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رف�ض رفع احل�سانة عن 

نوابه بجل�سة �سرية

ايداع مري املطمر 
ال�سابق بغليزان ومقاول 

احلب�ض ب�سبهة الف�ساد

�سكان بلدية الدبيلة يحتجـون ويقطعـون الطـريق الوطني رقم 16

�ستعقدها اليوم بعد طلب تقدم به وزير العدل

�سالل يطلب مثول عبد العزيز بوتفليقة

-  كرمي طابو يحاكم يوم 4 مار�س اجلاري
-  الرباءة لل�سحفي ف�سيل بومالة
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و الت�سجري باملقارين
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اجلزائريون يف مواجهة اأكاذيب "في�سبوك" حول كورونا
دعوات خللق موؤ�س�سة وطنية لليقظة ال�سحية من اأجل مواجهة الفريو�س  

-  ال�سحة العاملية بعد غالء اأ�سعارها تو�سح: ارتداء الكمامات خرافة -  درو�س جامعية عن بعد يف حال ظهور حالت اأخرى لفريو�س كورونا 
-  كورونا ت�سبب انخفا�سا يف منو قطاع النقل اجلوي يف العامل  -  تعليمات للحفاظ على اليقظة ق�سد مواجهة فريو�س كورونا
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اقرتاحات خا�سة باأ�سواق 
اجلملة على طاولة 
احلكومة خالل اأيام

تتعلق بتنظيم ن�ساط التجار

مواطنون يت�ساءلون:
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ر�ضد كوكب جديد ب�ضعفي 
حجم الأر�ض

يف  الفلك  علماء  من  فريق  ر�صد 
الأمريكية,  )بن�صلفانيا(  جامعة 
نحو  الأر����ض  ع��ن  يبعد  كوكبا 
اأحد  يجعله  ما  �صوئية  �صنة   90
خارج  املوجودة  الكواكب  اأق��رب 
ل���أر���ض,  ال�صم�صية  املجموعة 
 40  9- )جي  ا�صم  عليه  واأطلقوا 
اأن  العلمي  الفريق  ب��ي(.وذك��ر 
حجم  �صعفي  يبلغ  الكوكب  حجم 
يقرتب  ورمبا  الأقل,  على  الأر�ض 
)نبتون(,  كوكب  حجم  من  حجمه 
�صطحه  على  احلرارة  درجة  وتبلغ 
مئوية. درج���ًة   3100 م��ن  اأك��ر 
جودموندر  الربوفي�صور  وق��ال 
���ص��ت��ي��ف��ان�����ص��ون م���ن ج��ام��ع��ة 
اجلديد  "الكوكب  اأن  "بن�صلفانيا" 

�صنًة   90 نحو  الأر���ض  عن  يبعد 
اأق��رب  �صمن  يجعله  ما  �صوئية 
املجموعة  خارج  كوكبيا  نظاما   20
ثاين  وه��و  ل���أر���ض,  ال�صم�صية 
تل�صكوب  يكت�صفه  كوكب  اأقرب 
حتى  )كيه2(  مهمة  خ���ل  كبلر 
هذا  اأن  الفلك  علماء  الآن".ويرى 
اأو�صع  لدرا�صات  مر�صح  الكوكب 
)جيم�ض  تل�صكوب  با�صتخدام 
خ�ل  نا�صا  �صتطلقه  الذي  ويب( 
بالذكر؛  2021.جدير  مار�ض  �صهر 
كوكب  اكت�صاف  مت  قد  موؤخرا  اأنه 
ب�  اأكرب  قطر  بن�صف   )  K2-18b(
عام  الأر�ض,  كوكب  من  مرة   26
 124 حوايل  م�صافة  على   ,2015

الأر�ض. من  �صوئية  �صنة 

المتهمة تم توقيفها بمدينة ب�ضكرة
امراأة ت�ضكب زيتا �ضاخنا على 
طليقها بعلي منجلي بق�ضنطينة

الأ�صبق  الأول  ال��وزي��ر  نفى 
م�����ض  اأح��م��د اأوي��ح��ي��ى, اأ
ا�صتئناف  خ���ل  الأح���د, 
الت�رصيح  تهمة  حماكمته, 
له  وجهت  التي  الكاذب 
مبالغ  وجود  اكت�صاف  بعد 
مليار   30 ب� قدرت  مالية 
اأح��د  يف  بح�صابه  �صنتيم 

لبنوك. ا
رده  يف  اأويحيى  اأحمد  وق��ال 
القا�صي  ال  �صوؤ على 
اخل�صو�ض:  هذا  يف 
بح�صاباتي  “وجدت 
اأك��ذب  ومل  مليار   30 البنكية 
بالت�رصيح  قم  اأ ومل  الت�رصيح..  ن�صيت  فقط  نه..  ب�صاأ
“هذه  الأموال  تلك  اأن  اإىل  م�صريا  نها”,  ب�صاأ الكاذب 
لها  ع�قة  ل  و  طويلة  �صنوات  عندها  م��وال  الأ

احلكومة”. يف  بن�صاطي 
ه,  ب��ن��اوؤ اأ ميتلكها  التي  ال�رصكات  وبخ�صو�ض 
اجلمهورية  لرئي�ض  ���رصح  نه  باأ اأويحيى,  ق��ال 
كانت  الرئا�صة  وم�صالح  �صفهيا  مبمتلكاتهم 
اأويحي:  قال  زوجته,  وب�صاأن  بذلك,  علم  على 
و  الداخل  يف  ل  اأم�ك  ية  اأ لديها  لي�ض  “زوجتي 

ل يف اخلارج”.

اأويحي: “الـ30 مليار التي ُوجدت بح�ضابي لم 
اأكذب ب�ضاأنها.. فقط، ن�ضيت الت�ضريح بها”

�سكان حي املنطقة 
ال�سناعية بالدبيلة 

يغلقون الطريق 
رقم 16،احتجاجا 

على ت�سويف 
ال�سلطات املحليات 

يف اإجنازبع�ض 
املطالب التنموية 

بالوادي.
مخترع جزائري يح�ضد جائزة دولية في ماليزيا

كوالملبور  مدينة  احت�صنتها  التي  الدولية  والبتكار  الخرتاع  م�صابقة  يف  الف�صية  امليدالية  اويابة  عمر  اجلزائري,  ال�صاب  افتك 
حلماية  جهاز  يف  امل�رصوع  ل�أطفال”.ويتمثل  الإنقاذ  “جهاز  م�رصوعه  بف�صل  وذلك  فيفري,  و22   21 يومي  نظمت  التي  ماليزيا؛  يف 
عن  الك�صف  مثل  اأخرى,  حالت  يف  امل�رصوع  ا�صتخدام  ميكن  كما  وال�صياع,  الغرق  حالت  عن  الك�صف  خ�ل  من  واإنقاذهم  الأطفال 
م�صابقة  يف  الف�صية  اجلائزة  على  وح�صل  بالب�صمة,  فيها  التحكم  ميكن  دراجة  �صمم  قد  كان  عمر  ال�صاب  اأن  الأغرا�ض.ويذكر  �رصقة 

الإمارات. 2019 يف  �صنة  الدوحة ل�بتكار  واحة 

مهام  ن��ه��اء  واإ البلدي  ال�صعبي  املجل�ض  ا�صتبعاد  مت  اأن  بعد 
اأكرب  العيون  بلدية  مواطنو  خرج  العيون؛  لبلدية  اثنني  رئي�صني 
ال�صكن  ملف  ب�صبب  �صمتهم  عن  تي�صم�صيلت  ولية  يف  بلدية 
�صابه  اأن  بعد  حوله,  الك�م  يحرم  جديدا  طابوها  ميثل  �صار  الذي 
البلدية  مقر  اأمام  ال�صلمية  الوقفة  وخ�ل  الغمو�ض,  من  الكثري 
نادوا  الذين  املواطنني  ت�رصيحات  وبح�صب  م�صت(؛  يام  اأ )قبل 
باأن  �رصحوا  ال�صكن,  ملف  حللحلة  ال�رصيع   التدخل  بوجوب 
مناطق  مع  مقارنة  والطبيعة  الدميغرافية  اأهميتها  مع  البلدية 
و�صل  التي  البناء  م�صاريع  على  الرقابة  فر�ض  يتم  مل  اأخرى, 
من  اأك��ر  منذ  الر�صي  الطابق  ا�صتكمال  عدم  اإىل  بع�صها 
لتوزيع  عملية  ية  اأ تتم  مل  نه  باأ املواطنون  و�رصح  �صنوات,  خم�ض 
 )07 ( ال�صبع  يقارب  ما  منذ  البلدية  ت��راب  داخ��ل  لل�صكنات 
كافة  اإىل  جماعية  �صكوى  البلدية  �صكان  رفع  كما  �صنوات, 
ما  باملماطلة,  اإل  احتجاجاتهم  تقابل  مل  التي  املحلية  ال�صلطات 
طالب  وقد  تي�صم�صيلت,  ولية  بوايل  بال�صتنجاد  املواطنني  دفع 
وم�صتعجل,  نهائي  حل  اإيجاد  ب�رصورة  وقفتهم   يف  املحتجون 
التوزيع  وعملية  الإجناز  وترية  يف  والت�رصيع  ال�صكن  اأزمة  مللف 
من  التخفيف  �صبيل  يف  ممكن  وق��ت  ق��رب  اأ يف  دفعات  ,ع��رب 

منهم. الكثري  توؤرق  باتت  التي  الجتماعية,  ال�صغوطات 

�صكب  �صنة  على   45 العمر  تبلغ من  امراأة  اأقدمت 
ن�صوب خ�ف  بعد  هذا  و  طليقها,  على  �صاخن  زيت 

علي  اجلديدة  باملدينة   �صقته  م�صتوى  على  بينهما 
على  نقل  بليغة  بحروق  اإ�صابته  اىل  اأدى  مما  منجلي, 

الدرجة  من  احلروق  اأن  تبني  اأين  للم�صت�صفى  اإثرها 
فتح  مت  عليه   , بالفرار  بعدها  لتلوذ  الثالثة  و  الثانية 

 , التحريات  و  الأبحاث  مبا�رصة  و  الق�صية  حتقيق يف 
اخلارجي  احل�رصي  ل�أمن  الق�صائية  ال�صبطية  به  قامت 
املعلومات  كافة  با�صتغ�ل  و  التي  منجلي,  علي  الرابع 

ب�صكرة  ولية  اىل  انتقلت  املتورطة  اأن  تبني  امل�صتقاة 
اأمن  لذات  الق�صائية  ال�صبطية  مع  التن�صيق  مت  اأين   ,

اأمن  َثم حتويلها اىل  توقيفها, و من  الولية حيث مت 
اأمام  تقدميها  مت   , ال�زمة  الإجراءات  لتخاذ  ق�صنطينة 
عن  العمدي  القتل  حماولة  تهمة  عن  املحلية,  النيابة 

احلرق. طريق 

ملف ال�ضكن يك�ضر حاجز 
بتي�ضم�ضيلت  العيون  الثقة في 

ي�ضتنجدون والمواطنون 
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دعوات خللق موؤ�س�سة وطنية لليقظة ال�سحية من اأجل مواجهة الفريو�ض  

اجلزائريون يف مواجهة يومية عرب 
كورونا   حول  الأكاذيب  "في�سبوك" مع 

الوزير املكلف بال�سناعة 
ال�سيدلنية ك�سف عن 

متعمد" "تعتيم 

ال�سفافية تقلق 
بع�ض الأطراف 
يف �سوق الأدوية

لوؤي ي
--------------------

اأن  ب��رك��اين  ب��ق��اط  اأب����رز  و 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  ا�صتحداث  
ت�صمل  التي  ال�صحية  لليقظة 
�صيمكن  القطاعات  جميع 
اجلزائر من ر�صد خطورة وباء 
كورونا وغريها من الأوبئة يف 
العامل, و تكري�ض امل�صوؤوليات 
ب��و���ص��ع خ���ارط���ة ط��ري��ق 
تطبيقية  خمططات  لتج�صيد 
هذا  من  الوقاية  كيفية  حتدد 
التعاطي  ك��ذا  و  ال��ف��ريو���ض 
املر�ض.كما  هذا  مع  الإع�مي 

"ل  اأن��ه  املتحدث  نف�ض  ق��ال 
داعي لزرع اخلوف و الهلع يف 
اأو�صاط املواطنني, واأن الأخبار 
التوا�صل  مواقع  عرب  املتداولة 
املر�ض,  هذا  حول  الجتماعي 
هي جمرد اأكاذيب و اعتقادات 
�صعبوية, ولهذا يجب الت�رصيع 
املوؤ�ص�صة  هذه  ا�صتحداث  يف 
اجلزائريني  �صتخاطب  التي 
دقيق  ب�صكل  لهم  تو�صح  و 
تتعلق  التي  املعلومات  كل 
اأو�صح  كورونا".و  بفريو�ض 
كورونا,  فريو�ض  اأن  بركاين 
�صواء  انت�صاره  ذروة  بلغ  الذي 

املجاورة  الدول  و  ال�صني  يف 
كذا  و  ايطاليا  �صمال  يف  و 
عن  بها  اأع��ل��ن  التي  فرن�صا 
من   نوع  حالة, هو جمرد   100
م�صدره  الأنفلونزا,  اأن���واع 
حيواين جمهول وغريب, ويعد 
الأنفلونزا  من  خطورة  اأق��ل 
اخلطورة  تكمن  و  املو�صمية, 
و  الرئتني  يف  ينت�رص  ان��ه  يف 
التنف�ض  يف  �صعوبات  يحدث 
باملائة   2 يف  ي��ح��دث  وه���ذا 
لتفادي  فقط.و  احل��الت  من 
الذي  الفريو�ض  بهذا  الإ�صابة 
ف�صلي  يف  حدته  �صتنق�ض 

�صدد  ال�����ص��ي��ف.  و  ال��رب��ي��ع 
انتهاج  على �رصورة  املتحدث 
بغ�صل  الوقاية  اأ�صاليب  كل 
اليوم و  اليدين عدة مرات يف 
اتخاذ الحتياطات اأثناء ال�صعال 
الكمامات  "اأن  مربزا  وغريها 
بهذا  للم�صابني  خم�ص�صة 
املر�ض ولي�ض لتفادي الإ�صابة 
به".ويف معر�ض حديثه عن ما 
ت�صمنه خمطط عمل احلكومة 
حول حت�صني موؤ�رصات ال�صحة 
العمومية, ذكر بركاين الرتكيز 
كل  من  الوقاية  جانب  على 
و  اخلبيثة  �صواء  الأم��را���ض, 

حت�صني  جانب   اإىل  املزمنة, 
باملر�صى  التكفل  ظ���روف 
جديدة  م�صت�صفيات  بناء  و 
اإعادة  مبقايي�ض ع�رصية, و كذا 
املوؤ�ص�صات  الثقة للمواطن يف 
ال�صحية اجلوارية.و بخ�صو�ض 
ما تعلق بظاهرة هجرة الأطباء 
اأ�صار  اخل��ارج,  اإىل  اجلزائريني 
ت�صتقطب  فرن�صا  اأن  اإىل 
حوايل 12 األف طبيب جزائري, 
م�صددا على �رصورة و�صع حد 
امل�صاكل  مبعاجلة  الظاهرة  لهذه 
يواجهها  التي  الجتماعية 

الأطباء.
الرت��ف��اع  م��ع  املقابل  يف  و 
العامل,  املتزايد لأ�صعارها حول 
"كورونا"  للوقاية من فريو�ض 

ال�صحة  منظمة  ك�صفت 
خرافة  ع��ن  اأم�����ض,  العاملية, 

متعلقة بالكمامات الطبية.
و اأكدت املنظمة, عرب ح�صابها 
"تويرت",  موقع  على  الر�صمي 
يرتدي  ب��اأن  ُين�صح  "ل  اأن��ه 
ُين�صح  و  كمامات,  الأ�صحاء 
رعاية  عند  فقط  بارتدائها 
اإ�صابته  يف  ُم�صتبه  �صخ�ض 

بعدوى )كوفيد19-(".
"�رصورة  اإىل  اأ���ص��ارت  كما 
ارتداء الكمامة عند ال�صعال اأو 
العط�ض", موؤكدة اأن "الكمامة 
ا�صتخدامها  عند  فقط  فعالة 
مع غ�صل اليدين بانتظام باملاء 
مبُطهر  فركهما  اأو  ال�صابون  و 

كحويل".

التعليم  وزارة  اأم�����ض  اأعلنت 
العلمي,  ال��ب��ح��ث  و  ال��ع��ايل 
ل�صمان  ''احرتازية"  اإج��راءات 
ُبعد,  عن  الدرو�ض  ا�صتمرارية 
اأخرى  حالت  ظهور  حال  "يف 
باجلزائر  كورونا"  لفريو�ض 
 15 من  ابتداء  "عملية"  لتكون 

مار�ض اجلاري.
وزير  وّقعها  مذكرة   ح�صب  و 
البحث  و  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
�صيتور,  الدين  �صم�ض  العلمي 

ووج��ه��ت ل��روؤ���ص��اء ال��ن��دوات 
م��دراء  و  للجامعات  اجلهوية 
عن  اأعلن  اجلامعية,  املوؤ�ص�صات 
و�صعها  "بيداغوجية"  مبادرة 
لتف�صي  ح��د  لو�صع  القطاع 
كورونا  لفريو�ض  "حمتمل" 
اأر�صية  و�صع  على  ترتكز   ,
ت�صمن ا�صتمرارية تلقي الطلبة 
تقل  ل  ملدة  بعد,  عن  للدرو�ض, 

عن �صهر.
احلالة  اأن  اإىل  الوثيقة  ت�صري  و 

يعي�صها  ال��ت��ي  ال�صتثنائية 
الوا�صح  التف�صي  ج��راء  العامل 
"حتتم  العاملي,  للوباء  املحتمل 
مبادرة  اتخاذ  ال���وزارة(  )على 
اللجوء  خ���ل  من  بيداغوجية 
ل�صمان  وقائية  اإج���راءات  اإىل 

ا�صتمرارية التعليم".
امل�صوؤول  توجه  الغر�ض,  لهذا  و 
مدراء  اإىل  القطاع  عن  الأول 
روؤ�صاء  و  اجلامعية  املوؤ�ص�صات 
دعاهم  الذين  العلمية  املجال�ض 

اإىل "حت�صي�ض و تعبئة" زم�ئهم 
الأ�صاتذة من اأجل "النخراط يف 
هذه العملية البيداغوجية,موؤكدا 
على  يتعني  اأن���ه  على  اأي�صا 
اخلطوة,  بهذه  الأوائ��ل  املعنيني 
هذا  مع  "التكيف  الطلبة,  اأي 

امل�صعى".
و تتمثل هذه املبادرة يف "و�صع 
حمتوى للدرو�ض ميكن ت�صفحه 
من  �صهرا  يغطي  ب��ع��د,  ع��ن 
موقع  الأقل,على  على  التعليم 
على  الأف�صل  )و  املوؤ�ص�صة 
اأي  على  اأو  املوؤ�ص�صة(  اأر�صية 
الإجراء  نف�ض  هو  و  اآخر''  �صند 
املوجهة  ل���أع��م��ال  بالن�صبة 
بت�صحيحات  مرفقة  "تكون 

وجيزة".
�صيو�صع  الإط���ار,  ذات  يف  و 
خ�ل  الطلبة,من  ت�رصف  حتت 
"الأعمال  املنهج,  نف�ض  اتباع 
مع  تتما�صى  التي  التطبيقية 
ت�صيف  بالتعليم",  النمط  هذا 

التعليمة.
يتعني  اأنه  على  �صدد  اأن  بعد  و 
كل  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  "الأخذ 
التدابري التقنية ال�رصورية بغية 

اإبقاء الت�صال و الع�قة عن بعد 
حر�ض  الطالب",  و  الأ�صتاذ  بني 
الأمر  اأن  التو�صيح  على  الوزير 
الأحوال"  ك��ل  "يف  و  يتعلق 

مببادرة "اأولية" من هذاالنوع.
العدة  ه��ذه  اأن  على  اأك��د  كما 
"يجب اأن تكون عملية ابتداء من 
تاريخ 15 مار�ض 2020", بحيث 
الدرو�ض  هذه  تكون  اأن  "ينبغي 
البيداغوجية  ال��و���ص��ائ��ط  و 
مما  الوطن",  طلبة  لكل  متاحة 
اللجان  لإح��داث  الطريق  "ميهد 

البيداغوجية الوطنية".
الت�صديد  اإىل  �صيتور  خل�ض  و 
ق�صوى  "اأهمية  يويل  اأنه  على 
هذه  لفحوى  ال�صارم  للتطبيق 

املذكرة".
ال����وزارة,  م��ع  ات�����ص��ال  و يف 
اأن  م�صوؤول  م�صدر  اأو���ص��ح 
"احرتازية  تبقى  الإجراءات  هذه 
حالت  ظهور  ح��ال  يف  فقط, 
لفريو�ض كورونا",الهدف  اأخرى 
الطلبة  �ص�مة  "�صمان  منها 
يف  ال��وب��اء  انت�صار  ت��ف��ادي  و 
يعرف  ال��ذي  اجلامعي  الو�صط 

الكتظاظ".                 لوؤي ي

درو�ض جامعية عن بعد يف حال ظهور حالت اأخرى لفريو�ض كورونا
تكون عملية ابتداء من 15 مار�ض اجلاري

�سدد رئي�ض عمادة الأطباء اجلزائريني الدكتور "بقاط بركاين" اأم�ض، يف ت�سريح اإذاعي على �سرورة خلق 
موؤ�س�سة وطنية لليقظة ال�سحية ملواجهة فريو�ض "كورونا امل�ستجد" موؤكدا اأهمية انتهاج كل و�سائل الوقاية 

لتفادي الإ�سابة بهذا املر�ض الذي �سترتاجع حدته و خطورته خالل ف�سلي الربيع ال�سيف.

اأكد الوزير املنتدب املكلف 
بال�صناعة ال�صيدلنية 

"عبد الرحمان لطفي 
جمال بن باحمد" اأم�ض 

يف ت�رصيحات اإذاعية اأن 
منظمة ال�صحة العاملية 

و�صعت حتت ت�رصف 
اجلزائر منذ اأربع �صنوات 

برناجما حا�صبيا و لكن 
مل يتم تطبيقه اأبًدا , لأن 

ال�صفافية كانت تقلق 
بع�ض الأطراف.و اأو�صح 

الوزير اأن التعتيم الذي 
�صاد �صوق الأدوية كان 

ي�صب يف م�صلحة بع�ض 
الأطراف التي اأتاحت لهم 
�صلطتهم يف �صنع القرار 

بتوجيه ال�صوق , على 
ح�صاب حماية ال�صحة 

العامة و م�صالح الدولة 
اجلزائرية.وك�صف الوزير 

املنتدب املكلف بال�صناعة 
ال�صيدلنية عن برنامج 
عمله القائم على اأربعة 
حماور رئي�صية, متعهًدا 

بالعمل يف �صفافية, م�صريا 
اإىل اأن هذه ال�صيا�صة يف 

جمال ال�صناعة ال�صيدلنية 
تعتمد على الوفرة و اجلودة 

و التنمية القت�صادية.
لوؤي ي

خرافة الكمامات  ارتداء  تو�سح:  اأ�سعارها  غالء  بعد  العاملية  • ال�سحة 

الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  نواب  ي�صوت 
رفع  قرار  على  �رصية  جل�صة  خ�ل  اليوم 
النائب  عن  عدمها  من  الربملانية  احل�صانة 
عبد القادر وايل بعد طلب تقدم به وزير 
اإجراءات متابعته ق�صائيا يف  العدل لمتام 
ال�صعبة  العملة  تهريب  بتهم  يتعلق  ملف 
�صفقات  يف  امل�صاركة  و  اخل��ارج  اإىل 

م�صبوهة
الرابعة  الفقرة  و ذلك ح�صبما تن�ض عليه 
للمجل�ض  الداخلي  للنظام   72 املادة  من 

رفع  باإجراءات  املتعلقة  الوطني  ال�صعبي 
مغلقة  جل�صة  يف  يف�صل  باأنه  احل�صانة, 
بعد  اأع�صائه,  باأغلبية  ال�رصي  بالقرتاع 
ال�صتماع اإىل تقرير اللجنة و النائب املعني 
زم�ئه.و  باأحد  ال�صتعانة  ميكنه  ال��ذي 
امل��وارد  وزي��ر  وايل  ال��ق��ادر  عبد  مُثل 
اللجنة  اأمام  فيفري   5 يوم  ال�صابق,  املائية 
ال�صفلى  الت�رصيعية  بالغرفة  القانونية 
اأي��ام  ع�رصة  مهلة  انتهاء  بعد  للربملان 
اأو  للتنازل عن ح�صانته,  له,  ُمنحت  التي 

ال�رصوع  يف تفعيل اإجراءات رفعها,حيث 
احل�صانة  على  التنازل  الأخري  هذا  رف�ض 
جل�صة  �صتكون  اآخرين.و  ن��واب  عك�ض 
احل�صانة  برفع  املتعلقة  املغلقة  الت�صويت 

تاريخ  يف  نوعها  من  الثانية  وايل  على 
النائبني  جل�صة  بعد  الت�رصيعية,  املوؤ�ص�صة 

بهاء الدين طليبة و اإ�صماعيل بن حمادي.
 لوؤي ي

الربملان يواجه مترد رف�ض رفع احل�سانة عن نوابه 
بجل�سة �سرية

�سيعقدها اليوم بعد طلب تقدم به وزير العدل
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لوؤي ي
-----------------

وزير  اىل  كتابيا  �صوؤال  نائب  اأبرق  و 
ال�صناعة داعيا احلكومة ان تكون اأكر 
ال�رصوط  دفرت  حت�صري  يف  و�صوحا 
بنوعية  تعلق  م��ا  �صيما  ل  اجل��دي��د, 
ال�صيارات التي يجب اأن تكون �صديقة 
و  اأ�صعارها,  حتديد  عن  ف�ص�  للبيئة, 

كذلك ن�صبة الإدماج.
وزير  اأك��د  الت�صاوؤلت  على  وردا 
علي  اآيت  فرحات  املناجم,  و  ال�صناعة 
براهم, اأن دفرت ال�رصوط اجلديد املتعلق 
الذي  و  باجلزائر  ال�صيارات  ب�صناعة 
�صيكون جاهزا قبل نهاية �صهر اأفريل, 
اإدماج  ن�صبة  امل�صتثمر  على  �صيفر�ض 
اأولية تقدر ب30 باملائة, و كذا اإ�صهاما 
اأوليا براأ�ض مال يكون مكافئا اأو يفوق 

30 باملائة من قيمة ال�صتثمار.
اجلزائرية  الأنباء  لوكالة  حديث  يف  و 
اإدماج  ن�صبة  اأن  الوزير  اأو�صح  اأم�ض, 
من  باملائة   30" اأن  تعني  باملائة  ب30 
ال�صنع",  حملية  امل�صتعملة  املدخ�ت 

بالإنتاج  امللحقة  "اخلدمات  اأن  م�صيفا 
اأن  الأح��وال  من  حال  اأي  يف  ميكن  ل 
توؤخذ بعني العتبار لدى ح�صاب ن�صبة 

الإدماج".
و اأكد باملقابل اأن "ن�صبة 30 باملائة من 
م�صتحيلة  ال�صنع  حملية  املدخ�ت 
هيكل  ت�صنيع  حال  يف  اإل  التحقيق 
لهذا  اأن��ه  م�صيفا  حمليا",  ال�صيارة 
ال�صبب �صيفر�ض دفرت ال�رصوط اجلديد 
على امل�صتثمر "اإنتاج الهيكل باجلزائر" 
يف  باملائة   30 "ن�صبة  بلوغ  يتم  كي 
البداية, و حتقيق 10 باملائة من الإدماج 
امل�صتلزمات".كما  جمال  يف  املحلي 
راأ�ض  �صمان  امل�صتثمر  على  يتوجب 
باملائة   30 اأو  باملائة   100 بن�صبة  املال 
كراأ�ض  ال�صتثمار  قيمة  اإجمايل  من 
ال�رصاكة.و  اإط��ار  يف  اجتماعي  مال 
اأ�صاف الوزير اأن اليد العاملة للم�صنع 
اأن تكون  عدا الإطارات امل�صرية يجب 

حملية.
اأن  الوزير  اأو�صح  املثال  �صبيل  وعلى 
ا�صتثمارا بقيمة 250 مليون دولر فما 
فوق يعترب �رصوريا لإنتاج 200.000 

هيكل  يف ال�صنة, معتربا اأن امل�صاركة 
�صت�صعره  للم�صتثمر  املبا�رصة  املالية 
بامل�صوؤولية و تدفعه اإىل احرتام دفرت 

ال�رصوط.
م�صتقبل  حول  �صوؤال  عن  رده  يف  و 
يف  ال�����ص��ي��ارات  تركيب  �صناعة 
التي  القدمية  ال�صيغة  ح�صب  اجلزائر, 
لتجميعها  قطع  ا�صترياد  يف  تتمثل 
جدا,  �صعيفة  اإدم��اج  بن�صب  حمليا, 
م�صانع  اأ�صحاب  اأن  علي  اآيت  اأكد 
"بعباقرة  و�صفهم  الذين  الرتكيب 
لعبة الليغو" اأحرار يف ال�صتمرار يف 
ن�صاطهم لكن ل يجب اأن ينتظروا اأي 
امتياز جمركي. و قال يف هذا ال�صدد 
"�صنلغي المتيازات اجلمركية و من 

القطع,  ا�صترياد  يف  ال�صتمرار  يريد 
دفع  اإل  عليه  ما  و  بذلك  القيام  ميكنه 
للمنتجات  املوجهة  اجلمركية  احلقوق 

امل�صنعة".
التي  احلاويات  م�صري  بخ�صو�ض  و   
حتمل قطع "�صي كا دي و اأ�ض كا دي" 
)CKD-SKD( العالقة يف املوانئ منذ 
�صهر اأبريل املا�صي, اأو�صح الوزير اأن 

80 باملائة من هذه الواردات مت الإفراج 
عنها, من جممل 10.800 حاوية.

و فيما يخ�ض عملية ا�صترياد ال�صيارات 
لأقل من ث�ث �صنوات, امل�صموح بها 
اأعلن   ,2020 املالية  قانون  اإط��ار  يف 
اإق�صاء  عن  املناجم  و  ال�صناعة  وزير 
ال�صيارات ذات حمركات الديزل منها.

و بخ�صو�ض اأ�صعار هذه املركبات, ذكر 

"�صتكون مرتفعة" بالنظر  اأنها  الوزير 
اإىل اأن "�صعر ال�صيارة لأقل من ث�ث 
منخف�صا,  لي�ض  اأوروب��ا  يف  �صنوات 
الدينار  �رصف  �صعر  تاأثري  اإىل  اإ�صافة 
الدولر  و  بالأورو  مقارنة  املنخف�ض 
ت�صل  التي  اجلمركية,  احلقوق  كذا  و 
اإىل 30 يف املائة و الر�صم على القيمة 

امل�صافة املقدرة ب19 يف املائة".

مال على مدى  بها رجال  يقوم  كانت  التي  العجالت  نفخ  و  التالعبات،  بعيدا عن  �سناعة جدية  اإطالق  بهدف  ال�سيارات،  �سناعة  لتنظيم  �سروط جديد  اإ�سدار دفرت  الربملان احلكومة  نواب  ا�ستعجل 
�سنوات.و طالب نواب بالرد على تاريخ اإ�سدار دفرت �سروط  �سناعة ال�سيارات يف اجلزائر بهدف تنظيم ال�سوق الوطنية، و اإعادة بعث هذه ال�سناعة.

نواب الربملان ي�ستعجلون اإ�سدار دفرت �سريط لتنظيم �سناعة ال�سيارات وايت علي يو�سح:

العدد
1941

الإ�ص�مي  الفكر  يف  الدرا�صات  جتمع 
يف  و  الأم��ة  فكر  يف  اأزم��ة  هناك  اأن 
حركات  ج��ه��ود  رغ��م  و  اأو���ص��اع��ه��ا, 
العامل  يف  ل��وان��ه��ا  اأ بكل  الإ���ص���ح 
خففت  اإن  و  اجلهود  هذه  اأن  اإل  كله, 
مل  و  ج��ام��دة  ظلت  لكنها   الأزم����ة, 
مل  ب��ال��ت��ايل  و  امل���ي���دان   يف  مُت���اَر����ض 
لعل  و  ّم��ة,  الأ ت�صتنه�ض  اأن  ت�صتطع 
العلماء  حتى  و  الباحثني  من  الكثري 
ط��رح��وا ال�������ص���وؤال: م��اه��و ال�����ص��يء 
اأحد  هو  احل�صاري  فال�صلوك  الناق�ض؟ 
كثريا  مرتبط  لأنه   , املفقودة  الأ�صياء 
ظل  يف  التطرف,  و  العنف  بق�صايا 
والإ�ص�مي  العربي  العامل  ي�صهده  ما 
بع�صها  اأهلية  ح��روب  و  ث��ورات  من 
الآخر  بع�صها  و  مذهبي,  اأو  عقائدي 
تدهور  اإىل  اأدى  مما  ع�صكري  �صيا�صي 
و  جمالتها  كل  يف  الإ�ص�مية  الأم��ة 

ها �صد مقا
عميقة  اإ�صكالية  احل�صاري  ال�صلوك 
و  بالفكر  مرتبط  ن���ه   لأ م��ع��ق��دة,  و 
املجل�ض  قرر   لذا  و  التح�رص,  و  الرتبية 
عليها  ي�صلط  اأن  الأعلى  الإ�ص�مي 
ال��ذي  ال�صنوي  م��وؤمت��ره  يف   ال�صوء 
القادم  اأفريل   15 13اإىل  من  �صيعقد 
درا�صة  خ�ل  من  العا�صمة,  باجلزائر 
عرب  احل��ي��اة  واق��ع  يف  جت�صيده  ل��ي��ات  اآ
ممار�صة  وكيفية  به,  الوعي  م�صارات 
 , احل�����ص��اري  ب��ال�����ص��ل��وك   التعاي�ض 
والإع�م  التوثيق  مدير  ح�صب  املوؤمتر 
مع  ي��ت��زام��ن  ب��غ��داد  حممد  ال��دك��ت��ور 
و يف  ال��ب���د  اجل��اري��ة يف  ال��ت��ح��ولت 
ال�صلوكية  التحولت  وبالذات  العامل, 
تفر�ض  التي  وال�صيا�صية  والفكرية 
على  العمل  و  تاأملها  و  عندها  الوقوف 
الدرو�ض  ا�صتخ��ض  و  منها  ال�صتفادة 
و  علماء  �صيتناول  حيث  منها,  والعرب 
مفاهيم  مثقفون   و  اأكادمييون  باحثون 
باعتباره  معامله  و  احل�صاري  ال�صلوك 
قيم  مع  املُتفقة  الإن�صان  �صلوك   جملة 
و  الدين,  و  املنطق  و  العقل  قواعد  و 
للمجتمع  العامة  القواعد  روح  م��ع 
مع  و  اجتماعيا,  و  ثقافيًا  املتجان�ض, 

يعترب  كما  العامة,  الإن�صانية  الأعراف 
التي  الق�صايا  من  احل�صاري  ال�صلوك 
التعاي�ض  و  احل���وار  م��ف��ه��وم  ت��غ��ذي 
اأو  العنف  و  ال�رصاع  مقابل  ال�صلمي 
و  اأ�صماوؤهما   اختلفت  مهما  التطرف 
الح���رتام  اإىل  ي���وؤدي  ن���ه  لأ ت��ن��وع��ت, 
اإىل  ي���وؤدي  ب���دوره  ه��ذا  و  امل��ت��ب��ادل 

احلديث. معناه  يف  الت�صامح 
انط�قا  عديدة  حم��اور  ي�صم  املوؤمتر  
الفكرية  والروؤى  املفاهيم  تب�صيط  من 
الثقافات  يف  احل�����ص��اري  لل�صلوك 
الدولية,  املواثيق  اأوردته  ما  و  والأديان 
املعايري  و  الإ�ص�مية  القيم  حتديد  مع 
من  ينتظر  ر�صالة  ه��ي  ل��ه,  امل��ح��ددة 
على  للتاأكيد  يوجهوها  اأن  امل��وؤمت��رون 
الدعاة  و  امل�صاجد   داخل  الأئمة  دور 
و  الثقافية  اجلمعيات  حتى  و  العلماء  و 
الو�صائط  و  ال�صحافة  كذا  و  الدينية 
احل�صاري,  الإن�صان  بناء  يف  الجتماعية 
التخلف  و  نانية  الأ على  الق�صاء  و 
التنوع,  و  التعددية  قبول  و  الفكري, 
التوا�صل  ط��رق  بكل  النا�ض  فتنوير 
الق�صاء  يف  كربى  اأهمية  ذو  املمكنة 
العنا�رص  اكت�صاف  و  الهمجية,  على 
املوؤمتر  الب�رص,  بني  امل�صرتكة  الإن�صانية 
النبي  بتقدمي �صورا حية عن �صرية  يتبع 
تاريخ  يف  اخللفاء   و  اأ�صحابه  و  )�ض(  
اجلزائرية  النماذج  على  واملرور  الأمة, 
بن  احلميد  عبد  القادر,  عبد  الأمري  مثل 
مدير  اأ�صار  و  نبي,  بن  مالك  بادي�ض, 
يتناول  املوؤمتر  اأن  اإىل  باملجل�ض  الإع�م 
اإ�صافة  الدينية,  ال�صلطة  مفهوم  اأي�صا 
الجتماعية,   ال�صلطة  ودور  مفهوم  اإىل 
والإن�صانية  الجتماعية  الأبعاد  واإبراز 
اإغ��ف��ال  دون  وال��ت��ق��ال��ي��د,   ل��ل��ع��ادات 
ما  اإىل  بالنظر  ال�ّصيا�صية,  ال�صلطة 
ت�صنه  ما  و  قواعد,  و  قوانني  من  ت�صنه 
ال�صلوك  ل�صبط  مدنية  ت�رصيعات  من  
ال��وازع  ك��ذا  و  ترقيته,  و  احل�صاري 
ح�صاريا   �صلوكنا   يكون  )كيف  الديني 
و  الديانات,  و  العقائد  اختلفت  مهما 

