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املياه تطفو منذ عدة اأيام بحي املنظر اجلميل بالوادي 
دون حتريك �شاكن من اجلهات امل�شوؤولة 

وفاة �شرطي مبوؤ�ش�شة  اإعادة الرتبية بخن�شلة
علمت التحرير من م�شادر مطلعة بوفاة �شرطي باملوؤ�ش�شة  العقابية و 
الوقائية  بخن�شلة بعد ايداعه احلب�ش منذ مدة زمنية نظرا ل�شياعه 

�شالحه الناري يف تلك الفرتة ومل يعرث عليه اىل غاية وفاته، وهو بهذه 
الوظيفة العمومية منذ عدة �شنوات والتحق بهذا  ال�شلك  للدفاع عن 

الوطن وحمايته من الع�شابات الجرامية ال اأن القانون يف تلك الفرتة 
وما زال حيز التطبيق منذ تعليمة املدير العام لالأمن الوطني  املرحوم 

علي تون�شي، ُوّجهت لكل منت�شبي ال�شرطة  تق�شي بالطرد املبا�شر لأي عون 
اأو �شابط ي�شتعمل ب�شكل ع�شوائي �شالحه الفردي، كما اأمر كل عنا�شر 

الأمن بالتوقيع على التعليمة. جاءت التعليمة بعد تدهور الو�شع الأمني اآنذاك اأين اأحيل املرحوم على وكيل 

اجلمهورية، اأودع احلب�ش املوؤقت اىل غاية وفاته بال�شجن ح�شب امل�شادر.

تبــون يثــني عــلى ريــا�ش مــحرز
أثىن رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، على جنم الفريق 

الوطين، رياض حمرز، نظري رفعة األخالق اليت يتحلى هبا، ما 
جيعله قدوة النخبة الرياضية.و كتب الرئيس تبون يف تغريدة 

له على حسابه الرمسي مبوقع تويتر: »حتية كبرية البن اجلزائر 
البار، النجم رياض حمرز، 

على رفعة األخالق من خالل 
أفعاله اخلريية بني أبناء بلده، 

أخالق تضع حمرز أسوة للنخبة 
الرياضية عن جدارة«.

توقيف راق 
حاول العتداء 
جن�شيا على فتاة 

يف م�شكنه
أمر، وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
ابن باديس بإيداع راق احلبس بعد 
حماولته االعتداء على شابة تبلغ 
من العمر 34 سنة  ذهبت إليه من 

أجل الرقية لكنه استغل فرصة 
تواجده لوحده و أغلق الباب 

حماوال االعتداء عليها لوال فطنتها 
وخروجها بسرعة إىل اخلارج ،أين 
قدمت شكوى لدى املصاحل األمنية 

اليت سارعت إىل فتح حتقيق أفضى 
بعد عملية التفتيش القانونية 
ملسكن املشتبه فيه  إىل حجز 

مشروبات كحولية داخل مسكن 
املعين املعروف باملنطقة، و كذا 

بعض مالبس الضحية اليت جنت 
من قبضة هذا الراقي، الذي حاول 

االعتداء عليها جنسيا.

مقتل �شاب بعد �شجار 
بني جمموعة من ال�شباب 

بغليزان
بولية  خطاب  �شيدي  بلدية  اأم�ش  اهتزت 
راح  �شنعاء  قتل  جرمية  وقع  على  غليزان 
�شنة    28 العمر  من  يبلغ  �شاب  �شحيتها 
بني  �شجار   اىل  تعود   اجلرمية  حيثيات 
جمموعة من ال�شباب من عائلتني وهذا بدوار 
ال�شحية  خطاب  �شيدي  ببلدية  الغبارنية 
تعر�ش لعديد ال�شابات على م�شتوى الراأ�ش 
حديدية   ق�شيب  ل�شربات  تعود  انها  يرجح 
الوطني  الدرك  بوفاته.م�شالح  عجلت 
فيما  احلادثة  يف  تورطو  4ا�شخا�ش  اوقفت 
فتحت حتقيقا معمقا ملعرفة مالب�شات اجلرمية 

ال�شنعاء.

حالة  يف  بلة  بن  اأحمد  م�شت�شفى  باأن  علم 
م�شتبه  حالتني  و�شول  بعد  ق�شوى  طوائ 
عاملني  وهما  الكورونا   يداء  با�شابتهما 
البرتولية  ال�شحراوية   باملنطقة  مبوؤ�ش�شة  
 FCPوبال�شبط بحا�شي بركني   التابع ملجمع
بـ  م�شعود  حا�شي  على  تبعد  التى  التاه  بواد 
بع�ش من زمالئهما من  كانا رفقة  350كلم  
بعطل  ا�شتفادوا  الذين  الوطن   كل وليات 
)ف.ر(  املدعو  كورونا  بفريو�ش  امل�شاب  و  
هناك  اأن  العلم  مع  ايطالية    جن�شية  من 
عطلة  وخرجوا  معه  كانوا  اخرون  عمال 
هذا ما اثار الفزع يف و�شط العمال والتوجه 
نحو امل�شت�شفيات عرب تراب الوطني للك�شف 
اأمنية.  عن حالتهم ال�شحية حتت اجراءات 
خا�شة  غرفة  يف  معزولني   بهم   امل�شتبه 
من  امل�شدر  ح�شب  وال�شدر  ال�شل  مب�شلحة 
هناك  حتت العناية الطبية اأخذت منهم كل 
ار�شلت  للدم  حتليل  من  الطبية  الجراءات 
والطاقم  حتليلها  اأجل  من  با�شتور  معهد  اىل 
ولبا�ش  احلماية  حتت  والداري   الطبيي 
الداء  بهذا  لال�شابة  جتنبا  بكممات  وقائي 

اخلطري .

مع بدء العد 
التنازيل 
إلجراء 

االنتخابات 
التشريعية 

املسبقة اليت 
أعلن رئيس 
اجلمهورية 

عبد املجيد تبون عن 
موعدها قبل هناية السنة 

اجلوارية؛ يعيش الكثري من 
نواب الربملان حالة رعب 

كوهنم 
باتوا غري مرغوبني شعبيا يف 

والياهتم و مداشرهم، اليت 
هجروها يف 2017 بال رجعة.

برملانيون يعي�شون على الأع�شاب

حالة الطوائ بخن�شلة 
ب�شب حالتني م�شتبه 

با�شابتهما بداء الكورونا
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امل�شاب اإيطايل يخ�شع للحجر ال�شحي باجلنوب

  تفا�شيل جديدة عن اكت�شاف اأول اإ�شابة 
بفريو�ش "كورونا" بحا�شي م�شعود   

• وزارة ال�سحة ت�ستنفر م�ساحلها للتوا�سل مع امل�سافرين الذين رافقوا امل�ساب اإىل مطار ورقلة
• حظر تظاهرات احلراك ال�سعبي م�ستبعد

الفريو�س تف�سي  من  للوقاية  املواطنني  ت�سرف  "3030" حتت  اأخ�سر  • رقم 
ك�شف مدير الوقاية بوزارة ال�شحة، "جمال فورار" عن التفا�شيل املتعلقة بت�شجيل اأول حالة اإ�شابة بوباء "كورونا" على م�شتوى القطر اجلزائري.

من  وع��دد  العا�صمة  اجلزائر  عرفت 
املدن اجلزائرية اأم�س مظاهر من اخلوف 
والقلق �صاعات فقط بعد اإعالن وزير 
عبد  امل�صت�صفيات  واإ�صالح  ال�صحة 
اأول  ت�صجيل  عن  بوزيد  بن  الرحمان 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�صابة 
برعية  الأم��ر  يتعلق  باجلزائر,حيث 

اإيطايل يبلغ من العمر 61 �صنة.
ارت��داء  اجلزائريني  من  كثري  واختار 
الأقنعة الواقية من انت�صار املر�س خوفا 
ر�صد  مت  حيث  الفريو�س,  انتقال  من 
اأقنعة  يرتدون  املواطنني  من  العديد 
,خا�صة على م�صتوى حمطات  واقية 
العمومية  والأ����ص���واق  احل��اف��الت 
للت�صوق.وهو  الكربى  وامل�صاحات 
م�صتوى  اأكرث على  برز  الذي  ال�صيء 
املوظفون  كان  العا�صمة,حيث  و�صط 

ي��ت��وج��ه��ون لأم��اك��ن 
م�صتوى  عملهم.على 
الذي  ديدو�س  �صارع 
اأن��ه��م  بع�صهم  اأك���د 
من  متفاجئني  لي�صوا 
و���ص��ول ال��ف��ريو���س 
,حيث  اجل���زائ���ر  اإىل 
لذلك  بع�صهم  ا�صتعد 
ب�����راء ال��ك��م��ام��ات 
مبكر.كما  وق��ت  منذ 
ن�صبيا  اإقبال  ر�صدنا 
الأقنعة  ����راء  على 
اقرتبنا  الواقية,حيث 
ال�صيدلت  اإحدى  من 
�صاحة  م�صتوى  على 
ال��ربي��د امل��رك��زي ال��ذي اأك��د وج��ود 
طلب مرتفع على الكمامات منذ اأيام 
عن  ال�صحة  وزارة  اعالن  مع  تزايد 
باجلزائر.وتوقع  الفريو�س  اكت�صاف 
حمدثنا كذلك اأن يرتفع الأمر ب�صكل 
�صعر  يف  منتظر  ارت��ف��اع  مع  كبري 
ال�صحة  وزير  الكمامات.واأعلن  هذه 
امل�صت�صفيات,  واإ�صالح  وال�صكان 
الأول  اأم�س  بوزيد,  بن  الرحمان  عبد 
موؤكدة  اإ�صابة  حالة  ت�صجيل  عن 
باجلزائر.وك�صف  كورونا  بفريو�س 
عرب  ل��ه  ت��دخ��ل  يف  ال�صحة  وزي���ر 
العمومي  التلفزيون  الثامنة يف  ن�رة 
قدم  اإيطايل  برعية  يتعلق  الأم��ر  اأن 
خ�صع  وقد  فيفري   17 يوم  للجزائر 
للتحاليل على م�صتوى معهد با�صتور 

وتاأكدت اإ�صابته بالفريو�س.

امل�شابون بالأنفلونزا 
مدعوون لرتداء الكمامات  
املكلفة  الفرعية  امل��دي��رة  ودع���ت 
حمادي,  �صامية  املتنقلة,  بالأمرا�س 
بالأنفلونزا  امل�صابني  امل��واط��ن��ني 
الكمامات  ارت���داء  اإىل  املو�صمية, 
بغريهم.  الحتكاك  وع��دم  الطبية 
واأ�صارت خالل الندوة ال�صحفية التي 
ن�صطتها وزارة ال�صحة حول اكت�صاف 
اأن  اجلزائر,  يف  كورونا  اإ�صابة  اأول 
وتتنقل  معدية  املو�صمية  الأنفلونزا 
ودع��ت  والح��ت��ك��اك.  التنف�س  ع��رب 
بالتعليمات  اللتزام  اإىل  املواطنني 
الوقائية, وجتنب التعر�س للم�صابني, 
لديه  كورونا  فريو�س  واأن  خا�صة 

نف�س اأعرا�س الأنفلونزا.
خالف  ب��ن  خل�ر  ال��ربمل��اين  وط��رح 
مرافقو  ك��ان  اإن  ح��ول  ت�����ص��اوؤلت 
امل�صاب يف الطائرة من ركاب وطاقم, 
ومن تعامل معه يف املطار قد خ�صعوا 
اإج��راءات  جدوى  للفحو�صات؟وعن 
خالف,  بن  وا�صتنكر  ال�صحة؟  وزارة 
يف ت�ريحات �صحفية الطريقة التي 
اأعلن  حني  الو�صع  الوزير  بها  عر�س 
وراأى  الإيطايل,  اإ�صابة  ت�صجيل  عن 
�رورة عقد موؤمتر �صحفي لالإعالن 

عن تفا�صيل الق�صية..
لوؤي ي

اجلزائريني   و�شط  والرتباك  الفوبيا  من  حالة  "كورونا" يفجر 
  جتار حتينوا الفر�شة ورفعوا اأ�شعار الكمامات الطبية

لوؤي ي
--------------------

�صحفية  ن��دوة  يف  املتحدث  واأك��د 
وزارة  م�صتوى  على  اأم�س  عقدها 
امل�صاب  الإيطايل  الرعية  اأن  ال�صحة 
اجلزائر  اإىل  و�صل   كورونا  بفريو�س 
يوم 17 فيفري وغادر اإىل مقر عمله 
ورقلة  مدينة  اإىل  جوية  رحلة  عرب 
يوم 18 فيفري اجلاري.وقال "فورار" 
تلقت  ال�صحة  وزارة  م�صالح  اإن 
بوجود  يفيد  فيفري   22 يوم  اإخطارا 
اإ�صابتهما باأعرا�س  حالتي ي�صتبه يف 
تعليمات  اإعطاء  مت  وق��د  الفريو�س 
باإبقائهما حتت العزل وعدم التوا�صل 
فورار:"العينات  العمال.واأ�صاف  مع 
 24 يوم  با�صتور  معهد  اإىل  و�صلت 
 25 ي��وم  م�صاء  التاأكد  ومت  فيفري 
ويتعلق  واح��دة  اإ�صابة  من  فيفري 
العمر  من  يبلغ  اإيطايل  برعية  الأمر 
61 �صنة", م�صريا اأن الرعية الإيطايل 
من  �صالمته  التحاليل  ,اأكدت  الثاين 
الفريو�س وهو الذي و�صل اإىل اجلزائر 

يوم 18 فيفري.
بكورنا  امل�صاب  الإيطايل  الرعية  و 

يف  احلياة  قاعدة  اإىل  بعدها  توجه 
امل�صار  اأن  موؤكدا  م�صعود,  حا�صي 
اإىل  اجلزائر  من  امل�صاب  قطعه  الذي 

ورقلة اأخد بعني العتبار.
وقال فورار اإن امل�صاب يخ�صع للحجز 
التجمعات  عن  يبعد  الذي  ال�صحي 

ال�صكانية حوايل 300 كلم.
باأن  املتحدث  اأفاد  ال�صياق  نف�س  ويف 
الإيطايل  الرعية  نقلت  التي  الطائرة 
الأطباء  اأن  كما  للتعقيم,  خ�صعت 
له  الأول��ي��ة  املعاينة  اأج���روا  ال��ذي��ن 

يوجدون بدورهم يف احلجر ال�صحي.
وبخ�صو�س الإجراءات الوقائية التي 
امل�صوؤول  اأكد  احلالة  اكت�صاف  رافقت 
التوا�صل مع كل امل�صافرين  اأنه جاٍر  
الرحلة  من  امل�صاب  رافقوا  الذين 
القادمة من روما بالإ�صافة اإىل ركاب 
اجلنوب  اإىل  توجهت  التي  الرحلة 

وبالتحديد اىل مطار ورقلة.
التعرف على  الآن  اأنه مت حلد  واأ�صاف 
الذين كانوا  امل�صافرين  عدد كبري من 
على نف�س الرحلة مع الرعية اليطايل 
حتت  حاليا  يتواجدون   10 بينهم  من 
"امل�صكل  اأن  م�صيفا  الطبية,  املراقبة 

اإىل  الو�صول  كيفية  يكمن يف  اليوم 
منت  على  كانوا  الذين  الركاب  جميع 

نف�س الطائرة".
مع  ال��رح��الت  تعليق  وبخ�صو�س 
ب��وزارة  الوقاية  مدير  �صدد  اإيطاليا 
لأوان���ه,  �صابق  الأم���ر  اأن  ال�صحة 
املنظمة  بن�صائح  اأي�صا  وا�صت�صهد 
ت�صجع على  ل  التي  لل�صحة  العاملية 
املقاطعة  اأو  اجلوية  الرحالت  اإلغاء 
التجارية مع البلدان التي ينت�ر فيها 

الفريو�س.
اإن  ال�صحة  ب��وزارة  امل�صوؤول  وق��ال 
بعد  البالد  يف  الحتجاجات  حظر 
كورونا  بفريو�س  اإ�صابة  اأول  تاأكيد 

لي�س مطروحا.
ال�صحة  وترقية  الوقاية  مدير  واأعلن 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  بوزارة 
اأخ�ر  رقم  و�صع  عن  امل�صت�صفيات, 
املواطنني,  ت�رف  حت��ت   "3030"
وهذا يف اإطار املخطط الذي و�صعته 
فريو�س  تف�صي  من  للوقاية  ال��وزارة 

كورونا.
حالة  اأول  حول  امل�صوؤول  ذات  واأكد 
باجلزائر,  كورونا  بفريو�س  لالإ�صابة 

اأن الرقم الأخ�ر �صي�صمح للمواطنني   
الالزمة  الإر�صادات  على  احل�صول 

بخ�صو�س هذا الفريو�س.
وبعد اأن ذكر بجهاز املراقبة والت�صدي 
مبجرد  اجلزائر  اأطلقته  الذي  للفريو�س 
عن  لل�صحة  العاملية  املنظمة  اإعالن 
ذات  ق��ال  بال�صني,  املر�س  تف�صي 
العمومية  "ال�صلطات  اأن  امل�صوؤول 
اإ�صابة  حالت  ت�صجيل  تتوقع  كانت 
قارات  عدة  بني  اجلزائر  تواجد  بحكم 
وتعدد مبادلتها التجارية مع خمتلف 
عرفت  دول��ة   30 بينها  من  البلدان 

حالت اإ�صابة".
كما ك�صف "فورار" عن وفاة 20 حالة 
جراء الأنفلونزا املو�صمية , م�صريا اإىل 
بارتداء  ملزمني  لي�صوا  اجلزائريني  اأن 
التي  النظافة  فقط  واإمن���ا  الأقنعة 
ول  الفريو�صات,  انتقال  ملنع  تكفي 
الآن. واأ�صدرت  اأي خطر حتى  يوجد 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة 
امل�صت�صفيات تعليمات جديدة مل�صالح 
امل�صت�صفيات,  بكل  ال�صتعجالت 
اكت�صاف  بعد  الوطني  امل�صتوى  على 
كورونا.  بفريو�س  اإ�صابة  حالة  اأول 

كما وّجهت الوزارة اأوامر توجب على 
ارتداء  الطبية  و�صبه  الطبية  الأطقم 
الأقنعة الواقية والبقاء يف حالة تاأهب 

فور ت�صجيل حالت حمى �صديدة.

العاملية":  "ال�سحة 
اجلزائر قادرة على 

انت�سار  مواجهة 
الفريو�س

العاملية  ال�صحة  منظمة  ممثل  ك�صف 
اأم�س  فران�صو"  بال  "نغ�صان  باجلزائر 
انت�صار  لح��ت��واء  اجل��زائ��ر  جاهزية 
اأن  م�صيفا  اجلديد,  كورونا  فريو�س 
انت�صار فريو�س كورونا لي�س م�صكلة 
ال��ق��ارات.وق��ال  كل  واإمن��ا  واح��د  بلد 
فران�صو يف ندوة �صحفية عقدت مبقر 
وزارة ال�صحة اأم�س اإن "اجلزائر لديها 
الفريو�س  حاملي  ك�صف  يف  الكفاءة 
التي  الهامة  الح��رتازات  خالل  من 
وفرتها يف خمتلف مطاراتها" , م�صريا 
لل�صحة  الدولية  "املنظمة  اأن  اإىل 
العاملية �صرتافق اجلزائر يف مواجهتها 

لنت�صار الفريو�س".

 ارتفع عدد امل�صجلني اجلدد يف ال�صجل 
التجاري من الأ�صخا�س الطبيعيني و 
املعنويني ل�صهر جانفي 2020 مقارنة 
املا�صية. ال�صنة  من  ال�صهر  بنف�س 
رزيق,  كمال  التجارة,  وزير  وك�صف 
“فاي�صبوك”,  الر�صمية  �صفحته  عرب 
من  تلقائيا  املتاأخر  ال�صطب  �صيتم  اأنه 
اأنه  رزي��ق  واأك��د  التجاري.  ال�صجل 
ال�صجل  يف  الت�صجيل  فرتة  متديد  مت 
ج��وان  غاية30  اإىل  الإل��ك��رتوين 
املتاأخر  �صطب  “�صيتم  بعدها   ,2020
التجاري”.من  ال�صجل  من  تلقائيا 
جانبها اأفادت وزارة التجارة يف بيان 
لها ام�س, ان عدد امل�صجلني اجلدد يف 
ال�صجل التجاري ل�صهرجانفي 2020 
 15.390 بلغ  ب�صفة �صخ�س طبيعي 
من  جانفي  �صهر  العدد  بلغ  حني  يف 
العام املا�صي11.459 اأي بزيادة تقدر 
ب� 34.3 باملائة.ويو�صح ذات البيان,اأنه 
�صخ�صية  �صفة  حلاملي  بالن�صبة 
فقدر   2020 جانفي  ل�صهر  معنوية 
العدد  بلغ  حني  يف   1.711 ب�  العدد 
م�صجال.واأ�صار   1.186 املا�صي  العام 
البيان,اأن املقارنة لعدد امل�صجلني اجلدد 
لآخر �صهر من ال�صنة  املا�صية 2019 
 ,  2020 اجلارية  لل�صنة  �صهر  ب��اأول 
حيث  اليجابية,  النتائج  تربزنف�س 

ال�صجل  يف  اجلدد  امل�صجلني  عدد  اأن 
ب�صفة  جانفي2020  ل�صهر  التجاري 
�صخ�س طبيعي بلغ 15.390 مقارنة 
 ,2019 دي�صمرب  �صهر  يف   7.801 ب� 
 97.3 اإىل  ت�صل  زي��ادة  بن�صبة  اأي 
ذات  ي�صيف  ال�صيء,  باملائة.نف�س 
امل�صدر,  للم�صجلني ب�صفة �صخ�صية 
بعدد   2020 ل�صهرجانفي  معنوية 
ب�صهر  م��ق��ارن��ة  م�صجال   1.711
حتمل  كانت  والتي   2019 دي�صمرب 
ارتفاع  بن�صبة  اأي  م�صجال,   1.135
تقدر ب� 50.7 باملائة مبجموع 17.101 
ل�صهر جانفي 2020 و 8.936 ل�صهر 
ارتفاع  بن�صبة  اأي   , دي�صمرب2019 
باملائة.من   91.4 ب�  تقدر  اإجمالية 
املناخ  اأن  البيان,  اأ�صار  اأخ��رى,   جهة 
بداأ  اجلزائر  يف  لال�صتثمار  اخل�صب 
الديناميكية  خالل  من  يتج�صد  اليوم 
جد  وب��وت��رية  للحكومة  اجل��دي��دة 
مت�صارعة من حيث عددامل�صجلني, ما 
ينم عن عودة احلركة التجارية بحجم 
من  القت�صادية  ال�صاحة  ت�صهده  مل 
اأرقام امل�صجلني  قبل,وهذا ما تعك�صه 
الأول  لل�صهر  التجاري  ال�صجل  يف 
بال�صنوات  مقارنة  اجلارية  ال�صنة  من 

املا�صية.
لوؤي ي

عودة احلركية التجارية اىل ما قبل احلراك 
مع ت�شجيل 15 األف بال�شجل التجاري

�شطب تلقائي للمتاأخرين عن ال�شجل التجاري اللكرتوين
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قال اإن على احلكومة اإر�شال طلب  ملعرفة نيتها التعامل مع القطاع الدويل

 قال رئي�ش البنك الأوروبي لالإن�شاء و التعمري اإن البنك �شيطلب موافقة امل�شاهمني فيه يف ماي ب�شاأن التو�شع
 يف منطقة اأفريقيا  اإىل اجلزائر.

م�شاعدة  اجلزائر  على  يعر�ش  للتعمري  الوروبي  البنك 
لتنويع اقت�شادها

لوؤي ي
.................

 1991 ع��ام  البنك  تاأ�ص�س  و 
ال�صيوعية  ال���دول  مل�صاعدة 
اأوروب���ا  ���رق  يف  ال�صابقة 
وهو  ال�صوق  لقت�صاد  للتحول 
مهتم اأي�صا بالتو�صع يف اجلزائر 
اجلديدة  احلكومة  طلبت  اإذا 

الن�صمام اإليه.
القت�صادية  ال��ق��وى  ومتتلك 
ال�صبع ح�صة  ملجموعة  الكربى 
يف  وتو�صع  البنك  يف  اأغلبية 
ال�صنوات  يف  اجلغرايف  نطاقه 
من  دول��ة   37 لي�صم  الأخ���رية 
تون�س  و  املغرب  و  م�ر  بينها 

يف اأفريقيا.
يف  البنك  طموحات  كانت  و 
يف  التو�صع  الأخ��رية  ال�صنوات 
لكنه  ال�صحراء  جنوب  اأفريقيا 
كبار  بع�س  من  مقاومة  واجه 

امل�صاهمني.
�صوما  البنك  رئي�س  ق��ال  و 
اأن  نعتقد  "كاإدارة  �صاكرابارتي: 
هناك م�صوغات لتو�صع حمدود 
جنوبي  اأفريقيا  يف  وتراكمي 
ال�صحراء و�صوف نعر�صها على 
م�صاهمينا, مل نحدد الدول, الأمر 
نوع  بفح�س  نقوم  اأن  الأول 
اإذا  ما  ب�صاأن  قرار  الدول لتخاذ 

كان هناك مربر للتو�صع".

رئ��ا���ص��ة  ف����رتة  ت��ن��ت��ه��ي  و 
بعد  جويلية  يف  �صاكرابارتي 
م�صاهمة  دول��ة   69 تقرتع  اأن 
و  املتحدة  الوليات  بينها  من 
و  فرن�صا  و  اأملانيا  و  بريطانيا 
على  ماي  يف  اليابان  و  اإيطاليا 
عام  م��ن  للفرتة  ا�صرتاتيجية 
اختيار  و   2025 اإىل   2021

رئي�س جديد.
راأ�صمال  لديه  البنك  اإن  قال  و 
اورو  مليار   30 يبلغ  ك��اف 
كما  تو�صع,  خطط  اأية  لتمويل 
قيا�صيا  مبلغا  البنك  ا�صتثمر 
قدره 10 مليارات يورو يف عام 
2019 و يهدف ل�صتثمار مبلغ 

م�صاو هذا العام.
ب��دور  البنك  ي�صطلع  ق��د  و 
ذلك  يف  مب��ا  اجل��زائ��ر  مل�صاعدة 
يف  ال���دول���ة  دور  تقلي�س 
القت�صاد و تنويع مواردها التي 
و  النفط  اإي��رادات  على  تعتمد 

الغاز.
اأن  "يحب  �صاكرابارتي:  قال  و 
اإذا  تر�صل اجلزائر طلبا. لرنى ما 
كانت احلكومة تريد التعامل مع 

القطاع الدويل".
واإىل جانب ليبيا, تعّد اجلزائر من 
العربي  العامل  القليلة يف  الدول 

التي مل يتو�صع فيها البنك.
للبنان  متويال  البنك  يقدم  و 

و  مالية  اأزم��ة  من  يعاين  الذي 
اإمداداته  اقت�صادية �صديدة تقيد 
املطلوبة  ال�صعبة  العملة  من 

ل�صداد ثمن الواردات.
و منذ بداأ عملياته يف لبنان قبل 
عامني, وقع البنك �صت ترتيبات 
�صتة  ائتمان جتاري مع  لربنامج 
بنوك حملية, لتقدمي 220 مليون 
متويل  يف  للم�صاهمة  دولر 

ا�صترياد �صلع اأ�صا�صية.
"ينبغي  البنك  رئي�س  تابع  و 
بحث  اجل��دي��دة  احلكومة  على 
وهيكلية  مالية  اإ���ص��الح��ات 
اقت�صادية  تغريات  مهمة, وثمة 

خطرية ينبغي التعاطي معها".

جريدان يدعو املوؤ�ش�شات النا�شئة لبعث ديناميكية يف القطاع

�شناعة الن�شيج و اجللود تغطي 12 باملائة فقط من حاجيات ال�شوق الوطنية
�صناعة  تطوير  اإىل  احلكومة  ت�صعى 
ا�صرتاتيجي  كن�صاط  واجللود  الن�صيج 
الوطنية,  ال�صوق  اإىل متطلبات  بالنظر 
من  اجلزائريني  ا�صتهالك  يقدر  حيث 
ب�150 مليون منتوج �صنويا,  املادة  هذه 
 12 حاليا  متثل  الإنتاجية  القدرة  هذه  و 
يدفع  مما  ال�صوق,  متطلبات  من  باملائة 

اإىل اللجوء لال�صترياد.
و  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  وزير  اأو�صح 
املعرفة,  واقت�صاد  النا�صئة  املوؤ�ص�صات 
يا�صني جريدان, خالل الندوة ال�صحافية 
لل�صالون  الرابعة  الطبعة  هام�س  على 
اجللود  و  الن�صيج  ل�صناعة  ال��دويل 
باملركز الدويل للموؤمترات, عبد اللطيف 
و  الن�صيج  �صناعة  ن�صاط  اأن  رح��ال, 
اجللود ي�صهد بعث ديناميكية جديدة من 
توجه  و  هادفة  �ركات  تطوير  خالل 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية اإىل ال�صتثمار يف 
العمل  و  الإنتاج,  لزيادة  عدة  جمالت 
حتى  اجل��ودة  معايري  يف  التحكم  على 
م�صتوى  اإىل  باملنتوج  الرقي  يت�صنى 
يا�صني  اأكد  حيث  امل�صتهلك,  تطلعات 
ما  ي�صتهلكون  اجلزائريني  اأن  جريدان 
150 مليون منتوج يف ال�صنة,  يقدر ب� 
معتربا يف الوقت ذاته, اأن هذه القدرات 
 12 يبلغ  ما  منها  ُي�صتغل  الإنتاجية 
يدفع  ال��دي  الأم��ر  وهو  فقط,  باملائة 

باحلكومة اإىل ال�صترياد من اخلارج.
م�صاهمة  اأن  جريدان  يا�صني  اأ�صاف  و 

واملوؤ�ص�صات  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
تعمل على  املعرفة,  اقت�صاد  و  النا�صئة 
تقوية هذه الديناميكية, من خالل خلق 
بالتعاون  ومتكامل  مدمج  بيئي  نظام 
التكوين  ووزارة  الت�صامن  وزارة  مع 
�صناعة  اإر�صاء  على  للعمل  املهني, 
ال�روط,  دفرت  وفق  م�صغرة  ن�صيج 
امل�صغر  القر�س  مبداإ  تفعيل  من  متكن 
كذلك  ت�صاهم  كما  الزكاة,  �صندوق  و 
تقوية  اأجل  من  التكوين  و  املرافقة  يف 
املجالت  �صتى  يف  ال�صابة  الكفاءات 
يت�صنى  حتى  ال�صناعة  بهذه  املتعلقة 
التحكم يف معايري اجلودة و التحكم يف 
تكنولوجيات �صناعة الن�صيج و اجللود, 
نخبة  خلق  يف  اأي�صا  يتجلى  الهدف  و 
للتحكم  معنيني  و  اإط��ارات  من  �صابة 
يف املعرفة, خ�صو�صا يف املهن اجلديدة 

التي ت�صب جلها يف اقت�صاد املعرفة.
�صيا�صة  اإىل  التوجه  اأن  الوزير  تابع  و 
و�صع  على  قائمة  م�صغرة  ت�صنيعية 
قطع  �صناعة  دمج  و  ال�صيانة  اآليات 
بالو�صائل  التجديد  حيث  من  الغيار 
مراكز  تطوير  اإىل  بالإ�صافة  املتاحة, 
امل��ج��ال,  ه���ذا  يف  العلمي  للبحث 
خ�صو�صا يف جمال الألياف ك�صنيتيك 
و  البرتول  م�صتخرجات  من  القادمة 
خملفات  و  الذكية,  الن�صيج  �صناعات 
يخ�س  فيما  البرتول  تكرير  �صناعة 
الأ�صاحي,  خملفات  تثمني  و  الن�صيج 

متثل  حيث  اجللود  �صناعة  يخ�س  فيما 
ميكن  �صناعية  ثروة  الأ�صاحي  جلود 

ا�صتغاللها لدعم الطبقة اله�صة.
ال�صالون  ع��رف  ذات���ه,  ال�صياق  يف 
ما  م�صاركة  اجللود,  و  للن�صيج  الدويل 
ملختلف  عار�صة  موؤ�ص�صة   18 يقارب 
ي�صجع  ما  وهو  اجلودة,  ذات  منتجاتها 
قطاع املوؤ�ص�صات النا�صئة و املوؤ�ص�صات 

ال�صغرية و اقت�صاد املعرفة, مبرافقة هذه 
و�صع  تود  التي  تلك  اأو  املوؤ�ص�صات 
الواقع  حيز  اإبداعية  و  جديدة  اأفكار 
املواد  تنويع  الت�صنيع,  طرق  حيث  من 
الأولية وكذا من حيث اجلانب ال�صكلي.
اإ�راب  حول  بال�صوؤول  يتعلق  فيما  و 
املغلقة  وامل�صانع  »تونيك«  عمال 
وزير  اأكد  مدة,  منذ  اجللود  و  للن�صيج 

املوؤ�ص�صات  و  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
وزير  اأن  املعرفة  اقت�صاد  و  النا�صئة 
علي  اآيت  فرحات  املناجم,  و  ال�صناعة 
الوحيد للتحدث عن  براهم, هو املخول 
م�صانع  و  »تونيك«  م�صنع  اإ���راب 

الن�صيج و اجللود املغلقة.

ق/و

الوكالة الوطنية لتطوير وتر�شيد الطاقة تدعو ملنع ت�شويق الأجهزة املهدرة للطاقة

الوطنية  للوكالة  العامة  املديرية  دعت 
اإىل  الطاقة  ا�صتخدام  وتر�صيد  لتطوير 
يف  ج��دي��دة  ل�صرتاتيجية  التح�صري 
ت�صويق  منع  اإىل  تهدف  الطاقة,  جمال 
للطاقة,  املهدرة  الكهرومنزلية  الأجهزة 
ال�صناعيني  وهيكلة جميع  كذا جتنيد  و 
اإىل  بالإ�صافة  التربيد,  اأجهزة  جمال  يف 
حماية  الطاقوي,  ال�صتهالك  تر�صيد 
بعيدة  نزيهة  مناف�صة  خلق  و  ال�صوق, 
عّما هو احلال يف الأ�صواق الوطنية حاليا. 
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  اأو�صح 
الطاقة  ا�صتخدام  تر�صيد  و  لتطوير 
اجلزائريني  اأن  بوزريبة,  ال�صالح  حممد 
ي�صتهلكون �صنويا نحو 3000 كيلوات, 
على  لال�صتهالك  ن�صبة  اأكرب  ترتكز  و 

امل�صتهلكة  الكهرومنزلية  الأج��ه��زة 
احلكومة,  بتو�صيات  وعمال  للطاقة. 
عزمها  �صابق  وق��ت  يف  اأك��دت  التي 
لتثمني  جديدة  ا�صرتاتيجية  خلق  على 
الرثوة و تر�صيد ا�صتهالكها خللق �صوق 
ال�صوق  حماية  اإىل  بوزريبة  دعا  اآمنة, 
عامة  اجلزائريني  امل�صتهلكني  و  الوطنية 
ت�صتهلك  التي  الأجهزة  منع  خالل  من 
الت�صويق,  من  مفرطة  ب�صفة  الطاقة 
اإن�صاء  جديا  تدر�س  املديريته  اأن  موؤكدا 
الأجهزة  جناعة  ملراقبة  وطني  خمرب 
الكهرومنزلية, بغر�س حت�صي�س وتوعية 
املواطن باملخاطر التي قد تنجم عن �صوء 
على  حث  كما  الأجهزة,  هذه  ا�صتغالل 

�رورة التحكم يف الطاقة. 

