �ل�سعر
 �إذ� لحظت زيادة يف ت�ساقط 

�ل�سعر، فهذ� �أمرمثري للقلق، 
حيث ي�سريت�ساقط �ل�سعر 
�ملفرط �إىل �أن �ل�سخ�س ل 

يح�سل على �سعر�ت حر�رية 
كافية، حيث �أن كمية كافية من 

�ل�سعر�ت �حلر�رية و�لربوتني 
و�لبيوتني و�حلديد و�ملو�د �ملغذية 

�لأخرى مهمة ل�سعر �سحي 
وناعم.

�نخفا�س �ملناعة
 هل ت�سعر بكرة �لإ�سابة 

بالأمر��س؟.. �إذ� بد�أت �ل�سعال 
و�لعط�س حتى مع حدوث 

تغري طفيف يف درجة �حلر�رة، 
و�أنك بحاجة �إىل �ملزيد من 

�لطعام فاأنت تعانى من نق�س 
�ملناعة ول تتناول ما يكفى 

من �ل�سعر�ت �حلر�رية، ويعني 
�لإفر�ط يف تناول �لطعام 

�أن ج�سمك ل يح�سل على 
ما يكفي من �ملو�د �لغذ�ئية 
للحفاظ على نظام �ملناعة 

�ل�سحي ومكافحة �لأمر��س.
 �ل�سعور بالربد با�ستمر�ر

 ترتبط �ل�سعر�ت �حلر�رية 
ودرجة حر�رة �جل�سم مع 

بع�سها �لبع�س، حيث يحتاج 
ج�سمك �إىل حرق كمية معينة 
من �ل�سعر�ت �حلر�رية لإنتاج 

�حلر�رة، مما ي�ساعد على �حلفاظ 
على درجة حر�رة �جل�سم 

�لد�خلية.
وعندما تاأكل �أقل، ل يح�سل 

�جل�سم على ما يكفي من 
�ل�سعر�ت �حلر�رية ويكافح 
للحفاظ على درجة حر�رة 
�جل�سم �لأ�سا�سية، وهذ� هو 

�ل�سبب يف �أنك قد ت�سعر بالربد 
طو�ل �لوقت.

�مل�ساكل �جللدية
 جفاف �جللد و�لت�سققات 

و�سعف �لأظافر ت�سري �إىل 
نق�س �ملغذيات وبالتاىل 

نق�س �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتى 
تتناولها، ويحدث جفاف �جللد 

و�لت�سققات ب�سبب نق�س 
فيتامني )ه�( يوؤدي �إىل م�ساكل 

�جللد.
 �ل�سعور بالغ�سب

 �ل�سعور بالغ�سب من �أعر��س 
نق�س �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتى 

تتناولها، حيث �إن تناول كميات 
�أقل من �لطعام يجعلك ت�سعر 

باجلوع طو�ل �لوقت، وتفقد 
�لرتكيزوت�سعر بالغ�سب دون 

�أي �سبب.

 �لت�سمم �لغذ�ئى من �مل�سكالت 
�خلطرية �لتى لها عو�قب �سحية 

طويلة �ملدى، وهناك خطو�ت ب�سيطة 
ت�ساعد فى منع �لإ�سابة بالت�سمم 

�لغذ�ئى قائمة على �لنظافة و�لف�سل 
بني �ملنتجات �لغذ�ئية وطريقة �لطهى 

�ل�سليمة وتربيد �لطعام �ملتبقى. 
 ووفقا لتقرير ملركز �ل�سيطرة على 

CDC لأمر��س و�لوقاية منها�
تتمثل خطو�ت �لوقاية من �لإ�سابة 

بالت�سمم �لغذ�ئى فى: �لنظافة:  غ�سل 
�ليدين و�لأو�ين ، و�لأ�سطح يف كثري 

من �لأحيان حيث ميكن �أن تعي�س 
�جلر�ثيم �مل�سببة لالأمر��س يف �لعديد 

من �لأماكن �ملحيطة باملطبخ مبا يف 
ذلك �لطعام و�ليدين و�أو�نى �لطهى  

و�ألو�ح �لتقطيع.
�غ�سل يديك بالطريقة �ل�سحيحة:

