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غطاء ال�شرف 
ال�شحي ليوجد 

اأمام املدر�شة 
البتدائية بحي 
القدد بالوادي  

حيث ي�شتوجب على 
الإدارة املعنية 

تدارك الو�شع قبل 
وقوع  الكارثة 

تلميذة ت�شرب مديرة ثانوية 
بالونزة بتب�شة

سنوات ختتبئ فيها خلف جدران مزنهلا، ختشى اخلروج، فتلمحها عني متنمر جيرح قلبها أكثر، 63 عاما ختتبئ أكثر 
وأكثر قدر ما تشاء، هاربة من النظرات واهلمسات الساخرة من هيئتها اليت خلقت هبا، ولقبها الذي أطلقه أهل القرية 

عليها “الساحرة الشريرة”.
“كوماري ناياك” سيدة هندية تبلغ من العمر 63 عاما، ولدت ب31 من أصابع اليدين والقدمني، أمضت حياهتا كلها 

خمتبئة يف املزنل بعد أن وصفها جرياهنا ب”الساحرة”.
“ناياك” مصابة بداء األصابع، وهي حالة شائعة عند الوالدة، حيث يكون لدى الشخص أصابع إضافية، حسب ما 

نشرته صحيفة صدى البلد نقال عن “ذا مترو” الربيطانية.ب 19 أصبعا يف القدم و12 أصبعا يف اليد، دخلت “ناياك” 
موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية يف أكرب عدد من األصابع يف العامل. ذلك املرض 

الذي يصيب القالئل، جعل “ناياك” تعيش حياة بائسة، 
فتقول “حاليت هذه ابتليت هبا طوال حياهتا، فأنا جمربة 

على البقاء يف املزنل دون خروج”، وتضيف “كوماري”، 
وهي من منطقة جاجنام يف أوديشا باهلند “لقد ولدت 

مع هذا العيب، ومل يكن من املمكن عالجي، فأنا من 
عائلة فقرية”.فهي مل متلك ما يكفيها من املال لتلقي 

العالج الطيب، وتدعي أن اجلريان يسموهنا “ساحرة” 
ويتجنبوهنا يف الشارع، “يعتقد اجلريان أنين ساحرة، 

ويبتعدون عين، ويف بعض األحيان، يأتون لرؤية حاليت، 
لكن دون تقدمي املساعدة أبدا”.

امراأة متلك 31 اأ�شبعا تلتزم منزلها 
منذ 63 عاما

علمت التحرير من مصادر موثوقة أن مديرة ثانوية 
الشهيد “خمازنية مربوك “ مبدينة الونزة مشال والية 

تبسة،قد تعرضت هناية األسبوع املاضي إىل اعتداء 
لفظي وجسدي ، على يد تلميذة تتمدرس بنفس املؤسسة 

وسط ساحة. وحسب مصدرنا وقع االعتداء عندما 
حصل تالسن بينهما، ما زالت أسبابه جمهولة، أدى إىل 
نرفزة التلميذة، اليت قامت مبهامجة املديرة وضرهبا 

مبحفظتها ويديها.وللتحقيق يف أسباب هذه املشكلة 
تنقلت جلنة من مديرية التربية إىل مقرالثانوية 

واستمعت اىل املتهمة والضحية، بينما أصدر املكتب الوالئي 
لنقابة “الكنابست” بيانا استنكر فيه احلادثة.

اأعمى يتعر�س حلادث وي�شتعيد نظره
كان  نظره.  استعاد  مث  سيارة،  تعرض حلادث  أعمى  رجال  أن  بولندية،  إعالم  وسائل  نقلت 

يانوس غوراي قد أصيب بالعمى منذ 20 عاما، عندما بدأ، نتيجة لرد الفعل التحسسي، يعاين 

من مشاكل يف شبكية عينه اليمىن، وكانت عينه اليسرى ال متيز إال بني األشكال والضوء.

بعد أن صدمته سيارة عند معرب للمشاة، احتاج إىل عملية يف الفخذ، مث بعد مرور أسبوعني من 

إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. باإلضافة إىل ذلك، وخالل هذا 

الوقت القصري، التأمت مجيع اإلصابات اليت حلقت به.

يعترب األطباء أن “اآلثار اجلانبية” لألدوية املوصوفة له يف املستشفى، هي سبب 

حدوث الظاهرة غري العادية، كما يعتقد املريض نفسه أن رؤيته عادت، ألنه 

أصاب رأسه أوال على غطاء السيارة، مث أصابه مرة أخرى على األسفلت.
ل���ن ي��ك��ون 

فاملريض  حدث،  ملا  الدقيق  السبب  حتديد  على  قادرين  األطباء 
املشاركة  رفض 

يف البحث، وهو اآلن يعمل حارس أمن يف املستشفى نفسه.

مدير الرتبية بالوادي يزور تلميذة 
بامل�شت�شفى

مدير التربية يقوم بزيارة 
التلميذة خليفي شيماء ليال 
اىل مستشفى االستعجاالت 

اجلراحية بالوادى بعد مساعه 
بإصابتها على مستوى الرأس 

على إثر تعرضها حلادث مرور 
مبتوسطة ربيح عمار بأم الطيور 

عند خروجها من املدرسة 
وإصابتها على مستوى الرأس 

حيث مت نقلها من مستشفى املغري 
إىل مستشفى االستعجاالت 

اجلراحية بالوادى، واطمأن على 
التلميذة ومت التكفل هبا بإجراء 

الفحوصات الطبية واألشعة 
ووضعت حتت الرعاية الطبية.

توقيف رئي�س ق�شم فرعي لل�شكن 
متلب�شا بتلقي ر�شوة بخن�شلة 

متكن عنا�شر الفرقة املتنقلة لل�شرطة الق�شائية 
قبول مزية غري م�شتحقة لأداء عمل من واجباته، باأولد ر�شا�س متلب�شا بتعاطي الر�شوة وطلب و خن�شلة، من توقيف رئي�س الق�شم الفرعي لل�شكن باأمن دائرة اأولد ر�شا�س التابع لأمن ولية 

ح�شب م�شادر اعالمية.  
تقدم اأحد الأ�شخا�س اإىل مقر الفرقة املتنقلة واأفاد ذات امل�شادر باأن وقائع الق�شية تعود اإىل 

لل�شرطة الق�شائية باأمن دائرة اأولد ر�شا�س 
األف دج ت�شلمه من عند ال�شحية ليتم حتويله اإىل مقر امل�شلحة ل�شتكمال اإجراءات التحقيق.باجلرم، بعد اإخ�شاعه لعملية التلم�س اجل�شدي القانونية حيث �شبط بحوزته مبلغ مايل قدره 20 اأمنية بالتن�شيق مع ال�شحية اأ�شفرت عن توقيف امل�شتبه فيه بالقرب من مكتبه يف حالة تلب�س اجلمهورية لدى حمكمة اأولد ر�شا�س بالوقائع وت�شوير الأوراق النقدية. حيث مت و�شع خطة للبناء الريفي.واأ�شافت ذات امل�شادر باأنه مت على الفور فتح حتقيق يف الق�شية بعد اإخطار وكيل �شكن ريفي من اأجل ت�شهيل ح�شول ال�شحية على ال�شطر الأول من الإعانة املالية للدولة املوجهة يف اإطار واجباته واملتمثل يف امل�شادقة على وثيقة اإمتام اأ�شغال ال�شطر الأول من م�شروع اإجناز لل�شكن باأولد ر�شا�س منحه مزية غري م�شتحقة تقدر بـ 20 األف دينار نظري اأداء عمل يدخل للتبليغ بخ�شو�س طلب رئي�س الق�شم الفرعي 
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اأول م�شاركة لرئي�س اجلمهورية بقمة اإفريقية بعد غياب طويل

لوؤي ي
--------------------

دول  روؤ�����س����اء  وي�����س��ت��م��ع 
الأع�ساء  البلدان  وحكومات 
رئي�س  يقدمه  ع��ر���س  اإىل 
"حالة  ح���ول  اجل��م��ه��وري��ة 
الإرهاب يف اإفريقيا والو�سائل 
اأكرث  ب�سفة  مبكافحته  الكفيلة 
اأفاد به بيان  فعالية"، ح�سب ما 

لرئا�سة اجلمهورية.
اأن ي�سارك رئي�س  ومن املنتظر 
القمة  هام�س  على  اجلمهورية 
ال�سلم  جمل�س  اج��ت��م��اع  يف 
املخ�س�س  الإفريقي  والأم��ن 
ليبيا  يف  الو�سع  تطور  لبحث 
الإفريقي،  ال�ساحل  ومنطقة 
ع�سوا  اجلزائر  تعترب  وال��ذي 

فيه.
وزير  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
�سربي  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون 
للإذاعة  ت�رصيح  يف  بوقدوم 
اأول  �ستكون  اإنها  اجلزائرية 
اجلمهورية  لرئي�س  م�ساركة 
قمة  يف  ت��ب��ون  املجيد  عبد 
غابت  لطاملا  التي   ، اإفريقية 
طويل،  زمن  منذ  عنها  اجلزائر 
رئي�س  ح�����س��ور  ح��ي��ث  م��ن 
�ستكون  كما    ، اجلمهورية 

�سانحة  ب���وق���دوم  ي�سيف 
للرئي�س تبون لإجراء حمادثات 
مع نظرائه الأفارقة وال�ستماع 
اإىل وجهة نظر اجلزائر للم�سائل 

الأفريقية.
رئي�س  ُيجري  اأخرى،  جهة  من 
هذه  هام�س  على  اجلمهورية 
امل�سدر-  ذات  -ح�سب  الدورة 
من  عدد  مع  ثنائية  حمادثات 
وم�سوؤولني  الأفارقة  نظرائه 
من  امل�ستوى  رفيعي  دوليني 

املدعوين للقمة.
الدبلوما�سي  اأعرب  جانبه  من 
و  ال�سلم  ومفو�س  اجلزائري 
اإ�سماعيل  الأفريقي  الأم��ن 
اأ�سفه  عن  اأبابا  بادي�س  �رصقي 
اأمام  الدولية  التعبئة  "ل�سعف 
منطقة  يف  التهديد  ازدي���اد 
مماثلة  وثبة  اإىل  داعيا  ال�ساحل، 
بدحر  �سمحت  ال��ت��ي  لتلك 
تطلق  التي  الإرهابية  املنظمة 
"الدولة  ا�سم  نف�سها  على 
الإ�سلمية" )داع�س( يف العراق 
و �سوريا من اأجل الق�ساء على 
جميع املجموعات الإرهابية يف 

اإفريقيا "�رصيعا".
ملاذا  نت�ساءل  "اإننا  وقال �رصقي 
العراق  يف  التعبئة  هذه  مثل 
توجد  ل  مل���اذا  و  و���س��وري��ا 

ال�سومال  يف  التعبئة  نف�س 
توجد  ل  ه��ل   ، ال�ساحل  و 
عليها  الق�ساء  يف  اإرادة  هناك 

�رصيعا".
و اأدىل رئي�س جمل�س ال�سلم و 
الأمن الأفريقي بهذا الت�رصيح 
ال��دول  روؤ���س��اء  قمة  ع�سية 
ال�سلم  جمل�س  يف  الأع�ساء 
والأم����ن ل��لحت��اد الأف��ري��ق��ي 
املخ�س�سة للم�ساألتني املثريتني 
هما  اإفريقيا  يف  للن�سغال 

ال�ساحل و امل�ساألة الليبية.
�رصقي  ر�سم  ال�سدد  هذا  يف 
يف  للو�سع  قامتة"  "�سورة 
اإىل  اأ���س��ار  ال�����س��اح��ل ح��ي��ث 

من  لعنا�رص  مكثف  و�سول 
"داع�س" اإىل املنطقة و انت�سار 
عمل  طرق  تطور  و  الأ�سلحة 
�سهولة  و  الإرهابية  الهجمات 
ا�ستغلل  و  احل���دود  اخ���راق 
املجموعات  بني  العنف  اأعمال 
جمموعات  قبل  من  العرقية 

اإرهابية.
يجب  التي  التحديات  هي  و 
اأن  ال����دويل  املجتمع  ع��ل��ى 
الطرق  بنف�س  معها  "يتعامل 
مع  امل�ستعملة  الو�سائل"  و 

التحديات ال�ساملة الأخرى.
حول  ���س��وؤال  على  رده  يف  و 
دويل يف  حتالف  ملءمة  مدى 

مفو�س  ذك��ر  فقد  ال�ساحل، 
الأف��ري��ق��ي  الأم���ن  و  ال�سلم 
للجنة  املتميزة  بامل�ساهمة 
ال��وح��دة  ملنظمة  ال��ت��ح��ري��ر 
تخلي�س  اأج��ل  من  الأفريقية 
امليز  و  ال�ستعمار  من  القارة 
العن�رصي، معتربا اأن الوقت قد 
حول  مماثل  عمل  لت�سور  حان 
املجتمع  من  بدعم  الإره���اب 

الدويل.
بلدان  قلق  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
بخ�سو�س  ال���5  جمموعة 
توؤكد  اأعطيت  التي  التعهدات 
بهذه  ال���س��ط��لع  ����رصورة 

املكافحة.

ي�شارك اليوم الأحد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، يف الدورة العادية الثالثة والثالثني لروؤ�شاء دول وحكومات الحتاد الإفريقي، التي  ت�شتمر ا�شغالها 
يومني يف العا�شمة الثيوبية اأدي�س اأبابا. حيث تبحث الدورة مو�شوعا "اإ�شكات ال�شالح : اإيجاد ال�شروط املالئمة لتنمية اإفريقيا".

تبون يعر�س اليوم على القادة الو�شائل الكفيلة مبكافحة الإرهاب يف القارة اتهموا وزارة ال�شحة بعدم 
ا�شتجابتها ملطالبها املرفوعة

 �شل امل�شت�شفيات 
يومي 25 و26 

فيفري بعد 
تلويح �شبه 

الطبي باإ�شراب 
وطني

باأن  عرقاب  حممد  الطاقة  وزي��ر  اأك��د 
كبرية  ا�ستثمارات  اأبواب  على  اجلزائر 
حت�سني  ي�ستوجب  مما  الطاقة  قطاع  يف 
دفر ال�رصوط خللق مناخ ملئم للأعمال 

و ت�سجيع ال�ستثمارات.
الدويل  امللتقى  خلل  عرقاب  اأ�ساف  و 
احلماية  م��و���س��وع  ح��ول  للمحامني 
الذي  الق�سائية لل�ستثمار،  القانونية و 
اأنه  ال�سبت  اأم�س  اىل  اأ�سغاله  توا�سلت 
�سيتم ال�سعي كذلك "للرفع من م�ستوى 
تكون  حتى  اجلزائر  تربمها  التي  العقود 

عقودا دولية يف امل�ستوى".
و نوه يف �سياق مت�سل بالأهمية البالغة 
الذي يكت�سيها هذا امللتقى املن�سب على 
الق�سائية  و  القانونية  احلماية  مو�سوع 
اخلروج  �سانه  من  الذي  و  لل�ستثمار 
ببنود هامة حلماية القت�ساد الوطني، و 
طريق  عن  الأجنبي  ال�ستثمار  ت�سجيع 

الق�سائية  و  القانونية  باحلماية  اإفادته 
بالقت�ساد  النهو�س  بهدف  ذل��ك  و 

الوطني.
امللتقى  يف  امل�ساركون  اأج��م��ع  ق��د  و 
و  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اأن  على 
اإل بفتح املجال  اقت�ساد قوي ل يت�سنى 
�سن  املختلفة، عن طريق  لل�ستثمارات 
"جذابة"  و  "�سفافة"  و  "قارة"  قوانني 
تعمل على حت�سني مناخ العمل و جتعل 
الذي  الق�سائي  باجلهاز  يثق  امل�ستثمر 
القوانني(،  )من خلل  احلماية  له  �سيوفر 

يف حالة ن�سوب النزاعات املختلفة.
ملنظمات  الوطني  الحتاد  رئي�س  وقال 
ال�سدد  هذا  يف  �ساعي  اأحمد  املحامني، 
اأن ال�ستثمار �سواء كان وطنيا اأو اأجنبيا 
ال�ستقرار،  ي�سوده  مناخ  اإىل  يحتاج 
م�سيفا اأن احلماية القانونية و الق�سائية 
لل�ستثمار تاأتي من خلل "�سن قوانني 

ال�رصعة  ت�سمن  و  امل�ستثمرين  حتمي 
ي�سعر  حتى  النزاعات،  يف  الف�سل  يف 

امل�ستثمر اأنه حممي ق�سائيا".
يلعبه  ال��ذي  الكبري  بالدور  ن��وه  كما 
املحامي يف هذا املجال و ذلك من خلل 
"مرافقة امل�ستثمر و تقدمي ال�ست�سارات 
القانونية اللزمة له"، اإ�سافة اإىل اللجوء 
على  البديلة"  ب"الطرق  النزاعات  حلل 

غرار الو�ساطة الق�سائية و التحكيم.
حت�سري  و  تكوين  ���رصورة  اىل  داعيا 
املحامني و الق�ساة للف�سل يف مثل هذه 

النزاعات.
حمامي  منظمة  نقيب  اأ�سار  جهته،  من 
اجلزائر عبد املجيد �سليني اىل ان انعقاد 
التح�سريات  و  يتزامن  امللتقى  ه��ذا 
قانونية  بر�سانة  البلد  لتزويد  اجلارية 
القوانني  تت�سمن، علوة على  متكاملة 
املت�سلة بحقوق و حريات املواطن، تلك 

التنمية  و  القت�ساد  باإنعا�س  اخلا�سة 
امل�ستدامة.

و ركز على الدور البارز الذي �سيلعبه 
باعتباره �رصيكا  املجال  هذا  املحامي يف 
و  القانونية  احلماية  لتوفري  للعدالة 
خلل  م��ن  للم�ستثمرين  الق�سائية 

م�ساهمته يف حل النزاعات الق�سائية.
للمحامني  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  اأم��ا 
بنقابة  ع�سو  ه��و  و  روث،  ج��ريي 
املتحدة  )الوليات  بكاليفورنا  املحامني 
احلماية  مو�سوع  اأن  فذكر  الأمريكية(’ 
لل�ستثمار  الق�سائية  و  القانونية 
ب"الدور  منوها  بالغة  اأهمية  يكت�سي 
الكبري الذي لعبته اجلزائر و�سط الحتاد 
تبادل  يف  املتمثل  و  للمحامني  ال��دويل 
اخلربات و املعلومات مع حمامي العامل".

لوؤي ي

م�شاٍع  لتح�شني دفرت ال�شروط وخلق مناخ لالأعمال جللب ال�شتثمارات

لوحت النقابة اجلزائرية لل�سبه 
الطبي، بالدخول يف اإ�رصاب 

وطني يومي 25 و26 فيفري 
اجلاري، تنديدا بعدم ا�ستجابة 

وزارة ال�سحة وال�سكان 
واإ�سلح امل�ست�سفيات ملطالبها 

املرفوعة.
واأفادت النقابة يف البيان اخلتامي 

عقب الجتماع الطارئ ملكتبها 
الوطني اأنه وبعد مناق�سة، 

املكتب الوطني لكل الحتمالت 
تقرر اللجوء اإىل اإ�رصاب وطني 

ملدة يومني، الثلثاء25  والأربعاء 
26 فيفري 2020، مع بقاء هذه 

اجلل�سة مفتوحة فاإن املجل�س 
الوطني يكلف املكتب الوطني 

بالتكلف بهذا القرار، وندعو 
كافة هيئة �سبه الطبيني اإىل 
ال�ستعداد والنتباه.واأ�ساف 
البيان "يف الوقت الذي كان 

املكتب الوطني ينتظر لقاء مع 
الو�ساية ملناق�سة قاعدة مطالب 

ال�سبه طبيني، قام الأمني العام 
لوزارة ال�سحة مبحاولة الربوز 

من خلل �سلوك غري لئق 
ينطوي على �سلوكات قدمية 

جتاوزها الزمن،حيث مل يتوان هذا 
الأخري عن حماولة زعزعة اإدارة 

املجل�س الوطني للنقابة".واأ�ساف 
امل�سدر "من خلل هذا ال�سلوك 

يقوم الأمني العام لوزارة ال�سحة 
اأكرث فاأكرث باإدخال الو�سع اله�س 
لل�سحة يف اجلزائر يف م�ستنقع، 

اإن املكتب الوطني يلفت انتباه 
وزير ال�سحة وال�سكان اإىل هذا 

النزلق غري امل�سبوق والذي 
ندينه ب�سدة.كما يحر�س املكتب 

الوطني على التذكري بقاعدة 
املطالب املذكورة اأثناء الجتماع 

ال�سابق".وبخ�سو�س املطالب 
التي رفعتها النقابة للوزارة 

فقد متثلت يف النتهاء فورا فيما 
يخ�س تطبيق ملف "األ.اأم"، مع 

حترير امل�سار املهني مل�ساعدي 
التمري�س، بالإ�سافة اإىل دمج 

فئة "اإي.دي.اأو" يف رتبة خمت�س 
يف ال�سحة العمومية ،مع  

تخ�سي�س منحة خا�سة للعاملني 
على م�ستوى امل�سالح الأكرث 
ن�ساطا اأو �سغطا، دون ن�سيان 

طلب اإعادة النظر يف منحة 
املردودية ورفعها اإىل ن�سبة 40 

باملائة، اإ�سافة اإىل الكف عن 
املتابعات الق�سائية وامل�سايقات 
بالن�سبة للإطارات النقابية، اأثناء 

قيامهم بواجباتهم النقابية التي 
لوؤي ييكفلها لهم القانون.

خمت�شون وفاعلون يطالبون ب�شن قوانني �شفافة وجذابة توفر احلماية للم�شتثمر

واملوا�سلت  الربيد  وزارة  ك�سفت 
الدعوى  اأن  والل�سلكية  ال�سلكية 
اأمام  التي كانت حمل حتكيم  الق�سائية 
بني  بلهاي  للتحكيم  الدائمة  املحكمة 
اليطالية  وال�رصكة  اجلزائرية  الدولة 
جممع "كون�سوتال"، قد انتهت باإ�سدار 

حكم نهائي ل�سالح الدولة اجلزائرية.
واملوا�سلت  الربيد  وزارة  واأو�سحت 
ال�سلكية والل�سلكية يف بيان لها اأم�س 
اأن حمكمة لهاي رف�ست كافة مطالب 
اأ�سهم  ذات  �رصكة  وهي  الآخر  الطرف 
قيد الت�سفية، مبا يف ذلك دفع مبلغ مايل 

قدره 408،880 مليون دولر كتعوي�س 
تعر�ست  التي  املزعومة  الأ�رصار  عن 
اأن  اعتربت  والتي  ال�رصكة،  هذه  لها 
ممار�سات ات�سالت اجلزائر ت�سببت يف 
تدهور و�سعيتها القت�سادية، مما يكون 
الأم  ال�رصكة  اإفل�س  يف  ت�سبب  قد 
جهة  فروعها".من  واأحد  "كون�سوتال" 
الطرف  لهاي  حمكمة  اأم��رت  اأخ��رى، 
اليطالية  ال�رصكة  اأي   باأن  امل�ستكي 
اأتعاب  كافة  اجلزائرية  للدولة  ت�سدد 
الدائمة  واملحكمة  املحكمة  وتكاليف 
التمثيل. تكاليف  كافة  وكذا  للتحكيم 

وذكرت الوزارة يف بيانها باأن اأ�سل هذا 
اتفاقية �رصاكة مربمة  اإىل  يعود  النزاع 
موؤ�س�سة  بني   2007 نوفمرب   3 بتاريخ 
اليطالية  وال�رصكة  اجلزائر  ات�سالت 
وتركيب  تزويد  على  ن�ست  والتي 
"اأف.تي.تي.اإك�س"  جتهيزات  وت�سغيل 
وال�ستخدام  ال��ع��ايل  التدفق  ذات 
الإيرنت  �سبكات  �سنف  من  الثلثي 
�رصكة  اأن  اإىل  م�سرية  احل�رصية"، 
دعوى  رفعت  قد  "كانت  كون�سوتال 
 2017 جوان   5 بتاريخ  ظريف  حتكيم 
لأحكام  طبقا  اجلزائرية،  الدولة  �سد 

8 من معاهدة ال�ستثمار الثنائية،  املادة 
املذكورة.واأ�سار  التحكيمية  اجلهة  لدى 
اإج��راءات  بعد  اأن��ه  اإىل  امل�سدر  نف�س 
كبري  بنجاح  الق�سية  كللت  طويلة، 
الدائمة  املتابعة  بف�سل  اجلزائر  ل�سالح 
الوزارة  م�سالح  طرف  من  وال�سارمة 
مع  الفعال  بالتن�سيق  عملت  التي 
ذوي  اجلزائريني  امل�ست�سارين  املحامني 
مرة  متيزوا  والذين  والكفاءة،  اخل��ربة 
والتزامهم  التقني  بتحكمهم  اأخ��رى 

بالدفاع عن م�سالح اجلزائر العليا.
لوؤي ي

 ات�شالت اجلزائر تتجنب خ�شارة 880 مليون دولر يف نزاعها مع "كون�شوتال" الإيطالية
حمكمة "لهاي" تن�شفها وتطيح مبزاعم الت�شبب يف اإفال�شها
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الحتادية الوطنية لعمال امليكانيك وال�شناعات الإلكرتونية تدعو احلكومة اإىل م�شح ديونها

تتجه �شركة "اأ�س اأن يف اأي" املعروفة ب "�شوناكوم" �شابقا اإىل اإعالن افال�شها، و ت�شريح اأزيد من 5000 عامل 
نتيجة تراكم املديونية املوروثة التي كبحت ن�شاط الإنتاج لدى ال�شركة، وعجزها عن حت�شيل م�شتحقاتها املالية، 

اإ�شافة اىل �شعوبة ا�شترياد املواد الأولية، و هو امل�شكل الذي تواجهه بع�س املوؤ�ش�شات التي تواجه هي الأخرى خطر 
الإفال�س، على غرار "اونيام" و"كوندور". 

ديون العمالق ال�شناعي "�شوناكوم" تهدد 
ال�شركة و م�شري 5000 عامل

حممد علي 
.................

للحتادية  العام  الأم��ني  طالب 
و  امليكانيك  لعمال  الوطنية 
ال�سناعات الإلكرونية -التابع 
اجلزائريني  للعمال  العام  للحتاد 
اتخاذ  ب�رصورة  �سوم"،  "�سالح 
يقت�سي  عاجل  قرار  احلكومة 
من  ممكن  ج��زء  اأك���رب  م�سح 
لل�رصكات  العالقة  ال��دي��ون 
ال�رصكة  غ��رار  على  امل�سنعة 
ال�سناعية  لل�سيارات  الوطنية 
املعروفة  اإي"  يف  اأن  "اأ�س 
"�سوناكوم"،  با�سم  �سابقا 
و  الإنتاج  اىل  العودة  ل�سمان 
العمل  خمطط  على  امل�سادقة 
اخلا�س بت�سنيع و اإنتاج هياكل 
ال�سيارات و ال�ساحنات و متوين 

ال�سوق الوطنية..
و اأكد ذات امل�سوؤول، اأن الو�سع 
للموؤ�س�سة يفر�س  املايل احلايل 
لإيجاد  الو�سية  اجلهات  تدخل 
و  للم�سكل، خا�سة  فوري  حل 
ان الديون تراكمت منذ �سنوات 
الدينارات،  مليارات  لتعادل 
ال�سيارات  �رصكة  اأن  مو�سحا 
ال�سناعية الكائن مقرها مبنطقة 
حوايل  حاليا  توظف  الرويبة 
منها  تقتات  و  عامل،   5000
حيث  ال��ع��ائ��لت،  م��ن  الألف 
غارقة  ال�رصكة  ه��ذه  بقاء  اأن 
حل  عن  وعجزها  الديون  يف 
تواجهها،  التي  املالية  امل�ساكل 
ن�سبة  ت�رصيح  اىل  ي��وؤدي  قد 
الذي  الأمر  عمالها،  من  كبرية 
قرارات  اتخاذ  �رصورة  يفر�س 

ا�ستعجالية.

ي���اأت���ي ه����ذا ب��ع��د ارت���ف���اع 
نهاية  ال�����رصك��ة  م�ستحقات 
2018 اإىل اأكرث من 10 مليري 
املايل  التقرير  اأ�سار  حيث  دج، 
البنكية  احل�سابات  اأن  اآن��ذاك، 
تبقى  ال�رصكة  بفروع  اخلا�سة 
نتج عنه  ما  يف جمملها مدينة، 
الأج��ور  دفع  يف  ان�سداد  حالة 
�سبه  اأخرى  و  جبائية،  اأعباء  و 
ا�ستهلك  على  زي��ادة  جبائية، 
من  املقدم  العامل  املال  الراأ�س 
اجلزائري،  الوطني  البنك  طرف 
ومما زاد الأمور تعقيدا، هو عجز 
حت�سيل  عن  الآن  حلد  ال�رصكة 
م�ستحقاتها  من  كبرية  ن�سبة 
امل��ال��ي��ة ل��دى امل��وؤ���س�����س��ات و 
املتعاملة  العمومية  ال�رصكات 
قيمتها  جتاوزت  التي  و  معها، 
 10.66 ح��وايل   2019 بداية 
ذات  دي���ن���ار.ويف  م��ل��ي��ارات 
املديونية  اىل  واإ�سافة  ال�سياق، 
�سّبب  ال�رصكة،  تعانيها  التي 
العام  اجلمركية  ال�سلطات  قرار 

بعدم  ق�سى  ال��ذي  املن�رصم 
بال�ستفادة  للموؤ�س�سة  ال�سماح 
الر�سوم  من  الإعفاء  مزايا  من 
مبخطط  املرتبط  اجلمركية، 
املركبات  ل�سناعة  الركيب 
الو�سع  تفاقم  بداية  ال�سناعية 
العمال  اأو�ساط  اىل  امتد  الذي 
القلقني على م�ستقبل املوؤ�س�سة 

الوطنية..
اأقّرت احلكومة  ياأتي هذا بعدما 
دع��م��ه��ا  ���س��اب��ق  وق����ت  يف 
ذات  للموؤ�س�سات  ومرافقتها 
املحلي،  ال�سناعي  ال��ط��اب��ع 
ال�رصكات  بع�س  بعدها  لتظهر 
منزلية  الكهرو  و  الإلكرونية 
ال��ت��ي ت��واج��ه خ��ط��ر ال���زوال 
التي  "اونيام"  �ساكلة  على 
لقرو�س  امللّح  احتياجها  اأعلنت 
كذا  و  الوطنية،  البنوك  من 
يف  تواجهها  التي  ال�سعوبة 
الرخي�س  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
التي  الأولية  امل��واد  ل�سترياد 
ل�سناعة  املوؤ�س�سة  حتتاجها 

الآلت الكهرومنزلية..
"كوندور"  جممع  اىل  اإ�سافة 
املا�سي  الأ�سبوع  اأعلن  الذي 
يقارب  اإحالة ما  اأنه �سيتم  على 
 5000 بني  من  عامل   2000
املجمع  عمال  من  عامل  اآلف 
ال�سناعات  يف  املتخ�س�س 
الإلكرونية باملنطقة ال�سناعية 
البطالة  على  بوعريريج  لربج 
املجمع  اأرج��ع  حيث  التقنية، 
خمزون  نفاد  اىل  القرار  �سبب 
تاأخر  اىل  اإ�سافة  الأولية،  املواد 

و�سول رخ�س ال�سترياد.
"جراد"،  حكومة  ف��اإن  وعليه 
مطالبة بفتح النقا�س بخ�سو�س 
التي متثل رقما  هذه املوؤ�س�سات 
هاما يف ال�سناعة اجلزائرية، من 
خلل اإعادة هيكلتها وبعثها من 
بني  من  اأنها  و  خا�سة  جديد، 
يعول  اأن  ميكن  التي  ال�رصكات 
القت�ساد  بعث  اإعادة  عليها يف 
الوطني، اإذا ما مت توفري الظروف 

املنا�سبة لذلك.

قدمت مقرتحا اإىل الوزير الأول لرفع هام�س ربح موزعي احلليب..

وزارة التجارة حت�شر 
لإطالق "ال�شولد" للمواد 

الغذائية يف رم�شان
لإطلق  التجارة  وزارة  حت�رص 
خ��لل  "ال�سولد"  ع��م��ل��ي��ة 
التي  و  املقبل  رم�سان  �سهر 
منذ  نوعها  من  الأوىل  �ستكون 
منها  خ��ط��وة  يف  ال���س��ت��ق��لل، 
املحافظة  و  الأ���س��ع��ار  خلف�س 
للمواطن  ال�رصائية  القدرة  على 
اجلزائري، فيما مت رفع مقرح اإىل 
الربح  الأول لرفع هام�س  الوزير 

ملوزعي احلليب.
كمال  ال��ت��ج��ارة،  وزي��ر  ك�سف 
م�ساحله  حت�سري  ع��ن  رزي���ق، 
خلل  "�سولد"  عملية  لتنظيم 
خارج  ا�ستثنائيا  رم�سان،  �سهر 
املواد  �سيخ�س  حيث  مو�سمه، 
و  اخل�رص  الأواين،  الغذائية، 
امل��لب�����س و ك��ل ما  ال��ف��واك��ه، 
�سهر  خ��لل  امل��واط��ن  يحتاجه 
ال��وزارة  اأن  م�سيفا  رم�سان، 
للبيع  برناجما  �سطرت  الو�سية 
التفا�سلي و معار�س �ستنظمها 
ال�سناعة خلل  التجارة و  غرفة 
ولية،   48 عرب  رم�سان،  �سهر 

لت�سويق املنتوج الوطني.
نزوله �سيفا  رزيق خلل  قال  و 
اإذا  اإن��ه  الوطنية،  الإذاع��ة  على 
دعت ال�رصورة اإىل تدخل دائرته 
الربح  هام�س  لت�سقيف  الوزارية 
ما  خا�سة  ذلك،  عن  يتوانى  لن 
ال�ستهلك  ذات  باملواد  تعلق 
الوا�سع، قائل اإنه مت و�سع خطة 
عمل بالت�ساور مع الوزير الأول، 
امل�ساربة  ظاهرة  على  للق�ساء 

بالأ�سعار.
اأكد  احلليب،  اأزمة  وبخ�سو�س 
هذه  بحل  قطاعه  اإلتزام  رزي��ق 
اقراح  خلل  من  نهائيا  الأزم��ة 
على  ال��رب��ح  هام�س  ت�سقيف 
كل  معاقبة  و  الأوىل  ال��وزارة 
وفقا  امل�سكل،  هذا  املت�سببني يف 
متعهدا  اجلمهورية  لقوانني 

حم��اولت  كل  على  بالق�ساء 
حتويلها،  و  احلليب  بودرة  �رصقة 
م�ساحله  مقرح  اأن  مو�سحا 
الربح  هام�س  ب��رف��ع  املتعلق 
لبائعي احلليب �سيدر�سه جمل�س 
اإن  ال�ساأن  هذا  يف  قائل  وزاري، 
الأرب��اح  اأعباء  تتحمل  ال��وزارة 
املقدرة بقيمة 3.2 مليارات دينار 
غاية  اإىل  �سنوات  ث��لث  مل��دة 
ت�سويب  م�ساألة  من  النتهاء 
وحتويله  الج��ت��م��اع��ي  ال��دع��م 
انه  م���ربزا  م��ب��ا���رص،  دع��م  اإىل 
من  املعلوماتية  املنظومة  ح�سب 
املفرو�س اأن تقوم امللبنات باإنتاج  
ما  اأي  حليب  كي�س  مليون   142
يف  كي�س  مليني   4.7 يقارب 
اليوم و رغم ذلك جند هناك ندرة 
دينار  ب�35   يباع  و  احلليب  يف 
وهذا اأمر مرفو�س متاما على حد 

تعبريه.
و يف ال�سدد ذاته، قال امل�سوؤول 
اإن  التجارة،  قطاع  على  الأول 
م�ساحله حت�سلت على معطيات 
اإطار  يف  امللبنات،  بخ�سو�س 
�ستقدمها  احلليب،  مافيا  حماربة 
اإىل امل�سالح املخت�سة، موؤكدا اأنه 
اجلمهورية  قوانني  تطبيق  �سيتم 
يف  ت��ورط��ت  ملبنة  ك��ل  على 

حتويل م�سار البودرة.
التي  النظرة  اأن  رزي��ق  اأف��اد  و 
تعترب  تبون  حكومة  بها  ت�سري 
معركة حقيقية لتنفيذ مطالب و 
معلنا  ال�سعبي،  احلراك  تطلعات 
الن�سو�س  ملراجعة  ور�سة  عن 
التي  امل�ساكل  اإلغاء  و  القانونية، 
القت�ساديون،  املتعاملون  اأثارها 

بخ�سو�س اإ�سكالية الت�سدير.
�سيا�سة  اأن  ال��وزي��ر،  ذك��ر  و 
الأقل  على  �ست�سمل  الت�سدير 
ور�سة  فتح  مت  حيث  باملائة،   20
التجارة  وزارة  م�ستوى  على 
لتحيني كل الن�سو�س القانونية 
معلنا  العملية،  ه��ذه  لت�سهيل 
�سهر  معر�س  اأكرب  تنظيم  عن 
مار�س املقبل، �سي�سارك فيه كل 
ما  كل  املتعاملني  ملنح  الفاعلني 
مو�سحا  للت�سدير،  يحتاجونه 
باملائة من   50 تتحمل  الدولة  اأن 

نفقات النقل يف هذه العملية.
كما ك�سف رزيق عن �رصوعهم 
بعده  اأو  القادم  الأ�سبوع  خلل 
جمعت  التي  التفاقات  بتقييم 
اجل��زائ��ر ب��الحت��اد الأوروب����ي و 
التفاق  و  احلرة  العربية  املنطقة 
جانب  اإىل  تون�س  مع  التفا�سلي 
باإ�رصاك  اإفريقيا،  مع  التفاقية 
لديهم علقة  الذين  املهنيني  كل 
لتقدمي  ال�سترياد  و  بالت�سدير 
اتخاذ  وامل�ساركة يف  مقرحاتهم 
اجلزائر  اأن  اأك��د  موؤكدا  القرار، 
العامل  اأ���س��واق  جميع  �ستدخل 
ال�سهيوين،  الكيان  با�ستثناء 
لل�سوق  �ستكون  الأول��وي��ة  و 

الإفريقية و العربية.
ق/و

�شفري ال�شني باجلزائريوؤكد:

العالقات القت�شادية اجلزائرية - ال�شينية لن تتاأثر ب�شبب كورونا
باجلزائر،  ال�سعبية  ال�سني  دولة  اأكد �سفري 
التجارية  العلقات  ب���اأّن  ليانهي،  يل 
اجلزائر  مع  بلده  تربط  التي  والقت�سادية 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب  تتاأثر  لن 
الذي ظهر يف ال�سني منذ اأ�سابيع، موؤكداّ 
يف الوقت ذاته اأن حكومة بلده تبذل جهودا 

حثيثة ملكافحته..
وقال ال�سفري ال�سيني، خلل لقاء جمعه  مع 
عدد من ال�سحفيني مبقر �سفارته باجلزائر، 
باأّن العلقات اجلزائرية ال�سينية كانت قد 
اأن  و  ال�سراتيجية،  العلقات  اإىل  ارتقت 
انت�سار الفريو�س لن يوؤثر ل على املبادلت 
بني  الأ�سخا�س  تنقل  على  ول  التجارية 
كما  طبيعي،  ب�سكل  �ست�ستمر  و  البلدين 
ال�سني  امتنان  عن  ليعرب  الفر�سة  اغتنم 
الكبري عقب و�سول امل�ساعدات اجلزائرية 

املر�سلة منذ اأيام ملحاربة فريو�س كورونا.