الآخر. مع  نتعاي�ض  كيف 
عي�ض  علجية 

ينظمه املجل�ض الإ�سالمي الأعلى  مب�ساركة علماء ودعاة من داخل و خارج اجلزائر

العامل  يف  ك��ورون��ا   ف��ريو���ض  ث��ر  اأ
القت�صادي,  النمو  على  العربي 
اجل��وي,  النقل  قطاع  يف  خا�صة 
انخفا�ض  يف  الظاهرة  ت�صببت  حيث 
ك�صفه   ح�صبما  النمو,  يف  كبري 
للنقل  العربي  ل�حتاد  العام  الأمني 
الذي   , تفاحة  الوهاب  عبد  اجلوي 
اأجهزة  تنقية  ���رصورة  على  �صدد 

الطائرات. داخل  الهواء 
و  اجليو�صيا�صية   ال��ث��ورات  رغ��م 
املنطقة  تعي�صها  التي  الأح���داث 
الطريان  قطاع  �صجل   فقد  العربية, 
باملائة   09 جت���اوز  من���وا  ال��ع��امل��ي 
العامل  يف  و  املا�صي,  العقد  خ�ل 
 07.8 ح��دود  اإىل  �صل  و  العربي 
تون�ض  باملائة,   14 لبنان  باملائة, 
ماعدا  باملائة,   07 اإىل   06 بني  ما 
باملائة   30 حققت  التي  الإم��ارات 
قبل  التطور   ه��ذا  �صاهم  قد  و   ,
فر�ض  اإي��ج��اد  يف  ال��وب��اء  ظ��ه��ور 
اأن ظهور  اإل  العمل و خلق الروة,  
تراجع  يف  ت�صبب  كورونا  فريو�ض 
 03 م��ن  بن�صبةاأقل  القطاع  من��و 
رفع  اإىل  ال�صلطات  دفعت   , باملائة 

العربية  املنطقة  يف  التحديات  كل 
و�صع  خ�ل  من  الفريو�ض,  ملواجهة 
�رصكات  لبع�ض  حمائية  �صيا�صة 
ال�صيا�صة  ه��ذه  اأن  ّل  اإ  , ال��ط��ريان 
الحت���اد  ق��ب��ل  م��ن  رف�����ص��ا  لقيت 
بع�ض  لأن  اجل��وي,  للنقل  العربي 
خ�ل  حمائية  �صيا�صة  تتبنى  الدول 
تطبيق  عن  تتوقف  ثم  معينة  فرتة 
املناف�صة  اإىل  تلجاأ  و  ال�صيا�صة,  هذه 
دون مراعاة قوانينها,  و ذّكر الأمني 
اجلوي  للنقل  العربي  ل�حتاد  العام 
توقيعها  مت  التي  دم�صق  باتفاقية 
بلدا   13 طرف  من   2004 �صنة  يف 
قوانني  �صمت  التفاقية   , عربيا 
املناف�صة  حرية  تبيح  اقت�صادية 
احتكار  متنع  �صوابط  اإطار  يف  لكن 
الواقع  اأن  غري  ال��ط��ريان,   �صوق 
العامل  بلد يف  اأيُّ  يوجد  ل  اأنه  اأثبت 
ما  اأو  الأجواء  حترير  �صيا�صة  طّبق 

املدين. الطريان  بتحرر  ي�صمى 
من  باملائة   50 اأن  الأرق��ام  ت�صري   
هو  العربي  اجل��وي  امل��ج��ال  �صعة 
و�صل  بينما  الع�صكري,   للقطاع 
اأم��ا  ب��امل��ائ��ة,   60 اإىل  اأوروب���ا  يف 

من  ي��ع��اين  فهو  امل��دين  ال��ط��ريان 
احلركة  لإدارة  التجهيزات  نق�ض 
�صعف  ب�صبب  ه���ذا  و  اجل��وي��ة, 
توفر  ع��دم  و  ال�صحية  الأنظمة 
خا�صة  ملواجهته,  الكافية  الو�صائل 
ت�صهد  مل  التي  العربية  املنطقة  يف 
مبا�رصا,  منوا  اجلوية  حركتها  �صعة 
هي  و   , تطويرها  اإىل  حتتاج  و  
اقت�صادها  بتنمية  مطالبة  اليوم 
�صيا�صة  و�صع  و  اجلوي  املجال  يف 
العمل  ,  و  اأي خطر  خا�صة ملواجهة 
امل�رصي  و  ال�صعودي  بالنموذج 
من  التنظيمية  البيئة  مكنت  التي 
طريان  �رصكات  اإن�صاء  و  النفتاح 
تقرير  اأن  اإليه  ي�صار  ما  خا�صة,  
اجل��وي  للنقل  ال��ع��رب��ي  الحت����اد 
�رصكات  متلك  التي  الدول  ا�صتثنى  
الطريان  �رصكة  غرار  على  طريان 
 airlines  ) اجلزائرية   ( الطا�صيلي 
تعقيم  يف  با�رصت  التي     tassili
انت�صار  م��ن  خوفا  طائراتها  ج��ل 
اجلوية  علقت  كما  كورونا,  فريو�ض 
بكني  اإىل  رح�تها  جميع  اجلزائرية 
وقائي  ك��اإج��راء  ال�صني,  عا�صمة 
العديد  يف  الفريو�ض  ظهور  بعد 
ي�صكل  بات   الذي  و  الوليات  من 
يف  دول��ي��ة  �صحية  ط��وارئ  حالة 
حتى  خا�ض  لقاح  توفر  ع��دم  ظل 
اتخذتها  التي  الإج���راءات  الآن, 
العاملة  لليد  م�صتقبل  كبلد  اجلزائر 
مراقبة  جهاز  و�صع  هو  الأجنبية  
للك�صف  حرارية  بكامريات   مدعم 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل�����ص��اب��ني  ع��ن 

الدولية. املطارات 
عي�ض علجية 

�سدد على �سرورة تنقية اأجهزة الهواء داخل الطائرات ،الحتاد العربي للنقل اجلوي:

 فريو�ض كورونا ُي�سّبب انخفا�سا يف منو قطاع النقل اجلوي
 يف العامل العربي

■   )50 بالمائة من سعة المجال الجوي العربي تابع للقطاع العسكري(

ال�سلوك احل�ساري اإ�سكالية تناق�ض يف موؤمتر 
عاملي يف اأفريل القادم بالعا�سمة 
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تعليمات للحفاظ على اليقظة ق�سد مواجهة فريو�ض كورونا

لوؤي.ي
-----------------

الجتماع  خ���ل  تبون  واأم���ر 
القطاعات  لكافة  حثيثة  بتعبئة 
املعنية ق�صد جمابهة اأي احتمال 
التدابري  اإط��ار  ويف  لنت�صاره. 
ال�صلطات  ات��خ��ذت��ه��ا  ال���ذي 
مواجهة  ق�صد  ال��ع��م��وم��ي��ة 
الوزير  قدم  كورونا,  فريو�ض 
الأول, عبد العزيز جراد, عر�صا 
الوزير  للو�صع.وطماأن  تقييميا 
املعنية  ال�صلطات  ب��اأن  الأول, 
الو�صع.وخ�ل  كليا يف  تتحكم 
ل�أمن,  الأعلى  املجل�ض  اجتماع 
اأخ��رى  ق�صايا  اإىل  التطرق  مت 
مب�صائل  باخل�صو�ض  تتعلق 
اأعطى  اخل�صو�ض,  اأمنية.وبهذا 
تعليمات  اجلمهورية  رئي�ض 
املراقبة  اإجراءات  لتعزيز  دقيقة 
حدود  م�صتوى  على  والأم���ن 
الجتماع   يف  الوطن.و�صارك 
التن�صيقي كل من الوزير الأول 
عبد العزيز جراد ورئي�ض اأركان 
اجلي�ض الوطني ال�صعبي بالنيابة, 

وزير  �صنقريحة,  �صعيد  اللواء 
وكذا  زغماتي,  بلقا�صم  العدل, 
اجلمهورية,  رئي�ض  م�صت�صار 
املكلف بال�صوؤون الأمنية, اللواء 
العزيز جماهد.كما  عبد  املتقاعد 
الأعلى  املجل�ض  اجتماع  ح�رص 
ال��درك  قائد  م��ن  ك��ل  ل���أم��ن, 
عرعار,  الرحمان  عبد  الوطني, 
ومدير  الداخلي  الأم��ن  ومدير 
اإىل  بالإ�صافة  اخلارجي,  الأمن 
الوطني. ل�أمن  العام  املدير 

خمت�صون  اأكد  فقد  ول�إ�صارة 
حجما  اأخذ  كورونا  فريو�ض  اأن 
كبريا من التهويل يفوق حجمه 
فريو�صا  اإياه  معتربين  احلقيقي 
املو�صمية  الفريو�صات  كباقي 
���رصي��ع��ة الن��ت�����ص��ار م��ربزي��ن 
تقوية  �صبل  الوقت  نف�ض  يف 
اأجل جمابهته  من  املناعة,  جهاز 
دواء   غياب  ظل  يف  خ�صو�صا  
لهذا الفريو�ض يف الوقت احلايل 
الدكتور  قال  ال�صدد  هذا  .ويف 

فريو�ض  اإن  احلفيظ,  عبد  عيادة 
كورونا لي�ض باجلديد كما يعتقد 
نف�صه  ج��دد  ب��ل  النا�ض  عامة 
ن�صخه  ع��ن  متطورة  ب�صفة 
فريو�ض  غ��رار  على  ال�صابقة 
التهويل  اىل  م�صريا  ال�صار�ض 
بت�صليط  له  امل���زم  الإع�مي 
الوفيات,  ن�صبة  على  ال�صوء 
الكبرية  ال�صفاء  ن�صبة  وجتاهل 
التي فاقت 85 باملائة من حالت 

الإ�صابة على امل�صتوى العاملي.

للحفاظ على درجة عالية من  تعليمات �سارمة  لالأمن  الأعلى  للمجل�ض  املجيد تبون، يف اجتماع  رئي�ض اجلمهورية، عبد  اأم�ض  اأ�سدى 
احليطة واليقظة، ق�سد مواجهة فريو�ض كورونا.

 خالل تروؤ�ض تبون املجل�ض الأعلى لالأمن

اللجنة  اأع�صاء  يقدم  اأن  يرتقب 
ال��وط��ن��ي��ة ل��وك���ء اأ���ص��واق 
الفواكه,  و  للخ�رص  اجلملة 
للحكومة  اق���رتح���ات  ع���دة 
و  ترقيتها  و  بتنظيمها  تتعلق 
التي  العراقيل,  و  امل�صاكل  حل 
ظل  يف  التجار  منها  يعاين 
حمكمة  ا�صرتاتيجية  غياب 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ل�صبطها, 
اأخرى,  جهة  من  هوؤلء  يوؤكد 
الأ�صعار  ا�صتقرار  و  الوفرة 

رم�صان. �صهر  خ�ل 
اللجنة  اأع�����ص��اء  ���ص��ريف��ع 
ال��وط��ن��ي��ة ل��وك���ء اأ���ص��واق 
الفواكه,  و  للخ�رص  اجلملة 
ع��دة اق��رتاح��ات ل��ل��وزارات 
التجارة  يف  متمثلة  الو�صية 
الريفية  التنمية  و  الف�حة  و 
الوزير  اإىل  اإ�صافة  املالية,  و 
ت��رق��ي��ة  اأج����ل  م���ن  الأول, 
خ�ل  من  التجاري  الن�صاط 
التي  اجلملة  اأ���ص��واق  تطوير 
من  العديد  من  تعاين  تزال  ل 

العراقيل؛.
�صيقدم  الذي  امللف  يت�صمن  و 
القليلة  الأيام  خ�ل  للحكومة 
اأ�صبوع  ظ��رف  يف  ال��ق��ادم��ة, 
اأق�صى,  كحد  اأ�صبوعني  اأو 
ت�صيري  ب�����ص��ح��ب  امل��ط��ال��ب��ة 
البلديات,  من  اجلملة  اأ�صواق 
تزال  ل  التي  امل�صاكل  ب�صبب 
غياب  غرار  على  منها  تعاين 
كما  املياه,  و  الأمن  و  الإنارة 
اأخرى  جهة  من  امللف  يحمل 
دفرت  يف  النظر  اإع��ادة  مطلب 
هذه  ي�صري  ال���ذي  ال�����رصوط 
�صيقرتح  ك��م��ا  الأ����ص���واق, 
مطالبة  احلكومة  على  اأي�صا 
باإح�صاء  املحلية  ال�صلطات 
غري  اأو  املغلقة  املح�ت  جميع 
وليات  خمتلف  يف  امل�صتغلة 
على  توزيعها  اإعادة  و  الوطن 

. التجار.
املوؤ�ص�صات  اللجنة  تطالب  كما 
بتغيري  ال�صكن  لوزارة  التابعة 
التي  املح�ت  توزيع  طريقة 
األف حمل   300 ب�  يقدر عددها 
م�صتوى  على  مغلق  جت��اري 

ح�صب  ال��وط��ن��ي,  ال����رتاب 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض 
اجلزائريني  احلرفيني  و    للتجار 
احل���اج ال��ط��اه��ر ب��ول��ن��وار يف 
ت�����رصي��ح��ات��ه خ����ل ال��ن��دوة 
ن�صطها  ال��ت��ي  ال�صحافية 
ببلدية  املحا�رصات  مبقر  اأم�ض, 

�ض   ليتو لكا ا
اللجنة  اأع�صاء  اق��رتح  كما 
ال��وط��ن��ي��ة ل��وك���ء اأ���ص��واق 
الفواكه  و  للخ�رص  اجلملة 
للتجار,  الوطنية  اجلمعية  و 
الوقف  �رصورة  احلكومة  على 
اجلملة  اأ�صواق  لبناء  املوؤقت 
�صوقا   50 ب�  حاليا  تقدر  التي 
وهو  الوطني,  امل�صتوى  على 
بولنوار-  -ح�صب  كاف  عدد 
ال�صوق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
بالنق�ض  مقارنة  الوطنية, 
اجلوارية  الأ�صواق  يف  الفادح 
�صوق,   500 ب�  عددها  املقدر 
الأ���ص��واق  ه��ذه  تعترب  حيث 
اإىل  احلاجة  ظل  يف  كافية  غري 
من  اأكر  حاليا  جوارية  اأ�صواق 
لأن  اجلملة,  لأ�صواق  احلاجة 
املوجودة  اجلوارية  الأ�صواق 
حاجات  لتلبية  كافية  غ��ري 

الوطنية. ال�صوق 
و  ال���وف���رة  ب��خ�����ص��و���ض  و 
رم�صان,  �صهر  خ�ل  الأ�صعار 
الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  اأكد 
اجلزائريني,  احلرفيني  و  للتجار 
جميع  يف  الأ�صعار  ا�صتقرار 
غرار  على  الغذائية,  املنتجات 
التي يرتاوح  الفواكه  اخل�رص و 
بني  ما  اجلزائريني  ا�صته�ك 
�صنويا,  طن  مليون  و15   12
اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�صريا 
اأ�صواقا  �صتخ�ص�ض  احلكومة 
يف  رم�صان  ب�صهر  خا�صة 
م�صتوى  على  بلديات  ع��دة 
ال�صلطات  مطالبا  العا�صمة, 
ن�رص  اإىل  ب��الإ���رصاع   املحلية 
بهذه  املعنيني  التجار  قوائم 
اأربعة  اأو  اأ�صبوعا  الأ���ص��واق 
رم�صان  �صهر  قبل  اأ�صابيع 

الأ�صواق. هذه  متوين  اأجل  من 
علي  حممد 

اقرتاحات خا�سة باأ�سواق اجلملة 
على طاولة احلكومة خالل اأيام

يف  اجلزائر  جتربة  اأن  على  باحثون  اأجمع 
جتربة  تزال  ل  الإلكرتوين  الت�صويق  جمال 
جت�صد  ع��دي��دة  من��اذج  وج��ود  فرغم  فتية, 
من  بداية  ل��ك��رتوين,  الإ الت�صويق  اآليات 
الإنرتنت  �صبكة  عرب  املنتوج  عر�ض  مرحلة 
ق�صد  توا�صلية  تطبيقات  من  تتيحه  ما  و 

له.  الرتويج 
درا�صي  يوم  حمور  خ�ل  املتدخلون  ناق�ض 
خمرب  ال��ف��ارط  الأ���ص��ب��وع  ن��ه��اي��ة  نظمه 
علوم  بكلية  الغذائي  الأم��ن  و  الت�صال 
 ,03 اجلزائر  بجامعة  الت�صال  و  الإع���م 
الباحثني  و  الأ���ص��ات��ذة  م��ن  ثلة  بح�صور 
حماولة  يف  الوطن,  جامعات  خمتلف  من 
ال�صعوبات  حتديد  و  التجربة  هذه  لتقييم 
ب�صكل  منوها,  و  تطورها  اأم��ام  تقف  التي 
احلالية  العاملية  ال�صوق  حتديات  مع  يتوافق 
املعام�ت  نحو  يوم  بعد  يوما  تتجه  التي 

لكرتونية. الإ
اجلزائر  جتربة  اأن  امل�صاركون  الباحثون  اأبرز 

تزال  ل  ل��ك��رتوين  الإ الت�صويق  جم��ال  يف 
جت�صد  عديدة  مناذج  وجود  فرغم  فتية,  جتربة 
من  بداية  ل��ك��رتوين  الإ الت�صويق  ل��ي��ات  اآ
الإنرتنت,  �صبكة  عرب  املنتوج  عر�ض  مرحلة 
ق�صد  توا�صلية  تطبيقات  من  تتيحه  ما  و 
للزبون,  تو�صيله  اإىل  و�صول  له,  الرتويج 
الإلكرتوين«  »الدفع  اآلية  اإىل  تفتقر  اأنها  اإل 
هذه  يف  يثق  ل  امل�صتهلك  ي��زال  ل  حيث 
ا�صت�م  عند  الفاتورة  دفع  يف�صل  و  الآلية, 
و  اإلكرتونيا,  طلبها  التي  ال�صلعة  اأو  املنتوج 
الباحثني-  تو�صيات  -ح�صب  يتطلب  ما  هو 
ت�صمح  التي  الت�رصيعات  و  القوانني  تفعيل 
و  الإلكرتونية  الت�صويقية  العملية  بتاأطري 
الآليات  هذه  مبثل  امل�صتهلك  ثقة  من  تزيد 

احلديثة. الت�صويقية 
ل��ك��رتوين  الإ الت�صويق  ع��ن  باحلديث  و   
املخرب  مديرة  اأو�صحت  الغذائية,  للمنتجات 
ظل  يف  ن��ه  اأ بوخبزة«  »نبيلة  ال��دك��ت��ورة 
الت�صويق  ي�صهده  الذي  املتزايد  النت�صار 

يف  التكنولوجيا  تغلغل  بحكم  الإلكرتوين 
زيادة  مقابل  باجلزائر,  التجارية  الأعمال 
 20 يتجاوز  مبا  الإنرتنت  م�صتخدمي  اأعداد 
الطلب  تزايد  و  جهة,  من  م�صتخدم  مليون 
جهة  من  الغذائية  املنتجات  ا�صته�ك  على 
ت�صتنزف  اأنها  ت�صجيل  مت  التي  و  اأخ��رى, 
الأ�رص  روات��ب  من  باملائة  و60   40 بني  ما 
مثل  درا�صة  ي�صتدعي  ما  هو  و  اجلزائرية, 
هذه  مييز  ما  مع  ل�صيما  املوا�صيع؛  ه��ذه 
احل�صا�صة  الغذائية  املنتجات  من  النوعية 
و  تخزينها  و  ن��ت��اج��ه��ا  اإ ل��ظ��روف  تبعا 
ا�صته�ك  ثقافة  انت�صار  ظل  يف  تو�صيلها, 
قبل  من  عاملية  غذائية  ع�مات  هي  ما  كل 

اجلزائريني«. امل�صتهلكني 
تاأثري  درا�صة  ب�رصورة  الباحثون  اأو�صى  و 
للمنتجات  الإلكرتوين  الت�صويق  انت�صار 
للمجتمع  الغذائية  الأمن��اط  على  الغذائية 

ال�صحية. تبعاته  و  اجلزائري 
ق/و

يوم درا�سي ملخرب الت�سال والأمن الغذائي بجامعة اجلزائر 3

دعوة لدرا�سة تاأثري الت�سويق الإلكرتوين على املنتجات الغذائية العاملية

اجلزائر,  ولية  ل�رصق  الرتبية  مديرية  ك�صفت 
البدنية  الرتبية  اختبار  اإج��راء  تاريخ  عن 
�صهادة  لمتحان  الأحرار  باملرت�صحني  اخلا�ض 
ال�صبت  يوم  وذلك   ,2020 دورة  البكالوريا 
لها,  بيان  يف  املديرية  اأ�صافت  مار�ض.و   21
امل�عب  م�صتوى  على  �صيكون  الختبار  اأن 
اأداب  �صعبة  طلبة  �صيجتاز  حيث  البلدية, 

 22 و   21 يومي  ل�إناث  بالن�صبة  وفل�صفة 
فيومي  الذكور  اما  الرويبة,  مبلعب  مار�ض 
ل�صعبة  بالن�صبة  واأما  املكان,  بنف�ض  و25   24
يف  الختبار  ف�صيجتازون  الأجنبية  اللغات 
 24 يومي  املحمدية  رم�صان  عبان  ثانوية 
على  والذكور  ل�إناث  بالن�صبة  مار�ض  و28 
و  ت�صيري  �صعبة  طلبة  �صيجتاز  التوايل.كما 

بالن�صبة  مار�ض   23 يومي  الختبار  اقت�صاد 
بالن�صبة  ال�صهر  نف�ض  من  و26  ل�ناث, 
رويبة,  يف  البلدي  بامللعب  هذا  و  للذكور 
التجريبية  العلوم  �صعبة  طلبة  و�صيمتحن 
عبان  ثانوية  يف  مار�ض  و23  و22   21 اأيام 
الذكور  اأم��ا  ن��اث,  ل���إ بالن�صبة  رم�صان 
الثانوية.و  نف�ض  يف  مار�ض  و26   25 فاأيام 
مار�ض  و29   24 يومي  الختبار  �صيجرى 
بالن�صبة  وال��ذك��ور  ل�إناث  التوايل  على 
رم�صان  عبان  ثانوية  يف  ريا�صيات  ل�صعبة 
تقني  �صعبة  طلبة  �صيجتاز  و  املحمدية, 
ل�إناث  بالن�صبة   23 يوم  الختبار  ريا�صي 
البلدي  امللعب  يف  للذكور  م��ار���ض  و28 
اأخ��رى  جهة  من  الرويبة.و  لبلدية  التابع 
�صحب  املرت�صحني  باإمكان  اأنه  املديرية,  قالت 
كلمة  و  امل�صتخدم  ا�صم  و  ا�صتدعائاتهم  
يوم  من  ابتداء   الإلكرتوين  املوقع  من  ال�رص 

القادم. اخلمي�ض 
ق.و

اختبار الرتبية البدنية ل�سهادة البكالوريا يوم 21 مار�ض
 20 03 اأ�صخا�ض وجرح  تويف 
حوادث   06 وقوع  اإثر  اآخرون 
من  مناطق  ع��دة  يف  م��رور 
�صاعة  ال24  خ���ل  الوطن, 
ح�صيلة  ح�صب  امل��ا���ص��ي��ة, 
العامة  امل��دي��ري��ة  اأوردت���ه���ا 

املدنية.  للحماية 
اأن  احل�����ص��ي��ل��ة  واأو���ص��ح��ت 
وح����دات احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
من  الفرتة  نف�ض  خ�ل  تدخلت 
اأجل تقدمي الإ�صعافات الأولية 
اأ�صيبوا  �صخ�صا   16 ل���  
ا�صتن�صاقهم  جراء  باختناقات 
الكربون,  اأك�صيد  اأحادي  غاز 
التدفئة  و�صائل  من  املنبعث 
ب��ك��ل من  امل���اء  و���ص��خ��ان��ات 
�صيدي  و  غ��ل��ي��زان  ولي���ات 

و  ال��ب��واق��ي  اأم  و  بلعبا�ض 
نف�ض  يف  م�صجلة  ق�صنطينة, 
 54 ( �صخ�ض  وف��اة  ال�صياق 
غاز  ا�صتن�صاقه  ث��ر  اإ �صنة( 
اح����ادي اك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون 
بحي  املتواجد  م�صكنه  داخل 
ببلدية  عنابة  طريق  امل�صمى 

اهرا�ض. �صوق  ودائرة 
ك���م���ا ت���دخ���ل���ت م�����ص��ال��ح 
جهة  م��ن  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
حرائق   03 لإط��ف��اء  اأخ���رى, 
من  بكل  وخمتلفة  ح�رصية 
البويرة  و  اجل��زائ��ر  ولي���ات 
يف  مت�صببة  البواقي,  اأم  و 
بحروق  اأ�صخا�ض   03 اإ�صابة 

. �صطحية
ق/و

خالل ال24 �ساعة الأخرية

وفاة 3 اأ�سخا�ض واإ�سابة 20 اآخرين 
يف حوادث املرور 
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طلبة قا�سدي مرباح يرف�سون تلقينهم الدرو�ض 
عن الأر�سية الرقمية

فا�سل بن  يو�سف 
------------------

الوقائية  الإجراءات  خلفية  على 
التعليم  وزارة  اأطلقتها  التي 
ظل  يف  العلمي  البحث  و  العايل 
تخوفا  ال�صتثنائية  الو�صعية 
املحتمل  الوا�صع  التف�صي  من 
الكورونا,  وباء  العاملي  للوباء 
حمتوى  و���ص��ع  يف  واملتمثلة 
�صهر  خ���ل  املقدمة  ال��درو���ض 
بالإ�صافة  املواقع,  م�صتوى  على 
التطبيقية  الأعمال  و�صع  اىل 
النمط  ه��ذا  مع  تتما�صى  التي 
�صتكون  ال��ت��ي  و  التعليم  م��ن 
تاريخ  من  ابتداء  املفعول  جارية 
قا�صدي  جامعة  طلبة  مار�ض   15
مع  ل��ق��ائ��ه��م  خ����ل  و  م��رب��اح. 
مثل  اأن  اأك��دوا  التحرير  جريدة 

حقهم  يف  جمحفة  القرارت  هذه 
طريق  عن  الدرو�ض  تلقيهم  لن 

متكنهم  ل  الرقمية  الأر���ص��ي��ة 
تلقيهم  عك�ض  ا�صتيعابها  من 

���ص��ت��اذ  ال��درو���ض م��ن ط��رف الأ
. �رصة مبا

العلمي  البحث  العايل و  التعليم  التي اتخذتها  وزارة  الوقائية  اعترب طلبة جامعة قا�سدي مرباح  بولية ورقلة قرار الإجراءات 
الطريقة ل متكنهم  باعتبار هذه  ال�سائب  بالقرار  غري  الكورونا  وباء  تفاديا لنت�سار  الرقمية،  الأر�سية  الدرو�ض عن طريق  تقدمي 

الدرو�ض. فهم  من 

كورونا وباء  لنت�سار  تفاديا 

بلدية  من  كلم   120 بعد  على 
بلبال  عني  ق�رصا  يوجد  متقطن 
لها,  ال��ت��اب��ع��ان  م��ط��ري��ون  و 
�صكانهما  يطالب  ال��ل��ذان  و 
تعبيد  يف  ���رصاع   الإ ب�رصورة 
وبني  بينهما  الرابط  الطريق 
معاناتهم  تزال  ل  ذ  اإ البلدية, 
م��ت��وا���ص��ل��ة, رغ���م ال��وع��ود 
لهم  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية 
م��ن امل�����ص��ئ��ول��ني, ب���اأن اجل��زء 
من  تعبيده  يف  ���رصع  ال���ذي 
القريب  يف  �صيكتمل  الطريق 
من  البع�ض  ح�صب  العاجل, 
لكن  ال��ق�����رصي��ن,   ���ص��ك��ان 
يف  م��ي��دان��ي��ا  ال�صغل  وت���رية 
و   , ذل��ك  تعك�ض  ل  ال��واق��ع 
يف  التاأخر  و  التماطل  ب�صبب 
امللح  مطلبهم  الإجن���از,ج���اء 
الذي  اجل��زء  بتعبيد  ل�إ�رصاع 
بالإ�صافة  فيه,  النط�ق  مت 
مايل  غ���ف  تخ�صي�ض  اإىل 
من  املتبقي  الأك���رب  ل��ل��ج��زء 

ه���ايل  اأ ي��ط��ال��ب  و  ال��ط��ري��ق, 
املخت�صة  اجلهات  من  املنطقة 
ات���خ���اذ ك��اف��ة الإج������راءات 
ح�صن  ت�صمن  التي  القانونية 
هذا  وتريته,  ت�رصيع  و  الإجناز 
من  املتبقي  اجل���زء  ي��ع��رف  و 
التدهور  م��ن  ح��ال��ة  الطريق 
يف  تت�صبب  التي  الكارثية 
بع�ض  يف  للمركبات  اأعطاب 
�صالح  غري  يجعله  ما  احلالت, 
ال�رصورات  لكن  ل��صتعمال, 
ت��ب��ي��ح امل���ح���ظ���ورات, وه��و 
عملية  ي�صّعب  ال��ذي  م��ر  الأ
 , الأ�صحاء  الأ�صخا�ض  نقل 
احلوامل  و  املر�صى  نقل  م��ا  اأ
الق�رصان  و  لحرج,  و  فحدث 
ال�صياحي  بطابعهما  معروفان 
الوفري  الزراعي  نتاجهما  باإ و 
يرجو   لذلك  املا�صية,  تربية  و 
تليهم  اأن  الدولة  من  ال�صكان 

بهم. تليق  التي  العناية 
عبدالرحمن  بلوايف 

احل�رصي  الأمن  م�صالح  متكنت 
من  الأ�صبوع  هذا  خ�ل  الرابع 
اأ�صخا�ض    )03 ( ث�ثة  توقيف 
تكوين  ق�صية  يف  متورطني 
الإعداد  اأجل  من  اأ�رصار  جمعية 
داخل  بالعنف من  ال�رصقة  جلناية 
التي  الق�صية  حيثيات  م�صكن. 
امليداين  الربنامج  اإطار  يف  تاأتي 
اأمن  م�صالح  قبل  من  امل�صطر 
مكافحة  اإىل  الهادف  الولية, 
ظ���اه���رة الإج������رام احل�����رصي 
ل�صمان  ���ص��ك��ال��ه,  اأ مبختلف 

و  ال�ص�مة  و  م���ن  الأ ت��وف��ري 
كذا  و  للمواطنني,  نينة  الطماأ
اإىل  تعود  املمتلكات,  حماية 
ة  ���ص��ك��وى ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ام���راأ
�صنة   )39 ( العمر  م��ن  تبلغ 
لل�رصقة  تعر�صها  بخ�صو�ض 
�صكنها  مقر  داخل  من  بالعنف, 
الإخت�صا�ض,  بقطاع  املتواجد 
اأ�صخا�ض   )03 ( ث�ثة  قبل  من 
ب�صرتات  متنكرين  جمهولني, 
اأعوان  يرتديها  بالتي  �صبيهة 
اأين  للمياه,  اجلزائرية  �رصكة 

ب��اب  ف��ت��ح��ت  اأن  ب��ع��د  ق��ام��وا 
عليها  بالإعتداء  لهم  منزلها 
من  حليها  �رصقة  و  بال�رصب, 
بالإ�صافة  الأ���ص��ف��ر,  امل��ع��دن 
النقالني.الأبحاث  هاتفيها  اإىل 
با�رصتها  ال��ت��ي  التحريات  و 
التحقيق  اإط��ار  يف  امل�صلحة 
احل��ال  ق�صية  ب�صاأن  املفتوح 
هوية  على  التعرف  من  مكنت 
توقيفهم  مت  ال��ذي��ن  الفاعلني 
بالتن�صيق  قيا�صي,  ظ��رف  يف 
التدخل  و  البحث  ف��رق��ة  م��ع 

لل�رصطة  الولئية  بامل�صلحة 
خطة  و�صع  بعد  الق�صائية, 
ا�صتكمال  بعد  حمكمة  اأمنية 
م��ل��ف الإج������راءات اجل��زائ��ي��ة 
فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت  للق�صية, 
لدى  اجلمهورية  وكيل  م��ام  اأ
اأحال  الذي  الأغ��واط,  حمكمة 
املثول  اإج���راءات  على  ملفها 
يف  لي�صدر  للجل�صة,  الفوري 
املوؤقت. احلب�ض  يداع  اإ اأمر  حقهم 
ق/ج

لفرقة  ال�رصطة  ق��وات  متكنت 
بامل�صلحة  املخدرات  مكافحة 
الق�صائية  لل�رصطة  الولئية 
و�صع  من  ب�صار,  ولية  باأمن 
ثرات  للموؤ مروج  لن�صاط  حد 
بي�ض  اأ �ص�ح  بحوزته  العقلية 

ال�صاد�ض. ال�صنف  من 
وق����ائ����ع ال��ق�����ص��ي��ة ت��ع��ود 
تفيد  معلومات  ل�صتغ�ل 
العقد  يف  فيه  م�صتبه  بقيام 

ال��ث��اين م��ن ال��ع��م��ر, ب��رتوي��ج 
اأو�صاط  يف  العقلية  ثرات  املوؤ
خطة  و���ص��ع  ليتم  ال�صباب, 
توقيفه,  م��ن  مكنت  حمكمة 
مبلغ  ب��ح��وزت��ه  ��ب��ط  ���صُ ي���ن  اأ
م�يني  الث�ثة  ج��اوز  م��ايل  
وكيل  مع  بالتن�صيق  و  �صنتيم, 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
اخلا�ض  املنزل  تفتي�ض  مت  ب�صار, 
�صبطت  ي��ن  اأ فيه,  بامل�صتبه 

ق��را���ض  اأ  03 ال�رصطة  ق��وات 
كيتيل,  ن��وع  م��ن  مهلو�صة 
)���ص��ي��ف(,  ب��ي�����ض  اأ ���ص���ح  و 
الفرقة  مقر  اإىل  اقتياده  ليتم 

الق�صية. ب�صاأن  معه  للتحري 
ب��ع��د ا���ص��ت��ي��ف��اء اإج�����راءات 
ومبوجب  الق�صية,  يف  التحري 
حيازة  ق�صائي   اإج��راء  ملف 
بطريقة  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
البيع  لغر�ض  ���رصع��ي��ة,  غ��ري 

من  بي�ض  اأ �ص�ح  حيازة  مع 
مربر  بدون  ال�صاد�ض  ال�صنف 
اأمام  فيه  امل�صتبه  ُقِدم  �رصعي, 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
اإحالته  وبعد  ب�صار,  حمكمة 
�صدر  الفوري,  املثول  جلل�صة 
بحب�صه  يق�صي  حكم   حقه  يف 
وغ��رام��ة  ن��اف��ذة  ���ص��ه��ر  اأ �صتة 

دج.  20.000 قدرها  مالية 
دوكي احمد 

نومنا�ض  بق�رص  �صكان  يطالب 
الولية  مقر  عن  كيلومرتا   19
جلملة  عاجل  حل  باإيجاد  اأدرار 
منها  يعانون  التي  امل�صاكل  من 
اعتربها  التي  و  طويلة,  لفرتة 
و  لزاميات  الإ ب�صف  املعنيون 

الق�رص ل�صالح  ال�رصوريات 
م�صالح  اأن  املعنيون  و���رصح 
حلها  على  عاجزة  باتت  البلدية 
الولية  وايل  يطالبون  وه��م 
العتبار,  بعني  اأخذها  ب�رصورة 
املوؤدي  الطريق  يف  املتمثلة  و 

يعد  مل  ال��ذي  نومنا�ض  لقرية 
اأ�صبحت  و  ل��صتعمال  �صاحلا 
مرتديه  على  خطرا  م�صلكه 
توفري  م��ع  تو�صعته  يجب  و 
مدخل  عند  العمومية  ن��ارة  الإ
بالطاقة  تزويدها  و  الطريق 

. ل�صم�صية ا
ال�رصف  �صبكة  اإىل  بالإ�صافة 
بامل�صب  �صبها  يتم  ان  ال�صحي 
خلف  لي�ض  و  لها,  الرئي�صي 
بات  حيث   , القرية  ب�صاتني 
�صكان  على  خطرا  �صي�صكل 

ال��غ��از  ت��وف��ري  ك��ذا  و  ال��ق��ري��ة 
املدينة(, )غاز  ال�صحي 

توفري  عن  املعنيون  اأ�صاف  و 
التي  لل�رصب  ال�صاحلة  املياه 
تزويدها  يف  تذبذبات  تعرف 
قد  الذي  الأمن  مدخل  تغري  و 
فيها  ينتظر  جهة  يف  و�صعه  مت 
و�صيلة  للق�رص  امل�����ص��اف��رون 
مع  ي��اب  الإ و  للذهاب  النقل 
ال�صباب  دار  لبيت  العتبار  رد 
وجت��ه��ي��زه��ا؛ وه���م امل��ع��ن��ي��ون 
العمومية  نارة  بالإ املن�صغلون 