��ستخدم �سابوًنا عادًيا وماء� و�فرك 
ظهر يديك ، وبني �أ�سابعك ، وحتت 

�أظافرك ملدة 20 ثانية على �لأقل، 
و��سطف �ليدين ، ثم جفف مبن�سفة 

نظيفة، �غ�سل يديك كثرًي� ، خا�سًة 
خالل هذه �لأوقات �لرئي�سية عندما 

تنت�رض �جلر�ثيم وهى: 
1 - قبل و�أثناء وبعد �إعد�د �لطعام.
2 - بعد �لتعامل مع �للحوم �لنيئة 

�أو �لدو�جن �أو �ملاأكولت �لبحرية �أو 
ع�سائرها �أو �لبي�س غري �ملطهو.

-3 - قبل �لأكل. 
4 - بعد ��ستخد�م �ملرحا�س.

5 - بعد تغيري �حلفا�سات �أو تنظيف 
�لطفل �لذي ��ستخدم �ملرحا�س.

6 - بعد مل�س حيو�ن �أو علف حيو�ن 
�أو نفايات حيو�نية.

7 - بعد مل�س �لقمامة.
8 - قبل وبعد رعاية �سخ�س مري�س.

9 - قبل وبعد عالج �جلروح. 
10 - بعد مل�س �أنفك �أو �سعال �أو 

عط�س.
�غ�سل �لأ�سطح و�لأو�ين بعد كل 

��ستخد�م:
�غ�سل �ألو�ح �لتقطيع و�لأطباق 

و�لأو�ين و�أ�سطح �لعمل باملاء 
�ل�ساخن و�ل�سابون خا�سة بعد 

تناول �للحوم �لنيئة �أو �لدو�جن �أو 
�ملاأكولت �لبحرية �أو �لبي�س، �غ�سل 

�أقم�سة �ل�سحون يف �لغالب يف 
�لدورة �ل�ساخنة للغ�سالة.، �غ�سل 

�لفو�كه و�خل�رض�و�ت ، ولكن لي�س 
�للحوم �أو �لدو�جن �أو �لبي�س، 

فالنظافة ت�ساعد على منع �لأمر��س 
�لتي تنقلها �لأغذية. 

�حتفظ ببع�س �أنو�ع �لطعام 
منف�سلة:

يف عربة �لت�سوق �خلا�سة بك ، 
�ف�سل �للحوم �لنيئة و�لدو�جن 

و�ملاأكولت �لبحرية و�لبي�س عن 
غريها من �لأطعمة و�سع عبو�ت من 

�للحوم �لنيئة و�لدو�جن و�ملاأكولت 
�لبحرية يف �أكيا�س بال�ستيكية �إن 

وجدت، عند �ملغادرة ، �سع �للحوم 
�لنيئة و�لدو�جن و�ملاأكولت �لبحرية 

يف �أكيا�س منف�سلة عن غريها من 
�لأطعمة.

 يف �ملنزل ، �سع �للحوم �لنيئة 
و�لدو�جن و�ملاأكولت �لبحرية يف 
حاويات، قم بتجميدها �إذ� كنت ل 
تخطط ل�ستخد�مها يف غ�سون 

ب�سعة �أيام.
 يف �لثالجة ، �حتفظ بالبي�س يف 

علبته �لأ�سلية و�حفظه يف �ملق�سورة 
�لرئي�سية  ولي�س يف �لباب.

 طبخ �لطعام  �إىل درجة �حلر�رة 
�ملنا�سبة

يتم طهي �لطعام باأمان عندما تكون 
درجة �حلر�رة �لد�خلية مرتفعة مبا 

يكفي لقتل �جلر�ثيم �لتي ميكن �أن 
متر�سك، ��ستخدم مقيا�س حر�رة 

�لطعام للتاأكد من �سالمة طعامك، 
حافظ على حر�رة �لطعام )140 درجة 

فهرنهايت �أو �أعلى( بعد
�لطهي:

تربيد وجتميد �لطعام ب�سكل �سحيح
برد �لأطعمة �لقابلة للتلف يف 
غ�سون �ساعتني، حيث تتكاثر 
�لبكترييا �لتي ت�سبب �لت�سمم 

�لغذ�ئي ب�سكل �أ�رضع بني 40 درجة 
فهرنهايت و 140 درجة فهرنهايت.