ع��زوف  ال�سيني  ال�سفري  ا�ستغرب  و 
تقدمي  عن  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
التكنولوجيا  متلك  التي  وهي  امل�ساعدة 
والعلم ال�رصوريني ملواجهة هذا النوع من 
الفريو�سات، كما ا�ستنكر يف الوقت ذاته، 
طرف  من  ال�سادر  الإعلمي  الت�سخيم 
اأثار  الذي  الغربي  الإعلم  و�سائل  بع�س 
ا�ست�سهد  اإذ  الأ�سخا�س،  و�سط  الرعب 
الذين  اجلزائريني  الطلبة  بت�رصيحات 
طائرة  يف  اجلزائرية  ال�سلطات  اأجلتهم 
هوبي،  مقاطعة  اإىل  لهم  اأر�سلت  خا�سة 
حيث فر�س على مناطق وا�سعة منها قيد 
�سحي، و الذين اأكدوا اأّن انت�سار الفريو�س 
بع�س  تروجه  الذي  بال�سكل  مقلقا  لي�س 

و�سائل الإعلم..
اإىل  ال�سدد،  ه��ذا  يف  ليانهي  يل  دع��ا  و 
كورونا  فريو�س  مو�سوع  تناول  �رصورة 

ي�سل  مل  واأن���ه  خ�سو�سا  مبو�سوعية 
تهديده للإن�سان كما كان مع اأوبئة �سابقة 
H1N1، الذي �رصب  على غرار فريو�س 
ن�سبة  و�سلت  والذي   2009 �سنة  اأمريكا 
اإىل  به  امل�سابني  للأ�سخا�س  الوفيات 
17.4 باملائة و فريو�س كورونا [ من نوع 
و�سلت  الذي  و  رو�سيا  م�س  الذي  اآخر] 
ن�سبة الوفيات اإىل 34.4 باملائة و فريو�س 
اإفريقيا  غرب  بلدان  �رصب  الذي  اإيبول 
 40.4 اإىل  الوفيات  عدد  ن�سبة  و�سلت 
الوفيات  ن�سبة  تتجاوز  باملائة، يف حني مل 

يف فريو�س كورونا بال�سني  2.1 باملائة.
بذلت  بلده  اأن  ال�سيني  ال�سفري  اأكد  و 
تف�سي فريو�س  ملكافحة  جمهودات حثيثة 
كورونا حيث �سنفته يف الباب الثاين يف 
اأنه  من  بالرغم  ال�سديدة،  الأمرا�س  قائمة 
و  الت�سنيف،  هذا  اإىل  الواقع ل ي�سل  يف 

اتخذت الإجراءات املوافقة لذلك و تعاملت 
معه على هذا الأ�سا�س. و ا�ست�سهد بتثمني 
املنظمة العاملية لل�سحة الإجراءات املتخذة 

من قبل ال�سني..
بناء  ا�ستطاعت  ال�سني  اأن  اأ���س��اف  و 
خلل  مري�س  األف  ي�ستوعب  م�ست�سفى 
اأيام واآخر ي�ستوعب 1500 مري�س  ع�رصة 
حجم  عن  موؤ�رص  وه��ذا  يوما،   15 خلل 
اجلهود املبذولة من قبل احلكومة ال�سينية 
التي تكللت ب�سفاء اأكرث من األف �سخ�س 
اخلطري.  الفريو�س  بهذا  اأ�سيبوا  قد  كانوا 
قدرات  متلك  ال�سني  اإن  ليانهي  قال يل  و 

هائلة ملواجهة هذا اخلطر.
جناح  عن  الأخ��ري  يف  اأمله  عن  عرب  كما 
عن  ج��دا،  القريب  امل�ستقبل  يف  ال�سني 

و�سع حد لنت�سار فريو�س كورونا

ق/و



احلكومة حت�شر ل�شتعادة �شكنات 
امل�شتاأجرة و  "ال�شو�شيال" ال�شاغرة 

األحد 09 فيفري 2020 م الموافق لـ 15 جمادى  الثانية 1441هـ05
العدد
1922

عبد الرحمان بن بوزيد يك�شف:

قدم وزير ال�شحة و اإ�شالح امل�شت�شفيات، عبد الرحمان بن بوزيد اأم�س، اأرقاما خميفة عن عدد احلالت اجلديدة امل�شابة 
مبر�س ال�شرطان و التي بلغت 49 األف حالة، متوقعا  اأن يبلغ عدد امل�شابني بهذا املر�س لـ61 األف حالة مع حلول عام 2025.

اأرقام خميفة عن انت�شار “ال�شرطان” يف اجلزائر

حممد علي 
-------------------

له  كلمة  يف  بوزيد  بن  قال  و 
احل��ادي  امللتقى  افتتاح  خ��لل 
اجلزائر  بفندق  لل�رصطان  ع�رص 
جورج”  “�سان  بالعا�سمة 
ال�رصطان  اأنواع  اأكرث  اإن  �سابقا، 
�رصطان  الرجال،  عند  انت�سارا 
القولون و الرئة، اأما عند الن�ساء 

الثدي و الرحم.
و اأ�سار املتحدث اإىل اأن م�ساحله 
حيث  م��ن  ولي���ة   48 تغطي 
ب�  لل�رصطان  املخ�س�سة  املراكز 
تخ�سي�س  مت  حيث   ، وحدة   77
�سنة  ال�رصطان  مليارلأدوية   61
الأدوي��ة  توفر  موؤكدا   ،2018
يف  بال�رصطان،  اخلا�سة  العادية 
الأدوية  ا�سترياد  يتم  اأنه ل  حني 
ال�رصطانية  ل���لأورام  املعاجلة 
للأزمة  نظرا  الباهظة  لكلفتها 

القت�سادية التي متر بها البلد.
و يف �سياق اآخر �سدد الوزير باأن 
ال�رصطان يف  خمطط  مكافحة 
خا�سة،  باأولوية  يحظى  اجلزائر 

تقنية  اإمكانيات  توفري  مت  حيث 
مراكز  خمتلف  م�ستوى  على 
العلج، حيث ك�سف عن دخول 
04 مراكز ملعالج ال�رصطان حيز 
وزو،  تيزي  من  بكل  اخلدمة 

ب�سار اأدرار.
الرحمان  عبد  ذكر  الأخري  و يف 
تعاين  التي  امل�ساكل  بوزيد  بن 
منها اجلزائر يف هذا املجال والتي 

اإجراء  مواعيد  تاأخر  تتقدمهم، 
بالإ�سعاع  املعاجلة  فح�سوات 
باعتبارها  تريابي”  رادي���و   ”
ب�رصطان  للم�سابني  متاحة  غري 

الثدي ، الربو�ستات.
اجلمهورية  رئي�س  اأن  يذكر  و 
عبد املجيد تبون، قد اأمر الثلثاء 
عبد  ال�سحة  وزي��ر  املا�سي  
بالعمل  ب��وزي��د   بن  الرحمان 

من  التخفيف  ع��ل��ى  ���رصي��ع��ا 
وهذا  ال�رصطان،  مر�سى  معاناة 
العلج  ملواعيد  اأمثل  بتنظيم 
بالأ�سعة،  العلج  و  الكيميائي 
م�سادر  عن  الدقيق  التحّري  و 
بال�رصطان  املتزايدة  الإ�سابات 
ال�سنوات  يف  املواطنني،  بني 

الأخرية.

حمادثات بني اجلزائر و كرواتيا 
يف جمال ال�شياحة

وزير  مع  حمادثات  خليف،  اأمني  بكرواتيا،  اجلزائر  �سفري  اأجرى 
ال�سياحة الكرواتي، جاري كابيلي.و كتب �سفري اجلزائر بكرواتيا، 
وزير  مع  مثمر  اجتماع  يل  “كان  له،  تغريدة  عرب  ال�سبت  اأم�س 
حول  النظر  لوجهات  تبادل  هناك  كان  و  الكرواتي،  ال�سياحة 

التعاون امل�ستقبلي يف جمال ال�سياحة بني اجلزائر و كرواتيا”.
ق/و

قررت احلكومة متابعة ال�سكنات 
الجتماعية و ال�سكنات ال�ساغرة 
من  مراقبة  جلنة  بت�سكيل  هذا  و 
ال�سكنات  حول  التحقيق  اأج��ل 
برامج  خلل  توزيعها  مت  التي 

اإعادة الإ�سكان بولية اجلزائر 
العمران   و  ال�سكن  وزي��ر  اأم��ر 
تكوين  ال��ع��ا���س��م��ة،  وايل  و 
مراقبة  و  ملتابعة  خا�سة  جلنة 
ال�سكنات  و  ال�ساغرة  ال�سكنات 

ال�سقق  هذه  تفتي�س  �سيتم  حيث 
�سيغة  عرب  منها  ا�ستفيد  التي 
مهمة  الجتماعية،  ال�سكنات 
هذه  تفتي�س  ه��ي  اللجنة  ه��ذه 
ال�سكنات و يف حال ا�ستئجارها 
من  �سحبها  �سيتم  فاإنه  بيعها  اأو 
ب�سكل  و منحها  نهائيا  �ساحبها 
قوائم  يف  امل�سجلني  اإىل  اآيل، 

ال�سكن.
ق/و

اأرزقي براقي يوؤكد:

اجلزائر لي�شت يف و�شعية ا�شتنفار 
اأو اإجهاد مائي

املائية،  امل���وارد  وزي��ر  اأ���س��ار   
اأرزق������ي ب���راق���ي ب��اجل��زائ��ر 
لي�ست  اجلزائر  اأن  العا�سمة، 
اإجهاد  اأو  ا�ستنفار  و�سعية  يف 
مائي بالرغم من نق�س ت�ساقط 
الوطن  ي�سهده  الذي  الأمطار، 

يف هذا الف�سل ال�ستوي.
خلل  �سوؤال  على  رده  يف  و 
ندوة �سحفية على هام�س يوم 
درا�سي حتت عنوان " التحديات 
اجلديدة لقطاع اخلدمة العمومية 
للمياه يف املدن "، اأفاد الوزير اأن 
نق�س ت�ساقط الأمطار يف هذه 
الوطن  عرب  ال�سنة  من  الفرة 
لي�س اأمرا ا�ستثنائيا، م�سيفا يف 
القيام  ينبغي  اأنه   ، ال�ساأن  هذا 
�سهري  من  ابتداء  بح�سيلة، 
مار�س و اأبريل وهي فرة تتميز 
باأكرب  ال�سنوات  عديد  منذ 

معدل هطول للأمطار.
يقول  ال��وزي��ر  ا�سر�سل  و 
اإىل  ع�رصية  منذ  "يلحظ 
اأكرب معدل  ت�سجيل  ع�رصيتني، 
هطول اأمطار يف �سهري مار�س 
و اأبريل، حيث ل ميكن لنا احلكم 
على الو�سع، اإل ابتداء من هذه 
اأن  م�سيفا  القادمة"،  الفرة  
الوطن ل يواجه عجزا يف جمال 

املياه.
ن�سبة  اأن  اىل  الوزير  واأ�سار 

الوطن  عرب  ال�سدود  امتلء 
جتاوزت 63 باملائة، مو�سحا اأن 
للمواطن  املوجهة  املياه  معظم 
و  اجلوفية  املياه  من  م�ستمدة 

لي�س من ال�سدود.
عمل  ذات��ه  امل�سوؤول  اأب��رز  و 
دائرته  به  تقوم  التي  الوقاية 
دون  للحيلولة  ال���وزاري���ة 
خلل  امل��اء  يف  ن��درة  مواجهة 
كان  مثلما  القادمة،  ال�سنوات 

الأمر يف �سنة 2001.
العمل  اإىل  ب��راق��ي  تطرق  و 
الوزارة  تنجزه  الذي  التقييمي 
لأج����ل ���س��م��ان وف����رة امل��اء 
و  رم�سان  ل�سهر  ال�����رصوب 

حت�سبا ل�سائفة ال�سنة اجلارية.
و على �سعيد اآخر، جدد براقي 
اأن الرفع من �سعر املاء يف اجلزائر 
اأن  مو�سحا  الآن"،  وارد  "غري 
اىل  يهدف  املاء  قطاع  برنامج 
هذه  العمومية  اخلدمة  حت�سني 
و ترقيتها اىل م�ستوى عاٍل، ل 
�سيما من خلل تزويد يومي و 

متوا�سل باملاء.
عن  الأول  امل�سوؤول  طماأن  و 
القطاع يقول "يتمحور برنامج 
على  الإرادة  ح��ول  قطاعنا 
املواطنني  �سمان ح�سول كافة 

على املاء".
ق/و

اأ�شاتذة الريا�شيات يوؤكدون :

ال�شماح حلملة البكالوريا اجلدد اللتحاق باملواد العلمية مبا فيها الطب 
يف اجلامعة

اأكد اأ�ساتذة يف مادة الريا�سيات 
اإ�سلح  اأن  الثانوي،  بالطور 
يتطلب  امل���ادة  ه��ذه  تعليمية 
باملدار�س  الأ���س��ات��ذة  تكوين 
النظر  اإعادة  و  للأ�ساتذة،  العليا 
و  التلميذ  توجيه  معايري  يف 
كل  يف  امل��ادة  هذه  معامل  رفع 

من الطور املتو�سط و الثانوي.
حمزة  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  يف  و 
بلهوان )اأ�ستاذ مادة الريا�سيات( 
املادة  لهذه  العتبار  اإع��ادة  اأن 
الأ�ساتذة  بتكوين  البدء  يتطلب 
للأ�ساتذة  العليا  ب��امل��دار���س 
الوطني  ال��راب  عرب  املوزعة 
القبة  و  �سعيدة   ، )م�ستغامن 
اإىل  م�سريا  العا�سمة(،  باجلزائر 
الوحيدة  تعد  املدار�س  هذه  اأن 
اأ�ساتذة  تكوين  على  ال��ق��ادرة 
تعليم  يف  بالكفاءة  يتميزون 
تلقني  على  ق��ادري��ن  و  امل���ادة، 

التلميذ املنهجية يف هذه املادة.
و اعترب هذا املخت�س اأن �سعف 
املادة  املتعلمني يف هذه  م�ستوى 
اأنف�سهم،  التلميذ  م��رده  لي�س 
اأ�ساتذة  اإىل  "الفتقار  اإمن��ا  و 
التوظيف  اأن  اإىل  اأكفاء"، م�سريا 
ع�سوائي  توظيف  يعد"  حاليا 
اأ�ساتذة  يف  العجز  �سد  هدفه 
دون  الربوية  باملوؤ�س�سات  املادة 
يف  النوعية  بتكري�س  الهتمام 

التعليم.
كما دعا اإىل �رصورة اإعادة النظر 
خلل  من  التلميذ،  تقييم  يف 

تقييم احلد�س الريا�سي و الذكاء 
حيث  الإج��اب��ة،  ورق��ة  لي�س  و 
يفر�س احت�ساب طريقة الإجابة 

بغ�س النظر عن �سحتها.
اأخرى، دعا املتحدث  و من جهة 
اإىل  الوطنية  الربية  وزارة 
�����رصورة ت��زوي��د ال��ث��ان��وي��ات 
احل��دي��ث��ة،  التعليم  ب��و���س��ائ��ل 
و  العلمية  احلا�سبة  ك��الآل��ة 
وفق  املتخ�س�سة  الربجميات 
من  وذل��ك   ، الدرو�س  حمتوى 
خا�سة  منحة  ا�ستحداث  خلل 
اأدوات  باقتناء  ت�سمح  بالتوثيق، 

علمية باهظة الثمن.
اأكد فرحاتي جيليل  من جانبه، 
الريا�سيات  يف  مكون  )اأ�ستاذ 
منح  ���رصورة  على  متقاعد(  و 
الأول��وي��ة  الريا�سيات  م��ادة 
يف  الطلبة  اختيارات  �سمن 
باجلامعة،و  لللتحاق  التوجيه 
اجلدد  للناجحني  بال�سماح  ذلك 
بالتوجيه يف كل  البكالوريا  يف 

املواد العلمية مبا فيها الطب.
ف��اإن  ذات��ه  املتحدث  ح�سب  و 
التجربة بينت اأن خريجي كليتي 
الطب واحلقوق كانوا الأوائل يف 
يعود  و  بالثانوية،  الريا�سيات 
ذلك اإىل ف�سل مادة الريا�سيات 
التفكري  امل��ت��ع��ل��م  تلقني  يف 
بني  الهيبة  متنحه  كما  العلمي، 

اأقرانه.
نف�س  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من  و 
اجلدية  ���رصورة  على  املخت�س 
باملدار�س  الأ�ساتذة  تكوين  يف 
املادة  تراجع  اأن  معتربا  العليا، 
الربية  وزارة  اعتماد  اإىل  يعود 
من  املادة  اأ�ساتذة  توظيف  على 
خريجي الخت�سا�سات العلمية 

الأخرى.
�سعبة  ت��راج��ع  اأن  اأف����اد  و 
ال��ري��ا���س��ي��ات ي��ع��ود اأي�����س��ا 
يف  الأدب��ي��ة  امل��واد  اإدراج  اإىل 
م��ادة  غ��رار  على  البكالوريا 
اللغة  و  اجلغرافيا  و  التاريخ 

انخفا�س  اإىل  يوؤدي  مما  العربية 
اجتياز  مقرحا  التلميذ،  معدل 
ملواد  البكالوريا  يف  التلميذ 
الطبيعية  العلوم  الريا�سيات 
الفيزياء و الفل�سفة و الجنليزية 

باعتبارها لغة العلوم.
�سلة،  ذي  �سياق  يف  دع��ا  و 
توجيه  يف  العتبار  اإع��ادة  اإىل 
من  يتم  اأن  مقرحا   ، التلميذ 
اإىل  العودة  بغر�س  املتو�سطة، 
يف  الخت�سا�س  هذا  تدري�س 
الطور الثانوي، ابتداء من ال�سنة 
الطريقة  ب��دل  ث��ان��وي  الأوىل 
احلالية التي مير فيها التلميذ من 
الأوىل  ال�سنة  جذع م�سرك يف 
ثانوي اإىل التخ�س�س ابتداء من 

ال�سنة الثانية ثانوي.
"اإعادة  �رصورة  على  �سدد  كما 
امل��ن��ه��اج  ال��ك��ل��ي يف  ال��ن��ظ��ر 
الدرا�سي" لهذا الخت�سا�س ، و 
اإعداد كتب جديدة و رفع معامل 

املادة.
بدوره، اأ�ساف اأ�ستاذ اآخر متقاعد 
معامل  رفع  ال�رصوري  من  اأنه 
اإىل  املتو�سط  الطور  من  املادة 
يجتهد  التلميذ  لن   ، الثانوي 
معاملها  التي  امل��واد  يف  اأك��رث 
معدل  على  ليتح�سل  اأع��ل��ى 
دعا  و   ، الم��ت��ح��ان  يف  اأع��ل��ى 
يف  الناجحني  منح  اإىل  اأي�سا 
يف  الأحقية  الريا�سيات  �سعبة 
اأي  يف  اجلامعة  يف  الت�سجيل 

اخت�سا�س اأراده الطالب.
ق/و
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الق�شاء على البنايات الفو�شوية ببلدية مترنا�شت

علي  حممد 
------------------

الرامي   العمل  ملخطط  جت�سيدا 
البنايات  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء   اإىل 
مواقع  التي   احتلت  و  الفو�سوية 
يف   تعطيل  �سببا  كانت  و  عديدة 
هذه  كون  املحلية،  التنمية  وترية 
ت�سييدها  مت  الفو�سوية  البنايات 
لإجناز  خم�س�سة  عقارات  فوق 
اأكده  عمومية،   ح�سبما  هياكل 
مترنا�ست،   كليوات  دائرة  رئي�س 
رئي�س  جهته،   اأك��د  حممد .  من 
مترنا�ست،   ب��ادي   ال�سيخ،   بلدية 
ال��ت��ي   ت�ستمر  ال��ع��م��ل��ي��ة   ب���اأن 

يف   اإعادة  اأي�سا  حاليا،   �ست�ساهم 
ال�سياحية  للأماكن  العتبار 
ت�سويهات  اإىل  التي   تعر�ست 
قامة  باإ اأ�سخا�س  لقيام  نظرا 

لهدف  ال��رم��ال  م��ن  اإح���اط���ات 
خ��لل  م��ن  عليها  ال���س��ت��ي��لء 
فلحية  ع��ق��ارات  اإىل  حتويلها 
امل�سالك  يف   غ��ل��ق  ت�سبب  م��ا 

خلل  ال�سكان  و  ال�سياح  م��ام  اأ
رئي�س  ي�سيف  تنقلتهم .  و 
و  الرمال  هذه  اإزالة  باأن  البلدية، 
�سيحفظ  الر�سية  ت�سوية  اإعادة 
املنطقة  ليها  اإ التي   ترقى  املكانة 
) اأهغن (  الكائنة  مبنطقة   خا�سة 
ال�سياحية .  من  الأ�سكرام  بطريق 
مترنا�ست  �سكان   جهتهم،   اأعرب 
العمليات  لهذه  م�ساندتهم  عن 
عمليات  توا�سل  باأن  موؤكدين 
الإح��اط��ات   غري  زال���ة  واإ ال��ه��دم 
امل�ساريع  بعث  �سيعيد  ال�رصعية 
يف   اإعادة  �سي�ساهم  كما  املتوقفة 
القوانني .  احرام  و  الدولة  هيبة 

عرب  الرملية  الإحاطات  اإزالة  و  الفو�شوية  البنايات  لتهدمي  وا�شعة  عملية  يف   جت�شيد  مترنا�شت  بلدية  م�شالح  �شرعت 
و  مترنا�شت  دائرة  م�شالح  مع  بالتن�شيق  التي   انطلقت  العملية  تاأتي   هذه  مترنا�شت .  و  بلدية  اإقليم  من  خمتلفة  مناطق 
اأحياء املدينةK على   غرار ادريان اجلديد و انكوف وحي   5   جويلية و متنا  مرافقة خمتلف امل�شالح الأمنية عرب خمتلف 

تالت و قطع الوادي  

هامة... مواقع  عدة  احتلت  بعدما 

ه��ي��ل  ي��ج��ري ح��ال��ي��ا اإع����ادة ت��اأ
امل��ي��اه  ودف���ع  رف���ع  حم��ط��ة   35
كما  ورقلة،  بولية  امل�ستعملة 
ع��ل��م م��ن م�����س��وؤويل م��دي��ري��ة 

املائية. املوارد 
بقيمة  م��ايل  غ��لف  ر�سد  وق��د 
هذه  لتج�سيد  دج  مليون   28
 6 ���س��ن��دت  ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي اأ
�رصكة  اإىل  منها  كربى  حمطات 
من  بكل  تقع  التي  و  كو�سيدار 
و  بامنديل  و  عتبة  �سعيد  حيي 
طريق  ناحية  و  نقو�سة  اأ بلدية 
به  ���رصح   م��ا  ح�سب  غ��رداي��ة، 

القطاع. مدير 

ك���م���ا ���س��ت��ت��ك��ف��ل ����رصك���ة 
 29 تاأهيل  باإعادة  “�سوجرويت” 
حمطة   18 منها  مماثلة  ة  من�ساأ
الدفع  م�سخات  جتديد  �ستعرف 
حاليا  النتهاء  مت  حيث  الرفع،  و 
التي  حمطات   7 تاأهيل  اإعادة  من 
اخلدمة جمددا خلل  حيز  �ستدخل 
يرتقب  فيما  ال��ق��ادم��ة،  ي���ام  الأ
تلك  قيد  املحطات  جميع  ا�ستلم 
الأول  ال�سدا�سي  خلل  الأ�سغال 
�رصح  مثلما  اجلارية،  ال�سنة  من 

حميداتو. الدين  نور 
اأج��ل  وم��ن  الإط����ار  ذات  ويف 
ال�سحي  ال�رصف  �سبكة  حت�سني 

ر�سد  مت  بالولية  اأح��ي��اء  بعدة 
مليون   250 بقيمة  مايل  غلف 
على  تطهري  �سبكة  لإجن��از  دج 
بحي  طوليا  مرا   4.128 م�سافة 
بع�س  ت�سهد  ال��ذي  بامنديل، 
مياه  ���س��ع��ود  ظ��اه��رة  اأح��ي��ائ��ه 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سحي،  ال�رصف 
الرئي�سي  املجمع  اإجناز  ا�ستكمال 
امل�ستعملة  املياه  لتطهري   )2 ( رقم 
الولية،  بعا�سمة  املخادمة  بحي 

ليه. اإ �سارة  الإ متت  مثلما 
اإعادة  ذاته  الإطار  يف  �سيتم  كما 
الزائدة  املياه  دفع  حمطة  تاأهيل 
و  ع��ت��ب��ة،  �سعيد  ب��ح��ي  )ال��ن��ز( 

 12 اإىل  دفعها  قدرة  ت�سل  التي 
ال�سنة،  يف  مكعب  مر  مليون 
الأ�سغال  هذه  ذاته.  امل�سدر  وفق 
دفع  عملية  حت�سني  نها  �ساأ من 
حمطات  اإىل  امل�ستعملة  املياه 
قوة  ت�سل  التي  الكربى،  املعاجلة 

1.000لر/ثا. اإىل  فيها  الدفع 
يف  العمليات  تلك  ت��ن��درج  و 
املعي�سي  الإط��ار  حت�سني  اإط��ار 
على  نهائيا  الق�ساء  و  للمواطن 
امل�ستعملة،  املياه  طفح  ظاهرة 
ت��ه��دي��دا  ت�سكل  ب��ات��ت  ال��ت��ي 

البيئة. و  العمومية  لل�سحة 
ق/ج

28 مليون دينار د لها غالف مايل  بقيمة  ُر�شِ
اإعادة تاأهيل اأكرث من 30 حمطة رفع و دفع املياه امل�شتعملة بورقلة

ي��ج��ري   ح��ال��ي��ا جت�����س��ي��د ب��رام��ج 
ولية  ببلديات  جديدة  فلحية 
يف   اإطار  التي   تندرج  و  الأغواط 
التي   ترمي   التدابري  من  جملة 
يف   الأرياف،  ال�سكان  تثبيت   اإىل 
املعي�سي   لهم،   الإط��ار  ترقية  و 
امل�سالح  مديرية  به  ف��ادت  اأ  كما 
الربامج  تلك  ت�سمل  الفلحية .  و 
من  اأزي��د  منذ  فيها  التي   ���رصع 
�سمنها  من  عمليات  �سهر،   عدة 
و  الريفية  امل�سالك  تهيئة  و  فتح 
�سقي   باملياه،   ف�سل  نقاط  ن�ساء  اإ
منها  التي   ا�ستفاد  الإع��ان��ة  عن 
ال�سعب،   يف   خمتلف  الفلحون 

ال��ق��ط��اع،   م��دي��ر  ����رصح   مثلما 
ا�ستفادت  قد  بو�رصي .  و   حبيب 
هام   برنامج  من  البلديات  جل 
م��ن 250     اأزي��د  يف   فتح   يتمثل 
الفلحية،   و  امل�سارات  من   كلم 
الفلحني  بتنّقل  الذي   �سي�سمح 
ال��و���س��ول  و  ج��ي��دة  يف   ظ���روف 
دون  الأرا���س��ي   ال��زراع��ي��ة  اإىل 
الفلحي   العمل  لتن�سيط  عناء 
امل��ع��زول��ة  يف   امل��ن��اط��ق   خ��ا���س��ة 
ا�ستفادت  ال��ولي��ة.و  ت��راب  من 
ولي���ة الأغ����واط م��ن م�����رصوع 
�رصع  الفلحية،   حيث  الكهرباء 
الكهربائية   الأعمدة  يف   تركيب 

م�سافة   200   كلم (  حيث  ) على 
�سمن  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  ت��ن��درج 
بالتنمية  ال��ن��ه��و���س  م�����س��اري��ع 
نها  �ساأ من  و  الفلحية  الريفية 
مما  الأرا���س��ي   بالكهرباء،  رب��ط 
بار  الآ حفر  من  الفلح  �سيمكن 
الباطنية  وهي   املياه  ا�ستخراج  و 
عنها  ل   غنى  �سا�سية  اأ  عوامل 
باملنطقة  حقيقية  زراعة  لتطوير 
ال��رثوة  يف   م�ساعفة  ت�ساهم  و 
اأي�سا  ت�ساهم  احل��ي��وان��ي��ة،   كما 
املعي�سية  ال��ظ��روف  يف   حت�سني 
من  ال�سباب  متكن  للفلحني،   و 
الفلحي .  ال�ستثمار  عامل  ولوج 
و  ال��ف��لح��ة  وزارة  �سلمت   و 
من  جمموعة  الريفية  التنمية 
يف   اإطار  احل�سادات  و  اجل��رارات 
الفلحني  لفائدة  املوجه  الدعم 
ال��ف��لح��ي .  ال��ع��ت��اد  بخ�سو�س 
عن  امل��ن��ط��ق��ة  ف��لح��و  اأع���رب   و 
الذي   من  الربنامج  لهذا  ارتياحهم 
اإىل  الرامية  اجلهود،  تثمني  نه  �ساأ
الفلحي   باملنطقة،   نتاج  الإ تطوير 
الإج����راءات  ه��ذه  اأن  و   خا�سة 
ملئمة  اأجواء  يف   توفري  �ست�ساهم 

الفلحة .  مهنة  ملمار�سة 
ق/ج

مبجل�س  اجلنايات  حمكمة  برجمت 
املحاكمة  جل�سات  اأدرار،  ق�ساء 
من  ّول  الأ بالف�سل  اخل��ا���س��ة 
املنتظر  من  حيث  اجلارية،  ال�سنة 
ع��ّدة  يف  متهما   120 م��ث��ول 
 58 بينهم  من  اإجرامية  ق�سايا 
متهمون  موقوف،  غري  �سخ�سا 
ق�سية   32 يف  م��ت��ورط��ون  و 
تكوين  منها  خمتلفة،  جنائية 

جرائم  ارتكاب  و  اأ�رصار  جمعية 
الليل  بظروف  املقرنة  ال�رصقة 
ح��ي��ازة  و  ال��ع��م��دي  ال��ق��ت��ل  و 
امل���خ���درات وزراع�����ة ال��ق��ن��ب 
جرائم  اإىل  بالإ�سافة  الهندي، 
لها  اأخ��رى  و  ب��الأخ��لق  تتعّلق 

اإرهابية. اأفعال  �سفة 
ق/ج

بالأمن  ال�رصطة  ق��وات  حجزت 
كمية  بب�سكرة،  اخلام�س  احل�رصي 
كانت  ال��ف��ا���س��دة  ���س��م��اك  الأ م��ن 
العملية  لل�ستهلك.  م��وّج��ه��ة 
ث����ر دوري�����ات وع��م��ل��ي��ات  مت��ت اإ
�ساحنة  توقيف  مّت  حيث  مراقبة، 
و  "كيا".  نوع  من  �سغرية  تربيد 
الفح�س  لعملية  اإخ�ساعها  بعد 
كمية  بها  �سبطت  امل��راق��ب��ة،  و 

ن��وع  م��ن  ال�سمك  م��ن  م��ع��ت��ربة 
لل�ستهلك  �ساحلة  غري  "بوقا" 
مقّدرة  �سحية،  �سهادة  ب��دون  و 
الكمية  حجز  مّت  وعليه  كلغ،  ب42 
املخت�سة،  اجلهات  مع  بالتن�سيق 
جزائي  ملف  اإجناز  و  اإتلفها  مت  و 

�سنة.  37 ذي  ل�ساحبها 
ق/ج

ب�سيدي  ال�رصطة  م�سالح  جنحت 
�سبط  يف  ب�سكرة  بولية  عقبة 
امل�رصوبات  من  معتربة  كميات 
ال��ك��ح��ول��ي��ة، ب��ع��د ا���س��ت��غ��لل 
وجود  مفادها  موؤكدة،  معلومات 
م�سبوق  ���س��ن��ة(   57 ( �سخ�س 
ق�����س��ائ��ي��ا ي��ق��وم ب��ب��ي��ع اخل��م��ور 
اّت��خ��ذت  وع��ل��ي��ه  م�سكنه.  م��ن 
الأمنية  ال��ت��داب��ري  و  الإج����راءات 
امل�سكن.  اإىل  للنتقال  اللزمة 
و  النيابة  م��ع  التن�سيق  بعد  و 
كمية  على  عرث  امل�سكن،  تفتي�س 

قّدرت  الكحولية  امل�رصوبات  من 
خمتلف  م��ن  وح����دات   405 ب 
الأح��ج��ام، خم��ب��اأة يف  ن���واع و  الأ
من  مبجموعة  مم��وه  مب�سكن  قبو 
ُح��ج��زت  ع��ل��ي��ه،  و  اخل������ردوات. 
فيه،  امل�ستبه  وتوقيف  الكمية 
بتقدميه  و   . جزائي  ملف  له  لينجز 
 6 عقوبة  حقه  يف  �سدر  للعدالة، 
تقّدر  مالية  غرامة  و  نافذة  اأ�سهر 

دينار. األف   300 ب 
ق/ج

فعاليات  بالأغواط  انطلقت 
���س��ب��وع  ل��لأ  14 ال��ط��ب��ع��ة 
الطبية  يام  الت�سامني"الأ
اأج��ل  م��ن  العيون"اأ  جل��راح��ة 
عمليات  ب���اإج���راء  ال��ت��ك��ف��ل 
ملر�سى  جم��ان��ي��ة  ج��راح��ي��ة 
ال���ع���ي���ون م����ن ال���ف���ئ���ات 
امل�سابني  اله�سة  الجتماعية 
اأو  ب���ي�������س  الأ امل����اء  ب����داء 

راكت. لكتا ا
ه��ذه  ت��ت��م  اأن  املنتظر  وم��ن 

جمموعه  ملا  اجلراحية  العمليات 
لهم  اأجريت  ممن  مري�سا   274
دي�سمرب  �سهر  طبية  فحو�س 
يف  �ست�ستخدم  و  امل��ا���س��ي، 
يف  عاملية  تقنية  اأح��دث  ذل��ك 
تقنية  وه��ي  ال��ع��ي��ون  ج��راح��ة 
املبادرة  ه��ذه  تاأتي  و  الفاكو، 
املوؤ�س�سة  بني  تن�سيق  اإطار  يف 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة 
بالأغواط  عجيلة  بن  اأحميدة 
ن�سانية  الإ "جتمي"  وجمعية 
غرداية(  )ولية  العطف  لبلدية 
عيوننا''،  ''عيونكم  ب�سعار 
مدير  ل���/واأج/  اأك��ده  ما  ح�سب 

بو�سارب. حممد  امل�ست�سفى 
جتمي  جمعية  رئ��ي�����س  واأك���د 
يو�سف  بن  حممد  الن�سانية 

اأطباء  فيها  ي�سارك  املبادرة  اأن 
من  ج��زائ��ري��ون  اأخ�����س��ائ��ي��ون 
ينتمون  الوطن  اأرج��اء  خمتلف 
طاقم  يرافقهم  اجلمعية  اإىل 
متخ�س�س  متطوع  طبي  �سبه 
اإ�سافة  اجلراحية،  العمليات  يف 
وال�سبه  الطبي  الطاقم  اإىل 
مب�ست�سفى  امل��ت��واج��د  الطبي 

الأغواط.
هذه  اأن  املتحدث  ذات  اأ�ساف  و 
مكافحة  اإىل  تهدف  الطبعة 
الت�سامن  قيم  تر�سيخ  و  العمى 
ال�سحة  ترقية  وكذا  تثمينها  و 
بني  اخل��ربات  تبادل  و  العامة 
اإىل  اإ�سافة  الأط��ب��اء  خمتلف 
الجتماعي  التكافل  قيم  تفعيل 