و يف جمال الإنارة العمومية, اأعلن حممد 
»طموح«  برنامج  عن  بوزريبة  ال�صالح 
بالدرجة  التح�صي�س  على  �صيعتمد 
امل�صتهلكني  دف��ع  اإىل  يهدف  الأوىل, 
املنزلية  امل�صابيح  جميع  ا�صتبدال  اإىل 
القت�صادية,  »لد«  مب�صابيح  العادية 
وهو ما �صيعود بفائدة كبرية على البالد, 
ل�صيما اأن اجلزائر متاأخرة نوعا ما يف هذا 
الأخرى,  املجاورة  بالدول  املجال مقارنة 
املديرية  اأعلنت  امل�صعى,  هذا  ولتحقيق 
لقتناء  مناق�صة  الوكالة  اإط��الق  عن 
مليون م�صباح اقت�صادي من نوع »لد« 
للم�صتهلك  توّجه  و  ت�صّوق  اأن  على 

باأ�صعار مدّعمة.
ق/و

خمرب وطني ملراقبة النجاعة ال�شناعية ومناق�شة ل�شراء مليون 
م�شباح »لد«

اللقاءات الثنائية م�شتمرة اإىل غاية 12 مار�ش

دعا وزير الرتبية الوطني �ركاءه 
�صيا�صة  تغليب  اإىل  الجتماعيني 
من  للتمكن  الت�صاور  و  احل��وار 
املهنية  الن�صغالت  كل  معاجلة 
و  البيداغوجية  و  الجتماعية  و 
من  الت�صعيد  لغة  عن  البتعاد 
العمل  عن  اإ�رابات  �صن  خالل 
احتجاجية.  وق��ف��ات  تنظيم  و 
خا�صة  الأي��ام  هذه  يح�صل  كما 
الذين  الأول  الطور  اأ�صاتذة  مع 
هددوا مبقاطعة امتحانات الف�صل 

الثاين..
الوطنية,  الرتبية  وزي��ر  اأ���رف 
حممد واجعوط, على لقاء جمعه 
الوطني  الحت��اد  نقابة  برئي�س 
التكوين  و  ال��رتب��ي��ة  ل��ع��م��ال 
املكتب  اأع�صاء  و  »الن��ب��اف« 
بيان  ح�صب  للنقابة,  الوطني 
للوزارة يندرج هذا اللقاء يف اإطار 
�صل�صلة من اللقاءات الثنائية التي 
الوطنية,  الرتبية  وزارة  برجمتها 
الجتماعيني,  ال�ركاء  كافة  مع 
فيفري   20 من  متتد  رزنامة  وفق 

اإىل 12 مار�س املقبل.
تناول  اللقاء  ه��ذا  خ��الل  مت  و 
بان�صغالت  املتعلقة  املوا�صيع 
الرتبوي,  الطابع  ذات  النقابة 
الجتماعي  و  ال��ب��ي��داغ��وج��ي 
و  طرحها  مت  ال��ت��ي  و  امل��ه��ن��ي, 
اأكد  كلمته,  يف  و  مناق�صتها. 
اللقاءات  هذه  برجمة  اأن  الوزير 
الثنائية مع ال�ركاء الجتماعيني 

للجوء  ال�صادقة  الإرادة  ترتجم 
تغّلب  ج��دي��دة,  م��ق��ارب��ة  اإىل 
يف  الت�صاور  و  احل��وار  �صيا�صة 
املطروحة,  الن�صغالت  معاجلة 
و  الإيجابي  التفاعل  يتيح  مما 
العمل الت�صاركي بهدف مناق�صة 
العديد  ح��ول  ال���روؤى  ت��ب��ادل  و 
ثقة  يف  املطروحة,  امل�صائل  من 
و  الت�ريع  اح��رتام  مع  متبادلة 

التنظيم �صاري املفعول.
اعتماد  على  الوزير  �صّدد  كما 
غري  ب�صكل  الجتماعي  احل��وار 
املنزلة  اأن  م�صيفا  منقطع, 
لالأ�صتاذ  املهنية  و  الجتماعية 
ان�صغال  و  باهتمام  عنده  حتظى 
عن  اأول  ك��م�����ص��وؤول  ب��ال��غ��ني, 
يعرف  كاأ�صتاذ  ثم  اأول,  القطاع 
النبيلة.  املهنة  هذه  متاعب  جيدا 
و يف ختام مداخلته, اأبدى الوزير 
و  اإط����ارات  حر�س  و  حر�صه 
الوطنية  الرتبية  وزارة  موظفي 
ال�ريك  مبعية  ُقدما  امل�صي  على 
تر�صيخ  و  لتوطني  الجتماعي, 
و  ال�ريح  و  اجلاد  احلوار  ثقافة 
احلوار  هذا  و  املتبادل,  التفاهم 
يف  الر�صيدة  احلوكمة  �صيعزز 
جمابهة  على  ي�صاعد  و  القطاع 
مع  التحّديات,  و  ال�صعوبات 
امل�صلحة  العتبار  بعني  الأخ��ذ 
العليا للبالد و التحلي بح�س عال 

من امل�صوؤولية و التوافق
ق/و

واجعوط يدعو النقابات لنتهاج 
اأ�شلوب احلوار و البتعاد

 عن الإ�شرابات
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�شيعلي يوؤكد:

اأكد وزير الأ�شغال العمومية و النقل، فاروق �شيعلي باجلزائر العا�شمة على �شرورة اإر�شاء قواعد �شارمة يف جمال الأمن عرب 
�شكة احلديد، من اأجل و�شع حد للحوادث املتكررة امل�شجلة عرب ال�شبكة.

 �شرورة اإر�شاء قواعد �شارمة للحفاظ على الأمن 
عرب ال�شكك احلديدية

حممد علي 
-------------------

ملتقى  افتتاح  لدى  كلمته  يف 
ال�صكة  ع���رب  الأم�����ن  ح���ول 
دائرته  تنظيم  م��ن  احل��دي��دي��ة 
الأوروبية  الوكالة  و  الوزارية 
اأو�صح  "اإيرا"  احلديد  ل�صكك 
ال��وزي��ر اأن���ه ب���ات اأك���رث من 
�روري, ار�صاء قواعد �صارمة 
يف جمال الأمن و التدخل على 
و�صع  اأجل  من  املعابر  م�صتوى 
احلوادث  و  امل��رور  حل��وادث  حد 
املتكررة امل�صجلة على م�صتوى 

�صبكتنا".
املعابر  اإ�صكالية  بخ�صو�س  و 
ينبغي  اأن��ه  اإىل  الوزير  اأ�صار 
الإج��راءات  تعميم"  و  "تعزيز 

املتخذة يف هذا ال�صاأن.
بالق�صاء  اأ�صا�صا  الأمر  ويتعلق 
التي  املعابر  على  التدريجي 
يف  مت�صببة  عوامل  اأنها  تاأكد 
بحرا�س  ال�صتعانة  اأو  حوادث 
امل�صتوى  معابر  الق�صاء على  و 
مع  بالتن�صيق  الفو�صوية, 

ال�صلطات املحلية املعنية.
الج�����راءات  ه���ذه  ت�صمل  و 
ع�رنة  عملية  تعميم  اأي�صا 
ال�صلكية  الت�����ص��الت  نظام 
عن  التبليغ  و  الال�صلكية  و 
اإىل  بالإ�صافة  امل��رور  ح��وادث 
التنظيم  و  املعايري  مع  التكيف 
اخلا�س بالأمن عرب �صكة احلديد.
الوزير  ذك��ر  ال�صدد  ه��ذا  يف 
برامج  خمتلف  اإط���ار  يف  اأن��ه 

ال�صتثمارات املمنوحة للقطاع, 
باهتمام  احلديد  �صكك  حظيت 
ال�صلطات  ق��ب��ل  م��ن  خ��ا���س 
ت�صخري  طريق  عن  العمومية 
ال�رورية  املالية  الو�صائل 
لتطوير ال�صبكة الوطنية ل�صكة 
ع�رنتها   طريق  عن  احلديد 
و  ازدواجيتها  و  تو�صيعها  و 
اإدراج  و  بالكهرباء  و�صلها 
اإ�صارات  و  ات�صالت  اأنظمة 

مرور ع�رية.
اأعمال  �صيعلي  ال�صيد  وذك��ر 
الوطنية  ال�ركة  و�صائل  تعزيز 
احل��دي��دي��ة,  بال�صكك  للنقل 
العتاد  تاأهيل  اإع��ادة  خالل  من 
نقل  و�صائل  واقتناء  املوجود 
احتياجات  مع  مكيفة  جديدة 
امل�����ص��ت��ع��م��ل��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني 

القت�صاديني.
ال�صكك  �صبكة  اأن  واأ���ص��اف 
حاليا  تقارب  التي  احلديدية 
اأن تبلغ  4.200 كم من املرتقب 
على املدى الق�صري خط 6.300 

اآف��اق  يف  ك��م   12.500 و  ك��م 
.2030

�صيعلي  دعا  اأخ��رى,  جهة  ومن 
اإىل موا�صلة التعاون مع وكالة 
لل�صكك  الأوروب����ي  الحت���اد 
اأعمال  ا�صتهداف  عرب  احلديدية 
ت�صتجيب اىل ان�صغالت الإدارة 
حتت  واملوؤ�ص�صتني  املركزية 
و�صايتها وهما ال�ركة الوطنية 
احل��دي��دي��ة  بال�صكك  للنقل 
للدرا�صات  الوطنية  والوكالة 
ومتابعة اإجناز ال�صتثمارات يف 

ال�صكك احلديدية.           
يف  الأم���ن  ملتقى  ي��ن��درج  و 
ي�صم  الذي  احلديدية  ال�صكك 
خرباء حمليني و دوليني يف اإطار 
الحتاد  و  اجلزائر  بني  التعاون 
الأوروبي بعنوان �صيا�صة جوار 
اجلنوبية  ال�صفة  ب��ل��دان   م��ع 

للمتو�صط.
و اأكد الوزير اأن هذا اللقاء حول 
احلديدية  ال�صكك  يف  الأم��ن 
لن�صغالت  متاما  ي�صتجيب 

العمومية  الأ�صغال  قطاعي 
و  الأم���ن  جم��ال  يف  النقل  و 
امل�صرتك  الت�صغيل  و  الدميومة 
اخل�صو�س  وجه  وعلى  للنق,ل 

النقل بال�صكك احلديدية.
الذي  اللقاء  هذا  انعقاد  ثمن  و 
حقيقية"  "اإ�صكالية  يعالج 
تتمثل يف تعزيز الأمن و�صبكة 
عرف  ال��ذي  احلديدية  ال�صكك 
حتولت  الأخرية  ال�صنوات  يف 
املن�صاآت  �صعيد  على  ك��ربى 

والأنظمة والتجهيزات.
ال�صيد  تقدم  املنا�صبة  بهذه  و 
مل�صوؤويل  بال�صكر  �صيعلي 
متو�صطي  الأورو  امل�����روع 
احل��دي��دي��ة  بال�صكك  للنقل 
والوكالة   "Eume dRail"
احلديدية  لل�صكك  الأوروب��ي��ة 
اأجل  من  املبذولة  اجلهود  على 
الذي  الوثيق  التعاون  ترقية 
لأمن  تدريجي  تاأهيل  من  ميكن 
ال�صعيد  على  �صيما  ل  النقل, 

التنظيمي.

 خالل املو�شم الدرا�شي احلايل

اإح�شاء اأزيد من 8500 حمبو�ش 
مرت�شح لالمتحانات النهائية 

حمبو�صني   8508 اإح�صاء  مت 
النهائية  لالمتحانات  مرت�صحني 
والتعليم  البكالوريا  )�صهادتا 
امل��ت��و���ص��ط( خ���الل امل��و���ص��م 
اأفادت  مثلما  اجلاري,  الدرا�صي 

به وزارة العدل , يف بيان لها.
 4647" بني  العدد  هذا  ويتوزع 
لجتياز  مرت�صحا  حمبو�صا 
و"3861  البكالوريا"  �صهادة 
التعليم  ل�����ص��ه��ادة  مرت�صحا 

املتو�صط".
العدل  وزارة  اأح�صت  واإجمال, 
الدرا�صي  للمو�صم  بالن�صبة 
حمبو�صا   38.231" احل���ايل, 
مبختلف  ال��درا���ص��ة  ملوا�صلة 
 30.377" بينهم  من  الأطوار" 
بعد"  عن  التعليم  يف  م�صجال 
و"  العايل"  التعليم  يف   616 و" 
حمو  اأق�صام  يف  م�صجال   7238

الأمية".
اأما فيما يت�صل بقطاع التكوين 
املهني, فقد مت ت�صجيل "32.673 
درا�صتهم  ي��زاول��ون  حمبو�صا 
ي�صيف  تخ�ص�صا",   132 يف 

امل�صدر ذاته.
اأف��ادت  �صلة,  ذي  �صياق  ويف 
اللجنة  ب���اأن  ال��ع��دل  وزارة 
لتن�صيق  امل�صرتكة  ال��وزاري��ة 
ن�صاطات اإعادة تربية املحبو�صني 
الجتماعي,   اإدماجهم  اإع��ادة  و 
الأوىل  العادية  دورتها  عقدت 
ل�صنة 2020, اأم�س الأربعاء مبقر 
املديرية العامة لإدارة ال�صجون و 

اإعادة الإدماج.
هذه  عكفت  اجتماعها,   وخالل 
ما  تقييم  و  "عر�س  اللجنة على 
املنبثقة  تو�صياتها  من  اإجنازه  مت 
و  ال�صابقة  العادية  دورتها  عن 

و  امل�صائل  كل  مناق�صة  و  طرح 
الوزارية  القطاعات  مقرتحات 
بتج�صيد  املتعلقة  و  امل�صرتكة, 
املحبو�صني  اإدماج  اإعادة  عملية 
بعد  مرافقتهم  و  اجتماعيا 

الإفراج عنهم".
اللجنة  اأع�صاء  �صيقوم  كما 
الكفيلة  التدابري  كل  ب�"اقرتاح 
التعليم  م��ن��اه��ج  بتح�صني 
لفائدة  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ك��وي��ن  و 
�صمان  خ��الل  من  املحبو�صني 
ال��ت��اأط��ري ال���ك���ايف وامل��الئ��م 
املرت�صحني  و  للمتمدر�صني 

لالمتحانات النهائية".
املقرتحات  ه��ذه  و�صتتمحور 
اأي�صا حول "تنويع التخ�ص�صات 
مبا  املهني  التكوين  ف��روع  و 
�صوق  ملتطلبات  ي�صتجيب 
العمل و ت�صجيع التاأهيل احلريف, 
لت�صهيل عملية الولوج اإىل احلياة 
جانب  اإىل  الإفراج",  بعد  املهنية 
الربامج  من  �صل�صلة  "�صمان 
الن�صاطات  لتاأمني  املوجهة 
الريا�صية  و  الثقافية  و  الفكرية 
املوؤ�ص�صات  داخل  الرتفيهية  و 

العقابية", ي�صيف امل�صدر ذاته.
املذكورة  اللجنة  تت�صكل  للعلم, 
ممثلني  و  وزاري��ا  قطاعا   21 من 
يتمثل  و  امل��دين.  املجتمع  عن 
ن�صاطات  "تن�صيق  يف  دوره��ا 
الهيئات  و  الوزارية  القطاعات 
اإعادة  يف  ت�صاهم  التي  الأخ��رى 
الفئة,  لهذه  الجتماعي  الإدماج 
الرعاية  برامج  يف  امل�صاركة  و 
املفرج  للمحبو�صني  الالحقة 

عنهم".

ق/و

اجلزائر تدعم اتفاق تعاون ثنائي �شامل مع اململكة املتحدة  
الأوروبية  لل�صوؤون  العام  املدير  �رح 
باجلزائر  حنا�س,  حممد  اخلارجية,  بوزارة 
العا�صمة اأنه ينبغي على اجلزائر و اململكة 
تعاون  اتفاق  على  تتفاو�صا  اأن  املتحدة 
با�صتمرار  ي�صمح  اأن  �صاأنه  من  �صامل 
اململكة  خروج  بعد  البلدين  بني  التعاون 

املتحدة من الحتاد الأوروبي )بريك�صت(.
فورا  ال�روع  احلكومتني  على  اأن  "نعتقد 
للوقت,  ت�صييع  دون  مفاو�صات,  يف 
للتو�صل اىل اتفاق �صامل من �صاأنه تاأطري 
يقول  اأ�صكاله",  بجميع  الثنائي  التعاون 
اجلزائري  الأعمال  منتدى  خالل  حنا�س, 
روؤ�صاء  منتدى  نظمه  ال��ذي  الربيطاين 
املوؤ�ص�صات مع نظريه الربيطاين "ديفلوبد 

ماركت اأ�صو�صياي�صن".    
و اأ�صاف ذات امل�صوؤول اأن هذه املفاو�صات 
لكال  م��رب��ح   باتفاق  ت��ت��وج  اأن   يجب 
من  ال�صتفادة  لهما  يت�صنى  مما  الطرفني, 
التغريات التي ت�صهدها اجلزائر مع انتخاب 
اململكة  وخروج  للجمهورية  جديد  رئي�س 
املتحدة ر�صميا من الحتاد الأوروبي, وهذا 
ما �صي�صمح اأي�صا بالرتقاء بعالقاتهما اىل 

م�صتوى قدراتهما املعتربة.
   و ف�صال عن توطيد العالقات التجارية 
باأن  املتحدث,   ذات  يرى  الطرفني,  بني 
تكفل  اآليات  يت�صمن  ان  يجب  التفاق  
كال  يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق  حت�صني 

الجتاهني.
 كما �صدد على اأن  املفاو�صات حول اتفاق 
التعاون يجب اأن يتطرق اأي�صا اىل اجلانب 
ال�صيا�صي و الأمني و تنقل الأ�صخا�س بني 
و  الأعمال  لرجال  يت�صنى  لكي  البلدين 
الطلبة ب�صفة خا�صة ال�صفر بدون عراقيل.  
املهم  من   " يقول  حنا�س   ال�صيد  تابع  و 
اأقرب  يف  املفاو�صات  هذه  يف  ال�روع 
وقت ممكن, خا�صة واأنه مل يتبّق لنا اإل �صنة 
واحدة لتحقيق ذلك", م�صيفا اأن املحادثات 

قد بداأت منذ �صهور لدرا�صة هذا امللف.
الأول,  الوزير  باأن  اآخر  جانب  من  اأفاد  و 
رجال  من  وفدا  ا�صتقبل  جراد  العزيز  عبد 
املبعوث  بقيادة  الربيطانيني  الأع��م��ال 
اإىل  الربيطاين  الأول  للوزير  التجاري 
و   , ري�صبي  ري�����ص��ارد  ال��ل��ورد  اجل��زائ��ر 
للتعريف  فر�صة  اللقاء  ه��ذا  �صيكون 
اجلزائرية,  لل�صيا�صة  العري�صة  باخلطوط 
فيما يتعلق بتطوير العالقات القت�صادية 

و ال�صتثمار, ي�صيف ذات امل�صوؤول.
املتحدة  اململكة  �صفري  اعترب  جانبه,  من 
باجلزائر ال�صيد باري لوان, باأن الربيك�صيت 
الذي  و  لبلده  جديدة"   "بداية  ي�صكل 
يبحث من الآن ف�صاعدا اإعطاء نف�س جديد 
للتجارة الربيطانية مع باقي دول العامل من 

خالل �راكات جديدة.
املتحدة  اململكة  خروج  فان  له,  بالن�صبة  و 

من الحتاد الأوربي هو مبثابة "فر�صة" من 
اجل تطوير العالقات التجارية مع اجلزائر 

يف جمالت عدة.
العمال  لرجال  اأتوجه   " يقول:  �رح  و 
انتم  اليوم,  معنا  احلا�رين  الربيطانيني  
يف املكان اجليد و الوقت املنا�صب, نعلم اأنه 
�صواء كان يف اململكة املتحدة او يف اجلزائر 
,فاإن البداية اجلديدة �صتكون الفر�صة لكم 

من اجل تطوير �راكات جديدة."
ري�صبي   اللورد  اأب��رز  تدخله,   خ��الل  و 
مع  القت�صادي  للتعاون  بلده  ا�صتعداد 
اطار  يف  ارادتها  عن  عربت  التي  اجلزائر 
مناخ  لتح�صني  احلكومة   عمل  خمطط 
اجلديدة   التكنولوجيات  تطوير  و  الأعمال 

و ت�صجيع املوؤ�ص�صات النا�صئة.
الولوية  ذات  القطاعات   يخ�س  فيما  و 
العام  املدير  اعترب   , اجلزائر  لال�صتثمار يف 
عبد  ال�صتثمار,  لتطوير  الوطنية  للوكالة 
ان  لب��د  اجلهود  ب��ان  من�صوري,  الكرمي 
الفالحة  قطاعات  نحو  خ�صو�صا  توجه 
املناجم  و  ال�صناعة  و  الريفية  التنمية  و 
و  الرقمنة  و  اجلديدة   التكنولوجيات  و 
ال�صحة و ت�صيري امل�صت�صفيات, ف�صال عن 

البيئة و الطاقات املتجددة.
ال�صيد  املقدمة من طرف  الرقام  و ح�صب 
الربيطانية   ال�صتثمارات  فاإن   من�صوري, 
بقيمة  م�روعا   13 حاليا  ت�صمل  باجلزائر 

مالية اجمالية قدرها 40 مليون دولر.
الع�رين  املرتبة  املتحدة  اململكة  احتلت  و 
ال�صتثمارية  امل�صاريع  لعدد  بالن�صبة 
فيما   29 املرتبة  و  اجلزائر  يف  الأجنبية 

يخ�س حجم اللتزام املايل.
الثاين  املمون  اجلزائر  كانت   2019 يف  و 
الفريقي  للمملكة املتحدة  ب 3ر2 مليار 
دولر بعد اإفريقيا اجلنوبية , لكن �صادرات 

اجلزائر نحو اململكة املتحدة ت�صتحوذ عليها 
باملئة(  )9ر98  كبري  ب�صكل  املحروقات 
لرتقية  الوطنية  الوكالة  معطيات  ح�صب 

التجارة اخلارجية.
من  اجلزائرية  ال���واردات  يخ�س  فيما  و 
مليون   515 بلغت  فقد  املتحدة  اململكة 
منتجات  من  اأ�صا�صا  تتمثل   و   2019 يف 
�صناعية و اأدوية )7ر87 باملئة(.           ق/و

موبيلي�س ي�سارك يف الطبعة 11 للمعر�س 
الدويل لل�سياحة

 
املــعــر�ــس  يف  موبيلي�س  ــارك  ــس ــ� ي
والنقل  وال�سفر  لل�سياحة  الــدويل 
يف  "�سياحة"  الفندقية  ــّدات  ــع وامل
من  املنظم  ع�سر،  احلادية  طبعته 
 2020 فيفري   29 غــايــة  اإىل   26

مبركز املوؤمترات بوهران.
�سياحية  مرجعية  املعر�س  ويّعد 
ــس  ــار� ــع ــــــى امل �ــســمــن اأكـــــرب واأرق
�سنوي  وملتقى  العاملية،  ال�سياحية 
للتّعارف  ال�سياحة  قطاع  ملهّني  هام 

وتبادل اخلربات.
من  م�ساركته  على  �سيب�سم  باجلزائر،  الت�سالت  قطاع  يف  الرائد  املتعامل  موبيلي�س 
خالل ف�ساء عر�س متواجد باجلناح "ب" املخ�س�س ملجمع ات�سالت اجلزائر، موؤطر من 

قبل م�ست�ساري الزبائن للموؤ�س�سات، لعر�س اآخر حلول وعرو�س املوؤ�س�سة.
تغطية  اإت�ساع  مدى  عن  الزوار  لإعالم  الوطني  للمتعامل  فر�سة  املعر�س  يعترب  كما 
ال�سبكة خا�سة لل�سياحة باجلنوب، اإىل جانب اتفاقيات التجوال املربمة معا الـ 167 بلد 

لدى الـ 433 متعامل عرب العامل.                                                                                                              ق.و
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 احلق يف العي�ش الكرمي ُيخرج �شباب تقرت 
اإىل ال�شارع

ع.ر.كنوز
------------------

ح��ي��ث ���ص��ب امل��ح��ت��ج��ون ج��ام 
مكتب  م��دي��ر  ع��ل��ى  غ�صبهم 
الو�صع  حلحلته  لعدم  الت�صغيل 
نحو  ال�����ص��غ��ل  م��ل��ف  دف���ع  و 
ياه  اإ متهمني  النفراج  و  الأح�صن 
ال�صعي  يف  املماطلة  و  بالتق�صري 
جلب  لأج���ل  احل��ث��ي��ث  و  اجل���اد 
العمل,  عرو�س  من  اأك��رب  عدد 
املوؤ�ص�صات  على  ال�صغط  و 
اأكرث  يدها  لب�صط  امل�صتخدمة 
ف��ه��و ك��م��ا ق��ي��ل ل��ل��ت��ح��ري��ر, ل 
يرتقب  و  كر�صيه  عن  يتزحزح 
بعرو�س  عليه  الت�صدق  و  املن 
و  يحدث  لن  الذي  هذا  و  عمل, 
من  القليل  يتعدى  ل  حدث  اإن 
طلب  قد  و  بالعيون  الرماد  ذر 
ال�صاأن  هذا  يف  املحتج  ال�صباب 
مكتب  مدير  رحيل  ب�����رورة 
و  وق��ت  ق���رب  اأ يف  الت�صغيل 
قدر  على  يكون  له  خلفا  تعيني 

املنطقة  �صباب  تطلع  م�صوؤولية 
ال��ب��ط��ال ال���ذي ي��ت��زاي��د ع��دده 
�صار  اأ كما  اآخ��ر؛  اإىل  يوما  من 
ت�صوب  عدة  نقاط  اإىل  املحتجون 
وعلى  بتقرت  الت�صغيل  ملف 
التف�صيل  و  املح�صوبية  راأ�صها 
اآخر...   و  بطال  بني  دون وجه حق 
ت�ريحهم,  ح��د  جت����اوزات  و 
يعيد  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح  ُي��ف��رت���س  

يكبح  و  ن�صابها  اإىل  م���ور  الأ
امللف  بهذا  يتالعبون  من  يادي  اأ
ال�صباب  ي��رى  ال��ذي  احل�صا�س 
ف��ات  الآ ك��ل  منبع  ن��ه  اأ البطال 
تقرت  تعي�صها  التي  الجتماعية 

عامة.  ب�صفة 
ت��ط��رق  ال�����ص��ي��اق  ذات  يف  و 
من  ال��ع��دي��د  اإىل  امل��ح��ت��ج��ون 
متعلق  ه��و  م��ا  منها  ال��ن��ق��اط 

طريقة  و  الأرا�صي  و  بال�صكن 
و  وغريها,  ال�صحة  و  التوزيع 
تعرف  تقرت  اأن  ال�صباب  اأ�صاف 
لقاءاتهم  اأن  و  احلقرة  و  التهمي�س 
كانت  كلها  املنتدب  ال��وايل  مع 
اإل  منها  لهم  لي�س  و  عقيمة 
التنفيذ  اإىل  التي مل ترق   الوعود 
لهم  يقال  الأحيان  معظم  يف  بل 
ول  فوق  من  ت�صري  الأم��ور  باأن 
ذلك,  يف  املحلي  للم�صوؤول  حيلة 
واٍل  كل  اأن  املحتجون  اأو�صح  بل 
و  امل�صاكل  حمل  يرمي  منتدب 
فوق  امل��ط��روح��ة  الن�����ص��غ��الت 
من  �صبقه   ال��ذي  على  مكتبه 
ترك  ال��ذي  م���ر  الأ وه��و  ال���ولة 
اأو�صاطهم  بني  تذمرا  و  ا�صتياء 
يف  املحتج  ال�صباب  طالب  لذلك 
الوزير  ن��زول  ب�رورة  الأخ��ري 
ماآ�صي  على  ل��ل��وق��وف  الأول 
يثق  يعد  مل  ف�صبابها  ت��ق��رت. 
اختلف  مهما   املحلي  بامل�صوؤول 
                                                                                                            . قعه مو

و  الن�شداد   بعد حالة  مفتوحة  �شلمية  احتجاجية  تقرت يف حركة  املنتدبة  الإدارية  باملقاطعة  البطال  ال�شباب  دخل 
الذي يعرف ركودا ل مثيل  امللف  ال�شغل. هذا  راأ�شها، حق  �شنني و على  التي �شلت عالقة مند  عدم ال�شتجابة ملطالبهم، 

باملقاطعة.  له 

ملطالبهم ال�شتجابة  وعدم  الن�شداد   حالة  بعد 

���ص��ادرة  تعليمات  على  ب��ن��اءا 
الوطنية  املنظمة  رئي�س  من  له 
املواطنة  لرتقية  املدين  للمجتمع 
مبكتب  قام  عزوز,  حممد  ,ال�صيد 
للمجتمع  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
ببلدية  املواطنة  برتقية  امل��دين 
جمعية  م��ع  بالتن�صيق  ت��ي��ط, 
حملة  بتنظيم  العتيق,  امل�صجد 
للمدر�صة  ط���الء  و  ت��ن��ظ��ي��ف 

مبدخل   )3 البارقي) ن��ي��ة  ال��ق��راآ
يوم  للبلدية  اجلديدة  ال�صكنات 
الأ�صبوع,  هذا  بداية  من  الأحد 
اإطار  يف  العملية  هذه  جاءت  و 
م�صطرة  �صاملة  ت�صامنية  حملة 
نية  القراآ املدار�س  طالء  و  لنظافة 

. ية لبلد با
عبدالرحمن     بلوايف   

ع����رب ����ص���ك���ان ح����ي ���ص��ي��دي 
خ��ا���ص��ة  و  ب��ت��ق��رت  ب��وع��زي��ز 
عن  الداخلية  بالأحياء  القاطنني 
نارة  الإ لتعميم  املا�صة  حاجتهم 
احلي,  �صوارع  بكل  العمومية 
فيها  التجول  اأ�صبح  ال��ت��ي  و 
يف  خا�صة  للغاية  �صعبا  م��را  اأ
الذي  م��ر  الأ  , الليلية  الفرتات 
ممن  ال�����ص��ب��اب  بع�س  ي�صاعد 

العتداءات  و  ال�رقة  ميتهنون 
بيوت  على  الدام�س  الظالم  يف 
احلي  �صكان  اأك��د  كما  النا�س, 
يف  اخلوف  تبعث  احلي  ظلمة  اأن 
 , اعتداء  اأي  حدوث  من  النفو�س 
�صكان  اأعرب  ال�صياق  هذا  يف  و 
ال�صديد  ا�صتيائهم  ع��ن  احل��ي 
اأ�صحى  التي  الو�صعية  ج��راء 
 , يقطنونه  ال��ذي  احل��ي  عليها 

ن��ارة  ب��الإ يتعلق  فيما  خا�صة 
البع�س  ا�صطر  مما   , العمومية 
امل�صابيح  و���ص��ع  اإىل  م��ن��ه��م 
بيوتهم  واجهات  اأمام  ال�صغرية 
ن��ارة  اإ لن��ع��دام  قتة  موؤ كحلول 
تبقى  ن��ه��ا  اأ غ��ري   , ال�����ص��وارع 
الظالم  مواجهة  يف  كافية  غري 
���ص��وارع  يطبع  ال���ذي  احل��ال��ك 
الو�صع  اأن  م�صيفني   , ليال  احلي 

ال�صكان  ح�صب  يطاق  ل  ب��ات 
املكان,  بعني  التقيناهم  الذين 
اأ�صحت  التي  ان�صغالتهم  لنقل 
توفريها  اأ�صبح  كما  توؤرقهم 
هذا  م��ام  اأ و  ال�صاغل.  �صغلهم 
احلي  �صكان  يطالب  ال��و���ص��ع 
التدخل...  اأج��ل  من  ال�صلطات 

معاناتهم.. نهاء  اإ اأجل  من 
التجاين  ن-ق- 

اأدرار ممثلة يف خمرب  تنظم جامعة 
بالتن�صيق  املجتمع,  و  القانون 
و  ن�صانية  الإ العلوم  كلية  مع 
ومكتب  باجلامعة   الجتماعية 
بولية  اجليل  الوطنية  اجلمعية 
ح��ول  درا���ص��ي��ا  ي��وم��ا  اأدرار, 
البيئة  ظل  يف  الإعالم  اأخالقيات 
يت�صمن  و  اجل��دي��دة,  الرقمية 
يتعلق  حم��اور,  خم�صة  امللتقى 

مبفاهيم  منها  الأول  امل��ح��ور 
الف�صاء  يف  الإعالمية  املمار�صة 
ال��رق��م��ي, وال���ث���اين وال��ث��ال��ث 
ب��واق��ع امل��م��ار���ص��ة الإع��الم��ي��ة 
ال�صبق  و  ال��ت��ح��دي��ات  ظ��ل  يف 
الذكية  الهواتف  الإعالمي,بني 
اأخالقيات  و  التلفاز  و�صا�صات 
الف�صاء  يف  الإعالمية  املمار�صة 
والإفالت,  التحكم  بني  الرقمي 

التطرق  يتم  اخلام�س  و  الرابع  و 
جودة  م��اآلت  اإىل  خاللهما  من 
ظل  يف  الإع���الم���ي  امل��ح��ت��وى 
�صوابط  و  الرقمية  البيئة  هيمنة 
الف�صاء  يف  الإعالمية  املمار�صة 
ال��رق��م��ي, ب���ني ال��ت�����ري��ع��ات 
و  ال��د���ص��ات��ري  و  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اليوم  يهدف  و  ال�رف,  مواثيق 
 02 يوم  �صينظم  الذي  الدرا�صي 

الب�ري  ال�صمعي  بقاعة  مار�س 
�صوابط  تعزيز  اإىل  باجلامعة 
الف�صاء  يف  الإعالمية  املمار�صة 
م�صتقبل  ا�صت�راف  و  الرقمي, 
النفتاح  يف  الإع��الم��ي  النتاج 
وتو�صيف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي,   
البيئة  يف  املهنية  ال�صوابط 

اجلديدة. الإعالمية 
عبدالرحمن بلوايف 

ال��و���ص��ط  يف  اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة 
امل��ح��اف��ظ��ة  ب��غ��ي��ة   , احل�����ري 
املواطنني  و�صالمة  اأم��ن  على 
ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م, ب��ا���رت ق��وات 
م���ن احل�����ري  ال�����رط��ة ب���الأ
نهاية  اأدرار  ولية  باأمن  الثاين 
عملية  امل��ن�����رم,  ���ص��ب��وع  الأ
من  مت  النطاق,  وا�صعة  �رطية 
اجلرمية  اأوك��ار  مداهمة  خاللها 
من  بالعديد  امل�صبوهة  والنقاط 

قليم  اإ �صمن  وال�صوارع  الأحياء 
مكنت  ح��ي��ث  الخ��ت�����ص��ا���س,  
 58 هوية  فح�س  من  العملية  
عملية  ���ص��ف��رت  واأ �صخ�صا, 
�صخ�صني  توقيف  عن  التنقيط 
ق�صائية,  اأحكام  حمل  اأحدهما 
م��ن  ه���ذا, وت�����ص��ع م�����ص��ال��ح اأ
اخل�راء  الأرق��ام   اأدرار  ولية 
النجدة  رق���م  و   1548,104
املديرية  قبل  من  امل�صخرة    17

ال��ع��ام��ة ل��الأم��ن 
حتت   , ال��وط��ن��ي 
املواطنني  ت�رف 
الت�صال  لت�صهيل 
امل���ج���اين ق�����ص��د 
ال�ريع  التبليغ 
خ��ط��ر,  اأي  ع��ل��ى 
و  حياتهم  ي��ه��دد 

. تهم ممتلكا
عبدالرحمن بلوايف 

النزلة  ببلدية  احلرية  حي  ا�صتفاد 
�صبكة  تعبيد   عملية  من  بتقرت 
على  للق�صاء  الداخلية  الطرقات 
فيها  يتخبط  التي  امل�صاكل  جملة 
كرثة  ب�صبب  ذلك  و  احلي,  قاطنو 
مما  الطرقات,  عرب  املنت�رة  احلفر 
م�صالك  اإىل  الأخ��رية  هذه  حول 
جاءت  التعبيد  عملية   , ترابية 
�صكان  لن�صغالت  ا�صتجابة 
امل�صالح  با�رت  حيث   , احل��ي 
مب�صافة  التعبيد  عملية  يف  املعنية 
ال�صوائب  على  للق�صاء   , معتربة 
من  بال�صتفادة  باحلي  امل�صجلة 
من  ما  وهو  املذكور,  امل�روع 
ال�صكان  معاناة  ينهي  اأن  نه  �صاأ

ل�صبكة  الكارثية  الو�صعية  من 
التي  الذكر,  ال�صالفة  الطريق 
مبركبات  ج�صيمة  اأ�رارا  اأحلقت 
امتناع  عن  ف�صال   , املواطنني 
الأجرة  �صيارات  �صائقي  غالبية 
 , ذاته  احلي  قا�صدي  مع  التعامل 
املهرتئة  طرقاته  و�صعية  بحجة 
اأعرب  فقد  ذلك,  اإىل  ي�صاف  و   ,
غ�صبهم  ع��ن  املنطقة  قاطنو 
ال�صحية  الأ���رار  من  ال�صديد 
من  الغبار  تطاير  عن  الناجمة 
باحلي,  الرئي�صية  الطريق  �صبكة 
اإ���ص��اب��ة  ح���الت  �صجلت  ي���ن  اأ

احل�صا�صية... باأمرا�س 
ق/ج

ب�����ن�����اًء ع��ل��ى 
رئي�س  تعليمات 
اجل���م���ه���وري���ة 
ع���ب���د امل��ج��ي��د 
املتعلقة  تبون, 
ب���ال���ت���ك���ف���ل 
ب����ال����ف����ئ����ات 
وذوي  امل��ع��وزة 

حالة  لربوز  ونظرا  الحتياجات 
التكويني  للدخول  خالل  خا�صة 
اجلارية,   لل�صنة  فيفري   لدورة 
وهذا بعد تداول عدة �صور على 
الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
ال�صاكن  اأحمد  عمراوي  لل�صاب 
يدر�س  والذي  متنطيط,  ببلدية 
املهني  ال��ت��ك��وي��ن  م��رك��ز  يف 
بتيمي,   الله  عبد  باخدة  املجاهد 
على  الولية  وايل  ���رف  اأ فقد 
اخت�صا�س  ,منه   الدورة  افتتاح 
املكتبات  يف  تقني  م�صاعد 
و  الأر���ص��ي��ف,  و  ال��ت��وث��ي��ق  و 
بن�صبة  حركية  اإعاقة  من  يعاين 
اأعطى  ال����ولدة,  منذ   100%
مديريات  لعدة  تعليمات  الوايل 
التكفل  بغر�س  بينها  للتن�صيق 
ا�صتقباله  مت  الذي  ال�صاب  بهذا 
من  ف��ي��ف��ري   25 ي���وم  ���ص��ب��اح 
بح�صور  ال��ولي��ة  وايل  ط��رف 
 , ال�����ص��ك��ان  و  ال�صحة  م��دي��ر 
و  الجتماعي  الن�صاط  مدير 
التكوين  مدير  و   , الت�صامن 
مدير  و  املهنيني,  التعليم  و 
لل�صمان  الوطني  ال�صندوق 
و  اأدرار,  وك��ال��ة  الج��ت��م��اع��ي 
ال�صحي  مبلفه  التكفل  مت  ق��د 