 عالمات تدل على ت�صخم اللحمية عند طفلك.. 
وخطوات اإجراء العملية الإزالتها  مجتمــــع

ن�صيحة ذهبية لت�صجيع الطفل 
على القراءة

كما ميكن لالأم اأن متدح     
ما قام به الطفل 

بطريقة �سحيحة 
اأثناء 

مذاكرته 
؛ فهذا 

الأمر من 
اأهم العوامل الذي تزيد من حما�سة 

الطفل للمذاكرة .
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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:   �صميت كذلك ل�صدة ظالمها،و هي الليلة 
الثالثون من كل �صهر هجري؟  

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�صطيب الكلمات
)ينبغي-دوما-رمى-قطعة-خبز-يف فم-الكلب-ال�صرير(-

)يتكلم -العاقل-عن-اأفكاره-و الذكي-عن-اأعماله-و ال�صوقي-
عن طعامه(-ال�صجع-جمال-ن�صر.

1مركبات حبرية o من أعضاء النبات التناسلية )مجع(.
2وعد حيافظ عليه o واضح ومعلن.

3ما يكتب من كافة املعلومات عن موضوع أو حدث ما o من 
األطراف

4حيوان ضخم الحم حيب العسل o شقيقة o نصف بدري
5من مدن مصر o سرت وهنئت.

6نصف ساحر o سال o من الشهور امليالدية.
7متشاهبة o من الظهر فصاعدا o توضع عليه األشياء.

8احلكوايت )معكوسة(.
9أدوية مضادة )معكوسة( o سريع الغضب.

10فنانة مصرية راحلة ملعت كراقصة مع فريد األطرش

أفقــــــــــــــــــي

1سندريال الشاشة ماتت يف ظروف 
غامضة يف لندن.

2مطرب وممثل سوري من أغنياته يا 
بنات املكال o للنفي

 o 3احليوان ميشي يف األرض
مستغرقون يف سبات

4نصف أسرة o من آلت إليه 
الوصاية.

5سيدة الشاشة العربية.
6ثلثا ختت o مصباح

7نصف قميص o ثياب بالية.
8عدم قدرة على النوم o نصف 

عابر o ضمري متكلم.
9ممثل وخمرج مسرحي وسينمائي 

راحل ترك الطب البيطري من أجل 
الفن o أخطأ

10ممثل ومسرحي مصري راحل 
عمل سنوات خمرجا يف اإلذاعة 

الربيطانية
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الكلمات ال�ّسهمية
البناء الوا�سع ليواء

 اجلنود اأو املر�سى
2 

6 

1 

5          

4 3            

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

6   5  4   3   2   1

عك�س رف�س

املمرن)م(

مدينة اأندل�سية

اإجتاز)م(

عك�س يعيه

اإح�سان)م(

يتج�سم)م(

غينيا مبعرة

الأعرف

يـــرى

عز )م(

ثلثا دام

اإحلــاح

جمع )م(

�سباغة

نظري

حـــتـــــه

�ســدمــت

للغائب

ثلثا حلف

مدينة جزائرية 

مرتوك
يزين وينمق

عمل )م(

اإنفعاله

للتمني

ميناء عربي 
حمتل)م(

حرف جر 

دولة عربية)م(

تقوي)م(
من الأنعام)م(
عك�س نق�س)م(

�سهر ميالدي 
كـــثـــري  

طـــليــق

دوي)م(
ليتحقق)م(

مدينة جزائرية 

عا�سمة اأوربية 
ملــــــه 

عك�س ميت



 اإ�صقــاط حــامــلـي املـا�صـرت والـدكتوراه مـن عـمـلـيـة االإدمـاج "اإ�صـاعـة"
بعد مرا�سلة ُن�سبت للوظيفة العمومية...