الواحد. الوطن  بناء  اأ بني 
الرابعة  هي  املبادرة  هذه  وتعترب 

اآخ��ره��ا  و  الأغ����واط،   ب��ولي��ة 
العمومية  باملوؤ�س�سة  كانت 
بجرة  عبدالقادر  ال�ست�سفائية 
2017؛  جويلية  �سهر  فلو  باأ
 700 من  اأك��رث  اإج��راء  مت  حيث 
الأغواط  ولية  ملواطني  عملية 

جاورها. ما  و 
الأغواط  م�ست�سفى  اأن  ويذكر 
�سهر  اأزيد من  قبل  نظم  قد  كان 
وزرع  جلراحة  الطبية  الي��ام 
اله�سة،  للفئات  الأذن  قوقعة 
ه��ذه  م��ث��ل  ت�ستمر  اأن  ع��ل��ى 
فتح  مع  والطبعات  العمليات 
قريبا،  �رصيرا   240 م�ست�سفى 
ال�سحة  مدير  به  فاد  اأ ما  ح�سب 
عماد  الدكتور  الأغواط  لولية 

معاذ. الدين 
ق/ج

ال�شكان يف   الأرياف ترمي   اإىل تثبيت 

برامج فالحية جديدة قيد التج�شيد بالأغواط

حمكمة  اأمام  متهما   120
باأدرار اجلنايات 

حجز 42 كلغ من الأ�شماك الفا�شدة 
بب�شكرة

ملرّوج  نافذا  حب�شا  اأ�شهر    6
اخلموربب�شكرة 

انطالق الأيام الطبية جلراحة العيون بالأغواط 
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�شباب حي النزلة يقومون بحملة نظافة وا�شعة

فـوزي .ق
------------------ 

ب���ن���اء احل��ي  واأك�����د خ��لل��ه��ا اأ
احلملة  ملوا�سلة  ا�ستعدادهم 
ك��ان  وم���ا  ي����ام،  الأ ه���ذه  طيلة 
ت�سجيعهم  اإل  ال�����س��ك��ان  م��ن 
الهبة  ل��ه��ذه  وا���س��ت��ح�����س��ان��ه��م 
احلي  منظر  لتح�سني  التطوعية، 
القدمية،  ببناياته  يعرف  ال��ذي 
ال�سوداء  النقاط  اإزالة  وبغر�س 
جميل  منظرا  حيهم  واإع��ط��اء 
ي��ل��ي��ق مب��وق��ع��ه ال���س��رات��ي��ج��ي 
الزوار  يعربه  اأين  املدنية  و�سط 
من  حتى  املجاورة،  الوليات  من 

الوطن. خارج 
التطوعية  احلملة  يف  و���س��ارك 
وقاموا  وال�سغري،  الكبري  هذه، 
ورفع  املنت�رصة،  الأو�ساخ  باإزالة 

ال��ق��م��ام��ة وط���لء الأر���س��ف��ة، 
العملية  يف  واح��دة  يد  فكانوا 
�سكان  �سارك  اأين  الت�سامنية، 
عائلي  ج��و  يف  احل��ي  و���س��ب��اب 
ترّدد  ومل  حميطهم،  تنظيف  يف 

يد  تقدمي  يف  املحلية  ال�سلطات 
العمليات،  بع�س  يف  امل�ساعدة 
من  املتاحة،  الإمكانات  بتوفري 
والعتاد،  واملعدات  امل�ستلزمات 

احلملة. موا�سلة  اأجل  من  وذلك 

ال��ن��زل��ة  ح��ي  تنظيف  م��ب��ادرة 
اجلميع،  اإعجاب  نالت  بالوادي، 
يقت�رص  مل  العمل  ه��ذا  اأن  كما 
�سارك  بل  فقط  ال�سباب  على 
ال�سن،  وكبار  ال�سغار  ذلك  يف 
املحافظة  باأهمية  ا�ست�سعارا 
وامل�ساركة  احل��ي  نظافة  على 
وتنمية  التطوعية  الأعمال  يف 
خلدمة  التطوعي  العمل  ثقافة 
القمامات  رفع  مّت  حيث  املجتمع، 
واأعطى  البناء،  عمليات  وبقايا 
ه���وؤلء امل��ت��ط��وع��ون م��ث��ال يف 
وفق  املواطنة،  مفهوم  جت�سيد 
موؤكدين  امل�ساركني،  ت�رصيحات 
كي  اجلميع  اإىل  ر�سالة  نها  اأ على 
تنظيف  يف  مواطن  كل  ي�ساهم 
تنظيف  يف  وبالتايل  �سارعه، 

ككل. املحيط 

وم�ّشت  حليهم،  وتزيني  املحيط  لتنظيف  هبة  يف  اأم�س،  يوم  الوادي،  ببلدية  النزلة  حي  �شباب  قام  تطوعية،  مبادرة  يف 
الفرعية  ال�شوارع  خمتلف  جانب  اإىل  باحلي،  الرئي�شي  تهمي�شا" الطريق  "يكفينا  �شعار  لها  اختري  التي  التطوعية  العملية 

الأر�شفة.  به، كما مت طالء  املحيطة  وامل�شاحات  العمومية  واملرافق  و�شط احلي 

تهمي�شا" "يكفينا  �شعار:  حتت 

اخلا�شة مبو�شم احلج 2020 – 2021

مديرية ال�شحة اأرجعت ال�شبب اإىل عدم جتهيز القاعات من طرف البلديات

الثقافة  بدار  اأم�س،  يوم  جرت، 
و���س��ط امل��دي��ن��ة وع��ل��ى غ��رار 
عملية  الوطن  بلديات  باقي 
احلج  مبو�سم  اخلا�سة  القرعة 
2020 – 2021، وقد بلغ العدد 

ح�سب  للم�سجلني  الإج��م��ايل 
منهم   10.775 البلدية،  رئي�س 
ن�ساء،  و5395  رج��الاً   5380
ح�سب  للم�سجلني  بالن�سبة  ما  اأ
�سنة  و60   51 بني  ما  الأعمار 

وكذا  م�سجل   2299 بتعداد 
بتعداد  �سنة  و40   31 بني  ما 
امل�سجلني  ما  اأ م�سجل،   2456
�سنة   70 اأعمارهم  يفوق  الذين 
م�سجل   828 ت��ع��داده��م  بلغ 

ال��وادي،  بلدية  م�ستوى  على 
تعداد  بلغ  ال�سابقة  املوا�سم  يف 
م�ستوى  على  احل��ج  ج��وازات 
ج���واز   96 ال�����وادي  ب��ل��دي��ة 
عدد  بلغ  العام  ه��ذا  م��ا  اأ ح��ج، 
لل�سنة  ج��واز   205 اجل��وازات 
يعادلها  وم��ا   2020 اجل��اري��ة 

.2021 املقبلة  لل�سنة 
يف  القرعة  عملية  جرت  وقد 
تامة  و�سفافية  ح�سنة  ظروف 
الفائزين  احلجاج  فرحة  و�سط 
عليها  ���رصف  اأ حيث  واأهاليهم 
ال�سعبي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
مبعية  زوم��ايل  العيد  البلدي 
ن���واب���ه ب��ح�����س��ور امل�����س��ال��ح 
من  غ��ف��ري  ج��م��ع  و  امل��ع��ن��ي��ة،  
امل�ساركني  جانب  اإىل  املواطنني 

. القرعة  يف 
.ق ف�وزي 

النائية  القرى  قاطنو  ي�ستكى 
ب��ولي��ة ال�������وادي، م��ن ت��دين 
لهم،  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 
اأخ��رى  مناطق  يف  وانعدامها 
ب��ال��ولي��ة، وي��اأم��ل امل��واط��ن��ون 
تتح�سن  اأن  امل��ن��اط��ق  ب��ت��ل��ك 
للتخفيف  ال�سحية  اخل��دم��ات 

معاناتهم. من 
ومدا�رص  قرى  عّدة  تعرف  حيث 
وانعداما  نق�سا  بالوادي  نائية 
خ�سو�سا  ال�سحية،  للخدمات 
بها  ي��ك��رث  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
�سكان  وينتظر  العقربي،  الل�سع 
بالولية  املرامية  املناطق  تلك 

املحلّيني  امل�����س��وؤول��ني  ت��دخ��ل 
مل  التي  العلج  قاعات  لفتح 
بع�س  وح�سب  ا�ستغللها،  يتم 
الهياكل  ه��ذه  ف��اإن  ال�سكان، 
ال��ت��ي ���رصف��ت ع��ل��ي��ه ال��دول��ة 
للإهمال  عر�سة  بقيت  املليري، 
العديد  يواجه  وقت  يف  والتلف، 
واملدا�رص  القرى  هذه  �سكان  من 
التغطية  يف  ك��ب��رية  م�ساكل 

. ل�سحية ا
تلك  ���س��ك��ان  ب��ع�����س  وذك����ر 
ن��ه��م  اأ "التحرير"  ل���  امل��ن��اط��ق 
�سابق  وقت  يف  خريا  ا�ستب�رصوا 
ال�سحية  امل��راف��ق  ه��ذه  ب��اإجن��از 
تكتمل  مل  فرحتهم  لكن  الهامة، 
روح"،  بل  "هيكل  بقيت  كونها 
الو�سية  اجل��ه��ات  ع��ل��م  رغ���م 
مديرية  مطالبني  مب�ساكلهم، 

نقاذ  باإ ال�وادي  لولية  ال�سحة 
يف  وا�ستغللها  املكا�سب  هذه 
حت�سني  ومنه  ممكن،  وقت  اأقرب 
امل��ق��دم��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات 
العديد  يزال  ل  حيث  لل�سكان، 
عن  للبحث  امل�ساق  يتكبد  منهم 
م��ر  الأ ي�سطرهم  كما  العلج، 
اخلا�سة  للعيادات  التوجه  اإىل 
كاهل  اأثقل  مما  زهيدة،  وباأ�سعار 

والفقرية. اله�سة  العائلت 
الن�����س��غ��ال،  ع��ن  رده����ا  ويف 
لولية  ال�سحة  مديرية  اأرجعت 
جتهيز  عدم  اإىل  النق�س  ال�وادي 
ال�سحية  للوحدات  البلديات 
ال�سحة  تبقى  وبذلك  الفرعية، 
الولية  ومدا�رص  بقرى  مري�سة 

.!!
.ع منل�ي 

اإجراء قرعة احلج ببلدية الوادي يف ظروف ح�شنة

مواطنون ي�شتكـون تدين اخلدمات ال�شحية بالقـرى النائية 

ي��ع��اين ���س��ك��ان ح���ي ال��ن�����رص 
نق�س  م��ن  الأول   بال�سحن 
حيث  ال�����س��ي��دلن��ي��ة  اخل��دم��ات 
النتقال  اإىل  احلي  �سكان  ي�سطر 
ل��ل��ت��زود  جم����اورة  اأح���ي���اء  اإىل 
م�ساء  خا�سة  اللزمة   بالأدوية 
ال�سيدلية  بواب  اأ غلق  بعد  وليل 
تلبي  التي  العام   للقطاع  التابعة 
احتياجات  من  الي�سري  ال�سيء 
وامل�ستلزمات   للأدوية  ال�سكان  
ما  لها  الزمة  وهذه  ال�سيدلنية 
منذ  وهذا  �سنوات  ع�رص  يقارب 

حي  اىل  ال�سفاء  �سيدلية  حتويل 
احلي  �سكان  را�سل  وق��د  اأخ��ر.. 
ومل  واملعنية   الو�سية  اجلهات 
�سكان  مل�سكلة  حل  اأي  و�سع  يتم 
م�سكلة  يعانون  الذين  احلي  هذا 
ل  ح��ي��ث   ، �سحيا  التهمي�س 
علج  قاعة  ول  طبيب  ل  يتواجد 
ولهذا  باحلي  خا�سة  �سيدلية  ول 
الوايل  اإىل  نداءهم  يوجهون  هم 
�سيدلية  لفتح  طلبهم  لقبول 

احلي.   بهذا  خا�سة 
علي حممد 

بحي  ال��ع��ائ��لت  ع��دي��د  ت��زال  ل 
تطالب  ال��وادي،  ببلدية  الن�سيم 
بالكهرباء،  �سكناتها  ب��رب��ط 
�سكان  بع�س  بح�سب  والغريب، 
���س��ون��ل��غ��از  ���رصك��ة  اأن  احل����ي، 
قامت  والغاز  الكهرباء  لتوزيع 
بالغاز  ال�سكنات  بع�س  بربط 
رغم  الكهرباء،  دون  الطبيعي 

كلهما.  بتو�سيل  مكلفة  نها  اأ
تهيئة  ب�رصورة  ال�سكان  وطالب 
احل���ي ت��زف��ت ط��رق��ات��ه واإجن���از 
ذلك  كل  اأج��ل  من  ب��ه،  اأر�سفة 
الولية  وايل  احلي  �سكان  طالب 
للتعرف  املنطقة  وزيارة  بالتحرك 
لكون  كثب،  عن  امل�سكل  على 
رغم  تتحرك  مل  املحلية  ال�سلطات 
والت�سال  املتكررة  ال��ن��داءات 
ميثلون  الذين  باملنتخبني  املبا�رص 
ل  هوؤلء  اأن  واعتربوا  املواطنني، 

وجلاأ  ان�سغالتهم،  اإىل  يلتفتون 
الكهرباء  جلب  اإىل  امل��واط��ن��ون 
اأ�سلك  ع��رب  اجل��ريان  بع�س  م��ن 
الكهرباء  لكون  الطلب،  تلبي  ل 
تنقطع  ما  وغالبا  �سعيفة  ت�سل 
زيادة   ، التيار  قوة  �سعف  ب�سبب 
ي�ستعمله  ما  اأ�سعاف  دفع  على 
ر�سميا،  عدادا  ميلك  الذي  املواطن 
الكهرباء  انقطاع  على  زي���ادة 
اجلوية،  الأح���وال  ت�سوء  عندما 
ال��ري��اح  ه��ب��وب  ع��ن��د  �سيما  ل 
املتكرر  القطع  يف  ت�ساهم  التي 
حي  �سكان  طالب  و  للأ�سلك. 
ال�سلطات  الوادي  ببلدية  الن�سيم 
م�سكلتهم  ح��ل  يف  ����رصاع  ب���الإ
حقوق  من  حقا  اعتربوها  التي 

ملواطنة. ا
.ق ف�وزي 

املنظومة  على  ثر  تاأ اأن  �سابقة  يف 
ال��رب��وي��ة م��ن م��ت��م��در���س��ني يف 
�رصقي  الواقعة  خليفة  حا�سي 
�سجل  ال���وادي،  ولي��ة  عا�سمة 
للتلميذ  الأمور  اأولياء  من  كثري 
اأط��وار  خمتلف  يف  املتمدر�سني 
غياب  ظ��اه��رة  تنامي  التعليم 
حني  يف  العمل  ع��ن  ���س��ات��ذة  الأ
ال�سوؤون  يف  املتتبعني  بع�س  يرى 
�سوف  الظاهر  هذه  اأن  الربوية 
على  �سلبيا  ث��ريا  ت��اأ لها  ي��ك��ون 
املجهودات  رغم  املدر�سي  املردود 
ثناء  اأ الربية  مديرية  تبذلها  التي 
والتلميذ  �ساتذة  الأ مع  لقاءاتها 
على  حل��ث��ه��م  ���س��واء  ح��د  ع��ل��ى 
املجهودات  من  ومزيد  املثابرة 
فيه  ك��ان��ت  مم��ا  ال��ولي��ة  لخ���راج 
امتحانات  يف  كارثية  نتائج  من 
 2019 �سنة  خلل  والنفيام  الباك 

ه��وؤلء  ي��رى  ح��ني  يف   2020  -
اأن  ال��رب��ي��ة  ل�����س��وؤون  املتابعني 
واملديرين  �ساتذة  الأ من  العديد 
الل��ت��ح��اق  نف�سهم  لأ �سمحوا 
بالوادي  الأخ�رص  حمه  بجامعة 
ح�ساب  على  واملعرفة  للعلم  طلبا 
اجرا  عنها  يتقا�سون  نبيلة  مهنة 
تتابع  �سلطة  �سمت  ظ��ل  يف 
املذنبني  ه��وؤلء  وت��ردع  وتراقب 
ناهيك  ال�ساعدة  الأجيال  حق  يف 
بالعطل  املتعلقة  الغيابات  عن 
ال�سخ�سية  اأو  الواهية  املر�سية 
املديرين  بع�س  يجد  اأين  املزيفة 
ح�ساب  ثناء  اأ ال��ردع  يف  ظالتهم 
اإ�سعار  م��ع  امل��وظ��ف  م��ردودي��ة 
ح�سب  له  غياب  كل  يف  الو�ساية 

. هم تعبري
مبارك قدودة 

�شكان حي ال�شحن الأول ي�شتكون
 من نق�س اخلدمات ال�شيدلنية

الولية بعا�شمة  الواقع 

حي الن�شيم بحاجة اىل الكهرباء !!

الغيابات املتكررة لالأ�شاتذة اأرقت 
اأولياء التالميذ بحا�شي خليفة
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 املعــا�شر التقليديـة و الع�شريـة تتنــاف�س
 علـى اجلــودة

حممد علي 
----------------

املناطق  هذه  �سكان  وي�ستخدم 
م�سطلحات  عدة  اأحاديثهم  يف 
و  الزيتون  جني  بعملية  خا�سة 
له  �سبق  من  اإل  يفقهها  ل  التي 
ا�ستخدم  و  العملية  بهذه  القيام 
ت�ستخدم  اأعواد  وهي  "املزبا�سة"، 
اقتلع  و  الزيتون،  اأغ�سان  جلذب 
اأ�سجار  اأغ�سان  اأي  "القطمري" 
احل�سول  قبل  الياب�سة،  الزيتون 
زيت  على  امل��ط��اف  نهاية  يف 
الزيت  ذلك  هو  و  "بوم�س�سلي" 
املغلي  الزيتون  من  امل�ستخل�س 
هو  و  "بومقرقب"  اأو  النار  على 
"القرقابة"  طريق  عن  املطحون 
كبرية  �سخرة  عن  عبارة  هي  و 
حبات  لطحن  ت�ستخدم  مل�ساء 

الزيتون.
العائلت  خمتلف  كانت  اإن  و 
للجمع  واحدة  طريقة  على  تتفق 
اأن  اإل  العائلي"  "الت�سامن  وهي 
عملية ع�رص ما مت جمعه من غلة 
تختلف من منطقة لأخرى و من 
يف�سل  من  فهناك  لأخرى،  عائلة 
ا�ستخل�س  و  زيتونه  ع�رص 
الزيت عن طريق املعا�رص احلديثة 
عطائها"  جزيل  و  "ل�رصعتها 
متم�سكا  ي��زال  ل  م��ن  وه��ن��اك 
باللجوء  الأجداد  وتقاليد  بعادات 
و  التقليدية  القدمية  للمعا�رص 
يف  "القرقابة"  ت�ستعمل  التي 
"للذة  نظرا  الزيتون  حبات  طحن 

وجودة زيتها".
�ساحب  هو  و  حممد   يقول  و 
ب��اأن  ع�رصية  زي��ت��ون  مع�رصة 
ملك  و  العائلت  من  "كثريا 
حقول الزيتون يف�سلون معا�رصه  
غري  خ�سائ�س  على  لتوفرها 
التقليدية،  املطاحن  يف  موجودة 

الزيتون  �رصعة طحن  عن  ف�سل 
التي  و  ال��زي��ت  ا�ستخل�س  و 
تفوق من 3 اإىل 4 مرات قدرات 

التقليدية". املع�رصة 
املعا�رص  مميزات  من  اأن  اأ�ساف  و 
و  الزيتون  تغ�سل  اأنها  احلديثة 
تف�سل الأوراق بطريقة نظيفة و 
نقيا.  و  �سافيا  زيتا  متنح  �سحية 
كما تقوم بكل �سيء ول يتدخل 
اإ�سافة  العملية  �سري  الإن�سان يف 
اأكرب  زيت  كمية  متنح  اأنها  اإىل 
القنطار  يف  ث��لث  اإىل  بلرين 
املطحنة  تعطيه  مم��ا  ال��واح��د 

التقليدية.
ريا�س  يعترب  ذلك  عك�س  وعلى 
�ساحب  ���س��اب  وه���و  ل�سهب 
عائلة  وم��ن  تقليدية  مع�رصة 
"هناك  اأن  للزيتون،  حقول  متتلك 
املع�رصة  ب��ني  �سا�سعا  ف��رق��ا 
م�سيفا  الع�رصية"  و  التقليدية 
"من يريد اجلودة واملذاق الأ�سلي 
و  الأ�سل  له عن  بديل  للزيت ل 

هي املع�رصة التقليدية".
"يوجد  باأنه  ريا�س  اأ���س��اف  و 
الزيت  نوعية  يف  كبري  اختلف 
امل�ستخل�س ب�سبب كون املع�رصة 
التقليدية و اإن يعاب عليها طحن 
و  اأوراق���ه  ف�سل  دون  الزيتون 
على  املراكمة  الأت��رب��ة  بوجود 
ا�ستخدامها  عند  اأنه  اإل  الزيتون 
ل  داف���ئ  م���اء  ا�ستعمال  ي��ت��م 
درجة   30 حرارته  درجة  تتجاوز 
الزيت  ج��ودة  على  يحافظ  مم��ا 
حبات  اح��راق  يف  يت�سبب  ول 

الزيتون".
يف  جتربته  على  بالعتماد  و 
كثريا  "اإن  ريا�س  يقول  املجال، 
يف�سلون  احلقول  اأ�سحاب  من 
بطئها  رغم  التقليدية  املع�رصة 
الع�رص(  بعد   ( مردودها  نق�س  و 
كل  يف  اث��ن��ني  اأو  ل��ر  ب�سياع 

الزيتون  بقايا   ( الدردة  قنطار مع 
املع�سور(".

بوجمعة  الراأي  نف�س  يقا�سمه  و 
مع�رصة  �ساحب  هو  و  منحور 
يقول  ح��ي��ث  ك��ذل��ك  تقليدية 
يف  ت�ساهم  كثرية  "عوامل  ب��اأن 
من  جيدة  نوعية  على  احل�سول 
عدم  اأهمها  عدمه  م��ن  ال��زي��ت 
و  الع�رص  عملية  يف  التحكم 
قيمة  من  تنق�س  التي  التخزين، 
ب��اأن  م�سيفا  الزيت"  ونوعية 
بتخزين  يقومون  كانوا  "اأجدادنا 
الفخار  الزيتون يف  كذا  و  الزيت 
الفلحني  م��ن  كثري  حاليا  اأم��ا 
البل�ستيك  اأكيا�س  ي�ستعملون 
قد  تخزين  ملدة  و  الزيتون  جلمع 
يوؤثر  ما  وهو  ال�سهر  عن  تزيد 
ي�ساف  املردود  نوعية  على  �سلبا 
مما  اجليد  الع�رص  عدم  ذلك  اإىل 
من  باملائة   20 نحو  بهدر  ي�سمح 
ن�سبة  فقدان  عن  ف�سل  النتاج، 

من القيمة الغذائية".
للبيئة  �شديقة  مع�شرة 

ببلدية الأمري عبد القادر 
منوذج ي�شتحق القتداء به

بني  القائم  ال�رصاع  خ�سم  يف  و 
املع�رصتني التقليدية و الع�رصية، 
جنح حممد بن ال�سغري يف اإن�ساء 
مبنطقة  للبيئة  �سديقة  مع�رصة 
ببلدية  �سالح  اأولد  الن�ساطات 

الأمري عبد القادر.
"ت�سمح  املع�رصة  اأن هذه  يقول  و 
للمعايري  مطابق  منتج  باإعطاء 
بكونها  تتميز  فهي  ال��دول��ي��ة، 
التي  التقنيات  اأحدث  ت�ستعمل 
العذائية  القيمة  على  حتافظ 
عن  ف�سل  املع�سور  للزيت 
كونها ل ت�ستهلك كميات كبرية 
 1 ع��ن  تزيد  ل  التي  امل��ي��اه  م��ن 
الأخرى  باملعا�رص  مقارنة  باملائة 

لرات  اأربع  اإىل  من خلل ثلث 
يف ال�ساعة الواحدة ل اأكرث".

كما اأن درجة احلرارة املعمول بها 
اإىل   25 بني  تراوح  املع�رصة  يف 
27 درجة قبل اأن تتم تعبئة الزيت 
متريره  بعد  زج��اج  ق��ارورات  يف 
ذات  ح�سب  الت�سفية،  اآل��ة  يف 
املتحدث الذي اأ�ساف اأن "احرام 
للإنتاج  �سمح  اخل��ط��وات  ه��ذه 
باأن  الفارطة،  ال�سنة  يف  املحقق 
يكون مطابقا للمعايري الأوروبية 
الكمية  كامل  ت�سدير  مت  حيث 
اأثبتت  و  باملع�رصة  امل�ستخل�سة 
الفعلية  الغذائية  القيمة  التحاليل 

للزيت".
و حتى و اإن اختلفت الآراء ب�ساأن 
الزيتونة  تظل  املعا�رص  اأف�سل 
���س��ج��رة م��ب��ارك��ة ي��خ��رج من 
للتغذية  ي�ستعمل  �سائل  حباتها 
طبية  خ�سائ�س  له  و  التداوي  و 
عديدة، ل تتطلب اإل ا�ستخل�سه 

وفقا للمعايري املطلوبة.
امل�سالح  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
تتوقع  جيجل  بولية  الفلحية 
زيت  من  لر  مليون   11 اإنتاج 
حيث  املو�سم.  هذا  خلل  الزيتون 
ح�سب  ال��زي��ت��ون   �سعبة  متثل 
للغرفة  العام  الأمني  زدام  يا�سني 
من  باملائة   45 ن�سبة  الفلحية 
امل��زروع��ة  الإجمالية  امل�ساحة 
باملائة   65 ن�سبة  و  بجيجل 
املثمرة  ل��لأ���س��ج��ار  بالن�سبة 
الأخرى و يحتل الزيتون من نوع 
من  الأوىل،  املرتبة  "اإ�سملل" 
حيث الزراعة و الإنتاج مبعدل 52 
و  "ازراج"  بنوعي  متبوعا  باملائة 
ب  الثانية  املرتبة  يف  "روجات" 
حني  يف  واحد  لكل  باملائة  5ر4 
الأخرى  ن��واع  الأ معدل  ي�سل 
اإىل  جمتمعة  مردودية  الأقل  و 

باملائة.  38
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املن�شرمة. بال�شنوات  مقارنة 

بجيجل الزيتون  زيت  خالل ال�شنة املن�شرمة : ا�شتخال�س 

اأفاد بيان خلية الإعلم  وال�سحافة 
باملديرية العامة للأمن الوطني اأن 
بخم�س  الق�سائّية  ال�رّصطة  فرق 
متكنت  ���رصق��ي��ة،  ولي���ة  ع�����رصة 
حنكة  بف�سل   2019 �سنة  خلل 
كمية  حجز  من  اأعوانهاوخربتهم 
العقلية  امل��وؤث��رات  م��ن   ظخمة 
املليون  ي��ق��ارب  حجزما  م��ن   .
حيث   ، املهلو�سات  م��ن  قر�س 
الكمية  ن�سف  ح��وايل  �سجلت 
بلغ  فيما  ق�سنطينة،  ب��ولي��ة 
حوايل  املعلوماتية  جرائم  ع��دد 
عر�س  البيان  وك�سف   .1300
خمتلف  ن�ساطات  ح�سيلة  فيه 
ت�سمنت  حيث  اجلهوية،  امل�سالح 
التي  املخدرات  ق�سايا  ح�سيلة 
ملكافحة  اجلهوية  املديرية  عاجلتها 
باملخدرات  ال�رصعي  غري  الجتار 
الوليات،  عرب  الأمن  ومديريات 
املوؤثرات  من  األف   930 من  اأكرث 
 ،2019 يف  املحجوزة  العقلية 
املخدرات  كمية  جت��اوزت  كما 
اإىل  بالإ�سافة  قناطري،  ال�ستة 
الكوكايني  من  واحد  كيلوغرام 
قارب  متفرقة  ق�سايا  يف  حجز 
عددها الثمانية اآلف. وجتاوز عدد 
املخدرات  ق�سايا  يف  املتورطني 
ال��ولي��ات  ع��رب  اآلف  ال��ع�����رصة 
هذه  �سجلت  حني  يف  ال�رصقية، 
بال�سنة  مقارنة  ارتفاعا  الأرق��ام 
يف  خ�سو�سا  املا�سية،  قبل  ما 
و�سجلت  العقلية.  املوؤثرات  عدد 
ال�سنة،  نف�س  ق�سنطينة يف  ولية 
قر�س  األف   466 من  اأكرث  حجز 
بقيمة  العقلية،  امل��وؤث��رات  م��ن 

مليار  الع�رصين  ت��ع��ادل  مالية 
�سنتيم، م�سريا اإىل وجود العن�رص 
بينما  الق�سايا،  هذه  يف  الن�سوي 
املخدرات  ق�سايا  اأن  البيان  نبه 
وي�ستغرق  ب�سبكات  غالبا  تتعلق 
وتظهر  اأ�سهر.  عدة  خيوطها  فك 
ح�سيلة ال�رصطة لوليات ال�رصق 
يف  املعاجلة  الق�سايا  ن�سبة  اأن 
جرائم القتل، ت�سل اإىل مئة باملائة، 
حيث �سجلت ال�سنة املا�سية �سبعا 
وت�سعني ق�سية، بينما ذكر البيان 
بني  تقع  القتل  جرائم  اأغلب  اأن 
ببع�سهم،  معرفة  على  اأ�سخا�س 
ال�رصب  حالت  كرثة  اأرجع  كما 
اخلم�س   جت��اوزت  التي  واجل��رح، 
ع�رصة األفا، اإىل عوامل اجتماعية. 
املعلوماتية  اجل��رائ��م  وق��ارب��ت 
الأل���ف   2019 يف  امل�����س��ج��ل��ة 
اأو�سح  حيث  ق�سية،  وثلثمئة 
كبرية،  ب�سورة  انت�رصت  اأنها 
اخلا�سة  باحلياة  امل�سا�س  وتت�سمن 
اإلكرونية  بر�سائل  والتهديد 
فيما يلحظ  احل�سابات،  وقر�سنة 
قبل  ما  بالعام  مقارنة  ارت��ف��اٌع، 
ن�سبة  ارتفعت  كما  امل��ا���س��ي، 
ثمانني  من  اجلرائم  ه��ذه  معاجلة 
اإىل  املا�سي،  قبل  ما  العام  باملائة 
العام  باملئة  وت�سعني  �ستة  حوايل 
املا�سي، مرجعني ذلك اإىل انت�سار 
غ��رار  على  الت�����س��ال  و�سائل 
اإىل  بالإ�سافة  الذكية،  الهواتف 
الأولياء،  املرافقة من طرف  نق�س 
فيها  املتورطني  عدد  بلغ  حني  يف 
بينهم  من  ومئة،  األ��ف  من  اأك��رث 

154 امراأة.

حجز6 قناطري خمدرات و1كلغ 
كوكايني بوليات ال�شرق 

اأما فيما يخ�س التهريب فقد �سجل 
من  قطعة  وثلثني  اإحدى  تهريب 
�سلحا   117 ُحجز  كما  ال�سلح، 
ناريا من بينها م�سد�سات وبنادق 
�سيد، يف حني بلغت كمية الذخرية 
املحجوزة اأكرث من ت�سع  وع�رصين 
من  واأزيد  �سيد،  خرطو�سة  األف 
وح��وايل  كب�سولة  اآلف  �سبع  
وعرفت  ال���ب���ارود.  م��ن  قنطار 
اأكرث  تنقل  اأي�سا  املا�سية  ال�سنة 
عرب  �سخ�س  مليني  ثمانية  من 
واجلوية  الربية  احلدودية  النقاط 
ال�رصقية  للوليات  والبحرية 
بينهم  اجلهوية،  للمفت�سية  التابعة 
جزائري،  مليني  �ستة  من  اأزي��د 
من  ون�سف  مليونني  من  واأك��رث 
الأجانب. وقد ا�سرجعت امل�سلحة 
اأك��رث  احل���دود  ل�رصطة  اجلهوية 
ال�سنة  خلل  اأورو  األف   320 من 
تتعلق  نوعية  ق�سية  يف  املا�سية 
على  عاجلتها  العملة،  بتهريب 
بو�سياف  حممد  مطار  م�ستوى 
ثلثة  فيها  توبع  اأين  بق�سنطينة، 
واأربعون �سخ�سا، تبني اأنهم كانوا 
تهرب  �سبكة  �سمن  ين�سطون 
واحد،  �سخ�س  اإمرة  حتت  العملة 
اأجنبية  اإىل دولة  ال�سفر  من خلل 
ثلث مرات يف ال�سهر الواحد، و 

نقل املبلغ امل�سموح به معهم، كما 
بولية  احلدود  �رصطة  ا�ستطاعت 
اإح��دى  ا�سرجاع  اأه��را���س  �سوق 
ع�رصة مركبة و�ست دراجات نارية 
حمل بحث من طرف الأنربول. و 
العابرة  اجلرائم  ح�سيلة  ت�سمنت 
ا�سرجاع  املا�سي  للعام  للحدود 
نقدية  اأثرية بني قطع  439 قطعة 
ت�سجل  مل  حني  يف  جم�سمات،  و 
املا�سي،  قبل  ما  العام  ق�سية  اأية 
حيث اأفاد املفت�س اجلهوي اأن الأمر 
ال�رصطة  ق��وات  ك��ون  اإىل  يعود 
مهربي  على  اخلناق  �سيقت  قد 
اإىل  اأدى  ما   2017 عام  الآثار يف 
تفكيك �سبكاتهم، و جعلها عاجزة 
لكنها   ،2018 يف  الن�ساط  عن 
يف  جم��ددا  الظهور  اإىل  ع��ادت 
عدد  بلغ  اأخرى،  جهة  من   .2019
اآلف   210 من  اأك��رث  التدخلت 
يف جمال الحتجاجات الجتماعية 
يف  ت�سببت  املا�سي،  العام  خلل 
خ�سائر ب�رصية بح�سب ما جاء يف 
و87  �رصطيا  ل�147  احل�سيلة، 
مواطنا، كما تعر�ست فيها �ست و 
واأوقف  للتحطيم،  مركبة  ثلثون 
فيها 591 �سخ�سا، من بينهم �ستة 

وخم�سون من الُق�رص. 
الزين حممد  �سو�سه 

اأكرث من 8 ماليني �شخ�س تنقلوا 
عرب احلدود ال�شرقية
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اإ�شابة 123 تلميذا بت�شمم غذائي

ت�شليم م�شروع اإجناز م�شت�شفى 240 �شريرا بقديل 
قريبا

حممد علي 
------------------ 

م�رصوع  اأي�سا،  ال��وايل  تفقد 
ببلدية  احلروق  م�ست�سفى  اإجناز 
تاأتي  التي  ال�سحمي،  �سيدي 
قطاع  م�ساريع  تفقد  اإطار  يف 
قام  حيث  ب��ال��ولي��ة،  ال�سحة 
فجائية  ب��زي��ارة  ال��ولي��ة  وايل 
ب�سعة  احلروق  مل�ست�سفى  اأخرى 
�سيدي  ببلدية  ���رصي��را   120

. . ل�سحمي ا
متابعة  اإطار  يف  تاأتي  الزيارة 
املقدمة  تعليماته  تنفيذ  مدى 
اأكد  كما  الأخرية،  زيارته  خلل 
امل�رصوع  خ�س  ���رصورة  على 
ا�ستلمه  اأجل  من  اأكرث  بتدعيم 
حيز  دخوله  و  الآجال  اأقرب  يف 

اخلدمة. 
يتعلق  اآخ���ر،  مو�سوع  يف  و 
ال��وايل  ق��ام  املحلية،  بالتنمية 
الطريق  اإجن��از  م�رصوع  بتفقد 
طول  على  اخلام�س  الجتنابي 
 11 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك��ل��م،   21
من�ساأة فنية مع ثلث حمولت، 
الطريق  و  بلقايد  حي  يربط 

تبلغ  حيث  غرب،  �رصق  ال�سيار 
ح�سة  يف  احلالية  الإجناز  ن�سبة 
و  باملائة،   100 الفنية  املن�ساآت 
باملائة،   96 الطريق  ح�سة  يف 
العملية  تقييم  اإع���ادة  بعد  و 
الأ���س��غ��ال  انطلقت  م��وؤخ��را، 
املتبقية  امل�سافة  يف  جم���ددا 
يتم  اأن  على  4كلم،  ب� املقدرة 
نهائية  ب�سفة  امل�رصوع  ت�سليم 
2020.ويف  مار�س  �سهر  نهاية 
اأ�سغال  تفقد  مت  ال�سياق،  ذات 

ت��و���س��ع��ة ن��ه��ائ��ي احل��اوي��ات 
امل�����رصوع  ه��ذا  وه���ران،  مبيناء 
ا�ستلمه،  عند  �سي�سمح  الذي 
 7 من  ا�ستيعابها  ق��درة  برفع 
�سي�ساهم  كما  هكتارا،  اإىل23 
الن�ساط  حجم  م��ن  ال��رف��ع  يف 
والقت�ساد  بامليناء  القت�سادي 

عموما. الوطني 
ك��م��ا ع��اي��ن ال����وايل اأ���س��غ��ال 
الدويل  وه��ران  مطار  تو�سعة 
تفقد  حيث  ب��ل��ة«،  ب��ن  »اأح��م��د 