املخت�س  الطبيب  على  وعر�صه 
تالئم  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ة  لتحديد 
ثبتت  اأ التي  و  ال�صحية  حالته 
املعني  ا���ص��ت��ف��ادة  ا���ص��ت��ح��ال��ة 
م��ن دراج���ة ن��اري��ة, وع��ل��ي��ه مت 
كهربائيا  كر�صيا  املعني  ت�صليم 
تخفي�س  من  ا�صتفاد  و  متحركا, 
الدرا�صي  الدخول  م�صتوى  يف 
املهني  بالتكوين  لاللتحاق 
تطبيقا  اخ��ت�����ص��ا���ص��ه  ح�����ص��ب 
ال��وزاري  املن�صور  يف  ج��اء  مل��ا 
 03 يف  امل����وؤرخ   01 امل�����ص��رتك 
فاإن  للعلم  و   ,2019 �صبتمرب 
م�صالح  ل��دى  م�صجل  ال�صاب 
ي�صتفيد  و  الجتماعي  الن�صاط 
دي��ن��ار  األف   10 م��ن��ح��ة  م��ن 
من  ال��ت��ح��ق��ق  ب��ع��د  ج���زائ���ري 
اأعطى  الجتماعي,كما  ملفه 
تعليمات  اللقاء  اآخر  يف  الوايل 
ق�صد  امل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��م�����ص��ال��ح 
الن�صاط  مديرية  مع  التن�صيق 
بطاقية  لإع����داد  الج��ت��م��اع��ي 
ذوي  ب��ف��ئ��ة  خ��ا���ص��ة  ولئ���ي���ة 
اأجل  من  اخلا�صة,  الحتياجات 
التكفل  طرق  حتديد  و  درا�صة 
حالة.                                                                                                كل  ح�صب  بها 
عبدالرحمن بلوايف 

تنظيم حملة تنظيف و طالء ببلدية 
تيط باأدرار

الأحياء الداخلية تعاين من انعدام الإنارة العمومية بحي �شيدي بوعزيز بتقرت 

جامعة اأدرار تنظم يوما درا�شيا حول اأخالقيات الإعالم يف ظل البيئة الرقمية 
اجلديدة

قوات ال�شرطة بالأمن احل�شري الثاين تبا�شر عملية �شرطية بقطاع الخت�شا�ش

 تعبيد الطرقات تثري ا�شتح�شان �شكان 
حي احلرية ببلدية النزلة بتقرت 

وايل اأدرار العربي بهلول ي�شتقبل �شبابا 
من ذوي الحتياجات اخلا�شة 
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اإ�شدال ال�شتار على فعاليات امللتقى الدويل 
لطلبة الدكتوراه باجلامعة 

.ع منلـي 
------------------ 

لطلبة  ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة  ال��ور���ص��ات 
ور���ص��ة   77 ���ص��ّم��ت  ال��دك��ت��وراه 
الخت�صا�صات  خمتلف  يف  تكوينية 
علمية.  حما�رة   96 فيها  قدمت 
الدكتور  امللتقى  رئي�س  وح�صب 
الور�صات  ف��اإن  من�صور,  بوبكر 
الدكتوراه  طلبة  لفائدة  التكوينية 
�صتاذ  اأ  102 تن�صيطها  على  اأ�رف 
كما  وخ��ارج��ه,  ال��وط��ن  داخ��ل  م��ن 
مب�صابقة  الفائزين  الطلبة  انتقاء 

عر�س. واأح�صن  ر�صالتي 
فعاليات  و�صمن  اأخ��ر,  جانب  من 
م�صعود  ���ص��ت��اذ  لأ ن�صط  امللتقى, 
يف  للتكوين  الفرعي  املدير  ختال 
العايل,  التعليم  بوزارة  الدكتوراه 
املنظمة  الإج�����راءات  ح��ول  ن���دوة 
�رح  حيث  الدكتوراه,  يف  لتكوين 
بالإجراءات  املتعلقة  ال�روط  اأهم 
الدكتوراه.  يف  لتكوين  التنظيمية 
عديد  الدكتوراه  طلبة  طرح  فيما 

املتعلقة  والت�صاوؤلت  الن�صغالت 
مب��ن��اق�����ص��ة الأط���روح���ة و����روط 
والن�ر  البحث  للمخابر  النت�صاب 

الدكتوراه  لطلبة  العلمي 
اجلامعة  مدير  اأكد  ذاته,  ال�صياق  ويف 
هو  امللتقى  من  �صا�صي  الأ الهدف  اأن 
العلمي  البحث  رفع  يف  امل�صاهمة 
خمتلف  من  التعاون  وكذا  باجلزائر 
جت�صده  ما  وهو  الفاعلني  ال�ركاء 
ال��ذي  امللتقى,  ه��ذا  يف  ال�����راك��ة 
العامة  مديرية  مع  بالتن�صيق  ينظم 
البحث  مركز  وكذا  العلمي  للبحث 
ال�صناعية.  التكنولوجيات  يف 
امللتقى  اأن  املتحدث,  نف�س  واعترب 
ي��ع��د ف��ر���ص��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني وط��ل��ب��ة 
جميع  من  والك��ادمي��ني  ال��دك��ت��وراه 
وتقدميهم  للم�صاركة  العامل  اأنحاء 
خا�صة  ور�صات  خالل  من  اأعمالهم 
ح���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات احل��دي��ث��ة 

. اأف�صل  حياة  اأجل  من  وتطبيقها 
هام�س  على  ن��ه  اأ  , ���ص��ارة  الإ جت��در 
 , اجل��ام��ع��ة  ب��ب��ه��و  ن��ظ��م   , امل��ل��ت��ق��ى 

خمابر  من  ال�ركاء  ملختلف  معر�س 
ال�صناعية  ال�ركات  وكذا  البحث 
اقت�صادية  ���ص�����ص��ات  وم��وؤ وب��ن��وك 

. وخا�صة  عمومية 
امللتقى  فعاليات  على  ال�شتار  واإ�شدال 
اجلزائرية" "املدر�شة  حول  الوطني 

على  موؤخرا,  ال�صتار,  اأ�صدل  كما 
حول  ال��وط��ن��ي  امللتقى  فعاليات 
من  املنظم  اجلزائرية"  "املدر�صة 
الجتماعية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ق��ب��ل 
والذي  الوادي,  بجامعة  ن�صانية  والإ
متحورت  علمية  ر�صات  تنظيم  عرف 
ت�صخي�س  يف  "امل�صاهمة  ح���ول 
احلديثة"  اجلزائرية  املدر�صة  حالة 
ه���داف  الأ خمتلف  على  وال��ت��ع��رف 
حتقيقها  اإىل  ت�صعى  التي  واملرامي 
املتخذة  وال�صرتاتيجيات  ليات  والآ
به  ف��ادت  اأ ح�صبما  ذلك,  �صبيل  يف 

للجامعة. الإعالم  خلية 
للم�صكالت  امل��ل��ت��ق��ى  وت���ط���رق 
الرتبوية  املنظومة  تواجهها  التي 
اجل���زائ���ري���ة وب���ن���اء ت�����ص��ور ع��ام 

التي  والرهانات  التحديات  لتجاوز 
 . جهها ا تو

امللتقى  رئي�س  تقدم  كلمته  ويف 
بال�صكر  لوحيدي  فوزي  الدكتور 
���ص��ات��ذة امل�����ص��ارك��ني يف  ل��ك��ل الأ
الكلية  عميد  امللتقى.  فعاليات 
تركي  الرحمان  عبد  الربوفي�صور 
من  الباحثني  ���ص��ات��ذة  الأ دور  ثمن 
عرب  امل��ق��دم��ة  امل���داخ���الت  خ���الل 
نف�س  ح�صب  العلمية,  الور�صات 

. مل�صدر ا
الجتماعية  العلوم  ق�صم  رئي�س 
على  ثنى  اأ بوترعة  بالل  الدكتور 
العمل  فريق  بني  اليجابي  التفاعل 
�صتاذ  الأ بدوره  امللتقى.  يام  اأ خالل 
عرب  �صاتذة  الأ عن  ممثال  فريجة  اأحمد 
معتربا  امللتقى  مو�صوع  اأهمية  عن 
وذل��ك  تربية  ب��دون  تنمية  ل  اأن 
كما  احل�صاري  الإقالع  يف  لدورها 
العلوم  ق�صم  طاقم  لكل  �صكره  قدم 
الفعال  دوره��م  على  الجتماعية 
ق��راءة  مت��ت  كما  امللتقى.  جن��اح  يف 
ترقية  على  ن�صت  التي  التو�صيات 
دولية  فعاليات  اإىل  الوطني  امللتقى 
مت  الأخري  ويف  القادمة.  طبعتها  يف 
على  امل�صاركة  ���ص��ه��ادات  ت��وزي��ع 
امللتقى  يف  وامل�صاهمني  الفاعلني 
اجلزائرية,  املدر�صة  حول  الوطني 

امل�صدر. لذات  وفقا 

املعنون  بالوادي،  خل�شر  حمه  ال�شهيد  بجامعة  الدكتوراه،  لطلبة  الدويل  امللتقى  اأ�شغال  على  اأم�ش،  ال�شتار،  اأ�شدل 
تنظيم عّدة  امللتقى  فيها  الن�شاطات عرف  كاملة من  اأيام  اأربعة  بعد  "التكنولوجيا احلديثة وجودة احلياة"، وذلك  بـ 

الوطنية والعربية . 500 طالب دكتوراه من خمتلف اجلامعات  اأزيد من  كليات اجلامعة، وهذا مب�شاركة  ور�شات مبختلف 

الكليات ور�شات مبختلف  تنظيم عّدة  امللتقى  فيها  الن�شاطات عرف  من  كاملة  اأيام   4 بعد 

م�����س,  اأ اأول  اأح���ي���ت, 
ال�����ص��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة 
الذكرى  الوادي,  بولية 
لتاأ�صي�س  امل���زدوج���ة 
للعمال  ال��ع��ام  الحت��اد 
م��ي��م  اجل���زائ���ري���ني وت��اأ
الحتفالية  املحروقات, 
دار  احت�صنتها  ال��ت��ي 
الأم��ني  حممد  الثقافة 

كلمات  ت�صمنت  بال�صط,  العمودي 
الفروع  لأمناء  وتكرميات  باملنا�صبة 

املوؤ�ص�صات. مبختلف  النقابية 
ويف كلمته, اأكد الوايل " بن �صعيد", 
معنّيون  الولية  مواطني  اأن  على 

الإ�صالحات  يف  بامل�صاركة  اأي�صا 
با�رها  ال��ت��ي  ال��ب��الد  يف  ال��ك��ربى 
باجنازات  م�صيًدا  تبون,  الرئي�س 
القطاعات  خمتلف  يف  الولية  بناء  اأ

الفالحي. املجال  يف  �صيما 
ق. م

طرف  من  امل�صطر  املخطط  اإطار  يف 
الجتار  ملحاربة  الوادي  اأمن  م�صالح 
غري ال�رعي باملخدرات و يف عملية 
مكافحة  فرقة  عنا�ر  متكن  نوعية 
ال��ولئ��ي��ة  بامل�صلحة  امل���خ���درات 
اليومني  يف  الق�صائية  لل�رطة 
الأخريين من تفكيك  جماعة اإجرامية 
حتجز  و  املخدرات  ترويج  يف  تن�صط 
700 غرام من املخدرات و 33 قر�صا 

06 متورطني. مهلو�صا و توقف 
حت�صل  اإىل  تعود  العملية   تفا�صيل 
بر�صد  تفيد  معلومات  على  الفرقة 
اإجرامية  ل�صبكة  م�صبوه  ن�صاط 
املدينة   اأحياء  باأحد  م�صكنا  ت�صتغل 
يف تخزين و ترويج املخدرات تتكون 
من 06 اأ�صخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 
26 و 39 �صنة  ينحدرون من املنطقة 
البحث  الفور عمليات  لتنطلق على   ,
ع�ن  املعلومات  وجمع  والتحري 
لتحركاتهم,  والرت�صد  فيهم  امل�صتبه 
امل�صتبه  اح��د  توقيف  يف  لينجحوا 
 4 بحوزته  �صبط  ال��ذي  و  فيهم 
قدر  بوزن  املخدرة  املواد  من  �صفائح 
للتحقيق  ا�صتمرارا   , غرام   400 ب� 
الإج���راءات  كافة  ا�صتيفاء  بعد  و  
بالتفتي�س  اإذن  ا�صت�صدار  مت  القانونية 
توقيف  مت  اأي��ن  امل�صبوه,  للم�صكن 
الإجرامية  ال�صبكة  عنا�ر  باقي 
و  امل��خ��درات  م��ن  كميات  حجز  و 
اأ�صفرت  العملية  املهلو�صة   الأقرا�س 
06 متورطني  يف املجمل عن  توقيف 
و  املخدرات  من  غرام   700 حجز  و 
مبلغ  عن  ف�صال  مهلو�صا  قر�صا   33

مايل ميثل عائدات الرتويج.
القانونية  الإج��راءات  كافة  اإمتام  بعد 

جزائي  ملف  اإع�����داد  مت  ال��الزم��ة 
اجلهات  اأم��ام  وتقدميهم  للمتورطني 
بطريقة  القيام  جناية  عن  الق�صائية 
و  عر�س  و  بحيازة  م�روعة  غري 
و  احل�صول  و  للبيع  وو�صع  و  بيع 
و  التخزين  و  البيع  ق�صد  ال�راء 
و  الت�صليم  و  ال�صم�رة  و  التوزيع 
ملواد  نقل  و�صيلة  با�صتعمال  النقل 
اإطار جماعة  خمدرة )كيف معالج يف 

منظمة(. اإجرامية 

�سواق  �سد  حملة  وي�سن 
املخالفني  النارية  الدراجات 

املرور لقانون 

الظواهر  خمتلف  حماربة  اإط��ار  يف 
املرورية  ال�صالمة  جمال  يف  ال�صلبية 
اخلاطئة  ال�صلوكات  ع��ن  املرتتبة 
اأمن  ل�صواق الدراجات النارية  �صطر 
الوادي  عملية �رطية وا�صعة   ولية 
النقاط  خمتلف  م�صت  ال��ن��اط��ق 
ال�صوداء بالطرق الرئي�صية و الفرعية  
مت من خاللها توقيف 23 دراجة نارية 
عدد  ت�صجيل  كذا  و  وثائق  دون  من 
لل�صواق  امل��روري��ة  املخالفات  م��ن 
توقيف  ع��ن  ف�صال  ه��ذا  املخالفني 
حيث  ق�صائية  اأوامر  حمل  �صخ�صني 
للموقوفني  ق�صائية  ملفات  اإعداد  مت 
الق�صائية  اجلهات  اأم��ام  وتقدميهم 

املخت�صة.
الربنامج  �صمن  ت��ن��درج  العملية 
خمتلف  ملحاربة  يهدف  الذي  الأمني 
بقيادة  املتعلقة  ال�صلبية  الظواهر 

النارية. الدراجات 
علي حممد 

دخ���ل ع��م��ال ال��وك��ال��ة امل��ح��ل��ي��ة 
ملدة  اإ�راب  يف  بجامعة,  للت�صغيل 
متاطل  ا�صتمرار  ح��ال  يف  ي��ام  اأ  03
التي  مطالبهم  تلبية  يف  دارة  الإ
التفاقية  وتطبيق  تفعيل  يف  تتمثل 
مراجعة  جانب  اإىل   ,  2014 اجلماعية 
لكل  ال�صتدللية  النقاط  جمموع 
املنحة  من  رفع  و   , ودرج��ة  �صنف 
وم�صاواتها  القفة   , بالنقل  اخلا�صة 
لنف�س  التابعة  ال�صناديق  باقي  مع 
دم��اج  الإ منحة  دم��اج  واإ  , ال��وزارة 
وتفعيل   , القاعدي  الأجر  يف  املهني 

و  تلقائيا  والعمودية  الأفقية  الرتقية 
حال  يف  القطاع  ب�صل  العمال  هدد 

امل�روعة. مطالبهم  تلبية  عدم 
العمال  ط��ال��ب  اأخ����رى,  ج��ه��ة  م��ن 
ب�������رورة ت�����ص��وي��ة ال��رتق��ي��ة يف 
العمل  يف  الأقدمية  ح�صب  الدرجات 
الرتقية  جانب  اإىل  رجعي,  ث��ر  وب��اأ
جممدة  بقيت  التي  الرتب  يف  لية  الآ
العمال  كان  والتي   2012 �صنة  منذ 
احتجاجية  وقفة  ب�صببها  �صنوا  قد 
املطالبة  عن  ف�صال  �صابق,  وقت  يف 
رفع  وكذا  املنطقة,  منحة  بتطبيق 

والأج��ر  والنقل  ال�صلة  منح  قيمة 
املالية  املخلفات  و���ص��ب  الوحيد 
ب��ال��درا���ص��ات  باملكلفني  اخل��ا���ص��ة 
ناهيك  ترتيبهم,  اإع���ادة  مت  ال��ذي��ن 
املادية  العمل  ظ��روف  حت�صني  عن 
فيها  يتخبطون  ال��ت��ي  وامل��ع��ن��وي��ة 
العتداءات  ظل  يف  عديدة  ل�صنوات 
الأمن  وغياب  للمواطنني  املتكررة 
التي  وال���ص��ت��ف��زازات  ه��ان��ات  والإ

يوميا. لها  يتعر�صون 
عن  اأعلنوا  الذين  العمال  ونا�صد 
كاملة  ي��ام  اأ لثالثة  ي��دوم  اإ���راب 

م�صتقبال,  بالت�صعيد  وه����ددوا 
لتطبيق  املعنية  اجل��ه��ات  بتدخل 
ال�صابقة  النقابة  بني  التفاق  حم�ر 
النقطة  رف��ع  واملت�صمن  دارة  والإ
دمج  م��ع   ,  45 اإىل  ال�صتدللية 
على  امل�صاعدة  جهاز  ت�صيري  منحة 
القاعدي  الأجر  يف  املهني  دم��اج  الإ
اإ�راب  يف  بالدخول  التهديد  مع   ,
يتم  مل  حال  يف  اأ�صبوع  كل  دوري 

. وجتاهلها  مطالبهم  يف  النظر 
ق ف�وزي. 

عون  علي  بثانوية  اأم�س,  انطلقت, 
الوطني  امللتقى  اأ�صغال  ب��ال��وادي, 

حول  التن�صيقي 
ت  خمّططا "
الرتبية  يف  التعلم 
 , " مية �صال لإ ا
ح��ي��ث ت�����ص��ارك 
وليات  اأربع  فيه 
باتنة,  ب�صكرة, 
وال��وادي.  تب�صة 
وي����ت����م خ���الل���ه 
حت��ل��ي��ل امل��ن��اه��ج 
الإ�صالمية  الرتبية  مل��ادة  الرتبوية 

تطويره  و�صبل  البتدائي  للطور 
جديد. مبنهاج  للخروج 

اأن  بالولية,  الرتبية  مدير  وح�صب 
جهاز  لتن�صيب  يهدف  امل�روع  هذا 
بالن�صبة  التعلم  خمططات  واإع��داد 
وزارة  اأن  م�صرًيا  البتدائي,  للتعليم 
دفعه,  اإىل  ب��ت  داأ الوطنية  الرتبية 
ن�صب  والذي  القاعدة  من  انطالقا 

وليات. عّدة  م�صتوى  على 
املفت�س  امل�روع,  رئي�س  جهته,  من 
باأن  اأو�صح   , جديدي  الغني  عبد 

تكوين  يف  �صت�صهم  الور�صات  هذه 
هذا  اأن  م�صيًفا   , اجل��دد  املعلمني 
حاجيات  �صمن  ي��ن��درج  ال��ع��م��ل 

امليدان.
فر�صة  اأي�صا  امللتقى  هذا  يعد  كما 
ل��ت��وح��ي��د ال����روؤى ب��ني ال��ولي��ات 
منهاج  و�صع  يف  امل�صاركة  الأربعة 
ح�صبما   , الإ�صالمية  للرتبية  جديد 
الدين  �صالح  الور�صة  رئي�س  اأكده 

. ن �صا �صو
ي�صني حممد 

من قبل ال�شلطات الولئية 

اإحياء الذكرى املزدوجة لتاأ�شي�ش احتاد 
العمال اجلزائريني وتاأميم املحروقات

الأمن ينجح يف تفكيك جماعة اإجرامية 
منظمة تن�شط يف ترويج املخدرات

عمال الوكالة املحلية للت�شغيل بجامعة يدخلون يف اإ�شراب لـ3 اأيام

بثانوية علي عون بالوادي

انطالق اأ�شغال امللتقى الوطني حـول "خمّططات التعلـم يف الرتبية الإ�شالمية"

عقب  احتجاجية  بوقفة  اأحمد,  واأولد  �صلمى  اأم  حّيي  �صكان  ق��ام, 
اإىل  م�صكًنا   160 الطرق  مفرتق  بني  الرابط  الطريق  اإجناز  يف  التاأخر 
تربة,  والأ الغبار  ا�صتمرار  جراء  الوادي,  ببلدية  اأحمد  اأولد  حي  غاية 

املذكور. الطريق  م�صتوى  على  احلفر  وكذا 
املحتجني  املوطنني  مع  توا�صلت  الوادي,  بلدية  م�صالح  جانبها,  من 

اإجنازه. يف  و�صي�رع  الطريق  م�روع  ت�صجيل  لهم  واأكدت 
ق. م

بحّيي اأم �شلمى واأولد اأحمد

ال�شكان يحتجون على تاأخر اإجناز 
الطريق
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قاطنو القرى النائية ببلدية تاورقة ببومردا�ش 
ُيطالبون بتج�شيد م�شاريع تنموية

حممد علي 
----------------

حظيت قرية تيلوين بزيارة خا�صة 
يحياتن  يحي  الولية  وايل  من 
التفقدية  زي��ارت��ه  هام�س  على 
للوقوف  موؤخرا,  تاورقة  لبلدية 
القرية  بهذه  التنمية  واق��ع  على 
يكابدون  �صكانها  م��ازال  ال��ذي 
ا�صتقبل  اأي���ن  العي�س,  م�صقة 
الوايل بطرح جملة من  مواطنوها 
منا�صدين  التنموية,  ان�صغالت 
لتح�صني  القريب  يف  معاجلتها  اإياه 
اأبرزها  التعي�س,  املعي�صي  اإطارهم 
الذي  الرئي�صي  الطريق  تعبيد 
بني  وال��راب��ط  القرية  يتو�صط 
ورغم   ,54 رقم  الولئي  الطريق 
اأهميته يف فك العزلة عن القرية و 
البلدية ككل, اإل اأن �صكان القرية 
ال�صري  عقود يف  منذ  و  ينعموا  مل 
عرب طريق معبد اأو حتى مهياأ مبادة 
التيف, بل مازال يف حالته الرتابية, 
متاعب  الو�صعية  ه��ذه  جلبت  و 
جمة ل�صكان هذه القرية النائية يف 
تهاطل  عند  الأوح��ال  عرب  التنقل 

القرية  �صكان  طرح  كما  الأمطار, 
و  بقريتهم  التطهري  �صبكة  انعدام 
الإنارة العمومية و �صعف يف �صدة 
تتطلب  التي  الكهربائي,  التيار 
دعما بهذه القرية, اإىل جانب تاأخر 
واملياه  الطبيعي  بالغاز  الربط  يف 
ال�صاحلة لل�رب دون احلديث عن 
مرافق اأخرى, و وعد الوايل �صكان 
اأين  النقائ�س,  هذه  مبعاجلة  القرية 
امل�صوؤولني  ملختلف  تعليمات  وجه 
املعنية  القطاعات  و  املحليني 
املطروحة  بالن�صغالت  بالتكفل 
بداية  القرية,  �صكان  ط��رف  من 
تقنية  درا���ص��ة  ب��اإع��داد  مبطالبته 
�صاملة ل�صكان القرية مبا فيها اجلزء 
مع  بالتن�صيق  اأعفري  لبلدية  التابع 
م�صالح دائرة دل�س و بلدية اأعفري, 
ال�صحي,  ال�رف  �صبكة  لإجناز 
مع اإ�صداء تعليمات لرئي�س البلدية 
مع  العمومية,  بالإنارة  القرية  مبد 
بعد  الطريق  بتهيئة  وع��ود  منح 
للم�روع.و  تقنية  بطاقة  اإع��داد 
مواطني  ال�صياق,  يف  الوايل  دعا 
اللجوء  وع��دم  بالتعاون  املنطقة 
اإجناز  لت�صهيل  العرتا�صات  اىل 

هذه امل�صاريع التنموية يف القريب, 
القرى  واقع  اأي�صا  يبقى  حني  يف 
بالأح�صن,  لي�س  بالبلدية  الأخرى 
اأكرب  من  تعّد  التي  اجلمعة  كقرية 
و  باملنطقة  ال�صكانية  التجمعات 
الوايل  زيارة  �صكانها  اغتنم  التي 
من  املتكون  ال�صكني  للم�روع 
 2012 منذ  املتوقف  م�صكن   100
مالية,  و  تقنية  م�صاكل  ب�صبب 
بتهيئة  التكفل  ان�صغال  بطرح 
الذي  للقرية  الرئي�صي  الطريق 
يتواجد يف حالة جد متدهورة على 
طريق   وهو   , 1كلم  نحو  م�صافة 
الطريق  يربط  حيوي   و  بلدي 
الطرق  مبفرتق   154 رقم  الولئي 
عند  وزو  تيزي  ولية  حدود  مع 
املنطقة امل�صماة »اخمالف« ويوؤدي 
مهم  وهو طريق  اعفري,  بلدية  اإىل 
اأي�صا يف فك العزلة عن املنطقة, و 
ب�صكل  الطريق  اهرتاء  ت�صببت يف 
و  الثقيل  ال��وزن  �صاحنات  كبري 
الطريق  اىل  املياه  ت�رب  م�صكل 
لغياب جماري مائية ح�صب رئي�س 
الفرع الإقليمي لالأ�صغال العمومية 
مت  اأي��ن  عطية,  بن  بغلية  لدائرة 

ال�صطر  تاأهيل  اإعادة  اقرتاح عملية 
املهرتئ مع بواقي العمليات مثلما 
املنطقة,  ملواطني  ال��وايل  به  رد 
طالب  اأي�صا  البيا�صة  بقرية  و 
�صبكة  بتجديد  بالت�ريع  �صكانها 
املياه ال�روب لإنهاء اأزمة العط�س 
اأين ك�صف  بها,  القاطنة  للعائالت 
لتدعيم  هام  م�روع  عن  ال��وايل 
ال�صاحلة  باملياه  ككل  البلدية 
من  نهائيا  الق�صاء  و  لل�رب 
عل  بالبلدية,  العط�س  اأزمة  على 
املدى املتو�صط انطالقا من حمطة 
وزو. بتيزي  بتيقزيرت  التحلية 
من  العديد  طالب  اآخ��ر,  مقام  يف 
�صكان القرى اجلبلية بتاورقة, فتح 
الدخول  لت�صهيل  الريفية  امل�صالك 
و  الفالحية,  اأرا�صيهم  خدمة  اىل 
مازالوا  اأنهم  املواطنني  اأح��د  قال 
منتوج  اإخ���راج  على  يعتمدون 
البلدية  به  ت�صتهر  التي  الزيتون 
التي حتتل اأغلبية م�صاحتها ا�صجار 
باحليوانات,  بال�صتعانة  الزيتون 
على غرار قرى كل من بود�صي�صة, 
بن مع�صل, بوحبا�صو, بني عطار, 
املعدن وغريها. و يف رده على هذا 
مقاطعة  رئي�س  ك�صف  الن�صغال, 
»اق��رور  دل�س  ل��دائ��رة  ال��غ��اب��ات 
بنحو  البلدية  ا�صتفادة  حممد« عن 
12 كلم من فتح امل�صالك يف اإطار 
برنامج التنمية الريفية ل�صنة2020 
املناطق  ك��ل  ي�صمل   2022�
باجلهة  بلديات  بثماين  املعزولة 
بلدات  منها  لبومردا�س,  ال�رقية 
و  النا�رية,  و  بغلية  دل�س,  دائرة 
طرف  من  امل�روع  منحنا  ينتظر 
ملبا�رة  امل��رك��زي��ة  ال�صلطات 
حاليا  اأن م�صاحله  لفتا  الأ�صغال, 
الربنامج  ا�صتكمال  على  تعمل 
القدمية  امل�صالك  تهيئة  القدمي, يف 

و فتح اأخرى جديدة بعدة قرى.

يعي�ش �شكان عدة قرى جبلية ونائية تابعة لبدية تاورقة بدائرة بغلية ببومردا�ش، يف ظروف معي�شية �شعبة على غرار قرية تيليوين 
احلدودية مع بلدية اأعفري، بن مع�شل، املعدن، بود�شي�شة، البيا�شة وغريها، ب�شبب غياب مظاهر التنمية و اأ�شا�شيات العي�ش الكرمي 

بقراهم، فال طريق معبد و ل اإنارة عمومية و ل �شرف �شحي و ل مياه �شاحلة لل�شرب و ل مرافق عمومية اأو ترفيهية.

بال�شبكات املد  و  الطرق  تهيئة  و  الريفية  امل�شالك  بفتح  تعد  خالل دورة فيفري 2020ال�شلطات 

 2020 فيفري  دورة  خالل  بلغ  
معاهد  و  مبراكز  املدجمني  عدد 
 3845 مبيلة  املهني  التكوين 
 89,11 تقدر ب  بن�صبة  مرتب�صا 
عر�صا   4315 اأ�صل   من  باملئة 
التخ�ص�صات  �صتى  يف  مقدما  
متوج  تكوين  يف   3010 منهم   ,
اأمناط   تكوين    1305 و  ب�صهادة 
هذه  ت��ت��وزع  بحيث  ت��اأه��ي��ل��ي. 
تخ�ص�صا   95 على  التكوينات 
مت  كما  مهنية,  �صعبة   15 يف 
خالل  جديدة  تخ�ص�صات  فتح 
يف  تتمثل   2020 فيفري  دورة 
و   , الواجهات  وك�صاء  تركيب 
لالر�صيات  اليبوك�صي  دهن 
الإعالن  مت  ح�صبما   , اجل��دران  و 
ال�صنة  اإطالق  خالل  اأم�س,  عنه 
ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة اجل���دي���دة مب��رك��ز 
 " التمهني  و  املهني  التكوين 
ببلدية   " خم��ل��وف    زغبة  ب��ن 
فعاليات    . مبيلة  مروان  �صيدي 
لدورة  التكوينية  ال�صنة  افتتاح 
فيفري 2020 اأ�رف عليها وايل 
حيث  مولي  الوهاب  عبد  ميلة 

األقاها  التي  كلمته  خ��الل  ن��وه 
التكوين  اأهمية  اإىل  باملنا�صبة 
التي  التخ�ص�صات  يف  خا�صة 
احلاجيات  متطلبات  مع  تتما�صى 
امل�صتوى  على  العمل  �صوق  يف 

املحلي و الوطني .
م����ولي حث  ال���وه���اب  ع��ب��د 
جزءا  يكونوا  اأن  على  املرتب�صني 
لالقت�صاد  قويا   حمركا  و  فعال 
تنويع  ط��ري��ق  ع��ن  ال��وط��ن��ي 
املعريف  ر�صيدهم  و  موؤهالتهم 

و املهني .
هياكل  اأن  ال���ص��ارة  جت��در  و 
تقدر  ميلة  ب��ولي��ة  التكوين 
يف  متخ�ص�صني  مب��ع��ه��دي��ن 
مركَز   15 و  املهني  التكوين 
و  التمهني  و  املهني  التكوين 
 , املهني  للتكوين  واحدة  ملحقة 
 4950 اإ�صتيعاب تقدر ب  بطاقة 
 1480 و  بيداغوجيا  مقعدا 
اأ�صاتذة   305 يوؤطرهم  �ريرا 
ملديرية  التقنية  البطاقة  ح�صب 

 . ميلة  لولية  املهني  التكوين 
مهناوي  بوجمعة 

التحاق 3845 مرتب�شا مبراكز  
التكوين املهني مبيلة 

اأ���ص��ب��ح��ت و���ص��ع��ي��ة ط��رق��ات 
كارثية  حالة  يف  بجاية  بلدية 
جهة  من  ال�صيانة  غياب  ب�صبب 
من  وا�صالحها  ترميمها  وتاأخر 
ت�صتجيب  بكيفية  اأخ��رى,  جهة 
حيث  بها  املعمولة  للمقايي�س 
اأغلبيتها مليئة باحلفر والت�صدعات 
التي  احلفر  اأ�صغال  خلفتها  التي   ..
ت��ارة  ال�صاعة,  حل��د  تتوقف  مل 
املياه  ق��ن��وات  �صبكة  لإ���ص��الح 

اأخرى  وت��ارة  لل�رب,  ال�صاحلة 
كذا  و  امل��ي��اه  ت�ربات  ب�صبب 
ال�صحي  ال�رف  قنوات  لتجديد 
الألياف  متديد  و  البناء  اأ�صغال   ,
الب�رية .. وهو الأمر الذي يعيق 
و  لل�صيارات  �صواء  املرور  حركة 
امل�صتمرة  الو�صعية  العربات. هذه 
خلقت تذمرا كبريا لدى ال�صائقني  
انها عا�صمة  , و رغم  الراجلني  و 
بامتياز  �صياحية  وواجهة  الولية 

مل ي�صفع لها  ذلك لدى امل�صوؤولني 
التي  الأر�صفة  حتى  و   , املحليني 
بالطريقة  متت  موؤخرا   جتديدها  مت 
�صنوات  منذ  امل��ع��روف��ة  ذات��ه��ا 
ال�صبعينات, وهو الأمر الذي يدل 
امل�صاريع  ت�صيري  عقلية  اأن  على 
القدمي  بالنمط  متم�صكة  املحلية 
حيث ل وجود للع�رنة يف جمال 
ال�صوارع  و  الأر���ص��ف��ة  جتميل 
عناية  تتطلب  التي  الرئي�صية 

املجال  هذا  كبرية و خمت�صني يف 
اأن  املنتظر  من  الذي  الوقت  يف   ,
يتم حتديث  اجلانب اجلمايل ملدينة 
�صياحي   توجه  ذات  بجاية, كونها 
مبناظر  تتمتع  مبناطق  تزخر  وهي 
خ��الب��ة  مت��زج ب��ني زرق��ة البحر 
الذي  املتنوع  النباتي  الغطاء  و 
مزرك�صة  ف�صيف�صاء  منها  يجعل 

باألوان الطيف الطبيعي .
 كرمي . ت

متى تلتفت م�شالح مديرية الأ�شغال العمومية لبلدية بجاية لو�شعية 
الطرقات..