لــــوؤي .ي
----------------------

اأن  لها،  بيان  يف  املــديــريــة،  واأفـــادت 
بخ�سو�س  نــ�ــســرت  الــتــي  املــرا�ــســلــة 
جهازي  من  امل�ستفيدين  اإدماج  عملية 
امل�ساعدة على الإدماج املهني والإدماج 
التوا�سل  موقع  عــرب  الجتماعي، 
الجتماعي لل�سباب حاملي ال�سهادات، 
مغالطات  وتت�سمن  ــزورة  م مرا�سلة 
ال�سحة.  من  لها  اأ�سا�س  ول  ج�سيمة، 
موقع  على  ال�سفحات  بع�س  روجتها 
"فاي�سبوك"  الجتماعي  التوا�سل 
املديرية  اإىل  املن�سوب  البيان  واأو�سح 
العامة للوظيف العمومي يف تعليماتها 
املا�سي،  جانفي   23 يف  اأ�سدرتها  التي 
مــو�ــســوع  ـــول  ح  17-20 ـــم  رق حتــت 
جهازي  من  امل�ستفيدين  اإدماج  عملية 
امل�ساعدة على الإدماج املهني والإدماج 
ال�سهادات  لل�سباب حاملي  الجتماعي 
املر�سلة  لال�ستف�سارات  نــظــرا  انــه 
مفت�سيات  ــاء  ــس روؤ� بع�س  ــرف  ط مــن 
تنظيم  ــول  ح العمومية  الوظيفة 

جهاز  من  امل�ستفيدين،  اإدمــاج  عملية 
امل�ساعدة على الإدماج املهني والإدماج 
الجتماعي لل�سباب حاملي ال�سهادات، 
اأعلى  م�ستوى  يحوز  من  منهم  خا�سة 
فيه،  اإدمــاجــهــم  املــقــرر  املن�سب  مــن 
اأو امل�سجلني �سمن  �سواء حملة املا�سرت 
"التكويني  الثالث  الطور  يف  التكوين 

ملحتوى  تطبيقا  "فاإنه  الدكتورا،  يف 
ماي   17 يف  املــوؤرخ   262 رقــم  املن�سور 
1998 املتعلق بالتوظيف يف الوظائف 
للمنا�سب  تر�سيدا  وكذلك  العمومية 
ب�سكل  الإدمــــاج  لعملية  املخ�س�سة 
باأي  ميكن  ل  فاأنه  وحمدود،  عقالين 
حال من الأحوال اإدماج من يحوز على 

م�ستوى اأعلى من املطلوب. هذا واأو�سح 
يف  املديرية  اأن  املزعوم  البيان  ذات 
روؤ�ساء  اإىل  وجهتها  اأخــرى  اإر�سالية 
للوظيفة  الــعــمــومــيــة  املــفــتــ�ــســيــة 
اجلاري،  جانفي   21 بتاريخ  العمومي 
من  امل�ستفيدين  ــاج  اإدم كيفية  حول 
ـــاج  والإدم املهني  امل�ساعدة  جــهــازي 

الذين  ال�سهادات  حلاملي  الجتماعي 
الآيلة  الرتب  يف  الإدماج  اإىل  توؤهلهم 
يف  الف�سل  اأن  اأو�سحت  حيث  للزوال؛ 
ال�سهادات  تخ�س�سات  مالءمة  مــدى 
رتب  تقدير   اأو  لتحديد  واملــوؤهــالت 
املعنيني،  الأعـــوان  ــاج  اإدم منا�سب  او 
طريق  عــن  اأوىل  مــرحــلــة  يف  يــتــم 
الآيل  الإعـــــالم  تطبيق  ا�ــســتــغــالل 
اخلا�س باملعادلت الإدارية لل�سهادات 
مفت�سيات  خمتلف  لـــدى  املــتــوفــرة 
مرحلة  يف  ثــم  العمومي،  الوظيف 
ال�سهادات  �سعب  اأو  فرع  اعتماد  ثانية 
احلالت  ويف  التخ�س�سات.  من  بدل 
ــاج  اإدم فيها  ميكن  ل  التي  الق�سوى 
امل�ستفيدين من جهازي امل�ساعدة على 
الجتماعي  والإدمــاج  املهني  الإدمــاج 
اآو  رتبة  اأيــة  يف  ال�سهادات  حلاملي 
الت�سهيالت  كل  رغــم  �سغل،  من�سب 
اللجوء  بالإمكان  فاإنه  الذكر،  �سالفة 
املعنيني  اإدماج  اإىل  ا�ستثنائية  ب�سفة 

يف الرتب الآيلة للزوال.