غرار  على  الور�سات  خمتلف 
حظرية  اجلديدة،  اجلوية  املحطة 
ال�سيارات  حظرية  و  الطائرات 
زيارته  خلل  و  املراقبة،  برج  و 
ب�رصورة  تعليمات  اأ�سدى  هذه 
و  الأ�سغال  وت��رية  من  الرفع 
الهامة،  املن�ساأة  ه��ذه  ت�سليم 
اخلدمة  بدخولها  �ست�سمح  التي 
ا�ستيعاب  طاقة  اإىل  الو�سول 
مليون   3.5 م��ن  ب��اأزي��د  تقدر 

�سنويا. م�سافر 

240 �شريرا ببلدية قديل، من اأجل  اأعطى وايل وهران، تعليمات �شارمة للموؤ�ش�شة املكلفة باإجناز م�شت�شفى ب�شعة 
اإجراءات  اأقرب الآجال، كما كلف مدير ال�شحة مبتابعة امل�شروع و ال�شروع يف  اإنهاء الأ�شغال و ت�شليم امل�شروع يف 

. قريب  عن  اخلدمة  حيز  لدخوله  حت�شبا  ال�شرورية  ال�شحية  التجهيزات  اقتناء 

الأ�شغال باإنهاء  �شارمة  تعليمات  اأعطى  وهران  ا�شتولت على حمتويات17 حمال جتارياوايل 

الأخ���رية  ال�����س��اع��ات  جن��ح يف 
الأول  احل�رصي  الأمن  عنا�رص 
مغنية  دائ����رة  لأم���ن  ال��ت��اب��ع 
تلم�سان،  ولية  لأمن  التابعة 
تقوم  اأ���رصار  جماعة  بتفكيك 
ك�سفت  و  هذا  بالك�رص  بال�رصقة 
اأن   " التحرير  م�سادر"جريدة 
على  جاءت  الق�سية  حيثيات 
الإر���س��ال  قاعة  من  ن��داء  ث��ر  اإ
على  املواطنني  اأح��د  به  تقدم 
يفيد  وال���ذي  الأخ�����رص  اخل��ط 
اإىل  التجاري  حمله  بتعر�س 
وعليه   ، والتخريب  ال�رصقة 
احل�رصي  الأمن  م�سالح  تنقلت 
مغنية  دائرة  لأمن  التابع  الأول 
عني  اىل  امل��ك��امل��ة  تلقي  ف��ور 
معاينة  اإج��راء  مت  اأي��ن  املكان، 
�رصقة  متت  ن��ه  اأ فتبني  ميدانية 
ا�ستهدفت  جت��اري��ا  حم��ل   17
معرو�سة  كانت  خمتلفة  �سلعا 

م�سالح  با�رصت  وعليه  للبيع، 
الم����ن  اإج������راءات ال��ب��ح��ث 
من  حتقيق  وف��ت��ح  وال��ت��ح��ري 
و  الفاعلني  هوية  حتديد  اأج��ل 
خطة  و�سع  مت  حيث  توقيفهم، 
العملية  اأ�سفرت  حمكمة  عمل 
م�ستبه  �سخ�سني  توقيف  عن 
بني  اأعمارهما  ت��راوح  فيهما 
�سبط  حيث  �سنة،  و26   20
واملبالغ  الأغرا�س  بحوزتهما 
امل��ال��ي��ة امل�������رصوق���ة، وب��ع��د 
التحقيق  اإج��راءات  ا�ستكمال 
مت  الق�سية  �ساأن  يف  القانونية 
واملبالغ  الأغ��را���س  ا�سرجاع 
امل��ال��ي��ة امل�����رصوق��ة، واإج����راء 
امل�ستبه  حق  يف  ق�سائي  ملف 
اأم���ام  مب��وج��ب��ه   ق��دم��ا  فيهما 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

. مغنية
عمر بكاي 

الإطاحة بجماعة اأ�شرار بتلم�شان

مت���ك���ن���ت ال���ف���رق���ة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��درك 
ال���وط���ن���ي مب��غ��ن��ي��ة 
من  742وحدة  بحجز 
و  ن����واع  الأ خمتلف 
للم�رصوبات  الأحجام 
و  ه��ذا...   الكحولية 
ك�����س��ف��ت م�����س��ادر 

اخلرب  اأوردت  التي  ر�سمية   
العملية  اأن  التحرير"  جلريدة   "
معلومات  و�سول  عقب  جاءت 
الأوىل  مركبتني  بوجود  تفيد 
اللون  رمادية  �سيمبول  ن��وع 
هيونداي  ن��وع  الثانية  اأم��ا   ،
تقوم   ، اللون  �سوداء  اأك�سنت 
الكحولية  امل�رصوبات  بتهريب 
باجتاه  متو�سنت  عني  مدينة  من 
مت  ث��ره��ا  اإ على  مغنية،  بلدية 
الإقليمية   الفرقة  مع  التن�سيق 
و�سع  م��ع  ب��وغ��رارة،  بحمام 
امل�سالك  ع��رب  م��راق��ب��ة  ن��ق��اط 
ي�سلكوها،  اأن  املحتمل  والطرق 
 )04:00 ( ال�ساعة  ح��دود  ويف 
على  تواجدهم  عند  �سباحا، 
رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
بني حمام  الرابط  �سطره  99 يف 

لفت  مغنية،  وب��ل��دي��ة  �سيقر 
رونو  ن��وع  �سيارة  انتباههم  
اجتاه  يف  قادمة  كانت  �سيمبول 
من  اقرابها  عند  مغنية،  بلدية 
اأ�ساروا  الأمنية،  املراقبة  نقطة 
على  بالتوقيف  �سائقها  اإىل 
رف�س  لكنه   ، اليمنى  اجلهة 
رغم  الفرار،  وح��اول  المتثال 
ان��ف��ج��ار ال��ع��ج��ل��ة الأم��ام��ي��ة 
قبل  قيادتها  ووا�سل  الي�رصى، 
بالفرار  ويلوذ  املركبة  يرك  اأن 
الطريق  و�سط  املركبة  تاركا   ،
رونو  نوع  ال�سيارة  تفتي�س  بعد 
كانت  باأنها  �سيمبول،ات�سح 
الكحولية،  بامل�رصوبات  معباأة 
ي���ق���در ال���ع���دد الإج���م���ايل 
ل��ل��م�����رصوب��ات ال��ك��ح��ول��ي��ة 

اأعله  املذكورة  بالكمية 
عمر بكاي 

حجز 742وحدة من امل�شروبات 
الكحولية مبغنية بتلم�شان 

امل�سابني  التلميذ  عدد  و�سل 
مبتو�سطة  الغذائي  بالت�سمم 
باملحمديه   ج��ل��ول  ب���غ���دادي 
تلميذا،   123 اإىل  مبع�سكر 
م�سلحة  اإىل  حت��وي��ل��ه��م  مت 
للموؤ�س�سة  ال���س��ت��ع��ج��الت 
"دحو  ال�ست�سفائية  العمومية 
اإ�سافة  باملحمدية  دحاوي" 
بذات  اأي�سا  اأ�ستاذ  اإ�سابة  اإىل 
عليهم  ظ��ه��رت  امل��وؤ���س�����س��ة، 
ال��ق��يء  و  ال��غ��ث��ي��ان  اأع��را���س 

تناولهم  بعد  البطن  يف  واأوجاع 
مبطعم  الدجاج  و  الأرز  وجبة 

. �سطة ملتو ا
تلميذ  اأول��ي��اء  ���س��ارع  ك��م��ا 
اأكبادهم  فلذات  نقل  اإىل  اآخرين 
اأج��ل  م��ن  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأىل 
�سعورهم  بعد  طبية  فحو�سات 

الأعرا�س. بنف�س 
على  الطبي  الطاقم  اأبقى  وقد 
للمراقبة  اإخ�ساعها  مت  حالة   42
ومتابعة  خا�سة  ق��اع��ات  يف 

ح�سب  دوري  ب�سكل  حالتهم 
امل�ست�سفى. اإدارة 

ال�رصطة  م�سالح  فتحت  قد  و 
الدائرة  لأمن  التابعة  الق�سائية 
اأثارت  التي  احلادثة  يف  حتقيقا 
ال�سلطات  اإيفاد  مع  العام  الراأي 
كرئي�س  عنها  ممثلني  الولئية  
ال��ولئ��ي  ال�سعبي  املجل�س 

الربية. ملديرية  العام  والأمني 
ممون  اأن  معلومات   وت��ق��ول 
كمية  اقتنى  الربوية  املوؤ�س�سة 

ل��دى  ال��دج��اج و ط��ه��اه��ا  م��ن 
حتويلها  قبل  الق�سابات  اإحدى 
مت  والتي  املوؤ�س�سة  مطعم  اإىل 
ليوم  الغداء  وجبة  يف  تقدميها 

. املنق�سي  الأربعاء 
خمرب  حتاليل  نتائج  وتنتظر 
به  العمل  جاٍر  هو  كما  خا�س 
ملعرفة  الظروف،  هذه  مثل  يف 
ات��خ��اذ  و  الت�سمم  اأ���س��ب��اب 

. املنا�سبة  الإجراءات 
ق/غ

تناولوا اأرزا و حلم دجاج داخل مطعم متو�شطة باملحمدية مبع�شكر 

العامني  الأطباء  من  عدد  هدد 
بال�ستقالة  اأ���س��ن��ان  ج��راح  و 
عملهم  ن�سب  م��ن  اجلماعية 
ب��ال��ع��ي��ادة امل��ت��ع��ددة اخل��دم��ات 
و  غليزان  ولي��ة  يف  باحلمادنة 
املوؤ�س�سة  لواء  حتت  املن�سوية 
اجل��واري��ة  لل�سحة  العمومية 
ب��ج��دي��وي��ة، ب�����س��ب��ب ت��راك��م 
من  ع��ل��م  ح�سبما  امل�����س��اك��ل 
على  موؤكدين  طبية  م�سادر 
اأعمال  حقوق  مراعاة  ���رصورة 
ال�ساعي  احلجم  اح��رام  منها 
اأطباء  توفري  خلل  من  للأطباء 
�سلك  يف  امل�سجل  النق�س  ل�سد 
الذي �سّعب  و  بالعيادة،  الأطباء 

على   ف�سل  الأطباء  مهمة  من 
اع��وان  يف  امل�سجل  النق�س 
هددوا  الأطباء  والوقاية.  الأمن  
حال  يف  اجلماعية  بال�ستقالة 
عليه  ماهو  على  الو�سع  بقاء 
الطبي  املجل�س  اإخطار  مت  حيث 
ال�سحة  م�ستخدمي  ن��ق��اب��ة 
ال�سحة  مديرية  و  العمومية 
وهذا  غليزان  لولية  ال�سكان  و 
الأيام  النهائي  القرار  اتخاذ  قبل 
بح�سب  و  ال��ق��ادم��ة،  القليلة 
قدم  و  �سبق  اأنه  نف�سه  امل�سدر 
عام  اأواخر  ا�ستقالتهما  طبيبان 

. الأ�سباب  لنف�س   2019
ع�سام ابو 

احلمادنة   بعيادة  اأطباء   05
بغليزان يهددون بال�شتقالة 

تلمذة  ال�سبوع  اواخ��ر  احتج 
ال��ق��ادر  عبد  بطاهر  مدر�سة 
بن  ببلدية  �سياميطال  بحي 
و  غ��ل��ي��زان  ولي����ة  يف  داود 
تردي  ب�سبب  الدرا�سة  قاطعوا 
الو�ساخ  تراكم  جراء  الو�ساع 
ال�سارة  احل�����رصات  وانت�سار 
تهدد  ا�سبحت  التي  واجل��رذان 
املتمدر�سني  و���س��لم��ة  ح��ي��اة 
ال�����س��ارع  اىل  ن��زل��وا  ال��ذي��ن 
وق��ام��وا  اول��ي��ائ��ه��م  ب�سحبة 
املحاذي  الفرعي  لطريق  بقطع 

عبدالقادر  بالطاهر  ملدر�سة 
ب��وا���س��ط��ة احل���ج���ارة، وذل��ك 
على  ت�رصفن  مبنظفات  للمطالبة 
التي  التدري�س  حجرات  تنظيف 
دورات  كذا  و  احل��رذان  غزتها 
منطقة  اأ�سبحت  التي  امل��ي��اه 
خ�سية  التلميذ  على  حمرمة 
و  اجل��رذان  لع�سات  تعر�سهم 
اأنهم  الولياء  من  العديد  ح�سب 
ابنائهم  منع  خيار  اإىل  جل��اأوا 
ايجاد  غاية  اىل  الدرا�سة  من 
مل�سكل  ن��اج��ع  و  ع��اج��ل  ح��ل 

واجل���رذان،  احل�����رصات  انت�سار 
الأخرية  الفرات  يف  خ�سو�سا 
التلميذ  اولياء  ينا�سد  وعليه 
بتدخل  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
تواجه  اأخطار  من  للحد  عاجل 
ل�سان  على  جاء  كما  اأو  ابناءهم 
الأول���ي���اء ويف  ال��ب��ع�����س م��ن 
ا�ساتذة  توقف  ال�سياق  نف�س 
مهيدي  بن  العربي  متو�سطة 
اداريا  التابعة  مديونة  ببلدية 
علي  بن  احممد  �سيدي  لدائرة 
�ساعات  لعدة  ال��درا���س��ة  ع��ن 

بتوفري  للمطالبة  متتالية، 
الكافية  و  ال��لزم��ة  احل��م��اي��ة 
ج���راء الع���ت���داءات اخل��ط��رية 
يتعر�سون  اأ���س��ب��ح��وا  ال��ت��ي 
احتجاجية   بوقفة   وقاموا  لها 
املتو�سطة  حار�س  مع  ت�سامنية 
خلت  اأيام  خلل  تعر�س  الذي 
يد  على  خ��ط��ري    اع��ت��داء  اىل 
بوا�سطة  التلميذ  من  جمموعة 
اإثرها  على  اأ�سيب  ح��ادة  ل��ة  اآ

. خطرية  بجروح 
ع�سام ابو 

تالمذة بالطاهر ب�شياميطال  بغليزان يقاطعون الدرا�شة

ا����س���ت���ق���ب���ل���ت م�����س��ل��ح��ة 
بن  مب�ست�سفى  ال�ستعجالت 
علة احلاج بعمي مو�سى05 اأفراد 
الأمر  ويتعلق  واحدة  عائلة  من 

جراء  اطفال  و03  والأم  ب��الأب 
املنبعث  بالغاز  باختناق  ا�سابتهم 
م�سكنهم  داخل  مائي  �سخان  من 
مدينة  مبركز  الكائن  العائلي 

اثرها  على  ليتم  مو�سى  عمي 
حتويلهم على جناح ال�رصعة، اإىل 
وبهذا  مو�سى  عمي  م�ست�سفى 
الختناق  ح��الت  ع��دد  ي�سبح 

 2020 اجلارية  ال�سنة  مطلع  منذ 
 08 بينها  من   14 من  ب،ك��رث 
�سهر  خ���لل  �سجلت  ح���الت 
جانفي املنق�سي.         ابو ع�سام

اختناق عائلة من 5 اأفراد  بالغاز ببلدية عمي مو�شى بغليزان
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اآر�شنال يقتحم ال�شراع على 
بن رحمة

مدرب موناكو يفتح �شفحة 
جديدة مع �شليماين

اهتمت ال�ضحف الإجنليزية ال�ض�درة 
ب�ل�ضربة  الــ�ــضــبــت،  ــص  ــ� ام �ــضــبــ�ح 
ــى مــنــهــ� بيب  ــ�ن ــي ع ــت اجلـــديـــدة ال
�ضيتي،  م�ن�ض�ضرت  مدرب  جوارديول 
�ضرتلينج،  رحــيــم  جنمه  بــ�إ�ــضــ�بــة 
ــه اإىل  ــودت ـــدم مــعــرفــة مــوعــد ع وع

املالعب من جديد.
"اأزم�ت  مـــرور  �ضحيفة  وعــنــونــت 
عن  رحــيــم  يغيب  هــل  �ضرتلينج.. 
اأ�ضهر؟  لــعــدة  اأم  لأ�ض�بيع  املــالعــب 

اإج�بة: بيب: ل اأعرف".
"رحيم  كتبت  الت�ميز  �ضحيفة  ــ�  اأم

بيب  م�ض�كل  اإىل  ي�ض�ف  �ضرتلينج 
جوارديول".

"الحت�د  اإندبندنت  �ضحيفة  وق�لت 
جت�ض�ص  ــوة  ــض ر� ينهي  ــزي  ــي ــل الإجن
ليفربول"، يف اإ�ض�رة اإىل قرار الحت�د 
بعدم موا�ضلة حتقيقه ب�ض�أن جت�ض�ص 
ليفربول على م�ن�ض�ضرت �ضيتي يف ع�م 
2013، بعدم� تعر�ضت ق�عدة بي�ن�ت 
قبل  ــرتاق،  ــالخ ل اخل��ضة  ال�ضيتي 

ت�ضوية الأمر بني الفريقني م�دًي�.
بدوره�، اأ�ض�رت �ضحيفة "ذا �ضن" اإىل 
و�ضت  مدرب  موي�ص  ديفيد  ا�ضتهداف 

انت�ض�رات   4 حتقيق  ه�م، 
ـــوط يف  ـــب ـــه ـــ�دي ال ـــف ـــت ل
ـــيـــزي  الــــــــدوري الإجنـــل

املمت�ز.
ديلي  �ضحيفة  وعنونت 
الوح�ص..  "�ضربة  �ضت�ر 
اإىل  يــنــ�ــضــم  �ــضــرتلــيــنــج 
يف  ورا�ضفورد  كني  هــ�ري 

حول  ال�ضكوك  ق�ئمة 
اللح�ق ب�ليورو".

تطور  عن  ال�ضبت،  اليوم  اإ�ضب�ين،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
ب�ري�ص  مع  مب�بي  كيلي�ن  الفرن�ضي  م�ضر  ب�ض�أن  جديد 

�ض�ن جرم�ن.
مونبلييه،  مب�راة  خالل  ا�ضتبداله  على  مب�بي  واعرت�ص 
ب�ضكل غر لئق، حيث ح�ول البتع�د عن املدرب توم��ص 

توخيل، عندم� ف�ضل الأخر التحدث معه لتهدئته.
الأزمــة  بعد  ف�إنه  الإ�ضب�نية،  "م�رك�"  ل�ضحيفة  ووفق� 
ال�ض�ب  م�ضتقبل  بــ�ت  وتوخيل،  مب�بي  بــني  ـــرة  الأخ

الفرن�ضي حتت املجهر مرة اأخرى.
جرم�ن،  �ض�ن  رئي�ص  اخلليفي،  ن��ضر  اأن  اإىل  واأ�ــضــ�رت 
اأي  يف  للدخول  م�ضتعد  غر  الن�دي  اأن  مب�بي  ممثلي  اأبلغ 

مف�و�ض�ت ب�ض�أن نقل الالعب خالل ال�ضيف املقبل. 
اأبرزه�  اأوروب�،  يف  كبر  ن�ٍد  من  لأكرث  هدًف�  مب�بي  ويعد 

ري�ل مدريد. 
يونيو/حزيران   30 يف  ينتهي  مب�بي  عقد  اأن  واأو�ضحت 
جهدهم  كــل  جــرمــ�ن  �ض�ن  م�ضوؤولو  ويــبــذل   ،2022

لتمديده. 
وق�لت "م�رك�" اإن مب�بي رف�ص حتى الآن كل عرو�ص �ض�ن 
لكن  م�دية،  اأمور  حول  الختالف�ت  تدور  ول  جرم�ن، 

الن�دي الفرن�ضي لن ي�ضت�ضلم. 

املدير  ليون�ردو،  اأن  واأ�ض�فت 
ــج كــثــًرا  ــزع ــي، ان ــض ــ�� ــري ال
ب�ضبب اأزمة مب�بي وتوخيل، 
ويعمل ح�لًي� على اإيج�د حل 
ويثق  الطرفني،  بني  �ضلمي 
يف  امل�ضكلة  هذه  تخطي  يف 

امل�ضتقبل القريب.
اأنــه  ال�ضحيفة،  وذكـــرت   
ــالف  حـــ�ل ا�ــضــتــمــرار اخل
ف�ضيتعني  الطرفني،  بني 
اتــخــ�ذ قــرار  الــنــ�دي  على 
مبب�بي  ب�لت�ضحية  �ضعب 

اأو توخيل.
و�ـــضـــددت عــلــى اأنــــه -يف 
يرتبط  احلــ�يل-  الوقت 
مبدى  توخيل  م�ضتقبل 

تــــقــــدم الـــفـــريـــق يف 
اأبط�ل  دوري  بطولة 
يحقق  مل  واإذا  اأوروب�، 

جن�ح� ف�ضرحل.

ل�ضمه  حت�ضب�  جديدا  لعب�  حدد  بر�ضلونة  اأن  ال�ضبت،  ام�ص  اإ�ضب�ين،  �ضحفي  تقرير  اأكد 
خالل املو�ضم احل�يل.

ومن املتوقع اأن يح�ضل بر�ضلونة على مرك�تو ا�ضتثن�ئي من ج�نب الحت�د الإ�ضب�ين، ل�ضم 
لعب جديد من داخل اإ�ضب�ني�، رغم غلق ب�ب القيد، ح�ل ت�أكد غي�ب عثم�ن دميبلي حتى 

نه�ية املو�ضم.
ري�ل  مه�جم  �ضواريز،  لوي�ص  الكولومبي  فــ�إن  الإ�ضب�نية،  �ضر"  "ك�دين�  ــة  لإذاع ووفق� 

�ضرق�ضطة املع�ر من واتفورد، هو اآخر املن�ضمني اإىل ق�ئمة اهتم�م�ت بر�ضلونة.
واأ�ض�رت اإىل اأن م�ضوؤويل بر�ضلونة توا�ضلوا موؤخًرا مع ممثلي الالعب، لال�ضتف�ض�ر عن و�ضعه.
اإىل  �ضواريز  انتق�ل  على  يوافق  قد  واتفورد  اإن  ديبورتيفو"،  "موندو  �ضحيفة  وق�لت 
اأحد  عن  والتخلي  ــ�رة  الإع ب�إنه�ء  �ضرق�ضطة  اإقن�ع  يف  العقبة  تتمثل  ولكن  بر�ضلونة، 

عن��ضره الأ�ض��ضية.
يذكر اأن �ضواريز جنح هذا املو�ضم يف اإحراز 14 هدف� خالل 24 مب�راة مع ري�ل �ضرق�ضطة.

م�ن�ض�ضرت  لفريق  الر�ضمي  احل�ض�ب  ن�ضر 
الجتم�عي  التوا�ضل  موقع  على  �ضيتي، 
"تويرت"، فيديو يتحدث فيه جمموعة من 
ديفيد  الإ�ضب�ين،  زميلهم  عن  الالعبني، 
نه�ية  مع  الفريق  �ضيغ�در  ــذي  ال �ضيلف�، 

املو�ضم اجل�ري.
حمرز،  ري��ص  اجلزائري،  النجم  وحتدث 
مو�ضمه  معه  يخو�ص  الـــذي  زميله  عــن 
الث�ين، بعد اأن ان�ضم من ن�دي لي�ضرت �ضيتي 
اإىل فريق "�ضيتي" �ضيف ع�م 2018، بعدم� 
الكبرة  �ضع�دته  عن  حمــرز  ري��ص  عــ�رّ 

مبج�ورة "ال�ض�حر" الإ�ضب�ين.
ــص حمــرز  ــ�� ـــ�ل الــنــجــم اجلـــزائـــري ري وق
اأح�ضن  من  لعــب  هو  "�ضيلف�  زميله:  عن 
ويتميز  جــ�ورتــهــم،  الــذيــن  الــالعــبــني 
اأم�  امله�رات،  من  الكثر  وميتلك  ب�لذك�ء 
رائع  �ضخ�ص  فهو  الإن�ض�ين،  اجل�نب  عن 

جداً".
ك�يل  الإنكليزي،  املدافع  ــد  اأكرّ املق�بل  يف 
والكر، اأن وجود �ضيلف� يف م�ن�ض�ضرت �ضيتي، 
لقبول  زته  حفرّ التي  الأ�ضب�ب  ــد  اأح كــ�ن 
بج�نب  واللعب  "التدرب  ح:  ف�ضررّ العر�ص، 
�ضيلف� ك�ن� اأحد اأك� الأ�ضب�ب التي جعلتني 

اأخت�ر ال�ضيتي، فهو �ضخ�ص عظيم".
م�ن�ض�ضرت  فريق  �ضيلف�  ديفيد  و�ضيغ�در 
�ضيتي وهو يف �ضن 34 ع�مً�، مع نه�ية املو�ضم 

اإىل  اإ�ض�فة  ال�ضن،  يف  تقدمه  بعد  اجل�ري، 
مع  موازاة  جديدة  جتربة  خو�ص  تف�ضيله 
ال�ضيف املقبل، مع ت�أكيدات بقرب انتق�له 
اإىل الدوري الأمركي ملحرتيف كرة القدم.

�ضيتي  م�ن�ض�ضرت  قمي�ص  �ضيلف�  ــدى  وارت
خالل 10 موا�ضم ك�ملة، ن�ل خالله� الكثر 

وكوؤو�ص،  دوري  من  املحلية،  الألق�ب  من 
يف  واملتمثل   ، حتدٍّ اأك�  يف  ف�ضل  اأنه  غر 

كم�  اأوروبــ�،  اأبط�ل  بدوري  التتويج 
مع  الــعــ�مل  لك�أ�ص  بطاًل  تــوج  ــه  اأن
املنتخب الإ�ضب�ين يف 2010، وك�أ�ص 

اأمم اأوروب� يف من��ضبتني.

ــون اجلـــزائـــريـــون قــفــزة  ــب ــالع �ــضــجــل ال
ال�ضتوية  النــتــقــ�لت  حــركــة  يف  ه�ئلة 
بعد  اجلن�ضي�ت  ك�أكرث  ال�ضعودي،  ب�لدوري 
الفرق  خمتلف  اإىل  و�ــضــول  ال�ازيليني 
الأوىل،  الدرجة  اإىل  املنتمية  ال�ضعودية 
اإىل  املتنقلني  الالعبني  ــدد  ع بلغ  حيث 

البطولة اجلزائرية 11 لعب� ك�مال.
اأن  �ضعودية  اإعــالمــيــة  تق�رير  وك�ضفت 
ال�ضتوي  املرك�تو  يف  النتق�لت  حركة 
�ضهدت تراجع� ن�ضبي� للمحرتفني الق�دمني 
ــة بــعــددهــم  ــ�رن ــق ــ� م ــي ــق ــري مـــن قــــ�رة اإف
ت�ضمنت  منهم   16 غ�در  وقت  ففي  �ضيف�، 
من  ــ�  ــرتف حم  13 اجلـــديـــدة  ــدات  ــ�ق ــع ــت ال
اآخرين   33 اإىل  ان�ضموا  ال�ضمراء”  “الق�رة 
يحملون  اأنديتهم  مع  احل�يل  املو�ضم  بدوؤوا 
تع�قدات   6 وقــفــزت  دولـــة،   14 جن�ضية 
ــدة بــعــدد املــحــرتفــني اجلــزائــريــني  ــدي ج
جن�ضية  كــ�أكــرث   11 الــرقــم  اإىل  احل�ليني 
بعد نظرائهم ال�ازيليني خالل املرك�تو 
ال�ضتوي، وب�تت اجلزائر تتق��ضم مع املغرب 
لتع�قدات  اإفريقية  وجهة  اأكــرث  �ضدارة 
وبف�رق  املو�ضم،  هذا  ال�ضعودية  الأندية 

يق�رب �ضعف عدد نظرائهم التون�ضيني.

على  اجلــديــدة  ال�ضتقط�ب�ت  وح�فظت 
جن�ضي�ت  مـــن  ــني  ــرتف ــح امل ـــدد  ع ــ�ت  ــب ث
اأوروبية عند الرقم امل�ضجل قبل فتح ب�ب 
ويف  حمرتف�(،   17( ال�ضتوية  النتق�لت 
مت�م�،  ال�ضربية  اجلن�ضية  اختفت  وقــت 
والدمن�ركية  الأمل�نية  اجلن�ضيت�ن  ح�ضرت 
للمرة الأوىل يف عهد دوري املحرتفني ع� 
الأمل�ين م�ركو م�رين )الأهلي( والدمن�ركي 
تراجع  وفيم�  )الفتح(،  ــ�دري  ق ب��ضكيم 
اثنني  حمــرتفــني  اإىل  ال�تغ�ليني  ــدد  ع
املــدافــع  عــن  الفتح  ا�ضتغن�ء  بعد  فقط 
الفرن�ضيون  يت�ضدر  بنيتو،  اأنـــدريـــه 
4 منهم مع  حمرتيف الق�رة العجوز بتواجد 
و�ضول امله�جم كرمي يودا اإىل احلزم ق�دم� 

من را�ضينج �ض�نت�ندير الإ�ضب�ين.
 13 ال�ضتوية  النتق�لت  حركة  �ضجلت  كم� 
ك�أكرث  اجلنوبية  اأمريك�  قــ�رة  من  �ضفقة 
رفعت  اجلـــديـــدة،  الــتــعــ�قــدات  ــ�ت  ــه وج
من  ح�لي�  لعب�   40 اإىل  اإجــمــ�ل  عددهم 
ت�ضع  جديدة  �ضفق�ت   8 اأن  بيد  دول،   6
ال�ازيل على راأ�ص اأكرث جن�ضي�ت حمرتيف 
�ض��ضع  وبــفــ�رق   )27( ال�ضعودي  الـــدوري 
يف  اإليه�  الأقرب  واجلزائرية  املغربية  عن 

املق�بل  يف  الق�ئمة، 
�ــضــهــد املـــركـــ�تـــو 

�ضفق�ت   4 ال�ضتوي 
اأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 

جديدة لين�ضموا 
ال�ضب�بي  اإىل 

ـــ�، يف  ـــك ـــوان ج
ح�فظ  حــني 

الــــربــــ�عــــي 
مبي  لو لكو ا
ــ�  ــي ــل ــ�ي ــض ا�
وكـــــويـــــالر 

ميك  لو ب� و
وبـــريـــز 
ــــــى  ــــــل ع

ــة  ــي ــض ــ� ــن ج
ــني  بـــــالدهـــــم ثـــ�لـــثـــ� ب
نــظــراتــهــ� الــالتــيــنــيــة 
وال�ض�د�ضة اإجم�ل من��ضفة 

مع فرن�ض� وال�ضنغ�ل.

ــ�ين بــيــب جـــوارديـــول،  ــب ــض عــلــق الإ�
على  �ضيتي،  مل�ن�ض�ضرت  الفني  املدير 
جنم  مي�ضي،  ليونيل  ان�ضم�م  اإمك�نية 
خالل  ال�ضيتيزينز  اإىل  بر�ضلونة، 

امل�ضتقبل القريب.
ت�ضريح�ت  يف  ـــول،  ـــواردي ج ـــ�ل  وق
اأبرزه� احل�ض�ب الر�ضمي لل�ضيتي على 
"تويرت":  الجتم�عي  التوا�ضل  موقع 
و�ضيبقى  بر�ضلونة  يف  لعب  "مي�ضي 
ـــدث عــن لعــبــني يف  هــنــ�ك، لــن اأحت
�ضينهي  مي�ضي  اأن  اأعتقد  ــر.  اآخ ــ�ٍد  ن

م�ضرته يف بر�ضلونة".
"�ضرتلينج  الإ�ضب�ين:  املدرب  واأ�ض�ف 
لديه اإ�ض�بة يف اأوت�ر الركبة، و�ضرنى 
اأ�ض�بيع،  ي�ضتغرق  الأمــر  لأن  ح�لته 
�ضد  اللعب  من  موقفه  �ضرنى  لكنن� 

ري�ل مدريد، لأنني ل اأعرف الآن".
ووا�ضل بيب: "اإنه� نف�ص امل�ضكلة التي 

اأ�ضهر   6 ملدة  جوندوج�ن  منه�  ع�نى 
الع�م  وهذا  معن�،  الأول  ع�مه  خالل 

�.. �ضرنى م� �ضيحدث". لبورت اأي�ضً
واأكمل مدرب ال�ضيتي: "�ض�ين يتدرب 
اإ�ض�بة  من  تع�ين  حينم�  لكن  معن�، 
ا�ضتع�دة  عليك  يجب  اأ�ضهر   6 ــدة  مل
وركبتك  ج�ضمك  يف  والثقة  الإيق�ع 
الك�حل  اإ�ض�بة  مثل  لي�ضت  هي  اأول، 

والع�ضالت".
واأردف: "�ض�ين خ�ضع جلراحة مث�لية 
لكنه  للغ�ية،  جيد  ب�ضكل  وتع�فى 

يحت�ج للوقت".
وا�ضتطرد جوارديول: "اأجويرو واحد 
من اأف�ضل الالعبني يف ال�ميرليج، 
دائم�  فهو  مو�ضم،  كل  اإ�ض�ب�ته  ورغم 
اأنــه  كم�  الأول،  ــراز  ــط ال مــن  ــب  لع

�ضخ�ص مذهل". 
اإنه  الن��ص  ق�ل  ع�م،  "قبل  وا�ضتمر: 

اأو  اإيــقــ�فــنــ�  ميــكــن  ل 
اأعرف  ل  هزميتن�، 

مــــ�ذا �ــضــيــحــدث يف 
�ضنفعل  امل�ضتقبل، 
لتقليل  بو�ضعن�  م� 
حينم�  الــفــجــوة، 
 100 على  ح�ضلن� 
ــة كـــنـــ� يف  ــط ــق ن
بف�رق  املقدمة 

نقطة".  25
مت  اأ و
جــــــوارديــــــول: 

قلل  "ليفربول 
واحدة  نقطة  اإىل  ذلك 
يف املو�ضم امل��ضي، والآن 
هو يف املقدمة، هذا هو 

الواقع".

اأزمة جوارديول تطغى على �شحف اإجنلرتا

دوري الأبطال يف�شل بني مبابي وتوخيل

بر�شلونة ي�شتهدف �شم �شواريز جديد

حمرز يختار جنمًا اإ�شبانيًا كاأف�شل من لعب بجانبه

الالعبون اجلزائريون ثاين الأكرث ح�شورا يف الدوري ال�شعودي

جوارديول يح�شم اجلدل ب�شاأن 
ان�شمام مي�شي لل�شيتي

بنا�شر  باإ�شماعيل  راأيه  "بريلو" يعطي 
قبل ديربي ميالنو

ث النجم الإيط�يل اأندري� برلو عن ن�دي ميالن وو�ضعه احل�يل، واأعطى راأيه ببع�ص الالعبني،  حتدرّ
اأمث�ل لوك��ص ب�كيت� وثيو هرن�نديز والراحل عن الفريق اإىل اإ�ضبيلية �ضو�ضو اإ�ض�فة اإىل اجلزائري 

اإ�ضم�عيل بن��ضر.
ولعب برلو مع ميالن 401 مب�راة واأم�ضى يف �ضفوفه 10 �ضنوات، وتطرق خالل حديثه اإىل ديربي 

الغ�ضب يوم الأحد اأم�م اإنرت ميالن على ملعب �ض�ن �ضرو يف م�ض�بقة الدوري الإيط�يل.
ل�ضحيفة  �ض�بقً�  الدويل  الالعب  وق�ل  الديربي،  قبل  الالعبني  بجودة  فرقً�  هن�ك  اأن  برلو  ويرى 
"ل غ�زيت� ديلو �ضبورت" الإيط�لية عن بن��ضر: "عندم� تنظر اإىل لعبي خط الو�ضط، ف�إن اإ�ضم�عيل 

بن��ضر موهوب للغ�ية، هو واحد من اأف�ضل الالعبني يف اإيط�لي� يف الوقت احل�يل".
وت�بع يف م� يخ�صرّ معركة خط الو�ضط: "م�ر�ضيلو بروزوفيت�ص له اليد العلي�، لأنه لعب يف نه�ئي ك�أ�ص 

الع�مل مع كرواتي�، ب�لت�يل هذا م� ميثل الفرق بني الن�ديني يف الوقت احل�يل".
اأم�  اأكرث،  ن  كنه التح�ضرّ اأي �ضخ�ص وميمُ اأف�ضل مم� توقعه  "ثيو هرن�نديز  وعن بقية الالعبني ق�ل: 
راف�ئيل لي�و فال يزال �ض�بً�، واأن� واثق ب�أن زلت�ن اإبراهيموفيت�ص �ضيزيل الركود الذي تراه اأحي�نً� 

اأثن�ء املب�راة".
يف  اللومب�ردي  الن�دي  اإىل  انتقل  بعدم�  ميالن،  ن�دي  مع  املو�ضم  هذا  مميزاً  م�ضتوى  بن��ضر  م  قدرّ ويمُ
املرك�تو ال�ضيفي ق�دمً� من اإميوبلي الذي هبط اإىل الدرجة الث�نية، وهو الذي برز مع منتخب بالده 

اجلزائر يف اأمم اأفريقي� مب�ضر التي حقق فيه� اخل�ضر اللقب على ح�ض�ب ال�ضنغ�ل.