ق�صاء  ملجل�س  العامة  النيابة 
بع�س  تدولته  ما  يفند  البليدة 
كذا  و  اخلا�صة  الإع��الم  و�صائل 

الإجتماعي.  التوا�صل  مواقع 
ملجل�س  العامة  النيابة  فندت 
بع�س  تدولته  ما  البليدة  ق�صاء 
الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
وو���ص��ائ��ل الإع�����الم اخل��ا���ص��ة 
املتهم  حماكمة  اطوار  بخ�صو�س 
اط��واره��ا  ج��رت  ال��ت��ي  ح(  ح.   (
ولي��ة  ���رق  الأرب��ع��اء  مبحكمة 
حت�صلت  لها  بيان  يف  البليدة 
على  منه؛  ن�صخة  على  التحرير 
مل  املرافعة  خالل  النيابة  ممثل   ان 
تدخله  يف  عبارات  منه  ت�صدر 
الثورة  برموز  امل�صا�س  �صاأنها  من 
يف  الثورة  لرمز  ل  و  التحريرية 
رم�صان   عبان  ال�صهيد  �صخ�س 
بل  الأ���ص��ك��ال,  م��ن  �صكل  ب��اأي 
ما  وف��ق��ا  اجل��رمي��ة  ارك���ان  تبيان 

يخوله له القانون يف حني ت�صكل 
للدفاع  06 حمامني  املتهم  يف حق 
�صاحة  حولو  الذين  املتهم,  عن 
يف  �صيا�صي  منرب  اإىل  املحاكمة 
بذكر  املتهمني  احد  مرافعة  ختام 
عبارات اأن الدولة مدنية و لي�صت 
جنحة  ان  على  جممعني  ع�صكرية 
متابع بها املتهم دفع ثمنها العديد 
التحريرية  ال��ث��ورة  �صهداء  من 
بو�صياف,  حممد  رم�صان,  عبان 
مفدي  ال�صاعر  �صعباين,  العقيد 
ممثل  م��ن  تعقيب  دون  زك��ري��اء 
البيان  ذات  ختم  حني  يف  النيابة, 
ان�رفت  املحكمة  هيئة  ان  على 
تداوله  مت  مل��ا  خالفا  للمداولة, 
بني  الطوارئ   من  طارئ  وقوع 
النيابة.جتدون  و  املتهم  دفاع  هيئة 
ال�صحفي  ال��ب��ي��ان  م��ن  ن�صخة 

البليدة.  ق�صاء  ملجل�س 
�ريف  العي�صي 

ق�شية اأطوار حماكمـــــة 
متهم مبحكمة الأربعـاء �شرق 

البليــــــــــدة

بخط  ثالثيني  جثة  على  عرث 
باملدخل  احل��دي��دي��ة  ال�صكة 
بولية  اخلروب  ملدينة  ال�رقي 

. ق�صنطينة
متطابقة,  م�صادر  ذك��رت  و 
فندق  مقابل  وجدت  اجلثة  باأن 

ال�رقي  باملدخل  رم�صاين 
قليل. قبل  اخلروب  ملدينة 

احلماية  م�صالح  وت��دخ��ل��ت 
امل��دن��ي��ة م��رف��وق��ة ب��رج��ال 
جثة  رف��ع  اأج��ل  من  ال�رطة, 
من  البالغ  ���س(  )ع  ال�صحية 

�صنة.  35 العمر 
باأن  امل�صادر  ذات  اأف��ادت  و 
طريق  ع��ل��ى  وج���د  امل��ت��ويف, 
الرجل  مبتور  احلديدية  ال�صكة 
له  و  اليمنى,  اليد  و  الي�رى 
اإثر  على  بالراأ�س  عميق  جرح 

ده�صه من طرف قطار, و قد مت 
املدنية  احلماية  طرف  من  نقله 
اجلثث  ح��ف��ظ  م�صلحة  اإىل 
يف  بو�صياف  حممد  مب�صت�صفى 

اخلروب.
ق/�س

العثور على جثة ثالثيني ده�شه قطار باخلروب بق�شنطينة 

ال�رطة  فرقة  عنا�ر  متكنت 
احل�����ري  ل��الأم��ن  الق�صائية 
بجاية  ولي��ة  لأم��ن  ال�صاد�س 
توقيف  من  الأ�صبوع  هذا  خالل 
�صخ�س خطري مبحوث عنه كان 
)اأمر  ق�صائية  اأوام��ر   06 حمل  
اإح�صار,  و  �صبط  اأمر  بالقب�س, 
للحب�س,  نهائي  حلكم  �صورتني 
الإك��راه  بطريق  باحلب�س  اأمرين 
حمكمة  عن  �صدرت  ال��ب��دين( 
لتورطه  بجاية  ق�صاء  جمل�س  و 
اأ�صا�صا  تتعلق  ق�صايا  عدة  يف 
يتعلق  و  الحتيال,  و  بالن�صب 

�صنة   44 عمره  ب�صخ�س  الأم��ر 
فاإن  لال�صارة  و  ببجاية.  مقيم 
اإطار  يف  تدخل  التوقيف   عملية 
اأنواعها,  ب�صتى  اجلرمية  مكافحة 
ملفات  متابعة  �صمن  مت��ت  و 
امل��ط��ل��وب��ني ل��دى ال��ع��دال��ة من 
الق�صائية  ال�رطة  فرق  طرف 
الأوامر  تنفيذ  على  تعمل  التي 
خمتلف  عن  ال�صادرة  الق�صائية 
تقدمي  مت  قد  و  ال��وط��ن,  حماكم 
الق�صائية  اجلهة  اأم��ام  املوقوف 
اأمر  حقه  �صدر يف  اأين  املخت�صة 
اإيداع.                        كرمي .ت

توقيف �شخ�ش مبحوث عنه حمل 
عدة اأوامر ق�شائية ببجاية 
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بلعبا�ش ت�شدر 3400 قنطار من الب�شل و البطاطا 
نحو الإمارات العربية املتحدة و ليبيا 

م.رم�شاين
------------------ 

مت  اأن���ه  امل�صالح  ذات  واأك���دت 
2400 قنطار من الب�صل  ت�صدير 
الأحمر نحو دولة ليبيا ال�صقيقة,و 
مت  البطاطا  م��ن  قنطار   1000
نحو  املا�صي  ال�صبوع  ت�صديرها 
�صيتم  املتحدة,و  العربية  المارات 
ثانية  عملية  يف  ت�صدير  قريبا 
1500 قنطار من الب�صل الأحمر و 
اأكدت  البطاطا,و  قنطار من   500
املنتجات مطابقة  اأن هذه  امل�صالح 
مراقبتها  ويتم  الدولية  للمعايري 

وحتليلها قبل ت�صديرها.
الذي  امل�صتثمرين  �صمن  من  و   
خطا هذه اخلطوة و كللت بالنجاح 
الذي  �صغري"  بن  امل�صتثمر"اأحمد 
من  هامة  كميات  بت�صدير  يقوم 
نحو  البطاطا  و  الب�صل  مادتي 

دبي و المارات العربية املتحدة و 
واليونان.  ال�صعودية  و  ليبيا  دولة 
يتم  اأن���ه  امل��ت��ح��دث  اأك���د  بحيث 
 100 ال  حتى  ت�صدير  اأ�صبوعيا 
نحو  البطاطا  و  الب�صل  من  طن 
�صيتم  اأنه  املذكورة,موؤكدا  الدول 

م�صتقبال ت�صدير البطيخ و اخلوخ 
فالحية  منتجات  و  الربتقال  و 
يف  التجربة  هذه  اأن  اأخرى,م�صريا 
ت�صدير املنتوج املحلي نحو اخلارج 
مكنت من فر�س جودته و الإقبال 
عليه بقوة , م�صريا اإىل اأن املنتوج 

اجلزائري لقي رواجا و اإقبال كبريا. 
�رورة  اإىل  امل�صتثمر  ودعا  هذا 
اأجل  من  امل�صوؤولة  اجلهات  تدخل 
و  اجلمركية  الج���راءات  ت�صهيل 
خمتلف  تذليل  لغر�س  الداري��ة 

ال�صعوبات التي تواجههم.

خمتلفة  اأنواع  من  هامة   كميات  ت�شدير  حاليا  يتم  اأنه  بلعبا�ش  �شيدي  لولية  الفالحية  امل�شالح  مديرية  ك�شفت 
اإطار تنويع القت�شاد الوطني و اخلروج عن هيمنة �شادرات  من املنتجات الفالحية نحو اخلارج ،وهو ما ي�شب يف 
املحروقات ، خا�شة اأن الولية  لها من الإمكانات الكبرية يف املجال الزراعي والنوعية املميزة ملنتوجاتها الفالحية 

املحروقات. الت�شدير خارج  مهما يف جمال  رقما  لتكون 

الربتقال  و  واخلوخ  كالبطيخ  اأخرى  منتجات  ت�شدير  م�شتقبال  �شيتم  اأنه  اأكدوا  فيما ل يزال مري بالع�شل ويلل قيد التحقيقم�شتثمرون 

حمكمة  ام�����س  اول  ق�����ص��ت 
غليزان  ق�صاء  مبجل�س  ال�صتئناف 
رئي�س  ب��اإدان��ة  يق�صي  حكما, 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
جبهة  ح��زب  /ع��ن  م  /ج.  حل��الف 
عام  بعقوبة  الوطني  التحرير 
مالية  وغرامة  نافذ  غري  حب�صا 
جزائري.  دينار  الف   200 قدرها 
التزوير  تهمة  له  وجهت  املتهم 
وا�صتعمال املزور وابرام �صفقات 
مازونة  حمكمة  وكانت  م�صبوهة 
لعامني  احلب�س  عقوبة  �صلطت  قد 
�صهر  اواخ��ر  املري  حق  ,يف  نافذة 
وكانت   ,2019 عام  من  نوفمرب 
ولي���ة غ��ل��ي��زان ع��رف��ت خ��الل 
ق�صايا  عدة  النتخابية  العهدة 
على  بلديات  من  العديد  م�صت 
غرار بلدية الرمكة اتهم بالن�صب 
والحتيال وتبديد اأموال  عمومية 
وك��ذا  ح��ق,  وج��ه  وب���دون  عمدا 
للم�صلحة  �رعي  غري  ا�صتعمال 
اخلا�صة او لفائدة اأ�صخا�س اآخرين 
املجل�س  ورئي�س  التوايل,  على 

وادي  لبلدية  البلدية  ال�صعبي 
امل  جتمع  حلزب  املنتمي  ال�صالم 
اجلزائر اىل جانب مري وادي اجلمعة 
�صهور   06 بعقوبة  ادي��ن  ال��ذي 
وغرامة  التنفيذ  موقوف  حب�صا 
دينار  ال��ف   200 ق��دره��ا  مالية 
وادي  بلدية  مري  و�صع  مت  فيما 
الق�صائية  الرقابة  حتت  ارهيو 
غليزان  بلدية  مري  يقبع  حني  يف 
عا�صمة الولية باحلب�س رفقة 03 
التحقيقات  �صياق  ويف  مقاولني. 
المنية  امل�صالح  با�رت  حيث 
من  بكل  معمقا  حتقيقا  املخت�صة 
بلديتي بالع�صل ويلل. التحقيقات 
البلديات  ت�صيري  �صوؤون  �صملت 
م�صبوهة,   �صفقات  اب��رام  منها 
على  الق�صيتني  اإحالة  متت  حيث 
مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  مكتب 
وادي ارهيو... مع العلم ان الميار 
تهم  لهم  وجهت  ق�صائيا  املتابعني 
اإبرام �صفقات م�صبوهة او التزوير 

و ا�صتعمال املزور.
ع�صام ابو 

اإدانة مري حلالف بغليزان  بعام 
حب�شا موقوف التنفيذ

حول  الثالث  الوطني  امللتقي  خرج 
من  املنظم  الإلكرتونية  التجارة 
القت�صادية,  العلوم  معهد  طرف 
و  التجارة  غرفة  م��ع  بالتن�صيق 
حمل  الذي  و  الون�ري�س  ال�صناعة 
م�صتقبل  و  �صاعد  م�روع  �صعار 
بعدة  اجلامعات  خلريجي  واع���د, 
تو�صيات مهمة تدعو اىل �رورة 
و  حديثة  معلوماتية  بنية  توفري 
متينة من خالل تبني نظم و�صبكات 

عالية  تقنية  ذات  متطورة  ات�صال 
املنظومة  الإ�راع يف حت�صني  وكذا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي مت�����س ال��ت��ج��ارة 
املعامالت  وتوثيق  الإلكرتونية 
املعامالت  وت��ط��ور  يتما�صى  مل��ا 
تاأمني  ج��ان��ب  ايل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
هناك  لتكون  الن��رتن��ت  �صبكات 
بالتجارة  للمتعاملني  اأكرث  حماية 
الأ�صاتذة  اأكد  وقد   , اللكرتونية 
الباحثون الذين �صاركوا يف امللتقى 

و  الإب��داع  ت�صجيع  ���رورة  على 
باإجناز  ي�صمح  مما  املعريف  الالبتكار 
بتطوير  ت�صمح  وتطبيقات  برامج 
كذا  و   , الل��ك��رتون��ي��ة   ال��ت��ج��ارة 
الإلكرتوين  الدفع  اأ�صاليب  تطوير 
خمتلف  م�صتوى  على  وتعميمها 
البنوك والهيئات املالية , كما خل�س 
امللتقي اإىل �رورة العمل على دفع 
التوجه الإلكرتوين من خالل تاأهيل 
البيئة  توفري   و  الب�رية  امل��وارد 

الداعمة و الهياكل القاعدية , ف�صال 
اجلامعة  بني  ال�راكة  ترقية  على 
الإجتماعي  و  الإقت�صادي  واملحيط 
البحوث  تثمني  و  اإ�صكالته  ملعاجلة 
امللتقي  اإث��راء  اأجل  ومن   , العلمية 
بكل  واإملاما  �صمولية  اأكرث  ب�صورة 
الإ�صكاليات التي تخ�س املو�صوع, 
ترقية  ب�رورة  امل�صاركون  خرج 

امللتقي الوطني اىل ملتقي دويل. 
زغارية حميد

اختتام فعاليات امللتقي الوطني حول التجارة الإلكرتونية 
املركز اجلامعي بتي�شم�شيلت 

الأمن  مديرية  اخلمي�س  ك�صفت 
متو�صنت  ع��ني  ل��ولي��ة  ال��ولئ��ي 
اأقامها  �صحفية   ن���دوة  خ��الل 
بخلية  املكلف  و  الأم��ن   رئي�س 
العالقات  و  الت�صال  و  الإعالم 
ن�صاطات  جممل  اأب��رز  العامة,   
�صنة 2019 اأين مت ت�صجيل 3575 
ق�صية منها 1376 ق�صية متعلقة 
 921 و  بالأ�صخا�س  بامل�صا�س 
ق�صية باملمتلكات اخلا�صة و امللك 
ت�صجيل   2018 �صنة   . العمومي 
1220 ق�صية  3357 ق�صية منها 
و  بالأ�صخا�س  بامل�صا�س  متعلقة 
اخلا�صة  باملمتلكات  ق�صية   866
و امللك العمومي . اأما بخ�صو�س 
الجت��ار  و  ال�صتهالك  مكافحة 
العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
�صنة  235 ق�صية  ت�صجيل  فقد مت 
2019 ترتب عنها حجز 01 قنطار 
من  غ��رام��ا   813.8 كلغ   15 و 

املخدرات , 4161 قر�صا مهلو�صا 
 153 ت�صجيل  اىل  بالإ�صافة   ,
بخ�صو�س   2019 �صنة  ق�صية 
بدون  الكحولية  امل�روبات  بيع 
رخ�صة اين حجزت 20695 وحدة 
من خمتلف الأنواع ,  املقارنة مع 
 133 �صجلت  اي��ن   2018 �صنة 
ق�صية مت من خاللها حجز 10416 

و حدة من خمتلف الأنواع. 
ق�صية   58 ت�صجيل  مت  ك��م��ا 
متعلقة باجلرائم اللكرتونية �صنة 
ق�صية   33 ت�صجيل  مع   2019
�صنة  حجز   2018 ب�صنة  مقارنة 
 12470 ب  مقدرة  كمية   2019
خمتلف  من  التبغ  مادة  من  علبة 
ال�صمة  مادة  2560 من  و  الأنواع 
و 4000 لفافة ما�صة,  مع توقيف 
غري  التجارة  بتهمة  �صخ�صني 

امل�روعة و التقليد
بكاي عمر

حجز قنطار و 15 كلغ 813.8 
غراما من املخدرات، 4161 قر�شا 

مهلو�شا بعني متو�شنت

ببلدية  مواطنا   30 قرابة  اأم�س  احتج 
الطريق  بقطع  قاموا  حيث  جديوية 
العابر  �صطره  يف   04 رقم  الوطني 
عن  منهم  تعبريا  البلدية  ل��رتاب 
اليه  اآل��ت  ملا  تذمرهم  و  ا�صتيائهم 
الفا�صح  التاأخر  ب�صبب  او�صاعهم 
 04 رقم  الوطني  الطريق  تهيئة  يف 
التهيئة  اأ�صغال  به  انطلقت  الذي  و 
حد  على  اأ�صهر  ال03  قرابة  منذ 

املقاولة  متهمون  منهم  العديد  تعبري 
انهاء  يف  التماطل  و  بالتقاع�س 
عل  �صلبا  انقلبت  التي  ال�صغال 
حياتهم اليومية بفعل انت�صار الغبار و 
كذا احلفر و كانت البنايات و املحالت 
حمور  على  الواقعة  ت�ررا  الأك��رث 
اجلزارين  خ�صو�صا  الوطني  الطريق 
باجلملة  خ�صائر  تكبدوا  الذي  منهم 
جراء الو�صعية احلالية, و التي ت�صببت 

يف عزوف الزبائن ا�صافة اىل ت�رر 
اأ�صحاب الأمرا�س املزمنة و امل�صنني 
را�صلوا  انهم  منهم  العديد  وح�صب 
اجلهات الو�صية مرارا و تكرارا, لكن 
ل حياة ملن تنادي و من جهتها التحرير 
علمت من م�صالح بلدية جديوية انه 
مت ايفاد جلنة اىل عني املكان يرتا�صها 
رئي�س  و  من�س  �صعد  الدائرة  رئي�س 
لهما  كانا  و  درق��اوي  حممد  البلدية 

على  اإقناعهم  و  املحتجني  مع  حوارا 
اإنهاء  �ريطة  الطريق  فتح  اع��ادة 
القليلة  الي��ام  غ�صون  يف  ال�صغال 
ت�صمل  التي  ال�صغال  وهي  القادمة 
تقدر  مالية  بقيمة  كيلومرت   2.5
الوعود  �صنتيم,  ماليري   05 بحوايل 
التي اأطلقتها ال�صلطات املحلية بحل 
امل�صكل قريبا جعلت املحتجني يتفرق
ون.                                       ابو ع�صام

�شكان جديوية  بغليزان يقطعون الطريق الوطني رقم 04 بجديوية

املتنقلة  الفرقة  م�صالح  اأوقفت 
دائرة  بامن  الق�صائية  لل�رطة 
�صابني  م��وؤخ��را  اره��ي��و  وادي 
 25 مابني  اأعمارهما  ت��رتاوح 
بحوزتهما  و  �صنة,  و40  �صنة 
الأق��را���س  م��ن  معتربة  كمية 
من  ب��اأك��رث  ق��درت  املهلو�صة 
جاءت  العملية  قر�س.   1500
وجود  مفادها  معلومات  ث��ر  اإ
القرا�س  برتويج  يقوم  �صاب 

املتهمان  ال�صباب,  او�صاط  يف 
اأم��ام  تقدميهما  يكون  �صوف 
مبحكمة  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل 
عقب  م��ب��ا���رة  اره��ي��و  وادي 
بح�صب  و  التحقيق؛  ا�صتكمال 
عليها   تتوفر  التي  املعلومات 
امل�صالح  ان  التحرير  جريدة  
من  ع��ددا  ا�صتجوبت  المنية 

دلة. ل�صيا ا
ع�صام ابو 

ال�شرطة الق�شائية تلقي القب�ش
 على �شابني وبحوزتهما كمية 

معتربة من الأقرا�ش

احتجاجا على تاأخر اأ�شغال تهيئة الطريق

 يف ح�شيلة �شنوية 

عني  دائ���رة  اأم���ن  م�صالح  ن��ف��ذت 
يوم   اأم�صية  الدفلى  بعني  الأ�صياخ 
مداهمة  عملية   ,2020 فيفري   24
فجائية على م�صتوى املدينة, �صمحت 
با�صتهداف عدة نقاط تتواجد ببع�س 
الأحياء ال�صعبية و الأماكن العمومية 
بها,  اجلرمية  اأوك��ار  بتواجد  املعروفة 
مراقبة  نقاط  و�صع  �صملت  كما 
اخل��ارج��ي.   حميطها  ع��رب  خمتلفة 

حيث �صمحت بتفقد هوية و تعريف 
خمتلف  من  الأ�صخا�س  من  العديد 
توقيف   بغر�س  و  العمرية,  الفئات 
املبحوث  اأو  ال�رقة  حمل  املركبات 
مت  الأمنية,  امل�صالح  طرف  من  عنها 
املراقبة  لعملية  العديد منها  اإخ�صاع 
جمملها  يف  العملية  التفتي�س.   و 
مكنت من توقيف �صخ�س يبلغ من 
العمر 30 �صنة على خلفية تورطه يف 

حيازة املخدرات, قدر وزنها ب� 3.76 
فاق  م��ايل  مبلغ  اإىل  بالإ�صافة  غ 
عائدات  من  يعد  �صنتيم  مليون   02
العملية  هذه  جاءت  قد  و  الرتويج, 
�صمن اإطار املخطط الأمني الوقائي 
امل�صطر لغر�س توفري الأجواء الأمنية 
املنا�صبة للمواطنني, من خالل تكثيف 
املداهمات  و  ال�رطية  العمليات 
الفجائية و حماربة كل �صتى اأ�صكال 

الإجرام و بالأخ�س الإجرام احل�ري 
احلد  بغية  الإجتماعية,  الآف��ات  و 
اأن  الإ���ص��ارة  ه��ذا, و جت��در  منهما   
العملية �صالفة الذكر, خ�ص�صت لها 
قوة مادية و ب�رية, بالزيني الر�صمي 
و املدين, حيث �صُتتبع بعمليات مماثلة 
القادمة لت�صمل كل قطاع  يف الأيام 

اخت�صا�س الأمن الوطني بالولية.
خمتار برادع

ال�شرطة ت�شن عملية �شرطية على م�شتوى مدينة عني الأ�شياخ بعني الدفلى
حفاظا على النظام العام و كذا حماربة كل اأ�شكال اجلرمية احل�شرية
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رحمة  لنب  حمتملة  وجهات   5
يف املريكاتو ال�شيفي

ح�شابات  خارج  لعبني   6
بلما�شي نهائيا ب�شبب ال�شابة

الفني  املدير  �سيتني،  كيكي  اأبدى 
التعادل  عــن  ر�ــســاه  لرب�سلونة، 
اأمام  الثالثاء،  يوم  ملثله،  بهدف 
ثمن  ذهـــاب  يف  نــابــويل  م�سيفه 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
ت�سريحات  خالل  �سيتني،  وقــال 
نقلتها �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية: 
بالنظر  جيدة،  اليوم  "النتيجة 
يف  ــرى  اأخ مباراة  لدينا  اأننا  اإىل 

ملعبنا".
بـ10  دافــــع  "نابويل  ـــاف:  ـــس واأ�
لعـــبـــني قـــريـــبـــني جــــــًدا مــن 
مــنــطــقــتــهــم، و�ــســحــيــح اأنـــنـــا مل 
الأول،  ال�سوط  يف  الفر�س  ن�سنع 
�سرب،  م�ساألة  اأنها  نعرف  كنا  لكن 

وبالإ�سرار وجدنا امل�ساحات".
وتابع: "بو�سكيت�س تلقى البطاقة 
ميكننا  ول  الــثــالــثــة،  الــ�ــســفــراء 
مع  الأمر  ونف�س  عليه،  العتماد 
فيدال.. بيكيه يعاين من م�سكلة 
يف الكاحل، و�سنبحث عن حلول".

وعــن طــرد فــيــدال، اأجـــاب: "كان 
عليه اأن يكون ذكًيا، خالل املباراة 
ثنائًيا  ــون  وك جــيــًدا،  اأداًء  قــدم 
العمل  يف  �سيميدو  ــع  م ــًزا  ــي مم
ــا يف  الــهــجــومــي، و�ــســاعــدنــا اأيــ�ــسً
بع�س  قا�سًيا  كان  طرده  الدفاع.. 

ال�سيء".
متقاربة،  مباراة  "كانت  واأردف: 
ــة..  ــادل ع اأعــتــربهــا  والنتيجة 
اللقاء،  على  �سيطرتنا  فــرغــم 
دافع نابويل جيًدا، وا�ستفادوا من 
ح�سلوا  التي  الوحيدة  الفر�سة 

عليها بخطاأ دفاعي".
على  ــاب  الإي "يف  �سيتني:  ووا�سل 
من  املزيد  لدينا  �سيكون  اأر�سنا، 
الأمــور  �ستكون  حيث  اخلــيــارات، 
�سعبة على نابويل، للدفاع �سدنا 

مبثل هذه الطريقة".
بدوري  الفوز  "ميكننا  وا�ستكمل: 
كبري  عدد  وجود  رغم  الأبطال، 
فقدنا  حــيــث  ـــات،  ـــاب ـــس الإ� مـــن 

لعبني مهمني، لكننا
مثل  ــن  ــري اآخ لعــبــني  �سن�سرتد 
جوردي األبا و�سريجي روبريتو.. 
بتفاوؤل،  لالأمور  ننظر  اأن  وعلينا 

ونفكر ب�سكل اإيجابي".
ـــاب:  اأج بيكيه،  مــوقــف  ـــول  وح

الــفــحــو�ــســات  نــنــتــظــر  "دعونا 
لأوانـــه  ال�سابق  فمن  الطبية، 

معرفة موقفه".
"كنا  قــــال:  ــي،  ــات ف ــو  اأنــ�ــس وعـــن 
كان  جريزمان  لكن  لــه،  بحاجة 
جيًدا يف امللعب، و�ساعدنا يف اأ�سياء 
كثرية.. ويف النهاية قررنا الدفع 
يــغــادر  اأن  ميــكــن  ـــان  وك بــفــاتــي، 

جريزمان يف وقت مبكر".
واأ�ساف مدرب البار�سا: "جريزمان 
وعلى  الــدفــاع،  يف  ي�ساعدنا  كــان 
دفاع  اإرهاق  يف  الهجومي  امل�ستوى 

اخل�سم وخلق امل�ساحات".
املــحــدودة  القائمة  وبخ�سو�س 
رد  الإ�ــســابــات،  ب�سبب  للغاية 

هذا  نــدرك  "كنا  بقوله:  �سيتني 
ميكننا  ل  لكن  م�سبقا،  الأمر 

ــيء حــيــالــه..  ــس فــعــل �
مـــبـــاراة  يف  ــنــعــاين  �ــس
الغيابات،  من  الإيــاب 

لكننا �سنجد احللول".

الحتــاد  رئي�س  نائب  ميكيلي،  اأوفــا  قــال 
يوم  )الــيــويــفــا(،  الــقــدم  لكرة  ــــي  الأوروب
اإذا  ما  الآن  حتى  يت�سح  مل  اإنــه  الثالثاء، 
كانت بطولة اأوروبا 2020، �ستتاأثر بتف�سي 
وهي  اإيطاليا،  �سرب  الذي  كورونا  فريو�س 
واحدة من 12 دولة �ست�ست�سيف النهائيات 

هذا ال�سيف.
وارتفع عدد احلالت يف اإيطاليا، وهي البلد 
اأكرث  اإىل  اأوروبــا،  يف  باملر�س  تاأثرا  الأكرث 

الإبــالغ  مت  حيث  الثنني،  اأم�س   260 من 
عن حالت جديدة يف لومباردي وفينيتو.

وظل عدد الوفيات 7 دون تغيري.
الريا�سية  الأحداث  من  العديد  اإلغاء  ومت 
دوري  يف  مباريات  بينها  من  اإيطاليا،  يف 

الدرجة الأوىل.
و�ستقام �ست مواجهات على الأقل، من ع�سر 
يف  املقبل  الأ�سبوع  مطلع  مقررة  مباريات 

دوري الأ�سواء، بدون جماهري.

مل  التي  ــا،  روم ت�ست�سيف  اأن  املقرر  ومــن 
ثالث  كورونا،  بفريو�س  الآن  حتى  تتاأثر 
مباريات يف دور املجموعات، ومباراة يف دور 
يف  املقررة   ،2020 اأوروبا  ببطولة  الثمانية 

يونيو حزيران ويوليو متوز.
واأبلغ اأوفا، وهو ع�سو يف اللجنة التنفيذية 
الر�سمية  "راي"  �سبكة  الأوروبــي،  لالحتاد 
"نحن يف مرحلة النتظار، نراقب الأو�ساع 
اأن  الــقــدم  كــرة  على  يتعني  بــلــد..  كــل  يف 

ت�سري وفق �سوابط كل دولة".
اإذا  الريا�سي  امل�سار  اإغالق  "�سيتم  ووا�سل 

ازداد الو�سع �سوءا".
يف  بر�سلونة،  مناف�سه  نابويل  وي�ست�سيف 
ــا،  اأوروب اأبطال  ــدوري  ل ع�سر  ال�ستة  دور 

اليوم.
املباراة،  لتاأجيل  اإ�سارة  اأي  هناك  تكن  ومل 
اأو اإقامتها بدون جمهور، لأن نابويل خارج 

املناطق التي ظهر فيها الفريو�س.
الــدوري  يف  ميالن  اإنــرت  مــبــاراة  و�ستقام 
لودوجورت�س،  اأمام  اأر�سه  على  الأوروبي، 

يوم اخلمي�س، بدون جماهري.
واأكد النادي ام�س اأنه �سيعيد قيمة التذاكر 

للم�سجعني.

غرميه  على  ثقياًل  �سيًفا  بر�سلونة  يحل 
ملعب  عــلــى  مـــدريـــد،  ريــــال  الــتــقــلــيــدي 
اإطار  يف  املقبل،  الأحد  برنابيو،  �سانتياجو 

اجلولة الـ26 من الدوري الإ�سباين.
من  الــعــديــد  عــقــدا  ــني  ــادي ــن ال اأن  ـــم  ورغ
ــالت  ــق ــت ــفــقــات، خـــالل فـــرتة الن الــ�ــس
اجلدد  الوافدين  اأن  اإل  املا�سية،  ال�سيفية 
حتى  الليجا،  لقطبي  الكثري  ي�سيفوا  مل 

الآن.
اأنطوان  للبلوجرانا،  املن�سمني  اأبرز  وكان 
ــــذي بــــداأ يــجــد مــ�ــســتــواه  جـــريـــزمـــان، ال

بالتدريج بعد فرتة من �سعوبة التاأقلم.
و�سارك جريزمان يف 35 مباراة مع البار�سا، 
من  خاللها  متكن  امل�سابقات،  خمتلف  يف 
متريرات   4 قدم  بينما  هدفا،   14 ت�سجيل 

حا�سمة.
لنف�سه  يــوجن  دي  فرينكي  حجز  وكذلك 
حيث  مباراة،   35 يف  و�سارك  اأ�سا�سيا،  مكانا 

اأحرز هدفني و�سنع 4.
الفرن�سي  ــق  ــرت ي مل  ذلــــك،  ـــم  رغ لــكــن 
التوقعات، الذي �ساحب  والهولندي حلجم 

ال�سفقتني الكبريتني.
جونيور  ــد،  ــدي اجل الأيــ�ــســر  الظهري  اأمـــا 
للتواجد  كبرية  م�ساحة  يجد  فلم  فريبو، 
األبا،  جوردي  وجود  ظل  يف  اأ�سا�سي،  ب�سكل 

 1195 مبجموع  لقاء   16 يف  �سارك  اأنــه  اإل 
دقيقة، و�سجل هدفا و�سنع اآخر.

مارتن  الدمناركي،  املهاجم  البار�سا  و�سم 
ال�ستوي  ــو  ــات ــريك امل خـــالل  بــرايــثــويــت، 
فقط  دقيقة   18 �سوى  يلعب  ومل  املنق�سي، 
مردود  تقدمي  يف  خاللها  جنح  اإيبار،  اأمام 

جيد، لكنه ما زال من املبكر احلكم عليه.

ريال مدريد

ـــال مــدريــد  ــم ري ــل، عــانــى جن ــاب ــق ويف امل
ــن هــــازارد، مــن اإ�ــســابــات  ــدي ــد، اإي ــدي اجل
عديدة منذ انتقاله للفريق امللكي، اأبعدته 
عن امل�ساركة يف معظم املباريات، حيث لعب 
بواقع  امل�سابقات،  مبختلف  فقط  لقاًء   15

.5 و�سنع  هدفا  فيها  �سجل  دقيقة،   1124
اآينرتاخت  القادم من  وكان لوكا يوفيت�س، 
ت�سكيلة  يف  عانى  من  اأكــرب  فرانكفورت، 
على  وقته  معظم  جل�س  حيث  ــال،  ــري ال
مباراة   23 يف  ف�سارك  ــدلء،  ــب ال مقاعد 
764 دقيقة فقط، واأحرز هدفني  مبجموع 

و�سنع مثلهما.
وتاألق رودريجو جوي�س لفرتة مع الفريق 
ف�سارك  ب�سماته،  و�سع  يف  وجنح  امللكي، 
وقــدم  اأهــــداف   9 و�سجل  ــاراة،  ــب م  21 يف 
من  �سقط  ــه  اأن اإل  حا�سمتني،  متريرتني 
ح�سابات املدرب زين الدين زيدان موؤخرا، 

حيث اأحلقه بفريق الكا�ستيا.
اإيــديــر  ف�سل  الــدفــاعــي،  امل�ستوى  وعــلــى 
حيث  الريال،  مع  ذاتــه  اإثبات  يف  ميليتاو 
12 مباراة فقط، بينما ظهر فريلند  لعب 
الظهري  مركز  يف  اأف�سل،  ب�سكل  ميندي 

الأي�سر، وخا�س 20 لقاًء �سانًعا هدفني.

امل�ساركة  الــبــارزة  الفرق  تتطلع 
لــكــرة  الأوروبــــــــي  ــــــدوري  ال يف 
تفادي  اإىل  اخلمي�س  اليوم  القدم 
املفاجاآت من اأجل التاأهل اإىل دور 
الإيــاب  جولة  عرب  ع�سر  ال�ستة 
يف  اإيجابية  نتائج  حققت  اأن  بعد 
التي  الـ32  ــدور  ل الــذهــاب  جولة 

اأقيمت الأ�سبوع املا�سي.
الإيطايل  ميالن  اإنــرت  و�سيفتقد 
اإقامة  تقرر  اأن  بعد  جماهريه 
�سيفه  اأمـــــام  ــق  ــري ــف ال ـــاراة  ـــب م
خلف  الــبــلــغــاري  لــودجــوريــتــ�ــس 
من  املخاوف  و�سط  مغلقة  اأبــواب 

تزايد انت�سار فريو�س كورونا.
وتخو�س الفرق الأملانية الثالثة، 
وباير  فرانكفورت  اآيــنــرتاخــت 
ــورج،  ــب ــس ــ� ــف ــول لــيــفــركــوزن وف
غدا  الإيـــاب  جولة  يف  مبارياتها 
لكنها  مالعبها  خــارج  اخلمي�س 
تقدمها  من  ال�ستفادة  اإىل  تتطلع 
الــ32  دور  ذهـــاب  جــولــة  ــالل  خ
دور  اإىل  التاأهل  بطاقات  لنتزاع 

ال�ستة ع�سر.
ـــارزة  ــك حــظــيــت اأنـــديـــة ب ــذل ك
واإيطاليا  واإ�سبانيا  اإجنــلــرتا  مــن 
باأف�سلية التقدم يف جولة الذهاب 
التاأهل  يف  قوية  فر�سة  لتمتلك 

مع نهاية جولة الإياب.

خماوف كورونا

اأنهى مباراة  الذي  اإنرت ميالن،  اأما 
الذهاب بالفوز على لودجوريت�س 
فيحت�سن   ،0 ـ   2 داره  عــقــر  يف 
مباراة الإياب غدا بدون جمهور، 
من  للحد  اإيطاليا  جــهــود  �سمن 
القاتل،  كورونا  فريو�س  انت�سار 
به  اإ�سابة  حالت  �سجلت  اأن  بعد 

يف املناطق ال�سمالية بها.

فرانكفورت  اآينرتاخت  وميتلك 
اأف�سل فر�سة بني الفرق الأملانية، 
حيث فاز على ريد بول �سالزبورج 
لكنه   1  /  4 ــا  ــاب ذه الــنــمــ�ــســاوي 
تعر�س لكبوة اأم�س الأول الإثنني 
برلني  يونيون  اأمام  خ�سر  عندما 
الفريق  مينح  قد  ما  وهو   2  /  1
موازين  قلب  يف  الأمل  النم�ساوي 

املواجهة.
ماملو  على  فولف�سبورج  وتغلب 
باير  فـــاز  كــمــا   1  /  2 الــ�ــســويــدي 
الربتغايل  بورتو  على  ليفركوزن 
جــولــة  يف  نــفــ�ــســهــا  بــالــنــتــيــجــة 
الفريقني  عــلــى  لــكــن  الـــذهـــاب، 
مب�ستويات  الــظــهــور  ــني  ــي ــان الأمل
حل�سم  الإيــاب  مباراتي  يف  جيدة 

التاأهل.
الفني  املدير  بو�س  بيرت  ويواجه 
غياب  تعوي�س  مهمة  لليفركوزن 
الذي  فولند  كيفن  الهجوم  جنم 
تعر�س لتمزق يف اأربطة الكاحل.

فر�صة جيدة 

ويــحــظــى مــانــ�ــســ�ــســرت يــونــايــتــد 
يف  جــيــدة  بفر�سة  ــزي  ــي ــل الإجن
كلوب  ي�ست�سيف  عندما  التاأهل 
الــبــلــجــيــكــي غــــدا، حيث  بــــروج 
انتهت  قد  الذهاب  مباراة  كانت 

بالتعادل 1 / 1 يف بلجيكا.
في�ست�سيف  اآر�ــــســــنــــال،  ـــــا  اأم
فاز  اأن  بعد  اليوناين،  اأوملبياكو�س 

ذهابا 1 / 0.
على  �سيفا  وولفرهامبتون  ويحل 
اأن انتهت  اإ�سبانيول الإ�سباين بعد 
الفريق  بــفــوز  ــاب  ــذه ال ــاراة  ــب م
اأن  ويــتــوقــع   ،0  /  4 ــيــزي  الإجنــل
اإ�سربيتو  نونو  الفني  املدير  يلجاأ 
لعبيه  مــن  ـــدد  ع اإراحـــــة  اإىل 

الأ�سا�سيني.
الإ�سبانيني،  وخيتايف  اإ�سبيلية  اأما 
ــل من  ــس ــ� ــا اأف ــع ــس فــيــعــيــ�ــســان و�

اإ�سبانيول، حيث ي�ست�سيف الأول 
اأن  بعد  الــرومــاين  كــلــوج  فــريــق 
تعادل ذهابا 1 / 1 كما يحل الثاين 
بعد  الهولندي  اأياك�س  على  �سيفا 
 2 الذهاب بفوزه  انتهت مباراة  اأن 

.0 /
انتقادات  واجه  قد  خيتايف  وكان 
ــب الــفــريــق الــهــولــنــدي  ــان ــن ج م
ــت خــالل  ــوق ــاعــة ال ــي اإ�ــس ــداع ب

مباراة الذهاب.
وحافظ كل من روما واإنرت ميالن 
ال�سباك  نظافة  على  الإيطاليني 
ويتطلعان  الذهاب،  جولة  خالل 
اإىل الأمر نف�سه يف جولة الإياب، 
جينت  على  الأول  تغلب  حيث 
البلجيكي 1 ـ 0 كما فاز الثاين على 

لودجوريت�س 2 / 0.
يف  ــالن  ــي م اإنــــرت  يــتــنــافــ�ــس  ومل 
الأ�سبوع  هذا  الإيطايل  ــدوري  ال
من  ــدة  واح مباراته  كانت  حيث 
الأحد  يوم  تاأجلت  مباريات  اأربع 
املا�سي يف الدوري، ب�سبب خماوف 
بفريو�س  العدوى  انت�سار  تزايد 

كورونا.
الــ32  دور  اإيــاب  جولة  وتفتتح 
�سبورتينج  بلقاء  الأربعاء  اليوم 
جال�سكو  مــع  الــربتــغــايل  بــراجــا 
بينما  الأ�ــســكــتــلــنــدي،  ريــنــجــرز 
بازل  لقاء  اخلمي�س  غــدا  ت�سهد 
نيقو�سيا  اأبــويــل  مع  ال�سوي�سري 
القرب�سي ول�سك لينز النم�ساوي 
وا�سطنبول  الهولندي  الكمار  مع 
ــري الــــرتكــــي مــع  ــه ــس ـــاك � ـــس ـــا� ب
الربتغايل  ل�سبونة  �س�سبورتينج 
ــدي مع  ــن ــل ــت ــك ــس و�ــســيــلــتــيــك الأ�
وبنفيكا  الدمناركي  كوبنهاجن 
دونيت�سك  �ساختار  مع  الربتغايل 

الأوكراين.