اأكدوا  و  الطريق   بجنب  التي 
م�صابيحها  ت�صقط  تكاد  نها   اأ
دون تدخل اي �صخ�ض يف ذلك, 
حديث  جواري  ملعب  توفري  مع 
ل�صباب  ال�صطناعي   بالع�صب 
املعنيون  .واأ���ص��اف  املنطقة 
الق�رص  ب��ن��اء  لأ الأول��وي��ة  اأن 
الزراعية  الأرا���ص��ي  قطع  يف 
رقم  الوطني  للطريق  املجاورة 
الفرع  لإدخ��ال  طلبهم  مع   10

اخلدمة حيز  البلدي  
اغ�دي العزيز  عبد 

تن�صيبه   بعد  له  خرجة  اأول  يف 
املكتب  رئي�ض  بح�صور   و 
املكتب  نظم   بتقرت  الولئي 
اخلري  جزائر  جلمعية  البلدي 
املقارين  ببلدية  ال��وط��ن��ي��ة  
حت�صي�صيا  يوما  تقرت,  ولية 
و  امل��روري��ة  ال�ص�مة  ح��ول 
بالتن�صيق  ذل��ك  و  الت�صجري 
دائرة  اأمن  املقارين  بلدية  مع  
احل��م��اي��ة  وح���دة   , امل��ق��اري��ن 
الطاهر  ال�صباب  دار  و  املدينة  
على  مت��ت  .العملية  ع��م��راين 
ال���دوراين  امل��ح��ور  م�صتوى 
�صارع  تقاطع  بنقطة  الواقع 
و  تقرت  طريق  و  ال�صتق�ل 
املركبات  اأ�صحاب  ا�صتهدفت 
بالإ�صافة  اأ�صنافها,  مبختلف 
ال���دراج���ات  ���ص��ائ��ق��ي  اإىل 
بع�ض   تقدمي  خ�ل  من  النارية 
من  والإر���ص��ادات  الن�صائح 
كاحرتام  م��ن��ة   اآ �صياقة  اأج��ل 
�����ص����ارات امل����رور,ح����زام  اإ
م���ن, ال�����رصع��ة امل��ح��ددة و  الأ
�صائقي  ل��دى  اخل��وذة  ارت���داء 
مت  كما  ال��ن��اري��ة.  ال��دراج��ات 

منا�صري  و  مطويات  ت��وزي��ع 
واختتمت  باملو�صوع.  تتعلق 
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ع��م��ل��ي��ة غ��ر���ض 
مل��ج��م��وع��ة م��ن ال�����ص��ج��ريات 
مب�صاركة  خمتلفة   نقاط  عرب 
الفئات  خمتلف  من  املواطنني 
و  ثمنوا  ال��ذي��ن  و  العمرية 
مطالبني  العملية  ا�صتح�صنوا 
على  اأخرى  نقاط  عرب  بتعميم 
وي��ه��دف  ال��ب��ل��دي��ة.  م�صتوى 
هذا  خ�ل  من  البلدي  املكتب 
يف  امل�صاهمة  و  اإىل  الن�صاط, 
ن�����رص ث��ق��اف��ة اح���رتام م��ب��ادئ 
امل�صاركة  و  املرورية  ال�ص�مة 
من  التقليل  ال��ت��وع��ي��ة,  يف 
بالإ�صافة  الطرقات  ح��وادث 
و  الت�صجري  ثقافة  غر�ض  اىل 
املحيط  و  البيئة  على  احلفاظ 
كانت  كما  الن�ضء.  نفو�ض  يف 
باجلمعية  للتعريف  فر�صة 
مكتبها  واأع�صاء  اأهدافها  و 
للراغبني  املجال  فتح  و  البلدي 

. النخراط   يف 
ح��صة ر�صا 

الرابط بني الق�سرين والبلدية

�سكان عني بلبال و مطريون بتمقطن  
باأدرار يطالبون بالإ�سراع يف تعبيد 

الطريق

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية خمت�سة يف �سرقة املنازل بالأغواط 

توقيف مروج للموؤثرات العقلية وبحوزته �سيف بب�سار 

�سكان ق�سر نومنا�ض باأدرار يطالبون بحل  لع�سر ان�سغالت هامة

يوم حت�سي�سي حول ال�سالمة املرورية
 و الت�سجري باملقارين بتقرت 
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�سكان قـرية ان�سيغة باملغري يغلقون مقر البلدية

فـوزي .ق
---------------- 

قرية  �صكان  من  العديد  وع��رب 
�صمال  كلم   10 الواقعة  ان�صيغة 
عن  ري��غ,  ب��وادي  املغري  مدينة 
الو�صعية  من  ال�صديد  �صخطهم 
تعانون  التي  ال�صعبة  املعي�صية 
ا�صتفادة  ع��دم  ج��راء  م��ن  منها 
الدولة  اإعانة  ح�صة  من  قريتهم 
بال�صكن  اخل��ا���ص��ة  لل�صكن 
ليه.  اإ بحاجة  هم  الذين  اله�ض 
ف���راج  الإ ع��دم  م��ن  م�صتغربني 
بال�صكنات  اخلا�صة  القائمة  عن 

اإح�صاء  جلنة  مرت  اأن  بعد  اله�صة 
و  ال�ئقة  غري  اله�صة  ال�صكنات 
من  اأكر  منذ  بالنهيار  املهددة 

ال�صاعة  حلد  انه  اإل  �صنوات,   08
ي�صتفد  مل  و  اثر  اأي  لها  يظهر  مل 
حقهم  م��ن  ال��ق��ري��ة  م��واط��ن��و 

العتبار  اإع���ادة  يف  امل�����رصوع 
يعود  التي  و  القدمية,  ل�صكناتهم 
و  ال�صتعمارية  للفرتة  بع�صها 
جب�ض  من  املحلية  باملواد  املبنية 

و حجارة. و طني 
البلدية  م�صوؤويل  من  ليطالبوا 
باللتفات  باملغري  ال��دائ��رة  و 
و  لقريتهم  امل�����ص��وؤول��ي��ة  بعني 
و  ن�صمة   10.000 ال�  ل�صكانها 
�صكناتهم  جتديد  يف  م�صاعدتهم 
و  ال�صيف  ح��رارة  تقيهم  حتى 
هذا  يتحقق  فهل  ال�صتاء.  ب��رد 

؟؟ قريبا  ان�صيغة  ل�صكان  احلق 

منهم على  احتجاجا  البلدية،  مقر  املغري، على غلق  بلدية  ان�سيغة يف  و�سكان قرية  �سباب  الع�سرات من  اأم�ض،  يوم  اأقدم، 
ال�سكن. و�سعية  ت�سوية  يف  الت�سريع  �سرورة 

ال�سكن و�سعية  ت�سوية  يف  بالت�سريع  ال�سلطات  على  لل�سغط 

الجتماعية  العلوم  كلية  حتت�صن 
ال�صهيد  بجامعة  والن�صانية 
الثنني  هذا  بالوادي  خل�رص  حمه 
ال��درا���ص��ي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات   ,
اجلزائرية  ب"النخبة  املو�صوم 
 .1930 ف��ل�����ص��ط��ني  وق�����ص��ي��ة 
م�صاركة  يعرف  1956",والذي 
من  املوؤرخني  و  �صاتذة  الأ من  عدد 

اجلامعة. ذات 
���ص��ت��اذ  وح�����ص��ب امل�����وؤرخ والأ
علي  ال��ربوف��ي�����ص��ور  اجل��ام��ع��ي 
يندرج  الدرا�صي  فاليوم  غنابزية 
الكادميي  املنتدى  اأعمال  �صمن 
املعروف  التاريخية,  للدرا�صات 
ملختلف  ال���دوري���ة  ب��ن�����ص��اط��ات��ه 
والأح���داث  وامل��ل��ف��ات  الق�صايا 
اأو  الوطنية  ���ص��واء  التاريخية, 

م���ا ارت��ب��ط 
مغاربيا  بها 
ع���رب���ي���ا  و 
وع����امل����ي����ا, 
وي�������ص���ي���ف 
غ���ن���اب���زي���ة 
اليوم  م��دي��ر 
ال���درا����ص���ي 
امل�����������وؤرخ 
امل�����ع�����روف 
ه��ت��م��ام��ه  ب��اإ
من  وال��وط��ن  املنطقة  ب��ت��اري��خ 
ثر  اأ التي  لفات  املوؤ جملة  خ���ل 
احل�صور  اأو  الوطنية,  املكتبة  بها 
العلمية  امل�صاركات  خمتلف  يف 
ولعل  وع��رب��ي��ا,  ووطنيا  حمليا 
الرابعة  الفكرية  الندوة  اآخرها 
�صعد  القا�صم  بو  اأ املوؤرخني  ل�صيخ 
فل�صطني  ق�صية  ولكون  نه  اأ الله, 
تاريخنا  يف  الق�صايا  ب��رز  اأ من 
وانه  عموما,  العامل  يف  املعا�رص 
بلد  لكل  املتحدث  ذات  ي��ق��ول 
منذ  بفل�صطني  ع�قته  ع��رب��ي 
ي��ن  ب��داي��ة ال��ق��رن ال��ع�����رصي��ن, اأ
من  واملواقف  الع�قات  ظهرت 
اأكر  وجت�صدت  اجلزائريني,  قبل 
الكتاب  من  الفاعلة,  النخب  لدى 

وال�صيا�صيني,  وال�����ص��ح��ف��ي��ني, 
وال��ع��ل��م��اء وخم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات 
تربز  اأن  ا�صتطاعت  والتي  ثرة,  املوؤ
التاريخ  يف  ال�صيا�صي  دوره���ا 
الذي  ال�صاأن  لفل�صطني,  املعا�رص 
اإىل  غنابزية  ينوه  كمنتدى  دعانا 

لك�صف  ا
الع�قات  ت��اري��خ  يف  وال��ب��ح��ث 
اجل���زائ���ري���ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف 
املا�صي,  القرن  من  الث�ثينات 
امل�رصفة  املواقف  عند  والوقوف 
فل�صطني  ق�صية  نحو  للجزائريني 
عن  ف�ص�  الأوىل,  اأزمتها  يف 
من  ك��ت��ب  م���ا  ع��ل��ى  الط������ع 
مقالت  من  ا�صدر  وما  بيانات, 
فل�صطني,  يف  �صعر  من  قيل  وما 
ال��ري��ادي  ال���دور  تتبع  ق�����ص��د  
نحو  اجلزائرية  الوطنية  للنخب 

. فل�صطني
الدرا�صي  اليوم  حماور  اأهم  وعن 
العلمية  اللجنة  رئي�ض  ي��ق��ول 
ال�صعيد  حم��م��د  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
جمملها  يف  ترتكز  نها  عقيب,اأ
بني  التاريخية  والروابط  اجلذور 
حتديد  ثم   ومن  وفل�صطني,  اجلزائر 
اجلزائرية  الوطنية  النخبة  مفهوم 
ف�ص�  ال�صيا�صية,  واإ�صهاماتها 

عن  اجلامعي  ���ص��ت��اذ  الأ ي�صيف 
اجلزائرية  النخبة  مواقف  حمور 
م��ن ال���وج���ود ال�����ص��ه��ي��وين يف 
مرورا   ,  1930-1945 فل�صطني 
لق�صية  ال��داع��م��ة  ب��امل��واق��ف 
ال��دول��ة  اإع����ن  ب��ع��د  فل�صطني 
ختاما   ,1948 ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة 
من  اجلزائرية  النخبة  فعل  بردود 
النكبة   خ�ل  ال�صهيوين  العدوان 
الث�ثي1956. والعدوان   ,1948

الكادميي  املنتدى  ي�صم  �صارة  ل�إ
من  عدد  التاريخية,  للدرا�صات 
له  اجلامعني,  �صاتذة  والأ املوؤرخني 
والور�صات  الأعمال  من  العديد 
ف�ص�  الدرا�صية  يام  والأ البحثية 
الكربى  والندوات  امللتقيات  عن 
ما  وهو  والأق�صام,  الكليات  داخل 
والباحث,  الطالب  من  قريبا  جعله 
التعاون  مبداأ  خ�ل  من  يهتم  كما 
امل�صرتك  واله��ت��م��ام  ال��ف��ك��ري 
تعلق  وم��ا  التاريخية  بالذاكرة 
على  بالأعمال  الوطنية  بالهوية 
املنظمات  و  املتاحف  م�صتوى 
العام  الراأي  تنوير  ق�صد  الثورية 

التاريخية. الذاكرة  و�صيانة 
الله عبد  بن  عماره 

ق������ام, ي���وم 
�صكان  اأم�ض, 
امل���ن���ط���ق���ة 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
ب���ب���ل���دي���ة 
ال���دب���ي���ل���ة 
ال����واق����ع����ة 
اجل���ه���ة  يف 
ال�������رصق���ي���ة 
عا�صمة  من 
ولي�������������ة 

الوطني  الطريق  بغلق  ال��وادي, 
املطالب  جملة  رافعني   16 رقم 
لها,  البلدية  ت�صتجب  مل  التي 

ت�رصيحهم. ح�صب 
ح�صب  املطالب,  ه��ذه  تتمثل  و 
ب�صبكة  احلي  "ربط  يف  ال�صكان, 
اأحياء  باقي  غ��رار  على  ال��غ��از 
احلي  حيهم  يعترب  حيث  البلدية, 
من  ا�صتثناءه  مت  ال��ذي  الوحيد 
"توفري  اإىل  بالإ�صافة  الربط", 
منتظم  ب�صكل  املدر�صي  النقل 
الدرا�صية",  الأوق��ات  كل  يف  و 

يعقل  "ل  حديثهم  يف  م�صريين 
التح�صريي  يف  تلميذ  يبقى  ان 
�صباحا  الثامنة  من  باملدر�صة 
كما  م�صاء".  اخل��ام�����ص��ة  اإىل 
"ا�صتكمال  ب�����رصورة  ط��ال��ب��و 
يف  باحلي  املحيطة  الطرق  تعبيد 
"ربط  عن  ناهيك  الآجال"  اأقرب 
كذا  و  الهاتف"  ب�صبكة  احل��ي 
م�صلى  لبناء  ار�ض  "تخ�صي�ض 
تنموية  م��ط��ال��ب  و  للحي".. 

اأخرى.
ي�صني حممد 

ت��ت��وا���ص��ل م��ع��ان��اة ع�����رصات 
من  بالقرب  القاطن  العائ�ت 
باهي"  "ميه  العمومية  املفرغة 
ال��وادي  بلديتّي  ب��ني  ال��واق��ع��ة 
اجل��ه��ة  يف  ال��ع��ل��ن��دة  ووادي 
العائ�ت  تعي�ض  حيث  الغربية, 
املفرغة  هذه  من  بالقرب  القاطنة 
تهديدات  و�صط  حقيقية  معاناة 
ال�صحية  الناحية  م��ن  ك��ب��رية 
ب��ال��ن��ظ��ر لن��ت�����ص��ار ال���روائ���ح 
عن  الناجم  الدخان  و  الكريهة 

التقليدية. بالطرق  احلرق 
ال�صكان  عند  املعاناة  تتوقف  ول 
ت�صكل  اإىل  تتعداها  بل  فح�صب, 
الو�صعية  ه��ذه  ب�صبب  �صحب 
اأي�صا  خ��ط��ًرا  ي�صكل  م��ا  وه��و 
ال�صياحي  باملركب  املقيمني  على 
ف�����ص��ً� عن  ال��ذه��ب��ي,  ال��غ��زال 

الأو�صاخ  و  الف�ص�ت  ت�رصب 
وال��ط��ري��ق  امل��ن��ازل  ج���وار  اإىل 
ل  املفرغة  اأن  بحكم  الرئي�صي 
�صياج  اأو  ج���دار  على  حت��ت��وي 
الو�صعية  هذه  وت�صببت  عازل, 
من  ك��ب��رية  اأع���داد  انت�صار  يف 
باتت  التي  ال�صالة  احليوانات 
عن  ناهيك  ال�صكان,  حياة  تهدد 
للن�صاط  ال�صلبية  ث��ريات  ال��ت��اأ
ياأملون  الذين  لل�صكان  الزراعي 
الو�صعية  لهذه  حل  اإيجاد  يف 
مكان  اإىل  املفرغة  نقل  خ�ل  من 
متاما عن  احلديث  و هذا دون  اأخر. 
ما  هو  و  املغرفة  نقل  اأو  غلق 
القاطنني  ال�صكان  معاناة  يعني 
م�صتمرة  �صتبقى  املنطقة  هذه  يف 

اأخر. اإ�صعار  اإىل 
ي�صني  حممد 

م�صادر  اأك��دت 
م���ط���ل���ع���ة ل��� 
اأن  "التحرير" 
ع��دي��د ال��ن��وادي 
ال���ري���ا����ص���ي���ة 
واجل���م���ع���ي���ات 
ب�����ب�����ع�����������ض 
ال����ب����ل����دي����ات 
ب�����ال�����ولي�����ة, 
حاف�ت  ت�صتغل 
الت�ميذ,  نقل 
يف  بها  للتنقل 

املقاب�ت  لإجراء  املناطق  خمتلف 
الرتفيهية. ون�صاطاتهم  الكروية 
فيه  �صّدد  وقت  يف  هذا  وياأتي 
خ���ل  ال��ل��ه��ج��ة  ال����وادي  وايل 

على  احل��اف���ت,  ه��ذه  ت��وزي��ع 
ع��دم  اإىل  ال��ب��ل��دي��ات  ���ص��اء  روؤ
الت�ميذ.  نقل  خارج  ا�صتغ�لها 
عبد  ال���وادي  وايل  يعلم  فهل 
اخلروقات  بهذه  �صعيد  بن  القادر 

؟؟

م�صالح  م�������ض,  اأ ي���وم  اأح���ي���ت, 
ال��وادي,  لولية  املدنية  احلماية 
مقر  احت�صن  حيث  العاملي,  يومها 
حتت  الحتفالية  الرئي�صية  الوحدة 

بيت".  لكل  "م�صعف  �صعار 
برنامج  قامة  اإ باملنا�صبة,  مت  وقد 
تر�صيخ  اأج��ل  من  ومتنوع  ث��ري 
وكذا  املجتمع  يف  وقائية  ثقافة 
دور  ب��راز  لإ العام  ال��راأي  تنوير 

والتح�صي�ض  ال��وق��اي��ة 
تعلم  ثقافة  تر�صيخ  يف 
والتي  الأولية  الإ�صعافات 
يف  الأوىل  احللقة  تعترب 
الوقائية  الثقافة  تكري�ض 
وال��دع��وة  امل��ج��ت��م��ع,  يف 
جم��ال  يف  ال��ت��ك��وي��ن  اإىل 
���ص��ع��اف��ات الأول���ي���ة  الإ
الوقائية  ب��ال��ت��داب��ري  والل��ت��زام 
وقوع  ثناء  اأ املتبعة  والإج��راءات 
الهام  والدور  كوارث  اأو  حوادث 
املجتمع  يف  امل�صعف  يلعبه  الذي 
املدنية,  احلماية  م�صالح  رفقة 
الولئي  املدير  به  ف��اد  اأ ح�صبما 

املدنية. للحماية 
اأن  بااأدجي,  اأحمد  الرائد  واأو�صح 

�صهر  منت�صف  منذ  تقوم  م�صاحله 
ف��ي��ف��ري ال��ف��ارط, مب��ح��ا���رصات, 
ثقافية  ون�صاطات  مفتوحة  بواب  اأ
و�صائل  مب�صاركة  وري��ا���ص��ي��ة, 
وكذا  الب�رصي  ال�صمعي  الإع�م 
للحث  الوطنية  واجلرائد  ال�صحف 
جمال  يف  التكوين  اأهمية  على 
خ�ل  م��ن  الأول��ي��ة  الإ�صعافات 
برنامج  اإطار  يف  املواطنني  تكوين 
دور  براز  اإ و  عائلة  لكل  م�صعف 
تر�صيخ  يف  والتح�صي�ض  الوقاية 
الأولية  الإ�صعافات  تعلم  ثقافة 

املجتمع. �رصائح  جلميع 
اأن  امل�����ص��وؤول,  نف�ض  واأ���ص��اف 
ال��ت��ظ��اه��رات اخل��ا���ص��ة ب��ال��ي��وم 
بالوادي  املدنية  للحماية  العاملي 

الأول  الأ�صبوع  خ�ل  تتوا�صل 
الوحدات  بجميع  مار�ض  �صهر  من 

املدنية. للحماية  العملية 
املنا�صبة,  هام�ض  على  مت  كما 
ال��ق��دم  ك���رة  يف  دورة  ق���ام���ة  اإ
احلقيبة  �صباق  ال��وح��دات,  ب��ني 
الثقافة  يف  م�صابقة  الظهرية, 
ال�صطرجن,  يف  مناف�صة  العامة, 
قامة  اإ عن  ناهيك  احلديدية,  الكرة 
بالتدخل  بعتاد  خا�ض  معر�ض 
ملختلف  حت�صي�ض  وج���داري���ات 
تطبيقية  م��ن��اورة  و  امل�����ص��ال��ح 
وتقليد  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ب��ال��وح��دة 
الفائزين  تكرمي  جانب  اإىل  الرتب, 

امل�صابقات. خمتلف  يف 
ق ف�وزي. 

�سمن فعاليات املنتدى الكادميي للدرا�سات التاريخية

يوم درا�سي باجلامعة ي�ستذكر موقف النخبة اجلزائرية من ق�سية فل�سطني

ب�سبب عدم ا�ستجابة امل�سوؤولني ملطالبهم

�سكان بلدية الدبيلة يحتجـون 
ويقطعـون الطـريق الوطني رقم 16

تقع مبدخل مدينة الوادي ومقابلة ملركب الغزال الذهبي

مفرغة عمومية ُتهّدد حياة ال�سكان

مواطنون يت�ساءلون:

هـل يعلم الوايل اأن حافالت النقل املدر�سي 
ت�ستغلها النوادي الريا�سية واجلمعيات ؟؟

حتت �سعار "م�سعف لكل بيت"

احلماية املدنية حتّيي يومها العاملي بفقرات متنوعة
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بالّت�سيي�ض( ل  و  بالتحزب  ل  نوؤمن  ل  بادي�ض  بن  اأبناء  نحن  فيها:  مكتوب  لفتات  ••  )حملوا 

ني �سِ �سكان بلدية ِابن بادي�ض بق�سنطينة و �سحوة املَُهمَّ

علجية عي�ض
----------------

الكرامة  انتفا�صة  طبعا  ...هي 
ال�صعبي  احلراك  لعل  و  احلياة,  و 
و  ال�صجاعة   ال�صباب  يف  زرع 
عندما   , بقوة  للتحرك  اجل��راأة  
�صا�صي  اجلديد  الوايل  حا�رصوا 
اأحمد عبد احلفيظ يف اأول زياره 
املن�صية,  البلدية  ه��ذه  اإىل  له 
يف   , �ِصني"  املَُهمَّ "�صحوة  اإنها 
من  التخل�ض  منهم  حم��اول��ة 
مواجهة  و  اأوليغار�صية  اأي��دي 
راأ�صهم  على  و  البلدية  منتخبي 
ال��ذي  ق��ط��اف  ال�صعيد  امل���ري 
و  الثانية,  للمرة  عهدته  جددت 
جدا  دراية  على  يكون  بهذا  هو 
مطالبهم  و  ال�صكان  مب�صاكل 
اإنها م�رصوعة,  لكن  نقول  التي 
مبمثلي  ن�صميهم  الذين  ه��وؤلء 
�صفتهم  ا�صتغلوا  ال�صعب 
�صكان  ل��ي��ج��ربوا  كمنتخبني 
باأمرهم  ياأمتروا  اأن  على  املنطقة 
يعار�صهم  اأو  يخالفهم  من  و 
فقد  ال��ل��دود,  ع��دوه��م  ي�صبح 
جمرد  بادي�ض  ابن  بلدية  ظلت 
مل  و  متخلفون  اأهلها  و  دوار 
الأمام   نحو  واحدة  خطوة  تتقدم 
التطور  الأهلها  يواكب   مل   و 
ماعدا  املجالت  كل  يف  ال�رصيع 
ليكون  اأن�����ص��ئ  ث��ق��ايف  م��رك��ز 
حمل  و  ال�صباب  ت�رصف  حتت 
يعترب  هو  و  نبي  بن  مالك  ا�صم  
فالبلدية    , ن��ادرة  فنية  حتفة 
الف�حي  بني  مي��زج  طابع  ذات 
على  تتوفر  كونها  ال�صناعي  و 
منطقة  هي  و  �صناعية  منطقة 
اأفقر  من  تعد  انها  غري  الطرف, 
املرتبة  حتت  و  الولية,  بلديات 
لغياب   , التنمية  يف  الأخ��رية 
قد  و   , احل��ي��اة  ����رصوط  ادن���ى 

. �صورتها  الأو�صاخ  �صوهت 
اإجناز  ال�صكان  مطلب  يعد  مل   
الع�مة   روح  يخلد  اأثري  معلم 

بادي�ض  ابن  احلميد  عبد  ال�صيخ  
بقدر  ال�صابق,  يف  كانوا  كما 
يف  بحقهم  اليوم  يطالبون  ما  
اإخراجهم  و  ال�صغل  و  ال�صكن 
ابن  بلدية  تختلف  و  العزلة,  من 
الأخرى,  البلديات  عن  بادي�ض 
نقول  الأمور  ن�صخم  ل  حتى  و 
هذا,   يومنا  اإىل  و  ال�صكان  اإن 
الأمور  ال�صتق�ل,  يعي�صوا  مل 
الع��ت��داء  ح��د  اإىل  و���ص��ل��ت 
و  اتهامهم  و  املواطنني  على 
�صدهم  ق�صائية  دع��اوى  رفع 
تذكر,  جرمية  ارتكابهم  دون 
قد  املحلية  ال�صلطات  كانت 
معتربة  مالية  اأغلفة  خ�ص�صت 
الق�صاء  و  ال�رصوب  املاء  لتوفري 
م�صتوى  على  الت�رصبات   على 
من  ت��ع��اين  ال��ت��ي  التجمعات 
لل�رصب,  ال�صاحلة  املياه  نق�ض 
قرية  و  احلنبلي  ق��ري��ة  وه��ي 
عملية  قُ�يَِّمْت  و  يعقوب,  بني 
املاء  لإي�صال  ال��ري  جتهيزات 
�صنتيم  مليار   20 تفوق  بقيمة 
وه���و غ����ف م���ايل م���زدوج 
وال��ق��ط��اع��ي,   PCD ال�: ب��ني 
ت�صخي�ض  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
التي  ال�صحي  ال�رصف  قنوات 
نهائيا  بالق�صاء  ت�صمح  �صوف 
الت�رصبات  اأ�صكال  كل  على 
لهذا  ر�صد   , والن�����ص��دادات 
يفوق  م��ايل   غ���ف   امل�رصوع 
اأ�صندت  �صنتيم,  مليون   380
درا���ص��ات  ملكتب  ال��درا���ص��ة 
حتقيق  دون  لكن  باتنة,  م��ن 
ال�صكان  جعل  م��ا  نتيجة  اي 
هذه  م�صري  ع��ن  يت�صاءلون 

الأموال.
هذه  يف  املرتاكمة  فامل�صاكل   
ميكن  ف��ي��م��ا  ت��ع��رف  ال��ب��ل��دي��ة 
التي  ال��ري��ف  ب��اأزم��ة  ت�صميته 
م�����ص��اواة  ل  نتيجة   ن�����ص��ات 
خا�صة  املواطنني,  بني  عميقة 
مهنتهم  منهم  كبريا  جزءا  اأن  و 

الظروف  دفعتهم  حيث  الف�حة, 
ال�صكن  يف  بحقهم  املطالبة  اإىل 
الأمور  تفاقمت  ملا  و  الريفي, 
فعل  ك��رد  بانتفا�صات  قاموا 
هذه  يف  املعمم  الف�صاد  على 
ظ��واه��ر  طبعا  ه��ي  ال��ب��ل��دي��ة, 
اإىل  ترتبط بظروف حملية تعود 
العدالة  غياب  و  ت�صيري  �صوء 
اأدى  مما  امل�صاريع,   توزيع  يف 
اأبناء  و�صط  البطالة  تفاقم  اإىل 
املعي�صة  �رصوط  تدين  و  الريف 
تعي�ض  اجلزائر  و  يعقل  ف�    ,
�صكانها  جند  اأن  الثالثة  الألفية 
اأب�����ص��ط  ع��ل��ى  ي��ت��وف��رون  ل 
كاملاء  اليومية  احلياة  ���رصوط 
الكهرباء  و  الغاز  و  ال�رصوب 
و  التدري�ض  هياكل  غياب  و 
�صاهمت  حيث  املدر�صي,  النقل 
يف  لل�صكان   ال�صيئة  الظروف 
�صعورهم   و  �صخطهم  اإث���ارة 
من  اأمامهم  يعد  فلم  بالقهر, 
ب��دي��ل ���ص��وى الح��ت��ج��اج  و 
ب�صيا�صة  التنديد  لفتات  حمل 
خا�صة يف  الإق�صاء  و  التهمي�ض 
ح�صب  الريفي,  ال�صكن  جمال 
 29 ف��اإن  ال�صكان  ت�رصيحات 
ال�صكن  على  ا�صتفادت  عائلة 
العقارية  للوكالة  تابعة  الريفي 
لهم  بع�صهم  ب��وال�����ص��وف, 
على  حت�صلوا  اآخ��رون  و  عقود 
  2014 منذ  اأنه  اإل  ا�صتفادات, 
اليوم,  اإىل  و�صعيتهم  ت�صوَّ  مل 

ال�صكنات  ع��ن  احل��دي��ث  دون 
بحي  املتواجدة  منها  و  اله�صة 
تخ�صع  مل  ال��ت��ي  ج��ع��ف��ارو, 
اإن�صائها. منذ  التهيئة  لعمليات 

ال�صحة  ب��خ�����ص��و���ض  اأم����ا   
طالب  النظافة  و  العمومية 
الوايل  من  بادي�ض  ابن  �صكان 
التقني  ال���ردم  م��رك��ز  اإزال����ة 
اأ�صيب  بعدما  نهائية,  ب�صفة 
باأمرا�ض  اأبناءهم  و  ال�صكان 
م��ع��دي��ة خ���ط���رية, ب�����ص��ب��ب 
املنبعثة  ال��ك��ري��ه��ة  ال��روائ��ج 
من  ج��دا  القمامةالقريبة  من 
كان  و  ال�صكانية,  التجمعات 
اأن  و  �صبق  فيما  ال�����ص��ك��ان 
الولئية,  ال�صلطات  اأخ��ط��روا 
عمومية   مفرغة  اإجن���از   ب��اأن 
ب���ال���ق���رب م���ن ال��ت��ج��م��ع��ات 
حياتهم,  يهدد  و  خطر  ال�صكانية 
�صدت  امل�صوؤولة  اجلهات  لكن 
 , عينيها  اأغم�صت  و  اآذان��ه��ا 
لهذه  حلول  عن  تبحث  اأن  دون 
مركز  اأن  معلوم  و  امل�صكلة,  
ببلدية  بوغرب"  التقني"  الردم 
م�صاحة  على  يرتبع  بادي�ض,  ابن 
اأ�صبح  و  هكتارا,   80 تقارب 
املطلوب,  بالغر�ض  يفي  ل 
بلدية  نفايات  ي�صتقبل  كونه 
ال�صت  جانب  اإىل  ق�صنطينة 
اخلروب,  مثل  الأخرى  بلديات 
رحمون,  اأولد  ا�صمارة,  عني 
ي�صع  بادي�ض,  ابن  و  عبيد  عني 
يف  طن  األ��ف    251 من  لأك��ر 
خمطط  غياب  ظل  يف  ال�صنة, 
وط��ن��ي ل��ت�����ص��ي��ري ال��ن��ف��اي��ات 
جعل  م��ا  الت�صيري,  وحم��ط��ات 
كبري  عجز  من  تعاين  الولية 
وايل  ال��ن��ف��اي��ات,  ت�صيري  يف 
عبد  اأحمد  �صا�صي  ق�صنطينة 
اإزالة  اأن  لل�صكان  اأكد  احلفيظ 
ال�صهل,  بالأمر  لي�ض  القمامة 
النظر  اإع��ادة  اإىل  يحتاج  هو  و 
ال��ردم  مراكز  اإن�صاء  ملف  يف 
اختيار  مت  ك��ي��ف  و  ال��ت��ق��ن��ي, 
حلول  ع��ن  البحث  و  امل��واق��ع 
طموح  م�����ص��ت��وى  يف  ت��ك��ون 

ل�صكان. ا

ـُف املدينة، و اأ�سدروا تعليمات  كل من تعاقب على ولية ق�سنطينة من الولة اأعطوا  الأولوية للبناء الريفي للتقليل من تَرّي
بالن�سبة  ، خا�سة  املدن  اإىل  الريفية  الهجرة  ن�سبة  يقل�ض  اأن  �سانه  الذي من  امللف  بهذا  البلديات لالهتمام  لروؤ�ساء  �سارمة 
لبلدية ابن بادي�ض، التي �سهدت يف اخلم�ض �سنوات الأخرية ارتفاعا يف عدد ال�سكان، حيث يبلغ عددهم  اليوم 30 األف ن�سمة، 
اأي بزيادة تقدر بـ: 10 اآلف ن�سمة و هذا ي�ستدعي و�سع �سيا�سة اإ�سكان خا�سة يف املناطق  النائية )الريفية(، لكن ل �سيء 
من هذا القبيل حتقق، ما اأجرب ال�سكان على النتفا�سة  فيما �سميَّ بـ: "�سحوة املهم�سني" عندما حا�سر ال�سكان الوايل اجلديد 

حاملني لفتات التنديد و التهديد بت�سعيد الإحتجاجات اإن مل تتحقق مطالبهم.