مررّ النجم اجلزائري اإ�ضالم �ضليم�ين ب�أي�م ع�ضيبة مع 
جداً  قريبً�  الالعب  ك�ن  اإذ  الفرن�ضي،  مون�كو  فريقه 
من املغ�درة خالل فرتة النتق�لت ال�ضتوية امل��ضية، 
بعد تلقيه اهتم�مً� موؤكداً من قبل اأندية كبرة على 
ميالن،  وانــرت  وتوتنه�م  يون�يتد،  م�ن�ض�ضرت  غــرار 
وكله� ك�نت تبحث عن مه�جم بديل من اأجل ا�ضتكم�ل 

املو�ضم.
روبرتو  الإ�ضب�ين  مون�كو  لن�دي  الفني  املدير  وقرر 
مورينو اإبع�د اإ�ضالم �ضليم�ين عن الفريق، وذلك كونه 
املو�ضم  من  الث�ين  للن�ضف  حت�ضبً�  خمطط�ته  خ�رج 
قد  كــ�ن  الفرن�ضية  الإمـــ�رة  نــ�دي  اأن  رغــم  ــ�ري،  اجل
يع�ين  لإ�ض�بة  راجع  الالعب  غي�ب  �ضبب  اأن  ك�ضف 

منه�.
ن�دي  يف  �ضليم�ين  اإ�ضالم  بق�ء  تقرر  اأن  وبعد 
اإع�دة  مورينو،  روبرتو  املدير،  اأكد  مون�كو، 

املب�ري�ت، الــــالعــــب  يف  للم�ض�ركة 
بداية من لق�ء ال�ضبت 
حل�ض�ب  ــ�ن  ــي اأم �ضد 
من  الـ)24(  الأ�ضبوع 
الفرن�ضي  ـــدوري  ال

لكرة القدم.
ـــــ�ل روبـــرتـــو  وق
ــــــو، يف  ــــــن ــــــوري م
نقله�  ت�ضريح�ت 

ــو( مـــــوقـــــع  ــ�ت ــرك )تـــــوب م
�ضيعود  "�ضليم�ين  اأم�ص:  ن�ضرت  الفرن�ضي 
يوم  مــن  بــدايــة  الــفــريــق  مــع  للم�ض�ركة 
جيد  ب�ضكل  الآن  يــتــدرب  وهــو  ال�ضبت، 
اأن� �ضعيد له، و�ضعيد لأنه �ضتتوفر  للغ�ية، 

لن� خي�رات هجومية جديدة".
منتخب  مـــع  اأفــريــقــيــ�  ــل  ــط ب ــب  ــي ــغ وي
مون�كو  ن�دي  مع  امل�ض�ركة  "املح�ربني" عن 
منذ ت�ريخ 12 ين�ير/ ك�نون الث�ين، حيث 
التع�دل  هــدف  و�ضجل  احتي�طيً�  دخــل 
�ضد ب�ري�ص �ض�ن جرم�ن، يف لق�ء انتهى 
بنتيجة  الأمراء"  "حديقة  ملعب  على 

التع�دل الإيج�بي )3/3(.
وقدم اإ�ضالم �ضليم�ين ن�ضف مو�ضم مث�يل 
مع ن�دي مون�كو، حيث متكن من ت�ضجيل 
املت�أخر  ان�ضم�مه  رغــم  ـــداف،  اأه �ضبعة 
لي�ضرت  من  ق�دمً�  امل��ضي،  ال�ضيف  للن�دي 

�ضيتي على �ضبيل الإع�رة ملو�ضم واحد.

جن�ح  رحمة،  بن  �ضعيد  اجلزائري،  الالعب  ب�ت 
بع�ص  بني  �ضراع  مو�ضع  الإجنليزي،  برينتفورد 
على  ب�حل�ضول  املهتمة  الــ�ميــرلــيــج،  ــة  ــدي اأن

خدم�ته يف املرك�تو ال�ضيفي املقبل.
اليوم  ال�يط�نية،  "مرتو"  �ضحيفة  ذكــرت  فقد 
التع�قد  �ضب�ق  اإىل  انظم  اآر�ــضــنــ�ل  اأن  اجلمعة، 
ج�ذب  ب�ضكل  ظهوره  بعد  اجلــزائــري،  النجم  مع 
يف  الن��ضط  فريقه  رفقة  املو�ضم،  هــذا  لالهتم�م 

دوري الدرجة الأوىل الإجنليزي.
مليون   15 ر�ضدوا  اجل�نرز  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ض�فت 

جنيه اإ�ضرتليني، للتع�قد مع �ض�حب الـ24 ع�ًم�.
عدة  من  قوية،  من�ف�ضة  �ضيواجه  اآر�ضن�ل  لكن 
اأندية اإجنليزية اأخرى، يف ال�ضب�ق على بن رحمة، 

على راأ�ضه� نيوك��ضل ولي�ضرت �ضيتي.
ــ�م  اأم الوحيد  ال�ضبيل  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ــضــحــت 
اإىل  ال�ضعود  هو  بنجمه،  لالحتف�ظ  برينتفورد 

الدوري املمت�ز.

موي�س: "كل الفرق 
تريد هزمية ليفربول"

ليفربول  اأن  ه�م،  و�ضت  مدرب  موي�ص،  ديفيد  يرى 
مثلم�  هزميته،  يف  اجلميع  يرغب  الذي  الفريق  هو 
ك�ن احل�ل مع م�ن�ض�ضرت يون�يتد عندم� �ضيطر على 

امل�ض�بقة املحلية.
وب�ت ليفربول قريب� للغ�ية من الفوز بلقب الدوري 
يخ�ضر  ومل  ع�م�،   30 منذ  الأوىل  للمرة  الإجنليزي 
مواجهة   42 اآخــر  يف  مب�راة  اأي  الآن  حتى  الريدز 

خ��ضه� يف الدوري.
تدريب  على  ــرف  ــض واأ� �ضبق  الــذي  موي�ص،  وقــ�ل 
 2013- مو�ضم  مب�ري�ت  معظم  يف  يون�يتد  م�ن�ض�ضرت 
ليفربول،  اأم�م  م�ضتواه�  من  ترفع  الفرق  اإن   ،2014
اليون�يتد  اأم�م  به�  تلعب  ك�نت  التي  الكيفية  بنف�ص 

عندم� ك�ن ال�ضي�طني احلمر يف ذروة قوتهم.
واأ�ض�ف موي�ص ح�ضبم� نقل موقع "�ضك�ي �ضبورت�ص": 
يحدث  م�  هذا  ليفربول،  هزمية  حت�ول  الفرق  "كل 
يف كرة القدم، و�ضبق واأن حدث كثًرا مع م�ن�ض�ضرت 
الفرق  وكل  اليون�يتد  هزمية  اأراد  ف�لكل  يون�يتد، 

املتطورة".
"�ضبق واأن قلت ب�أنه عندم� يتواجد الفريق  وت�بع: 
من  �ضتجد  هويته،  عــن  النظر  ب�ضرف  الأف�ضل 
يح�ول هزميته، كل املدربني يفكرون م� هو النظ�م 
الالعبون  هم  ومن  لهزميتهم،  اتب�عه  يجب  الــذي 

الذين ميكن العتم�د عليهم لتحقيق هذا الهدف".
لليفربول،  مالحق  ــرب  اأق �ضيتي  م�ن�ض�ضرت  ويعد 
وي�ضتعد  نقطة،   22 بــفــ�رق  عنه  يبتعد  ولكنه 
يف  الأحــــد،  ــدا  غ هـــ�م،  و�ــضــت  ل�ضتقب�ل  ال�ضيتي 

الدوري.
وي�ضتعد  الهبوط،  مراكز  يف  موي�ص  فريق  ويتواجد 
ملواجهة ح�مل اللقب، قبل زي�رة ليفربول بعد نحو 
فريقه  اأن  على  موي�ص  ي�ضر  ذلك  ومع  اأ�ضبوعني، 
يحت�ج  التي  النق�ط  على  للح�ضول  بقوة  �ضيق�تل 

اإليه� من املب�راتني.
ال�ضنوات  "م� راأين�ه من م�ن�ض�ضرت �ضيتي يف  واأو�ضح: 
م�ض�به  �ضيء  نع��ضر  والآن  ي�ضدق،  ل  اأمر  الأخرة 
كل  �ضتواجه  ب�أنك  قوله  ميكن  م�  كل  ليفربول،  من 

الفرق يف الدوري مرتني".
توجب  و�ضويل،  منذ  الق�ضرة  املــدة  "يف  واأ�ض�ف: 
مواجهة  ج�نب  اإىل  مرتني  ليفربول  مواجهة  علي 
كل  مواجهة  علي  يجب  اأخــرى  مرة  ولكن  ال�ضيتي، 
ذلك،  ونتفهم  �ضعبة  مب�ري�ت  اأنه�  ندرك  الفرق، 
وبع�ص  بنتيجة  اخلــروج  ونح�ول  هن�ك  �ضنذهب 

النق�ط".

مي�شي يح�شم اجلدل ب�شاأن 
رحيله عن بر�شلونة

لت�شيو يفكر يف مدافع
 ريال مدريد

حــ�ــضــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــ�ــضــي، جنم 
الن�دي  عــن  رحيله  ب�ض�أن  ــدل  اجل بر�ضلونة، 

الكت�لوين بعد نه�ية املو�ضم احل�يل.
ك�نت العديد من التق�رير ال�ضحفية، ادعت اأن 
مي�ضي يفكر يف الرحيل، عقب دخوله يف �ضدام 

مع اإريك اأبيدال، ال�ضكرتر الفني ل��ضلونة.
ووفًق� ل�ضبكة "�ضك�ي �ضبورت�ص"، ف�إن م�ضدر قريب 
يف  ــ�  ــالًق اإط يفكر  ل  الــالعــب  اأن  اأكــد  مي�ضي،  مــن 
الرحيل بعد نه�ية املو�ضم احل�يل، وينوي البق�ء يف 

الأقل. على  عقده  نه�ية  نو" حتى  "ك�مب 
وميلك مي�ضي عقًدا مع بر�ضلونة حتى �ضيف 2021، 
ال�ضيف  يف  الرحيل  حق  مينحه  بنًدا  هن�ك  ولكن 

املقبل، ب�ضرط اإبالغ بر�ضلونة قبل ذلك ب�ضهر.
واأ�ض�ف امل�ضدر اأن مي�ضي منفتح نحو جتديد عقده 
مع بر�ضلونة، ولكنه لي�ص يف عجلة من اأمره ويرغب 

يف اأن يتم التجديد ب�ضكل �ضنوي.
بر�ضلونة  اأن  اأو�ضحت  اإ�ضب�نية،  تق�رير  وك�نت 
الالعب  توقيع  يف  ويرغب  مي�ضي،  رغبة  يع�ك�ص 

على عقد ميتد لعدة �ضنوات.
�ضعر  مي�ضي  اأن  �ضبورت�ص"  "�ضك�ي  وعلمت 
اأبيدال  ت�ضريح�ت  على  للرد  م�ضطر  اأنه 
عليه  وب�لت�يل  الفريق،  ق�ئد  ب�ضفته 
اأن  كم�  ــه،  ــالئ وزم نف�ضه  عــن  ــ�ع  ــدف ال
ال�غوث اأراد الت�أكيد اأنه ل يدعو ل�ضن 
اأي هجوم يف الن�دي، ب�لإ�ض�فة ل�ضعوره 
موظفي  ج�نب  من  علنية  ب�نتق�دات 

الن�دي.
لعبي  احرتافية  عــدم  انتقد  قد  اأبــيــدال  وكــ�ن 
اإرن�ضتو  ال�ض�بق  املـــدرب  فــرتة  خــالل  الــبــ�ر�ــضــ� 
ط�لبه  الــذي  مي�ضي  غ�ضب  اأثـــ�ر  مــ�  فــ�لــفــردي، 
ال�ض�ئع�ت  ــ�رة  اإث وعــدم  الأ�ضم�ء،  عن  ب�لإف�ض�ح 
م�ضوؤولية  حتمل  الإدارة  من  وطلب  الإعـــالم،  يف 

قراراته�.

يرغب ن�دي لت�ضيو الإيط�يل، يف ترميم دف�عه 
خالل  مدريد،  ري�ل  نظره  من  مميزة  ب�ضفقة 

فرتة النتق�لت ال�ضيفية املقبلة.
ف�إن  �ضبورت"،  ديللو  "كوريري  ل�ضحيفة  ووفًق� 
املو�ضم  تع�قدات  على  ب�لفعل  يعمل  لت�ضيو 
مدافع  فرن�نديز  ن�ت�ضو  ي�ضع  حيث  املقبل، 
ري�ل مدريد، يف ق�ئمة املطلوبني للح�ضول على 

خدم�تهم يف ال�ضيف.
الن�دي  خطط  �ضمن  يعد  مل  ن�ت�ضو  اأن  واأ�ض�فت 
املدير  زيدان  الدين  زين  اأخ�ه  بعدم�  الأبي�ص، 

الفني للمرجني بذلك.
ويرتبط ن�ت�ضو، الب�لغ من العمر 30 ع�ًم�، بعقد مع 

ن�ديه ري�ل مدريد، ميتد حتى �ضيف ع�م 2022.
املدير  تـــ�ري  اإيــجــلــي  بـــ�أن  ال�ضحيفة  وختمت 
قدر الالعب الإ�ضب�ين،  الري��ضي لن�دي لت�ضيو، يمُ
 15 حوايل  اإىل  ت�ضل  ن�ت�ضو  قيمة  اأن  اإىل  م�ضرة 

مليون يورو. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة غرداية 
بلدية غرداية

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

الرقم: 05/ 2020.
و�شل ا�شهار خا�س بتاأ�شي�س جمعية ت�شامنية

امل�شماة: جمعية فا�شتبقوا اخلريات - بلدية غرداية .املودعة بتاريخ : 2019/07/23 رئي�س اجلمعية ال�شيد: احلاج قويدر عبد الرزاق املولود بتاريخ: 
غرداية. بلدية   - املخزن  ثنية  حي  امل�شتقبل  �شواعد  جمعية  مبقر  مقرها:  الكائن  بغرداية   1997/03/02

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية ورقلة
المقاطعة االدارية تقرت

دائرة تقرت
بلدية النزلة

الرقم الجبائي: 626 9000 8 300 984 0

إعالن عن إلغاء إجراءات رقم: 2020/03 

         بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في: 2015/09/16 المتضمن تنظيم 

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

بالمشروع  - بناء على اإلعالن عن طلب عروض مفتوحة مع إشتراط قدرات دنيا الخاص 

إنجاز ساحات لعب أطفال عبر أحياء البلدية رقم : 2019/25 الصادرة باللغة العربية بجريدة 

التحرير بتاريخ 2019/03/10 وبالفرنسية بجريدة Horizons بتاريخ : 2019/03/10 .

- بناء على محضر اللجنة البلدية لفتح األظرفة التقنية والمالية بتاريخ 2019/03/24 .

- بناء على محضر اللجنة البلدية لتقييم العروض التقنية والمالية بتاريخ: 2019/04/07 .

فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية النزلة، يعلم كافة المتعهدين المشاركين في طلب 

العروض عن إلغاء اإلجراءات للمشروع التالي :

* إنجاز ساحات لعب أطفال عبر أحياء البلدية.

  ANEP Nْ 2030000204      التحرير 2020/02/09 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية الوادي
رقم التعريف الجبائي : 099039019044516

إعالن عن المنح المؤقت

- طبقا ألحكام المادة :78 الفقرة 2 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 09/16 / 2015 المعدل في المتمم 
المتضمن الصفقات العمومية . 

طبقا ألحكام المادة :40 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 09/16 / 2015 المعدل في المتمم المتضمن 
الصفقات العمومية -

تعلن مديرية التربية لوالية الوادي كافة المشاركين في العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2019/02 
المتعلقة دراسة ومتابعة وانجاز و تهيئة المدافئ والمكيفات الهوائية للتعليم المتوسط عبر الوالية

 الحصة رقم 01: انجاز وتركيب وسائل التدفئة
الحصة رقم 02 : انجاز وتركيب وسائل التبريد

الصادرة بجريدة HORIZONS بتاريخ 2019/11/25
إنه بعد التحليل وتقييم العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في دفاتر الشروط وبعد معاينة التجهيزات تم المنح 

المؤقت للصفقة كما يلي:

        
اسم الممون المشروع

المسند له 
مؤقت

آجال 
التسليم 
بااليام

النقطة 
النهائية

المبلغ المسند له 
معايير االسنادالرقم الجبائيبكل الرسوم

 الحصة رقم 01: 
انجاز وتركيب 
وسائل التدفئة

20نسيب محمد
يوم

21.2024.752.000.001974300102886
عرض متاهل 

تقنيا واقل عرض 
مالي ومطابق 
لدفتر الشروط

الحصة رقم 02 :
 انجاز وتركيب 
وسائل التبريد

عدم جدوي المنافسة لعدم كفاية رخصة البرنامج

         طبقا للمادة :82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في : 2015/09/16 المعدل والمتمم المتضمن 
الوالئية  اللجنة  رئيس  السيد  الى  االختبار  هذا  طعونهم ضد  تقديم   ، للمعارضين  يحق  العمومية  الصفقات  تنظيم 
للصفقات العمومية لوالية الوادي في أجل أقصاه عشرة )10( أيام إبتداء من أول صدور تاريخ هذا االعالن بالجريدة 

. BOMOP اليومية أو نشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

  ANEP Nْ 2030000215      التحرير 2020/02/09 
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هواوي  �ضرك�ت  من  كل  جهود  ت�ض�فرت 
لبن�ء  ال�ضينية  وفيفو  ــو  واأوب و�ضي�ومي 
من�ضة للمطورين خ�رج ال�ضني، من اأجل 
حتميل التطبيق�ت اإىل مت�جر تطبيق�ته� 
حمللون  يقول  خطوة  يف  متزامن،  ب�ضكل 
متجر  هيمنة  من  احلــد  اإىل  تهدف  اإنه� 

غوغل بالي.
مواجهة  على  ــع  الأرب ال�ضرك�ت  وتعمل 
ب��ضم  تعرف  من�ضة  بتطوير  العراقيل 
الع�ملي" )جي. املطورين  خدمة  "حت�لف 
الت�ضهيل  اإىل  تــهــدف  ــــــــص.اأي(،  دي.اإ�
ــى مـــطـــوري الألــــعــــ�ب واملــو�ــضــيــقــى  ــل ع
ت�ضويق  الأخرى،  والتطبيق�ت  والأفالم 
مل�  وفق�  الع�ملية،  الأ�ضواق  يف  تطبيق�تهم 
نقلته وك�لة رويرتز عن اأ�ضخ��ص لديهم 

معرفة بهذا الأمر.
اإن الهدف ك�ن يف البداية  وق�لت امل�ض�در 
اإطالق املن�ضة يف م�ر�ص/اآذار، رغم اأن من 
املوعد  هذا  �ضيت�أثر  كيف  الوا�ضح  غر 

بتف�ضي فرو�ص كورون� اجلديد.
املن�ضة  اإن  اأويل  ويـــب  مــوقــع  ــول  ــق وي
منه�  "من�طق"  ت�ضع  البداية  يف  �ضتغطي 

الهند واإندوني�ضي� ورو�ضي�.
وقد اأكدت اأوبو وفيفو )اململوكت�ن ل�ضركة 

ال�ضينية(  اإليكرتونيك�ص  بي.بي.كي 
و�ضي�ومي اأنه� ان�ضمت اإىل تطوير املن�ضة، 
مت�جر  اإىل  التطبيق�ت  لتحميل  كو�ضيلة 

تطبيق�ته� يف وقت متزامن.
وق�ل متحدث ب��ضم �ضي�ومي اإن التح�لف 
�ضلة  ونفى  غوغل،  حتدي  اإىل  يهدف  ل 
هواوي بذلك، لكن اأوبو وفيفو مل تذكرا 
رف�ضت  حــني  يف  بي�ن�تهم�،  يف  هـــواوي 
طلب�  غوغل  رف�ضت  كم�  التعليق،  هواوي 

مم�ثال لوك�لة رويرتز.
خدم�ته�  حظرت  -التي  غوغل  اأن  يذكر 
 8.8 نــحــو   2019 يف  جــنــت  الــ�ــضــني-  يف 
من  الع�مل  م�ضتوى  على  دولر  ملي�رات 
وفق�  بالي"،  "غوغل  تطبيق�ته�  متجر 
�ضن�ضور  �ضركة  يف  املحللة  ولي�مز  لك�تي 
-مثل  حمتوى  ال�ضركة  تبيع  كم�  ــ�ور،  ت
على  والتطبيق�ت-  والــكــتــب  الأفــــالم 

متجره� مق�بل عمولة ن�ضبته� 30%.
�ضركة  رئي�ص  ن�ئبة  بينغ  نيكول  وتقول 
اإنه  املتنقلة،  الأجهزة  ل�ضوؤون  ك�ن�ليز 
�ضركة  كل  ف�إن  التح�لف  هذا  "بت�ضكيل 
تتطلع اإىل ال�ضتف�دة من مزاي� ال�ضرك�ت 
ق�عدة  مع  املختلفة،  املن�طق  يف  الأخرى 
الهند،  يف  ل�ضي�ومي  القوية  امل�ضتخدمني 

اآ�ضي�،  �ــضــرق  جــنــوب  يف  واأوبــــو  ولفيفو 
ولهواوي يف اأوروب�".

�ضيتيح  ث�نية،  ن�حية  من  اأنــه  وت�ضيف 
البدء  ال�ضينية  لل�ضرك�ت  التح�لف  هذا 
التف�و�ضية  القوة  من  اأك�  قدر  بن�ء  يف 

�ضد غوغل.
"اآي. الع�ملية  ال�ضت�ض�رات  ل�ضركة  ووفق� 
�ضكلت  ــع  الأرب ال�ضرك�ت  فــ�إن  دي.�ضي"، 
�ضحن�ت  اإجــمــ�يل  مــن   40.1% جمتمعة 
الهواتف الع�ملية يف الربع الأخر من ع�م 

.2019
وفيفو  اأوبـــو  مــن  كــل  تتمتع  حــني  ويف 
اإىل  الك�مل  الو�ضول  ب�إمك�نية  و�ضي�ومي 
خدم�ت غوغل يف الأ�ضواق الدولية، ف�إن 
الأجهزة  يف  امليزة  هذه  فقدت  �ضي�ومي 
منعت  بعدم�  املــ��ــضــي،  الــعــ�م  اجلــديــدة 
الأمركيني  املزودين  املتحدة  الولي�ت 
ال�ضلع  الــ�ــضــيــنــيــة  الــ�ــضــركــة  بــيــع  مـــن 

واخلدم�ت بذريعة املخ�وف الأمنية.
"جي.دي.اإ�ص. من�ضة  اأن  حمللون  ويرى 
بع�ص  جــذب  على  ــ�درة  ق تكون  قد  اأي" 
توفر  خــالل  من  التطبيق�ت،  مطوري 
للم�ضتخدمني  التعر�ص  من  ــ�  اأك قــدر 
املزدحم  ــالي  ب غوغل  مبتجر  مق�رنة 
اأن  اجلــديــدة  للمن�ضة  وميكن  ب�لفعل، 

توفر لهم حوافز م�لية اأف�ضل.
اعالن

ت�ضهيل  ــالل  خ مــن  اإنــه  ولي�مز  وتــقــول 
الأمر على املطورين لزي�دة و�ضولهم اإىل 
هواوي  فــ�إن  متعددة،  تطبيق�ت  مت�جر 
املزيد  �ضتجذب  و�ضي�ومي  وفيفو  ــو  واأوب
من املطورين، ويف نه�ية املط�ف املزيد من 

التطبيق�ت.
التح�لف  اإدارة  اأن  بينغ  ترى  ذلك،  ومع 
حيث  ال�ضرك�ت،  لهذه  حتدي�  ت�ضكل  قد 
متلك  التي  ال�ضركة  حتديد  ال�ضعب  "من 
املن�ضة.  يف  اأكــرث  وت�ضتثمر  اأكــ�  ثقال 
فنحن مل نر منوذج التح�لف يعمل جيدا 

يف امل��ضي".

بعد اأن اأعلنت منذ اأي�م اإغالق مت�جره� يف 
اجلــ�ري،  ف�اير  من  الت��ضع  حتى  ال�ضني 
اأنه�  واأو�ضحت  التكنولوجي�  عمالقة  ع�دت 
فرو�ص  تف�ضي  ب�ضبب  الإغـــالق  �ضتمدد 

كورون� يف البالد.
له�:  بي�ن  يف  ال�ضركة  ق�لت  التف��ضيل،  يف 
الع�مة  ال�ضحة  خ�اء  مع  الت�ض�ور  "بعد 
والهيئ�ت احلكومية، نعمل على اإع�دة فتح 
يف  لن�  الت�بعة  الت�ض�ل  ومراكز  مك�تبن� 
ونحن  ف�اير،   10 يف  يبداأ  الذي  الأ�ضبوع 
ن�ضتعد لإع�دة فتح مت�جر البيع ب�لتجزئة 

لدين�".
عند  عمالئن�  اإخــبــ�ر  "نوا�ضل  واأ�ــضــ�فــت: 
يزال  ول  الفتت�ح،  مواعيد  من  النته�ء 
وبينم�  مفتوح�،  الإنــرتنــت  على  متجرن� 
اأولويتن�  فــ�إن  العمل،  اإىل  تدريجيً�  نعود 
و�ضرك�ئن�  فــرقــنــ�  رفــ�هــيــة  ــي  ه الأوىل 
ــ�ء  ــح اأن املـــورديـــن والــعــمــالء يف جــمــيــع 
املت�أثرين  مع  متع�طفني  نزال  ول  ال�ضني، 
يعملون  الذين  واأولئك  كورون�  بفرو�ص 
على مدار ال�ض�عة لعالج انت�ض�ره ودرا�ضته 

واحتوائه".
اأ�ــضــ�رت  ال�ضهر  ــذا  ه مــن  �ض�بق  ــت  وق ويف 
جميع  ــالق  لإغ تخطط  اأنه�  اإىل  ال�ضركة 
مت�جره� يف ال�ضني حتى 9 ف�اير ا�ضتج�بًة 
منطقة  ال�ضني  وتعد  كــورونــ�،  لفرو�ص 
وهي  اآبـــل،  ل�ضركة  مهمة  وت�ضنيع  �ضوق 
اآبل  �ضحنت  حيث  لنموه�،  رئي�ضي  حمرك 
�ضهر  حتى  لل�ضني  اآيفون  ه�تف  مليون   3.2
اأك�دميية  لبي�ن�ت  وفًق�  وذلــك  دي�ضم�، 

ال�ضني لتكنولوجي� املعلوم�ت والت�ض�لت.

"غري حمتمل الآن"
الب�رز مينغ ت�ضي كو  املحلل  بدوره، خف�ص 
اآيفون  ل�ضحن�ت  توقع�ته   Ming-Chi Kuo
ع�م  من  الأول  للربع  املئة  يف   10 بن�ضبة 
اأن  واأو�ضح  كورون�،  فرو�ص  ب�ضبب   2020

التوقع�ت للربع الت�يل غر وا�ضحة.
قد  ال�ضينية  احلكومة  اأن  مــن  وب�لرغم 
اقرتحت يوم 10 ف�اير موعًدا ل�ضتئن�ف 
�ضركة  اأن  يبدو  لكن  التج�رية،  الأعــمــ�ل 
ت�ضر  حيث  خمتلًف�،  نهًج�  تتبع  قد  اآبــل 
اأنــهــ�  اإىل  بــ�ملــتــ�جــر  اخلــ��ــضــة  ال�ضفح�ت 
�ضتفتح من جديد يوم الثنني، لكن مذكرة 
من  مر�ضلة  ال�ضني  يف  املحليني  للموظفني 
ت�ضر   Deidre O’Brien اأوبراين  ديردري 

اإىل اأن هذا غر حمتمل الآن.

"بروتوكولت �صحية"
البيع  ق�ضم  رئي�ص  ن�ئب  ر�ض�لة  وتن�ص 
على  اآبـــل  ب�ضركة  والأفـــــراد  ب�لتجزئة 
فتح  اإعــــ�دة  على  اآبـــل  تعمل  بينم�  اأنـــه 
اأطول  وقًت�  الأمور  ت�ضتغرق  فقد  مك�تبه�، 
مت�جر  تعمل  املذكرة:  وق�لت  املت�جر،  يف 
بن�ض�ط  لل�ضركة  الت�بعة  ب�لتجزئة  البيع 
حتديده  �ضيتم  موعد  يف  فتحه�  اإع�دة  على 
عملي�ت  تــوؤثــر  لكن  الــقــ�دم،  الأ�ــضــبــوع  يف 
ـــ�يف والـــ�وتـــوكـــولت  ـــض الــتــنــظــيــف الإ�
الأم�كن  حــول  املحلية  والقيود  ال�ضحية 

الع�مة يف هذا القرار.
وت�ضتمر املذكرة يف القول اإن اآبل تتوقع اأن 
تدريجية،  العمل  ا�ضتئن�ف  عملية  تكون 
مًع�  نعمل  ــ�  ــن اأن اإىل  “ب�لنظر  وت�ضيف 
الأ�ض�بيع  خالل  تدريجًي�  العمل  ل�ضتئن�ف 
ال�ضحية  الرف�هية  فــ�إن  املقبلة،  القليلة 
للموظفني هي اأولوية اأوىل، ونحن ممتنون 
للغ�ية للجميع ملواجهة هذه الفرتة ال�ضعبة 

ب�أق�ضى قدر من التع�طف والتف�هم".
منتج�ت  بيع  ومن�فذ  املت�جر  اإغالق  ويوؤثر 
ال�ضني،  يف  املبيع�ت  على  الأخــــرى  اآبـــل 
يكون  اأن  املحتمل  من  الأكــ�  الت�أثر  لكن 
املــورديــن  اأن  مــن  وب�لرغم  ــ�ج،  ــت الإن على 
اإىل  ح�لًي�  ي�ضرون  لل�ضركة  الرئي�ضيني 
 10 يف  العملي�ت  ل�ضتئن�ف  يخططون  اأنهم 
�ضيكون  هذا  اأن  يف  البع�ص  ي�ضك  ف�اير، 
ممكًن� اأو اأنه �ضيتم حتقيق م�ضتوي�ت الإنت�ج 

املطلوبة.

بقيادة "هواوي".. حتالف �شركات �شينية لتطوير 
متجر تطبيقات يتحدى "غوغل بالي"

خالل  من  الع�م  هذا  خ�ضرة  الأكــرث  النقل  اأ�ضك�ل  هولندا  تدعم  �ضوف 
اأمواًل مق�بل تكلفة �ضي�رة كهرب�ئية جديدة )EV(. هذا  منح ال�ض�ئقني 

ينطبق على امل�ضرتين من ال�ضي�رات اجلديدة وامل�ضتعملة.
كنت  اإذا   )RTL( الهولندية  الأخب�ر  موؤ�ض�ضة  عن  �ض�در  لتقرير  ووفق� 
يوليو/  1 بعد  جديدة  كهرب�ئية  �ضي�رة  �ضراء  وتريد  هولندا  يف  تعي�ص 
يع�دل  م�  يورو  اآلف  اأربعة  على  احل�ضول  فيمكنك  الع�م،  هذا  من  متوز 
�ضي�رة  ا�ضرتيت  واإذا  احلكومة.  من  تكلفته�  لتغطية  دولًرا(   4425(

كهرب�ئية م�ضتعملة ف�ضتح�ضل 2211 دولرا.
 45000 اإىل  �ضعره�  ي�ضل  التي  ال�ضي�رات  على  فقط  تنطبق  الإعــ�نــة 
ال�ضي�رات التي تعمل  ال�ض�ئقني من  يورو )49744 دولرا( وذلك لتحويل 
اأكرث  تكون  م�  ع�دة  والتي  خ�ضرة  اأكرث  بدائل  اإىل  والديزل  ب�لبنزين 

تكلفة.
اأن  اإع�نة �ضي�رة كهرب�ئية م�ضتخدمة، يجب  لتكون موؤهال للح�ضول على 

تفي ال�ضي�رة ب�ملع�ير احلكومية، واأن يتم �ضراوؤه� من ت�جر متخ�ض�ص.
ولن حت�ضل على امل�ل اإذا ا�ضرتيت ال�ضي�رة من الإعالن�ت املبوبة يف جمالت 

ال�ضي�رات، وذلك ملنع العملي�ت الحتي�لية املحتملة.
م�لية  غر  حوافز  تقدمي  اأي�ض�  تدر�ص  احلكومة  اأن  ذلك  من  والأكــرث 
تقدمي  ميكنه�  كيف  وتفكر  الكهرب�ئية،  ال�ضي�رات  مل�ضرتي  اإ�ض�فية 

�ضم�ن�ت ب�ض�أن حتديث�ت ال�امج و�ضم�ن البط�رية.
الأ�ض�بيع  الدعم  ل�ن�مج  الك�ملة  التف��ضيل  عن  الإعــالن  املتوقع  ومن 

الق�دمة.
ال�ضنوات  خالل  ال�ضوق  اإىل  الكهرب�ئية  ال�ضي�رات  من  املزيد  و�ضول  مع 
ب�لك�مل  اإزالته  و�ضتتم  مراحل  على  الدعم  اإلغ�ء  �ضيتم  املقبلة،  اخلم�ص 

بحلول ع�م 2025.
هولندا لي�ضت ب�أي ح�ل اأول دولة تقدم حوافز م�لية لإخراج الن��ص من 

�ضي�رات البنزين وو�ضعهم يف املركب�ت الكهرب�ئية.
اإ�ضرتليني  جنيه   3500 مبلغ  املتحدة  اململكة  حلكومة  خمطط  ويخ�ض�ص 
تكلفة  لدفع  اخل��ص  القط�ع  من  للم�ضرتين  اأق�ضى  كحد  دولًرا(   4570(

�ضي�رة كهرب�ئية.

مم�  للبيع،  "رازر"  اجلديد  ه�تفه�  اجلمعة  يوم  موتورول  �ضركة  طرحت 
الق�بلة للطي ب�لك�مل من هذا  الن�ضخة الع�ضرية  يتيح للراغبني جتربة 
اأث�ر  للمت�نة  جديدا  اختب�را  ف�إن  ذلك  ومع  ال�ضهر.  الكال�ضيكي  اله�تف 

�ضكوك� جدية حول طول عمر اله�تف الذي يكلف 1500 دولر.
"�ضي نت"، املعني ب�ضوؤون التقنية، جه�ز طي اآيل ملعرفة  وا�ضتخدم موقع 
عليه  تظهر  اأن  قبل  الطي  رازر  موتورول  فيه�  يتحمل  التي  املرات  عدد 
عالم�ت الت�أثر. ول�ضوء احلظ ظهر اأنه ل يتحمل كثرا، حيث اأ�ضبح من 
امل�ضتحيل تقريب� طيه بعد ت�ضجيله 27 األف عملية طي، وهو لي�ص ب�لعدد 

الكبر.
وك�ن موقع �ضي نت اأجرى اأي�ض� الختب�ر ذاته على ه�تف �ض�م�ضونغ الق�بل 
للطي غالك�ضي فولد يف الع�م امل��ضي، و�ضجل اله�تف 120 األف عملية طي 

قبل اأن تظهر عليه عالم�ت ال�ضرر.
وكم� ي�ضر موقع "اإنغ�دجيت"، املعني ب�ضوؤون التقنية، ف�إن درا�ضة ن�ضرت 
ه�تفه  يتفح�ص  الأمركي  املواطن  اإن  تقول  بو�ضت  نيويورك  ب�ضحيفة 
مبعدل ثم�نني مرة يومي�، وعلى فر�ص فتح رازر بهذا املعدل ف�إن اجله�ز 
عالم�ت  تبداأ  اأن  قبل  فقط  يوم�   337.5 ملدة  لال�ضتخدام  �ض�حل�  �ضيظل 

ال�ضرر ب�لظهور عليه.
من  تفقده�  ميكن  خ�رجية  �ض��ضة  اأي�ض�  ميلك  رازر  ــ�إن  ف وب�لطبع، 
�ضالحية  اأن  يعني  مم�  اله�تف،  مف�ضل  فتح  دون  معينة  معلوم�ت  اأجل 

ا�ضتخدامه دون �ضرر قد تتج�وز ح�جز ال�ضنة.
يجعل  نت  �ضي  موقع  اأجراه  الذي  الختب�ر  هذا  خ�ض�ئ�ص  اأن  اإىل  وي�ض�ر 
الهواتف تتعطل ب�ضكل اأ�ضرع مم� ينبغي. فجه�ز "فولد بوت" امل�ضتخدم يف 
الختب�ر يكرر فتح واإغالق اله�تف مم� يولد حرارة ع�لية ت�ضبب �ضررا 
زمنية  فرتة  يف  لكن  وطيه  اله�تف  فتح  من  ذاته  ب�لعدد  مق�رنة  اأك�، 
اأطول، ورغم عدم تعديل جه�ز "فولد بوت" ب�ضكل ك�مل لال�ضتخدام مع 

ه�تف رازر، لكن �ضي نت ل يزال واثق� من اأن اختب�ره مفيد.
اأخرى،  م�ض�كل  رازر  موتورول  ه�تف  لدى  يكون  قد  اأخرى،  ن�حية  من 
اختب�ر  وجد  كم�  غريب�،  �ضجيج�  ي�ضدر  املف�ضل  اأن  البع�ص  وجد  حيث 
غ�يد  تومز  ملوقع  وفق�  ن�ضبي�،  ق�ضر  بط�رية  عمر  اله�تف  لدى  اأن  اآخر 

املعني ب�ضوؤون التقنية.