�شيتني: "النتيجة عادلة.. وميكننا الفوز بدوري الأبطال"

يويفا: "الكرة الإيطالية مهددة بالإيقاف"

قبل الكال�شيكو.. حم�شلة باهتة ل�شفقات ريال مدريد وبر�شلونة

العقوبة جترب زميبابوي على ا�شتقبال الكبار يتطلعون لتفادي املفاجاآت يف الدوري الأوروبي
اخل�شر خارج ديارها

حول  بقراره  فيه  اأبلغه  الأفريقي،  نظريه  من  مرا�سلة  زميبابوي،  يف  القدم  كرة  احتاد  تلقى 
ملف ا�ستقبال مباريات كرة القدم الدولية، اإذ قّررت هيئة امللغا�سي اأحمد اأحمد، منع منتخب 

زميبابوي من خو�س مواجهات ت�سفيات كاأ�س العامل واأمم اأفريقيا على مالعبه.
الـ"كاف"  قرار  فيه  جاء  الر�سمي،  موقعه  على  ر�سميًا  بياًنا  زميبابوي  يف  الكرة  احتاد  ون�سر 
املنتخب  �سي�سطر  اإذ  الدولية،  للمعايري  زميبابوي  جمهورية  مالعب  ا�ستيفاء  عدم  بحّجة 

ل�ست�سافة نظريه اجلزائري، يف ت�سفيات كاأ�س اأمم اأفريقيا 2021 بدولة اأخرى.
وبا�سر احتاد كرة القدم يف زميبابوي طلب ال�ستقبال عند الدول املجاورة، حيث �ستكون دولة 
خمتلف  يف  الأخرى  واملباريات  اجلزائر،  مباراة  ل�ست�سافة  املر�سحني  اأبرز  اأفريقيا  جنوب 

املناف�سات، لغاية اإنهاء اأعمال الرتميم التي ت�سهدها بع�س املالعب.
اإىل  ال�سمال  اأق�سى  من  اأفريقيا  قارة  قطع  م�سّقة  اجلزائري  املنتخب  �سيتحمل  الو�سع،  واأمام 
اجلنوب، ملواجهة م�سيفه يف اجلولة الرابعة من ت�سفيات "الكان"، الأمر الذي �سيجعل م�ساألة 
حتقيق الفوز يف مباراة الذهاب �سرورة ق�سوى، لتفادي اأي مفاجاأة يف الإياب مع ظروف ال�سفر 

والأجواء بجنوب اأفريقيا.
ر املدير الفني، جمال بلما�سي، للمع�سكر الإعدادي الذي �سي�سبق اللقاء، يف اأواخر �سهر  ويح�سّ
حل  اإيجاد  على  جمرًبا  ليكون  كالإ�سابات،  الظروف  من  العديد  �سيواجه  حيث  مار�س/اآذار، 
التي  العودة  مواجهة  قبل  بال�ست�سفاء،  لالعبيه  ت�سمح  التي  املثلى  الطريقة  لتح�سري  اآخر 

�ستجرى بعدها باأيام.

بات النجم اجلزائري �سعيد بن رحمة حمل اإهتمام 
العديد من الأندية الإجنليزية التي تريد التعاقد 
بعد  وهــذا  الــقــادم  ال�سيفي  املريكاتو  خــالل  معه 
املو�سم  بداية  منذ  قدمها  التي  الكبرية  امل�ستويات 

احلايل .
اإجنليزية  �سحفية  تقارير  عنه  ك�سفت  ما  وح�سب 
فاإن النجم اجلزائري �سعيد بن رحمة يوجد حمل 

اإهتمام عدة اأندية تن�سط يف الربميرليغ .
خم�سة  هناك  ان  ال�سحفية  التقارير  ذات  واأكــدت 
اأندية تريد التعاقد مع الدويل اجلزائري �سعيد بن 

رحمة املتاألق مع ناديه برينتفورد .
نادي  من  كل  اإهتمام  حمل  رحمة  بن  يوجد  حيث 
اأر�سنال الذي بداأ حتركاته من اأجل خطف الالعب 
، بالإ�سافة اىل نادي لي�سرت �سيتي امل�سر على �سمه.
من  بطلب  توتنهام  نادي  من  كل  اىل  اإ�سافة  وهذا 
مدرب الفريق ، ونادي اإيفرتون بالإ�سافة اىل نادي 

كري�ستال بال�س .

ب�سفة ر�سمية تاأكد غياب عدة لعبني عن ترب�س 
القادم  مــار�ــس  �سهر  اجلــزائــري  الوطني  املنتخب 
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  �سيجعل  نا  وهو 

تعوي�سهم بالعبني جدد .
حيث كان الناخب الوطني جمال بلما�سي قد متكن 
جمال  من  كل  وهــم  لعبني  ثــالث  اإ�سرتجاع  من 
حممد  اىل  بالإ�سافة  �سبعيني  بن  رامي  و  بلعمري 

فار�س .
اإ�سحاق  املهاجم  من  كل  غياب  ر�سمية  ب�سفة  تاأكد 
اأوملبياكو�س  نــادي  جنم  اىل  بالإ�سافة  بلفو�سيل 

اليوناين هالل العربي �سوداين .
و اأي�سا غياب كل من زكريا نعيجي املحرتف يف جيل 
في�سنتي الربتغايل واي�سا يو�سف عطال جنم نادي 
زية  بن   ، الرتجي  لعب  بدران  و  الفرن�سي  ني�س 

لعب ديجون.
العديد  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  ميلك  و 

من  اخليارات  هذه من  تعوي�س  اأجــل 
خالل  املنتخب الأ�سماء  ترب�س 
�سهر  مار�س القادم .الوطني 

�شحف اإ�شبانيا: هذا 
الرب�شا ل ي�شتحق لقب 

"ت�شامبيونزليغ"
خمتلفة  اإ�سبانية  اإعـــالم  و�ــســائــل  انــتــقــدت 
بر�سلونة  لنادي  املحبط  الأداء  النتماءات، 
ذهاب  يف   1-1 التعادل  بعد  نابويل  ملعب  يف 
الدور 16 من بطولة دوري اأبطال اأوروبا، اأم�س 
الأرجنتيني  مقولة  وا�ستح�سرت  الثالثاء، 
موؤهل  غري  احلايل  الفريق  اإّن  مي�سي  ليونيل 

للفوز باللقب.
وقالت �سحيفة "�سبورت" الكتالونية يف عنوان 
)فجر  الثالثاء  اأم�س  اللقاء،  نهاية  بعد  قا�ٍس، 
الأربعاء(: "ل توجد كرة قدم يف هذا الفريق 
ت�سمح بفوزه بت�سامبيونزليغ"، م�سرية اإىل اأن 
التتويج باللقب القاري يحتاج اإىل "معجزة من 

الأرجنتيني ليونيل مي�سي وحده".
"من  لـ"الرب�سا":  املنا�سرة  ال�سحيفة  واأ�سافت 
ال�سابقة  املوا�سم  اإخفاقات  تعوي�س  ال�سعب 
يف دوري الأبطال بهوؤلء الالعبني وبهذا 
الفرق  عن  جداً  بعيد  بر�سلونة  الأداء. 
نابويل  يف  امل�ستوى  ـــا،  اأوروب يف  الكربى 
يوؤكد اأننا ننتظر كابو�سًا اأوروبيًا جديداً".

وتابعت: "كيكي �سيتني )مدرب بر�سلونة( 
ولعب  فالفريدي  اإرن�ستو  قناع  ارتدى 
�سيطر  امللعب.  و�سط  يف  باأربعة 
ــرة بــالــفــعــل لــكــن مل  ــك عــلــى ال
املــرمــى  عــلــى  كـــرة  اأي  يــ�ــســدد 
وقدم  الأول،  ال�سوط  خــالل 
ولي�ست  اأر�سية  ن�سخة  مي�سي 
يف  يتاألق  ومل  منه،  ف�سائية 

اأر�س مارادونا".
"هدف  النتقاد  ووا�سلت 
غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي 
جّمل املنظر العام، لكن الأداء 
فاعلية،  دون  ومــن  ممــاًل،  كــان 
ــل لــقــاء  ــب الــنــتــيــجــة جــيــدة ق
الواقع  لكن  نــو،  كامب  يف  ــاب  الإي
القدم  كرة  يعرف  ل  بر�سلونة  اأّن 

بدون مي�سي".
"ماركا"  �سحيفة  ذلك  على  و�سّدقت 
"ليونيل  عنوان  يف  قائلة  املدريدية، 
الفريق  هــذا  حــق..  على  كــان  مي�سي 
لي�س جديراً بالفوز بدوري الأبطال"، 
دوري  يف  �سيتني  "انطالقة  م�سيفة: 
مل  ومي�سي  مقنعة،  لي�ست  الأبــطــال 
خامتة  مارادونا"،  معبد  يف  اأثراً  يرتك 
قبل  للرب�سا  �ــســربــة  "اإنها  بــالــقــول 

الكال�سيكو".

جاتوزو: �شنذهب اإىل 
بر�شلونة باخلوذات والدروع

جنابري يحذر بايرن من 
خطاأ بر�شلونة

م�ساعر  نابويل،  مــدرب  جاتوزو،  جينارو  انتابت 
مع  اأر�ــســه  على   )1-1( الــتــعــادل  عقب  حما�سية 
الثالثاء،  يوم  ــا،  اأوروب اأبطال  دوري  يف  بر�سلونة، 
والدروع"  "اخلوذات  �سي�ستخدم  فريقه  اإن  وقــال 

للدفاع عن نف�سه يف كتالونيا.
بلوغ  يف  لنابويل،  اأمل  وجود  حول  �سوؤال  على  وردا 
قال  ــرة،  م لأول  الأبــطــال  بـــدوري  الثمانية  دور 
ل  لكن  بطريقتي،  ال�سوؤال  على  الرد  "اأود  جاتوزو 

اأ�ستطيع".
ونحن  بعد،  تنته  مل  ــور  الأم تاأكيد  "بكل  واأردف 
اخلوذات  �سن�سرتي  لكننا  �سعوبات،  وجود  ندرك 

والدروع و�سنذهب ونلعب يف كامب نو".
كانون  دي�سمرب  يف  نابويل  قيادة  جاتوزو  وتــوىل 
ميالن،  تدريب  يف  العمل  له  �سبق  بعدما  الأول، 

وجنح يف حتقيق انتفا�سة مع البارتينوبي.
الأقــل  على  املــبــاراة  هــذه  "منحتنا  جــاتــوزو  وقــال 
معرفة اأنه اإذا لعبنا ب�سكل جماعي، ميكننا اأن نقدم 

م�ستويات رائعة".
واأ�ساف "هناك بع�س الندم ب�سبب التعادل، لكن يف 
والتعادل   1-0 التقدم  بني  كثريا  نتغري  مل  الواقع 
يحدث،  عما  النظر  بغ�س  اأنه  ندرك  ونحن   ..1-1

فاإننا نحتاج اإىل تقدمي اأداء رائع هناك".

حذر �سريجي جنابري، جنم بايرن ميونخ، زمالءه 
يف  بر�سلونة  خطاأ  تكرار  من  البافاري،  الفريق  يف 

املو�سم املا�سي.
قيادة  يف  وجنح  هدفني  اأحــرز  قد  جنابري  وكــان 
نظيفة،  بثالثية  ت�سلي�سي  لإ�سقاط  ميونخ  بايرن 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف  الثالثاء،  اليوم 

اأوروبا.
وقال جنابري يف ت�سريحات اأبرزتها هيئة الإذاعة 
متنحنا  اأن  يجب  الثالثة  "الأهداف  الربيطانية 
م�ستعدين  نــكــون  اأن  علينا  ولــكــن  كــبــرية،  ثقة 
معها  التعامل  �سوى  اأمامنا  لي�س  املقبلة،  للمباراة 

بجدية كافية".
يف  بر�سلونة  يهزم  ليفربول  راأينا  "لقد  واأ�ــســاف 
علينا  اأن  نعلم  الذهاب،  نتيجة  رغم  املا�سي  املو�سم 

توخي احلذر والرتكيز".
وكان جنابري لعًبا �سابًقا يف �سفوف اآر�سنال الذي 

يتخذ من مدينة لندن مقًرا له.
بعدما  للندن  بالعودة  ت�ستمتع  "هل  جنابري  واأمت 
لأن  بالتاأكيد،  املو�سم؟  هذا  هنا  ــداف  اأه  6 �سجلت 
لدي الكثري من الأ�سدقاء هنا. كان الكثري منهم يف 
املدرجات الليلة، اأعتقد اأنهم منحوين قوة جيدة".



)�شياء  واأبنائه:  اأحمد   - واأبنائه:  عقون  اجليالين  ال�شيد  يعلن 
جنة  اخلالد-  حممد  الدين-  تقي  اأيوب-  ال�شالم-  لينة  احلق- 

الباري(. عبد  اخللود- 
-م�شعود- فتيحة- ب�شري- ا�شماعيل وابنه: اإياد- يو�شف عن تغيري 
AGOUN وا�شرتجاع  لقبهم العائلي من " عقون" وبالفرن�شية    
فعلى   .   CHELBIوبالفرن�شية "�شلبي"  ال�شابق  الأ�شلي  لقبهم 
اأن يتقدم به اإىل امل�شلحة  كل من لديه اعرتا�ش عن هذا التغيري 

املعنية.

اعالن عن تغيري لقب عائلي

12 الخميس  27 فيفري 2020 م الموافق لـ 03 رجب 1441هـ
العدد
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مساحة اشهاريةمساحة اشهارية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العمل والت�شغيل وال�شمان الجتماعي
و�شل ت�شجيل ت�شريح تاأ�شي�ش منظمة نقابية 

)القانون رقم 14-90 املوؤرخ يف 09 ذي القعدة عام 1410 املوافق لـ 02 جوان 
�شنة 1990 

املتعلق بكيفيات ممار�شة احلق النقابي املعدل واملتمم(
بكيفيات  املتعلق   ،1990 جوان   02 يف  املوؤرخ   90-14 رقم:  القانون  لأحكام  طبقا 
ممار�شة احلق النقابي املعدل واملتمم، مت ت�شجيل لدى وزارة العمل والت�شغيل وال�شمان 
الجتماعي ت�شريح تاأ�شي�ش املنظمة النقابية التالية: امل�شماة: النقابة الوطنية ملديري 

املدار�ش البتدائية الهدف: الدفاع عن امل�شالح املادية واملعنوية لأع�شائها،
املقر: بلدية بوعرفة احلي اجلديد رقم 861 ولية البليدة،

الأمني العام: ال�شيد قعيد عبد الكرمي،
تاريخ ومكان امليالد: 12 ماي 1968 بالوادي.
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الــزمــن،  ــدة  ــدي ع ودول  الــ�ــســني  ت�سابق 
الــذي  الــفــريو�ــس  يعالج  لــقــاح  لكت�ساف 
تتخذ  كما  يوميًا،  الأرواح  ح�سد  يوا�سل 
ملحا�سرة  م�سددة  ــة  ــرتازي اح ــــراءات  اإج
ــرب على  ــر حمــاولت احل كــورونــا، ويف اآخ
قد  جديدا  تطبيقا  ال�سني  اأطلقت  الوباء، 

يحد من انت�ساره.
تطبيًقا  ال�سني  اأطــلــقــت  التفا�سيل،  يف 
 close الوثيق  الت�سال  يك�سف  جــديــًدا 
للنا�س  ي�سمح  والذي   ،contact detector
خلطر  معر�سني  كــانــوا  اإذا  ممــا  بالتحقق 
عرب  ــك  وذل كــورونــا،  بفريو�س  الإ�ــســابــة 
من  قريبني  كانوا  اإذا  م�ستخدميه  اإخبار 
اأو  بالفريو�س  اإ�سابته  يف  ي�ستبه  �سخ�س 

جرى التاأكد من اإ�سابته به.
وت�سلط التقنية ال�سوء على مراقبة ال�سني 
تطوير  ــرى  ج حيث  ل�سكانها،  كثب  عــن 
الإدارات  بــني  م�سرتك  ب�سكل  التطبيق 

ت�ساينا  و�ــســركــة  الــ�ــســني  يف  احلــكــومــيــة 
اإلكرتونيك�س جروب التابعة للدولة.

احلكومة  اأن  وا�سع  نطاق  على  املعروف  من 
من  عــالــيــة  م�ستويات  تطبق  ال�سينية 
يف  اخلــرباء  لكن  مواطنيها،  على  الرقابة 
تكون  لــن  اأنــهــا  اإىل  ي�سريون  املــجــال  ــذا  ه
احلالة  هذه  يف  البالد  داخل  للجدل  مثرية 
على  التطبيق  يعتمد  حيث  الأقــل،  على 
�سلطات  قبل  من  جمعها  مت  التي  البيانات 
اأنباء  لوكالة  وفًقا  وذلك  والنقل،  ال�سحة 

�سينخوا احلكومية.

هكذا ت�ستخدمه

وي�ستطيع املواطنون ال�سرتاك يف التطبيق 
ال�سريعة  ال�ستجابة  رمز  م�سح  طريق  عن 
با�ستخدام  الذكية  هواتفهم  عرب   )QR(
اأو   Alipay الدفع  خدمة  مثل  تطبيقات 

.WeChat من�سة التوا�سل الجتماعي
التطبيق  اإىل  الــدخــول  ت�سجيل  ومبجرد 
ــب من  ــل ــط ـــه ي ـــاإن ـــف، ف ـــات ــــم ه ـــرب رق ع
امل�ستخدمني اإدخال اأ�سمائهم ورقم الهوية، 
هاتف  رقم  كل  ا�ستخدام  ذلك  بعد  وميكن 
اإىل  ي�سل  مــا  حــالــة  مــن  للتحقق  م�سجل 

ثالثة اأرقام تعريف.
حالة  مــن  ــك  ذل بعد  التطبيق  ويتحقق 
على  كانوا  اأنهم  تبني  فــاإذا  م�ستخدميه، 
بفريو�س  م�ساب  ب�سخ�س  وثيق  ات�سال 
الذين  م�ستخدميه  ين�سح  فاإنه  كــورونــا، 
للخطر  معر�سون  اأنهم  على  حتديدهم  يتم 
بالبقاء يف املنزل واإبالغ ال�سلطات ال�سحية 

املحلية.

يغطي �سريحة كبرية

الوثيق  الت�سال  كا�سف  تطبيق  ويغطي 
فيهم  مبن  املواطنني،  من  كبرية  �سريحة 
يعملون  اأو  مًعا  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�س 
ال�سف  يف  يداومون  الذين  الطالب  اأو  مًعا 
اأو  الطبي  الطاقم  اإىل  بالإ�سافة  نف�سه، 
اأفراد الأ�سرة اأو مقدمي الرعاية الآخرين.

كما يتم اعتبار امل�سافرين على منت طائرة 
على ات�سال وثيق باملري�س اإذا كانت امل�سافة 

بينهم ل تتجاوز 3 �سفوف من الكرا�سي.
لول  ممكًنا  يكن  مل  التطبيق  هذا  اأن  يذكر 
تراقب  التي  واملنت�سرة  املتطورة  الو�سائل 
حيث  مواطنيها،  ال�سينية  احلكومة  بها 
وبرامج  الوطنية،  املراقبة  كامريات  تتحد 
التعرف على الوجوه، والذكاء ال�سطناعي 
وبالتايل  املــواطــنــني،  مــراقــبــة  �سبيل  يف 
هويته  اإخفاء  ال�سيني  للمواطن  ي�ستحيل 

تقريًبا.

الهاتف  �سا�سة  نظافة  على  احلفاظ  يعترب 
طول الوقت اأمر �سعب، فغالبًا ما جند عليها 
وغريها،  الأ�سابع  وب�سمات  للغبار  ــاراً  اآث
نظراً ل�ستخدامنا للهاتف على مدار اليوم. 
ي�ستعملها  التي  الأ�سياء  من  الكثري  وهناك 
قطع  مثل:  ال�سا�سة  لتنظيف  الكثريون 

الأقم�سة، اأو بع�س املنظفات.
يوجد بع�س املواد التي يجب األ ت�ستخدمها 
ترى  قد  اأنــك  من  الرغم  على  لأنــه  اأبـــداً، 
نتائج جيدة يف البداية، فاإنها قد يكون لها 
على  الهاتف  �سا�سة  على  بالغ  �سلبي  تاأثري 

املدى الطويل.
اأبداً  ت�ستخدمها  األ  يجب  اأ�سياء  يلي7  فيما 

لتنظيف �سا�سة الهاتف:
حتتوي  والــزجــاج:  النوافذ  منظفات   -  1
هاتف  مــثــل  احلــديــثــة،  الــهــواتــف  بع�س 
مهمتها  واقية  طبقة  على   iPhone XR
وبالتايل  فــقــط،  ــوت  ــزي وال املـــاء  مــقــاومــة 
تنظيف  يف  الكيمائية  املواد  ا�ستخدام  فاإن 
هذه  ــة  اإزال اإىل  يــوؤدى  الزجاجية  النوافذ 
عر�سة  ـــرث  اأك هــاتــفــك  ويــجــعــل  الطبقة 

للخدو�س.
ا�ستخدام  املــنــزل:  تنظيف  منتجات   -  2

مثل:  ا  اأي�سً املنزلية  التنظيف  منتجات 
تنظيف  يف  الأر�سية  اأو  املطبخ،  منظفات 
ب�سكل  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  الهاتف  �سا�سة 
بع�س  لحتواء  الهاتف،  �سا�سة  على  بالغ 
كيميائية  تركيبات  على  املنتجات  هــذه 
اإىل املكونات الداخلية  قوية، وقد تت�سرب 

للهاتف مما يت�سبب يف �سرر اأكرب.
بالغ  تاأثري  له  يكون  اأن  ميكن  اخلل:   -  3
الهاتف،  �سا�سة  لتنظيف  ا�ستخدامه  عند 
الــواقــي  الــطــالء  اإزالــــة  يف  يت�سبب  حيث 
لل�سا�سة، ومع ذلك ميكنك ا�ستخدام حملول 
من   50/50 بن�سبة  مزيج   – منه  خمفف 
اخلل واملاء املقطر – لتنظيف اأجزاء اأخرى 

من الهاتف مثل: اجلانبني واخللفية.
املناديل  هذه  حتتوي  املبللة:  املناديل   -  4
عادًة على ن�سبة كحول، ونظًرا لأن العديد 
على  حتتوي  احلديثة  الهواتف  �سا�سات  من 
يزيل  اأن  للكحول  فيمكن  واقــيــة  طبقة 
الوقت،  مبرور  اأ�سرع  ب�سكل  الطبقة  هذه 

مما يجعل هاتفك اأكرث عر�سة للخدو�س.
امل�سغوط: الهواء   -  5

ح�سا�ًسا  الهاتف  يعترب  احلـــال  بطبيعة 
جتنب  لذا  اخلارجية،  ال�سغط  عوامل  لكل 

ال�سغط  اأجهزة  من  اخلــارج  الهواء  توجيه 
اأجهزة  من  الغبار  لطرد  ت�ستخدم  عادًة   –
وهذا  الهاتف.  �سا�سة  نحو   – الكمبيوتر 
�سا�سة  تنظيف  بغر�س  املــوجــه  ال�سغط 
بع�س  يف  يت�سبب  اأن  �ــســاأنــه  مــن  الــهــاتــف 
امليكروفون  �سماعة  ملنفذ  خا�سة  الأ�سرار، 

يف الأعلى.
املكياج: مزيل   6-

ميكن اأن ُي�سكل �سرًرا بالًغا عند ا�ستخدامه 
لتنظيف �سا�سة الهاتف، ب�سبب بع�س املواد 
الكيميائية التي تدخل يف ت�سنيعه، والتي 
جهاز  اأي  ل�سا�سة  �ــســرًرا  ت�سبب  اأن  ميكن 

اإلكرتوين.
اخل�سنة: والأقم�سة  الورقية  املناديل   -  7

�سا�سة  لتنظيف  منا�سبة  و�سيلة  تكون  قد 
الحتكاك  يت�سبب  قــد  ولــكــن  الــهــاتــف، 
يف  الهاتف  ل�سا�سة  تنظيفك  اأثناء  ال�سديد 
ال�سا�سة  مع  تعامل  لذلك  خد�سها،  اأو  تلفها 

برفق ولطف اأثناء تظيفها.
الهاتف: ي�سعب منع  �سا�سة  كيفية تنظيف 
ظهور ب�سمات الأ�سابع على �سا�سة الهاتف، 
فاعلية  ــرث  والأك اأماًنا  الأكــرث  والطريقة 
مل�سح ب�سمات الأ�سابع من على ال�سا�سة هي 
ا�ستخدم املاء املقطر لرتطيب قطعة قما�س 
اجتاه  يف  بلطف  ال�سا�سة  م�سح  ثم  قطنية 

اأفقي اأو عمودي.
وميكن ا�ستخدام هذه الطريقة يف تنظيف 
ـــب، كــمــا ميكن  ـــوان ـــزء اخلــلــفــي، واجل اجل
اأو   Swipe Wipes مثل:  منتجات  ا�ستخدام 

ال�سا�سة. على  بقع  اأي  لإزالة   Whoosh
ولإزالة الرمل والغبار ميكنك و�سع �سريط 
ال�سماعة  مثل:  الهاتف،  منافذ  على  ل�سق 
قد  غبار  اأو  رمل  اأي  لمت�سا�س  اخلارجية 
اإىل  وبالن�سبة  املنافذ،  هذه  يف  عالًقا  يكون 
يتعذر  التي  ال�سغرية  ال�سماعات  ثقوب 
بع�س  ا�ستخدام  ميكنك  اإليها  الــو�ــســول 
املنافذ  لهذه  للو�سول  املخ�س�سة  الأدوات 

ال�سغرية.

تطبيــق جديــد ينبهــك.. احذر هذا ال�شخ�ش 
م�شــــــــاب بكورونــا

منتجاتها  ا�ستخدام  من  "هواوي"،  هواتف  مالكي  "غوغل"،  �سركة  حّذرت 
دعم  منتدى  يف  بيانًا  الأمريكية  ال�سركة  ون�سرت  ال�سينية.  الهواتف  يف 
امل�ستخدم  يتحمل  النوع  هذا  من  ا�ستخدام  اأي  اإن  فيه  تقول  "اأندرويد" 

وحده م�سوؤوليته. 
"البيان للتفاعل مع امل�ستخدمني الذين كانوا يفكرون يف احل�سول  وجاء 

على هاتف "هواوي" جديد وا�ستخدام خدمات "غوغل" عليه.  
"هواوي"  �سركة  مع  العمل  من  ممنوعة  ""غوغل"  ال�سركة:  واأو�سحت 
ذلك  يف  مبا  "غوغل"،  تطبيقات  توفري  اأو  اجلديدة  الأجهزة  طرز  يف 
تنزيلها  من  وممنوعة  �ستور"،  و"بالي  و"يوتيوب"  و"ماب�س"  "جيميل" 

امل�سبق اأو البعدي على هذه الأجهزة". 
على  "هواوي"  مع  وتعمل  خدمات  "غوغل"  تقدم  اأن  "ميكن  وتابعت: 
لكنها   ،2019 مايو/اأيار   16 قبل  اإ�سدارها  مت  التي  الأجهزة  تكنولوجيا 
بالي"  "غوغل  متجر  اإىل  و�سوًل  الأحــدث  "هواوي"  اأجهزة  متنح  لن 

وتطبيقات "غوغل"".
هذا وحّذرت ال�سركة من اأن اأي حماولت جانبية للح�سول على تطبيقات 

عالية".  "خماطر  "هواوي" حتمل  اأجهزة  "غوغل" على 
جانبي  ب�سكل  حتميلها  مت  اإذا  تعمل  "لن  "غوغل"  تطبيقات  اأن  واأوردت 
غري  اأجهزة  على  اخلدمات  هذه  بت�سغيل  ن�سمح  ل  لأننا  موثوق،  ب�سكل 
معتمدة، حيث قد يتعر�س الأمان للخطر"، و"ينطوي حتميل تطبيق مت 
تغيريه اأو العبث به على خماطر كبرية، وميكن اأن ُيعّر�س اأمن امل�ستخدم 

للخطر".

تويف عامل احلا�سوب الأمريكي ال�سهري واأحد اأعالم تقنيات احلو�سبة 
امليزات  من  العديد  تطوير  يف  �ساهم  الذي  عاما(،   74( تي�سلر  لري 
الن�سو�س  مع  التعامل  املاليني  على  �سهلت  التي  باحلوا�سب  اخلا�سة 

املكتوبة يف تلك الأجهزة.
علوم  يف  �سهادة  حائزا  �ستانفورد  جامعة  من   1965 عام  تي�سلر  تخرج 
لتلك  ال�ستخدام  واجهات  ت�سميم  يف  بعدها  وتخ�س�س  احلا�سب، 

الأجهزة.
 ،)Xerox PARC( وعام 1973 ان�سم ملركز اأبحاث اأك�سريوك�س بارك
و�ساهم يف تطوير عدد من امليزات اخلا�سة باحلوا�سيب، ومنها ميزات 
مع  التعامل  املاليني  على  �سهلت  التي  و"الل�سق"  و"الن�سخ"  "الق�س" 
تقنيات  تطوير  يف  �ساهم  كما  الأجهزة،  تلك  يف  املكتوبة  الن�سو�س 

تتعلق بفاأرة احلا�سوب.
بتطوير  فيها  و�ساهم  اأبل،  �سركة  مع  العمل  تي�سلر  بداأ   1980 وعام 
املنتجات مثل حا�سب ما�سج باد )MessagePad( وحا�سب  العديد من 

ليزا )Lisa( ال�سخ�سي، ليغادرها عام 1997.
نا�سئة  �سركة  وهي   ،)Stagecast( �ستيجكا�ست  لدى  بعدها  وعمل 
املعروفة  ال�سركات  بع�س  مع  تعاون  كما  لأبل،  تابعة  كانت  للتعليم 

مثل ياهو واأمازون.

خماطـــــر  من  "غوغل" حتّذر 
ا�شتخدام تطبيقاتها على اأجهزة 

"هواوي" احلديثــــــة

اخرتاعه �شاعـــد مالييــــــن 
امل�شتخدمني.. املوت يغيب مبتكر 

خا�شية الق�ش والل�شــــــق

الهاتف �شا�شة  لتنظيف  ت�شتخدمها  اأن  اإياك  اأ�شياء   7
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اأ�شرى فل�شطينيون

بقلم: عبد ال�شتار قا�شم
------------------------------

ا�صتفزازهم  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأركان  ي�صتمر 
حول  املتكررة  باأقوالهم  فل�صطني  بتحرير  للملتزمني 
اإقامة دولة فل�صطينية وفق حدود الرابع من حزيران 
ي�صمى  ما  ووف��ق  ال�رقية,  القد�س  وعا�صمتها 
الرتاب  كامل  حترير  اأن  حني  يف  الدولية.  بال�رعية 
حدود  من  بكثري  واأق��رب  جدا  قريب  الفل�صطيني 
اأن ما ي�صمى بال�رع7ية الدولية  حزيران. ويف حني 
هي التي اأوجدت الكيان ال�صهيوين و�ردت �صعب 

. فل�صطني
ي�صمى  ما  ان  يظنون  زال��وا  ما  معه  ومن  عبا�س 
�صاحة  على  والن�صاطات  ال��دول��ي��ة  بال�رعية 
مل  دول��ة.  اإقامة  اإىل  �صتوؤدي  الدولية  املوؤ�ص�صات 
عقود  مدى  على  ممتدة  جتارب  الآن  حتى  تقنعهم 
القوة  �رعية  هو  �رعية  ي�صمونه  ما  اأن  الزمن  من 
العدالة. على  ال�صعف, ول �رعية  ولي�صت �رعية 
 1994 عام  منذ  الفل�صطينية  ال�صلطة  جتارب  الأقل 
ل ت�صري اإىل اأن احلقوق الفل�صطينية تتعزز, بل على 
ومعهم  وال�صهاينة  با�صتمرار  تنتهك  هي  العك�س, 
بعدوانهم  ميعنون  الغربية   ال�صتعمارية  ال��دول 
اأركان  بع�س  واأ�صمع  الفل�صطيني.  ال�صعب  على 
الهيئات  اإىل  جلوئهم  عن  يتحدثون  وهم  ال�صلطة 
الدويل,  والقانون  الدولية,  املحاكم  وعن  الدولية, 
قد  الن�صاطات  هذه  مثل  اأن  يتوهمون  زالوا  ما  وهم 

جمل�س  نحو  يلهثون  اإنهم  اإيجابية.  نتيجة  اإىل  توؤدي 
طائلة  اأموال  وينفقون  عموما,  املتحدة  والأمم  الأمن 
تنقلب  اأن  ال�صعب ع�صى  ترحالهم على ح�صاب  على 
املظلومني.  حق  اإىل  القوة  حق  من  التاريخ  معادلت 
هم ل يدركون حتى الآن اأن  نظرية ال�صعف فا�صلة, 
واإذا كان من بيننا من يريد تقليد احلركة ال�صهيونية 
ان  عليه  فاإن  التعاطف  لك�صب  وعويلها  بكائها  يف 
وتبني  تتباكى  كانت  ال�صهيوين  احلركة  اأن  يعرف 
الدموع  اأن  تدرك  كانت  لأنها  واحد  اآن  يف  قواها 
ما  ووف��ق  اخل��دود.  لطم  نتيجة  بقيت  اإن  جتدي  ل 
يعملون  منا  املتنفذون  �صيا�صي,  �صلوك  من  عهدناه 
م�صادر  من  م�صدر  اأي  ت�صفية  على  با�صتمرار 

تطويره. وباإمكاننا  لدينا  يظهر  القوة 
دولة القانون الدويل لن تقوم, والقانون هو مل�صلحة 
القانون,  ي�صعون  الذين  هم  والأقوياء  الأقوياء, 
م�صاحلهم  مع  ت�صارب  اإن  عليه  يدو�صون  وه��م 
اخت�روا  اإراداتهم.  يتحدى  من  �صد  وي�صتعملونه 
ي�صمحوا  لن  الأمريكيون  اجلهد.  واخت�روا  الزمن 
الأمريكيون  يقيمها  التي  والدولة  دولة.  باإقامة  لكم 
اأبدا دولة, واإمنا �صتبقى وكيال  وال�صهاينة لن تكون 

وم�صاحله. لالحتالل 
القوى  معادلت  ت�صتجدى..  ول  ُتنتزع  الدولة 
اأمام  وبالتحديد  الإ�صالمية  العربية  املنطقة  يف 
ال�صهاينة والأمريكيني قد تغريت. ل ال�صهاينة ول 
مبا  ع�صكريا  القيام  على  الآن  قادرون  الأمريكيون 
املقاومون  العرب  ول  �صابقا,  به  القيام  على  اعتادوا 

تطورت  امل��ع��ارك.  �صاحات  من  للفرار  ج��اه��زون 
موؤهلة  اأ�صبحت  اأنها  درجة  اإىل  املنطقة  يف  املقاومة 
الأمريكي  بالعدوين  الهزائم  واإحلاق  الفعال  للهجوم 
متتلك  وه��ي  املقاومة,  ع��ود  ا�صتد  وال�صهيوين. 
قادرة  وهي  العدو,  يهابه  ما  الفتاك  ال�صالح  من 
منها  التكتيكية  الع�صكرية  قدراتها  تطوير  على 
ومل  نزها,  الأع��داء  حروب  تعد  مل  وال�صرتاتيجية. 
العربية  املقاومة  وخوفا.  ذعرا  يرجتفون  العرب  يعد 
تتمكن  ولن  ال�صهيوين,  الكيان  �صتهزم  الإ�صالمية 
�صت�صتعيد  املقاومة  اإنقاذهم.  من  املتحدة  الوليات 
القد�س  و�صتعيد  ببعيد,  لي�س  وقت  يف  فل�صطني 
الالجئون  و�صيعود  اأنحائها,  وبكافة  حلتها  بكامل 
فل�صطني  دولة  الله.  باإذن  وممتلكاتهم  ديارهم  اإىل 
ولن  قريبا,  �صتقوم  الفل�صطيني  الرتاب  كامل  على 

يكون هناك جمال لدولة حزيران.
ق�صرية  مدة  مدى  على  الع�صكرية  قواها  بنت  غزة 
مزيد  ع  ل�صتجما  احلدث  ت�صابق  وهي  الزمن,  من 
من القوة. ويف اأي حرب قادمة, وهي حرب ل حمال 
جنوب  على  غزة  ف5ي  املقاومة  �صت�صيطر  قادمة, 
�صيالقي  ال�صمال  ومن  تقدير.  اأقل  على  فل�صطني 

�صينهار. الكيان  وو�صط  اأهوال,  ال�صهاينة 
غدا  لكن  الكالم,  بهذا  �صيهزاأ  من  هناك  بالتاأكيد   
ذلك؟  على  يراهن  من  هناك  وهل  قريب.  لناظره 
الن�صمام  هي  فل�صطني  حترير  نحو  الطرق  اأق�ر 

الإ�صالمية. العربية  املنطقة  املقاومة يف  لقوى 

اأقرب من دولة عبا�ش النهر  البحر اىل  دولة فل�شطني من 

توغل �شرق خزاعة ون�شب اأ�شالك �شائكة مقابل خميم 
العودة

ت���وغ���ل���ت ق�������وات الح����ت����الل 
الأربعاء  ام�س  �صباح  "الإ�رائيلي" 
املواطنني  اأرا�صي  يف   ,26/2/2020
خانيون�س  �رق  خزاعة  بلدة  �رق 