بالقهر �سعورهم  و  �سخطهم  اإثارة  يف  �ساهمت  ال�سيئة  ظروفهم 

لفرقة  ال�رصطة  قوات  متكنت   
باأمن   BRI والتدخل  البحث 
الأ�صبوع  بحر  امل��دي��ة  ولي��ة 
ب�صبكة  الإطاحة  من  املا�صي, 
ترويج  حترتف  خطرية  اإجرامية 
العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
ق�رص  مبدينة  ال�صباب  و�صط 

البخاري.
قامت  التي  النوعية  العملية 
ج��اءت  ال�����رصط��ة,  ق���وات  بها 
معلومات  ا�صتغ�ل  على  بناًء 
ع��ن��ا���رص  ع��ل��م  اىل  و���ص��ل��ت 
عن  التدخل  و  البحث  فرقة 
وج���ود جم��م��وع��ة اأ���ص��خ��ا���ض 
ث��رات  ي��ق��وم��ون ب��رتوي��ج امل��وؤ
مدينة  اأح��ي��اء  و�صط  العقلية 
جنوب  الواقعة  البخاري  ق�رص 
مبا�رصة  ليتم  الولية,  عا�صمة 
التحري  و  البحث  عمليات 
ال�صبكة  لأف���راد  ال��رت���ص��د  و 
و�صائل  با�صتعمال  الإجرامية 

والتي  م��ت��ط��ورة,  ج��د  تقنية 
 09 ب  الإطاحة  على  اأ�صفرت 
ق�صائيا  م�صبوقني  اأ�صخا�ض 
و   25 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح   ,
ق�صائيا  م�صبوقني  �صنة,   35
البخاري. ق�رص  مبدينة  يقطنون 

 2000 يقارب  ما  حجز  مت  كما 
ق��ر���ض م��ه��ل��و���ض واأ���ص��ل��ح��ة 
�صيوف  يف  متمثلة  بي�صاء 
احل��ج��م,  ك��ب��رية  ���ص��ك��اك��ني  و 
من  مايل  مبلغ  اىل  بالإ�صافة 

ال�صموم. يف  الجتار  عائدات 
ق�صائية  ملفات  اإجن���از  ليتم 
تقدميهم  و  ال�صبكة  اأفراد  �صد 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اأمام 
البخاري  ق�رص  حمكمة  ل��دى 
ترويج  و  ح��ي��ازة  ق�صية  ع��ن 
العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
اأ�صلحة  ح��ي��ازة  م��ع  نقلها,  و 

حمظورة. بي�صاء 
م حممد

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية خطرية 
و حجز 2000 قر�ض مهلو�ض

 و اأ�سلحة بي�ساء  باملدية 

مت����ك����ن ب��ح��ر 
الأ������ص�����ب�����وع 
املن�رصم  عنا�رص 
مكافحة  ف��رق��ة 
باأمن  املخدرات 
ولي������ة م��ي��ل��ة  
م����ن ت��وق��ي��ف 
وحجز  �صخ�صني 

)كيف  املخدرات  من  �صفيحتني 
كمية  اإىل  بالإ�صافة  معالج(, 
و�ص�ح  العقلية  املوؤثرات  من 
اأف��اد  ح�صبما  حمظور,  اأبي�ض 
خلية  ع��ن  ���ص��ادر  ب��ي��ان  ب��ه 
العامة  والع�قات  الت�صال 
ال��ولي��ة.  اأم���ن  م�صالح  ل��دى 
حيثيات  اأن  ذاته  البيان  واأو�صح 
عنا�رص  تلقي  اإىل  تعود  الق�صية 
باأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة 
حول  معلومات  ميلة   ولي��ة 
يروج  ل�صخ�ض  م�صبوه  ن�صاط 
ال��روا���ص��د,  ببلدية  امل��خ��درات 
والتحريات  الأبحاث  بتكثيف 
فيه  امل�صتبه  ه��وي��ة  حت��دي��د  مت 
على  �صنة,   40 العمر  من  البالغ 
وتوقيف  التنقل  مت  ذل��ك  اإث��ر 
امل�صمى  باملكان  فيه  امل�صتبه 
الروا�صد  ببلدية  العني  راأ���ض 
بحوزته  عر  وبتفتي�صه   , مبيلة 
املخدرات  من  ن�صف رطل  على 

ب�:  وزنها   قدر  معالج(  )كيف 
اأبي�ض  و�ص�ح  غراما   225.9
اقتياده  ليتم  حمظور)�صكني( 
ملبا�رصة  الولية  اأم��ن  مقر  اإىل 
مع  التحقيق  التحقيق.اأثناء 
من  املحققون  متكن  فيه  امل�صتبه 
الرئي�صي  املمون  هوية  حتديد 
جيجل,  ولية  من  ينحدر  الذي 
املخت�صة  النيابة  مع  بالتن�صيق 
وتوقيفه  الخت�صا�ض  متديد  مت 
جيجل,  ولية  تا�صو�صت  ببلدية 
بداخله  عر  م�صكنه,  بتفتي�ض 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة م��ن امل��خ��درات 
)ك��ي��ف م��ع��ال��ج( وم���وؤث���رات 
بعد  اأنه  البيان  واأ�صاف  عقلية. 
القانونية  الإجراءات  ا�صتكمال 
اأول  فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت 
لدى  املخت�صة  النيابة  اأمام  م�ض, 
اأم��رت  التي  فرجيوة  حمكمة 

احلب�ض.  رهن  بو�صعهما 
مهناوي بوجمعة 

توقيف �سخ�سني وحجز �سفيحتني 
من املخدرات وموؤثرات عقلية 

بالروا�سد مبيلة 

ال�����رصط��ة  ف���رق���ة  مت��ك��ن��ت   
�صدوق  دائرة  لأمن  الق�صائية 
بجاية  ولي��ة  لأم��ن  التابعة 
من  الأخ��ريي��ن  اليومني  خ���ل 
ق�صائيا,  م�صبوق  ت��وق��ي��ف 
وبيع  حيازة  ق�صية  يف  تورط 
مبدينة  هندي(  )قنب  املخدرات 

العملية  تفا�صيل  ���ص��دوق, 
عنا�رص  ق��ي��ام  ب��ع��د  ج����اءت 
الليل  منت�صف  بعد  الفرقة 
روتينية  م��راق��ب��ة  ب��دوري��ات 
ب��اأح��ي��اء و���ص��وارع امل��دي��ن��ةاأ 
�صخ�ض  انتباههم   لفت  اأي��ن 
باملتاجرة  م��ع��روف  م�صبوه 

توقيفه  وبعد  امل��خ��درات,  يف 
قطعتني  على  بحوزته  �صبط 
ب�  وزنها  يقدر  املخدرات  من 
مبلغ  اإىل  بالإ�صافة  غ,   2.32
يعد  دج,   16575 ق��دره  مايل 
املخدرات,  ترويج  عائدات  من 
ورقة  على  بحوزته  كما �صبط 

لأ�صخا�ض  اأ�صماء  عليها  مدون 
ويتعلق  مالية,  وقيم  )زبائن( 
 38 ع��م��ره   ب�صخ�ض  الأم���ر 
يف  ق�صائيا  م�صبوق  �صنة, 
املقيم  لق�صّية  مماثلة,  ق�صايا 

ب�صدوق.
كرمي . ت 

توقيف م�سبوق ق�سائيا تورط يف ق�سية حيازة وبيع املخدرات مبدينة 
�سدوق ببجاية 
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اختيار �ساطئ بحرية   ببلدية �سوق الثالثاء بتلم�سان 
 كموقع لر�سو القوارب ال�سغرية

ع بوتليتا�ض
------------------ 

وج���اء ه��ذا الخ��ت��ي��ار م��ن بني 
�صواطئ  ثمانية  �صمت  قائمة 
ومعروف  ) بيدر  بالولية   اأخرى 
وبخاتة  وب��ح��رية  امل��ال��ح  وبئر 
ووردانية ( ,   وعنابرة  وبوخناي�ض 
ولئ��ي��ة  جل��ن��ة  تن�صيب   ب��ع��د 
درا�صة  مهمة  اإليها  اأ�صندت 
لر�صو  مواقع  اإن�صاء  طلبات 
ليلى  به  �رصحت  الزوارق,   كما 
يف   هذه  الف�صل  مت  قد  قارة .  و 
للموا�صفات  الطلبات,   وفًقا 
يف   املر�صوم  امل��ح��ددة  التقنية 
و  باإن�صاء  التنفيذي   املتعلق 
م��واق��ع  ا���ص��ت��خ��دام  و  ت�صيري 
التقليدي .  لل�صيد  ال��ر���ص��و 
املحلية  ال�صلطات   وق��ام��ت 
الأهمية  حت�صي�صي   ب�صاأن  بعمل 
القت�صادية  و  الجتماعية 

الزوارق  لر�صو  موقع  لإن�صاء 
ال�زمة  املعدات  بكافة  جمهز 
�صاطئ      بحرية   لتطوير  على 
ال��ت��ق��ل��ي��دي   يف   ه��ذه  ال�����ص��ي��د 
امل��ح��روم��ة,   ا�صتنادا  املنطقة 
ل��ذات امل�����ص��وؤول��ة,   لف��ت��ة اىل 
ذل��ك   ميكن  ع��ل��ى  ع����وة  ن���ه  اأ
كدعم  امل��وق��ع  ه��ذا  ا�صتخدام 
تربية  ل��وج�����ص��ت��ي   مل�����ص��اري��ع 

يف   ه��ذه  امل�����ص��ط��رة  امل��ائ��ي��ات 
حوايل 180     ين�صط  املنطقة .  و 
منت   يف   ب��ح��رية   على   ���ص��ي��ادا 
�صنوي   اإنتاج  مقابل     60 قارًبا 
اأ�صارت   يبلغ   120   طنا,   كما 
املوقع  اإن  املتحدثة,   قائلة  اإليه 
�صي�صمح  ب�صكل  تهيئته  �صيتم 
عن  بطول   يقل  قوارب  بر�صو 
هذا  اإن�صاء  ومع  اأمتار .   ثمانية 

من  املهنيون  املوقع,   �صيتمكن 
بدلً   من  به  قواربهم  ا�صتغ�ل 
الغزوات  ميناء  اإىل  النتقال 
وميناء  ال��ذي   يبعد   14   كلم 
م��ه��ي��دي   البعيد  ب��ن  م��ر���ص��ى 
نف�ض  ب   18ك��ل��م,   ي�����ص��ي��ف 
الجناز  هذا  امل�صدر .  و�صي�صمح 
على  الكتظاظ  من  بالتقليل 
و  املذكورين  امليناءين  م�صتوى 
لقطاع  جديدة  ديناميكية  مينح 
ال�����ص��ي��د ال��ب��ح��ري   وامل����وارد 
تطوير  خ���ل  م��ن  ال�صيدية, 
ال�صيد  و  ال�����ص��غ��رية  امل��ه��ن 
التقليدي,   مع الرفع من الإنتاج . 
من  كبرية  م�صاحات  باأن   يذكر 
ل   تلم�صان  �صواحل  اأع��م��اق 
اإل من طرف  اإليها  الولوج   ميكن 
اأن  التقليديني,   حيث  ال�صيادين 
ت�صمح  ل  الوعرة  املناطق  هذه 

ال�صناعي .   بال�صيد 

وقع الختيار على �ساطئ   بحرية  ) بلدية �سوق الثالثاء بدائرة باب الع�سة (  ليكون   كموقع لر�سو القوارب ال�سغرية 
بعد عمل ا�ستك�ساف قام به مكتب للدرا�سات و ال�سلطات املحلية،   ح�سب ما علم من م�سوؤولة مبديرية ال�سيد البحري  

تلم�سان.  لولية  ال�سيدية  املوارد   و 

املحلية وال�سلطات  للدرا�سات  مكتب  به  قام  ا�ستك�ساف  عمل  بعد  فيما مت حجز اأكرث من 400 قر�ض مهلو�ض 

ع��اجل��ت م�����ص��ال��ح ال�����رصط��ة 
�صعيدة  ولية  لأمن  الق�صائية 
 96 املن�رصم  جانفي  �صهر  خ�ل 
مكنت  خمتلفة  اإجرامية  ق�صية 
,من  �صخ�صا   127 توقيف  من 
ن�صاء   06 و  ق�رص   04 بينهم 
 52 مقدمتها  يف  ياأتي  ,حيث 
املا�صة  اجلرائم  جمال  يف  ق�صية 
ب�صاأنها  اأوق��ف  بالأ�صخ�ا�ض, 
ق�صية   13 و  �صخ�صا   62
ب��الأم��وال  املا�صة  اجل��رائ��م  يف 
 16 ب�صاأنها  اأوقف  واملمتلكات, 
تتعلق  ق�صيتان   02 و  �صخ�صا 
املالية  و  القت�صادية  باجلرمية 
�صخ�صان,   02 ب�صاأنها  اأوق��ف 
�صخ�صا   26 توقيف  مت  كما 
جتارة  جرائم  حماربة  اإط��ار  يف 

واملوؤثرات  املخدرات  وترويج 
ق�صية   12 معاجلة  اإثر  العقلية 
عن  اأ�صفرت  ال�صاأن,  ه��ذا  يف 
0,01394 كلغ من الكيف  حجز 
 , مهلو�صا  قر�صا   413 و  املعالج 
ذات  بيان  ح�صب  تنفيذ   مت  فيما 
عملية   15 الأمنية  امل�صالح 
هوية  فح�ض  من  مكنت  �رصطة 
 13 منهم  اأوقف  �صخ�صا,   376
 , العدالة  اأمام  وُقدموا  �صخ�صا 
خمتلفة  جرائم  يف  تورطهم  بعد 
بي�صاء  اأ�صلحة  حمل  غرار  على 
حم��ظ��ورة ح��ي��ازة خم���درات, 
ال�صخ�صي,  ال�صته�ك  لأج��ل 
كانوا  اأ�صخا�ض   08 جانب  اإىل 

العدالة. طرف  من  بحث  حمل 
ال�صباعي  عامر 

معاجلة 96 ق�سية اإجرامية خالل 
�سهر ب�سعيدة

مريغية  عني  قرية  ا�صتفادت 
هونت  لبلدية  اإداري���ا  التابعة 
احل�رصية  التهيئة  م�رصوع  من 
و  مبليارين  ق��در  م��ايل  بغ�ف 
ح�صبما  �صنتيم,  مليون   700
ك�����ص��ف ع��ن��ه الأم����ني ال��ع��ام 
م�صريا   , حرحرية  حممد  للبلدية 
الأول  ال�صطر  ا�صت�م  مت  ن��ه  اأ
تهيئة  �صمل  الذي  امل�رصوع  من 
و  الطرقات  تعبيد   , الأر�صفة 
ال�صهر  اأواخر  العمومية  الإنارة 
�صبق  انه  التذكري  .مع  املا�صي 
التابعة  مريغية  قرية  ل�صكان 
التي  و  ه��ون��ت  ب��ل��دي��ة  اإىل  
مقر  عن  كلم  حوايل60  تبعد 

رفعوا  اأن  �صعيدة,  ال��ولي��ة 
من  جملة  م�صت  �صنوات  خ�ل 
اأ�صا�صا  املرتبطة  الن�صغالت, 
املعي�صي  الط����ار  بتح�صني 
وت��وف��ري ال��ه��ي��اك��ل وامل��راف��ق 
ت�صم  التي  للقرية  العمومية 
ياأتي  ,كما  ن�صمة   600 حوايل 
الطرقات  و�صعية  مقدمتها  يف 
توجد  التي  واخلارجية  الداخلية 
و�صعية  يف  النقاط  بع�ض  يف 
ال�صيانة  انعدام  نتيجة  مهرتئة  
ن���ارة  الإ ,وك���ذا  �صنوات  منذ 
اإىل  ت�صل  مل  التي  العمومية 

ال�صكني. التجمع  كل 
ال�صباعي  عامر 

ر�سد اأكرث من 2 مليار للتهيئة 
احل�سارية لقرية مريغية بهونت 

ب�سعيدة 

فيما مت حجز اأكرث من 1050 علبة من الع�سل امللكي

عرب  اجلرمية  حماربة  اإط��ار  يف 
الإقليمية  امل��ج��م��وع��ة  اإق��ل��ي��م 
حيث  بغليزان,  الوطني  للدرك 
خ�ل  املجموعة  وحدات  متكنت 
�صهر  م��ن  ال��راب��ع  الأ���ص��ب��وع 
 )18 ( معاجلة  من   2020 فيفري 
ال�رصطة  ميدان  تخ�ض  ق�صية 
امت�ك  )ع���دم  الق��ت�����ص��ادي��ة, 

وال�صجل  للفاتورة  اأ�صحابها 
لهم  ي�صمح  ال���ذي  ال��ت��ج��اري 
مت  ن�����ص��ط��ة(,  الأ ه��ذه  مبمار�صة 
قنطارا(   239 ( حجز  خ�لها 
للبناء,  املوجه  احلديد  مادة  من 
م���ادة  م���ن  ق��ن��ط��ارا(   996 (
من  قناطر(   1010 ( الإ�صمنت, 
من  قنطارا(   84 ( ال�صعري,  مادة 

من  علبة(   1050 ( اللني,  القمح 
قناطر(   3210 ( امللكي,  الع�صل 
وحدة(   463 ( الذرى,  مادة  من 
الكحولية,  امل�����رصوب��ات  م��ن 
احللويات,  من  �صندوق(   500 (
ف�حية  معدات  اإىل  بالإ�صافة 
ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة,  اأج���ه���زة  و 
مت  النيابة  لتعليمات  تنفيذا 

�صد  ق�صائية  ملفات  اإجن���از 
حجزا  الب�صائع  حجز  املعنيني, 
امل�رصوبات  ت�صليم  مع  اعتباريا 
اأم�ك  مديرية  اإىل  الكحولية 
بيان  ح�صب  بغليزان  ال��دول��ة 
الت�����ص��ال  و  الإع�����م  خللية 
للدرك  القليمية  باملجموعة 
الوطني.                 ابو ع�صام

معاجلة 18 ق�سية يف ميدان ال�سرطة القت�سادية بغليزان

املبذولة  املجهودات  اإط��ار  يف 
مبختلف  اجل���رمي���ة  مل��ك��اف��ح��ة 
املتاجرة  �صيما  ل  اأ�صكالها, 
الكحولية  امل�رصوبات  وترويج 
ب���ط���رق غ���ري ق��ان��ون��ي��ة يف 
متكنت   , احل�رصية  الأو���ص��اط 
الق�صائية  عنا�رصال�رصطة 
مليانة  خمي�ض  دائ���رة  ب��اأم��ن 
من   , ال��دف��ل��ى  ع��ني  ب��ولي��ة 
للم�رصوبات  م��روج  توقيف 
يبلغ  رخ�صة,  بدون  الكحولية 
من  ينحدر   , �صنة  العمر36  من 
بولية  خل�رص  �صيدي  مدينة 
متكنت  ك��م��ا   , ال��دف��ل��ى  ع��ني 

من  معتربة  كمية  حجز  م��ن 
قدرت  الكحولية  امل�رصوبات 
خمتلف  م��ن  وح��دة   5664 ب��� 

. والأحجام  الأنواع 
ث��ر  ال��ع��م��ل��ي��ة ج���اءت ع��ل��ى اإ
حت�صلت  معلومات  ا�صتغ�ل 
ع��ل��ي��ه��ا امل�����ص��ل��ح��ة الأم��ن��ي��ة 
اأحد  قيام  ب�صاأن  الذكر  �صالفة 
معتربة  كمية  بنقل  الأ�صخا�ض 
الكحولية  امل�����رصوب��ات  م��ن 
خل�رص  ���ص��ي��دي  م��دي��ن��ة  اإىل 
غري  بطريقة  ترويجها  ق�صد 
م�صالح  اأن  حيث  قانونية, 
ا�صتغ�لها  ب��ع��د  ال�����رصط��ة 

عليها  املتح�صل  للمعلومات 
حتركات  تر�صد  خ�ل  ومن   ,
و�صعت  اأي��ن   , فيه  امل�صتبه 
خ�ل  من  حمكمة  اأمنية  خطة 
على  فجائية  ح��واج��ز  ن�صب 
م��داخ��ل  و  حم���اور  م�صتوى 
اإثرها  على  متكنت   , املدينة 
 , ال��ف��ارط  الأ���ص��ب��وع  نهاية 
ال�رصقي  املدخل  م�صتوى  على 
من  م��ل��ي��ان��ة  خمي�ض  مل��دي��ن��ة 
مركبة  يقود  امل��روج  توقيف 
مبختلف  حمملة  كانت  نفعية 
الكحولية  امل�رصوبات  ن��واع  اأ
وحدة   5664 ب�  قدرت  والتي 

الأحجام  و  الأنواع  خمتلف  من 
اإثرها  على   , ال�صنع  حملية 
اإىل  فيه  امل�صتبه  حت��وي��ل  مت 
ا�صتكمال  وب��ع��د  امل�صلحة. 
مت  القانونية  الج��راءات  كافة 
 2020.02.25  : بتاريخ  تقدميه 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم��ام  
,الذي  مليانة  خمي�ض  حمكمة 
احلكم  قا�صي  على  امللف  اأحال 
 , الفور  املثول  لإجراءات  وفقا 
حب�صا  عام  حقه  يف  �صدر  حيث 
باملوؤ�ص�صة  ي��داع  الإ مع  نافذا, 

. مالية  غرامة  كذا  و  العقابية 
برادع خمتار 

حجز 5664 وحدة خمر من خمتلف الأنواع و الأحجام بعني الدفلى 

وادي  بلدية  �صكان  يعي�ض 
مرين  لدائرة  التابعة  تاوريرة 
�صيدي  ولي��ة  جنوب  كلم   75
جراء  مزرية,  اأو�صاعا  بلعبا�ض 
الذين  لأبنائهم  متو�صطة  غياب 
الدائرة  مبقر  درا�صتهم  يزاولون 
بت�غ  كلم  وحتى   25 بعد  على 
كلم   35 بنحو  عنهم  تبعد  التي 
يقلق  ب��ات  ال��ذي  الأم��ر  وه��و   ,
وقت  اأي  م��ن  اأك���ر  الأول��ي��اء 
واد   بلدية  وان  خا�صة  م�صى 
البلديات  من  تعترب  ت��اوري��رة 
كونها  وكذا  الولية  يف  القدمية 
التي  الق�ئل,  البلديات  بني  من 
لإجناز  م�رصوع  من  ت�صتفد  مل 
كل  الت�ميذ  تقي  متو�صطة 
ال�صاأن  هذا  ويف  ,حيث  املخاطر 
اخلطر,  ناقو�ض  منهم  العديد  دق 
ال��ع�����رصات  واأن  خ�����ص��و���ص��ا 
يوميا  يتنقلون  الت�ميذ  من 
ت�صبب  كما  بعيدا  للدرا�صة 

منهم,  العديد  عزوف  يف  ذلك 
اإىل  اأ�صف  الفتيات,  ل�صيما 
ذل���ك ���ص��ن��وات اجل��م��ر ال��ت��ي 
الأع���وام  يف  املنطقة  عرفتها 
الظروف  كذلك  ولعل  الأخرية 
�صاهمت  الأخ��رى  هي  املناخية 
عن  منهم  البع�ض  تخلي  يف 
نحو  �صواء  الدرا�صة,  مقاعد 
الثانوي  اأو  املتو�صط  التعليم 
قا�صية  بربودة  املنطقة  تتميز  ,اإذ 
اإىل  احلرارة  درجات  ت�صل  اأين 
ف�صل  يف  م�صتوياتها  اأدن���ى 
�صكان  نا�صد  وعليه    , ال�صتاء 
اخت�ف  على  ال�صلطات  املنطقة 
التحرك  اأج��ل  من  م�صتوياتها 
اجلد  م��اأخ��ذ  املطلب  ه��ذا  لأخ��ذ 
تقي  متو�صطة,  م�رصوع  واإجناز 
املخاطر  كل  من  الت�ميذ  هوؤلء 
مادام  املدر�صي  الت�رصب  خا�صة 
الثانوية مل يعد موجودا.  اأن حلم 
 م.رم�صاين

�سكان واد تاوريرة ببلعبا�ض  
يطالبون باإجناز متو�سطة

مت��ك��ن��ت ع��ن��ا���رص امل��ج��م��وع��ة 
الوطني  ل��ل��درك  الق��ل��ي��م��ي��ة 
اأكر  حجز  من  غليزان  بولية 
الكيف  م��ن  غ��رام   8600 م��ن 
من  فيفري  �صهر  خ�ل  املعالج 
ح�صبما  2020؛  اجلارية  ال�صنة 
خلية  م�صالح  عنه  ك�صفت 
باملجموعة  والت�صال  الع�م 

حجز  اىل  ا�صافة  القليمية 
خ�ل  مهلو�صة  اأقرا�ض   210
خلية  بيان  وح�صب  الفرتة  نف�ض 
للمجموعة  والت�صال  الع�م 
الوطني  ل��ل��درك  الق��ل��ي��م��ي��ة 
اأ�صفرت  التحقيقات  ان  بغليزان 
�صخ�صا,   17 هوية  حتديد  عن 
توقيفهم  مت   09 بينهم  م��ن 

ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��اط��ي 
وا�����ص����ت����ه�����ك 
امل��������خ��������درات 
العقلية  واملوؤثرات 
 12 يف  وه�������ذا 
عاجلتها  ق�صية 
وح����دات ال���درك 

امل�صتبه  تقدمي  مت  فيما  الوطني, 

ملحاكمتهم. العدالة  اإىل  فيهم 
ع�صام ابو 

توقيف 17 �سخ�سا وحجز 8608 غرامات من الكيف بغليزان 
                                                �سهر فيفري
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بن �سبعيني يتاألـــــــــق 
جمددًا بت�سجيله هدفًا يف 

"البوند�سليغـــــــــا"

القيمة  هي  يورو  مليون   30
ال�سوقيــــــــة لنب نا�سر

الرئي�س  مــاروتــا  جو�سيبي  حــذر 
اإنرت ميالن ام�س  التنفيذي لنادي 
الأحد من اأن مو�سم دوري الدرجة 
الــقــدم  لــكــرة  الإيـــطـــايل  الأوىل 
اأ�ستمر  ما  اإذا  الإلغاء  خطر  يواجه 
ب�سبب  املباريات  من  مزيد  تاأجيل 
فريو�س  بانت�سار  تتعلق  خمــاوف 

كورونا.
كــان  مــبــاريــات  خم�س  وتــاأجــلــت 
الأ�سبوع  مطلع  اإقامتها  املقرر  من 
يف  مغلقة  اأبــــواب  خلف  ـــايل  احل
الفريو�س  بانت�سار  تاأثرت  مناطق 
ميالن  اإنـــرت  ــاراة  ــب م بينها  ومــن 
كانت  والتي  يوفنتو�س  ملعب  يف 

مقررة ام�س الأحد.
وتاأكد وجود اأكرث من 1100 حالة 
اإيطاليا  يف  بالفريو�س  اإ�ــســابــة 
ب�سبب  �سخ�سا   29 وفاة  جانب  اإىل 

العدوى اأي�سا.
وكانت مباراة اإنرت ميالن يف ملعبه 
بني  مــن  �سامبدوريا  مواجهة  يف 
املا�سي  الأحد  تاأجلت  مباريات   4
جدول  ازدحـــام  اإن  مــاروتــا  وقــال 
املواجهات يعني �سعوبة يف حتديد 
مواعيد جديدة لإقامة اللقاءات.

ديللو  "لجازيتا  �سحيفة  ونقلت 
ردا  قــولــه  ــا  ــاروت م عــن  �سبورت" 
عدم  اإمكانية  حــول  �ــســوؤال  على 
اإذا  "نعم،  البطولة  مو�سم  اكتمال 
املباريات.  من  مزيد  تاأجيل  مت  ما 

�سنواجه هذا التهديد".
ب�سبب  ـــه  اأن اإىل  ــا  ــاروت م واأ�ـــســـار 

وعــدم  املــبــاريــات  بع�س  تاأجيل 
"توازن  ــــاإن  ف غــريهــا  ــل  ــي ــاأج ت
م�سوهة.  اإنــهــا  تــغــري.  البطولة 
عليك التفكري فقط يف الإ�سابات 
اجلانب  اأي�سا  وهناك  والإيقافات 
ترتيب  اإىل  تنظر  عندما  النف�سي 

الفرق."
لإنرت  مباراتني  تاأجيل  وب�سبب 
ــالن �ــســاحــب املــركــز الــثــالــث  ــي م
ثماين  ــارق  ــف ب الــفــريــق  ــع  ــراج ت
املت�سدر  لت�سيو  خــلــف  نــقــاط 
بهما  وفــاز  مباراتني  لعب  ــذي  وال

خالل نف�س الفرتة.
ــارج  خ لت�سيو  مــبــاراتــا  ــت  ــان وك
املا�سي  ال�سبت  جنوى  اأمام  اأر�سه 

اأم�س  بولونيا  ــام  اأم اأر�ــســه  وعلى 
تــتــاأثــر  مل  مــنــاطــق  يف  الــ�ــســبــت 

بالفريو�س.
ب�ساأن  بقلق  "اأ�سعر  ماروتا  وقــال 
�سا�سولو  اأمــام  ميالن  اإنــرت  مباراة 
ــل. كيف  ــب ــق امل املـــقـــررة الأحــــد 
ميكننا  ل  ــف.  ــوق امل مــع  نتعامل 
لأنه  مغلقة  اأبـــواب  خلف  اللعب 
لإجراء  اللجوء  العبث  من  �سيكون 
الأ�سبوع  يف  نطبقه  مل  اأ�سبوع  يف 

ال�سابق. ل اأرى حال لذلك."
الإيطالية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن باولو دال بينتو رئي�س رابطة 
الإيطايل  الأوىل  الدرجة  دوري 
اإنرت  م�سالح  ميثل  "ماروتا  قوله 

العامة  امل�سلحة  اأحمي  واأنا  ميالن 
الــدرجــة  دوري  اأطــــراف  جلميع 
من  تعاين  لالأ�سف  التي  الأوىل 
بكل  اخلــا�ــســة  امل�سالح  تــ�ــســارب 

فريق ب�سكل يومي."
هو  "واجبي  بينتو  دال  واأ�ــســاف 
يف  و�سورته  ــدوري  ال عن  الدفاع 
يف  مباريات  بــث  الــعــامل..  انــحــاء 
لن  اجلمهور  مــن  خالية  مالعب 

ي�سب يف �سالح البالد.
ومن املفرت�س اأن ت�ستمر مباريات 
 24 حتى  الإيطايل  الدوري  مو�سم 
تنطلق  بينما  املقبل  ــار  اأي مايو/ 
يف   2020 اأوروبــا  بطولة  مباريات 

التايل. حزيران  يونيو/   12

�سليماين،  اإ�سالم  اجلزائري  املهاجم  متّكن 
الفرن�سي  الدوري  يف  الأ�سواء  خطف  من 
ــن قــيــادة  ــرة الـــقـــدم، حــيــث متــكــن م ــك ل
من  العديد  حتقيق  اإىل  موناكو  فريقه 
النت�سارات، بعد اأن �سجل له 9 اأهداف مع 

تقدمي 8 متريرات حا�سمة.
فوتبول"  "فران�س  ــة  ــل جم ــت  ــط ــّل ــس و�
بعدما  �سليماين،  على  ال�سوء  الفرن�سية، 
�سراي  غلطة  وجنم  مواطنه  عنه  حتدث 
اأحد  ُيَعّد  الذي  فيغويل،  �سفيان  الرتكي 
"حماربي  بهداف  معرفة  الالعبني  اأكــرث 
ال�سحراء"، وهذا بحكم اأنهما يلعبان جنبًا 

بقمي�س  �سنوات   8 من  لأكــرث  جنب  اإىل 
منتخب اجلزائر.

"�سليماين  ت�سريحاته:  يف  فيغويل  وقال 
فخور بنف�سه. هو يرى اأنه قادر على فعل 
كل �سيء يف امللعب، اإ�سراره والتحدي الذي 
وهو  العايل،  امل�ستوى  اإىل  اأو�ساله  يرفعه 
يف  للتقدم  حــدود  اأو  حواجز  اأي  ي�سع  ل 

م�سواره".
فالن�سيا  لــنــادي  ال�سابق  الــالعــب  وتــابــع 
يقوم  املنتخب.  يف  مهم  "�سليماين  بقوله: 
وهو  املــجــمــوعــة،  حتفيز  يف  رائـــع  بـــدور 
ع�ست  لقد  ــدرب.  م اأي  عند  حلمًا  يبقى 

املباراة  مثل  اأبداً،  اأن�ساها  لن  حلظات  معه 
اإىل كاأ�س العامل �سد بوركينافا�سو  املوؤهلة 
�سنة 2013، وكذلك �سد ليبيا بالعام ذاته، 

و�سد رو�سيا يف الربازيل... وغريها".
ي�سبح  اأن  "اآمل  حديثه:  فيغويل  وختم 
اإنه  اجلزائر،  ملنتخب  التاريخي  الهداف 
راأيت  لقد  اإليه،  بالن�سبة  رئي�سي  هدف 
هو  ال�سنني.  ــّر  م على  القتالية  روحـــه 
اأجد  اأحرتمه كثرياً.  لي�س غ�سا�سًا، ولهذا 
اإ�سالم،  جانب  اإىل  األعب  عندما  راحتي 
واأعرف  اأطمئن  امللعب  على  اأكون  فعندما 

اأّن هناك جنديًا اإىل جانبي".
م�سطفى  مهدي  دوليًا  املعتزل  كان  كذلك 
فــقــال:  ب�سليماين،  امل�سيدين  ــني  ب ــن  م
الروح  اأتذكر  �سليماين،  اأتذكر  "عندما 
منَتجًا  ُيعترب  هو  الفوز.  وحب  القتالية 
ــن الــ�ــســعــب، ميلك  ــًا وقــريــبــًا م ــري ــزائ ج
باللعب  اجلماهري،  حتبها  التي  ال�سفات 
يف  يظهرها  التي  وال�سخ�سية  الألوان  على 

امللعب".
الذين  الالعبني  من  "�سليماين  واأ�ــســاف: 
عليه،  الأ�سا�سية  ت�سكيلتك  بناء  ت�ستطيع 
لأنني  مــدربــًا،  كنت  لو  �ساأفعله  ما  وهــذا 
لقد  عليه.  اعتمادي  اإمكان  مــدى  اأدرك 
تقريبًا،  واحد  وقت  يف  باملنتخب  التحقنا 

ولهذا اأعرفه جيداً".

باتت القيمة الت�سويقية للنجم اجلزائري 
وهذا  م�ستمر  �سعود  يف  رحمة  بن  �سعيد 
يقدمها  بات  التي  الكبرية  امل�ستويات  بعد 
مع ناديه برينتفورد يف الت�سامبيون �سيب.
ماركات  تران�سفري   ” موقع  ك�سف  وقــد 
النجم  ان  الالعبني  قيمة  يف  املخت�س   ”
اجلزائري �سعيد بن رحمة يعترب خام�س 
الأوىل  الــدرجــة  دوري  يف  ــب  لع اأغــلــى 

الإجنليزي هذا املو�سم .
تران�سفري   ” موقع  عنه  ك�سف  ما  وح�سب 

اجلزائري  ــدويل  ال قيمة  فــاإن   ” ماركات 
احلايل  الوقت  يف  تبلغ  رحمة  بن  �سعيد 
13 مليون اأورو وهي مر�سحة للزيادة عند 

نهاية املو�سم .
نــادي  مــ�ــســوؤويل  فـــاإن  ال�سياق  نف�س  ويف 
اأن  �سابق  وقت  يف  ــدوا  اأك قد  برينتفورد 
رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري  النجم  قيمة 

هي 30 مليون اأورو .
فولهام  نـــادي  ــم  جن ان  بــالــذكــر  ــدر  ــج ي
ميرتوفيت�س ت�سدر قائمة اأغلى الالعبني 

يف الت�سامبيون �سيب هذا املو�سم بقيمة 
و�سلت اىل 25 مليون اأورو.

تامي  برينتفورد  مــوقــع  ك�سف  و 
برينتفورد  ادارة  بان  الجنليزي 
قدرتها  بعدم  مقتنعة  ا�سبحت 

ب  الحتفاظ  على 
املو�سم  رحمة  بن 

ــــل  ــــب ــــق امل
ـــب  ـــب ـــس ـــ� ب

الــعــرو�ــس 
الــــكــــبــــرية 
يتلقاها  التي 
الـــــالعـــــب ، 

حيث تريد 
ة  ر ا د ل ا
بــــــــيــــــــع 

الـــــالعـــــب 
مبلغ  ــرب  ــاك ب

ال�سيف  ممكن 
املقبل.

ـــوب مــــدرب  ـــل كـــــان يــــورجــــن ك
ــون عن  ــك لــيــفــربــول اأبــعــد مــا ي
هزمية  اأول  من  بالقلق  ال�سعور 
الإجنليزي  الـــدوري  يف  لفريقه 
املو�سم  هــذا  القدم  لكرة  املمتاز 
ال�سبت،  ــس  ــ� اأم واتـــفـــورد  اأمــــام 
اخلــ�ــســارة  اأن  ــــاين  الأمل ويعتقد 
تطلق  قد   0  3- بنتيجة  املفاجئة 
لإحراز  ال�ساعي  لفريقه  العنان 

ثالثية من الألقاب.
وقــــدم فــريــق كـــلـــوب، الــبــطــل 
املنتظر للدوري، اأ�سواأ اأداء له هذا 
املو�سم وتفوق عليه متاما واتفورد 
املركز  يف  وهو  املباراة  بــداأ  الــذي 
قبل الأخري بفارق 55 نقطة عن 

مناف�سه البعيد يف ال�سدارة.
ــوب بـــاأن  ــل ــــر ك لــكــن يف حـــني اأق
ــة من  ــي ــال مــ�ــســرية فــريــقــه اخل
الدوري  يف  مباراة   44 يف  الهزائم 
عاجال،  اأو  اآجــال  �ستنتهي  كانت 
اأكد املدرب الأملاين املتفائل دائما 
اأنه ل ي�سعر بخيبة اأمل من نهاية 
القيا�سية  الأرقام  بع�س  مطاردة 

الإعجازية.
"اأنظر  ال�سحفيني  كلوب  واأبــلــغ 
هذه  منذ  لأننا  باإيجابية  لالأمر 
بحرية  اللعب  ميكننا  اللحظة 
علينا  ينبغي  ل  اأخــــرى.  مـــرة 
رقم  حتقيق  حماولة  اأو  الــدفــاع 
حمــاولــة  فــقــط  علينا  قــيــا�ــســي، 
ما  وهذا  جمددا  باملباريات  الفوز 

�سيحدث".
وردا على �سوؤال عما اإذا كان هناك 
كلوب  قال  بالإحباط،  �سعور  اأي 
اأن  اأعتقد  "ل يف الواقع، لأنني ل 
قيا�سية  اأرقـــام  حتطيم  بو�سعنا 

اأننا نرغب يف ذلك، نحطم  ملجرد 
حتلينا  اإذا  القيا�سية  الأرقــــام 
كل  يف   100% بن�سبة  بالرتكيز 
ــك علينا  اأجـــل ذل ــن  خــطــوة. وم

الأداء ب�سورة جيدة".
وزاد: "الالعبون اأدوا جيدا ولهذا 
يف  لكن  باملباريات،  نفوز  ال�سبب 
مبا  جيدين  نكن  مل  الليلة  تلك 

يكفي".
من  الآن  ذلــك  "اأ�سبح  ــاف:  ــس واأ�
ــخ، عــنــدمــا يــنــظــرون ملا  ــاري ــت ال
اإن  �سيقولون  عام   500 بعد  حدث 
ليفربول كاد اأن يفعلها. ل ميكننا 
وا�سحا  ــر  الأم وكــان  ذلــك  تغيري 
دائما، كنا �سنخ�سر مباراة اآجال اأو 

عاجال".

اإلرهاق 

اأن  حول  يرتدد  ما  كلوب  ورف�س 
الذي  بفريقه  حل  رمبا  الإرهــاق 

ع�سر  ال�ستة  دور  ذهاب  يف  خ�سر 
لدوري اأبطال اأوروبا اأمام اأتلتيكو 
مدريد ومل يكن يف اأف�سل حالته 
هام  و�ست  على  انت�ساره  خــالل 

يونايتد.
"الأمر ل  املــدرب الأملــاين:  وقــال 
من  لي�س  ــاق.  ــالإره ب له  عالقة 
ينبغي  ل  لكن  ذلك  �سرح  ال�سهل 
اأن يكون ما حدث هو اأهم �سيء يف 

عامل كرة القدم".
الإ�سادة  على  حري�سا  كلوب  وكان 
ا�ستمد  الــذي  مناف�سه  قدمه  مبا 
�سار  اإ�سماعيال  املتاألق  من  الإلهام 
ال�سوط  يف  هدفني  �سجل  بعدما 
الثاين بالإ�سافة ل�سناعة الهدف 

الثالث للقائد تروي دييني.
تهنئة  هـــو  ــيء  ــس � "اأهم  وقــــال 
واتفورد، اإنه ي�ستحق ذلك. يجب 
ال�سكل.  بهذا  العناوين  تكون  اأن 
يجب  التي  بالطريقة  نلعب  مل 
اأن نلعب بها وقدم املناف�س الأداء 

الذي كان يريده بال�سبط".
القدم.  كــرة  هي  "هذه  ووا�ــســل: 
التي  باملباريات  يتعلق  ل  ــر  الأم
بالتي  ول  قــبــل،  ــن  م بــهــا  فـــزت 
ــا، اإنـــهـــا فــقــط هــذه  ــه �ــســتــفــوز ب
علينا  ـــظ.  احل ل�سوء  املــواجــهــة 
العــــرتاف بـــاأن واتـــفـــورد كــان 

الفريق الأف�سل".
ــة لــيــفــربــول  ــه ــواج و�ــســتــكــون م
التالية خارج ملعبه �سد ت�سيل�سي 
الحتاد  لكاأ�س  اخلام�س  الدور  يف 
ــاء مع  ــالث ــث ـــوم ال الإجنــلــيــزي ي
ثالثية  لتحقيق  �سعيه  ا�ستمرار 
ــدوري  وال الأبطال  دوري  األقاب 

املمتاز والكاأ�س.
الالعبون  فعله  "ما  كلوب  وقــال 
املو�سم  لكن  ا�ستثنائي،  الآن  حتى 
مل ينته بعد. هذا فقط ما يهمني 
اأتعهد  واأنا  جمددا  �سننه�س  الآن. 
بذلك بن�سبة %100، و�سرنى اإىل 

اأين يقودنا ذلك".