�سالمة  و  اأمــــن  عــلــى  حــفــاظــا 
بولية  ممتلكاتهم  و  املواطنني 
الق�ساء  ــل  اأج مــن  و  غــردايــة، 
اأنواعها،  ب�ستى  اجلرمية  على 
كـــذا  و  مــنــابــعــهــا،  ــف  ــي ــف جت
املطلوبني  توقيف  و  مالحقة 
عكفت  الق�سائية،  اجلهات  لدى 
الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح 
خالل  ــة،  ــرداي غ وليــة  بــاأمــن 
ـــذا الأ�ـــســـبـــوع عــلــى تــعــزيــز  ه
خا�سة  ــدان،  ــي ــامل ب تــواجــدهــا 
التي  الليلية،  الفرتات  خالل 
ي�ستغله  مــالئــمــا  وقــتــا  متــثــل 
ـــني لــتــنــفــيــذ  ـــرم ـــج بــعــ�ــس امل
خا�سة  الإجــرامــيــة،  اأفعالهم 
املنازل،  ب�سرقات  منها  تعلق  ما 
و  ا�ستهالك  بالعنف،  ال�سرقات 
امل�سروبات  و  املخدرات  ترويج 

الكحولية...
ــت نــهــايــة  ــق ــل ــط ــة ان ــي ــل ــم ــع ال
لتتوا�سل  ــارط  ــف ال ــبــوع  الأ�ــس
ــة هــــذا الأ�ـــســـبـــوع، مــن  ــل ــي ط

ــات  ــي ــل ــم ــع ـــــالل الـــقـــيـــام ب خ
مداهمة  عمليات  و  �سرطية 
املعروفة  و  امل�سبوهة  لالأماكن 
بع�س  طـــرف  ــن  م بــارتــيــادهــا 
الت�سرفات  ذوي   الأ�سخا�س، 
متــت  ل  ـــي  ـــت ال و  ــة  ــي ــب ــل ــس ــ� ال
غــردايــة  ملجتمع  �سلة  ــة  ــاأي ب
مروجي  ــرار  غ على  املحافظ، 
و  ــــدرات      ــــخ امل م�ستهلكي  و 
الرتكيز  مع  العقلية،  املوؤثرات 
الليلية،حيث  الــفــرتات  على 
الــعــمــلــيــات  لــهــذه  جتــنــيــد  مت 
الب�سرية  و  املادية  الإمكانيات 
ــة  ــان ــع ــت ــس الــــالزمــــة، مـــع ال�
بــالــتــقــنــيــات احلــديــثــة خــالل 
ال�سرطة  بعمليات  املــراقــبــة 
ــاء  ــي ــي مــ�ــســت خمــتــلــف اأح ــت ال
بالتن�سيق  غــردايــة  مــديــنــة 
احل�سري  ـــن  الأم عنا�سر  ــع  م
اأمــن  اإىل  بــالإ�ــســافــة  ــالث،  ــث ال
م�ستوى  على  املنيعة،  دائـــرة 
عن  اأ�سفرت  املنيعة،   مدينة 

�سخ�سا   149 مراقبة  و  تعريف 
و  مــراقــبــة  اإىل  ــة  ــاف ــس ــالإ� ب  ،
 20 و   ــة   ــب ــرك م  80 تــفــتــيــ�ــس 
ذلك  اإثــر  على  نارية،  دراجــة 
حمل  �سخ�سا   15 تــوقــيــف  مت 
ق�سائية،  ــراءات  اإج و  متابعة 
و  ا�ستهالك  يف  فيهم  م�ستبها 
مطلوبني  اأو  املخدرات،  ترويج 
ــائــيــة،  ـــات الــقــ�ــس ـــه ــــدى اجل ل
نارية  ـــة  دراج ا�ــســرتجــاع  مــع 