جنوب قطاع غزة.
جرافات  اأن  ع��ي��ان,  �صهود  واأف���اد 
اأرا���ص��ي  ت��وغ��ل��ت يف  الح��ت��الل 
مقابل  للمنطقة  وو�صلت  املواطنني 

ترجل  حيث  بخزاعة,  العودة  خيام 
اأ�صالكًا  ون�صبوا  املكان,  يف  جنودها 
ال�صهود,  املكان.واأ�صاف  يف  �صائكًة 
ال�صاعة  ومنذ  الحتالل  جرافات  اأن 
4جرافات,  ال�صاد�صة ون�صف توغلت 
اأ�صالك  يحمل  زراعي  وجرار  وباقر 
�رق  النجار  ب��واب��ة  م��ن  �صائكة 
ملكان  التوغل  و�صل  حيث  خزاعة, 

قوات  اأيام, حيث فجرت  قبل  احلدث 
م�صرية  طائرة  عرب  عبوة  الحتالل 
اأنها  الح��ت��الل  ق��وات  تدعي  التي 

الناعم. ال�صهيد حممد  كانت مع 
ج��ن��ود   10 اأن  ال�����ص��ه��ود,  وب���ني 
الدبابات  من  ترجلوا  "اإ�رائيليني" 
مقابل  ال�صائك  ال�صلك  بفرد  وقاموا 

بخزاعة. العودة  خميم 

الأو�شاع  لنفجار  ي�شتعد  الحتالل  جي�ش  "هاآرت�ش": 
بال�شفة والقد�ش

الأربعاء  اأم�س  عربية  م�صادر  قالت 
الحتالل  جي�س  اأن   ,26/2/2020
مع  للتعامل  ي�صتعد  "الإ�رائيلي" 
نطاق  على  الأو�صاع  تفجر  احتمال 

الفل�صطينيني. مع  وا�صع 
اأن  "هاآرت�س",  �صحيفة  واأف���ادت 
الأمنية  ب�"الأجهزة  ت�صمى  م��ا 
لتفجر  ت�صتعد  بداأت  الإ�رائيلية" 
"اإ�رائيل"  �صم  حال  يف  الأو�صاع 
املحتلة,  الغربية  ال�صفة  م�صتوطنات 
لل�رق  الأمريكية  اخلطة  مبوجب 
"�صفقة  ب���  وامل��ع��روف��ة  الأو���ص��ط 

املزعومة. القرن" 
اإقامة  �صتتم  اأنه  ال�صحيفة,  واأ�صافت 
الحتالل  جي�س  من  موؤلفة  هيئة 
وال�����رط��ة وج��ه��از امل��خ��اب��رات 
اأمنية  دوائر  اإىل  بالإ�صافة  "�صاباك", 

ذات  وزارات  جانب  اإىل  اأخ���رى, 
الأو�صاع. لتفاقم  ملواجهة  العالقة 

اأنه من بني  اإىل  واأ�صارت ال�صحيفة, 
اقتحام  املطروحة:  ال�صيناريوهات 
واخرتاق  للم�صتوطنات,  فل�صطينيني 
لل�صياج  الغزيني  من  كبرية  اأع��داد 
من  كبرية  اأع��داد  وت�صلل  الأمني, 
احلدود,  عرب  لبنان  يف  الفل�صطينيني 
يف  م��ق��اوم��ة  عمليات  وارت��ك��اب 
�صواء  الإ�رائيلية  التجمع  اأماكن 
اأم  املحتلة,  الفل�صطيني  بالداخل 

املحتلة. الغربية  بال�صفة 
الأمنية  الدوائر  ت�صمى  ما  وترجح 
اإىل  القد�س  تتحول  اأن  الإ�رائيلية 
ذلك  يف  مبا  مركزية  ت�صعيد  �صاحة 
امل�صجد  اإىل  الفل�صطيني  اآلف  توافد 

ومالزمته. الأق�صى 
وتاأتي تلك الت�ريبات, بالتزامن مع 
الطاقة  وزير  ي�صمى  ما  ت�ريحات 
اأم�س  �صتاينت�س,  يوفال  الإ�رائيلي 
احلكومة  اإن  ق��ال  والتي  الثالثاء, 
لل�صيطرة  خطة  اأعدت  الإ�رائيلية 
لعدة  بالكامل  غ��زة  ق��ط��اع  على 
حركة  حكم  اإ�صقاط  بزعم  اأ�صابيع, 

"حما�س".
البث  لهيئة  ال���وزي���ر  واأ����ص���اف 

الثالثاء:  )ر�صمية(,  الإ�رائيلية 
�صاملة  خطة  اإ���رائ��ي��ل  "اأعدت 
غزة  قطاع  كامل  على  لل�صيطرة 
حكم  اإ�صقاط  اأجل  من  اأ�صابيع  لعدة 
�صناعة  وت��دم��ري  حما�س  ح��رك��ة 
خيار  هناك  يكن  مل  اإذا  ال�صواريخ 

اآخر".
عن  تفا�صيل  الوزير  يو�صح  ومل 
فيما  عنها,  يتحدث  التي  اخلطة 
و�صعبة  كبرية  "اإنها  بالقول:  اكتفى 
ما  كل  عن  ج��ًدا  وخمتلفة  للغاية 
حد  على  الآن",  حتى  غزة  فعلناه يف 

زعمه.
النتخابات  قرب  مع  اأن  اإىل  ُي�صار 
من  الثاين  يف  املقررة  الإ�رائيلية 

اآذار/مار�س املقبل, والتي ُتعد اجلولة 
تتزايد  عام,  من  اأقل  خالل  الثالثة 
الإ�رائيليني  امل�صوؤولني  ت�ريحات 
احلكومة  رئي�س  راأ���ص��ه��م  وع��ل��ى 
حكومته,  واأع�صاء  نتنياهو  بنيامني 
على  اإ�رائيلي  عدوان  ب�صن  املُلوحة 

قطاع غزة.
ت�ريحات  اأن  حم��ل��ل��ون  وي���رى 
واأع�صاء  وزرائه  خلفه  ومن  نتنياهو 
حزبه, ترتفع مع تاأزم موقف نتنياهو 
بق�صايا  حماكمته  اقرتاب  مع  داخليا 
الأخرية  الراأي  وا�صتطالعات  ف�صاد, 
حتالف  زعيم  تفوق  اأظهرت  التي 
غانت�س  بيني  اأبي�س",  "اأزرق 

املقبلة. بالنتخابات 

اأخبار فل�شطني

فجروا عبوة يف املكان

الأ�شري اإبراهيم
 عبد الرازق بياد�شة 

عبد  اإبراهيم  الأ�صري  ولد 
بتاريخ  بياد�صة  ال��رازق 
مدينة  يف   7/03/1960
ب��اق��ة ال��غ��رب��ي��ة داخ��ل 
عام  املحتلة  الأرا���ص��ي 
1948 , دخل اأم�س الأحد 
ال�  مار�س,عامه  اأذار/   24
الحتالل  �صجون  34 يف 
من  وهو  "الإ�رائيلية", 

اتفاق  قبل  اُعتقلوا  الذين  القدامى  الأ���رى  �صمن 
اأو�صلو, ويرف�س الحتالل الإفراج عنهم.

ترعرع بياد�صة يف مدينة باقة الغربية, وعا�س طفولته 
يتيما بعد وفاة والده عام 1963, حيث كان يف الثالثة 
من عمره حينها. ويف مقابلة مع  "احلدث", قال ح�صني 
درا�صته  اأنهى  �صقيقه  اإن  اإبراهيم,  �صقيق  بياد�صة 
اأن  اإل  الغربية,  باقة  مدار�س  يف  والثانوية  البتدائية 
احلظ مل يحالفه يف اإكمال درا�صته اجلامعية, وانتقل اإىل 
وي�رف  الأموال  يجمع  حتى  امل�صانع  اأحد  العمل يف 

على العائلة.
وبعد تنفيذ العملية بعامني يوم 24/3/1986؛ اقتحمت 
قوات الحتالل منزل الأ�صري بياد�صة واقتادته للتحقيق, 
وبعد انتهاء  التحقيق معه ورفقائه وجهت لهم النيابة 
الع�صكرية تهمة النتماء اإىل  اجلبهة ال�صعبية لتحرير 
فل�صطني , وحيازة اأ�صلحة ومتفجرات, والع�صوية يف 

خلية نفذت عملية خطف وقتل جندي اإ�رائيلي.
اإبراهيم بياد�صة داخل ال�صجن

ال�صجون"  غالبية  ب��ني  بياد�صة  الأ���ص��ري  تّنقل 
الإ�رائيلية", وخا�س معظم الإ�رابات التي خا�صتها 
احلركة الأ�صرية, وكان له دور مهم يف بناء ج�صم احلركة 
يف  �صاهموا  الذين  من  باأنه  �صقيقه  واأو�صح  الأ�صرية, 
الت�صدي  كيفية  على  الأ�صرية  احلركة  قيادة  تعليم 

ملخططات ما ت�صمى " م�صلحة ال�صجون".
نتيجة  فكري  حتول  مرحلة  يف  بياد�صة  الأ�صري  مر 
مع  الإ�صالميني  ك�صعود  العامة؛  الفكرية  الظروف 
الفكر  وتراجع  املا�صي,  القرن  يف  الثمانينيات  نهاية 
ال�صوفيتي,  الحتاد  انهيار  نتيجة  املارك�صي؛  الي�صاري 
فانعك�صت هذه التغريات والتحولت عليه, حيث انتقل 
من تبني الفكر املارك�صي اإىل تبني الفكر الإ�صالمي, 
ففي  به,  يكنى  كان  الذي  اللقب  التغري  هذا  طال  اإذ 
اأبو   " عليه  يطلق  كان  املارك�صي  الفكر  تبنيه  فرتة 
لينني" وبعد تبنى الفكر الإ�صالمي اأ�صبح يكنى " اأبو 

اإ�صماعيل".
وقال بياد�صة, اإن �صقيقه متكن من حفظ القراآن الكرمي 
داخل العزل الإنفرادي الذي اأم�صى فيه 7 �صنوات, كما 
ودر�س  والعربية,  الإجنليزية  اللغة  اإجادة  من  متكن  اأنه 
العربية  باجلامعة  �صقيقه  التحاق  اإىل  م�صريا  التاريخ, 
اإل  ال�صيا�صية,  العلوم  لتخ�ص�س  ودرا�صته  املفتوحة 
نتيجة  البكالوريو�س؛  �صهادة  على  يح�صل  مل  اأن��ه 
التي  ال�صجون  اإدارة  وبني  بينه  التي ح�صلت  امل�صاكل 
منعته من اإكمال تعليمه ونيل ال�صهادة اجلامعية.ولفت 
مزمنة   اأمرا�س  يعاين من عدة  �صقيقه  اأن  اإىل  بياد�صة 
اأنه  اإل  املرتفع,  الدم  و�صغط  ال�صقيقة  مر�س  اأبرزها 
يحافظ على ممار�صة الريا�صة ب�صكل يومي يف الفرتة 
ال�صباحية, م�صريا اإىل اأن القوة البدنية ما زالت ظاهرة 
عليه, ليتحدى  فيها ال�صجان الذي يراهن على ك�ره 
بياد�صة والدته عائ�صة عام  الأ�صري  �صنة. فقد   34 منذ 
95 عاما, والتي  يناهز  , حيث توفيت عن عمر   2015
كانت تنتظر حترره لتزفه عري�صا جميال كما كانت تردد 
دائما, لكنها  ق�صت ثلث عمرها يف انتظاره متنقلة بني 
ال�صجون. كما اأنه فقد اثنني من اأ�صقائه وبع�س اأقاربه. 
ملاذا رف�س الحتالل الإفراج عنه يف �صفقات التبادل؟

الأ�صري  عن  الإ�رائيلية"الإفراج  احلكومة"  رف�صت 
بياد�صة ورفاقه واأ�رى الداخل الفل�صطيني, بعمليات 
عربية  اأو  فل�صطينية  جهة  لأي  ت�صمح  ومل  التبادل 
كونهم  داخلي  �صاأن  اعتبارهم  ب�صبب  بهم؛  املطالبة 

يحملون " اجلن�صية الإ�رائيلية".
املعتقلني ما  القدامى  الأ�رى  بياد�صة من  الأ�صري  يعد 
قبل توقيع اتفاقية اأو�صلو الذين  و�صل عددهم اإىل 28 

اأ�صريا, ن�صفهم من اأرا�صي الداخل املحتل عام 48.

بعنوان  كليب  القد�س,  �رايا  ن�رت 
تخلله  وال���ذي  الله",  م��ن  "ن�ر 
فيديوهات للعديد من العمليات التي 

نفذتها �رايا القد�س.
لآليات  تفجري  الكليب,  وت�صمن 
الحتالل واإطالق ر�صقات �صاروخية 
جتاه امل�صتوطنات " الإ�رائيلية" واآثار 

الدمار الذي خلفته تلك الر�صقات
خ��الل  ال��ق��د���س  ���راي��ا  وك�صفت 
مل  جديدة  �صواريخ  عن  الكليب, 
حتدد ا�صمها اأو مداها مكتفية بو�صع 
عالمات ا�صتفهام عليها, كما ك�صفت 
جماهدوها  نفذها  عملية  عن  ال�رايا 
با�صتهدافهم لناقلة جند خالل معركة 
�رق   2019 مايو  يف  البدر"  حمم   "

املحافظة الو�صطى بقذيفة كورنيت.

�شرايا القد�ش 
تك�شف عن �شواريخ 

جديدة
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حمللون يت�شاءلون: هل ُت�شلح تغيريات امللك 
�شلمان ما اأف�شده ابنه

قراءة/ حممد علي
------------------ 

يف  والتعديالت  التغيريات  �رعة 
ت�صمح  تعد  مل  والوزراء  الوزارات 
لوزارته  خطة  ي�صع  ان  وزير  لي 
الذي  الوزير  خطة  ينفذ  حتى  او 
الع��ف��اءات  �صيف  دام  ما  �صبقه, 
وامللفت  اجلميع,  رقاب  على  م�صلطا 
�صهور  قبل  ه  اع��ف��اوؤ يتم  م��ن  ان 
اخر  من�صب  يف  اخرى  مرة  ُيكلف 
غري  النهج  ه��ذا  ال�صابق,  من  اه��م 
ال���وزارات  جميع  ط��ال  امل�صتقر 
مت  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ومنها 
مرات  ثالث  اخلارجية  وزير  تغيري 
عدم  يوؤكد  ال��ذي  الم��ر  الن,  حلد 
يف  لل�صعودية  ثايتة  ي��ة  روؤ وج��ود 
ازاء  لي�س  �صلمان  امللك  حكم  ظل 
والجتماعية  القت�صادية  الق�صايا 

ال�صيا�صية. حتى  بل 
تغيري  اي  ان  ال��ك��الم  نافلة  م��ن 
من  ب��ل��د  اي  يف  ي��ح��دث  وزاري 
�رورة  تفر�صه  ا�صتثناء  هو  العامل 
�صليم,  غري  و�صع  ل�صالح  ملحة 
يتحول  ان  ولكن  �صحي,  امر  وهو 
فهذا   , قاعدة  اىل  ال�صتثناء  هذا 
ولبد  �صليم,  ول  �صحي  غري  امر 

قليال. امامه  نتوقف  ان 
�صلمان  امل��ل��ك  ان  ال��وا���ص��ح  م��ن 
تع�صف  التي  الزم��ات  ي�صت�صعر 
اأزمات  وهي   2015 عام  منذ  ببالده 
واجتماعية  �صيا�صية  و  اقت�صادية 
عالجها  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  وام��ن��ي��ة, 
م��ن خ��الل ال��ت��غ��ي��ريات ال��وزاري��ة 
ما  ع��ادة  ان��ه  ال  واخ��ر,  وق��ت  ب��ني 
الزم��ات,  ه��ذه  ع��الج  يف  يخطىء 
يتجاهل  او  يخطىء  بب�صاطة  لنه 
الزمات,  لهذه  احلقيقية  ال�صباب 
هذه  كل  وراء  التي  ال�صباب  اهم 
عهده  وويل  اب��ن��ه  ه��و  الزم����ات 

. حممد
�صادرة  تقارير  اىل  �ريعة  نظرة 
حتابي  ما  عادة  دولية  وكالت  من 
ام��ام  ت�صع  ان  ميكن  ال�صعودية, 
وراء  الرئي�س  ال�صبب  �صلمان  امللك 
بالده  تواجهها  التي  الزم��ات  كل 

تغيريه  على  يعمل  ان  يجب  والذي 
�صورية  تغيريات  اىل  يلجاأ  ان  ل 
الزم���ات,  تلك  تفاقم  م��ن  ت��زي��د 

البوة. عاطفة  عند  نزول 
وكالة  تقرير  التقارير  ه��ذه  م��ن 
حتت  ج���اء  ال����ذي  "بلومبريغ" 
حجمه",  قدر  على  "اللعب  عنوان 
�صلمان  ابن  �صيا�صة  فيها  انتقدت 
م�صاريع  اأطلق  بعدما  القت�صادية 
"اأرامكو"  تخ�صي�س  منها  عمالقة, 
ال�صخم,  "نيوم"  وم�روع  جزئيًا 
ن��ت��ج��ت ب��اإج��راءات��ه��ا  ي���ة اأ وه��ي روؤ
على  �صلمان  ابن  تدابري  ومفاعيل 
�صخمة  م��دي��ون��ي��ة  �صعيد,  غ��ري 
خطرة,  حدود  اإىل  وتريتها  تت�صاعد 
 1200% اململكة  دي��ون  زادت  ذ  اإ

�صنوات. اأربع  خالل 
ابن  ويل  �صعي  من  العك�س  وعلى 
 ,"2030 ية  "روؤ لتحقيق  �صلمان 
اق��ت�����ص��اد  ت��ن��وي��ع  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
للم�صتثمرين  املجال  وفتح  ب��الده 
لال�صتثمار  والأجانب  ال�صعوديني 
تقارير  تك�صف  اململكة,  داخ��ل 
هروب  عن  متخ�ص�صة  اإعالمية 
ال�صعوديني  اأموال  لروؤو�س  جماعي 
"جيه  بنك  توّقع  فقد  اململكة,  من 
متعدد  م��ري��ك��ي  )اأ مورغان"  ب��ي 
اجل��ن�����ص��ي��ات ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة 
ت��دف��ق��ات  ت�����ص��ل  اأن  امل�����رف��ي��ة( 
خ���ارج  اإىل  م������وال  الأ روؤو������س 

 100 م��ن  اك��رث  اإىل  ال�����ص��ع��ودي��ة, 
دولر. مليار 

رجال  ف��اإن  غربية  تقارير  وح�صب 
يخفون  باتوا  ال�صعودية  يف  امل��ال 
متويل  يف  ي�صاركون  ول  ثرواتهم 
منذ  بال�صعودية,  م�صاريع  اأي 
رجال  وكبار  الأمراء  اعتقال  حملة 
كارلتون"  "ريتز  بفندق  الأعمال 
يف  الف�صاد",  "حماربة  ا�صم  حتت 
بن  نفذها  ال��ت��ي   ,2017 نوفمرب 
من  اأكرث  خاللها  من  وجمع  �صلمان 
التهديد  حتت  دولر  مليار   100

لتعذيب. وا
�صحيفُة  ك�صفت   2019 ومطلع 
عن  ال��ن��ق��اب  امل��ح��ل��ي��ة  "الوطن" 
القت�صاد  يف  ك��ب��رية  انتكا�صة 
 26 اأن  ذك��رت  حيث  ال�صعودي؛ 
ويف  يوميا.  اململكة  تغادر  ة  من�صاأ
ك�صفت   ,2019 اأغ�صط�س   24
ال�صعودية  "القت�صادية"  �صحيفة 
يف  ف���ال����س  الإ ق�����ص��اي��ا  ع���دد  اأن 
منذ  ال�صعودية,  التجارية  املحاكم 
بلغ  حينها,  الهجري  العام  بداية 

ق�صية.  500 نحو 
امل��راق��ب��ون ل��ل�����ص��اأن ال�����ص��ع��ودي 
ا�صتهر  التي  ال��ع��ب��ارة  ي��ت��ذك��رون 
وهو  الفي�صل  خالد  مكة  امري  بها 
ال�صعوديني  امل�صتثمرين  يخاطب 
و�صائل  تناقلته  فيديو  مقطع  يف 
الإع������الم وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

يف  الله  "اتقوا  قائال:  الجتماعي 
وا�صتثمروا  نف�صكم,  اأ ويف  بالدكم 
يظهر  موقف  وه��و  الداخل",  يف 
ولول  ال�صعودية  ال�صلطات  عجز 
ن�صاط  على  ال�صيطرة  يف  م��رة 
ال��ذي  ال�صعوديني,  امل�صتثمرين 
فيقول  ال�صتجداء,  حد  اىل  و�صل 
ال��ف��ي��دي��و:  ن��ف�����س  يف  ال��ف��ي�����ص��ل 
اإىل  باأموالكم  تلقوا  ل  "اأرجوكم 
هناك,  ت�صتثمروها  ول  اخل���ارج, 
فيد  اأ هي  فوالله  ب��الدك��م؛  يف  بل 
ال�صتثمار  م��ن  م��رة  مليون  لكم 

." خارجها
خارق  لذكاء  الن�صان  يحتاج  ل 
القت�صادية  الزم��ات  ان  ليعرف 
نتيجة  هي  ال�صعودية  بها  متر  التي 
لويل  املتهورة  لل�صيا�صة  طبيعية 
فعدوانه  �صلمان,  بن  حممد  العهد 
اليمني  ال�صعب  على  امل��ربر  غري 
التي  امل��ل��ي��ارات  وم��ئ��ات  املظلوم 
ملوا�صلة  ال�صلحة  �راء  عل  انفقها 
وانخراطه  ال��دم��وي��ة,  احل��رب  ه��ذه 
المريكي  الره��اب��ي  احل�صار  يف 
يف  ال�صالمية  اجلمهورية  على 
امام  ال�صعودية  خزائن  وفتح  ايران 
املكلفة  ومغامراته  ترامب,  ج�صع 
و..,  وال�صودان  وليبيا  �صوريا  يف 
ب��ب��الده عرب  احل��ق��ه  ال���ذي  وال��ع��ار 
مافيا,  ال  بها  تقوم  ل  عمليات 
اللبناين  الوزراء  رئي�س  كاختطاف 
ال�صحفي  وقتل  احل��ري��ري,  �صعد 
ال�����ص��ع��ودي ج��م��ال خ��ا���ص��ق��ج��ي 
بالده  قن�صلية  يف  ب�صعة  بطريقة 
لكل  وم��ط��اردت��ه  ا�صطنبول  يف 
انحاء  يف  �صيا�صته  يعر�س  م��ن 
للن�صطاء  وتعذيبه  و�صجنه  العامل, 
بداء  اإ او  تغريدة  ملجرد  والنا�صطات 
ال�صعودية  ابواب  فتح  واخريا  راأي, 
الخ��الق��ي حتت  الن��ح��الل  ام���ام 
ادخ��ل  ذل��ك  ك��ل  الرتفيه,  م�صمى 
ميكن  ل  مظلم  نفق  يف  ال�صعودية 
ت��غ��ي��ريات  ع��رب  م��ن��ه��ا  ت��خ��رج  ان 
جوهر  مت�س  ل  و�صطحية  �صورية 
فال  نف�صه,  العهد  ويل  وهو  الزمة 
ما  �صلمان  امللك  تغيريات  ُت�صلح 

ابنه. اف�صده 

وزارية  تعديالت  باإجراء  ق�شت  والتي  موؤخرا  �شلمان  ال�شعودي  امللك  اأ�شدرها  التي  امللكية  الأوامر  �شل�شلة  تفا�شيل  عن  بعيدا 
اأنه لبد ان نتوقف امام  اأ�شماء بع�ش الوزارات وا�شتحداث وزارات جديدة، يقول حمللون  وا�شعة، واإدخال تغيريات على 
الذي مييز فرتة حكمه.  والعنوان  ال�شمة  باتت  بتغيريات وزارية  ال�شعوديني  يفاجىء  ان  �شلمان  امللك  التي تدعو  ال�شباب 

 ك�����ص��ف م��دي��ر ال���ص��ت��خ��ب��ارات
 اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة ���ص��ريغ��ي
اأن الأرب��ع��اء,  م�����س  اأ  ناري�صكني, 
تقوم ال��غ��رب��ي��ة   ال���ص��ت��خ��ب��ارات 
"اخلوذ منظمة  ودع���م   مب�����ص��اع��دة 
�صد اإعالمية  حرب  ل�صن   البي�صاء" 

يا ر  .�صو
ق��ال �صبوتنيك",   وح�����ص��ب 
"قبل ت�����ري��ح:  يف   ن��اري�����ص��ك��ني 
ال��ع��امل يف  ان���ت�������رت   ع���ام���ني 
م�صوؤولية عن  زعمت   معلومات 
 اجل��ي�����س وال���ق���وات ال�����ص��وري��ة
الكيميائية الأ�صلحة   با�صتخدام 
وكان ال�صورية  دوم��ا  مدينة   يف 
ومدعوما له  خمططا  ت�صليال   هذا 
واأ���ص��اف الغربية".  ال���دول   م��ن 
من فرتة  "بعد  قائال:   ناري�صكني, 
مع ب��ال��ت��ع��اون  ا�صتطعنا   ال��زم��ن 
خالل من  ال�صوريني   ال�صحفيني 
الإدعاءات هذه  اأن  ثبات  اإ  حتقيقاتهم 
ا�صتخدام ب�����ص��اأن   وال��ف��ر���ص��ي��ات 

حم�س هي  الكيميائية   الأ�صلحة 
اخل��وذ منظمة  بها  ق��ام��ت   اف���رتاء 
الغرب". من  املدعومة   البي�صاء 
متولها "املنظمة  ناري�صكني:   وتابع 
الربيطانية ال�صتخبارات   اأجهزة 
ن�ر خ��الل  م��ن  مهامها   وت���وؤدي 
�صوريا �صد  والدعاءات   املعلومات 
"اخلوذ منظمة  وتعد   وجي�صها". 
لال�صتخبارات ذراع��ا   البي�صاء" 
وك��ان م��ري��ك��ي��ة,  والأ  الربيطانية 
ال�صتخبارات �صابط   موؤ�ص�صها 
مي�صورييه" لو  "جيم�س   الربيطاين 
قرب غام�صة"  "ظروف  يف  قتل   قد 
نوفمرب/ يف  باإ�صطنبول  منزله 

املا�صي الثاين  .ت�رين 
"قناع م���ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م   وي��ت��خ��ذ 
لأعماله غطاء  ن�صاين"  الإ  العمل 
تنظيم مع  بالتعاون   الإج��رام��ي��ة, 
على ي�صيطر  الذي  الن�رة"   "جبهة 

اإدلب حمافظة  .غالبية 
ق/د

اأرم��ل��ة ف��رك��ا���س,  �صفية    كتبت 
معمر ال�صابق  الليبي   الدكتاتور 
ردت يدها,  بخط  ر�صالة   القذايف, 
م��ري��ك��ي الأ ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى   فيها 
متديد مطالبته  بعد  ترامب,   دونالد 
ال��ق��ذايف عائلة  على   ال��ع��ق��وب��ات 

اأ�صولها  .وجتميد 
اليوم" "رو�صيا  ق��ن��اة   ون�����رت 
متثل ن��ه��ا  اإ ق��ال��ت  وثيقة   حم��ت��وى 
فركا�س, �صفية  كتبتها   ر�صالة 
ي�صبب ال���ذي  "من  ف��ي��ه��ا:   ق��ال��ت 
الذين ال��ث��الث  ه��م  ه��ل   التهديد, 
وجوا�صي�س ع��م��الء   قتلتموهم 
الثالثة", ����رى  الأ اأو  م��ري��ك��ا,   اأ
���ص��الم, الإ �صيف  اإىل  ���ص��ارة  اإ  يف 
واأ�صافت: وال�صاعدي.   وهانيبال, 
يلتف ال�صعب  اأن  ت�صمعون   "عندما 
ترك�صون ���ص��الم,  الإ �صيف   ح��ول 
تتهمونه الدولية  اجلنايات   اإىل 

وكذبا وبهتانا  ."زورا 
عائلة "ت�صوهون  بالقول:   وتابعت 
فاأين املليارات  متلك  نها  باأ  القذايف 
م�صيفة اإثبات",  اأي  اأخرجوا   هي.. 
كالمها. ع��ل��ى  ردا  تنتظر  ن��ه��ا   اأ
هو من  ذا  "اإ ر�صالتها:   واختتمت 

رهابي؟ "الإ .
م��ري��ك��ي,  وط��ل��ب ال��رئ��ي�����س الأ
الكونغر�س, من  ترامب,   دونالد 
عائلة ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات   مت��دي��د 
ويف اأ�صولها.  وجتميد   ال��ق��ذايف, 

الكونغر�س, اإىل  وج��ه��ه   خ��ط��اب 
العقوبات بتمديد  ترامب   طالب 
ال��ق��ذايف عائلة  على   املفرو�صة 
اأجل من  اإ�صافيا,  عاما   و�ركائه 
واعترب البالد,  اأ�صول  حتويل   منع 
زال م��ا  ل��ي��ب��ي��ا  يف  ال��و���ص��ع   اأن 
وغري ع��ادي,  غري  تهديدا   ي�صكل 
القومي, لالأمن  بالن�صبة   طبيعي 
للوليات اخل��ارج��ي��ة   وال�صيا�صة 
الرئي�س دارة  اإ وك��ان��ت   امل��ت��ح��دة. 
اأوباما, باراك  ال�صابق,   الأمريكي 
ف��رباي��ر/ ق���رارا يف  اأ���ص��درت   ق��د 
برقم تنفيذيا  م��را  اأ  ,2011  �صباط 
اأ�صول فيه  جمد  ال��ذي   ,13566 
مع القذايف  معمر  الراحل   العقيد 
امل�صوؤولني وكبار  و�ركائه   عائلته 

حكومته .يف 
ن���ه اأط��ي��ح ب��ال��ق��ذايف يف  ي��ذك��ر اأ
,2011 الأول  ت�رين   اأك��ت��وب��ر/ 
ح��رب ان���دلع  يف  ذل��ك   وت�صبب 
اإىل وانق�صامها  ب��ال��ب��الد  ه��ل��ي��ة   اأ
اأحدهما على  ي�صيطر   �صطرين 
�رقا حفرت  خلليفة  التابعة   القوات 
غربا, الوطني  ال��وف��اق   وحكومة 
عندما م��وؤخ��را  امل��وق��ف   وت�صاعد 
لل�صيطرة معركة  حفرت  خليفة   �صن 
 ع��ل��ى ط��راب��ل�����س, مم���ا و���ص��ف��ه��م
على ت�صيطر  التي   بامليلي�صيات 

الليبية .العا�صمة 
ق/د

 مل يبَق على املُهلة التي حّددها الرئي�س
 ال��رتك��ّي رج���ب ط��ّي��ب اأردوغ����ان
ال�صورّي العربّي  اجلي�س   لن�ِصحاب 
التي والبلدات  والُقرى  املُ��دن   من 
غري اإدلب  مدينة  ريف  يف   ا�صَتعادها 
ُموؤ�ر ّي  اأ ُيوَجد  ّيام, ولكن ل  اأ  ثالثة 
الّتهديدات هذه  ُيعري  ّنه  اأ على   جّدي 
ع�صكرّيٍة ُح�صوٍد  من  رافقها   وما 
ّي اأ احُل��دود(  ُق��رب  جندي  ل��ف  اأ  15( 
ل ُيوا�صِ ّنه  اأ ذلك  من  والأهم   اهتمام, 

كبري بنجاٍح   .تقّدمه 
الآن حّتى  جرت  اجتماعات   خم�صة 
يف والرو�صي,  الرتكي  اجلانبني   بني 
َف�ِصلت ومو�صكو,  نقرة  اأ من   ُك��ل 
يحول اّتفاق  ّي  اأ اإىل  ل  التو�صّ  يف 
املُحتملة, الع�صكرّية  املُواجهة   دون 
الذي الّرباعي  القّمة  لقاء   وحتى 
يف اأردوغ���ان  الرئي�س  لعقده   دَع��ا 
رو�صيا ق��ادة  ��م  وَي�����صُ  اإ�صطنبول 
تركيا جانب  اإىل  ملانيا  واأ  وفرن�صا 
مار�س(  � ذار  اآ  5( املُقبل   الأُ�صبوع 
من ��ًة  وخ��ا���صّ جت��اوب,  ّي  اأ يجد   مل 
ُي�ر الذي  بوتني  فالدميري   الرئي�س 
اجلماعات ُكل  “حتييد”  حتمّية   على 

��الح  الإره���اب���ّي���ة املُ��دّج��ج��ة ب��ال�����صّ
 وال���ّذخ���ائ���ر, ِم��ث��ل��م��ا ق���ال دمي��رتي

با�صمه املتحّدث  .بي�صكوف, 
اجلي�س ع��ن  املُن�صق  رك��ن   العميد 
ّك���د  ال�����ص��وري اأح��م��د ال���رح���ال اأ
و�صف عندما  احلقيقة  ه��ذه   على 
مو�صكو يف  اأُجريت  التي   املُحادثات 
للجانب ُمهينًة  “كانت  ثنني  الإ  يوم 
اأن دون  غ�صبه”,  ثارت  واأ  الرتكّي, 
الّتفا�صيل, من  املزيد  عن   َيك�ِصف 
قراءة ِخالل  من  ا�صتنتاجه  مُيِكن   وما 
الرو�صي اجلانب  ّن  اأ ال�ّصطور  بني   ما 
املُ��ن��اورات انتقد  املُ��ح��ادث��ات   يف 
تطبيق م��ن  وال��ت��ه��ّرب   ال��رتك��ّي��ة 
يلول )اأ �صوت�صي  اّتفاق   ُن�صو�س 
تركيا ُتطالب  التي   )2018  ع��ام 
امل�صّلحة املُعار�صة  بني   بالَف�صل 

الإرهابّية .واجلماعات 
اخلارجّية وزي��ر  لف��روف   �صريغي 
لقاها اأ التي  كلمته  ويف   الرو�صي 
ن�صان الإ ُحقوق  ملجل�س  اجتماع   يف 
بجنيف مقّره  يف  املتحدة  لالأمم   الّتابع 
يقولون, ِمثلما  البح�صة”,   “بّق 
الدبلوما�صّية ال��ّل��غ��ة  ع��ن   وخ��رج 

“نرف�س ق���ال  ع��ن��دم��ا   احَل������ِذرة, 
ال��ُه��ج��وم وق���ف  اإىل   ال���ّدع���وات 
يف مو�صكو  من  املدعوم   ال�صوري 
مبثابة �صيكون  الوقف  هذا  ّن  لأ  اإدلب 
لهم, ًة  وُمكافاأ لالإرهابيني   ا�صِت�صالم 

ن�صان الإ حُلقوق  ُمراعاًة  .“ولي�س 
هذه ا�صتعرا�س  وبعد  قوله,  ُنريد   ما 
الُهجومّية الرو�صّية  اخلطابّية   الّلغة 
ا�صتعداد ّي  اأ تنفي  التي   ال�ّر�صة 
لي�س ّنه  اأ الرتكّي,  للجاِنب   للّتنازل 
ِخيارين: غري  اأردوغان  الرئي�س   اأمام 
على بالُهجوم  قّواته  ُمر  ياأ اأن  ّول,   الأ
املُ�صّنفة اجلماعات  وت�صفية   اإدلب 
حترير هيئة  �ِصها  راأ وعلى  ا,   اإرهابيًّ
تطبيًقا �صابًقا(  )الن�رة   ال�صام 
والّثاين, �صوت�صي,  لّتفاق  ا   حرفيًّ
على ب��ال��ُه��ج��وم  ت��ه��دي��دات��ه   تنفيذ 
ال�صوري, العربي  اجلي�س   ق��ّوات 
اأكرث اأرواح  �س  �صُيعرِّ الذي  م��ر   الأ
املُراقبة مراكز  يف  جندي   1000  من 
يف الأقل(  على  نقطة   18(  الرتكّية 
ا ُكلِّيًّ حُما�رًة  وباتت  اإدلب  .منطقة 

الرتكّي العام  ال��راأي  ّن  اأ نعتقد   ل 
القتلى بنائه  اأ جثامني  تدّفق   �صيقبل 

والليبّية ال�صورّية  اجلبهتني   م��ن 
مل ُح��روٍب  ويف  نف�صه,  الوقت   يف 
ِقيادته وجتّره  ها,  َخو�صِ على   ُيوافق 
مل ُهنا  ونحُن  نتائجها,  حتّمل   اإىل 
وتزايد الرتكي,  اجلي�س  عن   نتحّدث 
احِتمال عن  والّتحليالت   الّتقارير 
ّيام الأ يف  ع�صكريٍّ  بانقالٍب   قيامه 

ومتّرًدا احِتجاًجا  املُقبلة  .القليلة 
اأردوغ���ان الرئي�س  اأن  نعتقد   ل 
�صديقه ن�صيحة  اإىل   �صي�صتمع 
العدالة حزب  تاأ�صي�س  يف   و�ريكه 
الله عبد  ال�صابق  الرئي�س   والتنمية 
الإ�صالم ّن  اإ فيها  ق��ال  التي   غ��ول 
تركيا على  ّن  واأ “انهار”,   ال�صيا�صي 
��ح��اب ب��ال��ك��ام��ل م��ن امِل��ل��ف  الن�����صِ
اأردوغ��ان, ّي  اأ فالّرجل,   ال�صوري, 
ّن لأ املُ��واج��ه��ة,  نحو  ُق��دًم��ا   م��ا���سٍ 
ِثمارها ُتعِطي  َتُعد  مل   تهديداته 
بالّذات, والّرو�س  الآخرين,  دفع   يف 
ِمئات َخ�ِرت  رو�صيا  الّتنازل.   نحو 
يف ال���ّدولرات  وِمليارات   اجُل��ن��ود 
�صترتاجع ّنها  اأ نعتقد  ول   �صورية, 