ماروتا: الدوري الإيطالــــــي يواجه خطــــــــــر الإلغاء

فيغويل: �سليماين لي�ض غ�سا�سًا ولهــــذا اأحب اللعب بجانبــــه

ادارة برينتفورد ت�ستلــــــــم لرحيل بن رحمـــــة

كلوب: "اخل�سارة قد تكــــون اإيجابيـــــــة.. 
واأتعهد بالنهــــــــو�ض مـــــجددا"

مدرب زامبيا ينتقد "الكـــاف" لظلمـــه 
ريــــا�ض حمـــــــــرز

�سريدوجيفيت�س،  ميلوتني  ال�سربي  ــدرب  امل راأى 
الأفريقي  الحتــاد  اأّن  زامبيا،  ملنتخب  الفني  املدير 
ريا�س  اجلــزائــري  النجم  ظلم  "كاف"  القدم  لكرة 
بها  تـــّوج  الــتــي  الذهبية  الــكــرة  حفل  يف  حمـــرز، 
الثاين  كــانــون  يناير/  يف  ــاين،  م �ساديو  ال�سنغايل 
املا�سي، معترباً اأّن اجلزائر حمظوظة بوجود املدرب 
قادوها  مميزين  ولعبني  بلما�سي،  جمال  الوطني 

نحو اعتالء قّمة القارة "ال�سمراء".
وقال املدرب "الت�سيبولوبولو" الذي �سيالقي اجلزائر 
اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  ت�سفيات  من  اخلام�سة  اجلولة  يف 
يف  الإنكليزي،  �سيتي  مان�س�سرت  جنم  عن   ،2021
"اأعتقد  "لوبيتور":  �سحيفة  بها  خ�ّس  ت�سريحات 
اأّن ريا�س حمرز كان ي�ستحق نيل الكرة الذهبية من 
رفقة  نالها  التي  الألقاب  باعتبار  مناف�سة،  اأي  دون 

ال�سيتي، واملنتخب اجلزائري".
اختياره،  يف  املنطق  ي�ستعمل  مل  "الكاف  وتــابــع: 
لإر�ساء  املتوجة  الأ�سماء  تدوير  يف  خياره  كان  بل 

على  اجلهات.  بع�س  اإغ�ساب  عدم  وخا�سة  اجلميع، 
اأنه  واأعتقد  موهوبًا،  لعبًا  حمرز  يبقى  حال،  كّل 

�سينال الكثري من الكرات الذهبية م�ستقباًل".
املنتخب  مع  بلما�سي  وجود  ال�سربي  املدرب  وو�سف 
عّلق  حيث  فارقة"،  "نقطة  كــان  بــاأّنــه  اجلــزائــري 
"جمال مدرب كبري، والف�سل يف  على ذلك بالقول: 
قيمة  اإنقا�س  دون  ومن  اإليه،  يعود  اجلزائر  تتويج 
كان  قد  بلما�سي  فــاإّن  الآخرين،  الفنيني  املديرين 
اجلزائر  منح  يف  جنح  اأن  بعد  منازع،  دون  الأح�سن 

وجهًا اآخر".
وجــود  دون  مــن  ليحُدث  بلما�سي  جنــاح  يكن  ومل 
على  �ساعدوه  الذين  النجوم  من  مميزة  جمموعة 
حتقيق هدفه، بح�سب �سريدوجيفيت�س، الذي ختم 
خالل  اجلزائري  باملنتخب  كثرياً  "اأُعجبت  بالقول: 
كاأ�س اأفريقيا الأخرية، وحتى خالل مواجهتنا معهم 
فتاكًا  �سالحًا  املوهبة  كانت   ،)5-0 اجلزائر  )فــازت 

ل�ساحلهم، وهو ما �سّهل اأمور املدرب اجلزائري".

للم�ساركة  �سبعيني  بن  رامي  اجلزائري  النجم  عاد 
منذ  غياب  بعد  مون�سغالدباخ،  بورو�سيا  فريقه  مع 
دخل  حيث  ع�سلية،  اإ�سابة  ب�سبب  املا�سي  ال�سهر 
الأ�سبوع  حل�ساب  اأوغ�سبورغ،  نــادي  �سد  اأ�سا�سيًا 

الـ)24( من الدوري الأملاين لكرة القدم.
قوية  اإ�ــســافــة  ــري  ــزائ اجل النجم  عـــودة  و�سّكلت 
فريق  هــدف  ت�سجيل  من  متكن  اأن  بعد  لفريقه، 
باب  افتتاح  ومنه  الأول  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا 
بعد  الـ)49(،  الدقيقة  عند  املباراة  يف  الت�سجيل 
يف  الكرة  لي�سع  زميله،  من  اأر�سية  عر�سية  تلقيه 

�سباك حار�س اأوغ�سبورغ.
يف  �سبعيني  بن  لرامي  الــرابــع  الهدف  هــذا  وُيعد 
افتتح  قد  كان  بعدما  املو�سم،  هذا  "البوند�سليغا" 
يف  ال�سهرية  بالثنائية  برمين،  فريدر  �سد  ر�سيده 
فريقه  قلب  عندما  ميونخ،  بايرن  العمالق  مرمى 

اخل�سارة بهدف اإىل اثنني �سجلهما بطل اأفريقيا.
وكان رامي بن �سبعيني قد انتقل اإىل نادي بورو�سيا 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل  مون�سغالدباخ 
خطف  حيث  الفرن�سي،  ريــن  من  قــادمــًا  املا�سية 
الأ�سواء هناك بف�سل م�ستوياته الكبرية، م�ساهمًا 
على  فرن�سا  كاأ�س  بلقب  للتتويج  فريقه  قيادة  يف 

ح�ساب باري�س �سان جريمان.
وُتعد عودة بن �سبعيني للمناف�سة مبثابة املفاجاأة 
جمال  اجلزائري،  للمنتخب  الفني  للمدير  ال�ساّرة 
خو�س  مــن  قليلة  اأ�سابيع  قبل  ــك  وذل بلما�سي، 
بر�سم  زميبابوي  منتخب  �سد  املزدوجة  املواجهة 

ت�سفيات اأمم اأفريقيا 2021.

ــري  ــزائ اجل ــدويل  ــل ل الــ�ــســوقــيــة  القيمة  عــرفــت 
ميالن  نــادي  ميدان  متو�سط  نا�سر،  بن  ا�سماعيل 
التحويالت،  �سوق  يف  �ساروخية  قفزة  اليطايل، 
عقب تاألقه مع ناديه اليطايل، حيث �سارك يف 22 

مباراة اأ�سهم فيها يف هدف وحيد.
يف  �سبورت”  ديلو  “لغازيتا  �سحيفة  وذكــرت 
هذا ال�سدد اأن قيمة هذا الأخري و�سلت يف 
ولن  يورو  مليون   30 ملبلغ  النتقالت  �سوق 
تقل عن هذا املبلغ رغم اأن موقع “تران�سفر 
اأ�سعار  تقييم  يف  املتخ�س�س  ماركات” 

القيمة الـــــالعـــــبـــــني  ــن  ع ك�سف 
ــة  ــي ــوق ــس ــ� ــدويل اجلــزائــر ال ــل ل

مليون الذي ح�سبه   18 تــبــلــغ 
يورو فقط.

بن  ــن  ــك ومت
من  نــا�ــســر 
نف�سه  فر�س 
الـــــفـــــرتة  يف 
لعبا  الأخــــرية 
ــة يف  ــاي ــغ ــل مــهــمــا ل
املنتخب الوطني، 
دورا  لعب  حيث 
كبريا يف تتويجه 
اإفريقيا  اأمم  بكاأ�س 
جــائــزة  ـــال  ون  ،2019 م�سر 

اأف�سل لعب يف هذه الدورة.

الزميبابويون يختارون 
ملعــــــب جوهان�سبورغ 

ل�ست�سافة "اخل�سر"
على  الــقــدم،  لكرة  زميــبــابــوي  احتــاد  ا�ستقر 
ملعب “اأورلوندو بريات�س” يف جنوب اإفريقيا، 
حل�ساب  اجلـــزائـــري،  املنتخب  ل�ست�سافة 
اجلولة الرابعة من ت�سفيات كاأ�س اأمم اإفريقيا 
مار�س   31 يوم  الكامريون،  يف  املقررة   2021
الر�سمي  الناطق  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  احلايل، 
غوي�سيال  ك�سوليزاين  الكروية  الهيئة  با�سم 

لل�سحافة املحلية يف العا�سمة “هراري”.
لــالحتــاد  تــابــعــة  تفتي�سية  جلــنــة  اأن  يــ�ــســار 
الإفريقي لكرة القدم، كانت قد عاينت عديد 
الزميبابوية  العا�سمة  يف  الريا�سية  املركبات 
املنق�سي  العام  من  نوفمرب  �سهر  “هراري” 
عدم  عن  الهيئة  ذات  ك�سفت  حيث   ،2019
املطلوبة،  للمعايري  رئي�سية  مالعب   4 تلبية 
موؤكدة وب�سكل ر�سمي عدم ا�ستعداد زميبابوي 
املنتخب  اأمـــام  ـــاب  الإي مواجهة  ل�ست�سافة 
31 من مار�س احلايل، حل�ساب  الـ  اجلزائري يف 
اجلولة الرابعة من ت�سفيات كاأ�س اأمم اإفريقيا.
للكرة  الــزميــبــابــوي  الحتـــاد  اختيار  ويــاأتــي 
اأن  بحكم  املباراة،  لحت�سان  اإفريقيا  جلنوب 
ي�سمح  قد  ما  وهو  ــاورا،  جم بلدا  يعد  الأخــري 
ملوؤازرة  الزميبابوي  املنتخب  منا�سري  بتنقل 
ف�سال  الإفريقية،  خرجتهم  يف  “املحاربني” 
الزميبابوي  املنتخب  من  لعبني   4 تواجد  عن 
ين�سطون يف نادي “اأورلوندو بريات�س”، وهو ما 
قد ي�ستقطب منا�سري النادي اجلنوب اإفريقي 
زداركــو  الكرواتي  اأ�سبال  جانب  اإىل  للوقوف 

لوغاروزيت�س.
نظريه  �سي�ستقبل  الوطني  املنتخب  اأن  ومعلوم 
مار�س  �سهر  مــن   23 ـــ  ال بتاريخ  الزميبابوي 
يف  ت�ساكر”  “م�سطفى  ملعب  على  ـــاري،  اجل
ت�سفيات  من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب  البليدة، 
كاأ�س اأمم اإفريقيا 2021 املقررة يف الكامريون، 
اجلولة  وحل�ساب  الإياب  مباراة  تلعب  اأن  على 
جنوب  عا�سمة  يف  امل�سابقة  ذات  من  الرابعة 
ملعب  عــلــى  “جوهان�سبورغ”،  ــا  ــي ــق ــري اإف
ال�سهر  من   31 الـ  بريات�س” بتاريخ  “اأورلوندو 

ذاته.
يحتل  الوطني  املنتخب  اأن  بــذكــره،  جدير 
كاأ�س  ت�سفيات  يف  الثامنة  املجموعة  �سدارة 
يليه  كاملة،  نقاط   6 بر�سيد  اإفريقيا  اأمم 
4 نقاط،  منتخب زميبابوي يف ال�سف الثاين بـ 
الثالث  املركز  بوت�سوانا  منتخب  يحتل  فيما 
دون  من  زامبيا  منتخب  قبل  واحــدة  بنقطة 

ر�سيد.

فان دايك: ل داعي للذعر

يوفنتو�ض يدخل فريــــق 
ال�سباب احلجر ال�سحي

دايــك  فــان  فريجيل  ليفربول  مــدافــع  اعـــرتف 
بثالثية  فريقه  على  الفوز  يف  واتفورد  باأحقية 
الدوري  من   28 اجلولة  �سمن  ال�سبت،  م�ساء  نظيفة 

الإجنليزي.
ومل  اللقاء،  طوال  الأف�سل  الطرف  واتفورد  وكان   
الأمــر  اخلــطــورة،  لت�سكيل  فر�سة  خ�سمه  مينح 
3 نقاط ثمينة �سمن م�سعاه للنجاة من  اأهداه  الذي 

الهبوط اإىل الدرجة الأوىل )ت�سامبيون�سيب(.
 اأما ليفربول، فتلقى هزميته الأوىل يف الدوري هذا 
مقابل  مباراة   26 يف  الفوز  له  �سبق  بعدما  املو�سم، 

تعادل وحيد. 
الإذاعـــة  لهيئة  ت�سريحات  يف  دايــك  ــان  ف وقــال 
اللقاء:  انتهاء  عقب  �سي(  بــي  )بــي  الربيطانية 
وقاتل  جيدا  لعب  ــادة،  ــس الإ� ي�ستحق  "واتفورد 
كثريا، كان منظما للغاية و�سجل 3 اأهداف، هذه هي 
الأمر  كان  للعبور،  طريق  اأمامنا  جند  مل  احلقيقة، 

�سعبا ويجب اأن تعمل ب�سكل اأف�سل".
اأحرزها  التي  الثالثة  الأهــداف  من  هدفان  وجاء   
قال  ذلــك  وعــن  جانبيتني،  رميتني  من  واتــفــورد، 
اأن  يجب  جانبيتان،  "رميتان  الهولندي:  املدافع 
اأن  نريد  ل  للذعر،  �سبب  يوجد  ل  ذلك،  اإىل  ننظر 
يتلقى مرمانا اأهدافا، �سننظر يف الأمر لكن ل داعي 

للذعر". 
لعدد  القيا�سي  الرقم  ك�سر  فر�سة  ليفربول  وفقد 
بــالــدوري  ــد  واح فريق  يخو�سها  التي  املــبــاريــات 
لكن  ـــدة،  واح بهزمية  مينى  اأن  دون  الإجنــلــيــزي 
"الأرقام  بقوله:  ذلــك  اأهمية  من  قلل  دايــك  فــان 
القيا�سية واحلديث عنها اأمر يتعلق بالإعالم، نحن 
�سرنكز  اأمامنا،  مباراة  كل  يف  الفوز  نحاول  فقط 
هناك،  الفوز  و�سنحاول  املقبلة،  الكاأ�س  مباراة  على 
اللقاء  يف  بجد  نعمل  واأن  متوا�سعني  نبقى  اأن  يجب 

املقبل".

�سنة،   23 حتت  فريق  ن�ساط  تعليق  يوفنتو�س  قرر 
لعبيه  وو�سع  التدريبية  ح�س�سه  جميع  واإيقاف 
على  ال�سبت،  اليوم  من  بــدءا  ال�سحي،  احلجر  يف 

خلفية تف�سي فريو�س كورونا يف اإيطاليا.
القرار  اأن  الر�سمي،  موقعه  عرب  يوفنتو�س،  وذكر 
فريق  لعــبــي  ــني  ب ــات  ــاب ــس اإ�  4 ظــهــور  بعد  جــاء 
الثالثة  الدرجة  دوري  يف  ين�سط  الذي  بيانيزي، 

الإيطايل.
واجــه  �سنة،   23 حتــت  فريق  اأن  الــنــادي  ــاف  واأ�ــس
بيانيزي يوم 23 فرباير/�سباط املا�سي، وهو ما دعا 

لتخاذ هذا الإجراء.
تظهر  مل  لعبيها  اأن  البيانكونريي،  اإدارة  واأكدت 
عليهم اأي اأعرا�س بعد، ويخ�سعون حالًيا لالإ�سراف 

الطبي. 
قررت  الإيطايل  الدوري  رابطة  اأن  بالذكر  جدير 
الـ26 من الكالت�سيو،  تاأجيل بع�س مباريات اجلولة 
التي  ميالن،  ــرت  واإن يوفنتو�س  مباراة  بينها  ومن 

كانت مقررة ام�س الأحد.
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مدينة  �سماء  يف  ــور  ث بني  �سباب  ــرد  غ
ورقلة عقب اللقاء الذي جمعه مبناف�سه 
تاأكيد  عرف  الذي  القليعة   جنم  الأخري 
الوطني  للق�سم  نهائية  ب�سفة  �سعوده 
القادم  املو�سم  اجلديدة  ب�سيغته  الثاين 
مقابل  بثالثية  النجم  على  فــوزه  بعد   ،
واأكد  جمنونة  كانت  مباراة  يف   ، هدفني 
ال�سديد  رف�سهم  ال�سحراء  غــزلن  فيها 
اأخرى  اإىل مباراة  التاأ�سرية  تاأجيل ح�سم 
�سيطرته  ج�سدت  التي  النطالقة  منذ 
لتفادي  الــلــقــاء  جمــريــات  على  املطلقة 
الفر�سة  ومــنــح  الأخـــطـــاء  يف  الــوقــوع 
للمناف�س الذي كاد يفعلها ويخطف نقطة 
بفرحة  ان�سغالهم  ب�سبب  الــغــزلن  مــن 

ال�سعود قبل نهاية املباراة .

إفرازات الجولة الثاني 
والعشرين كانت في مصلحة 

النادي 

الثانية والع�سرين  اإفرازات اجلولة  �سبت 
من بطولة الق�سم الثاين هواة يف م�سلحة 
اأ�سبال املدرب �سيدي يخلف خري الدين ، 
بعد النت�سار على جنم القليعة وخ�سارة 
الرائد ال�سابق للمجموعة الو�سطى ، وداد 
ــام  اأم عكنون  بــن  يف   ، بــوفــاريــك  بلدية 
مما   ، �سفر  مقابل  بهدفني  املحلي  النجم 

الأوىل  للمرتبة  جمددا  العودة  من  مكنه 
اإىل  النقاط  من  ح�سيلته  و�سلت  بعدما 
بلغ  قد  بذالك  ويكون   ، نقطة   43 عــدد 
هدفه املتمثل يف حماولة العودة لل�سدارة 
على  حافظ  اأنه  على  ناهيك   ، جديد  من 
بعد  املالحقني  عــن  نقاط  ال�ست  فــارق 

نتائج اجلولة الأخرية . 

الهجوم يواصل تألق 
في البطولة وهز شباك 

المنافسين 

يف ال�سياق ذاته ، جند من بني النقاط التي 
للق�سم  ال�سعود  تاأ�سرية  ح�سم  يف  �ساهمت 
ال�ست�سافة  فر�سة  ت�سييع  وعدم  الثاين 
من  اأخرى  ملحطة  تاأجيلها  دون  املّرة  هذه 
عنا�سر  تــاألــق  موا�سلة  جنــد   ، البطولة 
�سجلت  حيث   ، الــزوار  الأمامية  القاطرة 
ثالثية كاملة كانت كافية للفوز باملباراة 
بال�سعود،  الآن  املنت�سني  الأن�سار  واإ�سعاد 
وهو الربوز الذي يعد الثالث عن التوايل 
التي  الثالثية  بعد   ، نف�سها  وباحل�سيلة 
بومردا�س  رائــد  �سباب  �سباك  يف  �سجلها 
ومماثلة دك بها �سباك رائد القبة اأي�سا ، 
الفوز  ال�سابقة  املنا�سبات  يف  اكتفى  بعدما 
دون  الإ�سابة  تفوق  مل  خفيفة  بح�س�س 

رد اأو ثنائية مقابل �سفر .  

الجدد واصلوا تهديداتهم 

احلار�س  تاألق  القليعة  جنم  لقاء  عــرف 
غياب  يف  فــار�ــس  ثليب  للفريق  الــثــاين 
احلار�س الأول لغزلن ال�سحراء براهيمي 
رافع امل�ساب ومل يتخل�س من هذا امل�سكل 
منذ جولت عديدة ،وذلك باإنقاذ �سباكه  
ـــّدا �ساهم  ــن عـــدة فــر�ــس خــطــرية ج م
الــدفــاع  عنا�سر  معنويات  ــع  رف يف  بها 
خ�سو�سا ، كما تاألق يف هذه املواجهة اأي�سا 
�سفوف  يف  اأم�ست  التي  اجلدد  الالعبون 
ال�ستوية  التحويالت  فرتة  خالل  النادي 
بوطي�س  الثنائي  �ــســورة  يف  الأخــــرية 
وطا�سور املنتظر اأن يقدم مباريات اأف�سل 
بعد   ، البطولة  من  القادمة  املواعيد  يف 

تاأقلمهما اجليد يف املناف�سة .   

حقيقة فنان وطاشور يوقع 
هدفه الرابع 

اأحمد  حقيقة  املخ�سرم  الالعب  �ساعف 
�سبعة  عدد  اإىل  الإ�سابات  من  ح�سيلته 
القليعة  جنم  لقاء  خــالل  كاملة  ــداف  اأه
�سباك  يف  الأول  للهدف  ت�سجيله  بعد   ،
الت�سجيل  جمــال  بها  فتح  القليعة   جنم 
لبلوغ  اأخــرى  ــداف  اأه لإ�سافة  وال�سهية 

ـــرف الــلــقــاء   �ــســبــاك املــنــافــ�ــس ، كــمــا ع
حممد  طا�سور  اجلديد  الالعب  موا�سلة 
 ، املناف�سني  �سباك  يف  الت�سجيل  اأمـــني 
�سباك  يف  الــثــاين  الــهــدف  ت�سجيله  بعد 
الآن  حتى  له  الرابعة  تعد  القليعة  جنم 
الالعب  قـــدرات  لتوؤكد  ــاءت  ج والــتــي   ،
على الت�سجيل حتى يف املباريات ال�سعبة 
التي جترى خارج الديار ، فيما يوجد يف 
بوطي�س  ــر  الآخ اجلديد  الــوافــد  ر�سيد 

نبيل ثالثة رفقة مهداوي مروان.

فرحة األنصار تنتهي باإلغماء 
بعد صافرة النهاية للقاء

 
مل يتمالك الكثري مما لهم �سيلة بالألوان 

عنا�سر  مــن  بع�س  اأن  ــك  ذال على  دليل 
بعد  مبا�سرة  بالبكاء  اأجه�ست  الإدارة 
�سيما   ، ال�سعب جّدا  للقاء  النهاية  �سافرة 
بعد ال�سيطرة املطلقة التي فر�سها الزوار 
اللقاء  مــن  الأخـــري  �ساعة  الــربــع  خــالل 
بالتعادل  تاأتي  كانت  لفر�س  وت�سييعهم 
املرمى ، مما جعل  اأمام  ا�ستغلوها جيدا  لو 
بعد  مبا�سرة  عليهم  يغمى  الأن�سار  بع�س 
كانوا  لأنــهــم  للمباراة  النهاية  �سافرة 
انتظار  الأمور دون  الفوز وح�سم  يتمنون 
ت�سعب  التي  البطولة  من  ــرى  اأخ جولة 
تدريجيا ب�سبب رغبة الكثري من الفريق 
الثاين  للق�سم  ال�سعود  ــة  ورق ح�سم  يف 

مبكرا .
اأحمد اأمني 

لعبها  التي  الأخرية  املباراة  تكن  مل 
اجلــديــد  �سيفهم  ــــام  اأم الــ�ــســوافــة 
النادي  م�سلحة  يف  باتنة  مولودية 
�سوف  ت�سامن  لعبو  اأهــدر  حيث   ،
املقدمة  كوكبة  نحو  القفز  فر�سة 
للمجموعة ال�سرقية من ق�سم الثاين 
التعادل  عليهم  فر�س  بعدما   ، هواة 
مولودية  �سيفهم  قبل  من  ال�سلبي 
ميدان  من  نقطة  اأفتك  الذي  باتنة  
بعدما   ، عبيد  فتحي  املــدرب  اأ�سبال 
نقاطها  عــلــى  ــّول  ــع ي اجلــمــيــع  كـــان 
الإيجابية  النتائج  ح�سد  ملوا�سلة 
ال�ستقبال  قبل   ، ميدانهم  ــارج  خ
ــن الـــتـــوايل لــ�ــســبــاب حي  ــاين ع ــث ال
مو�سى باإحراز �ست نقاط واإعادة اأمل 
ال�سعود بقّوة لأنه يعد حلم اجلميع 

منذ بداية عدة موا�سم م�ست. 

المنافس كان عنيدا حقا 
في الميدان 

بني  مـــن  يــعــد   ، ــل  ــاث مم ــيــاق  �ــس يف 
معانقة  عدم  وا�سلت  التي  العوامل 

الــذي  الكبري  امل�ستوى  جنــد  الــفــوز 
ال�سيف   الفريق  عنا�سر  به  ظهرت  
اأن  كادت  التي   ، املباراة  اأطــوار  طيلة 
امليدان  يف  املهمة  مــن  ــرث  اأك ت�سعب 
وتفتك نقاط املباراة كاملة وبالتايل 
الكتفاء بنقطة التعادل التي اأر�ست 
الكثري من ع�ساق النادي ال�سويف بعد 
�سافرة النهاية للقاء الذي مل يتمكن 
طموحهم  بــلــوغ  مــن  فيه  فريقهم 

املتمثل يف الفوز باملباراة .

التسرع يحرم الهجوم من 
التسجيل أمام " الكاب " 

القاطرة  ال�سدد ذاته ، مل تتمكن  يف 
التي  الــ�ــســفــرة  ــك  ــن ف ــة م ــي ــام الأم
يف  خ�سو�سا  مباريات  منذ  لزمتهم 
الديار  خــارج  جترى  التي  اللقاءات 
عدة  يف  ــرى  اأخ ــّرة  م �سقطت  والتي 
�سيعت  ــذي  ال اللقاء  خــالل  اأخــطــاء 
للت�سجيل  �سانحة  فر�س  عــّدة  فيه 
التي  املــبــاراة  من  ال�سوطني  كال  ويف 

كانت �سهلة الظفر بنقاطها يف بداية 
عنا�سر  معنويات  اأبقى  مما   ، املباراة 
ومل  وحتاول  عالية  املناف�س  الفريق 
ت�سجيل  يف  رغبتها  ــن  ع ــع  ــرتاج ت
لديارها  بها  تعود  اإيجابية  نتيجة 

حتى نهاية املباراة . 

النقص العددي أثر في 
نهاية المباراة 

�سحيح اأن النق�س العددي بعد طرد 
ال�سطر  يف  ــان  ك جـــارة  بــن  الــالعــب 
الأخري من عمر املباراة ، اإل اأنه كان 
اجلماعي  املـــردود  على  جــّدا  مــوؤثــرا 
 ، املــيــدان  يف  الأ�سا�سية  للت�سكيلة 
العنا�سر  بع�س  م�ساعدة  عدم  منها 
م�ستوى  على  تن�سط  التي  ــرى  الأخ
اأثناء  الأمــامــي  للخط  الــدفــاع  خط 
وزيــادة  خ�سو�سا  املرتدة  احلمالت 
الــعــدد الإجــمــايل اأمـــام املــرمــى على 

منطقة عمليات املناف�س . 
اأحمد اأمني 

نـــــادي تــقــرت  مل يــتــحــمــل لعـــبـــو 
اخل�سارة  التي �سجلوها اأمام م�سيفهم 
هدف  مقابل  بثالثية  امل�سيلة  وفاق 
واحد ، دليل ن�سبة التاأثر التي كانت 
املــوايل  الــيــوم  يف  حتى  ــّدا  ج كبرية 
لأنهم   ، املــبــاراة  فيه  لعبت  ـــذي  ال
كبريا  �سيكون  تاأثريها  اأن  يدركون 
كان  بعدما   ، الــنــادي  م�ستقبل  على 
موا�سلة  لأجــل  عليها  يعّول  اجلميع 
وال�سري  الإيجابية  النتائج  ح�سد 
الثاين  للق�سم  ال�سعود  نحو  بثبات 

املو�سم القادم . 

الدفاع لم يكن في يومه 
وواصل األخطاء

 
التي  الــكــبــرية  ــاء  ــط الأخ �ساهمت  
الدفاع  خط  م�ستوى  على  ارتكبت 

اأبرز  بني  من  تقرت  لنادي  بالن�سبة 
النقاط التي اأحجبت الروؤية وبالتايل 
حيث   ، امل�سيلة  ــاق  وف لقاء  خ�سارة 
نقاط  عــدة  النطالقة  منذ  ظهرت 
الن�سجام  ــدم  ع يــاأتــي  منها  �سلبية 
بني  التالحم  وغياب  اخلطوط  بني 

العنا�سر التي تلعب للدفاع اأو الهجوم  
ا�ستغلت  التي  الكبرية  الهفوات  وكذا 
عنا�سر  قبل  مــن  املطلوب  بال�سكل 
الأر�س  اأ�سحاب  امل�ست�سيف  الفريق 
يف بلوغ ال�سباك ثالثة مرات باملقابل 

جند اأن القاطرة الأمامية للنادي .

مواصلة اإلصرار على 
الصعود هذا العام 

ــرور  مب ت�سعب  ــات  ــاري ــب امل اأن  ــد  جن
الفرق  ــل  وك البطولة  يف  ـــولت  اجل
تريد ا�ستغالل الربنامج امل�سطر منها 
من  فــرق  ــّدة  ع �سعود  ــرار  ق تثبيت 
اجلانب  اأن  اإل   ، الواحدة  املجموعة 
امل�سيلة  لقاء  خ�سارة  بعد  الآن  املهم 
هو �سعور الالعبني بامل�سوؤولية كاملة 
ــة الأخـــرية  ــه ــواج بــعــد خــ�ــســارة امل
وعدم ال�ستفادة من نقاطها ، واأبدوا 
بعد  الــتــدارك  يف  الكبرية  رغبتهم 
حديثهم مع الأن�سار وعدم الرتاجع 
اآخر  حتى  ال�سعود  ورقــة  لعب  على 

جولة  من البطولة .
اأحمد اأمني

ح�سد فريق �سباب عني و�سارة نقطة غالية يف الرحلة 
ال�سيافة  اأ�سحاب  ملواجهة   العا�سمة  اإىل  قادته  التي 
الثانية  اجلولة  موعد  مبنا�سبة   ، البي�ساء  الدار  �سباب 
والع�سرين من بطولة الق�سم الثاين الهاوي يف جمموعته 
حممد  البارع  الهداف  �سّجلها  التي  فالثنائية   ، الو�سطى 
يف   ، ذهب  من  وزنها  كان  البي�ساويني  �سباك  يف  د�سي�سة 
اأبعد  اإىل  �سعبة  باأنها  البداية  منذ  توحي  كانت  مباراة 
ومل  قواعده  داخل  قوي  املحلي   الفريق  لأن   ، احلدود 
اأحد  ال�سباب  وخ�سمه  ال�سعود  حظوظ  من  �سيئا  يفقد 
ونتيجة   ، الثاين  املحرتف  اإىل  ال�سعود  عن  الباحثني 
الفذ  املـــدرب  اأ�سبال  طــرف  مــن  املحقق  التعادل  لهذا 
اأر�سية  على  فر�سانا  كانوا  الذين  حليمة  بن  بوعالم 
امليدان ، ويف ظل املعطيات اجلديدة التي اأفرزتها جولة 
هذا الأ�سبوع ، فاإن ممثل الكرة اجللفاوية يبقى بكامل 
قوته وحظوظه  يف رواق التناف�س على الظفر باإحدى 
 ، الثاين  املحرتف  امل�ستوى  يف  للعب  املوؤهلة  التاأ�سريات 
بحيث يظل حلم اأبناء اخل�سرة قائما اإىل اآخر جولة من 
الهواة  ق�سم  نح�س  من  يتخل�سون  حتى   ، البطولة  عمر 
العالية  والتنظيمية  الفنية  باإمكانياتهم  يليق  ل  الذي 
بعيدا  واخلالد  احلافل  الكروي  تاريخهم  ينا�سب  ول   ،
يو�سك   املو�سم  اأن  من  وبالرغم   ، ال�سفلى  الدرجات  عن 
�سليمان  القائد  لرفقاء  ال�ساطع  التاألق  مع  نهايته  على 
نومها  يف  مازالت  الولئية  ال�سلطات  اأن  اإل   ، الري�س  اأم 
العميق ! يف وقت حرج يحتاج فيه اأ�سود عني و�سارة اإىل 
ال�سراع  فاإن  ذلك  عن  النظر  وبغ�س   ، واملــوؤازرة  الدعم 
كبريين  واإثــارة  حما�س  ي�سهد  الطموحة  النوادي  بني 
التتويج  وراء  الالهثني  كوكبة  بني  ــه  ذروت بلغ  بل   ،
جحيم  اإىل  الــعــودة  تــفــادي  على  املــحــاربــني  وكوكبة 

البطولة اجلهوية.
عمر ذيب 

�سباب بني ثور 

غزلن ال�سحراء يف الق�سم الثاين والأن�سار يف قمة ال�سعادة 

 ت�سامن �سوف 

الت�سامن ي�سيع نقطتني من ذهب اأمام مولودية باتنة 

نادي تقرت 

ح�سره كبرية بعد خ�سارة لقاء امل�سيلة 

�سباب عني و�سارة

حماله  يا  د�سي�سة  "حممد 
.. وال�سباب قادر على 

�سقاه" 
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اأ�سرى فل�سطينيون

  بقلم /د. حت�سني ال�سطل 
------------------------------

مع  اجلزائرية  ال�صحافة  عني  ت�صهر  جم��ددا 
يف   , الحت�ل  �صجون  يف  املر�صى  اأ���رصان��ا 
وهي   , العادلة  لق�صيتهم  وا�صح  انت�صار 
ال�صحف   ع�رصات  خ�ل  من   , اليوم  تعوذهم 
املتوا�صلة  معاناتهم  على  ال�صوء  وت�صلط 
لكل  يتنكر  الذي  ال�رصائيلي  الج��رام  بفعل 
واملوؤ�ص�صات   , الدولية  والأع��راف  املواثيق 
الت�صلط  اأم��ام  ع��اج��زة  تقف  التي  الدولية 
ت�صارك  ان  غريبا  فلي�ض   . ل�حت�ل  الغا�صم 
الأ�رصى  زيارة  يف  اجلزائرية  ال�صحف  اأغلب  
املر�صي يف �صجون الحت�ل , من خ�ل اأق�م 
ملحق  لهم  تفرد  وان   , الأ�رصى  عن  املدافعني 
املتوا�صلة  معاناتهم  على  للرتكيز  خا�ض 
ي�صبط   , متوا�صلة  اإع�مية  معركة  يف   ,
عز  خالد  املحرر  ,الأ�صري  املنا�صل  اإيقاعها  
دولة  �صفارة  يف  الأ�رصى  ملف  م�صوؤول  الدين 
ي�صل  والذي  ال�صقيقة,  اجلزائر  لدى  فل�صطني 
الإع�ميني  بني  التن�صيق  يف  بالنهار  الليل 
 , اجلزائرية  وال�صحف  الفل�صطينيني  والكتاب 
اأ�رصانا  مع  دائما  تكون  ان  باقتدار  قررت  التي 
البوا�صل يف �صجون الحت�ل , وان تكون اليوم 
حتديدا يف زيارة  315 اأ�صريا يعاين من اأمرا�ض 
الحت�ل  �صلطات  وترف�ض  ومتنوعة  خمتلفة 
ابتدءا   , لهم  واملنا�صب  ال�زم  الع�ج  توفري 
املعتقل  عاما   56 مخ  ابو  ر�صدي  بال�صريين 
منذ عام  1986 , والأ�صري حممود خرابي�ض 54 
باملوؤيد  واملحكوم   ,  1988 منذ  واملعتقل  عاما 

ويتعر�ض   , وال�صغط  القلب  باإمرا�ض  ويعاين 
حممد  بال�صريين  وانتهاءاأ   , الطبي  ل�إهمال 
من  ويعاين   ,  29/3/2019 منذ  املعتقل  فروخ 
منذ  املعتقل  مو�صى  ان�ض  والأ�صري  ال�رصطان 
اإ�صابات  من  ويعاين  املا�صي   31/1/2019
من  الطويلة  القائمة  هذه   . احلي  بالر�صا�ض 
ال�صحف  حتمل  والذين   , املر�صى  الأ���رصى 
وتنقل   , العامل  كل  اىل  معاناتهم  اجلزائرية 
الذي   , الحت�ل  �صجون  داخل  من  �صوتهم 
و�صين�صى   , احد  �صوتهم  ي�صمع  لن  انه  اعتقد 
العامل معاناتهم مع مرور الوقت , اإل اأن اأحرار 
ال�صحفيني  من  الأحرار  مقدمتهم  ويف  العامل 
م�صاحات  فتحوا  الذين   , الإبطال  اجلزائريني 
اأ�صكاله  بكل  اجلزائري  الإع���م  و�صفحات 
وق�صيتهم  الأ���رصى  عن  للحديث  واأن��واع��ه 
فيما   , وا�صتق�ل  حرية  كا�رصي   , العادلة 
يحاول الحت�ل واأعوانه املتطرفني من الإدارة 
الأمريكية ان ت�صفهم ظلما بالإرهابيني , فكان 
ال�صعب  مع  تكون  ان   , املتوا�صل  اجلزائر  قرار 
الفل�صطيني واأ�رصاه البوا�صل ظاملا او مظلوما , 
ال�صعب  وم�صاندة  لدعم  بيا�ض  على  توقيع  يف 
ومل  وامل�رصوعة.  العادلة  وحقوقه  الفل�صطيني 
تفتح  ان  اجلزائرية  ال�صحف  على  غريبا  يكن 
الأ�صواء  ت�صلط  وان   , املر�صى  الأ�رصى  ملف 
اجلرمية  عن  تك�صف  علها   , معاناتهم  على 
جتد  وان   , لها  يتعر�صون  التي  املتوا�صلة 
غياهب  دخلوا  ان  بعد   , جانبهم  اإىل  يقف  من 
ميار�ض  والذي  ال�رصائيلي,  الحت�ل  �صجون 
ي�صتخدم  بل   , العتقال  و�صائل  اأب�صع  بحقهم 
اأمرا�ض لل�صغط  مر�صهم وما يعانون منه من 

مراكز  ك�صفته  ما  وهذا   , التحقيق  اأثناء  عليهم 
ل�حت�ل  الأ�صود  وال�صجل   , متعددة  حقوقية 
والو�صائل  املمار�صات  بهذه  احلافل  ال�رصائيلي 
غريبا  يكن  مل  كما   . امل�صوؤوله  غري  القمعية 
 , الأط��ف��ال  الأ����رصى  ملف  تفتح  ان  كذلك 
الحت�ل  �صجون  يف  املنا�ص�ت  والأ�صريات 
كانت  التي   , بوحريد  جميلة  املنا�صلة  اأخوات 
والفل�صطيني  والعربي  القومي  الن�صال  �صمعة 
الغا�صب  وامل�صتعمر  املحتل  مقارعة  يف 
على  واإ���رصاره��ا  بن�صالها  جعلت  والتي   ,
حرية  دعاه  امل�صتعمرين  من   , احلرية  يف  حقها 
التحرر  يف  ال�صعوب  حلق  وداعمني  وعدالة 
ال�صعوب  لإرادة  ا�صت�ص�م  يف  ال�صتعمار  من 
ن�صجل  ان  لبد  اليوم  كلمتنا  ويف  وحريتها. 
و�صحفيني  وحكومة  �صعبا  ال�صقيق  للجزائر 
على   , والتقدير  والحرتام  ال�صكر  وجماهدين 
 , الأفاق  فتح  الذي  ال�صوت  وهذا   , الدعم  هذا 
�صجون  يف  اأ�رصانا  يعرف  اجمع  العامل  وجعل 
اأ�صمائهم  ويعرف   , ال�رصائيلي  الح��ت���ل 
ت�صاف  اأرقام  جمرد  يعودوا  فلم   , وق�ص�صهم 
بكل  حياة  بل   , املظلم  الأ���رص  �صج�ت  اىل 
والعدالة  واحلرية  للحياة  معاين  من  حتمل  ما 
, والتي نطالعها يوميا يف �صفحات  والبطولة 
ال�صحف اجلزائرية , والتي ا�صتطاعت ان تدمر 
الفل�صطيني  ال�صقيقني  ال�صعبيني  بني  امل�صافات 
يف  اجلزائري  املواطن  من  وجعلت   , واجلزائري 
يعرف  احممد"   "�صيدي  "و  "الق�صبة  اأحياء 
تل  حي  من  اخلرابي�ض  حممود  الأ�صري  �صقيقه 
ف�صكرا   . الفل�صطينية  اأريحا  مبدينة  ال�صلطان 

للجزائر.