هولندا تعطي اأكرث من 4 اآلف دولر 
ملن يريد �شراء �شيارة كهربائية

بعد يوم من طرحه للبيع.. ف�شل 
ذريع بهاتف موتورول القابل للطي

كورونا يفزع اآبل.. متديد اإغالق املتاجر وال�شركة متعاطفة!
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اأ�شرى فل�شطينيون

بقلم :  �شري  القدوة
------------------------

ترامب  ادارة  حتاول  التي  القرن   جرمية  اإن 
احلقوق  لت�سفية  وا�ستخدامها  ت�سويقها 
ولتطبيع  الفل�سطيني  لل�سعب  الوطنية 
من  وعدد  الحتلل  دولة  بني  وا�سع  علني 
�سفقتهم  ت�سويق   خلل  من  العربية  البلدان 
فل�سطني  دولة  ت�سميته  عن  اعلنوا  ما  واإقامة 
واملعزولة  الوهمية  ال��دول��ة  تلك  اجل��دي��دة 
داخلي  جغرايف  توا�سل  اأي  دون  واملتناثرة 
اأي  ودون  والإنفاق  اجل�سور  خلل  من  اإل 
وت�سيطر  اجلوار  دول  مع  جغرايف  توا�سل 
على  كاملة  �سيطرة  الحتلل  دول��ة  فيها 
واأمنها  اأجوائها  وعلى  املتناثرة  حدودها 
المن  ملتطلبات  ومرتهنة  واخلارجي  الداخلي 
ال�سفة  يف  املناطق  فيها  تتحول  ال�رصائيلي 
الكبرية  ال�سجون  من  جمموعة  اإىل  الغربية 

. اإطار نظام ف�سل عن�رصي  يف 
مت  التى  ترامب  بخطة  يعرف  ما  اثر  وعلى 
ال�سعب  �سد  ال�ساملة  احلرب  اعلن  خللها 
لتفريقهم  التاريخية  وحقوقهم  الفل�سطيني 
ارا�سيهم  من  وت�رصيدهم  ت�ستتهم  واإع��ادة 
خلل  من  وتاريخيهم  ممتلكاتهم  وم�سادرة 
جراند  اع��داده��ا  على  ا���رصف  التي  اخلطة 
اآلف  تظاهر  فقد  ترامب  �سهر  كو�سنري 
فل�سطني  داخل  وخا�سة  الفل�سطينيني  من 
بلدة  وه��ي  الغربية  باقة  بلدة  يف  املحتلة 
عن  للتعبري  �سكانها  حقوق  بنزع  مهددة 

اأن حترمهم تلك اخلطة التي تدعم  خوفهم من 
يعي�سون  كمواطنني  حقوقهم  من  الحتلل 
الك�سف  مت  وق��د  الفل�سطيني  ال��داخ��ل  يف 
دول��ة  احتفاظ  لتت�سمن  تفا�سيلها  ع��ن 
الغربية  ال�سفة  يف  بامل�ستوطنات  الحتلل 
وما  مبجملها  بالغة  خطورة  ال�سفقة  وحملت 
�ستطال  اخلطة  هذه  باأن  معلومات  من  ر�سح 
وخا�سة  الداخل  يف  الفل�سطينية  الرا�سي 
ليربمان  مب�ساريع  عمل  املثلث  منطقة  يف 
بلدة   11 ت�سبح  اأن  واح��ت��م��ال  الفا�سية 
جزءا  الغربية  لل�سفة  متاخمة  عربية  حدودية 
ابناء  قلق  اأثار  مما  اجلديدة  فل�سطني  دولة  من 

. الداخل  �سعبنا يف 
الأخ�رص  ال�سوء  اأعطت  ترامب  خطة  اإن 
ل�سحب اجلن�سية من مئات الآلف من العرب 
الحتلل  دول��ة  �سمال  يف  يعي�سون  الذين 
الرئي�س حممود عبا�س خلل خطابه  واأو�سح 
اخلارجية  وزراء  جمل�س  ام��ام  التاريخي 
اكد على  الأرا�سي حيث  تبادل  العرب فكرة 
اخلطة  تلك  ايل  الفل�سطيني  ال�سعب  رف�س 
ل  نحن  اخل�سو�س  هذا  يف  وقائل  مو�سحا 
باأي حال من الأحوال على  اإطلقا ول  نوافق 
الحتلل   دولة  من  و�سكان  اأر�س  ت�سم  اأن 
بالداخل  ال�سكان  ومعظم  )فل�سطني(  اإىل 
وم�سيحيون  م�سلمون  ه��م  الفل�سطيني 
ظلوا  ممن  الفل�سطينيني  اأحفاد  وهم  ودروز 
عام  بعد حرب  داخليا  نزحوا  لكن  يف وطنهم 

.1948

انتاج  اع��ادة  على  تعمل  الحتلل  دولة  ان 
ه��وؤلء  م��ن  تتخل�س  اأن  وت��ري��د  ت��واج��ده��ا 
ار�سهم  على  يعي�سون  الذين  املواطنني 
ولهم  الر���س  ا�سحاب  وهم  الفل�سطينية 
وعلى  التاريخية  احلقوق  وميتلكون  تاريخهم 
ابناء  خرج  الفا�سلة  اخلطة  عن  العلن  اثر 
وال�سفة  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
يتظاهرون  ال�ستات  واأم��اك��ن  الغربية 
العربي  املوقف  انتقدها  كما  اخلطة  وينتقدون 
الدولية  القوانني  تتجاهل  كونها  بالجماع 
املواثيق  عليه  تن�س  كما  الدوليتني  وحل 
العربي  ال�����رصاع  بذلك  �ساربة  الدولية 
ال�رصائيلي املمتد منذ عقود بعر�س احلائط .
لي�سوا  الفل�سطيني  ال�سعب  اب��ن��اء  ان 
فقد  الوقت  من  املزيد  اإ�ساعة  اىل  بحاجة 
وقواهم  واأحزابهم  ف�سائلهم  بكافة  اأجمعوا 
دولة  رف�س  على  واملجتمعية  ال�سيا�سية 
ترهن  ان  عليها  التي  اجل��دي��دة  فل�سطني 
ل�سنوات  معابرها  واأم��ن  الداخلي  اأمنها 
واأمن  ال�رصائيلي  المن  ملتطلبات  طويلة 
واحتياجاتها  نظمها  تكيف  واأن  امل�ستوطنني 
ظلل  يف  ال�رصائيلية  ال�سيطرة  ملتطلبات 
العي�س  يعني  الذي  الأمر  حمدود  ذاتي  حكم 
الرهاب  وممار�سة  عن�رصي  ف�سل  ظل  يف 
وفر�س  المريكية  الدارة  قبل  من  الفكري 
انعكا�سات  عليها  �سيرتب  جديد  واق��ع 
املنطقة  يف  وال�سلم  الأم��ن  على  خطرية 

والعامل.

�شفقة القرن اإعالن حرب �شاملة على ال�شعب الفل�شطيني

تفا�شيل عملية راأ�س كركر: منفذها ن�شب كمينًا 
ومالحقته باتت �شعبة

اأخبار فل�شطني

اإ�شرائيل ترتاجع عن قرارها اإطالق اأ�شماء حاخامات على �شوارع 
يف القد�س ال�شرقية

عن  القد�س  بلدية  تراجعت   
اأربعة  اأ�سماء  اإط��لق  ق��راره��ا 
يهودية  ومنظمة  ح��اخ��ام��ات 
بلدة  يف  جديدة  ���س��وارع  على 
بالقد�س  الفل�سطينية  �سلوان 

. قية ل�رص ا
التابعة  الأ�سماء  جلنة  واأعلنت 
راجعت  ن��ه��ا  اأ القد�س  لبلدية 
من  بطلب  الأ���س��ل��ي،  ق��راره��ا 

ليون،  مو�سيه  البلدية  رئي�س 
ين�س  ج��دي��دا  ق���رارا  وت��ب��ن��ت 
اأو  حمايدة  اأ�سماء  اختيار  على 
�سغرية  �سوارع  خلم�سة  عربية 
بالبلدة  ال��ه��وى  بطن  ح��ي  يف 
القد�س  باأ�سوار  الت�ساقا  الأكرث 

. لقدمية ا
اليهودية  الأ�سماء  اختيار  ومت 
يونيو  يف  ال�����س��وارع  ل��ت��ل��ك 

اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  امل��ا���س��ي، 
تقيم  فقط  يهودية  عائلة   12
املواطنني  مئات  مقابل  هناك 

. لفل�سطينيني ا
التابعة  املهنية  اللجنة  واأعربت 
معار�ستها  عن  حينذاك  للبلدية 
نه  اأ من  حم��ذرة  ال��ق��رار،  لذلك 
اإىل  و���س��ي��وؤدي  منا�سب  غ��ري 
احل��ي،  يف  ���رصوري  غ��ري  توتر 

ون�����س��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة ب��اإط��لق 
ال�سوارع  على  حمايدة  اأ�سماء 

املذكورة.
حقوق  "جمعية  قدمت  بدورها، 
ق��دم  )اأ اإ�رصائيل"  يف  امل��واط��ن 
ال��ب��لد(  يف  حقوقية  منظمة 
ه��ذا  ع��ل��ى  ق�سائية  ���س��ك��وى 
�سكان  من   27 عن  نيابة  القرار 

احلي.

ال�شري رائد حممد 
�شريف ال�شعدى

رائد  القائد  الأ�سري  باأن  الأ�رصى  �سوت  اإذاعة  اأفادت 
�رصايا  قادة  اأحد  ا(،  عاماً  50 ( ال�سعدي  �رصيف  حممد 
الإ�سلمي  اجلهاد  حلركة  الع�سكري  اجلناح  القد�س 
عامه  اأنهى  قد  جنني،  غرب  احلارثية  ال�سيلة  ببلدة 
والع�رصين  الثامن  عامه  ودخل  والع�رصين،  ال�سابع 

الحتلل. �سجون  يف  التوايل  على 
رائد  القائد  الأ�سري  اعتقلت  الحتلل  قوات  وكانت 
املحكمة  واأ�سدرت  1989/8/28م؛  بتاريخ  ال�سعدي 
اإ�سافةاً  مرتني  املوؤبد  بال�سجن  حكما  بحقه  ال�سهيونية 
وتنفيذ  الحتلل  مقاومة  بتهمة  ؛  عامااً ع�رصين  اإىل 
�سهيوين  جندي  مقتل  اإىل  اأدت  ع�سكرية  عمليات 

اآخرين. واإ�سابة 
يف  الأ�رصى  عمداء  اأحد  ال�سعدي  رائد  الأ�سري  ويعترب 
على  يطلق  لفظ  هو  الأ�رصى  وعميد  الحتلل،  �سجون 
الق�سبان،  خلف  عاما  ع�رصين  من  اأكرث  اأم�سى  من 
ثالث  ال�سعدي  الأ�سري  يعد  جنني  مدينة  م�ستوى  وعلى 

جنني. مدينة  من  اأ�سري  اأقدم 
لأ�رصى  عميدا  ال�سعدي  حممد  رائد  الأ�سري  ويعترب 
اأ�سري  اأق��دم  يعد  اإذ  فل�سطني،  يف  الإ�سلمي  اجلهاد 
�سجنه  �سنني  اأم�سى  وقد  الإ�سلمي،  اجلهاد  حلركة 
ويقبع  املختلفة،  ال�سهيونية  املعتقلت  بني  متنقل 

اي�سيل. �سجن  يف  حاليا 
بلدة  من  ال�سعدي  رائ��د  الأ���س��ري  اأن  بالذكر  جدير 
بتاريخ  ول��د  جنني؛  مدينة  ق�ساء  احلارثية  ال�سيلة 
من  اعتقل  قد  وك��ان  اأع��زب،  وهو  20/02/1966م، 
26/08/1989م،  بتاريخ  ال�سهيوين  الحتلل  قوات 
بتهمة  مرتني،  املوؤيد  بال�سجن  حكما  بحقه  و�سدر 
باأعمال  والقيام  الإ�سلمي؛  اجلهاد  حلركة  النتماء 
وهو  �سهاينة؛  جنود  واإ�سابة  ملقتل  اأدت  مقاومة 
الحتلل  دولة  لت  تن�سّ الذين  القدامى  الأ�رصى  من 
عام  اآذار  �سهر  نهاية  يف  عنهم  بالإفراج  اللتزام  من 

2014م.

اأم�س  عربية  م�سادر  ك�سفت 
عن   ،8/2/2020 ال�����س��ب��ت 
يتعلق  مب��ا  ج��دي��دة،  تفا�سيل 
�سمال  ك��رك��ر  راأ����س  بعملية 
التي  املحتلة  بال�سفة  الله  رام 
جندي  اإ���س��اب��ة  ع��ن  اأ���س��ف��رت 

�رصائيلي". "اإ
اأن  العربي،  "وال"  موقع  واأف��اد 
تبحث  زالت  ما  الحتلل  قوات 
النار  اإط��لق  عملية  منفذ  عن 
قرب  الحتلل  جنود  اأح��د  جتاه 
الله  رام  �سمال  كركر  راأ�س  قرية 
جنود  اأح��د  فيها  اأ�سيب  التي   ،

الراأ�س. يف  بجروح  الحتلل 
التحقيقات  اأن  املوقع  واأ�ساف 
الحتلل  جي�س  اأج��راه��ا  التي 
ب�سنع  قام  املنفذ  اأن  اإىل  ت�سري 
الح��ت��لل  جي�س  جل��ن��ود  كمني 
وانتظر  للمكان،  املتواجدين 
باإطلق  قام  حتى  طويلاً  وقت 
النار  املقاوم  اأطلق  حتى  النار، 
م�سافة  م��ن  اجل��ن��ود  اأح���د  جت��اه 

ا. مراً  )٤٠( اإىل  ت�سل 
"وال" العربي عن م�سادر  ونقل 
التقديرات  اأن  الحتلل  اأمنية يف 
موقع  يعرف  كان  املنفذ  باأن  تفيد 

ق��ام  وك��ذل��ك  ا،  ج��ي��داً العملية 
بعد  ان�سحابه  م�سار  بتخطيط 

كانت  ولذلك  للعملية،  تنفيذه 
�سعبة. بالأم�س  ملحقته  عملية 

العتداء على امل�شنة اخل�شري بغزة والبطنيجي يك�شف نتائج التحقيق
عائلة  م��ن  م�سنة  ت��ع��ر���س��ت 
حلادث  غزة،  مدينة  يف  اخل�رصي 
جمهول  قبل  من  واعتداء  �رصقة 

بالغة. اإ�سابات  لإ�سابتها  اأدى 
وق����د اأع���ل���ن جم��ل�����س ع��ائ��ل��ة 
�سحفي  ب��ي��ان  يف  اخل�����رصي، 
امل�سنة  احلاجة  اأن  عنه،  �سدر 
تعر�ست  اخل�رصى  عا�سم  مي�رص 
وحماوله  لل�رصقة  اجلمعة،  اأم�س 

اإ�سابات  اإ�سابتها  اإىل  اأدت  قتل 
وخطرية. بالغة 

اأن  ال��ع��ائ��ل��ة،  ب��ي��ان  واأ����س���اف 
يف  خطرة  بحالة  ترقد  اخل�رصي 

املركزة. العناية 
وي��ط��ال��ب امل��ج��ل�����س ج��ه��ات 
ك�سف  على  العمل  الخت�سا�س 

ممكن. وقت  باأ�رصع  اجلناة 
الفي�س  على  ن�سطاء  تداول  فيما 

ال�سارق  تظهر  ���س��ورااً  ب��وك 
منزل  ي��دخ��ل  وه���و  امل��ج��ه��ول 
تزايدت  فيما  اخل�رصي،  امل�سنة 
عن  الك�سف  ب�رصورة  املطالبات 

اجلناة.
ال��ي��وم  ف��ل�����س��ط��ني  "وكالة 
لأمي���ن  حت��دث��ت  الإخبارية" 
با�سم  امل��ت��ح��دث  البطنيجي 
قطاع  يف  الفل�سطينية  ال�رصطة 

الذي  احل��ادث  اأك��د  ال��ذي  غ��زة، 
اخل�رصي. امل�سنة  له  تعر�ست 

فرق  اأن  البطنيجي  واأو���س��ح 
من  عملها  ت��وا���س��ل  ال��ب��ح��ث 
اجلاين  على  القبي�س  القاء  اأجل 
انت�رصت  حيث  لديهم،  املعروف 
ال��ف��رق م��ن��ذ ح���دوث احل���ادث، 
م�سبوه  �سخ�س  اجلاين  اأن  مبينااً 

. �سابقااً ومعروف 

نريان  ال�سبت،  اليوم  "الإ�رصائيلي"،  الحتلل  قوات  فتحت 
غزة. مدينة  �رصقي  الزراعية  الأرا�سي  اجتاه  ر�سا�ساتها 

الُقلب  يف  املتمركزة  الحتلل  جنود  ان  مرا�سلنا،  واأكد 
اجتاه  ع�سوائي  ب�سكل  الر�سا�س  اأطلقت  الع�سكرية، 

اإ�سابات. وقوع  دون  الأرا�سي، 
النار وقنابل  اإطلق  اأن قوات الحتلل، توا�سل  اإىل  ُي�سار 
�رصقي  الفا�سل  لل�سياج  املحاذيني  املزارعني  اجتاه  الغاز، 
العمل  وعدم  منهم  النيل  بهدف  اخلم�س،  غزة  حمافظات 

تامة. باأريحية  اأرا�سيهم  بداخل 

قوات الحتالل تفتح النار 
اجتاه اأرا�شي املواطنني �شرقي 

غزة



الفل�شطينية للق�شية  بانحيازه  املعروف  الكويتي  الأمة  جمل�س  رئي�س 

مرزوق الغانــــم يرمي بـ"�شفقة ترامب"
 يف �شلــــــة املهمالت

حممد علي
------------------ 

وقال الغامن يف كلمته اإن "�سفقة القرن 
ذلك  غ��ري  خطاب  واأي  ميتة  ول��دت 
كل  عن  "نيابة  وا���س��اف  مرفو�س". 
وكل  والإ�سلمية  العربية  ال�سعوب 
�رصفاء واأحرار العامل اأقول اإن هذه وثائق 
القرن  ب�سفقة  ي�سمى  ما  وم�ستندات 
التاريخ"،  مزبلة  هو  احلقيقي  ومكانها 
يحملها  ك��ان  التي  الوثائق  رم��ى  ثم 
قدمه  حتت  املهملت  �سلة  يف  يده  يف 
وذك��رت  احلا�رصين.  ت�سفيق  و�سط 
الجتماع  اأن  اأردنية  ر�سمية  م�سادر 
يعقد بطلب من الأردن ومب�ساركة ممثلي 
رئي�س   16 بينهم  عربيا  برملانا  ع�رصين 
ال�سعب  جمل�س  رئي�س  منهم  برملان 
رئي�س  وقال  ال�سباغ.  حمودة  ال�سوري 
الحتاد  رئي�س  الأردين  النواب  جمل�س 
يف  الطراونة  عاطف  العربي  الربملاين 
كلمته يف افتتاح الجتماع اإن "الق�سية 
مراحلها  اأ�سعب  يف  متر  الفل�سطينية 

وذهب  وطغى  الباطل  اإ�ستمراأ  ان  بعد 
الأمريكي  بالإنحياز  حمتميا  الإحتلل 
عادلة".  لق�سية  ظاملة  ت�سوية  ليعلن 
وراأى اأن "�سفقة القرن ن�سفت الأ�س�س 
ال�رصعية  قرارات  اإليها  ا�ستندت  التي 
الدولية و�سادرت حقوق الفل�سطينني"، 
كتبها  ملن  خا�رصة  "�سفقة  انها  معتربا 
وتبناها اأو وجد فيها بع�س احلق وبع�س 
"لن  ان��ه  الطراونة  واأك��د  الكرامة". 
يقبله  ل  حل  لأي  فر�سة  هناك  يكون 
للحياة  قابل  حل  ول  الفل�سطينيون 
اإعلن قيام دولة فل�سطينية على  بدون 
من  الرابع  حدود  على  الوطني  ترابها 
وعا�سمتها   1967 عام  حزيران/يونيو 
القد�س ال�رصيف". وانتقد رئي�س املجل�س 
الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون يف 
م�سريا  الأمريكية،  ال�سلم  خطة  كلمته 
"تعطينا دولة خمردقة من كل  اأنها  اإىل 
النواحي ول ت�سلح لن تكون م�رصوع 
به  ج��اءت  مبا  نقبل  لن  )ل��ذل��ك(  دول��ة 
من  بع�سا  عدد  وبعدما  القرن".  �سفقة 

الواجب  "من  الزعنون  قال  اخلطة،  بنود 
علينا جميعا اإعلن رف�سنا املطلق لتلك 
من  كل  ومواجهة  امل�سبوهة  ال�سفقة 
لها".  الرويج  اأو  معها  التعاطي  يحاول 
ومنذ اإعلن خطة ال�سلم الأمريكية يف 
الثاين/ كانون   28 الأو�سط يف  ال�رصق 
الفل�سطيني  الرئي�س  �ساعف  يناير، 
الدبلوما�سية  مبادراته  عبا�س  حممود 
تلقيه  وبعد  للم�رصوع.  معار�سة  حل�سد 

ومنظمة  العربية  ال��دول  جامعة  دعم 
اأن  املنتظر  من  الإ�سلمي،  التعاون 
ي�سارك عبا�س يف قمة الحتاد الإفريقي 
يتوجه  اأن  قبل  والثنني،  الأحد  املقررة 
جمل�س  اأم���ام  كلمة  ليلقي  ال��ث��لث��اء 
وي�سعى  نيويورك.  يف  ال��دويل  الأم��ن 
قرار  م�رصوع  لعر�س  الفل�سطينيون 
اخلطة  يدين  الدويل  الأمن  جمل�س  اأمام 

الأمريكية.

الع�مل واأحرار  �ضرف�ء  وكل  والإ�ضالمية  العربية  ال�ضعوب  كل  عن  ني�بة  اأنه�  ق�ل   •
رمى رئي�س جمل�س الأمة الكويتي مرزوق الغامن بعد اأن اأنهى كلمته يف الجتماع الطارىء لروؤ�شاء الربملانات العربية الذي 

عقد ال�شبت يف عمان، خطة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حلل النزاع الفل�شطيني ال�شرائيلي يف �شلة املهمالت. 
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ال�سينية  ال�����س��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
�سحايا  ح�سيلة  ارتفاع  الر�سمية 
اإىل  البلد  يف  كورونا"  فريو�س" 
 34.5 من  واأكرث  وفاة،  حالة   722
ال�سحة  جلنة  وقالت  م�ساب.   األف 
ال�سحة(  )وزارة  بال�سني  الوطنية 
"حتى  ال�سبت:  ال��ي��وم  ب��ي��ان،  يف 
فرباير،   7 يوم  من  الليل  منت�سف 
يف  الوطنية  ال�سحة  جلنة  ح�سلت 
قليم  اإ  31 من  بيانات  على  ال�سني 
و�سل  امل�سابني  ع��دد  ب��اأن  تفيد 

معاجلة  يتم  اإ�سابة،   34546 اإىل 
 6101 بينهم  من  �سخ�سا   31744
احلياة  وفارق  حرجة،  بحالة  �سخ�س 
 2050 وت��ع��اف��ى  �سخ�سا،   722
وكانت  الفريو�س".  من  �سخ�سا 
قد  ال�سينية  ال�سحة  �سلطات 
ح�سيلة  عن  اجلمعة  اأم�س  اأعلنت 
والتي  ال�سني  يف  كورونا  �سحايا 
عدد  وبلغ  وف��اة،  حالة   618 بلغت 

 . حالة   22112 امل�سابني 
ق/د

ارتفاع ح�شيلة �شحايا ’كورونا’
 اىل 722 �شخ�شا يف ال�شني

الكونغر�س  يف  ن���واب   107 اأدان 
اأم�س  الدميقراطي  احلزب  عن  الأمريكي 
اجلمعة، �سفقة ترامب للت�سوية املعروفة 
وح�سب  القرن".   ب�"�سفقة  اإعلميا 
ال�رصائيلية  القناة  اأفادت  "�سبوتنيك"، 
ب��اأن  اجلمعة،  اأم�����س  م�ساء  ال�"13"، 
من  حذروا  ال�107  الدميقراطيني  النواب 
العنف  بتجدد  تهدد  القرن"  "�سفقة  اأن 
والأرا���س��ي  ال�رصائيلي  الكيان  يف 
اأي�سا  تهدد  كما  املحتلة،  الفل�سطينية 
"اإ�رصائيل"  ب��ني  الت�سوية  معاهدتي 
وذك��رت  وم�����رص.  الأردن  م��ن  وك��ل 
107 من النواب الدميقراطيني  القناة باأن 
وجهوا  ق��د  الأم��ري��ك��ي  بالكونغر�س 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإىل  ر�سالة 

من  اأو�سحوا  مطول،  بيان  عرب  ترامب، 
قد  الإ�رصائيلية  احلكومة  اأن  خللها 
لنتهاك  ذريعة  القرن  �سفقة  ت�ستخدم 
ال�سفة  �سم  خلل  من  الدويل  القانون 

الغربية باأكملها اأو اأجزاء منها.
على  ال�رصائيلية  القناة  واأوردت 
اخل��ط��ة  اأن  الإل����ك����روين  م��وق��ع��ه��ا 
ت�سجيع  تعني  للت�سوية  الأمريكية 
عمليات  من  ملزيد  الإ�رصائيلي  الطرف 
وغور  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  �سم 
اأنها  كما  واح��ت��لل��ه��ا،  ب��ل  الأردن، 
هذه  وباأن  تزيلها،  ول  اخللقات  تعمق 
دولة  اإقامة  اأم��ل  على  تق�سي  اخلطة 
بربط  تق�سي  اخلطة  كون  فل�سطينية، 
فح�سب  الكانتونات  م��ن  جمموعة 

اأن اخلطة  فل�سطينية، كما  لتكوين دولة 
ا�سمته  ما  اأمل  على  تق�سي  الأمريكية 
بيان  اأكده  ما  وذلك  الدولتني".   ب�"حل 
بقولهم،  الدميقراطيني   107 ال�  الأع�ساء 
العنف  لتجديد  متهد  ترامب"  "�سفقة  اأن 
والإ�رصائيلي،  الفل�سطيني  الطرفني،  بني 
الأردن،  يف  ال�ستقرار  عدم  اإىل  وتدعو 
بني  ال�سلم  اتفاقات  تعر�س  وقت  يف 

اإ�رصائيل وم�رص والأردن للخطر.
دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س  وك���ان 
والع�رصين  الثامن  يف  اأعلن،  قد  ترامب، 
عن  املا�سي،  الثاين/يناير  كانون  من 
الفل�سطينية  الق�سية  لت�سوية  خطته 
"�سفقة  ب�  املعروفة  الإ�رصائيلية،   -
كبار  م��ن  ح�سور  و���س��ط  القرن"، 

حكومة  ورئي�س  ب��اإدارت��ه،  امل�سوؤولني 
بنيامني  الإ�رصائيلية  الأعمال  ت�رصيف 
والإم���ارات  عمان  و�سفراء  نتنياهو، 
ترامب"  "�سفقة  وتن�س  والبحرين. 
الفل�سطيني  ال�����رصاع  ت�سوية  على 
عا�سمة  القد�س  بقاء  مع  الإ�رصائيلي، 
وتخ�سي�س  لإ���رصائ��ي��ل،  "موحدة" 
املدينة  من  ال�رصقي  اجلانب  من  اأج��زاء 
اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينية،  للعا�سمة 
الأردن  غور  على  "اإ�رصائيل"  �سيادة 
وامل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية، الأمر 
حممود  ال�سلطة  رئي�س  رف�سه  ال��ذي 
على  ي�رص  �سعبه  اأن  موؤكدا  عبا�س، 
العراف بدولة فل�سطني يف حدود عام 

1967 وعا�سمتها القد�س.         ق/د

التا�سع  يومي  القاهرة  ت�ست�سيف 
اجلاري،  �سباط  فرباير/  من  والعا�رص 
القت�ساديني  اخل��رباء  جلنة  اجتماعات 
خرباء  لهيئة  الإعداد  اإطار  يف  الليبيني 
القت�سادية.  حيث  املوؤ�س�سات  لتوحيد 
وقف  اتفاق  م�رصوع  اإجناز  اإىل  ت�سعى 
عن  تقارير  حتدثت  فيما  النار،  اإطلق 
املفاو�سات الأ�سبوع  ا�ستمرار  اإمكانية 
للأمني  اخلا�س  املمثل  وك��ان  القادم. 
غ�سان  ليبيا،  يف  املتحدة  ل��لأمم  العام 
اأن  �سابق  وق��ت  يف  اأك��د  قد  �سلمة، 
ومتكنت  تقدمااً  اأح���رزت  »املباحثات 
عدة،  نقاط  حول  املواقف  تلقي  من 
ل  النقاط  بع�س  حول  خلفات  لكن 
واأبدى  بحثها«.  ويتوا�سل  قائمة  تزال 
بعقد  مت�سكه  الوقت  نف�س  يف  �سلمة 
الليبية  املكونات  بني  ال�سيا�سي  امل�سار 
 26 ال�سوي�رصية  جنيف  مدينة  يف 
مت�سك  و�سط  وذل��ك  اجل��اري،  فرباير 
ب�����رصورة  الليبي  ال��ن��واب  جمل�س 
ال�رصوط  مع  كامل  ب�سكل  التعاطي 
احلوار  يف  للم�ساركة  و�سعها  التي 

ال�سيا�سي.
بدوره اأكد ع�سو جمل�س النواب الليبي 
�سعوبة  ل���»الحت��اد«  ال�سعيدي  علي 
بعد  اإل  ال�سيا�سي  احلوار  اإىل  الذهاب 
اللجنة  ح��وار  نتائج  على  الط���لع 

عليه  اأكد  ما  وهو   »5+5« الع�سكرية 
اأر�سل  الربملان  اأن  مو�سحااً  الربملان، 
�رصوطه  ح��ول  خطابااً  الأممية  للبعثة 
جنيف  اج��ت��م��اع��ات  يف  للم�ساركة 
باخل�سو�س.  الأممية  البعثة  رد  وينتظر 
ويف �سياق اآخر، يعتزم الحتاد الإفريقي 
اقراح اإر�سال بعثة ملحظني م�سركة 
مع منظمة الأمم املتحدة من اأجل مراقبة 
ليبيا، يف  النار يف  اإطلق  احرام وقف 
الوقت الذي اأكد فيه الطرفان املتنازعان 
ا�ستعدادهما للتفاو�س حول هدنة  على 
اجلزائرية  الأنباء  وكالة  ونقلت  دائمة. 
الأفريقية  القمة  ع�سية  م�سدر  عن 
التوقيع  ف��ور  اأن��ه  ليبيا  ح��ول  الهامة 
العدائية  والأعمال  القتال  وقف  على 
الأفريقي  الحت��اد  �سيقرح  ليبيا،  يف 
مع  م�سركة  ملحظني  بعثة  اإر�سال 
ال�سهر  اأجل  من  املتحدة  الأمم  منظمة 

على احرام وقف اإطلق النار ميدانيا.
العا�سمة  حتت�سن  نف�سه،  الإطار  ويف 
امل�رصية القاهرة، غدااً الأحد، اجتماعات 
ليبيااً  اقت�ساديااً  خبريااً   19 يح�رصها 
والقت�سادية  املالية  املوؤ�س�سات  ميثلون 
خمتلف  عن  ف�سلاً  الرئي�سية  الليبية 
لإن�ساء  وذلك  القت�سادية،  القطاعات 
العامة  ال�سيا�سات  خرباء  ت�سم  هيئة 
من  ح���وار  يف  ل��لن��خ��راط  الليبيني 

ال�سيا�سة  بني  ال��ت��واوؤم  حتقيق  اأج��ل 
تدريجي  ب�سكل  واملالية  القت�سادية 
والتح�سري للتوحيد املوؤ�س�سي يف نهاية 
ليبي مطلع على  املطاف. وقال م�سدر 
املقرحات  اإن  ل�»الحتاد«  الجتماعات 
للجنة  يكون  اأن  اأن  تهدف  الأول��ي��ة 
يتوىل  ا�ست�ساري  جمل�س  م�ستويان، 
اخلا�سة  التو�سيات  واعتماد  مراجعة 
تتوىل  عامة  واأمانة  العامة،  بال�سيا�سة 
بال�سيا�سة  اخلا�سة  التو�سيات  اإعداد 
الجتماعات  اأن  م��وؤك��دااً  ال��ع��ام��ة، 
اجتماعات  عقد  مع  بالتزامن  تاأتي 
وهو  جنيف  يف  الليبيني  الع�سكريني 
ب�سكل  ال�سيا�سي  احلل  لتفعيل  ميهد  ما 
القت�سادي  اخلبري  اأكد  بدوره  كامل. 
اأن  ل���»الحت��اد«  ال�سلح  على  الليبي 
من  ت�سكيلها  مت  القت�سادية  اللجنة 
القت�ساد  جمال  يف  املخت�سني  بع�س 
واملال من كل القطاعني اخلا�س والعام، 
لفتااً اإىل عدم و�سع معايري توزيع هذه 
يف  ودورها  احلقيقية  ومهمتها  اللجنة 

املوؤ�س�سات. توحيد 
ل�»الحتاد«  القت�سادي  اخلبري  واأو�سح 
املحاور  متابعة  خلل  من  اللجنة  اأن 
يت�سح  القاهرة  يف  �ستناق�سها  التي 
يف  ال��دول��ة  دور  اإىل  اإ�سارتها  ع��دم 
الهتمام  عدم  القت�سادي،  الن�ساط 

واملالية(  )النقدية  املوؤ�س�سات  بتوحيد 
املالية وم�رصف ليبيا املركزي،  كوزارة 
وعدم الهتمام بتوحيد موؤ�س�سة النفط 
وتنمية قدرتها الإنتاجية. ولفت ال�سلح 
له  للنفقات  العادل  التوزيع  اأن  اإىل 
وت�ساهم  واقت�سادية  اجتماعية  وظيفة 
توزيع  يف  النفقات  خلل  من  الدولة 
اإىل  داعيااً  الليبية،  الأقاليم  بني  التنمية 
ومعاجلة  الف�ساد  اأعمال  توقف  �رصورة 
اإىل  م�سريااً  اأنواعه،  بكافة  الختلل 
جميع  متثل  ول  متثلها  اللجنة  نتائج  اأن 
هناك  اأن  خا�سة  املجتمع  يف  الآراء 
البعثة  ك�سف  تتطلب  منطقية  اأ�سبابااً 
اللجنة  هذه  اختيار  كيفية  عن  الأممية 

والإعلن عنها.
�ستانو،  بير  اأع��رب  اآخ��ر،  �سياق  ويف 
للأمن  الأعلى  املمثل  با�سم  املتحدث 
وال�سيا�سة اخلارجية بالحتاد الأوروبي، 
ع��ن اأم��ل��ه ح��ول ق��رب ت��واف��ق ال��دول 
وطرق  واآليات  �سكل  حول  الأوروبية 
اخلا�س  املتحدة  الأمم  قرار  تنفيذ  مراقبة 
بحظر توريد الأ�سلحة اإىل ليبيا، موؤكدااً 
خلل  اأكرث  ب�سكل  �سيتبلور  الأمر  اأن 
اجتماع وزراء خارجية الدول الأع�ساء 
17 فرباير اجلاري يف  يف الحتاد املقرر 

البلجيكية. العا�سمة 
ق/د
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خرباء ليبيون يبحثون توحيد املوؤ�ش�شات يف القاهرة 

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي، 
اأن  ال�سبت،  م��ادورو   نيكول�س 
بناء  يف  مهما  دورا  تلعب  رو�سيا 
الح��رام.   على  قائم  جديد  ع��امل 
كتب  "�سبوتنيك"،  وح�����س��ب 
توير:  على  الفنزويلي  الرئي�س 
اخلارجية  وزير  مع  اأر�سلت  "لقد 
ر�سالة  لفروف،  �سريغي  الرو�سي 
مع  وت�سامن  وداف��ئ��ة،  �سداقة 
واأخ��ي  ال�سجاع،  رو�سيا  �سعب 
ب��وت��ني...اأوك��د  ف��لدمي��ري  الرئي�س 
تلعبه  ال��ذي  املهم  ال��دور  اأهمية 
قائم  جديد  ع��امل  بناء  يف  رو�سيا 

وال�سلم". الحرام  على 
الرو�سي  اخلارجية  وزير  والتقى 
���س��ريغ��ي لف������روف، ال��رئ��ي�����س 
م���ادورو،  نيقول�س  الفنزويلي 
ت�سامن  واأك���د  اجل��م��ع��ة،  م�����س  اأ
ورئي�سها  فنزويل  مع  مو�سكو 
الأمريكية  ال�سغوط  مواجهة  يف 

ال�رصعية. غري  والعقوبات 
تنتظر  رو�سيا  اأن  لف��روف  واأك��د 
اإىل  الفنزويلي  الرئي�س  زي���ارة 
اإحياء  يف  للم�ساركة  مو�سكو، 
على  للنت�سار   75 ال���  الذكرى 

املقبل.  يار  مايو/اآ  9 يف  النازية، 
اأول  هي  هذه  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 
الرو�سي  اخلارجية  لوزير  زي��ارة 
 ،2011 ع��ام  منذ  كاراكا�س  اإىل 
الراحل  ت�سافيز  هوغو  كان  حني 
اأعلن  اأن  �سبق  لفنزويل.  رئي�سا 
وفنزويل  رو�سيا  اأن  لف���روف، 
التعاون  تنمية  على  �ستعملن 
وال�رصاكة  التقني   - الع�سكري 
ختام  يف  قائل  الطاقة،  جمال  يف 
التفاقيات  فنزويل:  اإىل  زيارته 
وال���رثوات  ال��ط��اق��ة،  يف جم��الت 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وخم��ت��ل��ف جم��الت 
والنقل  وال���زراع���ة،  ال�سناعة، 