ال�ّصهولة بهذه  مكا�ِصبها  ...عن 
علي حممد   / قراءة 

املخابرات الرو�شية تك�شف عما فعلته 
ال�شتخبارات الغربية ب�شوريا 

اأرملة القذايف يف ر�شالة خطية
 اإىل ترامب..من هو الإرهابي؟ 

 عبد الباري عطوان يك�شف عن اإهانة رو�شية لرتكيا 

ال��ق��ادر,  عبد  يا�ر  الدكتور  ق��ال 
امل�ري  للرئي�س  املعالج  الطبيب 
اإن  مبارك,  ح�صني  حممد  الأ�صبق 
 1 ل� اإل  ياأتي  ل  مبر�س  اأ�صيب  الأخري 

املليون.  يف 
مداخلة  خالل  القادر,  عبد  واأو�صح 
يف  علي,  �صيد  الإعالمي  مع  هاتفية 
امل��ذاع  املواطن",  "ح�رة  برنامج 
اليوم",  "احلدث  ف�صائية  ع��ل��ى 
اأ�صيب  "مبارك,  اأن  الثالثاء,  م�صاء 
اإجراء  ومت  ع�ر,  ثني  الإ يف  ب�رطان 
ال�صفاء  ن�صبة  و�صلت  ناجحة  جراحة 

."100% ل�
له  �صخ�صا  كان  "مبارك,  اأن  واأ�صاف 
رئا�صته",  فرتة  انتهاء  بعد  حتى  هيبة 
على  كان  "مبارك,  اأن  اإىل  م�صريا 
حتى  يحدث  ما  بكل  كامل  وع��ي 

يف  كان  "مبارك  وتابع:  وفاته".  قبل 
الظل,  وخفة  والأخالق  الذوق  قمة 
املن�صب  هذا  يف  �صخ�صا  قابل  اأ ومل 

اخللق". هذا  يف  امل�صتوى  رفيع 
عمر  عن  الثالثاء,  مبارك,  وت��ويف 
ع��الء  ون�����ر  ع��ام��ا,   92 ال� ن��اه��ز 
م��ب��ارك, جن��ل ال��رئ��ي�����س ال��راح��ل, 
موقع  على  ح�صابه  ع��رب  تغريدة 
ن��ا  واإ لله  نا  "اإ فيها:  ق��ال  "تويرت", 
رحمة  اإىل  انتقل  راج��ع��ون,  ل��ي��ه  اإ
الرئي�س  وال��دي  اليوم  �صباح  الله 
مبقطع  تغريدته  واأرف���ق  مبارك", 
مبارك  ح�صني  فيها  يظهر  فيديو 
برز  اأ وفيها  الع�صكري  الزي  مرتديا 

وخطاباته. ت�ريحاته 
ق/د

طبيب ح�شني مبارك يك�شف عن طبيعة 
مر�شه النادر 
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عي�ش علجية 
------------------ 

الرببر,  ببالد  ف��ري��ق��ي  الإ ال�صمال  يعرف 
ث��ار  الآ و  ب��ح��اث  الأ من  الكثري  دل��ت  قد  و 
�صمال  يف  الب�ري  ال�صتقرار  ِق��َدم  على  
الأ�صليني  ال�صكان  عن  احلديث  و  اأفريقيا, 
عالقة  له  انت�روا...  كيف  و  اأفريقيا  ل�صمال 
يربطها  ما  و  الجتماعية  باملنظومة  وطيدة 
التقاليد,  و  العادات  يف  تتمثل  روابط  من 
لأخرى,  منطقة  من  تختلف  الروابط  هذه  و 
يف  ظ��ه��ر  ف��ري��ق��ي  الإ ال�����ص��م��ال  فمجتمع 
النظام  و  التاريخ,  فجر  منذ  القبلي  �صكله 
خمتلف  عرفتها  التي  النظم  اأول  هو  القبلي 
اأ�صول  ع��ن  احل��دي��ث  يجرنا  و  ال�صعوب, 
امل��وؤرخ��ون   عنهم  حت��دث  ال��ذي��ن  م��ازي��غ  الأ
م��ث��ال ه����ريودوت, دي���ودور,  ال��ق��دام��ى اأ
بحيث  غ��ريه��م,  و  بطليمو�س  ���ص��رتاب��ور, 
اأي   ,  nomadas نومادا�س  ب���:  �صموهم 
ماباليا   ت�صمى  م�صاكنهم  كانت  و   , ل  حَّ الرُّ
وقد  م�صتطيل,   �صكل  يف   mapalia
بني  كبري   نقا�س  حمل  النوميد  ا�صم  كان 
كلمة  من  م�صتقا  اعتربوه  الذين  املوؤرخني 
املوؤرخون  ذكر  كما   الإغريقية   نومادا�س 
الروماين  الحتالل  لكن  البدو,  تعني  وهي 
�صعب  هوية  على  يدل  نه  لأ الإ�صم,  هذا  اأزال 
ق�صمني  اإىل  ينق�صمون  الرببر  و  ّم��ة,   اأ و 
و  برن�س,  بناء  اأ هم  و  الربان�س   : فرعني  اأو 
ابن  اأن  اإل  الأبرت,  مادغي�س  ابناء  هم  و  البرت 
اأن  يقول  الذي  املطمطي  مع  يختلف  حزم 
فهم  البرت  ما  اأ و  كنعان,  من  فقط  الربان�س 
اأقوال  اأن  هنا  يالحظ  و  عيالن,  برقي�س  بنو 
بالتعريف  حتى  مت�صاربة  كانت  الن�صابني  
من  �صنهاجة  اأن  قولهم  فمثال  بالأ�صماء, 
�صناك  للفظ  حت��ري��ف  ه��و  �صنهاج  ول��د 
�صنهاجة  بطون  من  اأن  قيل  و  ال��ربب��ري, 
ن�صفهم   , بطنا   )70  ( �صبعني  اإىل  ينتهي 
و  زواوة  و  �رقا  عجي�صة  و  كتامة  بني  ميتد 
جنوبا,  و  غربا  زناتة  و  �صمال,  البحر  �صاحل 
و  ال�صحراء,  مناطق  يف  موزعون  الباقي  و 
املغرب  �صعب  من  الثلث  ي�صكلون  كانوا  قد 
اليه  �صار  اأ ما  ه��ذا  و  اجل��زائ��ر(   ( الأو���ص��ط 

كتاباته. يف   الطمار  حممد  الدكتور 
m -  تتقول كتابات اأخرى اأن ا�صم مازي�س )
قدامى  قبائل  من  عدد  ا�صم  هو  و   )  zices
م�صتق  نه  اأ مع  كبري  حتريف  فيه  وقع  الرببر 
ال�صيء  نف�س  و  مازيغ,  الرببري  الإ�صم  من 
ربط  البع�س  حاول  حيث  الأرمن  عن  يقال 
ورمانة  قبيلة  مثل  بهم  الرببر  قبائل  بع�س 
باربار  اأن  كتابات  ت�صري  كما   ,ourmana
�صبه  اإىل   م�صدرها  ي��ع��ود    beberes
حتتل  اجل��زي��رة  ه��ذه  و  ي��ربي��ة,  الإ اجل��زي��رة 
الأوروبية  الأ�صول  دعاة  عند  خا�صة  مكانة 
دزاجن  منهم  و  املوؤرخني  بع�س  قال  و  للرببر, 
من  قريبة  البا�صك  لغة  اأن   :  J.desanges
اأن  املوؤرخني  هوؤلء  �صار  اأ و  الرببرية,  اللغة 
و  ت�صغري  اإل  هو  ما   iberes يبار  اإ عبارة 
يف  طرحت  و   ,berbere بربار  ل�:  اخت�صار 
يبار  الإ كان  ذا  اإ ت�صاوؤلت  عدة  ال�صاأن  هذا 
ل  فلماذا  القوقاز,  يف  ال�صم  بنف�س  اأ�صالف 
ّما  اأ الرببر؟  اأ�صالف  هم  ال�صومريون  يكون 
ال��وزان  ح�صن  ذكر  فقد   , اللغة  جانب  يف 
اأوال  ي�صمونها  واح��دة  لغة  لهم  الرببر  اأن 

النبيلة,  اللغة  اأي   awal amazigh اأمازيغ 
و  الأمازيغية  اللغة  ق��دم  على  الدليل  و 
ها  احتواوؤ هو  اأخ��رى  لغات  مع  تعاي�صها 
من  امل��ف��ردات  م��ن  كبري  ع��دد  على  ال��ي��وم 
و  الإغريقية  و  الالتينية  اللغات  من  عدد 
يف  لفقرها  لي�س  هذا  و  باخل�صو�س,  العربية 
الذي  ال�صفوي  الطابع  يف  لكن  و  املفردات 

طويلة. قرون  منذ  لزمها 
يف  التاريخية  املجتمعات  اأن  ري��ب  ل  و   
ملجتمع  امتداد   هي  القدمي  الإفريقي  ال�صمال 
جمتمع  و  العاترية  و  القف�صية  احل�صارة 
ناّجر  طا�صيلي  يف  ال�صخري  الفن  ح�صارة 
اأحد  هو   ) الرببري   ( الإفريقي  ال�صعب  و 
يف  ذكرها  الوارد  القدمية  ال�صبعة  ال�صعوب 
و  امل�ريني  مثل  مثله  امل�صادر  من  العديد 
بع�س  اأن  مع  غريهم,  و  الفر�س  و  الإغريق 
رغم  ب��ذل��ك,  ق���رار  الإ تريد  ل  الكتابات 
اأ�صماء  ذك��رت  الإغريقية  الن�صو�س  اأن 
يف  �صعوب  ت��ع��داد  يف  قبلية  جمموعات 
الحتالل  قبل  ما  القدمي  الإفريقي  ال�صمال 
ال�صيا�صية  بقوتهم  ع��رف��وا  و  ال��روم��اين 
كانت  نها  اأ غري  �صيادتهم,  ب�صط  من  مكنتهم 
قد  و  التقاليد,  و  العادات  بروابط  حمكومة 
تذكر"النوميد"  القدمية  الن�صو�س  ب��داأت 
امليالد  قبل  الثاين  القرن  منذ  ال�صم  بهذا 
�صيادتها  تب�صط  �صيا�صية  كقوة  و  ك�صعب 
نوميديا  مملكة  هي  ال�صيا�صية  القوة  بهذه 
يف  ال�رقية  حدودها  امتدت  التي  املوحدة 
امليالد(  قبل   203-148 ما�صيني�صا)  عهد 
على  ال�راع  لكن  الكبري,  ال�صريت  اإىل 
لإ�صعاف  تغذيه  روما  كانت  الذي  العر�س 
حيث  ال��ه��دف,  حتقيق  دون  ح��ال  اململكة 
مي�صيب�صا  ابنه  وفاة  بعد  الرتاجع  يف  بداأت 
ال�راع  و  النق�صام  اأعقاب  يف  و�َصْن(  َمكُّ  (
تغذيه  روم��ا  ك��ان��ت  ال��ذي  العر�س  على 
عليها  النق�صا�س  ثم  اململكة,  لإ�صعاف 

املنا�صب. الوقت  يف 
اهتمام  اإىل  اأ�صارت  نف�صها  الن�صو�س    
اط��الع��ه  و  ع�����ره  ب��ع��ل��وم  مي�صيب�صا 
والده  نهج  مقتفيا  الإغريقية  اللغة  على 
عا�صمته  اإىل  اأح�ر  لذلك  و  ما�صيني�صا, 
انتقلت  ال�صّيادة  لكن  اإغريق,  فنانني  �صريتا 
ج��دي��دة,  ك��ق��وة  ظ��ه��وره��ا  بعد  روم��ا  اإىل 
ح�صارة  اأن  ال��ك��ت��اب��ات  ت��وؤك��د  ل��ذل��ك  و 
ناطقة  اإغريقية  ح�صارة  اإل  ماهي  روم��ا 
احل�صارة  ه��ذه  اأح��دث��ت  ق��د  و  بالالتينية, 
احلياة  مناحي  خمتلف  يف  ك��ب��ريا  ث��ريا  ت��اأ
اللغوي,  اجل��ان��ب  يف  خا�صة  ف��ري��ق��ي��ة  الإ
ال�صعب  عن  غريبة  تكن  مل  الالتينية  فاللغة 
بقوتها  رومانيا  ا�صتطاعت  قد  و  الإفريقي, 
ك�رط  ال�صعوب  َرْوَم���َن���ة  الع�صكرية 
التم�صك  هي  و  "املواطنة"  على  للح�صول 
مفتاح  كانت  اللغة  و  الالتينية,  بالثقافة 
برومنة  ال��روم��ان  ق��ام  كما  الثقافة,  ه��ذه 
احل�صارة  و  الثقافة  يف  دجمها  و  الأ�صماء 
داة  اأ خري  املواطنة  كانت  لذلك  و  الرومانية, 
تر�صيخ  و  الرومانية  الدولة  مرامي  لتحقيق 
ترى  ل  روم��ان��ي��ا  ك��ان��ت  حيث  وج��وده��ا, 
الروماين  و  ب��ال��ولدة  ال��روم��اين  بني  فرقا 
هي  و  املواطنة  اأعباء  ّمِل  حَتَ يف  بالتجن�س 
ال�صيا�صة  لكن  الع�صكرية,  اخلدمة  واجب 
حيث  ف�صلها  اأظهرت  روم��ا  طبقتها  التي 

عن  تتخّل  مل  و  جذورها,  ال�صعوب  تفقد  مل 
املادوري  بوليو�س  اأ كان  كمثال  و  هويتها, 
بعبارة:  م��اداورو���س  بلدته  اأه��ل  يخاطب 

اجليتول. اأهلي  و  النوميد  اأهلي 
الأمازيغي لل�شعب  امل�شت�شرقون  تنكر  هكذا   

 و ح�شارته
ية عديد من الباحثني  ما جاء ذكره يعك�س روؤ
�صاملة  درا�صات  توجد  ل  نه  اأ قالوا  الذين 
العهد  يف  اجلزائر  تاريخ  حول  مف�صلة  و 
فر�صيات  اإل  متوفر  ماهو  و  )الرببر(,  القدمي 
امل�صت�رقني,  كتابات  عن  املوؤرخون  اأخذها 
اأن  تك�صف  التاريخية  التحقيقات  اأن  غري 
منذ  احل�صاري  التاريخ  يف  دخلت  اجلزائر 
قرطاجنة,  مدينة  ظهور  قبل  ق��رون  ع��دة 
امليالد,  قبل  �صنة   1800 و   1500 بني  اأي 
كما  الفرعونية,  احل�صارة  ظهور  مع  يعني 
كان  قوية  ح�صارة  و  اأ�صلية  دول   ظهرت 
و  ما�صيني�صا  مثل  عظماء  رج��ال  يقودها 
عن  التاريخ  كتب  حتدثت  قد  و  يوغرطا, 
من  ال��غ��رب��ي  اجل��ن��وب  يف  م��غ��راوة  مملكة 
�صولت  عهد  يف  ا�صتمرت  التي  و  اجلزائر 
غاية  اإىل  زناتة   قبائل  اأكرب  من  وزمار  بن 
اإىل  قومه  دعا  من  هو  و   , الإ�صالمي  العهد 
ملك  ملزم  بن  ك�صيلة  عن   نقراأ  و  الإ�صالم, 
حتى  القبائل  من  عددا  جمع  قد  و  الرببر, 
مكان  يف  نافع  بن  عقبة  مع  حربا  يتجنب 
قرب  الأورا�س  جبال  جنوب  تهودة  له  يقال 
الكاهنة  امل��وؤرخ��ون  يذكر  كما  ب�صكرة, 
و  ���ص��الم  الإ قبل  ال��ربب��ر  ملوك  م��ن  ملكة 
اإىل  تنتمي  ب���الأورا����س,  مملكتها  ك��ان��ت 
�رق  يف  املنت�رة  الرببرية  ج��راوة  قبيلة 
ظهورها  يعرفون  من  الكثري  و  اجل��زائ��ر, 
بع�س  حت��دث  اإن  و  التاريخ,  م�رح  على 
ب�صيء  املرحلة  هذه  عن  اجلزائريني  املوؤرخني 
رحمه  اإحدادن  زهري  منهم  و  التف�صيل  من 
يف  اخلو�س  جتنب  منهم  البع�س  اأن  اإل  الله 
بني  الآراء  لختالف  لتعقيدها,  امل�صائل  هذه 
املوؤرخني  بع�س  مثال  جند  بحيث  املوؤرخني, 
قا�صم  مولود  املفكر  منهم  و  اجلزائريني 
�صخ�صية  عن  حتدث  عندما  بلقا�صم  نايت 
�صنة  قبل  العاملية  هيبتها  و  الدولية  اجلزائر 
القدمي  اجلزائر  تاريخ  اإىل  يتطرق  مل   1830
املوؤرخني   جل  لأن  التف�صيل,  من  ب�صيء 
التي  ال��ك��ت��اب��ات  بع�س  على  يعتمدون 
نبّي  ب�:   لقب  الذي  جوليان  العّم  بها  جاء 
و�صف  قد  و  امل��وؤرخ��ني,  م��ام  اإ و  اأ التاريخ 
اللقطاء"   " ب�:  املغرب  �صكان  الأخ��ري  هذا 
لوجود  يتنكرون  املوؤرخني  بع�س  اأن  كما   ,
ك�صعب  و  كدولة  بل   , اجلزائر  ا�صمها   ّمة  اأ
على  ي��رك��زون  بحيث  ال��ت��اري��خ,  م��ّر  على 
ت�صويهه,  على  عمدوا  و  العثماين,  العهد 
تركية,  �صيطرة  عهد  نه  باأ و�صفوه  بحيث 
العثمانيني(  اأي   ( اجلزائر  اإىل  جميئهم  اأن  و 
الأجنبي,  احلكم  من  حتريرهم  اأجل  من  كان 
�صليمان  الباحث  يقول  كما  و  احلقيقة  و 
تكونت  التي  اجلزائر  فاإن  املحامي,  ال�صيد 
و  ما�صيني�صا  اأجنبت  الرببرية,  املمالك  فيها 
)عمالة  نوميديا  ملوك  يوغرطة  و  م�صيب�صا 
ال�رقية  موريطانيا  و  القدمية(  ق�صنطينة 
 ( جيتوليا  و  وه���ران(  و  اجل��زائ��ر  عمالة   (
القدم  منذ  كانت  اليوم(  اجلزائر  �صحراء 
حدودها  لها  �صيادة  ذات  دول��ة  و  �صعبا 

لدولية. ا
امللك  يتهمون  املوؤرخني  بع�س  اأن  جند  كما 
اأن  اإل  الرومان,  مع  تواطاأ  نه  باأ ما�صيني�صا 
بلقا�صم  نايت  قا�صم  مولود  اجلزائري  املوؤرخ 
ما�صيني�صا,  عن  اأي�صا  املدافعني  من  كان 
حتالفه  رغم  ما�صيني�صا  اإن   " يقول:  حيث 
يف  الالتينية  اللغة  ين�ر  مل  روم���ا,  م��ع 
احل�صارة  تبنى  و  البونيقية,  ن�ر  بل  بالده, 
فقد  اخل��ارج,  على  كنافذة  م��ا  اأ الفينيقية, 
�صخ�صيا  ه��و  ك��ان  و  ال��ي��ون��ان��ي��ة,  اخ��ت��ار 
اإىل  لرينو  روم��ا  ف��اق   اآ بنظراته  يتجاوز 
جتارب  من  ي�صتفيد  و  اليوناين,  ال�رق 
قد  روم��ا  تكن  مل  ال��ذي��ن  اليونان  امل��ل��وك 
يته  روؤ ث��ارت  اأ قد  و  بعد,  عليهم  �صيطرت 
يف  تفوقه  من  روما  تخوف  ال�صت�رافية  
قرطاجنة  على  ه  ا�صتيالوؤ ثّم  من  و  اإفريقيا, 
كانت  روما  اأن  اأي  عا�صمته,  منها  ليجعل 
حمل  النوميدية  الدولة  حتل  اأن  من  تخاف 
لروما  تن�صا  و  تخلفها,  و  قرطاجنة  دولة 
مزاحمة  و  لها,  مناف�صة  جديدة,  كربى  دولة 
متاما,  قرطاجنة  كانت  كما  لها,   مهددة  و  بل 
ما�صيني�صا  اأن  فرنال  امل��وؤرخ  يوؤكد  كما 
اإل  معهم  يتحالف  مل  و  ال��روم��ان,  يعن  مل 
اأن  له  قدر  لو  و  قرطاجنة,  اإ�صقاط  بق�صد 
مثلما  اأي�صا,  الرومان  حلارب  اأكرث  يعي�س 
ملدة  ال��روم��ان  ح��ارب  ال��ذي  يوغرطة  فعل 
مات  اأن  اإىل  ال�صجن  اأودع  �صنة,  ثالثني 
اآفاق  انفتحت  مبوته  و  عط�صا,  و  جوعا  به 
حيث  ال��روم��اين,  ال�صتعمار  م��ام  اأ جديدة 
مت�س  مل  و  نوميديا,  لتجزئة  خطة  �صبطت 
حتت  اأفريقيا  �صمال  اأ�صبح  حتى   �صنوات 
اجلزائر  �صكان  ي�صلم  مل  و  الرومان,  حكم 
له  ت�صدى  حيث   , الروماين  الحتالل  من 
ال�صعبية,  الثورات  و  املقاومات  طريق  عن 
قادها  التي  تلك  �صعبية  ث��ورة  اأول  كانت 

تاكفارينا�س. النوميدي  القائد 
الروماين العهد  �صبق  الرببري   العهد 

ح�صارة,  لهم  كانت  الرومان  اأن  طبعا  ل�صك 
تاريخ  يتتبع  من  اأن  جتاهله  ميكن  ل  الذي  و 
زاهرة, حيث  ذات ح�صارة  نها  اأ روما يالحظ 
و  امل�صارح  و  كاملالعب  عمومية  هياكل  لها 
 , العمومية  ال�صاحات  و  احلمامات  و  املعابد 
فمعامل   , الروماين  النمط  على  كلها  كانت 
اأخرى  اأماكن  و  تيدي�س  و  تيمقاد   و  جميلة 
 , الرومانية  احل�صارة  على  �صاهدة  كلها 
�صبق  الرببري   العهد  اأن  موؤكد  هو  ما  لكن 
يذكره  ما  على  املطلع  و  الروماين,  العهد 
كانوا  ن��ه��م  اأ يجد  ال��ربب��ر,  ع��ن  امل��وؤرخ��ون 
اأمازيغ"    " نف�صهم  اأ يدعون  بال�رف  ميتازون 
يتبنى  ل  الأمازيغي   و  الأحرار,  الرجال  اأي 
اآمن  ذا  اإ و  ب�صعوبة,  اإل  عقيدة  اأو  فكرة 
الرببري  امتاز  كما  �صبيلها,  يف  قاتل  بها 
يكره  نه  اأ لدرجة  ليها  اإ الت�صوق  و  باحلرية 
فر�صت  اإن  و  منها,  يتقزز  و  عليه  الرئا�صة  
حني  اإىل  ي�صرب  و  يقاوم  و  يكابر  جتده  عليه 
الأمازيغي  نظرة  و  لهدمها,  الفر�صة  تاأتي 
مبنية  تكون  ما  ع��ادة  القبيلة,  كبري  اإىل  
التام  اخل�صوع  و  الكامل  الح��رتام  على 
ي�صمى  ما  ظهر  الوقت  مع  و  العائلة,  لنظام 
من  مكونة  الأخرية  هذه  و  وبة,  اخلرُّ بنظام 
واحد,  اأ�صل  اإىل  تنتمي  العائالت  جمموع 
العائلة,  كبري  ل�صلطة  يخ�صع  النظام  هذا  و 

رئي�صا  �صنة  كل  تنتخب  اجلماعة  جمال�س  و 
يقوم  و  اأمينا,  و  اأ كبريا  اأو  م��رارا  اإ ي�صمى 
كما  اجلماعة  ق��رارات  بتنفيذ  الرئي�س  هذا 
وله  الأخ��الق  اح��رتام  و  الأم��ن  على  ي�صهر 
امل�صاحة  هذه  ت�صع  ل  و  امرزاقا,  يدعى  نائب 
ي�صري   وب��ات  اخل��رُّ نظام  ك��ان  كيف  لذكر 
الق�صائية  النظم  يطبق   و  ال�صكان  �صوؤون 
يف  التنفيذية  و  الت�ريعية  ال�صلطات  و 
و   " جوليان:  ن���دري  اأ يقول  ال��ربب��ر,  ب��الد 
امل��دن  د�صاتري  م��ن  ما�صيني�صا  ا�صتوحى 
اجلديدة  املدن  منح  من  مكنه  ما  ال�صاحلية 
�صّموا  حكام  على  يعتمد  بونيقيا  نظاما 
جمع  الأ�صفاط  و  الأ�صفاط",  اأو  الأ�صباط 

. اة  الُق�صَ تعني  �صفاطم 
القرطاجنيني  قبل  من  م�صاٍع  هناك  كانت   
الذين  الرببر  بح�صارة  ح�صارتهم  لتزاوج 
من  تتاألف  التي  القرية"  "جمهورية  اأ�ص�صوا 
اأ�ص�صوا  رويدا  رويدا  و  رئي�صها,  و  اجلماعة 
احل��ك��م امل��ل��ك��ي ف��ك��ان امل��ل��ك ع��ن��د ال��ربب��ر 
الإمرباطورية,  اأ�ص�صوا  ثم  اأجليد(,   ( ي�صمى 
مراحل  بثالث  الأخ���رية  ه��ذه  م��رت  ق��د  و 
عندما  الكعاك,  عثمان  الباحث  عنها  تكلم 
كيف  و  ال�رقية  الإمرباطورية  عن  حتدث 
الق�صم  يف  امرباطورية  ما�صيني�صا   كّون 
ما�صيني�صا  اأن  قال  و  نوميديا,  من  ال�رقي 
الذي  ال�صنهاجي  مناد  بزيري  �صبيها  كان 
اأح��ف��اده  اأورث  حتى  الفاطميني  �صانع 
الدكتور  كتابات  يف  جاء  ح�صبما  ملكهم, 
اجلزائر(   ( الأو�صط  املغرب  اأن  حمدة  حممد 
النظامني  الرومانية  ال��دول��ة  م��ن  عرفت 
لأن  ه��ذا  و  الإم��رباط��وري,  و  اجلمهورية 
يف  كان  اجلزائر  يف  الروماين  ال�صتعمار 
املالحظ  و  الرومانية,  اجلمهورية  يام  اأ اآخر 
الأمازيغ  اأن  املدين  توفيق  املوؤرخ  يقول  كما 
منهم,  ينال  الروماين  ال�صتعمار  يرتكوا  مل 
حكم  و  ال��ون��دال  ب��ع��اد  ب��اإ اكتفوا  ف��ال��روم 
اأ�صحاب  كانوا  الأمازيغ  منا  اإ ا�صما,  البالد 
و  الأر���س,  اأ�صحاب  و  احلقيقي  ال�صلطان 
ال��رثوة  على  احل�صول  هو  ال��روم  ه��مُّ  ك��ان 
ظلت  و  بيزنطا,  اإىل  بها  الرجوع  و  الطائلة 
الفتح  جاء  اأن  اإىل  احلال  هذه  على  الأو�صاع 
بح�صارة  الورمان  اعرتف  قد  و  الإ�صالمي, 
ذات  حربية  �صفن  لهم  كانت  الذين  الرببر 
هذا  اأمام  و  املجاديف,  من  اخلم�صة  ال�صفوف 
اللجوء  من  مفرا  الرومان  يجد  مل  التقدم 
ت�صيري  يف  بهم  الإ�صتعانة  و  الإغريق  اإىل 
يف  منهم  دراي��ة  اأك��رث  لكونهم  الأ�صاطيل 

املجال. هذا 

نقراأ عن مملكة مغراوة يف  الفرعونية، حيث  التاريخ احل�شاري منذ عدة قرون قبل ظهور مدينة قرطاجنة، يعني مع ظهور احل�شارة  اأن اجلزائر دخلت يف  التاريخية  التحقيقات  العديد من  ك�شفت 
اجلنوب الغربي من اجلزائر و هي من اأكرب قبائل زناتة ، ا�شتمرت يف عهد �شولت بن وزمار اإىل غاية العهد الإ�شالمي، و ك�شيلة بن ملزم ملك الرببر، ثم الكاهنة واحدة من ملوك الرببر ظهرت قبل 

�شتة قرون يف �شخ�شية الرببري الذي ظل متم�شكا بنظمه  الروماين الذي دام  يوؤثر الإحتالل  �شرق اجلزائر، ومل  املنت�شرة يف  اإىل قبيلة جراوة الرببرية  بالأورا�ش، تنتمي  الإ�شالم و كانت مملكتها 
املنحوتة ال�شخور  تلك  �شوى  روما  اآثار  من  يبق  فلم  القدمية و حمافظا عليها،  الأخالقية  و  ال�شيا�شية 

املقال �شدر عن دار الأوطان اجلزائرية( الوطنية ل�شاحبة  الهوية و  اأنرتوبولوجيا اجلزائر و �شراع  )من كتاب 



مساهمات العدد17
الخميس  27 فيفري 2020 م الموافق لـ 03 رجب 1441هـ1938

الثقافية   ، منها  الجتماعية   ، الدولية  وحتى  العربية   ، الوطنية  الق�شايا  خمتلف  تتناول  الكرام،  لقرائها  التحرير  تفتحها  �شفحة 
وال�شيا�شية، فعلى كل من يريد امل�شاهمة مبو�شوع ، مقال، فكرة اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على اميايل التحرير: 

journalaltahrir@gmail.com  

عمر  ن�شيب  فكان  امل�شلمني  على  الأثواب  من  قطعا  الأخري  هذا  ع  وّزّ عندما   ، عمر  ثوب  بق�شة  ي�شمع  مل  مّنا  من 
اأحداها وكان رجال فاره القامة ل ميكن ان يكفيه هذا الثوب ، وعند �شعوده منرب امل�شجد ، خاطب النا�ش قائال: 
" فقام �شعد بن اأبي وقا�ش وهو �شديقة املقّرب .. ل �شمع لك ول طاعة حتى  " ا�شمعوا واطيعوا  اأيها املوؤمنون 
اأين عبد اهلل  �شائال:  ، فالتفت عمر  اأقل منك قامة  اأين لك بهذا الثوب ، وقد كان ل يكفي من هو  تخربنا من 
ويق�شد ابنه ، فقال اأخربه يا عبد اهلل ، فقام عبد اهلل واخرب �شعدا ، انه اعطاه ثوبه حتى اكتمل على ج�شده ، 

فقال �شعد حينها الآن ن�شمع ونطيع.

املكا�صب  يف  الت�صنيف  ك��ان  هكذا   
والجور زمن ال�صحابة الكرام , فال فرق 
الب�صيط  الرجل  وجهد  احلاكم  جهد  بني 
فكلنا  ولهذا   , والخال�س  ال�صدق  ال 
ال�صيخ  اىل  ال�صغري  الطفل  من  نت�صاءل 
والوزير  احلاكم  جعل  الذي  ما   , الكبري 
عن  م�صاعفة  باأ�صعاف  اجرا  يتقا�صى 
القانون  يح�صم  اأمل  ؟  الب�صيط  العامل 
يف هذا الأمر عندما ف�صل يف التوظيف 
يحمل  ال��ذي  املعلم   , ال�صهادة  ح�صب 
�صهادة اللي�صان�س هو نف�صه الوزير الذي 
يتقا�صى  فلم   , ال�صهادة  نف�س  يحمل 
يتقا�صى  بينما  �صنتيم  ماليني   3 املعلم 
اليها  �صف   , �صنتيما  مليون   50 الوزير 
والعفاءات  والمتيازات  اخلدمات  كل 
احلماية  اىل  والغاز  الكهرباء  فاتورة  من 

 " هو   احلراك  اإن   , ولعائلته  له  والرعاية 
" , ل يزال ي�رخ عاليا ل  �صعُد اجلزائر 
 , جميعا  نت�صاوى  حتى  طاعة  ول  �صمع 
يف  غرق  الذي  عمر  ي�صتجيب  وعندما 
 , الرغيد  العي�س  ووف��رة  املاليني  اأج��رة 
�صعبه  يت�صور  بينما   , وحا�صيته  هو 
ميكن  فقط  حينها   , واأمل��ا  وبوؤ�صا  جوعا 
يف  الأفئدة  وت�صتقر  النفو�س  تهدا  ان 
القلوب , ويزهر ربيع العدل يف البالد , 
ومت�صي اخلالئق اآمنة مطمئنة اىل رزقها 

وحاللها.
فرباير   24 بتاريخ  اخلرب  جريدة  ن�رت 
املخت�س   Paywizard 2016موقع 
تف�صيلية  قائمة  الأرق����ام  مب��ق��ارن��ات 
وبح�صب  احلاليني,  العامل  قادة  برواتب 
من  الرواتب  تفا�صيل  اأخ��ذ  مت  املوقع, 
لرتى  دول��ة  كل  يف  حكومية  م�صادر 
ب�صكل  العامل  ق��ادة  روات��ب  يف  تباين 

اجلزائري  الرئي�س  يتقا�صى  حيث  لفت, 
�صهريا  دولر  األف  قيمته14  ما  املخلوع 
ال�صهري  الراتب  ويليه  املوقع,  ح�صب 
ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�ري  للرئي�س 
بينما  اأم��ري��ك��ي  دولر  اآلف   6 ه��و 
الأملانية  للم�صت�صارة  ال�صهري  الراتب 
دولر  يتجاوز26,100  مريكيلال  اأجنيال 
لرئي�س  ال�صهري  وال��رات��ب  اأمريكي, 
كامريون  ديفيد  الربيطاين  ال���وزراء 
الراتب  و  اأمريكي,  دولر   16,875 هو 
طيب  رجب  الرتكي  للرئي�س  ال�صهري 
اأمريكي,  دولر   12,982 هو  اأردوغ��ان 
والراتب ال�صهري للرئي�س ال�صيني �صي 
اأمريكي.  دولر   1,722 هو  بينغ  جني 
اأن  جيدا  ي��درك��ون  الكبار  ه��وؤلء  اإن 
النف�س  على  اول  تطبيقها  يبدا  العدالة 
قبل  اول  اأنف�صهم  على  يطبقونها  اأي   ,
بها  باللتزام  دونهم  هو  مبن  ياأمروا  اأن 

املوظفني  جميع  خ�صوع  فان  ولهذا   ,
العامل  اىل  الرئي�س  من  واحد  لت�صنيف 
بني  الثقة  ع��ودة  بداية  هو   , الب�صيط 
ياأتي اللتزام  , وبعدها  احلاكم واملحكوم 
بال�صلوكات ال�صادقة الخرى واملحا�صبة 
�صعيف  احلاكم  �صوت  فاإن  لذا   , عليها 
اأ�صعافا  اأج��را  يتقا�صى  وهو  جدا  جدا 
معه  يت�صاوون  ممن  غريه  على  م�صاعفة 
يف نف�س ال�صهادة العلمية, لذا فال عجب 
ان ي�صتع �رخ الثقة بينمهما كلما ات�صع 
بيده  احلاكم  لأن  فقط  والك�صب  الأجر 

مقاليد احلكم.
اإن المر وا�صح جدا وهو تعميم العدل , 
احلا�ر  رعية  هي  لي�صت  فرعيةاملا�صي 
وعلى  طراأت  التحولت  من  فالكثري   ,
حتى  ذل��ك  وت���دارك  ادراك  ال�صلطة 
جديدة  جزائر  لبناء  �صويا  القالع  ميكننا 

متطورة وح�صارية.

كحوادث  مبو�صوع  مثال  الأمر  تعلق  اإذ 
املرور يف اجلزائر.فحتى ونحن نعي ونعلم 
باأن املوت ق�صاء وقدر وكتاب م�صجل.