�سجون الحتالل املر�سي يف  الأ�سرى  ت�سهر مع  عني جزائرية 

املخابرات امل�سرية ت�ستعجل وفد حما�ض للقاهرة ..فما ال�سبب؟
الحد  ام�ض  م�رصية  م�صادر  قالت 
 , امل�رصية  املخابرات  ان   1/3/2020
وفدها  باإر�صال  حما�ض  حركة  طالبت 
للقاهرة على وجه ال�رصعة , مبينًا ان 
ترتيبات  التفاق على  القاهرة ب�صدد 
يف  التن�صيق  ب�صاأن  "حما�ض"  مع 
فريو�ض  ملواجهة  طبية  ا�صتعدادات 
ا�صماعيل  ي�صل  حني  يف  "كورونا", 
ال�صيا�صي حلركة  املكتب  رئي�ض  هنية 
من  ع��دد  لبحث  ملو�صكو  حما�ض 

الق�صايا وعلى راأ�صها امل�صاحلة.
وقالت امل�صادر "للعربي اجلديد" , ان 
الزيارة احلالية لوفد حما�ض لن تقت�رص 
على اجلوانب ال�صيا�صية , امنا التن�صيق 
يف ا�صتعدادات طبية ملواجهة فريو�ض 
يف  وانت�صاره  انتقاله  خ�صية  كورونا, 
اخلدمات  تراجع  ظل  يف  غزة,  قطاع 

الطبية وال�صحية.

اخلطوة  تلك  اأن  امل�����ص��ادر  وبينت 
اجلانب  من  مطلب  على  بناء  تاأتي 
الو�صاطة  اإىل  ا�صتناداً  "الإ�رصائيلي" 
احلركة,  مع  القاهرة  بها  تقوم  التي 
ُيعد حمل  ذلك  اأن  اعتبار  اإىل  اإ�صافة 
القطاع  ملجاورة  اهتمام م�صرتك نظراً 

مل�رص عند احلدود ال�رصقية.
من  ال��ق��اه��رة  اأن  امل�����ص��ادر  وبينت 
كافة  القطاع  لأهايل  تقّدم  اأن  املقرر 
ال�صدد,  هذا  يف  ال�زمة  امل�صاعدات 
كبرية  �صحنات  باإدخال  ال�صماح  مع 
والأدوي��ة,  الطبية  امل�صتلزمات  من 
يف  الطبية  املن�صاآت  كفاءة  ورف��ع 
ميثل  بات  الأم��ر  اأن  اإىل  لفتة  غ��زة, 
يف  خ�صو�صًا  مل�رص,  كبرياً  هاج�صًا 
الفريو�ض من  انتقال  ظل خماوف من 
اإىل  اخل��ارج  من  القادمني  املواطنني 

القطاع.
امل�رصي,  اجلانب  لدى  كبرية  خماوف 
من عودة عدد من الفل�صطينيني الذين 
من  يعربون  ثم  اإيران,  اإىل  ي�صافرون 

م�رص اإىل غزة, .
وطالب امل�صوؤولني يف جهاز املخابرات 
ب�رصورة  "حما�ض",  يف  امل�صوؤولني 

ال�صفر  بعدم  املواطنني  على  الت�صديد 
اأكرب  اإىل  حتّولها  ظل  يف  اإي��ران,  اإىل 
ال�رصق  يف  املر�ض  لنت�صار  ب��وؤرة 
التوجيه  ذلك  اأن  اإىل  لفتا  الأو�صط, 
بني  القوية  الع�قات  ظل  يف  ياأتي 

احلركة وطهران.
اخلا�صة  باملباحثات  يتعلق  ما  ويف 
اأك��دت  غ���زة,  ق��ط��اع  يف  بالتهدئة 
من  الأخ��رية  اجلولة  "انتهاء  امل�صادر 
"الهاج�ض  اأن  م�صيفة  الت�صعيد", 
الطبي ب�صاأن الأو�صاع يف القطاع يف 
ظل تف�صي كورونا وحتّوله لوباء, هو 
ما ي�صغل كً� من م�رص و"اإ�رصائيل" 

حاليًا".

الرو�صية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
وزير  ان  املا�صي  اخلمي�ض  اأعلنت 
�صيجري  لفروف  �صريغي  خارجيتها 
حمادثات مع رئي�ض املكتب ال�صيا�صي 
يف  هنية  ا�صماعيل  حما�ض  حلركة 
الثاين من مار�ض املقبل , لبحث اآفاق 

الت�صوية العربية "ال�رصائيلية".
ومن املتوقع ان يناق�ض الجتماع وفقا 
ا�صتعادة  �صبل  الرو�صية  للخارجية 
منظمة  برنامج  يف  الوطنية  الوحدة 
التو�صل  اآفاق  يف  والنظر   , التحرير 
ال�����رصق  يف  �صاملة  ت�صوية  ايل 
به  معرتف  ا�صا�ض  على  الو���ص��ط 

قانونيًا.

اأخبار فل�سطني

�رصع امل�صتوطنون, ام�ض الحد, 
اأرا���ص��ي  يف  جتريف  باأعمال 
بلدتي ق�رصة وجوري�ض جنوب 

نابل�ض.
واأفاد م�صوؤول ملف ال�صتيطان 
���ص��م��ال ال�����ص��ف��ة غ�����ص��ان 
جرافات  ب��اأن  ل�"وفا",  دغل�ض 
باأعمال  ق��ام��ت  امل�صتوطنني 
النجمة  منطقة  يف  جت��ري��ف 
ق�رصة  بلدتي  لأرا�صي  التابعة 
ال�صارع  من  بالقرب  وجوري�ض 

الرئي�صي.

م�ستوطنون 
يجرفون اأرا�سي 

جنوب نابل�ض

هنية يف مو�سكو اليوم

حممود مو�سى عي�سى عي�سى
ن�صاأته وتعليمه:

ن�����ص��اأ وت���رع���رع يف 
و�صواحيها,  القد�ض 
جامعة  يف  ودر�����ض 
ال���ق���د����ض ب��ك��ل��ي��ة 
واأ���ص��ول  ال�رصيعة 
الدين, وان�صم للكتلة 
فيها  الإ���ص���م��ي��ة 
الط�بي  -الط�����ار 
يكمل  ومل  حلما�ض- 
ب�صبب  فيها  تعليمه 
الع�صكري  ن�صاطه 
الق�صام  كتائب  م��ع 
الحت�ل  وم�حقة 

له. در�ض اأي�صًا دبلوم خمتربات طبية. كان يعمل مدير مكتب 
جريدة �صوت احلق واحلرية بالقد�ض التي كانت ت�صدر من اأم 

الفحم.
الحت�ل  �صلطات  يا�صني:تتهم  اأحمد  لل�صيخ  الوفاء  عملية 
املقاومة  عملّيات  اأ�صهر  من  واح��دٍة  يف  بامل�صاركة  حممود 
الفل�صطينية, والتي اختطف خ�لها مقاتلون من كتائب الق�صام 
الرقيب اأّول يف جي�ض الحت�ل ن�صيم توليدانو قرب مدينة اللد 
الحت�ل  �صلطات  وطالبوا   ,13-12-1992 بتاريخ  املحتّلة 
حما�ض-  حركة  -موؤ�ّص�ض  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  �رصاح  باإط�ق 
ملطلبهم  ت�صتجب  مل  الحت�ل  دولة  لكّن  عنه,  الإفراج  مقابل 
عملّيًة  ذلك  اإثر  على  الحت�ل  دولة  واأطلقت  توليدانو.  فُقِتل 
�رص�صًة �صّد حركة حما�ض اأبعدت خ�لها 415 من قادتها اإىل 
مرج الزهور يف اجلنوب اللبناين, واعتقلت الآلف من عنا�رصها 
يف ال�صّفة الغربّية وقطاع غّزة كان بينهم حممود عي�صى الذي 
اعُتَقل من منزله يف بلدته عناتا �صمال �رصق مدينة القد�ض يف 

1993-6-3, ومل يتجاوز عمره اآنذاك 25 �صنة.]2[
اأبرز  من  حمموداً  تعترب  الحت�ل  دولة  كانت  الأ�رص:ملّا  يف 
اإعتقاله ن�رصاً,  امل�صاركني يف عملّية الختطاف, فقد راأت يف 
كربيائها  ُي�صيب  اأن  ا�صتطاع  �صخ�ٍض  من  ل�نتقام  وفر�صًة 
حيث  البيت  من   3/6/1993 يوم  حممود  اعتقل  ال�صميم.  يف 
ح�رصت قوات كبرية من جي�ض و�رصطة وخمابرات الحت�ل, 
اأحاطوا البيت من كل جانب ثم اعتقلوا حممود مع اإخوته الث�ث 
بعد اأن قاموا بتكبيلهم , اقتادوهم اإىل مركز حتقيق امل�صكوبية 
يف القد�ض , ويف اليوم التايل اأفرج عن اإخوته الث�ث واأبقوه 

رهن العتقال.]3[
وهذا  ال�صغوط,  هذه  كّل  ال�صجن:حتت  من  الهروب  حماولة 
اأن ُيحاول  اأمام حممود �صوى  احلكم الأبدّي بال�صجن, مل يكن 
عدٍد  مع  حاول  فقد  وبالفعل  باأّي طريقٍة,  �صجنه  من  الإف�ت 
بوح�صّية  -امل�صهور  ع�صق�ن  �صجن  من  الإف�ت  رفاقه  من 
اآنذاك-, لكّن �صلطات الحت�ل اكت�صفت النفق الذي  حمّققيه 
بهم  واأم�صكت  عربه,  لُيغادروا  رفاقه  مع  يحفره  حممود  كان 
�صجنهم,  فرتة  بتمديد  عليهم  وحكمت  بع�صهم  عن  وفرقتهم 

ونقلهم اإىل العزل النفرادّي.
درا�صته  اإمتام  من  حممود  ال�صجن:منع  داخل  والكتب  لتعليم 
داخل الأ�رص , حيث انت�صب للجامعة العربية عام 2000م وكان 
الإدارة من  �صيا�صية وبعد ف�صل درا�صي منعته  يدر�ض علوم 
ال�صتمرار, رغم الطلبات والطعونات التي قدمها �صد الإدارة 
ولكن دون جدوى . الكتب من املواد املحظور اإدخالها اإليه بقرار 
من املحكمة وكاإجراء عقابي اإ�صايف لعقوبة وقرار العزل, تتم 
اإدخال باقي الأغرا�ض والحتياجات اخلا�صة عن طريق  عملية 
يعطون  الحيان  من  كثري  يف  الأحمر,  ال�صليب  مع  التن�صيق 
اأغلبها.  يرجعون  اإدخالها  ويوم  الأغرا�ض,  اإدخال  املوافقة على 
امل�ب�ض  الأهل, يدخلون  املرات وح�صب �صهادة  ويف كثري من 
امل�ب�ض  مث�  ملحمود  ي�صلموها  حتى  طويل  وقت  وي�صتغرق 
ال�صيفية تعطى له بداية ال�صتاء ف� ميكن اأن ي�صتفيد منها, ول 
يدخل له اأي غر�ض اإل اإذا اأخرج غر�ض اأخر باملقابل. م�صموح 
ال�صرتاك يف �صحيفة عربية واحدة اأما ال�صحف العربية فهي 
�صحف  توجد  ول  اأ�صهر   4 ملدة  تنقطع  واأحيانا  منتظمة  غري 

اجنليزية, و املج�ت ممنوعة اأي كان نوعها .
رف�ض الفراج عنه يف �صفقة �صاليط: الكيان ال�صهيوين اأفرج 
عن كامل اأفراد جمموعته “خليته” التي اأ�رصت وقتلت اجلندي 
ومل  �صاليط(,  )�صفقة  الأح��رار  وفاء  �صفقة  يف  ال�صهيوين 
تفرج عنه وعن بع�ض الأ�رصى الآخرين مثل الأ�صري عبد الله 
م�صنفون  لكونهم  ال�صيد,  وعبا�ض  حامد  واإبراهيم  الربغوثي 
اأحد  قيادية.]7[  ب�صخ�صية وكاريزما  خطريين جداً, ويتمتعون 
اأ�رصى الدفعة الرابعة )الأ�رصى القدامى ما قبل اتفاقية اأو�صلو( 

الذين رف�ض الحت�ل الإفراج عنهم.

وفد من حما�ض بغزة يغادر اإىل القاهرة

حما�ض,  حركة  من  قيادي  وفد  غادر 
ب��ق��ط��اع غ���زة, ام�����ض الأح����د, اإىل 
لبحث  القاهرة  امل�رصية,  العا�صمة 

عدد من امللفات.
ع�صو  حما�ض  حركة  وف��د  وت��راأ���ض 

ال�صيا�صي  املكتب 
ل��ل��ح��رك��ة, روح���ي 

م�صتهى.
امل�صدر,  واأ���ص��اف 
��ل ع��دم  ال���ذي ف�����صّ
هويته  عن  الك�صف 
الأنا�صول,  لوكالة 
من  تاأتي  الزيارة  اإن 
القاهرة  بني  احلوارات  ا�صتكمال  اأجل 

وحركة حما�ض.
�صرُتكز على  املباحثات  اأن  اإىل  ولفت 
ل�صكان  املعي�صية  الأم��ور  "حت�صني 

التفاهمات  ظ��ل  يف  غ���زة,  ق��ط��اع 
والف�صائل  "اإ�رصائيل"  بني  القائمة 
اإىل  م�رصية,  برعاية  الفل�صطينية 
بني  الثنائية  الع�قات  تعزيز  جانب 

حما�ض وم�رص".
حما�ض  حركة  با�صم  املتحدث  وكان 
باأن  الأرب��ع��اء,  ���رّصح  قا�صم,  ح��ازم 
اإىل  �صيتوجه  احلركة  من  قياديًا  وفداً 
اأبرزها:  لبحث ق�صايا عديدة  القاهرة, 
تخفيف  و�صبل  الثنائية,  الع�قات 
الإ�رصائيلي  وال��ع��دوان  احل�����ص��ار, 

امل�صتمر على ال�صعب الفل�صطيني.



اإلثنين 02 مارس 2020 م الموافق لـ 07 رجب 1441هـ15
العدد

 1941

كورونا يو�سع انت�ساره يف العامل

قراءة/ حممد علي
------------------ 

التي  البيولوجية  احل��رب  م��ازال��ت 
ت�����ص��ن ع��ل��ى ال���ع���امل م�����ص��ت��م��رة, 
م���اك���ن ج��دي��دة يف  م�����ص��ت��ه��دف��ة اأ
قبل.  م��ن  فيها  تظهر  مل  ال��ع��امل, 
قارة  اىل  انتقل  ال��ذي  فالفريو�ض 
يف  �صحاياه  اأول  �صجل  اوروب���ا, 
لأ�صخا�ض  ولوك�صمبورغ,  ايرلندا 
منطقة  م��ن  ب��ال�����ص��ف��ر  م��رت��ب��ط��ني 
كما  ايطاليا.  �صمال  يف  منكوبة 
اع��ل��ن��ت ال��ي��ون��ان ع���ن ر���ص��دت 
ح���الت اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة م��وؤك��دة 
للع�ج  حاليا  تخ�صع  بالفريو�ض, 
اثينا  بالعا�صمة  م�صت�صفيات  يف 
فيما  ال�صمال.  يف  �صالنيك  ومدينة 

ا�صرتاليا. يف  �صخ�ض  تويف 
رئي�ض  روب��ريت��ون  ن����درو  اأ وق���ال 
نا  "اأ الغربية:  ا�صرتاليا  يف  مكتب 
احلظ  ل�صوء  نه  اأ لأعلم  للغاية  اآ�صف 
�صبعة  العمر  من  البالغ  الرجل  تويف 
�صري  م�صت�صفى  يف  عاما  وثمانني 
بفريو�ض  امل�صاب  غادنر  ت�صارلز 
بال  وفاة  اأول  ل�أ�صف  وهو  كورونا, 

اأ�صرتاليا". يف  فريو�ض 
حالة  اول  اي�صا  هي  �صجلت  تاي�ند 
ع�رص,  ت�صعة  بكوفيد  مل�صاب  وفاة 
يف  ال�صابة  حالت  ارتفعت  فيما 
اىل  ت�صلل  التي  اجلنوبية  كوريا 
الف  ث�ثة  من  اكر  اىل  الفريو�ض, 
ت�صعني  �صخ�ض,  حالة  وخم�صمئة 
مدينة  يف  �صجلت  منهم  املئة  يف 
يف  الوبا  ب��وؤرة  تعترب  التي  دايغو 
ت�رصرا  الكر  البلد  اجلنوبية  كوريا 

ال�صني. بعد  كورونا  من 
ورغ�����م الن���ت�������ص���ار ال��وا���ص��ع��ة 
رئي�ض  ي��ق��ول  ال���ذي  ل��ل��ف��ريو���ض, 
مكافحة  ق��ان��ون  ���ص��ي��اغ��ة  جل��ن��ة 
املعتمد  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال���ص��ل��ح��ة 
جاء  ان��ه  بويل,  فران�صي�ض  دوليا 
البيولوجية  ال�صلحة  خمتربات  من 
يف  ال�صمالية  كارولينا  جامعة  يف 
النباء  ان  ال  املتحدة.  ال��ولي��ات 
على  تبعث  ال�صني  من  ت�صل  التي 
انخفا�صا  �صجلت  حيث  التفاوؤل, 
خ���ل  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يف  طفيفا 
املا�صية  �صاعة  وع�رصين  الربعة 
عليه,  ال�����ص��اب��ق  ب��ال��ي��وم  م��ق��ارن��ة 
�صجلت  واح��دة  با�صتثناء  جميعها 
تف�صي  مركز  هوباي  مقاطعة  يف 
عدد  يف  ارتفاع  مقابل  الفريو�ض, 

بات. ال�صا
ا���ص��ي��ا,  غ����رب  م��ن��ط��ق��ة  يف  ام����ا 
التي  الدول  تلك  ي�صود  فال�صمت 
اجلوية  للرح�ت  ترانزيت  ممر  تعترب 

من  امل�يني  ت�صت�صيف  التي  تلك  او 
ذلك  رغم  ا�صيا,  �رصق  دول  مواطني 
العراقية  ال�صحة  وزارة  اعلنت 
يف  ج��دي��دة,  ا�صابة  ح��الت  ر�صد 
ب��غ��داد وب��اب��ل, داع��ي��ة امل��واط��ن��ني 
انت�صار  لتفادي  التجمع  عدم  اىل 

كورونا. فريو�ض 
بور�سات  يهدد  الفريو�ض 

كبري  ب�سكل  املنطقة 
فريو�ض  انت�صار  تبعات  تقف  ل 
امل��خ��اوف  عند  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
القت�صاد  اإىل  متتد  بل  ال�صحية, 
تقرير  اأظهر  ذ  اإ املالية.   والأ�صواق 
اأع���دت���ه ���رصك��ة ال���ص��ت��ث��م��ارات 
اأن  ال��ك��وي��ت,  وم��ق��ره��ا  ال��دول��ي��ة, 
اخلليج  منطقة  بور�صات  خ�صائر 
فرباير/  �صهر  بداية  منذ  الفار�صي 
نحو  بلغت  منه,   27 وحتى  �صباط 
ن�صيب  ك��ان  دولر,  مليار   150
ال�صعودية  لل�صوق  منها  ���ص��د  الأ
ُمنيت  فيما  دولر,  مليار   82 بنحو 
تخطت  بخ�صائر  الكويت  بور�صة 
اأعقاب  مليارات دولر, وذلك يف   3
بالفريو�ض  م�صابني  ظ��ه��ور  ب��دء 
و�صل  ح��ت��ى  ال��ب���د,  يف  اجل��دي��د 

م�صابًا.  45 نحو  اإىل  عددهم 
طارق  القت�صادي  اخلبري  ويقول 
التي  ال�صطراب  حالة  اإن  امل�صعان, 
حاليًا,  العاملي  القت�صاد  ي�صهدها 
ل�صنوات  ال�صني  هيمنة  اىل  ترجع 
الأ�صواق,  من  العديد  على  طويلة 
ذار  اآ مار�ض/  �صهر  اأن  اإىل  م�صرياً 
احلقيقية  الأزم���ة  ب��داي��ة  �صيكون 
�صُي�صَمع  التي  كورونا,  لفريو�ض 
و�صط  العاملية  الأ�صواق  يف  �صداها 
ال�صلع  مبيعات  من  العديد  تراجع 
���ص��ار  واأ ال����دول.  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
اخل�صائر  عن  يتحدث  الذي  التقرير 
الفار�صي  اخلليج  لدول  القت�صادية 

اإىل  كورونا,  فريو�ض  انت�صار  نتيجة 
انخف�صت  العاملية  النفط  اأ�صعار  اأن 
هذا  ظهور  بدء  منذ   11% من  باأكر 
النفط  �صعر  ُمني  فيما  الفريو�ض, 
 12.5% بلغت  بخ�صائر  الكويتي 
م�صتوياته  دن��ى  اأ اإىل  اخلام  ليهبط 

ون�صف. عام  نحو  يف 
اخلليج  دول  �صادرات  اأن  واأ�صاف 
كثرياً  ث��رت  ت��اأ النفطية  الفار�صي 
ال��ف��ريو���ض,  ه��ذا  ان��ت�����ص��ار  نتيجة 
ال�صعودية  �صادرت  تراجعت  حيث 
بنحو  فرباير  �صهر  خ�ل  النفطية 
م�صتوى  اإىل  يوميًا  برميل  األف   370
ثراً  تاأ وذلك  يوميًا,  برميل  م�يني   7
نتيجة  النفط  على  الطلب  برتاجع 

كورونا. من  املخاوف 
النفط  �صادرات  اأن  التقرير  واأظهر 
برميل  األف   85 تراجعت  الكويتي 
اأن  متوقعًا  ف��رباي��ر,  خ���ل  يوميًا 
 100 ال�  ليتخطى  الرتاجع  هذا  يزداد 
يف  مار�ض  خ�ل  يوميًا  برميل  األف 

كورونا. انت�صار  ا�صتمرار  حال 
اخل�صائر  ت�صتمر  اأن  التقرير  وتوقع 
الدول  لهذه  والقت�صادية  املالية 
ني�صان  بريل/  واإ ذار  اآ مار�ض/  خ�ل 
ا�صتمرار  حال  يف  تقدير  اأقل  على 
بني  ك���ورون���ا  ف��ريو���ض  ان��ت�����ص��ار 
اأكرب  مبعدلت  الدول  هذه  مواطني 
دول  خا�صة  املقبلة,  الفرتة  خ���ل 
والكويت.  م��ارات  والإ ال�صعودية 
امل��وان��ئ  ث��ر  ت��ت��اأ اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
التجارة  حركة  برتاجع  الإماراتية 
بالإ�صافة  الفريو�ض,  انت�صار  نتيجة 
كبري  ب�صكل  ال�صياحة  ث��ر  ت��اأ اإىل 
اإىل  ال�صفر  من  ال�صائحني  وخ��وف 

كورونا. حالت  فيها  ظهرت  دول 
ال�صعودية  قرار  اأن  التقرير  واأ�صاف 
والعمرة  ال�صياحة  تاأ�صرية  يقاف  باإ
اإىل  بالإ�صافة  املقبلة,  الفرتة  خ�ل 
ثراً  تاأ النفطية  ال�صادرات  تراجع 

�صوق  وتراجع  الفريو�ض,  بانت�صار 
ال�صعودي  القت�صاد  �صيكبد  املال, 
املقبلة,  الفرتة  خ�ل  كبرية  خ�صائر 
املالية  على  �صلبًا  �صينعك�ض  ما 
حجم  وي��ف��اق��م  للمملكة  ال��ع��ام��ة 

مبيزانيتها. العجز 
الق��ت�����ص��اد  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال 
خ�ل  ك��ث��رياً  �صيعاين  الكويتي 
احل��ايل,  العام  من  الأول  الن�صف 
ت�صجيل  ا�صتمرار  اىل  بالإ�صافة 
خل�صائر  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ب��ور���ص��ة 
امل�صتثمرين  التقرير  ون�صح  كبرية. 
الفرتة  خ�ل  الأ�صهم  عن  بالبتعاد 
ال�صتثمار  عن  والبتعاد  املقبلة, 
اأن  اإىل  م�صرياً  املالية,  باملدخرات 
خ�ل  م��ث��ل  الأ اخليار  ُي��َع��ّد  الذهب 

احلالية. الفرتة 
بوتني: كورونا يف رو�سيا حتت 

ال�سيطرة
الرئي�ض  اأك���د  اأخ����رى,  ج��ه��ة  م��ن 
ال��رو���ص��ي ف���دمي��ري ب��وت��ني ال��ي��وم 
رو�صيا  يف  الأو���ص��اع  اأن  الأح���د, 
لفريو�ض  بالن�صبة  ال�صيطرة  حتت 
ال�صلطات  اأن  م�صيفا  ك��ورون��ا, 
وقال  ملكافحته.   يلزم  ما  كل  تفعل 
م�صوؤولني  مع  اجتماع  خ�ل  بوتني 
"يف  ال��ي��وم:  �صباح  مو�صكو  يف 
�رصوري  هو  ما  كل  نفعل  رو�صيا 
ومت  اخلطري,  املر�ض  ه��ذا  ملكافحة 
اأن  اآمل  املنا�صبة.  الإجراءات  اتخاذ 
"الو�صع  اأن  م�صيفا  فعالة",  تكون 

عام". ب�صكل  ال�صيطرة  حتت 
اأعلنت  ال��ي��وم  ���ص��اب��ق  وق��ت  ويف 
ال�����ص��ل��ط��ات ال��رو���ص��ي��ة ع��ن ع��دم 
جديدة  اإ�صابة  حالت  اأي  ت�صجيل 
اأن  اإىل  م�صرية  الب�د,  اأرا�صي  يف 
ك�صف  اللذين  ال�صينيني  املواطنني 
�صابق,  وق��ت  يف  لديهما  ك��ورون��ا 
فرباير   12 يف  امل�صت�صفى  غادرا  قد 
واأ�صافت  تعافيهما.  بعد  املا�صي 
رو���ض  م��واط��ن��ني  ث���ث��ة  ه��ن��اك  اأن 
"داميوند  �صفينة  م��ن  ه��م  اإج���وؤ مت 
اليابان  يف  ال�صياحية  برن�صي�ض" 
وهم  بالفريو�ض,  اإ�صابتهم  وتاأكدت 
ال�صحي  للحجر  حاليا  يخ�صعون 
عليهم  تظهر  ومل  قازان,  مدينة  يف 

وا�صح. ب�صكل  كورونا  اأعرا�ض 
وق���ال ال��رئ��ي�����ض ف���دمي��ري ب��وت��ني, 
ب��داأ  برمته  العاملي  القت�صاد  اإن 
لنت�صار  ال�صلبية  بالعواقب  ي�صعر 
نف�صه  الوقت  يف  م�صريا  كورونا, 
ميلك  الرو�صي  القت�صاد  اأن  اإىل 
على  للحفاظ  ق��وي��ة  اإم��ك��ان��ي��ات 

. ره �صتقرا ا

فيما  بالفريو�ض،  ا�سابة  حالة  اأول  ت�سجيل  ولك�سمربوغ  ايرلندا  اأعلنْت  حيث  العامل،  يف  انت�ساره  كورونا  فريو�ض  يوا�سل 
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ال�سابق.  اليوم  حالة يف 

المريكية  بال�صوؤون  اخلبري  و�صف 
الت��ف��اق بني  ال��ه��ادي  ع��م��اد ع��ب��د 
ن��ه ات��ف��اق  ط��ال��ب��ان ووا���ص��ن��ط��ن ب��اأ
منه  ال��ه��دف  وم�����ص��ب��وه,  ملتب�ض 
يف  ل��رتام��ب  ع��اج��ل  اجن���از  حت�صري 
عبد  وق��ال  اخل��ارج��ي��ة.  ال�صيا�صة 
مع  ل��ربن��ام��ج  ح��دي��ث  يف  ال��ه��ادي 
العامل  ق��ن��اة  �صا�صة  على  احل��دث 
ط��ال��ب��ان  ب��ني  الت���ف���اق  ب��ن��ود  ان 
م�صبوهه  لتزال  املتحدة  والوليات 
الوحيد  الوا�صح  والأمر  وملتب�صة 
ج��اء  ان���ه  ه���و  الت���ف���اق  ه���ذا  يف 
لرتامب  اجن��ازاً  لتحقيق  م�صتعجً� 
ان  واأکد  اخلارجية.  ال�صيا�صية  يف 
يف  اجن��ازاً  حتقيق  يف  ف�صل  ترامب 
فنزوي�  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة 
يبق  ومل  ال�صمالية,  وکوريا  وايران 
لتحقيق  افغان�صتان  �صوى  جماًل  له 

ما. اجناز 
النقاط  عبدالهادي:"احدى  واأ�صاف 

خف�ض  هي  التفاق  لهذا  امللتب�صة 
غريمنطقية,  نقطة  وه��ذه  العنف 
للعنف  وقفًا  هناک  يکون  اأن  ما  فاإ
ال�صبوع  يف  حدث  ما  عنف.  وام��ا 
ال���ذي اع��ت��رب اخ��ت��ب��اراً ل���ت��ف��اق, 
عملياتها  ط��ال��ب��ان  اأخف�صت  ان��ه 
اليوم  يف  عملية   75 من  الع�ضکرية 
يقبل  ان  يعقل  فهل  عملية.   15 اىل 
 60 بدًل من  30 �صخ�ض  و  اأ  20 قتل 

اليوم؟" يف  �صخ�ض 
لتدبري  ا�صطر  ترامب  ان  وو�صح 

عواقبه. معرفة  دون  الجناز,  هذا 
املتحدة  ال��ولي��ات  ووق��ع��ت  ه��ذا 
العا�صمة  يف  ط��ال��ب��ان  وح��رك��ة 
ن��ه��اء  لإ ات��ف��اق��ا  ال��دوح��ة  القطرية 
وين�ض  ف��غ��ان�����ص��ت��ان.  اأ يف  احل���رب 
القوات  جميع  �صحب  على  التفاق 
خ�ل  البلد  ه��ذا  م��ن  م��ري��ك��ي��ة  الأ

�صهرا. ع�رص  اأربعة 
ق/د

 / �صباط  �صهر  انتهى 
تنتهي  ومعه  فرباير 
م��ه��ل��ة ال��رئ��ي�����ض 
ال�����رتك�����ي رج����ب 
ط��ي��ب اأردوغ�������ان 
ال�صورية   للحكومة 
من  ن�����ص��ح��اب  ب��الإ
امل����ن����اط����ق ال���ت���ي 
ح�����ررت�����ه�����ا م���ن 

اأري���اف  يف  امل�صلحة  اجل��م��اع��ات 
ت�صل  مب�صاحة  وحماة  دل��ب  واإ حلب 
مربع.   كيلومرت   2000 قرابة  اىل 
واجلي�ض  ان��ت��ه��ت  ال��رتك��ي��ة  امل��ه��ل��ة 
على  ب��ل  ين�صحب,  مل  ال�����ص��وري 
على  اإ���رصارا  اأك��ر  يبدو  العك�ض 
ادل���ب من  حت��ري��ر ك��ام��ل حم��اف��ظ��ة 
ذلك  وجتلى  الرهابية,  اجلماعات 
عن  اليوم  اإع�نه  خ�ل  من  اي�صا 
اإغ�����ق امل��ج��ال اجل���وي ل��رح���ت 
م�صرية  طائرات  ي��ة  ولأ الطائرات 
من  الغربية  ال�صمالية  املنطقة  فوق 
حمافظة  ف��وق  وبخا�صة  �صورية, 
وعيده  اأردوغان  �صينفذ  فهل   , اإدلب 
على  النطاق  وا�صع  ع�صكري  بعمل 

ال�صورية؟ الدولة 
تتحدث  امليدان  من  القادمة  الخبار 
مبا�رص  ب�صكل  تركي  انخراط  عن 
ال�صوري  اجلي�ض  �صد  املعارك  يف 
تقدمي  عن  ف�ص�  اأ�صبوع  قرابة  منذ 
للجماعات  ال���م��ت��ن��اه��ي  ال��دع��م 
مدفعية  ت��غ��ط��ي��ة  م��ن  امل�����ص��ل��ح��ة 
م�صرية,  وط��ائ��رات  و���ص��اروخ��ي��ة 
ف�صلت  تركيا  ان  اإل  ذلك  كل  ورغم 
اىل  ال�����ص��وري  اجل��ي�����ض  دف���ع  يف 
حررها,  التي  املناطق  عن  الرتاجع 
اجلي�ض  متكن  متاما  العك�ض  على  بل 
الأ�صبوع  خ�ل  ه  وحلفاوؤ ال�صوري 
ال��ف��ائ��ت م��ن حت��ري��ر ري���ف ادل��ب 
على  لي�صبحوا  بالكامل  اجلنوبي 
ال�ذقية   – حلب  طريق  من  مقربة 
اجلي�ض  مع  املواجهات  وخ�ل   .M4
ال�����ص��وري ب���داأت ن��ع��و���ض اجل��ن��ود 
بعدما  تركيا  اىل  فقيا  اأ تعود  تراك  الأ
احل�صيلة  لتتجاوز  عامودية,  جاءت 
يف  جنودها  لقتلى  الرتكية  الر�صمية 
عدد  عن  ف�ص�  جنديا   55 ال�  ادلب 

اجلرحى. من  معروف  غري 
من  اأ�صبوع  م�صي  وبعد  اأردوغ��ان 
تثمر  مل  ال��ت��ي  ال�رص�صة  امل��ع��ارك 
الداخل  يف  احل��رج  �صوى  �صيئا  له 
ب�صعوبة  ي��ح�����ض  ب���داأ  ال���رتك���ي, 
مل  رو���ص��ي��ا  واأن  خ��ا���ص��ة  م��وق��ف��ه 
انقرة  متهمة  له,  تنازلت  اأي  تقدم 
يف  بالتزاماتها  الوفاء  بعدم  �رصاحة 

والتي  �صتانا  واآ �صوت�صي  اتفاقيتي 
الرهابية  اجلماعات  ف�صل  تت�صمن 
عن  الن�رصة  جبهة  تتزعمها  التي 
اإن  املعار�صة  امل�صلحة  الف�صائل 
من  الثقيل  ال�ص�ح  ونزع  وجدت, 