خا�س. ب�سكل  واعدة 
اقت�سادية  اأزمة  فنزويل  وت�سهد 
ث��ر  اإ تفاقمت  خانقة  و�سيا�سية 
يدين  موؤ بني  املجتمع  يف  النق�سام 
نيكول�س  ال�����رصع��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
الربملان  لرئي�س  يدين  وموؤ مادورو، 
الذي  غ��واي��دو،  خ��وان  املعار�س، 
يناير/كانون   23 يوم  نف�سه  ن�سب 
رئي�سااً  املا�سي،  العام  من  الثاين 

للبلد. قتا  موؤ
ق/د

ل���وزارة  �رّصي"  "تقرير  اع��ت��رب 
اجلمعة  ن�رصته  الربازيلية  الدفاع 
باولو"  ا�س.  دي  "فولها  �سحيفة 
ت�سّكل  ف��رن�����س��ا  ّن  اأ امل��ح��ل��ي��ة، 
الرئي�س  الع�سكري  ال��ت��ه��دي��د 
 20 ال� الأع���وام  خ��لل  للربازيل 
حول  اخل��لف��ات  ب�سبب  املقبلة 

الأمازون.  غابات 
الربازيلية  ال�سحيفة  واأو�سحت 
ح�سلت  ّنها  اأ املرموقة  اليومية 
لفة  املوؤ الوثيقة  من  ن�سخة  على 
بعنوان  �سفحة  اربعني  نحو  من 
 ،"2040 دفاعية  "�سيناريوات 
على  بناء  �سيغت  ّنها  اأ م�سيفة 
قوات  من  عن�رص   500 تقديرات 
الربازيلية  الع�سكرية  النخبة 
اج��ت��م��اع��ا   11 يف  ����س���ارك���وا 
الف�سل  يف  الوزارة  ا�ست�سافتهم 
وا���س��ارت   .2019 م��ن  ال��ث��اين 
تتحدث  الوثيقة  اّن  اإىل  ال�سحيفة 
جيو�سيا�سية  "اعتبارات  ع��ن 
اف��را���س  غ��رار  على  واقعية"، 
ينفذه  ال�سار�س  بفريو�س  هجوم 
جنوب- من  قوميون  "م�ستددون 

يف  احتفال  خ��لل  �سيا"  اآ ���رصق 
فرن�سا  وكانت   .2039 عام  ريو 
يف  ليها  اإ امل�سار  الوحيدة  الدولة 
التي  الأرب��ع��ة  ال�سيناريوهات 
احد  ويتناول  التقرير.  يتناولها 

ال�سحيفة،  وفق  ال�سيناريوات، 
 2035 "يف  باري�س  تقّدم  احتمال 
يف  املتحدة"  الأمم  لتدخل  بطلب 
عند  يانومامي،  قبيلة  اأرا���س��ي 
ظل  يف  ف��ن��زوي��ل،  م��ع  احل����دود 
الفرن�سية  للقوات  وا�سعة  "تعبئة 
فرن�سا  وتت�سارك  غويانا".  يف 
ما  يف  املقاطعة  ه��ذه  خ��لل  م��ن 
من  ج��زءا  وت�سم  البحار  وراء 
كلم   730 م��ازون��ي��ة  الأ الغابات 
وعّلقت  الربازيل.  مع  احلدود  من 
"فرن�سا  ّن  باأ الفرن�سية  ال�سفارة 
علقات  على  عقود  منذ  حتافظ 
مع  وودي��ة  وثيقة  يومي،  تعاون 
يف  م�سرية  الربازيلي"،  اجلي�س 
بالربتغالية  املن�سورة  التغريدة 
"ال�رصيك  هي  ال��ربازي��ل  اّن  اإىل 
اأمريكا  يف  الرئي�س"  الإ�سراتيجي 

. تينية لل ا
مدير  دوري��ن��غ،  نل�سن  واع��ت��رب 
املتخ�س�س  "دفي�سانت"  موقع 
التقرير  ّن  اأ الدفاعية،  ال�سوؤون  يف 
اأوج  يف  �سياغته  ب���داأت  ال��ذي 
الأزم����ة ب�����س��اأن ح��رائ��ق غ��اب��ات 
بال�سجال  ب�سدة  ثر  "تاأ الأمازون، 
الفرن�سي  )الرئي�سني  بني  دار  الذي 
و)الربازيلي  ماكرون  ميانويل(  اإ

بول�سونارو". جاير( 
ق/د

رئي�س فنزويال: رو�شيا تلعب دورا مهما 
يف بناء عامل جديد 

تقرير �شري ي�شف فرن�شا بالتهديد 
الع�شكري الأبرز للربازيل 
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تيميمون ت�شتعد ملهرجان فن اأهليل

حممد علي 
------------------ 

حمافظ  بتقدمي  اللقاء  �سمح  حيث 
توجيهات  جلويل،  اأحمد  املهرجان 
اإجن��اح  اإىل  تهدف  مقرحات  و 
بكونها  تتميز  ال��ت��ي  الطبعة 
تغيري  بعد  م  تنظَّ طبعة  ّول  اأ
اإىل  دي�سمرب  من  املهرجان  تاريخ 
ثقافيا  بعدا  اإعطائها  و  مار�س، 
ال�سياحة  ترقية  يف  ي�ساهم  مميزا، 
الكثري  بجلب  باملنطقة؛  املعروفة 
بليايل  لل�ستمتاع  ال��زوار  من 
فرق  تن�سطه  ال��ذي  امل��ه��رج��ان، 
ف��ك��ل��وري��ة ب��ط��اب��ع ت��ق��ل��ي��دي و 

اأمازيغية  بلغة  رقيقة  باأ�سوات 
وحياة  الزمن  حتاكي  متجذرة، 

وبيئته. ال�سحراء  يف  ن�سان  الإ
جناح  اأن  املهرجان  حمافظ  ّكد  اأ و 
املجال  �سيف�سح  الطبعة  ه��ذه 

اإىل  م�سريا  ق��ادم��ة،  لنجاحات 
يت�سّمن  الذي  التظاهرة  برنامج 
م�سابقة  منها  ن�����س��ط��ة،  اأ ع��دة 
داء  الأ يف  ل��ل��رباع��م  ف���ردي���ة 
على  العزف  يف  اأخرى  و  اب�سنو، 

لة  اآ و  يقاع  الإ و  البنقري  اآلت 
امل�ستعملة  احل��ج��رة  و  التاجمة 
نه  اأ اإىل  م�سريا  التاقرابت،  يف 
�سهرات  يف  التاقرابت  اإدراج  مت 
مع  اجلمهور،  لإمتاع  املهرجان 
بالتن�سيق  حملية  ن��دوة  برجمة 
ق�سايا  حول  الثقافة،  مديرية  مع 
ه��ل��ي��ل؛ ب��غ��ي��ة اخل���روج  ت���راث اأ
امل��وروث  ه��ذا  ي��خ��دم  بت�سّور 
ُيعترب  ال��ذي  ال��ع��ري��ق،  الثقايف 
الأمازيغي،  الأزيل  قرارة  ن�سيد 
�سمن   2015 �سنة  نف  �سُ الذي 
قبل  من  ال�سفهي  العاملي  الراث 

اليون�سكو. منظمة 

الثقايف  املهرجان  لتنظيم  ا�شتعدادا  وا�شعة  حركة  الأيام،  هذه  ت�شهد  احلمراء،  بالواحة  املعروفة  تيميمون  منطقة  ت�شهد 
عّدة  روؤ�شاء  و  املحافظة  اأع�شاء  ح�شره  حت�شريي،  اجتماع  ُعقد  لذلك  حت�شريا  و   .13 طبعته  يف  اأهليل  لفن  الوطني 

تيميمون  اإقليم  بلديات  خمتلف  من  تراثية  و  ثقافية  جمعيات 

اأن�شطة... عدة  يت�شّمن 

ي��خ��ت��زل م��ع��ر���س ال�����س��ور 
من  �سنة   30" الفوتوغرافية 
يحت�سنه  الذي  املخملية"  الثورة 
ال��ث��ق��اف��ة  ب��ق�����رص  ب��اي��ة  رواق 
 22 غاية  اىل  العا�سمة  باجلزائر 
ذك��ري��ات  اجل���اري،  ال�سهر  م��ن 
و  ال�سباب  قادها  التي  الثورة 
القائم  النظام  ملناه�سة  الطلبة 
�سور  خلل  من   )1989 ( نذاك  اآ
م��ظ��اه��رات ع��ارم��ة اج��ت��اح��ت 

العمومية.  الأماكن  و  ال�سوارع 
اأ�رصفت  الذي  املعر�س  هذا  يعيد 
�سفرية  ال��ي��وم  تد�سينه  ع��ل��ى 
باجلزائر  الت�سيك  جمهورية 
خلل  من  بوكورنا  لنكا  ال�سيدة 
فوتوغرافية  �سورة   30 حوايل 
و  حمرفني  م�سورين  بداع  اإ من 
عاديني  نا�س  اأ و  �سحافيني  اأي�سا 
م�سريية  اأح��داث��ا  ال��ذاك��رة  اإىل 
عرف  الذي  البلد  لهذا  بالن�سبة 

م�ستقبل  الأحداث  تلك  بف�سل 
خم��ت��ل��ف��ا. خ���ل���دت ع��د���س��ات 
غرار  على  حمرفني  م�سورين 
�ساك  ج��ريي  و  كيندروفا  دان��ا 
يف  ال��ت��اري��خ  معهد  يف  ب��اح��ث 
الت�سيكية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة 
جمرى  غ��ريت  تاريخية  اأح��داث��ا 
نوفمرب   17 من  ابتداء  م�سارهم 
ال�سوء  �سلطوا  حيث   1989
لها  ك��ان  حم��ددة،  اأح��داث  على 
م�ستقبل  تغيري  يف  فعال  دور 
الأح��داث  ه��م  اأ بني  من  بلدهم.و 
خلل  من  املعر�س  ج�سدها  التي 
باللونني  فوتوغرافية  ���س��ور 
مظاهرات  ���س��ود  الأ و  بي�س  الأ
خمتلف  اجتياح  اأي�سا  و  الطلبة 
م��اك��ن  ف���ئ���ات ال�����س��ع��ب ل��لأ
ب�سفة  املوؤ�س�سات  و  العمومية 
الطوق  على  معربين  �سلمية 
احلرية  تتنف�س  اأف�سل  حياة  اإىل 
من  العديد  ركزت  الأمل.كما  و 
حلظات  على  املعرو�سة  ال�سور 

م���غ���ادرة اجل��ن��ود ال�����س��وف��ي��ات 
من  لأك��رث  ت��واج��د  بعد  لبلدهم 
عن  ���س��ور  اأي�سا  و  �سنة   20
و  الأ�سلحة  و  املدرعات  تفكيك 
احلدود. على  ال�سائكة  الأ�سلك 
بالطالب  اأي�سا  املعر�س  واحتفى 
النار يف  اأ�رصم  الذي  بال�س  جان 
الهيمنة  على  احتجاجا  ج�سده 
�سنة  ب��ل��ده  على  ال�سوفياتية 
يف  ب���راغ  رب��ي��ع  ع��ق��ب   1969
1968.و قد اأ�سفرت تلك "الثورة 
قيام  عقود  مدى  على  املخملية" 
بعد   )1989 ( الت�سيك  دول���ة 
التي  ت�سكو�سلوفاكيا،  انق�سام 
و  الت�سيك  من  تت�سكل  كانت 

. كيا فا �سلو
من  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  ع��ر���س��ت 
مراحل  تر�سد  التي   - ال�سور 
تاريخ  يف  م�سريية  اأح��داث��ا  و 

تون�س. يف   - الت�سيك 
ق/ث

الوثائقي  الفيلمني  اختيار  مت   
�سيء  كل  "�ساأحكي  الق�سريين 
الظلل"  ب��ني  "لعنة  و  لله" 
الثالثة  الطبعة  يف  للتناف�س 
ال�سينمائي  ي��رات��و  اإ مل��ه��رج��ان 
 21 بني  املرتقب  ن�سان  الإ حلقوق 
العا�سمة  يف  املقبل،  مار�س  و25 
اأعلنه  ح�سبما  طرابل�س،  الليبية 

. ن ملنظمو ا
املهرجان  هذا  خلل  �سيتناف�س  و 
فيلما  خم�سني  حوايل  جانب  اىل 
Je raco - "  ��سريا اآخر كل من
)�ساأحكي   "terai tout à dieu
حممد  للمخرج  لله(  �سيء  كل 
اخليايل  الفيلم  و  الله  عبد  بن 
الظلل"  ب��ني  "لعنة  الق�سري 
 )Curse within shadows (

غجاتي. عماد  للمخرج 
"لعنة  الق�سري  الفيلم  يتطرق  و 
بالعديد  فاز  الذي  الظلل"  بني 
ت��ظ��اه��رات  يف  اجل���وائ���ز  م���ن 
وعلى  اجل��زائ��ر  يف  �سينمائية 

التلعب  اىل  دقيقة   15 م��دار 
عن  ال����دويل،  ال��ع��ام  ب���ال���راأي 
التي  الإعلمية  الدعاية  طريق 
امل�ساكل  عن  النا�س  انتباه  تبعد 

            . حلقيقية ا
ال��ق�����س��ري  ال��ف��ي��ل��م  ي����روي  و 
لله"  ���س��يء  ك��ل  "�ساأحكي 
ق�سة  دق��ائ��ق   8 م����دار  ع��ل��ى 
يف  يتواجهان  واإره��اب��ي  جندي 
�سوى  تبقى  ول  الوغى  �ساحة 

واحدة. ر�سا�سة 

الأخ����رى  الف����لم  ب��ني  م��ن  و 
"اآم"  املناف�سة  يف  امل�����س��ارك��ة 
 15" و  العزيز  عبد  رمي  لل�سورية 
و  ن�سال  رامي  لل�سوري   "19 :
عدنان  للعراقي  الدافئ"  "الثلج 

. ر �سنا
ال��ذي  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  ي��ه��دف  و 
طرف  من   2017 �سنة  تاأ�س�س 
الثقافة  و  للإعلم  يراتو  اإ منظمة 
اىل  ليبيا  يف  نوعه  من  الأول  و 
ال�سينمائيني  ال�سباب  ت�سجيع 

بداعاتهم  اإ توجيه  و  ال�سباب 
بالدفاع  تتعلق  موا�سيع  نحو 
ترقية  و  الن�����س��ان  ح��ق��وق  ع��ن 

ليبيا. يف  الن�سان  حقوق  ثقافة 
ع��ل��ى  امل���ه���رج���ان  ي��ع��م��ل  و 
"كمنرب  ال�سينما  ا���س��ت��خ��دام 
حقوق  على  العتداءات  دان��ة  لإ
و  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  و  الن�����س��ان 
النت�سار  مثل  الظواهر  بع�س 

للأ�سلحة. ال�رصعي  غري 
ق/ث

معر�س لل�شور الفوتوغرافية ير�شد حمطات هامة من تاريخ جمهورية الت�شيك

فيلمان ق�شريان جزائريان يتناف�شان يف مهرجان اإيراتو ال�شينمائي يف ليبيا

ي��ت��ن��اول ر���س��ي��د ك��ه��ار يف   
حمند  "�سي  الأخ��رية  رواي��ت��ه 
البوهيميا  مع  حياتي  اأوحمند، 
امل�����س��ار  ذل���ك  وال�سعر"، 
القبائلي  لل�ساعر  ال�ستثنائي 
الدافق،  حما�سه  يزال  ل  الذي 
وامل��رن  وحم��ب��ة،  غ�سب  م��ن 
م���ام  اأ ج���دا  م��ده�����س  ب�سكل 
ثنايا  يف  م�ستمرا  ال�سدائد، 
مغادرته  بعد  قرن  عن  يزيد  ما 

العامل. لهذا 
حمند  "�سي  رواي����ة  ف��ب��ع��د 
عبثا  امل��و���س��ي��ق��ى  اأوحم���ن���د، 
�سدرت  ال��ت��ي  الرياح"  م��ن 
ر���س��ي��د  ي��ع��ود   ،2006 يف 
 2019 ع��ام  يف  جم��ددا  كهار 
حمند  "�سي  رواي���ت���ه  يف 
البوهيميا  مع  حياتي  اأوحمند، 
عن  ال�����س��ادرة  والق�سائد"، 
 ،)Tafat ( "تافات"  الن�رص  دار 
�سفحات   204 يف  للتطرق 
التي  امل�سطربة  احل��ي��اة  اإىل 
اأوحمند.  حمند  �سي  عا�سها 
ذائ���ع  "البيقوري  ذل����ك 
 ،1850 نحو  املولود  ال�سيت، 
مثقفا،  ك��ون��ه  رغ��م  وال���ذي 
وحتى  ب��ل  ت��دوي��ن،  رف�����س 
التي  الق�سائد  تكرار  اإع��ادة 

قبل". من  لقاها  اأ
مت�سك  ال��ذي  ال�ساعر  ك��ان  و 
القاعدة  ع��ن  اخل���روج  ب��ع��دم 
قد  ل��ن��ف�����س��ه  ق���ره���ا  اأ ال��ت��ي 
هذه  تدوين  ع��دم  على  اأ���رص 
�سمعها  "من  بقوله  الق�سائد 

. " فليكتبها
يف  ال����روائ����ي  ي���ح���اول  و 
ف�سل،  ع�رصين  م��ن  ق�سته 
بجمالية  ال��ق��ارئ  حت�سي�س 
الق�سائد  )وتعني  "الي�سافرا" 
لقاها  اأ ال��ت��ي  م��ازي��غ��ي��ة(  ب��الأ
بهيجان  و  اأوحم���ن���د،  حم��ن��د 
ترجمة  خ��لل  م��ن  م�ساعره، 
من  ق�سيدة  اأرب��ع��ني  ح��وايل 
الفرن�سية  اللغة  اإىل  ق�سائده 
التاريخي،  �سياقها  بتكييف 
لكيفية  خا�س  اهتمام  اإيلء  و 
ال�سعري  طابعها  على  احلفاظ 
ال�ساعر،  بقلم  و  احل�سا�س. 
خلل  م��ن  الكاتب  ي�سرجع 
البارزة  الأح���داث  و  الق�سة 
بني  احلميمية  ال��رواب��ط  تلك 
روابط  وهي  �سعبه،  و  ال�ساعر 
على  �ساهدا  الواحد  من  جعلت 
مواطن  وعلى  الآخ��ر  ماآ�سي 

اآماله. نذير  مثل  متاما  �سعفه، 
يروي  حياته،  لق�سة  ب�رصده  و 
التي  ال�سطرابات  ال�ساعر 
الن�سف  ب��ان  اإ طفولته  ه��زت 
التا�سع  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين 
الفرن�سي  الغزو  من  بدءاً  ع�رص، 
و  القبائل،  ملنطقة   1857 يف 
و  وال���ده  اغ��ت��ي��ال  غ��اي��ة  اإىل 
بتهدمي  مرورا  عائلته،  ت�ستيت 
التي  وامل��در���س��ة  م  الأ بلدته 

للدرا�سة. يرتادها  كان 
���س��ي امل��راك��م��ة  ف��ه��ذه امل��اآ
�سخ�سيته  حمالة  ل  �ستحدد 
الجتماعية  للقيم  كمعار�س 
ال��ذي  النظام  على  ومتمرد 

املنحل  ال��ع��امل  "هذا  خ��ل��ق��ه 
ال����ذي ي�����زداد ف��ي��ه اجل�����س��ع 
املغوار  يتجرع  بينما  ازدهارا، 
ا�سمئزاز  يثري  مما  النك�سات"، 

كبري. حد  اإىل  ال�ساعر 
و ك�سجرة اجتثت جذورها و مل 
ال�ساب  يدرك  �سيئا،  متلك  تعد 
اأن  حيا"،  "�ُسلخ  الذي  حمند، 
يناديه".  الهائم  ال�ساعر  "قدر 
يف  امللعون  ال�ساعر  ينغم�س  ذ  اإ
املتع  بني  ال�سطناعية  اجلنان 
"الآن  بقوله  ال�سمري:  نيب  وتاأ
ف�ساأقرف  تائها.  �رصت  قد  و 
ذل��ك.  اأتعمد  و  ب��ل  ال��ذن��وب 
انحرفت  طريقك  عرفت  فكلما 

واجتنبها". عنها 
من  ال��ق��ارئ  �سيكت�سف  و 
ذلك  اأوحمند  حمند  �سي  خلل 
احلب  و  الأجداد  لأر�س  احلنني 
املنفى  اأو  احلزن  و  ال�سداقة  و 
ك��ذل��ك ع���لوة ع��ل��ى ع��دي��د 
قارئ  �سي�سهد  كما  املوا�سيع. 
بالقول  امل�سبعة  "الي�سافرا" 
نفاذ  على  ال�سديد،  ث��ور  امل��اأ
ع�رصه  حيال  ال�ساعر  ب�سرية 
املعي�سية  عائلته  ظ��روف  و 
الب�رصي  الكائن  انحطاط  و 

م�ستوح�س. لنظام  اخلا�سع 
يقتات  ب����دي،  اأ ك��رّح��ال��ة  و 
م���ن ���س��غ��ار امل���ه���ن، ���س��د 
ٍرح��ال��ه  اأوحم��ن��د  حمند  �سي 
ق��دام  الأ على  �سريا  الطويلة 
اإىل  العا�سمة  اجل��زائ��ر  م��ن 
حتى  ال��ع��ا���س��م��ة،  ت��ون�����س 
 1906 ع��ام  يف  املنية  واف��ت��ه 
منطقة  م�ست�سفيات  ب��اأح��د 
منها.  ينحدر  التي  القبائل 
املغوار  ال�ساعر  حت��دى  قد  و 
العامل  هذا  يف  املمنوعات  كل 
و  يتح�رص  "بقلب  تركه  الذي 
اأ�سري  يقول،  نا،  اأ يتداعى.  وجه 

ن�سان". اإ يذكرين  لن  و  قدري 
�سي  "اي�سافارا"  �سكلت  وقد 
مو�سوعا  اأوحم���ن���د،  حم��ن��د 
�ساكلة  يف  املن�سورات  لعديد 
بوليفة  �سعيد  بن  عمر  من  كل 
فرعون  م��ول��ود  و   ،)1904 (
معمري  وم��ول��ود   ،)1960 (
ع��ديل  وي��ون�����س   ،)1969 (

وغريهم.  )2000 (
ق/ث

�شي حمند اأوحمند يروي مكابداته 
بقلم ر�شيد كهار
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الإ�سرائيلي الكيان  يف  ال�سعف  عنا�سر  العنكبوت"..  "بيت  يف  ثقوب 
تبدو الأدبيات ال�شيا�شية العربية اخلا�شة بـ"اإ�شرائيل" اأكرث مياًل للرتكيز على موؤ�شرات القوة يف هذا الكيان ال�شيا�شي ال�شاذ، وطبقًا لقاعدة "اأعرف عدوك" تبدو اأهمية معرفة الثقوب 
يف جدران هذا الكيان ال�شيا�شي، الذي جلب لهذه املنطقة اأعتى موجات عدم ال�شتقرار منذ قرابة القرن، اأمرًا �شروريًا، ون�شعى يف هذا املقال اإىل جمرد الإ�شارة لأهم هذه الثقوب لعلها 
تكون �شمن التفكري العربي يف و�شع خططه ال�شرتاتيجية ملواجهة خمططات "اإ�شرائيل" امل�شتقبلية. ومن املوؤكد اأن هذه الثقوب التي �شن�شتعر�شها تباعًا توؤثر على بع�شها البع�س، فبع�شها 

يو�شع الفتق الناجم عن هذه الثقوب، وبع�شه قد ي�شيقه طبقا لنمط التفاعل بني اجلانبني.
اأ.د. وليد عبد احلي بقلم: 

----------------------
ميكن ر�سد اأهم هذه الثقوب التي تردد 
ب�سكل  ال�سهيوين  الكيان  اأدبيات  يف 
ال�سراتيجية  الدرا�سات  اأو  خا�س 

التايل: النحو  على  العاملية 
ــق  ــم ــع ال فــــقــــدان  اأوًل: 

 : تيجي ا �شرت ل ا
امل�سافة  ال�سراتيجي  العمق  ميثل 
جهاتها  يف  الدولة  حدود  بني  الفا�سلة 
 Heartland الدولة  قلب  الأربع وبني 
واملن�ساآت  احل�����رصي��ة  امل��راك��ز  حيث 
كانت  فكلما  للدولة،  ال�سراتيجية 
الكر  على  قدرتها  كانت  اأطول  امل�سافة 
حالة  يف  بينما  اأكرب،  واملناورة  والفر 
ان�سحاب  اأي  يكون  العمق  هذا  فقدان 
اجلغرافيا  وت�سري  الدولة،  لقلب  مهددااً 
لي�س  "اإ�رصائيل"  اأن  اىل  الفل�سطينية 
وت��راوح  ا�سراتيجي،  عمق  لديها 
الأدنى(  )احلد  14 كم  اأبعاد حدودها بني 
ما  وه��و  الأق�سى(،  )احل��د  كم  و137 
�سبه  الأر����س  على  امل��ن��اورة  يجعل 
"اإ�رصائيل"  على  يفر�س  مما  منعدمة، 
حلروب  م�ستقبلاً  م�ستعدة  تبقى  اأن 
 . ع��ددي��ااً عليها  ٍق  متفوِّ خ�سٍم  �سد 
منظور  من  املعركة،  اأن  يعني  وه��ذا 
اأن  دائمااً  يجب  �سهيوين،  ا�سراتيجي 
اأي  واقتنا�س  اخل�سم  اأر�س  على  تدور 
ال�سراتيجي  العمق  لتو�سيع  فر�سة 
واجلولن  الغربية  ال�سفة  فاحتلل  له. 
ل�سحراء  للعودة  امل�رصي  اجلي�س  ومنع 
تو�سيع  ت�ستهدف  �سيا�سات  هي  �سيناء 
ناحية،  م��ن  ال���س��رات��ي��ج��ي  ال��ع��م��ق 
عليه  تنطوي  ما  كل  على  وال�سيطرة 
املختلفة  القوة  موارد  من  اجلغرافيا  هذه 

ثانية. ناحية  من 
الدميوجرايف:  اخللل  ثانيًا: 

امل�سكلت  ناحية  من  "اإ�رصائيل"  تبدي 
عدة  م��ن  ك��ب��ريااً  قلقااً  الدميوجرافية 
العرب  ن�سبة  ت��زاي��د  ب��رزه��ا:  اأ زواي��ا 
البعيد  املدى  على  يحولها  قد  ب�سكل 
وت�سري  القومية،  ثنائية  دول��ة  اإىل 
)تقارير  الإ�رصائيلية  الر�سمية  الرقام 
ال�سكاين  الإح�ساء  وهيئات  اجلي�س 
يف  العرب  عدد  اأن  اإىل  الإ�رصائيلي( 
عدد  يفوق  حاليااً  التاريخية  فل�سطني 
كما  ن�سمة،  األف   300 بحوايل  اليهود 
يثري  النقب  يف  البدو  ن�سبة  تزايد  اأن 
بقاء  اأن  يعني  وه��ذا  الأم��ن��ي،  قلقها 
ل�سالح  فل�سطني  يف  ال�سكانية  الزيادة 
اأم��ام  اخل��ي��ار  يجعل  الفل�سطينيني 
ثنائية  بدولة  القبول  اإما  "اإ�رصائيل" 
واملخطط  يتنافى  ما  )وه��و  القومية 

الدولة(،  يهودية  �سّيما  ل  ال�سهيوين 
ال�سبل،  ب�ستى  الفل�سطينيني  تهجري  اأو 
من  ال�����رصاع  دورة  �سيعيد  م��ا  وه��و 

جديد.
مواقف  حتول  من  القلق  ثالثًا: 
"اإ�شرائيل"  جتاه  الكربى  الدول 

املتحدة[ الوليات  خ�شو�شًا 
من  اجلزئي  الأمريكي  الن�سحاب  اأثار 
الأمن  جمل�س  رئي�س  وا�ستقالة  �سورية 
 ،John Bolton بولتون  القومي جون 
العراق  من  الن�سحاب  واحتمالت 
املنطقة،  جتاه  اللتزامات  تخفيف  اأو 
النفطي  ال�ستقلل  بعد  �سّيما  ل 
الأم��ري��ك��ي ع��ن ال�����رصق الأو���س��ط، 
ق��ل��ق��ااً اإ���رصائ��ي��ل��ي��ااً م��ن م��دى دمي��وم��ة 
جتاه  الأمد  طويل  الأمريكي  اللتزام 
باأن  ال�سعور  عن  ناهيك  "اإ�رصائيل". 
م�ساندة  عن  املتحدة  الوليات  تخلي 
قد  تركيا،  مع  مقاي�سات  يف  الأك��راد 
اأمريكية  توجهات  على  موؤ�رصااً  يكون 
اأو  البعيد  املدى  على  تظهر  قد  جديدة، 

ملتو�سط. ا
ت�سري  ما  ال�سابقة  الهواج�َس  وتدعم 
ل��ي��ه ا���س��ت��ط��لع��ات ال����راأي احل��زب��ي  اإ
تاأييد  اأن  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
اجلمهوري  احل��زب  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ني 
 %  13 بن�سبة  تراجع  ل�"اإ�رصائيل" 
الدميوقراطيني  بني  التاأييد  تراجع  بينما 
وت�سكل   .2019 �سنة  يف   %  6 بن�سبة 
 ،2001 منذ  الأعلى  الراجعات  هذه 
ال�سهيونية  الهواج�س  هذه  وتتعزز 
الأوروبية  املواقف  يف  التباين  ببع�س 
عن  ناهيك  الأمريكية،  باملواقف  قيا�سااً 
وال�سعي  ال��ه��ادئ،  ال�سيني  الزحف 
�رصق  حتالفات  على  للتكاء  الرو�سي 
ل�ساحلها  "اإ�رصائيل"  تراها  ل  اأو�سطية 

الكايف. بالقدر 
الهادئ  بالتحول  ال�شعور  رابعًا: 

الدويل العام  الراأي  يف 
ت�سري ا�ستطلعات الراأي العام الدويل، 
ن�سب  اأن  منها،  الغربية  وخ�سو�سااً 
خمتلف  يف  "اإ�رصائيل"  مع  التعاطف 
املتحدة  الوليات  فيها  مبا  العامل  دول 
فهي  بالراجع،  متوا�سلاً  اجتاهااً  تعرف 
�سمن   2010 �سنة  منذ  دائ��م��ااً  تقع 
كما  معها،  تعاطفااً  الأقل  اخلم�س  الدول 
با�ستمرار.  تراجع  التعاطف  ن�سب  اأن 
يف  م��واٍز  براجع  الجت��اه  هذا  ويتعزز 
الأمم  يف  ل�"اإ�رصائيل"  التاأييد  ن�سب 
املتخ�س�سة؛  وكالتها  واأغلب  املتحدة 
الت�سويت  نتائج  تك�سفه  م��ا  وه��و 
تعالج  التي  الدولية  ال��ق��رارات  على 
ب��ال�����رصاع  �سلة  ل��ه��ا  م��و���س��وع��ات 

ال�سهيوين. العربي 
يف  الفرعية  الثقافات  خام�شًا: 
واأ�شكناز،  عرب،  "اإ�شرائيل" 

و�شفاردمي…  و�شابرا، 
متدينني…اإلخ علمانيني 

ن�����س��ان  ت�����س��ري ���س��ج��لت ح��ق��وق الإ
ويهود  ال�سود  اليهود  اأن  اإىل  املختلفة 
مراتب  يف  يقعون  العربية  ال���دول 
كما  ال��دول��ة،  بريوقراطية  يف  اأدن��ى 
من  عن�رصية  ميدانية  ممار�سات  تتم 
جتاههم،  الغربي  اليهودي  املجتمع 
جتاه  العن�رصي  التمييز  عن  ناهيك 
يف  الغربيني  غ��ري  وال��ي��ه��ود  ال��ع��رب 
وم�ستويات  البطالة  ون�سب  الوظائف 
املختلط…اإلخ،  وال��ت��زاوج  ال��دخ��ل 
الظروف  يف  التمييز  على  والدليل 
اليهود  من  الأثيوبيني  اأن  هي  احلياتية 
لكنهم  ال�سكان،  م��ن   %  2 ميثلون 
�سجناء  ن�سبة  من   %  18 ي�سكلون 
الثقافات  كانت  واإذا  املدنية.  اجلرائم 
ال���س��ط��راب  م�سدر  ه��ي  الفرعية 
الأهلية،  احلروب  اأغلب  يف  ال�سيا�سي 
حول  الت�ساوؤل  لطرح  يدفع  ذلك  فاإن 
“الدولة”  فهذه  "اإ�رصائيل"،  حالة 
لل�ستغلل  قابل  خليط  من  تتاألف 

التالية: اجلوانب  يف  التاأمل  ويكفي 
املــجــتــمــع  يف  ــام  ــش ــ� ــق الن  .1

اللون: ح�شب  الإ�شرائيلي 
و�سل  "اأ�سود"  اأثيوبي  األف   140 هناك 
1991- الفرة  اإىل فل�سطني يف  اأغلبهم 
هجرتهم  منذ  هوؤلء  واجه  وقد   .1984
11 منهم  لقتل  اأدت  ممار�سات عن�رصية 
العقدين  خلل  اليهود  البي�س  يد  على 
التمييز  مظاهر  اأبرز  وتتمثل  املا�سيني. 

يف: �سدهم 
الذين  لرجالهم  الع���راف  يتم  ل   . اأ
ب�سفة  اليهودية  ال�رصيعة  يدر�سون 

احلاخام.
عن  عاطلون  �سبابهم  من   %  90 ب. 

اأميون. منهم   % و65  العمل 
تعادل  اأطفالهم  بني  النحراف  ن�سبة  ج. 
بني  الن��ح��راف  ن�سبة  اأ�سعاف  ثلثة 

البي�س. اليهود  اأطفال 
يرف�سون  الإ�رصائيليني  من   %  43 د. 
ل�ستطلعات  طبقااً  اأثيوبي  من  الزواج 

اإ�رصائيلية. راأي 
ال�سود  الأثيوبيني  حزب  يتمكن  مل  ه. 
احل�سم  ن�سبة  بلوغ  من  اإحاد"  "اأتيد 

الكني�ست. يف  للدخول 
اليهودية  املدار�س  بع�س  تزال  ما  و. 
"ال�سود". اليهود  الطلب  قبول  ترف�س 
الإ�رصائيلية  ال��دم  بنوك  امتناع  ز. 
اليهود  من  ال��دم  تربعات  قبول  من 

الظاهرة  هذه  ا�ستمرت  وقد  "ال�سود"، 
.2006 1996 وتكررت �سنة  منذ �سنة 
ما  تف�رص  ال��ت��ي  ه��ي  الأو���س��اع  ه��ذه 
الإ�رصائيلية  هاآرت�س  �سحيفة  نقلته 
هو  "اأ�سود"  ي��ه��ودي  متظاهر  ع��ن 
ال�ساب  اأق��ارب  من  )وهو  اآ�ساتو  اآتي 
قتل  الذي  تيكاح  �سولومون  "الأ�سود" 
ال�سعب  "من  قال  حني   ،)2019 �سنة 
يف  بالأمان  وت�سعر  اأ�سودااً  تكون  اأن 

اإ�رصائيل…".
لليهود: القومية  2.اخللفيات 

ي�سكل اليهود الرو�س 20 % من �سكان 
معظمهم  و���س��ل  وق��د  "اإ�رصائيل"، 
يف  ال�سوفييتي  الحت��اد  انهيار  بعد 
وتزايدت  الع�رصين،  القرن  ت�سعينيات 
 2018 حتى  الفرة  تلك  منذ  ن�سبتهم 
ن�سبة  تراجع  مقابل   ،%  5 بحوايل 
املتحدة  الوليات  من  املهاجرين  اليهود 
 .2018 اإىل   1990 من   %  10 مبعدل 
 % 35 وت�سري اإحدى الدرا�سات اإىل اأن 
الحتاد  من  ل�"اإ�رصائيل"  املهاجرين  من 

اليهود. غري  من  هم  ال�سوفييتي 
عدم  م��ن  "اإ�رصائيل"  تعاين  كذلك 
املعاك�سة  الهجرة  ظاهرة  ا�ستقرار 
فاقت  والتي  "اإ�رصائيل"(  من  )اخلروج 
القادمني  ع��دد  ال�سنوات  بع�س  يف 

. ليها اإ
"اإ�رصائيل"  يف  اليهود  ق�سمنا  ول��و 
من   68% �سنجد  خللفياتهم  طبقااً 
فل�سطني  يف  ول��دوا  )الذين  ال�سابرا 
و22%  خارجها(،  من  اأ�سولهم  ولكن 
واأمريكا، و%10 من  اأوروبا  جاءوا من 
املغرب،  من  واأغلبهم  واإفريقيا  اآ�سيا 
املجموعة  املغاربة  اليهود  ي�سكل  حيث 

العدد. حيث  من  الرو�س  بعد  الثانية 
من  املــوقــف  يف  النــقــ�ــشــام   .3

الدين:
ت�����س��ري ال����درا�����س����ات امل��ي��دان��ي��ة 
يف  املعتمدة  ال���راأي  وا�ستطلعات 
يف  اليهود  اأن  اإىل  العلمية  ال��دوائ��ر 
من  موقفهم  يف  منق�سمون  “اإ�رصائيل” 

التايل: النحو  على  الدين 
:)%( الن�شبة 

الدين  بف�سل  )يطالبون  علمانيون   57
اأو  تدينه  عن  النظر  بغ�س  الدولة  عن 

عدمه( 
متدينون  30

ملحدون   8
اأدريون  5 ل 

م�سكلة  امل�ساألة  ه��ذه  على  ويرتب 
املجتمع  يف  والآخ��ر  احل��ني  بني  تظهر 
حول  التوتر  وخ�سو�سااً  الإ�رصائيلي، 
امل��وق��ف م��ن ال��ي��ه��ود الأرث��وذوك�����س 

اإعفائهم  ب�سبب  اليهود(،  من   8% (
الإجبارية.  الع�سكرية  اخلدمة  اأداء  من 
ن�سبة  يف  ال��وا���س��ح  التنامي  وميثل 
قلق  م��و���س��وع  احل��ري��دمي  امل��ت��دي��ن��ني 
حيث  م��ن  الإ���رصائ��ي��ل��ي��ة،  ل��ل��ق��ي��ادات 
ال�رصائح  وبني  بينهم  الحتكاك  احتمال 
ال��ي��ه��ودي،  املجتمع  يف  العلمانية 
هي  ت��زال  م��ا  الأخ���رية  اأن  خ�سو�سااً 

الأكرب.
بني  القيادية  املراكز  4.توزيع 

: لنخب ا
من  اجلانب  هذا  على  ندلل  اأن  وميكن 
فمنذ  ال��وزراء،  رئي�س  من�سب  خلل 
 17 احلكومة  رئا�سة  توىل   1948 �سنة 
مرة(،  من  لأكرث  تولها  )بع�سهم  فردااً 
من  و9  الغربيني،  اليهود  من   8 منهم 
اأي  بينهم  من  لي�س  بينما  ال�سابرا، 

ال�رصقيني. اليهود  من  وزراء  رئي�س 
فل�شطينيي  جتاه  5.العن�شرية 

:1948
يف  ال�سكن  اليهود  من   %  75 يرف�س 
يطالب  كما  العرب،  من  اأحد  فيها  بناية 
يف  العرب  بتجريد  اليهود  من   %  40
كافة  من   1948 �سنة  املحتلة  فل�سطني 
والقت�سادية  الجتماعية  حقوقهم 

. �سية ل�سيا ا و
يف  ــحــولت  ــت ال 6ً.انعكا�شات 
ال�شرق  يف  الإقليمية  ــقــوى  ال
الإ�شرائيلي الأمن  على  الأو�شط 

العربية  ال��دول  ا�ستقرار  لعدم  نظرااً 
حتدث  اأن  من  قلقة  "اإ�رصائيل"  ف��اإن 
تقود  حمورية  عربية  دول  يف  تغريات 
تغري  فاأي  جديد،  من  ال�رصاع  لعودة 
القومية  اأو  الإ�سلمية  التيارات  باجتاه 
للم�رصوع  امل��ع��ادي��ة  الي�سارية  اأو 
خطرااً  طياته  يف  يحمل  قد  ال�سهيوين، 
الأوىل؛  لوتريته  ال�رصاع  بعودة  كبريااً 
ل �سّيما اأن اخلربة التاريخية يف املنطقة 
الغربي  وال�ستعمار  ال�سليبيني  منذ 
القوى  ط��رد  اأن  اإىل  ت�سري  وغريهما 
ثابت  �سبه  اأمر  املنطقة  من  الأجنبية 
كما  للمنطقة.  التاريخي  الجت��اه  يف 
التحولت  بع�س  اأن  "اإ�رصائيل"  ترى 
من  اإقليمية  دولة  حتول  قد  الإقليمية 
ي��ران  اإ ح��ال  هو  كما  حت��ٍد  اإىل  فر�سة 
كما   .1979 �سنة  ثورتها  وبعد  قبل 
لبنان  من  التحرير  منظمة  اإخ��راج  اأن 
اأكرب،  بخطورة  الله  حزب  ظهور  اأفرز 
بهدف  غ��زة  من  الن�سحاب  اأن  كما 
حتول  ال�سكاين  العبء  من  التخل�س 

. اأمني…  لعبء 
.يتبع.. .