يحاولون  واملحللني عندما  اخلرباء  اأن  اإل 
الكثري  يطرحون  اأمر  تف�صري  اأو  معاجلة 
ويق�صدون  والتحاليل.  التاأويالت  من 
التي  الأ�صباب  تلك  هي  اجلرائم  بتعدد 
اأوت��ل��ك.... النتيجة  ه��ذه  وراء  كانت 

القريب كان فريق منهم يقول  فبالأم�س 
باأن ال�صبب الرئي�س يف موت اجلزائريني 
الطرق  تلك  اإىل  يعود  الطرقات  على 
املهرتئة  كونها قدمية.اأو اأنها حديثة لكنها 
وعمياء.. مغ�صو�صة  بطرائق  ُعبدت 
للدواب؟ا. حتى  لت�صلح  �صارت   وقد 

الإفراط يف  نتيجة  باأنها  قال  اآخر  وجمع 
ال�صّيارة...لكنه  الطرق  على  ال�رعة 
يعود  ذلك  اأن  عن  الكل  اأجمع  موؤخرا 
مت  والتي  املغ�صو�صة  القيادة  لرخ�س 
باأخرى.بيد  اأو  بطريقة  عليها  احل�صول 

بحق  م�صرتكة  جرمية  الأ�صل  يف  اأنها 
املعلم  من  مت�صل�صلة,تبداأ  فروع  وذات 
و�صول  ال�صياقة  مدر�صة  �صاحب  اأي 
يعطي  على  مي�صي  الذي  املهند�س  اإىل 
التي  الوثيقة  لهذه  الأخ�ر  ال�صوء 
جواز  اأنها  بعدا...اأي  تعنيه  فيما  تعني 
املحقق؟ا ويحدث ذلك  املوت  �صفر نحو 
ال�صمائر  غياب  نتيجة  الأوىل  بالدرجة 
هذا  يف  امل�صوؤوليات,فالإن�صان   وروح 
الع�ر مل تعد تهمه املبادىء ولالنتائج 
والوحيد  الأوحد  هاج�صه  فقط  البعدية 
لذلك   . طريقة  وباأية  املال  حت�صيل  هو 
من  كثري  من  جمردا  الوفا�س  خاو  جتده 
باإخال�س  العمل  اإىل  تدعوا  التي  القيم 
الأ�صا�س  هذا  ور�صانة وعقالنية..وعلى 
تلوى  الكوارث  حدثت  ذلك  ومبوجب 
ذلك  باأن  الكثري  يوافقني  الأخرى.وقد 
واأن  الف�صاد  قائمة  يف  اإدراج���ه  ميكن 
اأبطاله كذلك من املف�صدين الذين وجب 

معاقبتهم...لأن الف�صاد ل يوجد له وجها 
كان  الأوجه.وقد  مباليني  هو  بل  واح��دا 
اأن  حريا باجلهات املت�صلة بهذه امل�صالح 
اآليات  اآجال وعاجال لأجل و�صع  تتدخل 
الغ�س  لهذا  حد  و�صع  بامكانها  جديدة 
التاريخي واحل�صاري والذي �صار مبثابة 
الآلة احلادة التي حت�صد ع�رات الأرواح 
ول  فحدث  �صنويا  قلنا  اإذ  اأ�صبوعيا.اأما  
التي  التحريات  من  كثري  ح���رج...لأن 
وال�رطة  ال��درك  م�صالح  بها  تقوم 
كانوا  ال�صائقني  اأغ��ل��ب  ب��اأن  ك�صفت 
رخ�س  على  بح�صولهم  العهد  حديثي 
ال�صياقة.وهو الأمر الذي جعل املالحظني 
يتهمون يف املقام الأول مدار�س ال�صياقة 
دورها  لتوؤدي  هي  اإما  والتي  ولواحقها 
اأن اخللل يف  اأجله واإما  الذي ُوجدت من 
الإن�صان نف�صه � وهذا عني اخلطاأ � بحيث 
اأن ن�صقط هذا الأمر على التعليم  ميكننا 
يتمتع  فرد  املثال...فكل  باب  من  نف�صه 

بكامل قواه ال�صحية قادر على التعلم...
اإل اإذا اأبى هو وا�صتع�صى نتيجة ظروف 
لذكرها....  املقام  يت�صع  ل  اجتماعية 

وي�صتحال اأن 
القابلية عن �صخ�س تقدم بنف�صه  تغيب 
معينة...فقط  غاية  اأجل  من  ملفا  وقدم 
على  والقفز  الت�رع  هو  امل�صكل  يظل 
بعقبات  متر  التعلم  مراحل  املراحل...لأن 
�صارت  اتباعها...واإل  وجب  ودرج��ات 
منها  جنّي  ل  مربجمة  فو�صى  هنالك 
اإل الإعوجاج والفهم اخلاطىء وقدميا قال 
والغ�صن  الظل  الأدباء)لي�صتقيم  اأحد 
اأعوج( فالغ�صن هو الأ�صل,مهما كانت 
درجة املتاعب والإرهاق ,املهم اأن النتيجة 
وفوق  اإيجابية  املطاف  اآخ��ر  يف  تكون 
املتو�صط...ولي�صت اأ�صعف من ال�صعف 

نف�صه؟ا          

تقول احلكمة املاألوفة  عند عامة النا�ش باأن املوت واحدة واأن الأ�شباب متعددة...و�شار هذا املثل يقال على كل 
حالة تعددت م�شادر بلوغها اأو الو�شول اإليها وهي مت�شابقة يف الطرق وال�شبل املوؤدية اإليها... بينما يف �شق اآخر 

ميكن القول باأنها تعددت اجلرائم واملوت واحدة؟ا   

بقلم الأ�شتاذ: ح�شني مغازي 

بقلم / جمال ن�شراهلل

بقلم /معمر حبـار
عرب  املجاهدين  من  لثنني  حوارين  الأ�صبوع  هذا  قراأت 
 LE CHELIF, N 324, Du 19 au 25 اأ�صبوعية 
février وهما يتحّدثان عن جرائم ال�صتدمار الفرن�صي 
ور�صوان  عليهم  الله  رحمة  ال�صهداء  اأ�صيادنا  وبطولة 

الله عليهم جميعا.
فيها  �صلب  التي  ال�صجرة  بكون  الأّول  املجاهد  تاأ�صف 
القوات  طرف  من  باأكمله  اأ�صبوع  طيلة  ال�صهيد  اأخوه 
وتاأ�ّصف  الت�صعينات.  �صنوات  اجتّثت  املجرمة  الفرن�صية 
يف  ا�صت�صهدوا  الذين  ال�صهداء  بكون  الثاين  املجاهد 
ال�صوارع  على  اأ�صماوؤهم  تطلق  مل  كرث  وهم  ولياتهم 
اأخرى  اأ�صماء  واأطلقت  بولياتهم  املوجودة  واملوؤ�ص�صات 
اإطالق  املجاهد ليرف�س  باملنطقة واإن كان  لعالقة لها 
هذه  كانت  وعليه,  منطقته.  على  اآخرين  �صهداء  اأ�صماء 

املالحظات:
1.   تعتمد كتابة تاريخ الثورة اجلزائرية على عّدة اأدوات 
من  اجلزائري  فيها  تعّر�س  التي  الأماكن  منها  وعنا�ر 
رجال ون�صاء اأيام ال�صتدمار الفرن�صي للتعذيب والإهانة 
بيوت  وهدم  وال�صجون  بالر�صا�س  والرمي  والإع��دام 
يف  ورميهم  اأحياء  اجلزائريني  وحرق  ون�صفها  اجلزائريني 

البئر ومن الطائرة وكذا الكهرباء.
2.   لبد من احلفاظ على هذه الأماكن التي �صهدت كّل 
اأيام  والإعدام  والتعذيب  والغت�صاب  الإهانة  اأ�صناف 
ول�صالح  احلماية  حتت  وو�صعها  الفرن�صي  ال�صتدمار 
خمتلف  من  للجزائر  القادمني  من  وغريهم  اجلزائريني 
الفرن�صي  ال�صتدمار  ب�صاعة  على  ليقفوا  اجلن�صيات 
و�صيلة  على  الوقوف  يف  للباحثني  مرجعا  ولتكون 
مادية تثبت جرائم ال�صتدمار الفرن�صي وتر�ّصخه. وبهذا 
ي�صهل بعدها مترير ر�صالة حب الوطن واأ�صيادنا ال�صهداء 
من الأجيال التي �صنعت الثورة اإىل الأجيال التي تنعم 

بف�صائل ا�صرتجاع ال�صيادة الوطنية.
3.   تتعّلق النقطة الثانية باإطالق اأ�صماء اأ�صيادنا ال�صهداء 
مذكرات  ق��راأت  فاأقول:  واملوؤ�ص�صات  ال�صوارع  على 
وقفت  ومّما  ل�صهادات  وا�صتمعت  اجلزائريني  املجاهدين 
قدوم  �صهدت  اجلزائر  وليات  من  ولية  كّل  اأّن  عليه 
�صهداء  ا�صت�صهاد  وكذا  خمتلفة  وليات  من  جماهدين 
اجلزائرية وطنية  الثورة  اأّن  من وليات خمتلفة مايعني 

�صاملة.
الأمني لأّن  ال�صبب  ال�صبب يف ذلك ويف تقديري:     .4
عن  يتوارى  حّتى  وليته  خارج  ينتقل  اأن  لبد  املجاهد 
�صّد  الع�صكرية  عملياته  ممار�صة  من  وليتمّكن  الأنظار 
الثورة  تبقى  حّتى  ثانية  جهة  ومن  الفرن�صي,  امل�صتدمر 
الفرن�صي  ال�صتدمار  تقلق  وطني  بعد  ذات  اجلزائرية 
اأو منطقة  لأّن الثورة اجلزائرية لي�صت متعّلقة ب�صخ�س 
ي�صهل خنقها والق�صاء عليها, وليزداد التالحم بني جميع 
ال�صتدمار  ملحاربة  الوليات  كاّفة  وعرب  اجلزائر  اأبناء 

الفرن�صي.
5.   �صبق يل اأن وما زلت اأ�صتنكر عرب كتاباتي م�صطلح 
"معركة اجلزائر" وكان الأجدر ت�صميتها معركة "معركة 
�صميت  التي  الأخ��رى  املعارك  وزن  على  العا�صمة" 
العا�صمة هي جزء  لأّن  فيها  التي وقعت  الوليات  عرب 
ال�صتدمار  يريد  كما  اجلزائر  هي  ولي�صت  اجلزائر  من 

الفرن�صي اأن ير�ّصخ ذلك.
6.   تطلق اأّول اأ�صماء �صهداء الولية الذين ا�صت�صهدوا 
من  اأخرى  وليات  من  ال�صهداء  اأ�صماء  ثّم  ولياتهم  يف 
اجلزائرية  الثورة  لأّن  ال�صهداء  لأ�صيادنا  العرفان  باب 

ا�صت�صهد لأجلها من كّل الوليات.
7.   ما اأعيبه على القائمني على اإطالق اأ�صماء ال�صهداء 
على ال�صوارع واملوؤ�ص�صات هو اإطالق اأ�صماء �صهداء من 
اأخرى  اأو موؤ�ّص�صة يف ولية  اأخرى على �صارع  وليات 
اأبنائها  �صهداء  اأ�صماء  اإطالق  من  الأم  الولية  وحرمان 

على ذلك ال�صارع اأو املوؤ�ّص�صة.
املجيد  "عبد  ا�صم  اإطالق  ا�صتنكرت  اأن  يل  �صبق     .8
بلقايد"  بكر  "اأبو  وا�صم  ال�صلف  متحف  على  مزيان" 
على مطار ال�صلف وطالبت وما زلت باإطالق اأ�صماء من 
الوحيد وحني  الوحيد واملطار  ال�صلف على املتحف  اأبناء 
يكون للولية عّدة مطارات وعّدة متاحف وم�صت�صفيات 
نطلق  امل�صاريع  من  وغريها  ومتو�صطات  وثانويات 
اأ�صماء من 48 ولية عليها ول ي�صري ذلك �صيئا بل يزيد 

الولية فخرا باعتبارها ت�صم اأ�صماء من جميع وليات.
الوليات  يخ�س  فيما  ذكرت  التي  القاعدة  نف�س     .9
اإخواننا العربية والغربيني الذين يراد  اأ�صماء  تطبق على 

اإطالقهم على موؤ�ص�صات و�صوارع جزائرية.                

الثورة اجلزائرية 
من خالل ال�شم واملكان 

دعوات تغري العامل

امللتهب  العربي  الربيع  اأن  يعلم  كلنا 
يومنا  وحتى  �صنوات  ت�صع  منذ  م�صتمر 
اأحرق  الذي  الثقاب  عود  وكان   , هذا 

دعوات  من  جاء  قد  والياب�س  الأخ�ر 
واأغلبها عرب  ومتوا�صعة  ب�صيطة  فردية 
للنزول  الجتماعية  التوا�صل  مواقع 
حدث  وبعدها  الواقع   جمريات  وتغيري 

ما حدث .
كما  ت�صبح  ومل  كثرية  الآن  الدعوات 
يف ال�صابق , والذي يدعو للحزن والأمل 
ال�صواد  الدعوات  اأن  الوقت  نف�س  يف 
ولن   , تدمريية  دع��وات  منها  الأعظم 
اأكون مبالغ اأنها اأ�صد من اإعالن حرب .
�رائح كثرية عندنا مظلومة ,وما منلكه 
تخيله  ميكن  ل  للم�صاكل  خمزون  من 

مدار  على  تراكمات  ب��ات  ه��ذا  كل   ,
اأ�صا�صات  �صكل  مما  عجاف  �صنوات 
الآن  وج����اءت   , م��ت��ج��ذرة  عميقة 
ويتفاعل  �صيء  كل  لتظهر  الدعوات 
باملال  ال�صاأن ويدعمونها  اأ�صحاب  معها 

وحتى الأنف�س .
اإل  هو  ما  به  مررنا  ما  اأن  يدرك  املطلع 
بالأحداث  مليء  قادم  هو  وما  البداية 
 , ي�صتوعبها  اأن  لأح��د  ميكن  ل  التي 
�صفقة  بدعوة  بداأناها  هذا  عامنا  وبداية 
هنا  ت�ريبات  جمرد  كانت  التي  القرن 
الإع��الم  و�صائل  بع�س  ع��رب  وه��ن��اك 

الكثريين من  اأن  ,ولنكت�صف  لنا  لتظهر 
العرب داعمني وموؤيدين لها ونحن اأخر 

. من يعلم ك�صعوب 
لكننا   , تتغري  �صوف  العامل  خارطة 
ب�صبب  املعادلة  هذه  يف  لأ�صعف  احللقة 
ال�صائعة  والفر�س  واأخطاءه  ما�صينا 
دون  ف�صة  من  طبق  على  جاءتنا  التي 
هو  اأمتناه  وما   , اهتمام  اأي  نعريها  اأن 
التغيري  هذا  ج��راء  �صحايا  يقع  ل  اأن 
نهر  كان  املا�صية  الت�صع  فال�صنوات 
دون  اأوطاننا  يف  بغزارة  يجري  ال��دم 

توقف .

ح�شني علي غالب 
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عالج ارتفاع �شغط الدمتطوير الذات وبناء ال�شخ�شية

للخمرية فوائد مثبتة يف التح�صني من بع�س 
احلالت ال�صحّية لالأطفال:

 Saccharomyces« 1 - اخلمرية من النوع
boulardii« تخفف وحتد من الإ�صهالت 

امل�صاحبة ل�صتخدام امل�صادات 
احليوّية لالأطفال, وكذلك 

الوقاية من الإ�صهال املتعّلق 
بالإ�صابة بفريو�س الروتا عند 

الأطفال.
2 - تناول اخلمرية من النوع 

 Saccharomyces«
boulardii« ي�صاعد 

على عالج ال�صطرابات 
املعوية, ففي درا�صة �صملت 

عدداً كبرياً من الأطفال 
امل�صابني بالتهاب 

املعدة والأمعاء, 
والإ�صهال مت 

تزويدهم بجرعة 
500 ملغ - يوميًا 

ملدة 5 اأيام,
- تقلل من 3 

مدة وحّدة 
الإ�صهال 
لدى 

الأطفال, كما وجد اأّن اجلرعة مت حتّملها من دون 
حدوث اأي اآثار جانبّية
فوائد اأخرى للخمرية.

4 - ت�صاعد على تقوية الذاكرة لحتوائها على 
فيتامني )ب 1(. تناول اخلمرية يح�ّصن من القيمة 
الغذائّية لالأطعمة عن طريق مقدرتها على اإنتاج 

حم�س الفوليك؛ املهم يف عملية النق�صام اخللوي 
والنمو, وزيادة امت�صا�س الأمعاء للمعادن.

5 - تقّلل من خماطر اإ�صابة الأجّنة باأمرا�س 
خلقية مثل عيوب الأنبوب الع�صبّي, كما قد يقّلل 

من فر�س الإ�صابة باأمرا�س مزمنة كال�رطان, 
واأمرا�س القلب والأوعية الدموية, والزهامير.

6 - ت�صاعد على تخفي�س م�صتويات �صكر الدم 
لدى مر�صى ال�صكري؛ لحتوائها على معدن 
الكروم الذي يزيد فعالية اجل�صم يف ا�صتخدام 

الأن�صولني, واأظهرت درا�صات حديثة اأّن تناول 
خمرية البرية عن طريق الفم لثمانية اأ�صابيع 
متتالية ميكن اأن يقلل من م�صتويات ال�صكر 

وتنظيمها يف الدم, وقد يقلل من حاجة مر�صى 
ال�صكري اإىل ا�صتخدام بع�س الأدوية.

7 - ت�صاعد خمرية البرية على خف�س م�صتويات 
الكول�صرتول من النوع ال�صار )LDL( يف الدم, 

 )HDL( ورفع م�صتوى الكول�صرتول اجليد
بح�صب بع�س الدرا�صات, ولكن كيفّية تاأثري 
اخلمرية ما زالت غري معروفة, كما اأّن بع�س 

الدرا�صات الأخرى مل تظهر النتائج الإيجابية 

نف�صها. قد تفيد تناول خمرية البرية اأي�صًا يف 
مكافحة العدوى التي ت�صيب اجلهاز التنف�صي 

العلوي, مثل نزلت الربد والإنفلونزا.
حماذير تناول اخلمرية

قد حتدث بع�س الآثار اجلانبّية عند تناول اخلمرية 
ويجب النتباه اإليها:

    ح�صا�صية اخلمرية: ح�صا�صية اخلمرية ُتظهر 
اأعرا�صًا على كامل اجل�صم, ت�صمل طفحًا جلديًا, 

وال�صعور باآلم يف خمتلف مناطق اجل�صم, اإىل 
جانب تغريات يف املزاج, ويف بع�س احلالت ميكن 

اأن تكون ردة فعل احل�صا�صية خطرية, وقد توؤدي 
اإىل اأ�رار طويلة املدى.

    عدم حتّمل اخلمرية: يف هذه احلالة تكون 
الأعرا�س التي تظهر اأقّل �صّدة من تلك يف 

حالة ح�صا�صية اخلمرية, وت�صمل اأعرا�صًا خفيفة 
وحمدودة ت�صيب اجلهاز اله�صمّي, مثل الإ�صابة 

بالغازات.

- النحافة تخف�س �صغط 
الدم: زيادة الوزن هي يف 
الواقع عامل خطر وتعزز 

ارتفاع �صغط الدم. ولدى 
الأ�صخا�س الذين لديهم 

�صغط دم ما بني 13 
اإىل 14 ويزنون حوايل 

100 كلغ, فاإنَّ فقدان 
ما ي�صاوي 5 كيلوغرامات 

من الوزن خالل �صتة اأ�صهر واملحافظة 
على النخفا�س ملدة 3 اأ�صهر اأخرى يقلل ما ن�صبته 

65 يف املائة من خطر ارتفاع �صغط الدم ملدة 5 اأعوام. وبالن�صبة اإىل 
الآخرين يكفي بالن�صبة اإليهم النتباه اإىل املحافظة على وزنهم ب�صكل 

م�صتقر. وي�صري هذا ال�صتقرار يف الوزن ب�صكل عام اإىل اأنهم ل ياأكلون 
الكثري من الدهون وينوعون يف طعامهم وميار�صون الن�صاط البدين 

ب�صكل كاٍف.
- ُين�صح باأكل التوت الربي: ولكن اأكله لن ي�صنع املعجزات. فقد اأثبت 

الباحثون اأنَّ الن�صاء يف فرتة انقطاع الطمث ممن ي�صتهلكن حوايل 22 
غرامًا من م�صحوق التوت الربي يف اليوم �صاهدن انخفا�س �صغط 

الدم ال�رياين لديهن بعد 8 اأ�صابيع. كما اأنَّ اأكل الفاكهة املجففة الغنية 
بالبوتا�صيوم كل يوم )البندق واللوز والك�صتناء... وغريها( ي�صاعد كذلك 

على انخفا�س �صغط الدم قلياًل.
- ُين�صح باأخذ الأ�صربين للوقاية: يوؤخذ ب�صكل يومي مع الأدوية امل�صاّدة 
لرتفاع �صغط الدم, ولكن فقط من قبل الأ�صخا�س الذين عانوا م�صبقًا 

من نوبة قلبية. وبالن�صبة اإىل الآخرين فال يُن�صح باأخذ الأ�صربين لأنه 
يزيد خماطر النزيف يف اجلهاز اله�صمي. والطبيب وحده فقط ميكنه 

اتخاذ مثل هذا القرار.
- يجب مراجعة طبيبك كل �صهر: �صحيح يف البداية. عندما يتاأكد اأنك 

تعانني من ارتفاع �صغط الدم بعد القيا�س ومتَّ البدء بتناول العالج. 
وعندما يعود �صغط الدم اإىل طبيعته وي�صتقر يكفي ا�صت�صارة الطبيب 

كل �صتة اأ�صهر.
- للعالجات اآثار جانبية قليلة: هذا �صحيح وخاطئ يف الوقت ذاته. لكل 
فئة من الأدوية تاأثري قليل يوؤدي اإىل اآثار خمتلفة مزعجة )مثل ال�صداع 
اأو احمرار الوجه اأو ال�صعال اأو الربو اأو �صعف النت�صاب...( ولكن فقط 
يف ن�صبة 10 يف املائة من احلالت وتكون غري مريحة ن�صبيًا. واإذا �صببت 

الأدوية مثل هذه الآثار يجب ا�صت�صارة الطبيب والذي �صوف يعدل 
اجلرعات اأو ي�صف نوعًا اآخر.

- البع�س ياأخذ نوعًا واحداً من الدواء والبع�س الآخر اثنني اأو ثالثة اأو 
حتى اأربعة: كل نوع من الأدوية يعمل على واحد من عدة م�صارات 

تعمل على تنظيم �صغط الدم ال�رياين. وعندما توؤخذ معًا تعمل 
على اإغالق اثنني اأو ثالثة اأنظمة تعاين من اخللل. ويف البداية ي�صف 

الطبيب نوعًا واحداً فقط خاف�صًا لل�صغط, واإذا ات�صح اأنَّ ذلك ل يكفي 
ف�صوف ي�صيف نوعًا اآخر, مدراً للبول. وحل�صن احلظ يتوفر اليوم اأدوية 
متخ�ص�صة حتتوي على نوعني اأو ثالثة اأنواع من اجلزيئيات املختلفة, 

الأمر الذي ي�صمح باأخذ حبة واحدة اأو اثنتني فقط.
- بعد الإ�صابة بنوبة قلبية يجب دائمًا تخفي�س �صغط الدم: بالن�صبة 
ملر�صى القلب يتم و�صف نوعني من الدواء )مثبطات بيتا ومثبطات 

الأنزمي املحول لالأجنيوتن�صني( لتفادي تكرار النوبة القلبية. وحتى 
الأ�صخا�س الذين يبلغ �صغط الدم لديهم 13 اأو 14 يجب اأن يعملوا على 

تخفي�صه قلياًل باأخذ مثبطات الأنزمي املحول لالأجنيوتن�صني كل يوم.

ي�صعى الأفراد بطبيعتهم اإىل 
تطوير ذواتهم وبناء �صخ�صيات 

قوية, ولكن الأمر ل يبدو 
�صهاًل بالن�صبة للجميع؛ فهناك 

�صعوبات وحتّديات تواجهك يف 
طريقك اإىل ذاتك, هذا الطريق 

املحفوف مبطبات ل ميكنك 
جتاوزها دون اإرادة قوّية, ومعرفة 

كافية.
تقول الدكتورة �صناء اجلمل 

خبرية التنمية الب�رية, اإن تطوير 
الذات هو منهج يعمل على تنمية 

واكت�صاب اأية مهارة اأو معلومة 
اأو �صلوك جتعل الإن�صان ي�صعر 

بالر�صا وال�صالم الداخلي, وتعينه 
على الرتكيز على اأهدافه يف 

احلياة وحتقيقها, وتعّده وجتهزه 
للتعامل مع اأي عائق مينعه من 

ذلك.
ن�صائح تطوير الذات

يوجد بع�س ن�صائح حول تطوير 

الذات وبناء �صخ�صية قوية:
1 - اقراأ كتابًا واحداً يوميًا؛ فهذا 

كفيل باأن ي�صيف اإليك الكثري 
من املعلومات التي قد تفيدك.

2 - اخرت لغة من اللغات احلية 
وتعلمها واأتقنها؛ فمن �صاأن تلك 
اخلطوة اأن تزيد من اإدراكك, كما 
اأنها تبث الثقة يف نف�صك وتفتح 

لك اآفاقًا جديدة.
3 - يجب اأن متار�س اإحدى 

الريا�صات؛ فالعقل ال�صليم يف 
اجل�صم ال�صليم, واجل�صم ال�صليم ل 

ياأتي اإل بالريا�صة.
4 - ا�صع حل�صور الندوات 

العلمية والدورات التدريبية يف 
املجال الذي يجذب انتباهك.

5 - حاول دائمًا اأن يكون املنزل 
اأمامك نظيفًا وبالأخ�س غرفتك؛ 

فهو املكان الذي ت�صتقر فيه 
اأغلب الوقت, ويجب اأن تعّود 
عينك على الرتتيب والنظام.

6 - اأح�ر ورقة واكتب كل 
�صيء تخاف منه, وابداأ يف معاجلة 

الأمور الواحد تلو الآخر.
7 - ال�صتيقاظ مبكراً, من اأهم 

الأ�صياء التي يجب اأن تتعود 
عليها, وحافظ على الإفطار 

مبكراً لكي متد ج�صمك مبا 
يحتاجه من طاقة.

8 - اطلب اإبداء الراأي وامل�صاعدة 
ممن حولك؛ فمن �صاأن هذا اأن 

ي�صاعدك على اكت�صاف اأخطائك, 
بالإ�صافة اإىل حلها.

9 - اأح�ر ورقة واكتب كل 
الأ�صياء التي يجب اأن تفعلها يف 

هذا ال�صهر, وا�صع اإىل اأن تنجز 
تلك الأعمال واحداً تلو الآخر.

10 - حاول اأن تقلع عن العادات 
ال�صيئة التي من �صاأنها اأن توؤخرك 

وتعوق تقدمك.
11 - جتنب كل �صخ�س يقودك 

اإىل الإحباط.
12 - العب بع�س األعاب الذكاء 

التي تزيد لديك من مهارة 
التفكري.

13 - ل تتذكر املا�صي اإل مبا 
هو ح�صن منه وجميل, ودع كل 

الأ�صياء ال�صيئة خلف ظهرك, 
وتاأكد اأن املا�صي ل يعود.

14 - عندما ت�صعر بالإرهاق, خذ 
ق�صطًا طوياًل من الراحة لكي 

ت�صتطيع اأن توا�صل عملك مرة 
اأخرى؛ فاملجهود والتعب املرتاكم 

من �صاأنه اأن ي�ر ب�صحتك.

اخلمرية م�شدر غذائي لالأطفال مجتمــــع
كيف اأزيد ثقة طفلي 

بنف�شه
الطفل  عند  تنموا  حتى 

�شورة اإيجابية عن نف�شه 

و هو يكرب ، افعلوا هذا :

الطفل  ــوا  ــط اأع  -  1

خيارات ليختار منها 

عنه نيابة  �شيء  بكل  تقوموا  ل   -  2

ذلك  ي�شتحق  حني  امدحوه  و  مدحه  يف  تفرطوا  ل   -  3

عمره  تنا�شب  منزيلية  اأعمال  اإليه  اأوكلوا   -  4

الأولد من  غريه  بني  و  بينه  تقارنوا  ل   -  5
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العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر
1نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعالج o قوام

2فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ
3طائر اسطوري حييا بعد احتراق o كثري جدا

4إمارة عربية
5ماكنة حترك ما نركبه برا وحبرا وجوا

6اخنفاض درجة احلرارة o نصف راية o العزوة واملكانة 
العائلية

7احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة
8نبات طيب يف السلطة o منطقة متنازع عليها يف جنوب 

مصر
9قبول حسن

10مثل عريب قدمي يقال يف توافق اثنني يف الشكل أو 
الشخصية

أفقــــــــــــــــــي

 o 1وحدة معلومات يف الكمبيوتر
نبات صحراوي

2يؤوي ويعطي األمان o مسؤول 
o متشاهبان

3عملة عربية )مجع ومعكوسة( 
o دمر وقلب رأسا على عقب

4مؤنس o فول سوداين
5من اوالد آدم o ندرة )معكوسة(

6من االطراف o استحسنه
7تدعو للخجل o وزراء امللك 

وحاشيته
8جهنم )معكوسة( o وبخ

9توقف o من يعطي الناس دينا 
مقابل فائدة

10جمموعة )كلمتان(
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احلكومة اأمام تركة ثقيلة من الأ�شئلة ال�شفوية والكتابية
النواب اأ�سئلة  على  للرد  بالربملان  اليوم  وزراء   7

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

ويــتــعــلــق الأمـــــر بـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
الــعــدل،  وزيـــر  املحلية،  واجلــمــاعــات 
ال�سكن،  الفالحة،  والريا�سة،  ال�سباب 

الأ�سغال العمومية واملوارد املائية.
جراد  العزيز  عبد  حكومة  وجــدت  و 
الأ�سئلة  من  ثقيلة  تركة  اأمــام  نف�سها 
ال�سفوية و الكتابية يف غرفتي الربملان 
الدين  نــور  حكومة  اإىل  تــعــود  الــتــي 

بدوي.
عبد  حــكــومــة  وزراء  ــن  م ينتظر  و   
العزيز جراد اأن تقدم تف�سريات حولها 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  خا�سة   ،
ال�سفافية  باأن تكون  املجيد تبون تعهد 
حكومته  عــمــل  ــس  ــا� ــس اأ� والـــو�ـــســـوح 
الربملان. نواب  واجهت  التي  اجلديدة 

املجل�س  اأن  موثوقة  م�سادر  ـــدت  واأك
ن�ساطه  وا�سل  الــذي  الوطني  ال�سعبي 

دي�سمرب   12 انتخابات  بعد  مبا�سرة 
واإح�ساء  فرز  عملية  يف  �سرع  الفارط، 
الأ�سئلة ال�سفوية و املكتوبة التي تقدم 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  نــواب  بها 
التي حيث  لأع�ساء احلكومة اجلديدة 
اأح�سى يف اآخر اجتماع له ما يقارب 728 
�سوؤال مكتوبا مل تتم الإجابة عنه، يف 
 977 حني و�سل عدد الأ�سئلة ال�سفوية 
العدد  اأن  امل�سدر  نف�س  ف�ّسر  �سوؤال.و 
الربملان  يف  املجمدة  لالأ�سئلة  الكبري 
يرجع يف الأ�سا�س  اإىل الو�سع ال�سيا�سي 
الـ22  تاريخ  منذ  اجلزائر  تعرفه  الذي 
بداية  تاريخ   2019 فيفري  �سهر  من 
،حيث  اجلــزائــر  يف  ال�سعبي  احلـــراك 
للربملان  ال�سفلى  الغرفة  ن�ساط  �سهد 
تعطال كبريا و ملدة طويلة على الرغم 
حكومة  لـــوزراء  املحت�سم  الظهور  من 
تلت  التي  الأخرية  الأ�سابيع  يف  بدوي 

نهاية عهدتها.

7 قطاعات وزارية. 18 تدخال يف  من املقرر اأن يربمج اليوم اخلمي�ش مكتب املجل�ش ال�شعبي الوطني جل�شة علنية لالأ�شئلة ال�شفوية تخ�ش 
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جلنة ال�شوؤون القانونية منحتهما 10 اأيام لتح�شري 
ملف الدفاع عن نف�شيهما

نائبان يرف�شان التنازل عن 
ح�شانتهما الربملانية

التما�ش 10 �شنوات �شجنا 
لـ"كمال البو�شي"

 اإىل الفاحت من مار�ش

تاأجيل حماكمة �شالل واأويحيى ووزراء �شابقني يف ق�شية "نفخ عجالت ال�شيارات"

الإداريــة  و  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  اأمام  اأم�س  مثل 
حممد"  "مري  وهران  ولية  عن  النائبان  واحلريات 
العدل  ــر  وزي طلب  بخ�سو�س  حبيب"،  و"قدوري 
احل�سانة  رفــع  زغماتي  بلقا�سم  الأخــتــام،  حافظ 
الربملانية عنهما، ملتابعتهما يف ق�سية تتعلق بف�ساد 
لالأ�سغال  الأ�سبق  الوزير  تويل  خالل  العقار  ملف  يف 
واٍل  من�سب  زعــالن  الغني  عبد  والنقل،  العمومية 
على وهران.ورف�س النائبان التنازل عن ح�سانتهما 
عن  للدفاع  ملف  لتح�سري  مبهلة  وطالبا  الربملانية 
مهلة  منحهما  على  اللجنة  وافقت  حيث  نف�سهما، 
القادر  عبد  الأ�سبق  والوزير  النائب  مع  حدث  مثلما 
لتح�سري  اأيام   10 مهلة  اأمامهما  �سيكون  واعلي،حيث 
ملف الدفاع عن نف�سيهما قبل عقد اجلل�سة القادمة 

للجنة يف غ�سون 10 اأيام.
 لوؤي ي

ــل اجلــمــهــوريــة  ــي الــتــمــ�ــس وك
اأحمــمــد  �ــســيــدي  مبحكمة 

لكمال  �سجنا  �سنوات   10
البو�سي  املدعو  �سيخي 
قدرها  مالية  وغرامة 
ــو  ـــار، وه ـــن ــون دي ــي ــل م
ـــتـــمـــا�ـــس  نـــفـــ�ـــس الل

بالن�سبة ملري بن عكنون 
ال�سابق بوعرابة كمال يف 

غري  امتيازات  منح  ق�سية 
النفوذ.كما  ا�ستغالل  و  م�ستحقة 

دينار  الف   500 و  نافذا  �سجنا  �سنوات   8 التما�س  مت 
و6  ال�سابق،  غليزان  وايل  ابــن  ملهل  حق  يف  غرامة 
�سنوات �سجنا نافذا و مليون دينار غرامة يف حق بن 
وكيل  التم�س  الق�سية  نف�س  يف  هامل.و  �سائق  زهرة 
و200  تبون  خلالد  نافذا  حب�سا  عامني  اجلمهورية 

األف دينار جزائري غرامة مالية.
ق/و

اأم�س  العا�سمة  ق�ساء  جمل�س  قــرر 
من  متهمني  حماكمة  تاأجيل  الأربعاء 
الأمر  ويتعلق  ال�سابق،  النظام  رموز 
تاريخ  اإىل  ــال  ــم اأع ـــال  ورج بــــوزراء 
املقبل.وتتعلق  مار�س  �سهر  من  الفاحت 
م�سانع  تخ�س  ف�ساد  مبلفات  الق�سية 
التمويل  ومــلــف  ــيــارات،  الــ�ــس تــركــيــب 
للرئي�س  النتخابية  للحملة  اخلفي 
بوتفليقة.وجاء  العزيز  عبد  ال�سابق 
دفاع  هيئة  من  بطلب  التاأجيل  ــرار  ق
العقوبات  ا�ستاأنفوا  اللذين  املتهمني، 
املحكمة  طــرف  من  حقهم  يف  ال�سادرة 
باجلزائر  اأحممد  ب�سيدي  البتدائية 
الثانية  ــرة  امل هــذه  العا�سمة.وتعترب 

مت  بعدما  الق�سية  فيها  تــوؤجــل  التي 
،بطلب  الفارط  فيفري   12 يوم  تاأجيلها 
من هيئة الدفاع كذلك.وق�ست حمكمة 
يوم  العا�سمة  باجلزائر  اأحممد  �سيدي 
10 دي�سمرب املا�سي بعقوبات بني ال�سجن 
النافذ والغرامات املالية وم�سادرة جميع 
جميع  ممار�سة  مــن  ومنعهم  اأمالكهم 
ترتاوح  وال�سيا�سية،  املدنية  حقوقهم 
عاقبت  �سنة،حيث  و20  �سنتني  بــني 
اأحمد  الأ�سبق  الأول  الــوزيــر  املحكمة 
اأويحيى بـ15 عاما و12 �سنة �سجنًا نافذاً 
بـ3  فــار�ــس  وجنله  �ــســالل،  املــالــك  لعبد 
 10 بال�سجن  املحكمة  ق�ست  �سنوات.كما 
واملناجم  ال�سناعة  وزيري  �سد  �سنوات 

ال�سابقني يو�سف يو�سفي وبدة حمجوب. 
بينما نال وزير ال�سناعة الأ�سبق الهارب 
عبد ال�سالم بو�سوارب اأكرب عقوبة بـ20 
�سنة �سجنًا مع اإ�سدار اأمر دويل بالقب�س 
ال�سادرة  الأحكام  يخ�س  فيما  عليه.اأما 
عاقبت  فقد  ــال،  ــم الأع ــال  رج حــق  يف 
�سد  نــافــذاً  �سجنًا  �سنوات  بـ7  املحكمة 
بوتفليقة،  عائلة  من  املقرب  حداد  علي 
نافذاً،  �سجنًا  �سنوات   6 ح�سان  وعرباوي 
بايري  وحممد  �سنوات   7 معزوز  واأحمد 
3 �سنوات. اأما عن بقية املتهمني، ف�سدر 
بومردا�س  ــة  ولي والية  ب�سجن   حكم 
�سنوات  بـ5  زرهــوين  ميينة  ال�سابقة، 
�سد  �سنوات  و7   3 وبــني  نــافــذاً،  حب�سًا 

ووزارة  حكومية  بنوك  يف  م�سوؤولني 
تربئة  متت  واملناجم.فيما  ال�سناعة 
ال�سابق  ــر  ــدي امل زعــــالن،  الــغــنــي  عــبــد 
تهمة  من  النتخابية،  بوتفليقة  حلملة 
النتخابية"،  للحملة  اخلفي  "التمويل 
يف  اثنني  م�سوؤولني  تربئة  اإىل  اإ�سافة 
حجم  وفاق  واملناجم.  ال�سناعة  وزارة 
الدولة  خلزيتة  كبدها  التي  اخل�سائر 
متت  ــن  ــذي ال بوتفليقة  ــام  ــظ ن رمــــوز 
وفق  دولر،  ماليري   6 من  اأكرث  اإدانتهم 
عنها  ك�سفت  التي  الأرقـــام  اأظهرته  ما 
املحاكمة  جل�سات  خالل  العامة  النيابة 

الأوىل.
لوؤي ي
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