اجلماعات. هذه 
امل��وق��ف ال��رو���ص��ي ال�����ص��ل��ب دف��ع 
يف  ح��ل��ف��اءه  اىل  للجوء  اردوغ���ان 
�رصعان  ان��ه  اإل  واأم��ريك��ا,  الناتو 
له  ي��ق��دم��وا  ل��ن  ان��ه��م  ل��ه  تبني  م��ا 
الأر���ض,  على  جدية  م�صاعدة  اأي 
امريكا  فاإن  متاما  العك�ض  على  بل 
���رصائ��ي��ل��ي ي��ري��دون  وال��ك��ي��ان الإ
مع  م�صتقيمة  ب��ح��رب  ت��وري��ط��ه 
امل�صتنقع  يف  ل��ي��غ��رق  رو���ص��ي��ا 
حزب  اك��ده  م��ا  بح�صب  ال�صوري 
اأح�ض  اأردوغ���ان  ال��رتك��ي.  ال��وط��ن 
�صوريا  يف  له  يح�رص  الذي  بالفخ 
الروربيني  على  لل�صغط  ف�صارع 
الطريق  فتح  خ�ل  من  وابتزازهم 
اوروبا. باجتاه  للعبور  ال�جئني  امام 
مناوراته  كثف  الآخر  املقلب  وعلى 
للتو�صل  مو�صكو  مع  الدبلوما�صية 
عن  ب��ع��ي��دا  ادل���ب  ح���ول  ح��ل  اىل 
بفارغ  منتظرا  املبا�رصة,  املواجهة 
الرئي�ض  مع  اجتماع  عقد  ال�صرب 
مل  ال��ذي  بوتني  ف�دميري  الرو�صي 
بلقائه,  راغبا  موؤخرا  الأخ��ري  يعد 
وه���ذا م��ا جت��ل��ى ب��و���ص��وح غ��داة 
حول  لأردوغ���ان  مو�صكو  تكذيب 
نظريه  مع  اجتماع  عقد  عن  اإع�نه 
 5 ال���  يف  ا�صطنبول  يف  الرو�صي 
ان  بالقول  مكتفية  ال�صهر,  هذا  من 
العمل  وان  حاليا,  م�صغول  بوتني 
حمتمل  للقاء  التح�صري  على  جار 
يومي  مو�صكو  يف  الرئي�صني  بني 
وح�صب  احل���ايل.  ال�صهر   6 و  اأ  5
م��راق��ب��ني ف���اإن اأردوغ�����ان لي���زال 
املتمثلة  معاوية  ب�صعرة  يتم�صك 
ليجد  ب��وت��ني  م��ع  ب��الج��ت��م��اع  هنا 
نف�صه  و�صع  الذي  للماأزق  خمرجا 
تهيداته  �صقف  رف��ع  اأن  بعد  فيه, 
عنه  وتخاذل  ال�صورية,  الدولة  �صد 
احلل  فاإن  وعليه  الغربيني,  حلفاءه 

الرو�صي. املاي�صرتو  بيد  يبقى 
ق/د

ال�صابعة  ال��دورة  تون�ض  يف  تنعقد 
الداخلية  وزراء  ملجل�ض  والث�ثون 
الرئي�ض  رعاية  حتت  وذلك  العرب, 
نف�ض  يف  �صعّيد.   قي�ض  التون�صي 
اللواء  اأم�ض  م�صاء  و�صل  ال�صياق 
حم��م��ود ت��وف��ي��ق وزي����ر داخ��ل��ي��ة 
رفيع  اأمني  وفد  ���ض  راأ على  م�رص 
اأع��م��ال  يف  للم�صاركة  امل�صتوى 
ملجل�ض  والث�ثني  ال�صابعة  الدورة 
كان  حيث  العرب.,  الداخلية  وزراء 
توفيق  حممود  اللواء  ا�صتقبال  يف 
تون�ض  م��ط��ار  اإىل  و���ص��ول��ه  ل��دى 
التون�صى  الداخلية  وزي��ر  قرطاج, 
اجلمهورية  لدى  امل�رصى  وال�صفري 
ملجل�ض  العام  والأم��ني  التون�صية 
وكبار  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

التون�صية. الداخلية  وزارة  قيادات 

وق���د اأك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��دى 
التون�صية  العا�صمة  اإىل  و�صوله 
فعاليات  يف  امل�صاركة  اأهمية  على 
�صوء  يف  للمجل�ض  احلالية  ال��دورة 
التى  م��ن��ي��ة  الأ التحديات  تعاظم 
اإىل  م�صرًيا  العربية,  ال��دول  تواجه 
التن�صيق  ل��ي��ات  اآ تفعيل  ���رصورة 
الأط��راف  ومتعدد  الثنائي  الأمني 
العربية  الأمنية  الأجهزة  بني  فيما 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��رت��ب��ط��ة 
يديولوجيات  والإ الفكر  بانت�صار 

. فة ملتطر ا
التون�صي  لنظريه  ال�صكر  وجه  كما 
من  امل�رصى  الوفد  لق��اه  ما  على 
ح��ف��اوة وت���رح���اب م��ن��ذ و���ص��ول��ه 
م�صيًدا  التون�صية  الأرا���ص��ى  اإىل 
وزارة  بذلتها  التى  الدوؤوبة  باجلهود 

العامة  مانة  والأ التون�صية  الداخلية 
العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�ض 
دورتها  فعاليات  اإجن��اح  اأج��ل  م��ن 

ال�صنوية. الوزارية 
من  ع���ددا  ال�����دورة  و���ص��ت��ن��اق�����ض 
على  امل��درج��ة  امل��ه��م��ة  امل��وا���ص��ي��ع 
ج����دول الأع���م���ال م��ن��ه��ا, ت��ق��ري��ر 
اأعمال  عن  للمجل�ض  العام  الأم��ني 
املجل�ض  دورتي  بني  العامة  مانة  الأ
وال�صابعة  وال��ث���ث��ني  ال�صاد�صة 
جامعة  رئي�ض  وتقرير  والث�ثني, 
عن  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف 
املجل�ض  دورتي  بني  اجلامعة  اأعمال 
وال�صابعة  وال��ث���ث��ني  ال�صاد�صة 

لث�ثني. وا
يت�صمنها  التي  املوا�صيع  برز  اأ ومن 
ي�����ص��ا  ج����دول اأع���م���ال ال�����دورة اأ

الإدراج  معايري  يف  النظر  اإع���ادة 
ال�صوداء  القائمة  على  وال�صطب 
وممويل  وم��دب��ري  ملنفذي  العربية 
فريق  ن�صاء  واإ الإرهابية,  الأعمال 
الإرهابية  التهديدات  لر�صد  عمل 
وال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ف���وري ل���أع��م��ال 

بية. رها الإ
ي�����ص��ا  و���ص��ت��ن��اق�����ض ال������دورة اأ
املوؤمترات  عن  ال�صادرة  التو�صيات 
يف  انعقدت  التي  والج��ت��م��اع��ات 
عام  خ���ل  العامة  م��ان��ة  الأ نطاق 
الج��ت��م��اع��ات  ون��ت��ائ��ج  2019م, 
العربية  الهيئات  م��ع  امل�صرتكة 
2019م,  ع���ام  خ����ل  وال��دول��ي��ة 
املوا�صيع  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

املهمة. الأخرى 
ق/د

خبري: ترامب دّبر اتفاقًا مع طالبان 
دون معرفة العواقب !

املهلة الرتكية انتهت واأردوغان يتم�سك 
بـ '�سعرة معاوية' 

برئا�سة ال�سودان..

انعقاد اجتماع جمل�ض وزراء الداخلية العرب بتون�ض  
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من بينها "1179 قطعة نقدية اأثرية"

ا�سرتجاع اأكرث من 1200 ممتلك ثقايف حممي 
خالل 2019

علي حممد 
------------------  
ال��ف��رق  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو���ص��ح 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ل��ل�����رصط��ة 
�صنة  خ�ل  متكنت  الق�صائية, 
وا�صرتجاع  �صبط  من   2019

حممية  ثقافية  ممتلكات   1203"
بينها  من  نواع",  الأ خمتلف  من 

ثرية". اأ نقدية  قطعة   1179"
خ���ل  مت  الإط����ار,  ذات  ويف 
ق�صية   31 معاجلة  ال�صنة  نف�ض 
�صخ�صا   50 ف��ي��ه��ا  ت����ورط 
ي�صيف  اأجنبيان,  بينهم  م��ن 

ذاته. امل�صدر 
التن�صيق  اأن  البيان  ذكر  كما 
الوزارية  القطاعات  مع  الدويل 
ال�رصطة  هيئات  و  املخت�صة 
منظمة  غ��رار  على  ال��دول��ي��ة, 
عدة  حل  من  مكن  الأنرتبول, 
وا�صرتجاع  "نوعية"  ق�صايا 

حممية. ثقافية  ممتلكات 
من  ال���ن���وع  ه���ذا  ب���ني  وم���ن 
"قناع  ا���ص��رتج��اع  الق�صايا, 
 ,2014 ���ص��ن��ة  القورقون" 
 350 وزنها  ثرية  اأ حتفة  وه��و 
من  لل�رصقة  تعر�صت  ك��ل��غ 
بعنابة  "هيبون"  الأثري  املوقع 
ال��ي��وم  وه���ي   ,1996 ���ص��ن��ة 
باجلزائر  القدمية  ث��ار  الآ مبتحف 

. �صمة لعا ا
ل�أمن  العامة  املديرية  وترمي 
مكافحة  خ���ل  م��ن  الوطني, 
املمتلكات  على  التعدي  جرائم 
وال�مادية,  امل��ادي��ة  الثقافية 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع خم��ت��ل��ف 
املخت�صة,  الوزارية  القطاعات 
وامل�صاهمة  القانون  نفاذ  "اإ اإىل 
وتعزيز  املحافظة  يف  الفعالة 
والتاريخي  احل�صاري  الإرث 
امل�صدر  ي��وؤك��د  اجلزائر",  يف 

ذاته.

1200 ممتلك ثقايف حممي، و هي قطع متت �سرقتها  2019 من �سبط و ا�سرتجاع ما يفوق  متكنت م�سالح الأمن الوطني خالل 
الوطني. لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  به،  اأفاد  مثلما  الوطنية،  الأثرية  املعامل  من 

ال�����ص��ي��م��ف��وين اجل����وق   اأدى 
 لأوب������ريا اجل���زائ���ر ب��ق��ي��ادة
م������ني ق����وي����در ب���اجل���زائ���ر  اأ
رقم ال�صيمفونية   العا�صمة 
الت�صيكي للمو�صيقار   8 
اىل اإ�صافة  دف��وراك,  نتونني   اأ
القرن م��ي��زت  اأخ���رى   اأع��م��ال 
نوعا غفري  جمهور  اأمام   ال18 
الأوب���ريا ج��وق  اأدى   م��ا.وق��د 
خم�صني ن��ح��و  م��ن   امل��ك��ون 
نتونني اأ �صيمفونية   ع�صوا 
)1841-1904(  دف�����وراك 
رق�صة  " مبقطوعة   متبوعة 
بدري�ض ملواطنه   الكوميديني" 
ثم  )1824-1884(  �صميتانا 
" اخلفيفة  الفر�صان  �ص�م   " 
�صوبي فان  فران�ض   للنم�صاوي 
وغ��ريه��م��ا.  )1819-1895(
ن��ت��ون��ني  وي��ع��د امل��و���ص��ي��ق��ار اأ
الرومان�صية وري��ث   دف��وراك, 

اأدخل التي  ملانية  الأ  املو�صيقية 
حول املقومات  بع�ض   عليها 
بني لتجمع  املو�صيقية   طريقته 
الت�صيكية الثقافة  و   الطبيعة 
ا�صتمتع ال�����ص���ف��ي��ة.وق��د   و 
حلظات بكل  احلا�رص   اجلمهور 
مطول �صفق  حيث  احلفل   هذا 
من مقطع  ك��ل  ن��ه��اي��ة   ع��ن��د 
املقدمة. املو�صيقية  املقاطع 
ا�صتمرت العادة,  غري   وعلى 
للجوق اجلمهور   ت�صفيقات 
اجلزائر, لأوب��ريا    ال�صيمفوين 
ب�صكل و  املرات  من  كثري   يف  
 ط��وي��ل م��ن ط���رف اجل��م��ه��ور
هذا ع�صاق  اأحد  ح�صب   احلا�رص 
" لأن  املو�صيقى,  من   النوع 
ال ي�صفق  اأن  ميكن  ل   اجلمهور 
ظهره الفرقة  قائد  يدير   عندما 
اأن اإىل  �صارة  الإ  نحوه".وجتدر 
ال��ذي املو�صيقي  احل��ف��ل   ه��ذا 

8 رق��م  ال�صيمفونية   خ�����ض 
نتونني اأ الت�صيكي   للمو�صيقار 
وزارة ���رصاف  اإ حتت   دف��وراك, 

باأوبريا برجمته  متت   الثقافة 
وحيد عر�ض  يف  اجلزائر 

ق/ث

جوق اأوبريا اجلزائر يوؤدي ال�سيمفونية رقم 8 للمو�سيقار اأنتونني دفوراك 

غادرنا   , �صنة   71 ناهز  عمر  عن 
َع��ص�راتي  الإع���م��ي  و  الطبيب 
غّيبه  ُع�صال  م��ر�ض  بعد  ال�َص�ي�خ 
زادت  مل��دة  الثقافية  ال�صاحة  عن 
ِل��ف  اأ ال��ذي  وه��و  �صنة  ن�صف  عن 
الثقافية  الفعاليات  دعم  و  احل�صور 
ُي�صجل  ما  كثريا  و   , الفكرية  و 
حتى  التحليل  و  بالنقا�ض  ح�صوره 
التي  و  الفي�صبوكية  �صفحته  على 
هي  و  للكثري  مرجعا  اأ�صبحت 

 . نظريه  َق�لَّ  ُمثقف  مل�صرية  ُتوؤرخ 
َعـ�سـراتي  للدكتور  التعليمي  امل�سار 

القرن  �صتينات  بداية  كان   : ال�َسـيـخ 
التحق   حيث   , املا�صي 

ثم  ب��غ��ل��ي��زان  امل��ع��ل��م��ني  مب��در���ص��ة 
من  التاريخ  و  العربية  نهل  وهران, 
يحي  الدكتور  مثل  �صاتذة  الأ كبار 
معّلما  لي�صتغل  الله,  رحمه  بوعزيز 
ب�صعيدة.  للريا�صيات  �صتاذا  فاأ
بالغ   طموح   يحذوه  كان  ذلك  رغم 
فالتحق  الطب  بكلية  ل�لتحاق 
 1974 �صنة  بوهران  الطب  بكلية 
�صنة  عاما  طبيبا  منها  ليتخرج 
راأ�ض  على  تعيينه  بعد  و   ,  1979
ن��ذاك  اآ الأ���ص��ن��ام  مدينة  م�صفى 
اإىل  للعودة  والدته  مر�ض  ا�صتدعاه 
عاما  طبيبا  لي�صتغل  راأ�صه   م�صقط 
يفتتح  ُثم  البيَ�ّ�ض  مدينة  مب�صت�صفى 
كما   ,1983 �صنة  اخلا�صة  عيادته 
اخلريي  بالعمل  اإ�صهامات  له  كانت 

. اجلمعوي  و 
لأن     : الإعالمي  ال�َسـيـخ  َعـ�سـراتي 
كان  ال�صحافة  و  بالأدب  اهتمامه 
ملكة  لديه  لتتفتق   , خواجله  ي�صكن 
برزت  التي  و  ال�صحفية  الكتابة 
جريدة  �صفحات  ع�لى  للعيان  
 2000 ال�  �صنوات  اليومي  ال�رصوق 
" حجرة يف  البارز  من خ�ل عموده 
يف  جمعه  ال��ذي  و   " ال�صبَ�ّ��اط 
ليكون  العنوان  نف�ض  يحمل  ُكتيب 

حتليِل   عن  يبحث  من  لكل  مرجعا 
و  �صيا�صيا  و  ثقافيا  اجلزائِر  واق��َع 
الطبيب  قلم  �صجل  كما   . اجتماعيا 
ال�َص�ي�خ  َع��ص�راتي  الع�مي  و 
و  العربي  القد�ض  مبوقع  توقيعه 
و  وه��ران  يومية  يف  بالفرن�صية 
احلياة  جريدة  �صفحات  على  ُموؤخرا 

 . بالعربية 
 : الفقيــد  عن  قالوا 

ُمثقف - مدير  ـَـد )  الدين حُمم تــاج 
ـَـ�ض(:  البيـ بولية  التكوين  و  الت�سغيل 

الدكتور  مل�صرية  اأُ�صيف  َع�صاين  ما 
�صوى  باملحطات  احلافلة  ع�رصاتي 
و  النبيلة  خ�صاله  عن  اأحت��دث  اأن 
بره  و  بعائلته  تعلقه  يف  خا�صة 
على  غريبا  لي�ض  ه��ذا  و  بوالديه 

. مثله  رجل 
: الُنــوري  احلــاج  املُجــاهد 

و  �صابقا  امل��رح��وم  ج��ار  ب�صفتي   
منه  اأر  مل  و   1988 �صنة  ُمنذ  حاليا 
اأ�صهد  كما   , الحرتام  و  الُود  �صوى 
كان  فهو   " امل�ص��اكني  اأب   " نه  باأ
اأن  الله  ن�صاأل  و  اخلري  لفعل  �صباقا 

. اآخرته  يف  ُذخرا  ذلك  له  يكون 
درب  رفيق  و  حافلة  �سائق  ح�سيني  ُعــمر 

 : الفقيد  
درب  رفيق  ل�صنوات  و  كنت  ن��ا  اأ
يافعا  كان  ُمذ  ال�َص�ي�خ  َع��ص�راتي 
معي  رح���ت��ه  اأذك��ر  زل��ت  م��ا  و   ,
و  وه��ران  جامعة  قا�صدا  باحلافلة 
ذلك  م�مح  عليه  تبدو  كانت  قد 
هو  و  ال��واع��ي  و  املُثقف  ال�صاب 
بكل  احل��دي��ث  يف  معك  يخو�ض 
رثائه  يف  اأزيد  ولن   . احلياة  �صوؤون 
ال�صم   " ال�صاعر  ق��ال  مم��ا  اأك���ر 
و  َل�لح��اد     تغطيه�ض  ما  ال�صايع 
انع�د     ي�صقا�ض  ما  كثري  ب��ط��ال  الأ
يبقاو  موتهم  يف  حتى  ال�صادة  و 

 " �صي��اد  اأ
جي  ن��ا . ل

 َعـ�سـراتي ال�َسـيـخ م�سرية زاوجت بني 
حفي  الطبيــب و الكــاتب ال�سُ

املن�رصم  الأ�صبوع  الثقايف  امل�صهد   متيز 
من متنوعة  و  مكثفة  رزنامة   بتنظيم 
تنوعت الفنية  و  الثقافية   الفعاليات 
والفن ال�صينما   و  املو�صيقى   ب��ني  
ا�صتقطبت كما  امل�رصح  و   الت�صكيلي 
ال�صعر و  ب��الأدب  اخلا�صة   الفعاليات 

هاما .حيزا 
نتاج - بالإ املكلف  الدولة  كاتب   اأكد 
ببومردا�ض اخلمي�ض  دادة,  �صليم   الثقايف, 
يف والعمومي  اخلا�ض  ال�صتثمار   اأهمية 
امل�صاهمة يف  لقدرته  الثقايف,   امليدان 
الثقافة من  اجلزائري  القت�صاد  نقل    يف 

امل�صاهمة ثقافة  اإىل  .امل�صتهلكة 
حفل - العا�صمة  باجلزائر  الث�ثاء   نظم 
"واقاكو ي��اب��اين  تقليدي   مو�صيقي 

املغنية احياء  من  ناي(  و  )طبل   ميابي" 
كوجيمو و  الطبل  يف  يو�صيكو   ه��ارا 
جمهور اأمام  الياباين  الناي  يف   يوكو 

.غفري
معر�ض - ب��ن��ي��وي��ورك  ح��ال��ي��ا   ي��ق��ام 
املعا�رص اجلزائري  الفن  حول   جماعي 
املتحدة بالوليات  نوعه  من  الأول   هو 
انتظار "يف  عنوان  حتت   الأمريكية, 
اجلزائر حول  نظرة  يقدم  قت�تو"   عمر 
بداعات اإ خ�ل  من  احلديث   وتاريخها 
15 لغاية   يتوا�صل  و  املعا�رص  الفن   يف 

املقبل .مار�ض 
م��ارات - ب��الإ بالفجرية  الثنني   ت��وج 
جزائريني كتاب  اأربعة  املتحدة,   العربية 
بجائزة وامل�رصح  والرواية  الق�صة   يف 

يف ب��داع  ل���إ ال�رصقي  حمد  بن   را�صد 
الثانية .دورتها 

الثقافة - ب���دار  ال��ث���ث��اء   انطلقت 
الطبعة �صكيكدة  مبدينة  �رصاج   حممد 
"فار�ض ال�صعرية  امل�صابقة  من   ال�صاد�صة 
نعزف "بال�صعر  �صعار  حتت   القوايف" 

�صاعرا  21 ومب�صاركة  الوجود"  . حلن 
"فن - حول  ن��دوة  يف  متدخلون  ب��رز   اأ
ال��ث���ث��اء البي�ض",  مبنطقة   ال��ق��ول 
ال�صعبي ال��ف��ن  ه���ذا  اأن   ب���وه���ران, 
"مهددا اأ�صحى  اأجيال  توارثه   ال��ذي 

"بالنقرا�ض .
الثنني- ال�صابع  الفن  مهنيو  ب���رز   اأ
حرية اأهمية"  العا�صمة   ب��اجل��زائ��ر 
الفني ن��ت��اج  ل���إ بالن�صبة  بداع"   الإ

الق��رتاح��ات جمموعة   يف   وال��ث��ق��ايف 
ال�صينما بقطاع  للنهو�ض  قدموها   التي 
منتجي جمعية  ن�صاء  اإ مبنا�صبة  لقاء   يف 

اجلزائريني .ال�صينما 
الثقافة - بق�رص  الأح����د    افتتحت 
لل�صالون الرابعة  الطبعة   بتلم�صان  
�صعار حتت  املنظمة  للمتاحف   الوطني 
عا�صمة ت��زور  الوطنية    "املتاحف 
من �صل�صلة  تت�صمن  و   الزيانيني" 
حمتويات اه��م  ت��ربز  التي   امل��ع��ار���ض 
الوطنية باملتاحف  اخلا�صة   املجموعات 
ه��ذا امل�����ص��ارك��ة يف  ع�����رص   ال�����ص��ب��ع��ة 

ن لو ل�صا .ا
العا�صمة - باجلزائر  ال�صبت   افتتح  
الت�صكيلي للفن  ج��م��اع��ي   م��ع��ر���ض 

خمتلف م���ن  ف��ن��ان��ا   13  مب�����ص��ارك��ة 
التي بداعاتهم  اإ خ�له  قّدموا   الوليات, 
للرتاث املختلفة  الفنية  اهم  روؤ  عك�صت 

.اجلزائري
)�صوء - ثازيري  الثقايف  املقهى   �صّلط 
يف الأورا�ض  لعا�صمة  بال�صاوية(   القمر 
ال�صبت, �صهرة   املنظمة  الثانية   طبعته 
امل�رصح ف���اق  واآ واق���ع  على   ال�����ص��وء 

اجلزائر يف  بالأمازيغية  .الناطق 
م�صاركون - بخن�صلة  ال�صبت   دع��ا  
خن�صلة ي���ام  لأ الأوىل,  الطبعة   يف 
�صوايحي علي  الثقافة  بدار   ال�صينمائية 
ال�صينماتيك ق��اع��ة  فتح  اإع���ادة   اإىل 

بوليتهم .املوجودة 
ق/ث

اأ�سبوع من الأن�سطة الثقافية
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منتدى اجنان ال�شابط يوا�شل ن�شاطه مبداخلة حتمل عنوان:

تزامنا مع اليوم العاملي للحماية املدنية كانت ملنتدى اجنان ال�ساباط جل�سة �ساي ثقافية ويف يوم ال�سبت: 2020/02/29 وبالتن�سيق مع الديوان املحلي لل�سياحة وال�سناعات التقليدية - �سوف- وبفندق 
ترانزات القدمي )و�سط املدينة( )الوادي( كان اللقاء مع كل من املالزم الأول عادل زل�سي واملالزم بوهني ابراهيم وذلك مبداخلة حتمل عنوان: م�سعفون يف كل مكان، و�سط جمع من الأ�ساتذة واملثقفني 

والأدباء قدموا لال�سغاء والثراء.

جنيب بله با�سي
امللتقى  فعاليات  تن�صيط  على  اأ���رصف  وقد 
بالرتحيب  م�صته�  مو�صى  يحي  الأ�صتاذ 
احلماية  امل�زمني يف �صلك  بال�صيفني  الكبري 
لهم  �صاكرا  بالوادي  املدين  والدفاع  املدنية 
املنتدى  ت�رصيفهم  وعلى  ال��دع��وة  تلبية 
وانقاذ  الب�رصية  حماية  يف  البالغ  واهتمامهم 
نف�ض  يف  ومتوجها  واملمتلكات  الأرواح 
اإىل  العميم  والف�صل  اجلزيل  بال�صكر  الوقت 
م�صاهماتهم  مثمنا  احل�صور  الأ�صاتذة  ال�صادة 
الإيجابية وم�صاركاتهم الفعالة يف تنوير الراأي 
العام ون�رص العلم واملعرفة للرقي بالثقافة اإىل 
اأ�صمى الدرجات, ومتطرقا مبا�رصة اإىل �صلب 
املدين يف ن�رص  الدفاع  املو�صوع ودور رجال 
اإطار  يف  مواطن  كل  لدى  ال�صعاف  ثقافة 
جت�صيد �صعار هذا العام 2020 وهو " م�صعف 
تر�صيخ  هو  ذلك  من  والهدف  بيت"  كل  يف 
روح  وجت�صيد  النبيل  الن�صاين  العمل  ثقافة 
املجتمع  اأف��راد  بني  وت��اآزر  والتعاون  التفاين 
يف هبة وحلمة واحدة لتحقيق اأوا�رص التكافل 
على  والعمل  الآخرين  مب�صاعدة  والح�صا�ض 
العاملي  اليوم  فاإن  وعليه  وراحتهم  �ص�متهم 
للحماية املدنية هو يوم حتتفل فيه دول العامل 
من  املدين  الدفاع  اأجهزة  به  تقوم  ملا  تقديرا 
الب�رصية  و�ص�مة  اأمن  على  للحفاظ  جهود 
عنها  الناجمة  املاأ�صوية  الآث��ار  من  والتقليل 
بعد اأن اأ�صبح العامل قرية كونية �صغرية يتاأثر 
بع�صه ببع�ض يف ظل ظهور مهددات طبيعية 
بهذه  وعليه  للحدود,  عابرة  جديدة  وب�رصية 
احلماية  يف  الإطارين  ا�صت�صافة  مت  املنا�صبة 
وم�صتقبل  وحا�رص  ملا�صي  للتطرق  املدنية 
احلماية املدنية على ال�صعيد الوطني والدويل 
, ثم مبا�رصة اأحيلت الكلمة اإىل ال�صيفني الذين 
لتواجدهم  الكبرية  �صعادتهم  بداية عربوا عن 
يف هذا اجلمع الفا�صل من خ�ل منتدى اجنان 
ال�صاباط الثقايف والذي يعترب اإ�صافة ثقافية 
حيث  عموما,  وللوطن  للمنطقة  ومميزة  طيبة 

ا�صته� مداخلتهما مبايلي:
الأول  املالزم  تدخل   ( •تقدمي: 

عادل زل�سي(:
مبنا�صبة اليوم العاملي والوطني للحماية املدنية 
ارتاأت  �صنة  كل  من  مار�ض  للفاحت  امل�صادف 
 17 بحي  املدنية  للحماية  القطاع  اإدارة وحدة 
لهذا  احياء  حما�رصة  بتقدمي  )الوادي(  اأكتوبر 
اليوم, وكذا م�صاهمة منها يف اط�ع اجلمهور 
ن�رص  القطاع يف  هذا  دور  الوادي على  مبدينة 

املجهودات  وكذا  و�صطه  يف  ال�صعاف  ثقافة 
ايل يبذلها رجال احلماية املدنية خدمة ملجتمعنا 
نيابة  اأتقدم  كما  عطاء,  اأو  منة  دون  وللوطن 
يف  ممثلة  للولية  املدنية  احلماية  مديرية  عن 
مديرها الرائد "با اأوجي اأحمد "وجميع الأعوان 
ولل�صيد رئي�ض جمعية احلماية املدنية واإىل كل 
القائمني على املنتدى الثقايف اجنان ال�صاباط 
وال�صناعة  لل�صياحة  املحلي  وال��دي��وان 
وتقدمها  الأمم  رقي  ف��اإن  وعليه  التقليدية, 
مواطنيها  ب�صحة  اهتمامها  مب��دى  يقا�ض 
ذلك,  لتحقيق  والآليات  ال�صبل  كل  وت�صخري 
الإن�صان  حق  حماية  ذلك �صمن  يندرج  حيث 
اخلا�ض  ال��دويل  املعهد  اأق��ره  الذي  احلياة  يف 
1966م  ل�صنة  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق 
وعلى  اإن�صان  لكل  م���زم  احلياة  يف  )احل��ق 
اأن يحمي هذا احلق ول يجوز حرمان  القانون 
اأحد من حياته تع�صفا( ويندرج يف حماية حق 
الإن�صان يف احلياة توفري اأطقم   ال�صعاف من 
طرف الدولة  ح�صب المكانيات والعمل على 
ن�رص ثقافة ال�صعاف لدى مواطنيها , وهذا ما 
وهيئة  العاملية  ال�صحة  منظمة  عليه  اأكدت 
وق��رارات,  تو�صيات  عدة  يف  املتحدة  الأمم 
املو�صوع  ادراج  ال�صياق  ه��ذا  يف  ج��اء  ل��ذا 
املدين  للدفاع  العاملي  اليوم  فعاليات  �صمن 
م�صعف  �صعار"  يحمل  2020والذي  لعام 
املدنية  احلماية  جهاز  اأن  وبحكم  عائلة"  لكل 
�صيارات  حتتوي  وحدات  يف  ين�صط  باجلزائر 
ال�صعاف برفقة �صاحنات الطفاء حيث كانت  
خدمة ل�طفاء يف الأ�صا�ض ثم حلقت بها خدمة 

ال�صعاف
للوقاية  التاريخي  •التطور 

من احلريق
احل�سارات  يف  احلريق  من  -الوقاية 

القدمية:
حوايل  منذ  روما  يف  الطفاء  خدمة  وجدت 
فرقة  ا�صتخدمت  باأن  وذلك   , م  ق   300 عام 
كما   , املدينة  هذه  يف  حريق  كمطافئ  العبيد 
اأن�صاأوا  لربيطانيا  غزوهم  بعد  الرومان  اأن 
فرقا ملكافحة احلريق يف بلدة" �ص�صرت" عندما 
اإىل  تدريجيا  يتحولون  بريطانيا  �صكان  بداأ 
خطرا  احلريق  اأ�صبح  املرتفة  واحلياة  احل�صارة 
اأ�صدر  فقد  املدنية  التجمعات  على  حمققا 
ين�ض  م   872 عام  يف  اك�صفورد"   قانون" 
معني  جر�ض  �رصبات  �صماع  عند  اأن��ه  على 
م�صاء, فاإن جميع النريان املوقدة باملنازل يجب 
ال�صتمرار  الفاحت(  )وليام  اأقر  وقد  تطفاأ  اأن 

النورماندي  الغزو  بعد  القانون  بهذا  والعمل 
عام 1066 م

الع�سور  يف  احلرائق  من  •الوقاية 
الو�سطى:

لندن  حريق  وعقب  الو�صطى  ال��ق��رون  يف 
ال�صهري عام 1136م الذي التهم معظم مباين 
هذا  عقب  الثاين"  ت�صالز   " امللك  اأقر  املدينة, 
املباين  حوائط   – اأهمها  اجراءات  احلريق عدة 
يجب اأن تكون من الطوب اأو احلجر – جميع 
ال�صوارع يجب تخطيطها باأن تكون بالت�صاع 
من  احلريق  انتقال  عدم  ي�صمن  مبا  الكايف 
مبنى اإىل اآخر واإن يتم تخفي�ض عدد الدروب 
ممكن  حد  اأق�صى  اإىل  ال�صيقة  واجل���واري 
)هرني  امل�صمى  لندن  عمدة  اأ�صدر  وكذلك 
املباين  تبنى  جميع  باأن  تعليمات  فبتزالوين( 
املحروق  بالقرنيد  وتغطى  باحلجر  لندن  يف 
وبناء على ذلك منعت تغطية الأ�صقف بالق�ض 
الجراءات  عن  اأما  اخلطر,  م�صدر  كان  الذي 
عهد  يف  م�رص  يف  احل��ري��ق  �صد  الوقائية 
البدائية  الو�صائل  ت�صتعمل  كانت  املماليك 
يف مقاومة احلريق كا�صتخدام النا�ض يف نقل 
املياه بالأواين من م�صادره بوا�صطة الو�صائل 
كاحلمري وغريها وظل احلال كما هو عليه يف 
ع�رص املماليك, اإل اأنه يف عام 1776 م جاءت 
من  تعد  وكانت  اطفاء  عربة  اأول  م�رص  اإىل 
اأوائل عربات املطايف يف العامل وهي �صناعة 
يف  مو�صوعة  م�صخة  عن  )عبارة  اأجنليزية 
العربة  هذه  ظلت  وقد   ) ح�صان  يجرها  عربة 
العثماين  احلكم  عهد  يف  م�رص  يف  ت�صتغل 
ويف فرتة حممد علي با�صا , ويف �صنة 1878 

اأول عربة  اإىل م�رص   م جاءت 
بالبخار  تعمل  وكانت  اطفاء 
لع�رص  م�صاحبة  ذلك  وك��ان 
ال��ت��ط��ور ال��ف��ك��ري وال��ث��ورة 
�صناعة  وكانت  ال�صناعية 

بريطانية 
يف  احلريق  من  •الوقاية 

العهد العثماين:
من خ�ل الدرا�صة والبحث مل 
نطلع على اي دور للعثمانيني 
خطر  م��ن  للحماية  للجزائر 
احلرائق وهذا راجع اإىل ال�صبغة 
للتواجد  ع�صكرية  ال�صبه 
وكذلك  باجلزائر  العثمماين 
التي  والنتفا�صات  للثورات 
العثماين  التواجد  �صد  ثارت 

انغ�ق  وكذلك  باجلزائر  املناطق  بع�ض  يف 
باجلوار  الت�صال  وع��دم  عامة  العثمانيني 

الأوروبي 
الفرتة  خالل  املدنية  •احلماية 

ال�ستعمارية:
للجزائر  الفرن�صي  ال�صتعمار  غ��زو  منذ 
ال�صكينة  فرن�صا  جت��د  مل  1830م  �صنة 
وال�صتقرارنظرا للثورات املتتالية التي لقيتها 
فرن�صا  اأن�صاأت  وقد   , اجلزائرية  املقاومة  من 
وحدات للتدخل لطفاء احلريق وذلك مبقت�صى 
قانون 1938م والذي ين�ض على ان�صاء ثكنات 
خا�صة لرجال الطفاء, حيث متركزت يف املدن 
الكربى للم�صالح القت�صادية للمعمرين يف 
املدن ال�صمالية ذات الكثافة ال�صكانية العالية 
والأخطار املعتربة وكذلك �صن قوانني خا�صة 
فرن�صا  تعتربها  اإذ  احلرق  من  الغابات  حلماية 
اخل�صب,  ل�صناعة  كبريا  اقت�صاديا  م�صدرا 
وقانون     1874 جويلية    17 قانون  مثل 
جميع   1903 فيفري  وقانون   09/12/1885
افقار  هدفه  ردعي  طابع  ذات  القوانني  هاته 
والرزق  الك�صب  اأوجه  و�صد  اجلزائرية  الأ�رص 

من الغابات.
ال�ستقالل: بعد  املدنية  •احلماية 

احلماية  ز  جها  تطور  هو   الأول  العن�رص   
اهتمام  م���ربرات  وم��ن  اجل��زائ��ر  يف  املدنية 
يكمن  احلماية  جهاز  وكفاءة  بتاأهيل  الدولة 
الجتماعية  العوامل   : اأهمها  اأ�صباب  عدة  يف 
تزايد  ال�صمال-  يف  خا�صة  الدميغرايف  )النمو 
املرور  نتيجة حوادث  املعاقني وامل�صابني  عدد 
�صهدتها  التي  اقت�صادية  عوامل  اإىل  وكذلك 
يف  التطور  وكذلك  �صناعية(  )ثورة  اجلزائر 
�صبكة املوا�ص�ت ووقوع اجلزائر �صمن خط 

الزلزل العاملي وفي�صانات باب الوادي.
املدنية  احلماية  اأعوان  •مهام 

باجلزائر:
املهام املتعلقة باجلانب الجتماعي :

 - ا�صعاف املر�صى وامل�صابني- ا�صعاف �صحايا 
حوادث املرور- التدخل يف خماطر الكوارث 
اأعماق  يف  الغط�ض  والنفجارات-  الطبيعية 
توزيع  ال�صواطئ-  حرا�صة  وال�صدود-  البحار 

املوؤن على املنكوبني .
التدخ�ت   - القت�سادي:  اجلانب  يف 
للدولة  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  يف  املختلفة 
يف حالة احلرائق- امل�صاركة يف تكوين اأعوان 
لل�صواح  الأمن  توفري   – للموؤ�ص�صات  الأمن 
املواد اخلطرية  نقل  والأجانب- مواكبة عملية 
التظاهرات  يف  الأمنية  التغطية   – وامل�صعة 
الريا�صية وغريها- امل�صاهمة يف تغطية عملية 
النتخابات الوطنية- املعاينة امليدانية يف اإطار 
اللجان التقنية, وغريها من الأن�صطة الأخرى 

التي مل يتم ذكرها.
ثقافة  لن�سر  املدنية  احلماية  •دور 
ال�سعافات لدى اجلمهور:)تدخل 

املالزم بوهني ابراهيم(
امل�صاعدة  تقدمي  الأولــيــة:  ال�سعافات 
على  للحفاظ  ال���زم��ة  بال�رصعة  املمكنة 
اإىل  اإي�صاله  حتى  امل�صاب  ال�صخ�ض  حياة 
ال�رصعي  الأ�صا�ض  رعاية-  يف  امل�صت�صفى 
احلفاظ  يف  الكرمي  للقراآن  ن�صبة  ل��صعاف 
على حياة الآخرين  وكذلك من ال�صنة النبوية 
– والأ�صا�ض القانوين هو الأمر رقم 156-66 
املوؤرخ يف 18 �صفر املوافق ل� 08 يونيو �صنة 

1996م يجرم المتناع عن تقدمي الواجب .