مــ�ــســروقــة، حتــويــل دراجــتــني 
حجز  اإداريـــة   اجـــراءات  حمل 
كحولية،  م�سروبات  قارورة   45
من  )مــــراود(  �سجائر  و  قطع 
غـــرام(،   06( املــعــالــج  الــكــيــف 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  مت  اأين 
الــقــانــونــيــة �ــســد الأ�ــســخــا�ــس 
اإىل  تــقــدميــهــم  و  املــوقــوفــني 

الق�سائية. اجلهات 
عامر.ع. بن 

فّندت املديرية العامة للوظيفة العمومية واالإ�صالح االإداري خرب اإ�صقاط حاملي �صهادات "املا�صرت" و "الدكتوراه" من عملية االإدماج املهني واالجتماعي.
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ا�صرتجاع �صالح كال�صينكوف وذخرية 
يف مترنا�صت

اأمريكا تفتح اأبواب التكوين اأمام ال�صباب 
اجلزائري املقاول

توقيف عن�صري دعم للجماعات
 االإرهابية بغليزان و�صكيكدة

ارهابي ي�صلم نف�صه بتمرنا�صت

اأنه  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  ك�سف 
اإثــر  على  املعلومات  ا�ستغالل  بف�سل 
“من�سوري  امل�سمى  ــي  ــاب الإره ت�سليم 
نف�سه  “طارق”  ــى  ــن ــك امل الطيب”، 
يوم  بتمرنا�ست،  الع�سكرية  لل�سلطات 
مفرزة  ا�سرتجعت   ،2020 جانفي   30
 31 يـــوم  ال�سعبي،  الــوطــنــي  للجي�س 
نوع  من  ر�سا�سا  م�سد�سا   ،2020 جانفي 
من  وكمية  خمازن  ثالثة  كال�سنيكوف، 

وبالتن�سيق  ال�سياق  نف�س  يف  الذخرية، 
مع عنا�سر الدرك الوطني،

للجي�س  مفارز  اأن  اأي�سا  امل�سدر  ــاد  واأف
دعم  عن�سري  اأوقفت  ال�سعبي  الوطني 
غليزان،  من  بكل  الإرهابية  للجماعات 
خمباأين  اكت�ساف  مت  فيما  و�سكيكدة، 
تقليدية  قنبلة  وتدمري  لالإرهابيني 

ال�سنع باجللفة.
ق/و

ــة لــدى  ــي ــك ــري ــفــارة الأم ــت الــ�ــس ــن ــل اأع
اجلزائر، عن انطالقة الت�سجيالت اأمام 
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذي  ال�سباب 
حتت  تكوينية  دورة  يف  �سنة  و38   25

�سعار “الزمالء املحرتفني”.
اأن الـــدورة  ــح بــيــان  الــ�ــســفــارة،  ــس واأو�

�سهر  بــقــ�ــســاء  للم�ساركني  �ست�سمح 
ون�سف يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
لإتقان املمار�سات التجارية، املقاولتية 
باأن  م�سرية  والبــتــكــار،  الجتماعية 
عملية الت�سجيل �ستنتهي يوم 9 فيفري.
ق/و

اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، 
الوطني،  الدرك  عنا�سر  مع  بالتن�سيق 
الإرهابية  للجماعات  دعــم  عن�سري 
و�سكيكدة  /ن.ع.2،  غليزان  من  بكل 
خمباأين  اكت�ساف  مت  فيما  /ن.ع.5، 

تقليدية  قنبلة  وتدمري  لالإرهابيني 
بيان  ح�سب  /ن.ع.1،  باجللفة  ال�سنع 

لوزارة الدفاع الوطني،اأم�س  ال�سبت.
ق/و

لل�سلطات  نف�سه،  اإرهـــابـــي  ــلــم  �ــسّ
حيث  بــتــمــرنا�ــســت  الــعــ�ــســكــريــة 
الإرهابية  اجلماعات  �سمن  ين�سط 
بيان  وح�سب  ال�ساحل.  مبنطقة 