اجلزء الأول
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 �س و ج.. ما العالقة بني التهاب الأذن 
والدوخة؟  الو�شطى 

 ما هي املخاطر ال�شحية 
لكونك �شخ�شا "اأ�شول"؟ 

بعد النتهاء من اإجازة      
ن�سف العام والعودة 

للمدار�س حتتار الأمهات 
فى تنظيم النوم وتن�سيط 

الذاكرة عند اأطفالهن 
من جديد ل�ستقبال 
الدرا�سة واملذاكرة، 

فين�سح دائما الأمهات 
بت�سجيع الطفل على 

النوم مبكرا، 
وجتنب ال�سهر 

والإفراط 
فى م�ساهدة 

التليفزيون 
ليل، 

وح�سب ما 
ذكره 

موقع 

flintobox  فاإن هناك اأكلت ت�ساعد 
على الطفل تن�سيط الذاكرة والركيز 

وهى:
1: ين�سح بت�سجيع الأطفال على تناول 
زبدة الفول ال�سودانى، حيث اإنها حتتوى 

على ن�سبة عالية من الفيتامينات 
والعنا�رص الغذائية التى تعمل على 

تن�سيط الذاكرة والركيز.
2: �سمك ال�سمون، من اأ�سهر اأنواع 

الأ�سماك، حيث اإنها حتتوى على ن�سبة 
عالية من الفيتامينات والعنا�رص لغذائية 

التى تعمل على تعزيز �سحة اجل�سم 
واجلهاز الع�سبى، فين�سح بت�سجيع 

الأطفال على تناول �سمك ال�سلمون فى 
الوجبات الغذائية.

3: اللحم البقرى، يحتوى على ن�سبة 
عالية من الفيتامينات التى تعمل على 

حت�سني املهارات العقلية والأوميجا 3.

4: البي�س، يحتوى البي�س على ن�سبة 
عالية من الربوتني ومادة الكولني وهى 

من املواد التى تعمل على تقوية الذاكرة 
وتعزيز �سحة اجلهاز الع�سبى.

5: �سجعى طفلك على تناول احلليب 
يوميا، حيث اإنه يحتوى على كمية كبرية 

من الفيتامينات التى ت�ساعد على منو 
الطفل وتعزيز �سحة اجلهاز الع�سبى 

عنده.
6: الفراولة، تعترب من اأبرز اأنواع الفواكه 

التى يف�سلها الأطفال نظرا ملذاقها 
الطيب وفوائدها املذهلة، حيث اإنها حتتوى 

على بع�س اخل�سائ�س التى تعمل على 
تن�سيط الذاكرة.

7: ين�سح بت�سجيع الطفل على تناول 
الطماطم نظرا لحتوائها على كمية 

كبرية من الفيتامينات والعنا�رص الغذائية 
املهمة ل�سحة اجل�سم واجلهاز الع�سبى.

 الكتابة باليد الي�رصى تعني 
اأنك �سخ�س اأ�سول، وهذا 

الأمر يعد غري مريح يف بع�س 
الأحيان لكن خطري، فهل  تعلم 

اأن هناك العديد من املخاطر 
ال�سحية اخلفية التي يواجهها 

ال�سخ�س الأي�رص، وقدم 
التقرير املن�سور عرب موقع 

"thehealthy" بع املخاطر 
ال�سحية التي يتعر�س لها 

هوؤلء الأ�سخا�س.
اأو�سح التقرير اأن كونك 

�سخ�س اأ�سول فهذا يعني اأنك 
معر�س للإ�سابة بالعديد من 
الأمرا�س، واملخاوف ال�سحية 
املروعة بدايتها من القلق اإىل 
�رصطان الثدي، فقد اأظهرت 

الدرا�سات اأن الأفراد الذين يتم 
ا�ستخدامهم للي�سار هم اأكرث 

عر�سة خلطر الإ�سابة ببع�س 
احلالت املزمنة وحتى املوت 

املبكر.
اأظهرت الدرا�سات اأن 

الأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون 
اليد الي�رصى يتاأقلمون 

ب�سهولة مع عامل م�سمم 
للأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون 

اليد اليمنى، ووجدت درا�سة 
يف جملة نيواإجنلند الطبية اأن 
الأ�سخا�س الذين يعانون من 
اليد الي�رصى هم اأكرث عر�سة 

للموت يف حادث �سيارة اأكرث 
من خم�سة اأ�سعاف.

كذلك اأنت يف خطر الإ�سابة 
بال�سطرابات الذهنية، فقد 

تعني الكتابة باليد الي�رصى 
اأنك اأكرث عر�سة خلطر 

بع�س ال�سطرابات النف�سية 
اخلطرية، وهناك  درا�سة اأجريت 

عام 2013 من جامعة ييل 
يف مدى �سلمة املر�سى يف 
م�ست�سفى ال�سحة العقلية، 

ووجد الباحثون اأن 40 يف املائة 
من مر�سى الف�سام اأبلغوا 

عن الكتابة باأيديهم الي�رصى 
، مقابل 10 يف املائة فقط 

من ال�سكان،  كونك �سخ�س 
ا بُع�رص  اأ�سول فهذا يرتبط اأي�ساً

القراءة ونق�س النتباه وفرط 
الن�ساط.

اأكد التقرير املن�سور اأنه 
يجب اأن نتحلى بالختبارات 

ال�سهرية الذاتية لل�رصطان، 
ولكن هذا مهم ب�سكل خا�س 
اإذا كنت اأ�سول، ففي درا�سة 
ن�رصت يف املجلة الربيطانية 
لل�رصطان ، وجد الباحثون اأن 
اليد الي�رصى معر�سة ب�سكل 
اأكرب خلطر الإ�سابة ب�رصطان 

الثدي ، خا�سة بعد انقطاع 
الطمث ، اأكرث من اليد اليمنى.

ك�سفت درا�سة من الكلية 
الأمريكية لأطباء ال�سدر 

اأن اليد الي�رصى اأكرث 
عر�سة للإ�سابة با�سطراب 

حركة الأطراف، و يتميز 
هذا ال�سطراب بالرجوع 

اللاإرادي للذراعني وال�ساقني 
اأثناء النوم، وهذا يزيد فر�س 

اإ�سابتك بالأرق.

 يتعر�س ن�سبة كبرية من 
الأ�سخا�س لل�سعور بالدوخة 

ال�سديدة، وعدم التزان، وعند 
الك�سف عن املري�س ي�سخ�س 
الطبيب اأنه يعاين من التهاب 
يف الأذن الو�سطي، وللتعرف 

على الأعرا�س والأ�سباب عليك 
قراءة الأ�سطر القادمة، وذلك 

."webmed" وفقا ملوقع
ما هو التهاب الأذن الو�سطى؟

 الأذن تتكون من داخلية 
وو�سطي وداخلية، وميكن لأي 

جزء منهم التعر�س للإ�سابة 
بالتهاب، ولكن عند تعر�س 

الأذن الو�سطي للتهاب ي�سعر 
املري�س بعدم التزان وعدم 

القدرة علي ممار�سة احلياة 
بطريقة طبيعية، والدوخة 

ال�سديدة.
فالأذن الو�سطي تقع خلف طبلة 
الأذن وحتتوي علي عظام الأذن 

الهتزازية.
ما هي اأعرا�س التهاب الأذن 

الو�سطى؟
 هناك العديد من الأعرا�س التي 
يتعر�س لل�سعور بها ال�سخ�س 

امل�ساب بالتهاب الأذن 
الو�سطى ومنها:

-اأمل �سديد يف الأذن خا�سة عند 
ال�ستلقاء على الظهر.

ال�سخ�س  -يتعر�س 
امل�ساب بالتهاب 

الأذن الو�سطى 
اإىل فقدان 

التوازن.
-�سعوبة يف 

ال�سمع بطريقة 
ملحوظة.

-كما 

يتعر�س ال�سخ�س امل�ساب 
بالتهاب الأذن الو�سطي اإىل 

نزول بع�س ال�سوائل منها.
-ارتفاع حرارة اجل�سم نتيجة 
لللتهاب الذي تتعر�س له 

الذن.
-يتعر�س الأ�سخا�س امل�سابة 

بالتهاب الأذن الو�سطى 
للدوخة.

-يف الكثري من الأحيان يتعر�س 
ال�سخ�س للإغماء، نتيجة 

للدوخة واأي�سا لفقدان التوازن.
ما هي اأ�سباب التهاب الأذن 

الو�سطى؟
 هناك العديد من الأ�سباب 

املوؤدية للإ�سابة بالتهاب الأذن 
الو�سطي، ومنها:

-عند الإ�سابة بنزلت الربد 
ال�سديدة يزداد فر�س الإ�سابة 

بالتهاب الأذن الو�سطي.
-الإ�سهال الغري مربر يكون 

من اأبرز اأ�سباب التهاب الذن 
الو�سطي.

-قد تكون علمة علي الإ�سابة 
بالأورام ال�رصطانية املختلفة.

ما هو علج  التهاب الأذن 
الو�سطى؟

 يف البداية يقوم الطبيب بعد 
التاأكد من الإ�سابة بالتهاب 

الأذن الو�سطي، باإعطاء املري�س  
م�سادات حيوي للتخل�س من 

هذا اللتهاب،  مع اأخذ اأدوية 
لتقليل ال�سعور بالغثيان والقي 

والدوخة وعدم التزان.

 اأكالت لتن�شيط الذاكرة عند طفلك قبل 
دخول املدار�س  مجتمــــع

ن�شيحة ذهبية لت�شجيع الطفل 
على القراءة

    ميكن لالأم اأن ترتك طفله� يذاكر 
ويوؤدي واجب�ته املدر�ضية 

مبفرده على اأن تكون هي اأو 
اأبيه على مقربة منه 
يف ح�لة احت�ج اإىل 

امل�ض�عدة .
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية ال��وادي- ال�ج�زائر

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 الوك�لة الوطنية للن�ضر والإ�ضه�ر

اله�تف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                ف�ك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقل��ة
SIO وهران
ال�توزي�ع : 

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  اإلع��الم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  واالل��ت��زام  ال��وط��ن،  حرية  من  اإلع��الم 

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 
ستح�اط  اجلريدة  تصل  ال��يت  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  ال��دويل،  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. 

ميث�ق �ضرفن� الإعالمي

كلمة ال�ضر
1يرى صديقه وعدوه بعني واحدة o من أشهر العيب الكرة 

االجنليز
2عقل o فاكهة مفضلة عند قدماء االرومان

3حيمل الرسائل o وكالة فضاء
4رقصة بدوية يف جنوب فلسطني تشبه الدبكة

5تعب وسعى o وجبة ما قبل الصوم o ياسني
6قاهلا أرمخيدس عندما توصل لقانون اإلزاحة o حالة 

انسانية قاتلها اهلل
7العدد عشرة فما فوق o حرامي o موسيقى )معكوسة(

8حرف عطف للترتيب والتراخي o أضف وأكثر o مصباح
9من أمساء السيف ومن يفصل بني احلق والباطل o ثلثا أنف

10سيدة الشاشة العربية

أفق������������������ي

1أول من بدع مبدأ الطاولة 
املستديرة

2قطع من مكان إىل آخر o عملة 
عربية

3قاتل o نصف حويط
 o )4موسيقى أمريكية )مبعثرة

َقفل o من البترول
5هزم الصليبيني يف حطني

 o 6للتأكيد واملخالفة يف الرأي
للتمين o صحيح

 o 7نبالغ يف االنفاق أو التصرف
سالم

8أهال )مبعثرة( o تابع األرض
9كوميدي مصري

10أماكن الدراسة o تعلق لإلنارة

عم��������������ودي 

همية الكلم�ت ال�ضرّ
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5
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يف الأكل 

ا�ضتعم�ل املكواة 

ك�ضل 

للنفي

ف�رق احلي�ة 

�ضـبـر

ي�ضتغل)م(

لن�ضيب 

حيوان 

اأترك 

جف 

ميدان 

وحدة م�ض�فة 

بوا�ضطته 

�ضنم ج�هلي 
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التعريف:من اأجراء ال�ضنة وردت يف القراآن 
الكرمي معرفة وغر معرفة 356 مرة 
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  يف ذكرى �ض�قية �ضيدي يو�ضف،
  يعت� النتق�د املوجه لل�ضي��ضة اخل�رجية اجلزائرية 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأودعه�  التي  الوديعة  حول 
التون�ضي  الرئي�ص  املجيد تبون لدى تون�ص، بعد زي�رة 
قي�ص �ضعيد، نوع� من اللغط ولكل فريق راأيه الذي قد 
ل ي�ضمن ول يغني من جوع، �ضواء ك�نت وديعة اأو هبة 
اأو قر�ض�، ف�إن هذا يعدرّ عمال دبلوم��ضي�  بحت�، بل يزيد 
من حنكة الدبلوم��ضية اجلزائرية مع ال�ضقيقة تون�ص، 
مليون   150 ب  يقدر  اإيــداعــه  مت  الــذي  املبلغ  كــ�ن  اإذا 
وبع�ص  الأوربي  الحت�د  مثل  عديدة  دول  ف�إن  دولر، 
ب�أ�ضع�ف  لتون�ص  م�لية  م�ض�عدات  قدمت  اخلليج  دول 

هذا املبلغ وم� زالت لأ�ضب�ب اإن�ض�نية وجيو �ضي��ضية.
على  نق�ضت  البلدين  بني  الأخوية  العالق�ت  �ضفحة   
على  دليل  وخر  ال�ضهداء،  بدم�ء  الت�ريخ  جدارية 
الث�من  يف  ب�لأم�ص  علين�  ت  مررّ التي  الذكرى  هذه  ذلك 
امتزجت  حيث  يو�ضف،  �ضيدي  �ض�قية  ذكرى  فيفري، 
�ض�قية  ق�ضف  بعد  ب�لتون�ضيني  اجلــزائــريــني  دمــ�ء 
يف  احلق  بحجة  اأ�ضبوعي،  �ضوق  يوم  يف  يو�ضف  �ضيدي 
مالحقة الثوار اجلزائريني – الفالقة - على حد تعبر 
من  العديد  �ضحيته�  ذهب  التي  املج�زر  تلك  امل�ضتعمر، 

الأبري�ء يف خرق �ض�رخ للقوانني الدولية.
 اإ�ض�فة اإىل اأن ال�ضقيقة تون�ص ك�نت الق�عدة اخللفية 
ملج�أ  ك�نت  من�زع  دون  املب�ركة  التحريرية  للثورة 
جي�ص  خالي�  به�  وت�أ�ض�ضت  واملج�هدين،  اجلزائريني 
الثوار  من  العديد  اإن  بل  التحرير.  وجبهة  التحرير 
بعد  اجلزائرية  التحريرية  للثورة  ان�ضموا  التون�ضيني 
1956، كم� ت�ضر العديد من  ا�ضتقالل بالدهم يف الع�م 

الدرا�ض�ت والأطروح�ت واملوؤلف�ت اإىل ذلك.
وب�لنظر اإىل التهديدات الأمنية التي حتيط ب�لبلدين 
القوى  وتدخل  ليبي�،  يف  ال�ضراع  حدة  ت�ض�عد  نتيجة 
التع�ون امل�ضرتك بني  امليلي�ضي�ت، ف�إن  الدولية وبع�ص 
البلدين �ضيخفف من عبء ووط�أة حم�ية احلدود على 
على  يرابط  الذي  ال�ضعبي،  الوطني  واجلي�ص  اجلزائر 
انتق�ل  من  يحدرّ  مم�  ليبي�،  ــ�رة  اجل مع  ــدود  احل طــول 
من  احلد  وكذا  للجزائر،  الإره�بية  امل�ضلحة  اجلم�ع�ت 
ظ�هرة التهريب والهجرة ال�ضرية. حيث ت�ضر جمموع 
املوؤ�ضرات املتوفرة اإىل تن�مي املخ�طر والتهديدات على 
يعد  الأمني  التع�ون  تكثيف  فــ�إن  ثم  ومــن  البلدين، 
�ضرورة واحلديث بهذه اللغط مع الأخوة التون�ضيني ل 
ف�ئدة منه ول يع�رّ عن الراأي الع�م اجلزائري يف �ضيء.

  يف املق�بل ف�إنرّ موؤ�ضرات العالق�ت القت�ض�دية والتب�دل 
 840 حوايل  اإىل  و�ضلت  حيث  تطورا  �ضهدت  التج�ري، 
مم�  البلدين،  بني  م�ضتمر  تطور  يف  وهي  دولر،  مليون 
من�طق  اإن�ض�ء  واإمك�نية  اأك�  اقت�ض�دي   ف�ض�ءرّ  يتيح 
حرة. وب�لت�يل ف�إنرّ عدم الوقوف مع تون�ص يف �ضرائه� 

و�ضرائه� قد يعدرّ خديعة.

بقلم: بيزيد يو�شف

 الوديعة .. ل اخلديعة.

ال�شعري  ل�شترياد  العودة  اإىل  احلكومة  "القحط" يدفع 
مع ت�أثر املن�طق ال�ضهبية بنق�ص الإمط�ر منذ خريف 2019

لــــوؤي .ي
----------------------

اجلزائر  فعلته  م�  اأن  الهيئة،  واأ�ض�رت 
اإيج�بي، يف ظل تب�طئ اقت�ض�دي ع�ملي 

كبر، مرتبط بفرو�ص كورون�.
فقد  احلــبــوب،  لأ�ــضــعــ�ر  ب�لن�ضبة  اأمــ� 
بعد  الأخــرة،  الأيــ�م  يف  قلياًل  تراجع 
الأ�ــضــبــوع  بــدايــة  امللحوظة  الــزيــ�دة 

امل��ضي.
اإعالن  قبيل  اجلديدة  املعطي�ت  وت�أتي 
من  للحبوب  املهني  اجلزائري  الديوان 
اللني  القمح  من  البالد  واردات  تقلي�ص 
اإىل  اللجوء  وعــدم  ب�مل�ئة   18 بن�ضبة 
ا�ضتراد القمح ال�ضلب وال�ضعر املوجه 
 2018 مو�ضم  خــالل  املوا�ضي  لتغذية 

.2019/
له  بي�ن  يف  الديوان  به  اأفــ�د  ح�ضبم�  و 
املوجهة  ال�ضعر  مبــ�دة  يتعلق  فيم� 
�ضمح  فقد  املــوا�ــضــي،  لتغذية  خ��ضة 
طرف  مــن  جتميعه  مت  ــذي  ال الإنــتــ�ج 
للحبوب  املهني  ــري  ــزائ اجل ــوان  ــدي ال
بتلبية   2019/  2018 مو�ضم  خــالل 
احل�ض�د  مو�ضم  غ�ية  اإىل  احل�جي�ت 
هذه  ا�ضتراد  اإىل  اللجوء  دون  املقبل 

امل�دة.
ب�أية  الديوان  يقم  "مل  البي�ن  وح�ضب 
�ضهر  منذ  لل�ضعر  ا�ــضــتــراد  عملية 
اأن  اإل  الــيــوم،  حــتــى   2019 ــر  ــ�اي ف
امل�دة  لهذه  جديدة  احتي�ج�ت  ظهور 
ملخزونه  اللجوء  اىل  ب�لديوان  دفعت 
نحو  والتوجه  لتلبيته�  ال�ضرتاتيجي 
عملي�ت ا�ضتراد مرتقبة خالل ال�ضنة 
اجل�رية )2020(، لت�أمني مرحلة م� بني 
قبل  ت�أتي  التي  الفرتة  وهي  املوا�ضم، 

مو�ضم احل�ض�د".

ال�ضعر  امل�ضدر، تعد م�دة  وح�ضب ذات 
يعتمد  الــذي  للم��ضية  غذائي�  مكمال 
يف  خ��ضة  املــراعــي،  ع�ضب  على  عــ�دة 
من  تــ�أثــرت  والــتــي  ال�ضهبية  املن�طق 
اأين   ،2019 خريف  منذ  الإمط�ر  نق�ص 
اإجــراءات  العمومية  ال�ضلط�ت  اتخذت 
لت�أطر وحت�ضني ا�ضتغالل وت�ضير هذه 
املهنيني،  مب�ض�ركة  الرعوية  املن�طق 
ا�ضتغالل  نــظــ�م  اإىل  الــو�ــضــول  ق�ضد 

م�ضتدام له� وتف�دي تدهوره�.
التكفل  الإطـــــــ�ر،  هــــذا  يف  مت  ــ�  ــم ك
ل�ضعبة  جــديــدة  اأخـــرى  ب�حتي�ج�ت 

نظرا  تطويره�  بهدف  وامل�عز  ــل  الإب
الن�ض�ط  هذا  يكت�ضيه�  التي  لالأهمية 
الفالحي ب�لن�ضبة للولي�ت احلدودية 
نــقــ�ط  فــتــح  ــب  ــ�ن ج اإىل  ــوب،  ــن ــ�جل ب
ال�ضعر  ــ�دة  م وبيع  لتوزيع  جــديــدة 
ــدوف  ــن ــة يف عـــني �ــضــ�لــح وت ــم ــدع امل
وهذا  خمت�ر،  ب�جي  وبــرج  وتيميمون 

لت�ضهيل تو�ضيله� للمربني.
بــ�أن  ــون  ــي اأوروب ــ�ر  جت اأفـــ�د  املق�بل  يف 
من�ق�ضة  طرح  للحبوب  املهني  الديوان 
من  للتوريد  طحني  قمح  ل�ضراء  دولية 

من��ضئ خي�رية.

قدره�  اإ�ضمية  كمية  املن�ق�ضة  وطلبت 
ت�ضرتي  اجلــزائــر  لكن  طــن،  ــف  األ  50
من  بكثر  ــرث  اأك من�ق�ض�ته�  يف  ــ�دة  ع

القيمة الإ�ضمية املطلوبة.
واملوعد النه�ئي للمن�ق�ضة هو يوم غد 
�ض�رية  العرو�ص  تظل  اأن  على  الثنني 

حتى الثالث�ء.
املبذولة  املجهودات  اأن  الديوان  واأو�ضح 
والتنمية  الفالحة  قط�ع  طــرف  مــن 
الريفية يف �ضعبة احلبوب خالل مو�ضم 
2018 /2019 ، �ضمحت بتقلي�ص واردات 
لإنــتــ�ج  خ��ضة  املــوجــه  الــلــني  القمح 
ب�ملئة،   18 بن�ضبة  )الفرينة(  الطحني 
من حيث الكمي�ت امل�ضتوردة وب 16.33 
�ضنة  ــالل  خ القيمة  حيث  مــن  ب�ملئة 

.  2018 بع�م  مق�رنة   2019
العمومية  ال�ضلط�ت  و�ضعت  وب�ملوازاة، 
الإنت�ج  رفع  اإىل  تهدف  ا�ضرتاتيجية 
على  ترتكز  اللني،  القمح  من  الوطني 
ا�ضتغالل الإمك�ني�ت والقدرات املتوفرة 
العلي�،  واله�ض�ب  اجلــنــوب  يف  خ��ضة 

بح�ضب نف�ص امل�ضدر.
نظ�م  و�ضع  مت  ــك،  ذل اإىل  ب�لإ�ض�فة 
وطني ملك�فحة تبذير م�دة القمح اللني 
ميزان  على  عبئ�  ت�ضكل  تــزال  ل  التي 
تفوق  خ�ض�ئر  د  يتكبرّ الذي  املدفوع�ت، 
350 مليون دولر �ضنوي� جراء الإ�ضراف 

يف ا�ضتهالكه�، بح�ضب نف�ص امل�ضدر.
ذات  ــ�د  اأف ال�ضلب،  القمح  وبخ�ضو�ص 
امل�ضدر، اأن الديوان "مل يلج�أ اىل ال�ضوق 
ال�ضلب  الــقــمــح  ل�ــضــتــراد  الــدولــيــة 
يقوم  بحيث   ،"  2019 ابريل  �ضهر  منذ 
من  مب��ضرة  التحويل  وحدات  بتموين 
مو�ضم  غ�ية  اىل  وهذا  الوطني  الإنت�ج 

احل�ض�د لع�م 2020 .

اأكدت اأم�س الهيئة املتخ�ش�شة باإدارة املخاطر لالأ�شواق الدولية للمواد اخلام الزراعية الرئي�شية، ا�شترياد اجلزائر، 
الأ�شبوع املا�شي حوايل 150 األف طن من ال�شعري.
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للمرة الثانية يف اأقل من �شهر 

اجلزائريون يوؤدون �شالة 
ال�شت�شقاء

ب�شبب انعدام الكهرباء الفالحية 

فالحو منطقة تامديت 
مب�شعد يحتجون 

�شبط 2805 قارورات خمر بب�شكرة

�شكان البريين يرف�شون اجراء قرعة احلج ويطالبون بزيادة احل�شة 

الوزير املنتدب املكلف بالبيئة ال�شحراوية يف زيارة لولية اأدرار

لناحية اجلنوب ال�شرقي ..

 اأمن الأغواط  يحت�شن البطولة اجلهوية لريا�شة ال�شطرجن 

اليوم  الوطن  م�ض�جد  ك�فة  ع�  اجلزائريون  اأدى 
�ضهر،  من  اأقــل  يف  الث�نية  للمرة  ال�ضت�ضق�ء  �ضالة 

ب�ضبب �ضح الأمط�ر وت�أخره� يف اجلزائر هذه ال�ضنة.
امل��ضي  ج�نفي   11 يــوم  اأدوا  قد  اجلزائريون  وكــ�ن 
�ضالة ال�ضت�ضق�ء بعدم� دعت وزارة ال�ضوؤون الدينية 
والأوق�ف الأئمة وك�فة املواطنني لإق�مته� ع� ك�فة 
الدينية   ال�ضوؤون  وزارة  اأحلت  حيث  الوطن،  م�ض�جد 
وال�ضي�م  وال�ضتغف�ر  التوبة  اإىل  الن��ص،  دعوة  على 
الفقراء  على  والت�ضدق  ال�ضت�ضق�ء  �ــضــالة  قبل 

وامل�ض�كني.
ق/و

احتج العديد من الفالحني مبنطقة ت�مديت مب�ضعد  
الكهرب�ء  ــدام  ــع ان خلفية   على  وذلـــك  اجللفة  يف 
الفالحني  به  ط�لب  الــذي  املطلب  ،وهــو  الفالحية  
ح�ضب  املخت�ضة  ال�ضلط�ت   مت�طل  اأن  اإل  �ضنوات   منذ 

الفالحني  ح�ل دون حتقيقه على ار�ص الواقع .
ــ�ذ  ــق ــل  واإن ــ�ج ــع ــرورة الــتــدخــل ال ــض ــ� الــفــالحــني ب
ت�مديت   منطقة  اأن  خ��ضة  الفالحية    م�ضتثمراتهم 

تعد من بني املن�طق الأكرث انت�ج� للرم�ن وامل�ضم�ص.
ق.ج

اأولد  دائــرة  ب�أمن  الق�ض�ئية  ال�ضرطة  قوات  �ضبطت 
جالل ب�أمن ولية ب�ضكرة، كمية معت�ة من اخلمور، 
م�ضبوق  اأحدهم�  �ضخ�ضني  قي�م  مف�ده�  معلومة  اإثــر 
ق�ض�ئي�، والب�لغني من العمر )31 و52 �ضنة(، ب�لرتويج 

خ�ذ  اترّ ومترّ  م�ضكنيهم�.  داخل  الكحولية  للم�ضروب�ت 
وب�لتن�ضيق  والق�نونية،  الأمنية  الحتي�ط�ت  ك�فة 
 2805 على  رث  فعمُ م�ضكنيهم�،  تفتي�ص  مت  الني�بة،  مع 
ق�رورات خمر من خمتلف الأنواع والأحج�م، فحجزت 

ل، يف حني بقي الآخر يف  الكمية واأمُوِقف ال�ضخ�ص الأورّ
ح�لة فرار، واأمُجِنز له ملف جزائي يف انتظ�ر تقدميه 

للعدالة.
ق/ج

اجــراء  البرين    دائــرة  �ضك�ن  اأم�ص  �ضبيحة  رف�ص  
عملية قرعة احلج احتج�ج� على احل�ضة املمنوحة لهم  
رفعوا  كم�  للبلدية،  وتهمي�ص  حقرة  اعت�وه�  والتى  

املمنحوحة  اجلــوازات  منح  يف  ب�مل�ض�واة  تط�لب  �ضع�رت 
يف  املحتجون  ع�  جهته  ومن  ال�ضك�نة،  الكث�فة  ح�ضب 
من  اإ�ضيت�ئهم  "  عن  اجلزائرية  ل"التحرير   ت�ضريحهم 

حج   دفرت   20 ب  تقدر  والتي  لهم  املمنحوحة  احل�ضة 
45الف ن�ضمة ،مط�لبني الوايل ب�لتدخل الع�جل  مق�بل 
والنظر يف احل�ضة املمنوحة لهم .          بوخ�لفة م�ضطفى 

للولية  عمل  زي�رة  يف  ال�ضحراوية  ب�لبيئة  املكلف  املنتدب   الوزير  اأدرار   بولية  اأم�ص  حل 
ورئي�ص  العربي  بهلول  الوايل  رفقة  ال�ضيخ  �ضيد  اآل  حمزة  الوزير  اأعطى  وقد  يومني،  تدوم 
املجل�ص الولئي الدكتور بح�وي عبد اهلل يف بداية مب��ضرته لزي�رة العمل والتفقد التي يقوم 
املحيط،  ونظ�فة  ال�ضجرات  وغر�ص  الرم�ل  ب�إزالة  املتعلقة  احلملة  اإ�ض�رة  اأدرار،  للولية  به� 
وك�ن الوزير قد و�ضل ليلة اجلمعة ل�ضبيحة ال�ضبت اإىل اأدرار حيث حطت به الط�ئرة مبط�ر 
ال�ضلط�ت  رفقة  الوزير  ق�م  كم�  اجلزائر،  الع��ضمة  من  ق�دم�  بلكبر،  حممد  �ضيدي  ال�ضيخ 
الولئية املدنية والع�ضكرية للولية، بزي�رة لوحدة البحث يف الط�ق�ت املتجددة يف الو�ضط 
منتج�ت  على  يحتوي  معر�ص  تفقد  و  �ضروح�ت،  الزي�رة  خالل  له  قدمت  حيث  ال�ضحراوي 
بذلك،  تتعلق  ل�ضروح�ت  واأ�ضتمع  الر�ضكلة  و  البيئة  حول  م�ضغرة  وور�ض�ت  تقليدية  حملية 
اأم�ص  كم� تفقد كذلك حديقة مراقن،  هذا و�ضتتو�ضل الزي�رة التي ب��ضره� الوزير للولية 
ونقلن�كم جزء منه�، اليوم اإىل من�طق اأخرى من الولية يتفقد من خالله� من�ض�آت وم�ض�ريع 

ت�بعة لقط�عه.
بلوايف عبدالرحمن

اجلهوية  البطولة  ــــواط   الأغ وليـــة  اأمـــن  احت�ضن 
اجلنوب  لن�حية  ال�ضرطة  م�ض�لح  بني  م�  لل�ضطرجن 
فيفري   05 اإىل   03 مــن  املمتدة  الــفــرتة  يف  ال�ضرقي 
البطولة  هذه  فيفري،   18 الري��ضي  ب�ملركب   ،2020
الولية  اأمن  رئي�ص  ال�ضيد  افتت�حه�  على  اأ�ضرف  التي 
و وايل ولية الغواط  واأع�ض�ء من الهيئة التنفيذية 
اأمن وليــــــ�ت  لـ )48( ري��ضي ميثلون  �ضهدت م�ض�ركة 
اأين  الوادي - غرداية(،  ) ب�ضكرة - ورقلة - الأغواط- 
اأمن  م�ض�لح  ت�ضرفت  الذي  الري��ضي  احلدث  هذا  �ضهد 
م�ضتوى  و  كبرة  من�ف�ضة  ب�حت�ض�نه  الأغواط  ولية 
من  اإطــ�رات  علية  �ضهر  الت�أطر،  و  التنظيم  من  ع�يل 

للري��ض�ت  اجلهوي  املكتب  مع  ب�لتن�ضيق  الولية،  اأمن 
الت�بع للم�ضلحة اجلهوية لل�ضحة الن�ض�ط الجتم�عي 
موؤهلة  البطولة  هذه  تعت�  و  بورقلة،  الري��ض�ت  و 

للبطولة الوطنية.
-  الدورة �ضهدت يف اختت�مه� تكرمي و تقليد امليدالي�ت 
وليتي  اأمن  لري��ضيي  �ضيطرة  عرفت  التي  للف�ئزين، 

ورقلة و ب�ضكرة، كم� ك�نت النت�ئج ك�لت�يل:
- ب�لن�ضبة للجم�عي ذكور فع�دت املرتبة الأويل لفريق 
اأمن ولية ب�ضكرة، ليليه يف املرتبة الث�نية اأمن ولية 
ورقلة، و يف املركز الث�لث ري��ضيي اأمن ولية غرداية.
الأوىل  املرتبة  ك�نت  اإنــ�ث  جم�عي  يخ�ص  فيم�  اأمــ�   -

الث�نية  املرتبة  يف  ليليه  ورقلة،  وليــة  اأمــن  لفريق 
ممثالت اأمن ولية الوادي، و يف املركز الث�لث ري��ضي�ت 

اأمن ولية الأغواط.
ح�ضول  ذكور  للفردي  ب�لن�ضبة  املن�ف�ضة  �ضهدت  كم�   -
يف  ليليه  الأول  املركز  على  ب�ضكرة  وليــة  اأمــن  ممثل 
املرتبه  و  ورقلة،  وليــة  اأمــن  ممثل  الث�نية  املرتبة 

الث�لثة ع�دت ملمثل اأمن ولية ب�ضكرة.
ح�ضول  املن�ف�ضة  �ضهدت  اإنــ�ث  للفردي  ب�لن�ضبة  و   -
اأم� املرتبة  ممثلة اأمن ولية الوادي على املركز الأول، 

الث�نية و الث�لثة  فع�دت ملمثلتي اأمن ولية ورقلة.
ق.ج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