ال�صيطة  هو  ال�سعافات:  تقدمي  مبادئ 
امل�صاب  يعترب  ل  احلدث-  موقع  على  التامة 
ابعاد   – النب�ض  اأو  النف�ض  توقف  عند  ميتا 
الهتمام  اخل��ط��ورة-  م�صدر  عن  امل�صاب 
باحلالة  العناية  ال�صطناعي-  التنف�ض  بعملية 
براحة  الهتمام  امل�صت�صفى-  اإىل  نقلها  قبل 
كافة  وتدوين  بحفظ  -الهتمام  امل�صاب 

املعلومات املتوفرة عند احلادث .
•الأوامر الع�سرة )10( التي يتقيد 

بها رجل احلماية املدنية:
-طلب النجدة- التدخل ب�رصعة وهدوء- درا�صة 
حالة ال�صحية- عدم حتويل ال�صحية- مراقبة 
احلفاظ  الطبيب-  دور  تلعب  ل  ال�صحية- 
على درجة حرارة ال�صحية- طماأنة ال�صحية, 
احلماية  لعيد  العام  هذا  ل�صعار  وبالن�صبة 
والهدف  بيت"  لكل  م�صعف   " هو   املدنية 
منه هو حماية املجتمع ال�صغري والكبري وكل 
املو�صم  لح�صائيات  بالن�صبة  اأما   , املواطنني 
عددهم  بلغ   )2019( املنكوبني  من  الفارط 

1320 منهم 738 رجال 582 ن�صاء .

الأولية: ال�سعافات  من  • الهدف 
-احلفاظ على حياة امل�صاب- منع تدهور حالة 
امل�صاب- احلد من تداعيات اجلرح اأو الإعاقة- 
تنمية  املنا�صب-  الوقت  يف  امل�صاعدة  تقدمي 

روح العون وامل�صاعدة ل�آخرين.
علي قدور   : ال�سيد  •تدخل 

 بن حممد:
احلماية  يف  عمل  من  اأول  ذكرباأنه  تدخله  يف 
وكان  ال��وادي  مدينة  يف  لها  واأ�ص�ض  املدنية 
بلدية  مبقر  م   -1966   1965 �صنة  يف  ذلك 
الوادي القدمي قبل ان�صاء مركز احلماية املدنية 
املعمول  العمل  طريقة  ذكر  حيث  بالوادي 
التدخل  التي مت  والأماكن  الفرتة  تلك  بها يف 
فيها مع الأحداث , وكذلك الو�صائل البدائية 
اأن  الب�صيطة التي كانت بحوزتهم , مع العلم 
مقارنة  جدا  منخف�صة  كانت  ال�صكان  نن�صبة 

بوقتنا احلايل .

م�سـعـفـــون فــي كــل مكــان  

اأول فرقة للحماية املدنية بوادي �سوف �سنة 1967 مبقر بلدية الوادي �سابقا
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 5 طرق ت�ساعدك على الهتمام ب�سحتك 
النف�سية.. منها اكتب قائمة مبميزاتك 

 بهذه الطرق تعر�ض �سحة 
اللوزتني لاللتهاب والتورم 

 ت�صبب الأ�صنان الدائمة التى تظهر عند الطفل 
اإعادة امت�صا�ض جذور الأ�صنان 

اللبنية ويفقدونها مبرور الوقت, 
ولكن تت�صاءل الأمهات 

حول الوقت الذى يقوم فيه 
الأطفال بتغيري اأ�صنانهم وهل 

الأ�صنان اجلديدة تنمو ب�صكل 
�صحيح وجيد اأم ل, وهذا ما 
�صنتعرف عليه فى ال�صطور 
 healthy التالية, وفقا ملوقع

.children
ومعظم الأطفال يفقدون 
اأ�صنانهم بهذا الرتتيب:

 -عادًة ما يتم 
تغيري اأ�صنان 

الأطفال يف �صن 
ال�صاد�صة تقريًبا 

عندما ت�صبح 
القواطع, 
الأ�صنان 

الو�صطى 
يف 

املقدمة 

تهتز وت�صبح غري ثابتة ثم تقع الأ�صنان اللبنية 
وتنمو اجلديدة .

 -عادة ما يتم التخل�ض من الأ�رصا�ض يف الظهر 
بني �صن 10 و 12 �صنة , ويتم ا�صتبدالها باأ�صنان 

دائمة يف عمر 13 عاًما تقريًبا.
-عادًة ما يهز الأطفال اأ�صنانهم التى على و�صك 

اخللع باأل�صنتهم اأو اأ�صابعهم, اإذا كان طفلك يريد 
منك خلع الأ�صنان التى تهتز اأم�صكيها بحزم 

بقطعة من الأن�صجة اأو ال�صا�ض وقومي باإزالتها, 
يف بع�ض الأحيان , اإذا مل تكن الأ�صنان اللبنية تقع 
من تلقاء نف�صها , فقد يقرتح طبيب اأ�صنان طفلك 

ا�صتخراجها.
 -اإذا فقد طفلك اأ�صنانه الر�صيعة من خ�ل 

الت�صو�ض اأو احلوادث يف وقت مبكر جًدا , فقد تنمو 
اأ�صنانه الدائمة قبل الأوان وت�صبح ملتوية ب�صبب 

امل�صاحة املحدودة.
 بالفر�صاة واخليط

 قد يحتاج طفلك اإىل بع�ض امل�صاعدة يف تنظيف 
الأ�صنان بالفر�صاة حتى يرتاوح عمره بني 7 و 10 

�صنوات, حتى لو كانت نواياه جيدة , فقد ل يتمتع 
بالرباعة يف تنظيف اأ�صنانه جيًدا. 

 من الناحية املثالية , يجب تنظيف الأ�صنان 
بالفر�صاة يف غ�صون خم�ض دقائق اإىل 10 دقائق 

بعد الأكل. 
 اأي�صا , ل�صحة الأ�صنان على املدى الطويل , 

ا ؛ يجب تعليمه  يحتاج طفلك اإىل رعاية لثته اأي�صً
ا�صتخدام اخليط بانتظام , ويف�صل اأن يتم ذلك مرة 

واحدة يومًيا , من اأجل امل�صاعدة يف منع مر�ض 
اللثة يف مرحلة البلوغ.

 ميكن اأن ي�صاعد معجون الأ�صنان الذي يتحكم يف 
اجلري يف منع الب�ك من اللت�صاق باأ�صنان طفلك, 

اأي�صا , ميكن للفلورايد املوجود يف معجون الأ�صنان 
اأن يعزز املينا اخلارجية املك�صوفة لأ�صنان الطفل 

وي�صاعد يف منع ت�صو�ض الأ�صنان. 
 وقد يقرتح طبيب الأطفال اأن ت�صيف الفلورايد 

اإىل نظام طفلك الغذائي ابتداًء من عمر 6 اأ�صهر , 
وغالًبا ما تكون جزًءا من مكمل الفيتامينات. 

 فحو�صات الأ�صنان
 تاأكد من ح�صول طفلك على فحو�صات الأ�صنان 

مرتني يف ال�صنة للتنظيف , وكذلك ل�أ�صعة 
ال�صينية على النحو املو�صى به من قبل طبيب 

الأ�صنان. 
 النظام الغذائي ميكن اأن يلعب اأي�صا دورا يف 

�صحة الأ�صنان, على وجه اخل�صو�ض , قلل من 
احللويات عالية ال�صكر واللزجة والكربوهيدرات 

الأخرى.

 اأمل �صديد يف احللق, ي�صاحبه عدم القدرة على تناول الطعام, 
اأو ابت�ع املاء, وارتفاع يف حرارة اجل�صم, تعد من اأبرز اأعرا�ض 

الإ�صابة بالتهاب اللوزتني, كما اأن هناك بع�ض الأ�صياء 
اخلاطئة التي يقوم باتباعها البع�ض وتزيد من فر�ض تعر�ض 

اللوزتني ل�لتهاب, وزيادة فر�ض التعر�ض ل�صتئ�صالهما, 
وخ�ل هذا التقرير نتعرف على اأبرز الأ�صياء امل�رصة, وفقا 

."webmed" ملوقع
اأثبتت العديد من الدرا�صات الطبية اأن تناول امل�رصوبات 

والأطعمة املثلجة تعد من الأمور التي تزيد فر�ض الإ�صابة 
بالتهاب اللوزتني, ويزداد فر�ض تعر�صهم ل�إ�صابة بالأمرا�ض 

الفريو�صية, واأبرزها التهاب اللوز, لذا عليك احلر�ض على 
تناول امل�رصوبات الدافئة لتقليل فر�ض الإ�صابة بالتهاب 

اللوزتني.
 واأو�صح التقرير اأن التدخني يعد من اأبرز الأ�صباب التى تزيد 
الإ�صابة بالتهاب اللوزتني, لأنه من العادات اخلاطئة امل�صببة 

يف حدوث العديد من امل�صاكل ال�صحية للجهاز التنف�صي 
واحللق, وعدم قدرتهم على القيام بوظائفهم الكاملة, واأي�صا 

التدخني يت�صبب يف تعر�ض اجلهاز املناعى للعديد من امل�صاكل 
ال�صحية, ولذا عليك التخل�ض من هذه  العادة ب�صكل �رصيع 

والإق�ع عنها.
 واأ�صارت العديد من الدرا�صات الطبية احلديثة اإىل اأن 

الأ�صخا�ض الذين ل يتعر�صون للهواء هم الأكر عر�صة 
ل�إ�صابة بالتهاب اللوزتني, فاجللو�ض الدائم يف الدفاية, اأو 

املكيفات الهوائية يت�صبب يف تعر�صك للجفاف, نتيجة لعدم 
جلو�صك يف الهواء الطلق, ويزيد من فر�ض تعر�ض اللوزتني 

ل�لتهاب. 
 واأو�صحت بع�ض الدرا�صات الطبيبة اأن عدم اأخذ الق�صط 

الكايف من النوم تعد من اأبرز الأ�صباب املوؤدية ل�إ�صابة 
ب�صعف اجلهاز املناعي, هذا الأمر يت�صبب يف اإ�صابتك بالتهاب 
اللوزتني, ب�صكل �رصيع ووا�صح نتيجة ل�صعف اجلهاز املناعي, 

ولذا عليك النوم يوميا لفرتة ل تقل عن 8 �صاعات.

 الهتمام بال�صحة النف�صية اأ�صبح من 
الأولويات التى يجب اتباعها, واإذا 

كنت ل تهتم بنف�صك, ف�صوف ينعك�ض 
ذلك على ج�صمك ب�صكل �صلبى 

وتتاأثر �صحتك النف�صية واجل�صدية, 
يف هذا التقرير نتعرف على كيفية 

الهتمام ب�صحتنا النف�صية دون اإنفاق 
الكثري من املال, وفقا ملوقع تاميز اأوف 

انديا.
طرق ت�صاعدك على الهتمام ب�صحتك 

النف�صية
 - ا�صنع قائمة امتنان

 ميكن اأن يكون للكتابة اآثار اإيجابية 
هائلة على �صحتك, اإذا كنت تتطلع 

اإىل اإجراء تغيري ب�صيط واحد يف 
حياتك هذا العام , فابداأ باحلفاظ 

على اأجندة المتنان التى تكتب فيها 
مميزاتك والنعم التى وهبها الله لك, 

لي�ض من ال�رصوري اأن تكون باهظة 
الثمن جمرد مذكرات �صغرية وقلم, 

اأو اكتب �صيًئا واحًدا على الأقل جعلك 
�صعيًدا , اأو �صيء ت�صعر بالمتنان لهذا 

اليوم. 
هذه اخلدعة الب�صيطة ميكن اأن 

ت�صاعدك على الرتكيز فى اليجابيات 
والنف�صال عن ال�صلبيات وغر�ض 

ال�صعادة, ميكنك التقاط الأجندة 
وتعزيز نف�صك يف الأيام التي ت�صعر 

فيها بقلة الثقة بالنف�ض .
- ا�صحك حتى لو كنت ل تريد ذلك
 وفًقا للعلم , ال�صحك ميكن اأن يغري 

حالتك املزاجية متاما, لأن عقلك ل 
يدرك الفرق بني ال�صحك املزيف 
وال�صحك احلقيقي, �صاهد بع�ض 

مقاطع الفيديو الكوميدية  بالإ�صافة 
اإىل ذلك.

- ا�صتثمر الوقت يف هواية اأو مهمة 
ب�صيطة

هل ت�صكو غالًبا من عدم وجود وقت 
لك؟ ابداأ يف التفكري يف تخ�صي�ض 

بع�ض الوقت يف حياتك اليومية 
ملمار�صة هواية ووفقا للعلم فاإن 

النغما�ض يف اأعمال ب�صيطة من رعاية 
الأ�صياء التى حتبها اأو هواية ما ميكن اأن 

تكون واحدة من اأكر الطرق فاعلية 
ا. يف الهتمام والعناية بنف�صك اأي�صً
 اإن م�صاهدة �صيء ما ينمو اأو جتربة 

�صيء جديد ميكن اأن يكون جمزًيا 
ا على  للغاية وميكن اأن يحفزك اأي�صً

العمل ب�صكل اأف�صل.
- قلل ا�صتخدامك لو�صائل التوا�صل 

الجتماعى
يف حني تاأتي التكنولوجيا مع 

فوائدها اخلا�صة, ل ميكننا جتاهل 
ما ميكن اأن يفعله التمرير ومتابعة 

الفي�صبوك وغريه من و�صائل التوا�صل 
الجتماعي لعقلك. 

تقول العديد من الدرا�صات الآن اأن 

اإنفاق الكثري من الوقت على و�صائل 
التوا�صل الجتماعي يرتبط بانخفا�ض 

ا.  تقدير الذات, القلق والكتئاب اأي�صً
وبالتايل , عليك اأن تكون على دراية 

باملحتوى الذي تعر�صه لنف�صك, 
خذ بع�ض الوقت للتوقف والتاأمل , 

وق�صاء بع�ض الوقت بدون ا�صتخدام 
الأدوات الذكية ومعرفة الفرق الذي 

حتدثه. 
على املدى الطويل , فاإن تقليل مقدار 

الوقت الذي تق�صيه على الإنرتنت 
ا على احلفاظ على  �صي�صاعدك اأي�صً
ع�قة �صحية بالإنرتنت ويجعلك 

مدرًكا لذاتك.
- التاأمل واليوجا

يعد التاأمل واليوغا املنتظم اأحد اأف�صل 
الطرق لإزالة ال�صموم وتغذية عقلك 
وج�صمك وروحك, ميكن اأن ي�صاعدك 

اإنفاق اأقل من 10 دقائق على التوا�صل 
مع النف�ض الداخلية واإعادة تن�صيطك 
دون اإنفاق الكثري من املال, بالإ�صافة 

اإىل ذلك , ميكن اأن ي�صاعدك التاأمل 
ا على الرتكيز ب�صكل اأف�صل  اأي�صً

واإزالة الطاقات ال�صلبية.

 متى يفقد الأطفال اأ�سنانهم اللبنية وكيف 
تتاأكد من �سحة الأ�سنان اجلديدة؟  مجتمــــع

الأطفال  تغذية  اأ�سا�سيات 
ال�سليمة

 الأطعمة الغنية بالربوتني
كثريًا  ي�ساهم  الذي  الربوتني  الأطفال  يتناول  اأن  يجب 
يف منوهم ال�سحي. ميكنك العتماد على الربوتني الآتي 
مع  يتداخل  لأنه  باإعتدال  ولكن  والأ�سماك  اللحوم  من 
الربوتينات  يوفر  فهو  الدم.  يف  الكولي�سرتول  م�ستويات 
والطاقة  واملعادن  والفيتامينات  اجليدة  النوعية  ذات 
لكن  املناعي  واجلهاز  الع�سالت  تعزيز  على  وي�ساعد 
اللحوم والأ�سماك هي د�سمة وحتتوي على الكولي�سرتول 
على  الأوقات  اأكرث  يف  تعتمدي  اأت  يجب  لذلك  ال�سيء. 
والربوكويل،  البقولت،  يف  املوجود  النباتي  الربوتني 

والعد�ض والكينوا وال�سوفان مثاًل.
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الكتابة  على  يشجع  حر،  منرب  التحرير  -جريدة   1
وحرية التعبري. 

إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2
الضمانات  بكل  محايتها  جيب  ــراد،  األف لكل  طبيعي 

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

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

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

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعالم  بتحرير  -وتؤمن   6
، فحرية  والرقابة، واالحتواء السياسي  واالقتصادي 
عن  بالدفاع  وااللــتــزام  الوطن،  حرية  من  اإلعــالم 

استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات 
لذا  هو حق جمتمعي.  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  بتر  خالل  من  املعنوية  أو  الشخصية  اإلســاءة  أو 
تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع 
اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع  والوثائق  املستندات 
ستحـاط بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت 

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

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

إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1تلقب فنيا بشمس الغنية )لبنان( o نصف أمحد
2وحدة قياس سرعة االتصاالت الالسلكية o آلة أو طريقة لتحقيق 

النصر )معكوسة(..
3يعرض عليهم شيءا لرؤيته o طبق شهي يف بعض البلدان العربية.

4مستديرة املواصالت اليومية يف املركبات o زعيم تركي اثبت أن احلق 
أقوى من املصاحل.

5شهر عريب o فيه عيبا.
6شهد o قفز o حملول خمفف من محض يستخدم يف األكل وله مع زيت 

الزيتون فوائد عالجية
7يصل شيئني معا o جعل األشياء املنفصلة يف كل واحد بعد تفرقة.

8سيجارة o اعطاه يدا بيد )معكوسة(.
9فرقة عظيمة من اجليش o الشيء

10بنات ذوات طرفة وخفة دم

أفقــــــــــــــــــي

1بلبل اخلليج )من الكويت(.
2سلطان الطرب )من سوريا(.

3مطرب لبنان وعمالق األغنية 
اللبنانية

4جتمع من األشخاص ممن يعرف 
بعضهم بعضا

5صنعا كومة من االشياء o أداة 
)معكوسة(.

6كان فيه نتيجة )معكوسة( o ثلثا 
وقت.

7فنان العرب )من السعودية(.
8أتكلم o عاقد النية فيما يعمل 

ومنفذه
9ملك الراي اجلزائري خالد حاج 

ابراهيم.
10الفنان احلساس )من االمارات(.
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التعريف:من اأمهات الكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل املوؤمنني،توفيت �سنة 44هـ

  7   6   5  4   3   2   1

القائط الفاطمي 
الذي ينى القاهرة 

منتجع �سيا�سي 
يف م�سر )م(

غاب النجم 

�سورة قراآنية 

النبي اأخو مو�سى
عليهما ال�سالم 

راأ�س ال�سنة 
الهجرية 

مدينة مغربية 

ميني

كنية 

مت�سابهان 

روى
و�سخ الأظافر)م(
مدينة فل�سطنية 

برد �سديد
طرف ال�سيء
اأطول �سورة قراآنية 

للجزم 
عا�سمة اإفريقية)م( 

من الفواكه
�سداق
قادم 

قاعة املالكمة 
ياأتي بعد ال�سدة 

يلزم 
�سرح 

نزهة  
ا�ستف�سر)م(

موقف �سعب)م( 

قما�س ناعم 

�ستم 

عـلـل

ال�سوت الوحيد
املذكور يف القراآن 

كمني)م(

لعب كرة قدمي
هولندي �سابق 

انه�س)م(

ظلمة الليل 

اأخرتاع)م(
من الورد

للنداء

كلمة ال�سر
ت�سمى العواجم ؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�سطيب الكلمات 
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الــبــــراءة للـــ�ســحـــفي فـــ�ســـيــل بـــومـــالــــــة
  كرمي طابو يحاكم يوم 4 مار�س اجلاري

لــــوؤي .ي
----------------------

من  خروجه  بعد  له  ت�سريح  اأول  يف  و 
اإن�سان  :”اأنا  بومالة  ف�سيل  قال  ال�سجن 
اأحد  من  للتربئة  حمتاجا  ل�ست  و  بريء 
و  الذئب  من  بــريء  يو�سف  اإن  و  كان  اأي 

لي�س بريئا من اإخوته".
وحيا بومالة ال�سعب اجلزائري برمته يف 
من  كل  و  الدفاع  وهيئة  الأر�س  بقاع  كل 
الظامل  القرية  هــذه  يف  احلــق  عن  دافــع 
من  وكل  احلرة  ال�سحافة  حيا  كما  اأهلها. 
احلق  ومــع  املعتقلني  عــائــالت  مــع  وقــف 
كانوا  ومن  مدنيني  وغري  مدنيني  �سواء 

داخل ال�سجن .
كما وجه بومالة حتيته لكل منا�سل داخل 
ال�سجن من ن�سطاء يف احلراك و �سحفيني 
موؤكدا ان اجلل�سة املقبلة �ستكون من اأجل 

النا�سط ال�سيا�سي كرمي طابو.
مبحكمة  ــة  ــوري ــه ــم اجل ــل  ــي وك ـــان  ك و   
التم�س  الــبــيــ�ــســاء،قــد  بــالــدار  اجلــنــح 
عام  عقوبة  توقيع  ــارط  ــف ال الأ�ــســبــوع 
�سد  غرامة  دج  األــف  و100  نافذا  حب�سا 
"ف�سيل  الإعــالمــي  و  ال�سيا�سي  النا�سط 
19 �سبتمرب من ال�سنة  بومالة".و بتاريخ 
الإعالمي  تقدمي  مت  قد   ،2019 املا�سية 
اجلمهورية  وكيل  اأمـــام  بومالة  ف�سيل 

باجلزائر  البي�ساء  الــدار  حمكمة  لــدى 
الــعــا�ــســمــة، الـــذي اأحــــال بــــدوره ملف 
للغرفة  التحقيق  قا�سي  ــام  اأم املــوقــوف 
اأمر باإيداعه احلب�س املوؤقت  الأوىل الذي 
كانت  و  للحرا�س،  العقابية  باملوؤ�س�سة 
امل�سا�س  تهمة  لبومالة  وجهت  قد  النيابة 
من�سورات  وعر�س  الوطنية  بالوحدة 
الوطنية،  بامل�سلحة  امل�سا�س  �ساأنها  من 
يف  قبلها،  ليلة  بــومــالــة  تــوقــيــف  مت  و 
م�ساًء،  الن�سف  و  الثامنة  ال�ساعة  حدود 

باب  يف  املــوز  بحي  اإقامته  مقر  ــام  اأم من 
الزوار باجلزائر العا�سمة.و كانت جل�سة 
حمــاكــمــة بــومــالــة الــتــي جـــرت الثــنــني 
متكن  حقيقية  مرافعة  مبثابة  املا�سي 
من  نف�سه  تربئة  من  بومالة  خاللها  من 
�سابق  وقــت  يف  اإليه  وجهت  التي  التهم 
الــدفــاع  هيئة  تــتــدخــل  اأن  قــبــل  حــتــى 
رافعوا  حماميا،   30 من  مكونة  كانت  التي 
الليل  من  متاأخرة  �ساعة  اإىل  كذلك  هم 
ال�سيا�سي. النا�سط  و  الكاتب  بــراءة  عن 

الأوىل  الغرفة  قا�سي  ا�ستجواب  وخالل 
مبحكمة الدار البي�ساء للنا�سط ال�سيا�سي 
بخ�سو�س   ، بومالة"  "ف�سيل  الإعالمي  و 
�ساأنها  من  من�سورات  وعر�س  ن�سر  جنحة 
بينها،  مــن  الوطنية  بالوحدة  امل�سا�س 
�سفحات  عــلــى  ــة  ــداول ــت م فــيــديــوهــات 
فاي�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
من  فيديو،  مقطع   12 عــددهــا  البالغ  و 
قناة  على  ن�سرهما  مت  مقطعان  بينها 
جمهولة  فيديو  مقاطع  ــع   اأرب و  خا�سة، 

اأنكرها،  و  بومالة  ا�ستهجنها  املــ�ــســدر، 
موؤكدا اأن حماميه مل يطلعوا عليها، و قال 
التحقيق  قا�سي  على  اأحيل  اأن  بعد  اإنــه 
التعليق  و  عليها  الطالع  منه  طلب  الذي 
له  لي�ست  الفيديوهات  اأن  اكت�سف  عليها، 
من  املاليني  "اأنتجت  قائال  ينتجها،  مل  و 
الفديوهات يف حياتي املهنية و الإعالمية 
البحوث  و  كتاباتي  خمتلف  و  الإذاعية  و 
اخلا�س،  با�سمي  موقعة  كلها  الأكادميية 
حينها اكت�سف قا�سي التحقيق اأنها لي�ست 
بل  الر�سمية  �سفحتي  يف  تبث  مل  و  يل 
و�سعوا  و  مني،  اإذن  دون  اأ�سخا�س  تداولها 
م�سيفا  خمتلفة"،  م�سادر  توقيعات  عليها 
اأو  ت�سجيالت  اأخذوا  الأ�سخا�س  بع�س  اأن 

ت�سريحات له و قاموا بن�سرها .
عن  اأ�سابيع  ثالثة  قبل  الإفــراج  مت  كما 
بعد  بلعربي"  "�سمري  ال�سيا�سي  النا�سط 
تربئته من تهم التحري�س على التجمهر 
امل�سا�س  �ساأنها  مــن  ــال  ــع لأف ــــداد  الإع و 
ب�سمعة  امل�سا�س  و  الوطنية  بــالــوحــدة 
اجلي�س، و التهجم على قيادته.و ذلك يف 
كرمي  ال�سيا�سي  النا�سط  حماكمة  انتظار 
طابو يوم 4 مار�س اجلاري مبحكمة �سيدي 
عرب  �سقيقه  عنه  ك�سف  ح�سبما  اأحممد، 
على  الر�سمية  �سفحته  على  له  من�سور 

موقع التوا�سل الجتماعي "فاي�سبوك".

حلركة  الوطني  ال�سورى  جمل�س  ثمن 
البناء الوطني، “م�سار احلزب ومواقفه 
حــول  ال�سعب  والــتــفــاف  ال�سيا�سية 
وحدة  ظل  يف  وبرناجمه،  م�سروعه 
�سفها وترحيبها بالإقبال الوا�سع عليها 
اجلزائري”. ال�سعب  مكونات  كل  من 

اجتماعه  تــوج  بيان  يف  املجل�س  ــد  واأك
احلركة  ا�ستمرار  على  العادي،  الدوري 

يف التزامها مع احلراك ال�سعبي، والوفاء 
مل�ساره النوفمربي البادي�سي واحلر�س 
ا�ستكمال مطالب احلراك  على �سرورة 
التي تعبـر عن نب�س اجلزائر اجلديدة 
والقطيعة  والتنمية  الدميقراطية  يف 
البيان،  املا�سي”.وح�سب  ممار�سات  مع 
الرتــيــاح  عــن  الــبــنــاء،  “�سورى  عــرب 
للجزائر  القوي  الديبلوما�سي  للح�سور 

كما  والــــدويل،  الإقليمي  املحيط  يف 
باملوقف  الرتــقــاء  �ــســرورة  على  ــد  اأك
اجلزائري اىل املحورية املتميزة، بعيدا 
الإقليمية”. الأجندات  انتهازية  عن 
والعميق  الوا�سع  ــوار  احل اىل  دعــا  كما 
حماية  اأجــــل  مــن  امل�ستقبل  ـــول  ح
اأوا�ــســر  وتــرقــيــة  املجتمعي  الن�سيج 
املحوري  ــا  ودوره الوطنية،  اجلماعة 

الوطنية.هذا  والوحدة  ال�ستقرار  يف 
للبناء  الوطني  ال�سورى  جمل�س  واأعلن 
الــوطــنــي دعــمــه ا�ــســتــكــمــال حمــاربــة 
ال�سيا�سية  البيئة  وجتفيف  الف�ساد 
حلماية،  الع�سابة  �سلوك   من  واملالية 
اجلزائر اجلديدة من اأي تالعب داخلي 

وترب�س خارجي.
ق/و

تلقى الوزير الول ال�سابق نور الدين 
بدوي ا�ستدعاء للمثول اأمام حتقيقات 
بني  ــن  م ـــدوي  ب يعترب  ــة.و  ــدال ــع ال
عائلة  من  �سِ كانت  التي  ال�سخ�سيات 
بوتفليقة قد اقرتحه  خلالفة عبد 

ــرتاح  الق اأن  اإل  بوتفليقة  العزيز 
املرحوم  طــرف  من  بالرف�س  قوبل 
غري  توريثا  باعتباره  �سالح  قايد 
من�سب  �سغل  قد  بدوي  كان  مبا�سر.و 
نف�سه  يجد  اأن  قبل  الداخلية  وزير 

من  بدعم  الأوىل  الــوزارة  راأ�س  على 
وزارتــه  عام  اأمــني  و  الرئي�س  �سقيق 
املــعــروف  بوتفليقة  الــرحــيــم  عبد 
اأي�سا  الف�سل  له  كــان  الــذي  بنا�سر، 
هرم  اإىل  كثرية  �سخ�سيات  و�سول  يف 

كرمي  بينهم  من  و  الدولة  موؤ�س�سات 
ال�سفلى  الغرفة  تراأ�س  الذي  يون�س 
للربملان مرورا بوزارة التكوين املهني 

هو كذلك.
ق/و

الأول  الــوزيــر  ــاع  دف هيئة  طالبت 
�سالل،ام�س   املالك  عبد  الأ�سبق، 

الأحد، بالإفراج عنه.
املتهمني  حماكمة  ا�ستئناف  خالل  و 
قال  ال�سيارات،  تركيب  ق�سية  يف 

وا�سح،  الد�ستور  اإن  �سالل،  ــاع  دف
عــادلــة،  املحاكمة  تــكــون  ل  حيث 
املحكمة  ــام  ام مبحاكمته  مطالبة 

العليا.
مــن جــانــبــهــا، هــيــئــة الـــدفـــاع عن 

الد�ستور  باحرتام  طالبت  اأويحيى 
77 و حماكمته على  املادة  و تطبيق 

م�ستوى جمل�س دولة.
غري  من  اأنه  الدفاع  هيئة  اأ�سارت  و 
اأويحيى يف  املعقول ان تتم حماكمة 

اقليم الخت�سا�س، مطالبة باإبطال 
قالت  الـــذي  ال�ــســتــجــواب،  حم�سر 
م�ساءلته  الطالق  على  يتم  مل  اإنه 

بتهمة الت�سريح الكاذب .
ق/و

طالب الوزير الأول الأ�سبق عبد املالك 
�سالل، خالل ا�ستجوابه اأثناء ا�ستئناف 
اجلــزائــر،  ق�ساء  مبجل�س  حماكمته 
بح�سور رئي�س اجلمهورية ال�سابق عبد 
يف  ك�ساهد  للمحكمة  بوتفليقة  العزيز 

الق�سايا التي يتابع فيها.
ــام  اأم ا�ستجوابه  ــالل  خ �ــســالل  ــال  ق و 
الأول  املــ�ــســوؤول  اإن   اجلل�سة،  قا�سي 
اجلمهورية،  رئي�س  هو  الربنامج  عن 
باعتباره  م�سوؤولية  ــة  اأي مــن  متهربا 

وزيرا اأول.
و اأ�ساف: “اأنا من�سق للحكومة فقط ول 
كانت  مهمتي  و  تنفيذية  ــورا  اأم اأ�سري 

عليه  وافـــق  �سيا�سي  برنامج  تنفيذ 
الربملان”.

كان  بوتفليقة  الرئي�س  اأن  �سالل  واكد 
طريق  عن  كبرية  و  �سغرية  كل  يتابع 

�سقيقه ال�سعيد.
ق/و

براأت حمكمة الدار البي�ساء �سباح اأم�ض النا�سط ال�سيا�سي و الكاتب ال�سحفي ف�سيل بومالة.وغادر بومالة الذي ا�ستغل يف وقت �سابق باملوؤ�س�سة العمومية للتلفزيون 
5 اأ�سهر ق�ساها يف املوؤ�س�سة العقابية باحلرا�ض،حيث مت اإيداعه احلب�ض املوؤقت بعدما وجهت له تهم امل�سا�ض بالوحدة  اجلزائري، املوؤ�س�سة العقابية يف احلرا�ض ع�سية اأم�ض بعد 

الوطنية وعر�ض من�سورات من �ساأنها امل�سا�ض بامل�سلحة الوطنية.

اإيداع مري املطمر ال�سابق 
بغليزان  ومقاول احلب�ض 

ب�سبهة الف�ساد
مثل ام�سية اول ام�س ال�سبت 12 �سخ�سا من بينهم 
ال�سابق  املطمر  لبلدية  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
موؤ�س�سة  و�ساحب  م�ستغامن  وليــة  من  مقاول  و 
بولية  مبا�سرة  العمومية  ال�سغال  يف  مقاولتية 
الق�سم  رئي�س  من  كل  �سماع  مت  كما  م�ستغامن. 
الفرعي �سابقا باملطمر، ورئي�س امل�سلحة التقنية 
ــذات  ب ال�سفقات  بلجنة  ومــوظــفــني  للبلدية 
البلدية و ممثل القانوين لبلدية املطمر وقد مت 
احلب�س  ومقاول  ال�سابق  البلدية  رئي�س  ايــداع 
العمدي  التحطيم  تهمة  عن  التحقيق  ذمة  على 
تتمثل   ، قا�س  وثاين  للدولة  ملك  عقار  لجزاء 
يف التزوير يف حمررات ر�سمية و ا�ستعمال املزور، 
�ساحب  و  ال�سابق   املطمر  بلدية  رئي�س  مثل  و   
اخل�سراء  بامل�ساحات  الغابات  ل�سغال  موؤ�س�سة 
باملوؤ�س�سة.  م�سري  وهو  ــده،  ووال البليدة  بولية 
كما مت �سماع كل من  الكاتب العام لبلدية املطمر 
و  ــزن  خم رئي�س  و  التقنية  امل�سلحة  رئي�س  و 
و  اثنيني  كهربائيني  و  متقاعد  موظف  و  دهــان 
حلام وموظف بلجنة ال�سفقات و ممثل القانوين 

للبلدية و التحقيقات متوا�سلة .
ابو ع�سام 

حركة البناء توؤكد ا�ستمرار التزامها مع احلراك ال�سعبي

بدوي ي�ستدعى للعدالة

هيئة الدفاع عن اأويحي و�سالل تطالبان بالإفراج وحماكمتهما مبجل�ض الدولة واملحكمة العليا

�سالل يطلب مثول عبد العزيز بوتفليقة
و  جيجل  ــة  ــولي ب ــة  ــان وج بــلــديــة  ــزت  ــت اه
لهذه  التابعة  عاقر  بني  منطقة  حتــديــدا 
العقد  يف  �ساب  على  العثور  خرب  الأخـــرية 
يقع  مهجور  بيت  داخل  هامدة  جثة  الثاين، 
باملنطقة املذكورة .و ح�سب م�سادر متطابقة 
فاأن ال�سحية الذي يوجد يف العقد الثاين من 
احدى  داخل  بحبل  معلقا  عليه  عرث  عمره، 
غرف امل�سكن القدمي لعائلته ببلدية وجانة، 
حني  من  عليه  يــرتدد  ال�سحية  كان  الــذي  و 
البتعاد  و  الوقت  مت�سية  اأجل  من  اآخر  اىل 
رفقة  بها  يقيم  التي  املنطقة  �سخب  عــن 
الأمري  ببلدية  املتواجد  و  الكبرية  عائلته 

جثة  فان  امل�سادر  ذات  .وح�سب  القادر  عبد 
ال�سحية كانت تتدىل يف الهواء بعدما ربطت 
بوا�سطة  بها  وجــد  التي  الغرفة  �سقف  اىل 
حبل، ي�ستعمل لربط احليوانات .الأمر الذي 
اأثار موجة من الت�ساوؤلت بخ�سو�س حقيقة 
بعملية  يتعلق  الأمـــر  كــان  ان  مــا  و  احلـــادث 
اأغلب امل�سادر  اآخر و ان كانت  اأم �سيء  انتحار 
الفر�سية  رجــحــت  ال�سحية  ــن  م املــقــربــة 
بع�س  من  يعاين  كــان  ال�سحية  كــون  الأوىل 
ال�سطرابات النف�سية الناجمة عن البطالة 
و هو ماجعله دائم الإنزواء، ما يعني باأن هذه 
الظروف رمبا دفعته اإىل و�سع حد حلياته يف 

يكون  الذي  الطبي  الت�سريح  نتائج  انتظار 
قد اأجري على جثة ال�سحية التي نقلت اإىل 
احلماية  عنا�سر  بح�سور  الطاهري  م�ست�سفى 
اأن  يذكر   . الوطني  الـــدرك  وكــذا  املدنية 
ولية جيجل عرفت خالل الأ�سهر الأخرية 
ع�سفت  التي  النتحار  عمليات  من  �سل�سلة 
يف  و  �سبان،  اأغلبهم  اأ�سخا�س  عــدة  بحياة 
ثانوية  تلميذة  بينهم  من  و  متقارب  توقيت 
العائلي و كذا  رمت بنف�سها من �سرفة منزلها 
عليها  عرث  قد  ،كان  حامل  جامعية  اأ�ستاذة 

معلقة داخل غرفة نومها ببلدية ال�سطارة
ق/و

العثور على �ساب م�سنوق  داخل منزل ببوجانة بجيجل 
 ال�سحية يقيم ببلدية الأمري عبد القادر 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