يتعلق  فاإنه  الوطني،  الدفاع  وزارة 
الطيب”،  “من�سوري  بامل�سمى  الأمر 

املكنى “طارق”.
ق/و

20 وهران 21ق�سنطينة 16ورقلة 24الوادي 21اجلزائر 19حالـة الطقـس

الفجر 05:54  الظهر 12:44   الع�شر 15:41   املغرب 16:02  الع�شاء 19:24مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

توقيف 15 �صخ�صا يف عمليات �صرطية متفرقة بغرداية  

اأحدث املفاجاءات حلد   �سرعة انت�سار فريو�س كورونا 
الآن  حلد  له  يحمل  ل  الــذي   الفريو�س  هذا  ال�ساعة، 
الذي يظهر  املجهر  ل�سكله حتت  اإ�سما طبيا، �سمي ن�سبة 
مثل  ت�ستع�سي  حيث  كورونا"   " اأي  تاج"   " �سكل  على 
على  نانومرتي  بحجم  تولد  قد  التي  الفريو�سات  هذه 
الفتك  اإىل  توؤدي  قد  الوقت  ذات  ويف  لها،  اأدوية  اإيجاد 
تدق  العاملية  ال�سحة  منظمة  جعل  مما  الب�سر،  باآلف 
ناقو�س اخلطر، كما حاولت ال�سني تطويقه بكل الطرق 

والو�سائل.
خمالفة  ــراءات  ق اإىل  ذهب  البع�س  اأّن  املفارقة  من      
اجلديدة  الالمتاثليه  احلــرب  مــن  ــوع  ن اأنــهــا  معتربا 
املتحدة  الـــوليـــات  ــني  ب والــبــكــتــرييــة  البيولوجية 
م�ستندا  البلدين  بني  التجارية  للحرب  نظرا  وال�سني، 
قد  املتحدة  الوليات  اأن  موؤكدين  املوؤامرة،  نظرية  اإىل 
تكون ال�سبب وراء تف�سي هذا الفريو�س، يف الواقع هذا  
اإىل دليل  قد يكون تخمينا فاي�سبوكيا حم�سا لي�ستند 
حلد  م�ستحيل  �سبه  يبدو  بل  علمي،  منطق  اأو  واقعي 
بني  العلمي  التفكري  منطق  اإىل  يحيلنا  وهذا  ال�ساعة، 
ال�سك واليقني، الذي ي�ستند يف نظرية املعرفة، ح�سب 
والبيئية  الثقافية  املــوؤثــرات  اإىل  بيكون  فران�سي�س 
عملية  يف  توؤثر  التي  الأوىل  بالدرجة  املجتمعات  لدى 

تفكريها املنهجي.
امل�سالح  اأجرتها  التي  الطبية  التحاليل  اأثبتت          
تناول  اإىل  يعود  الفريو�س  �سبب  اأّن  ال�سينية  الطبية 
الأفاعي  على  اأ�سا�سها  يف  تعتمد  التي  الوجبات  بع�س 
الفريو�سات،  بع�س  انتقال  اإىل  يوؤدي  مما  واخلفافي�س 
اإذ �سجلت اأول احلالت يف مدينة "ووهان" ال�سينية التي 
عليها  فر�س  التي  ن�سمة،  مليون   14 من  اأكر  يقطنها 
احلجر ال�سحي، والواقع اأن ال�سني من اأهم بلدان جنوب 
اآ�سيا التي ت�ستهلك هذه الأنواع من الأغذية منذ  �سرق 
على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  نهانا  والتي  �سنوات 

اأكلها نظرا لتاأثرياتها ال�سلبية وم�سارها.
      قامت اجلزائر بدورها كما بقية دول العامل باإعالن 
للت�سدي  ال�سحة  وزارة  ــالل  خ مــن  ــوارئ  ــط ال حالة 
انتقاله  بعد  اجلــزائــر،  اإىل  الفريو�س   هــذا  لنتقال 
لإجــالء  طائرة  اأر�سلت  كما  جمـــاورة،  اأوربــيــة  ــدول  ل
احلكومة  حر�س  على  منها  تاأكيدا  اجلزائريني  الرعايا 

اجلزائرية للتكّفل باجلالية اجلزائرية.

 كورونا اجلديدة.
بقلم : بيزيد يو�صف
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