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ل لتعليق الدرا�ضة يف الوقت 
احلايل ب�ضبـب "كـورونــــا"

عدد م�ضابي كورونا يتجاوز الـ 100 األف عامليا
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بهذه الطريقة تحمي ملكة 
بريطانيا نف�سها من كورونا

بتكرمي  اإليزابيث  امللكة  تقوم 
قدمت  التي  ال�صخ�صيات 

واململكة.  للعامل  مميزة  خدمات 
التجاأت  الأو�صمة  منح  حفل  يف 

معتادة  غري  طريقة  اإىل  امللكة 
بط�ش  من  نف�صها  حلماية 

منح  حفل  كورونا.يف  فريو�ش 
باكنغهام  ق�رص  يف  اأو�صمة 

الثانية    اليزابيت  امللكة  ارتدت 
عاما،   93 العمر  البالغة من   ،

قفازات لأول مرة يف حفل 
العر�ش  اعتالئها  منذ  تو�صيم 
1952. وذكر  الربيطاين عام 

امللكة  اأن  الأملاين  “بيلد”  موقع 
ملدة  تقم  مل  الثانية  اإليزابيث 

ارتداء  عاما خلت من   68
حفل  مرا�صيم  يف  القفازات 
اأن  بعد  الأو�صمة.لكن  منح 

وحط  كورونا   انت�رصفريو�ش 

اأ�صبح  بريطانيا  يف  رحاله 
امللكة  على  ال�رصوري  من 

نف�صها  حماية  الربيطانية 
بتقدمي  وقامت  اأي�صا.... 

قفازات  ترتدي  وهي  الأو�صمة 
�صيما  ل  عادتها.  عك�ش  بي�صاء 

تهديدا  ي�صكل  الوباء  هذا  واأن 
يف  املتقدمني  على  كبريا 

املوقع  به  جاء  ما  ال�صن، ح�صب 
ميل”،  “ديلي  لـ  الأملاين.ووفقا 

اإليزابيث  امللكة  قررت  فقد 
بعد  القفازات  ارتداء  الثانية 

الربيطانية  احلكومة  اأعلنت  اأن 
الأ�صخا�ش  وفيات  معدل  اأن 

كبار  خ�صو�صا  امل�صابني، 
الرتفاع،  اآخذ يف  ال�صن، 

اأي�صا  احلكومة  حذرت  كذلك 
للفريو�ش    مرجح  انت�صار  من 

اجلزيرة. يف 

�سحب منتجات "دانون" 
بنكهات الفراولة و الب�سكويت 

من الأ�سواق

بالإعالم  املكلف  اأكد 
اجلزائري  الحتاد  لدى 

�صالح  القدم،  لكرة 
الفاف  ّن  اأ عبود،  باي 

قرار  اتخاذ  ب�صدد 
الدوري  مباريات  اإجراء 
جمهور  بدون  اجلزائري 
فريو�ش  انت�صار  ب�صبب 

. كورونا
باي  �صالح  حتدث  و 

قائال: كورونا  فريو�ش  انت�صار  عن   ، عبود 
لق�صية  متابعة  يف  نحن  احلال  “بطبيعة 

وهذا  كورونا،  فريو�ش  نت�صار  اإ وهي  ال�صاعة 
عن  بعيدة  لي�صت  الفيدرالية  اجلميع،  واجب 

ب�صفة  الأحداث  نتابع  نحن  و  يحدث،  ما 
ات�صلت  اأم�ش  يوم  الحتادية  و  يومية، 

الريا�صة  و  ال�صباب  ووزارة  ال�صحة  بوزارة 
التي  الأو�صاع  حول  ال�صتف�صار  اأجل  من 

اتخاذها”. يتوجب 
املنتخب  اأن  نن�صى  ل  اأن  يجب  اأ�صاف:”  و   

اأمام  هامة  مباراة  �صيلعب  الوطني 
التي  الإجراءات  اإىل  و�صننظر  زميبابوي، 

.“ �صنتخذها 

كورونا يهدد مباريات 
البطولة والمنتخب الوطني

احتجاجات  قام 
بها جمموعة من 

ال�ضباب على 
رداءة الطريق 

الرابط بني 
�ضيدي م�ضتور 
و الطريفاوي 

بالوادي.

07 بيوت ق�سديرية بالعا�سمة النيران تلتهم 
البوليقون  الق�صديري  باحلي  ق�صديرية  بيوت   07 يف  مهول  حريق  الزوال  بعد  الثالثة  ال�صاعة  حدود  يف  و  اأم�ش   اأول  يف �صب  املتمثلة  املادية  و  الب�رصية  الو�صائل  ت�صخري  خالل  من  املدنية  احلماية  اأعوان  تدخل  حيث  بو�صوف،  باملا  ال�صناعية  الله املنطقة  عطاء  بن  الرئي�صية  الوحدة  من  كل  بوحدات  متدخلة  اإ�صعاف  �صيارات   03 و  اإطفاء  �صاحنة   11  ، مدنية  حماية  عون  وحدة 67  ا�صمارة،  عني  القطاع  وحدة  الرحمان،  عبد  م�صنف  املتقدم  املركز  �صليمان،  �صي�صاوي  الثانوية  الوحدة  ال�رصيف،  املجاورة حممد  البيوت  كذا  و  املح�رص  حلماية  اإطفاء  �صاحنات  ا�صتغالل  مت  كما  املجيد،  عبد  بومعزة  املتقدم  املركز  و  اجلمعي  القيام قطو�ش  مع  ب�رصية  خ�صائر  اأية  ت�صجيل  دون  احلريق  اإخماد  مت  لل�صيارات،  البلدي  املح�رص  و  الفواكه  و  للخ�رص  اجلملة  �صوق  و 

الإخماد. من  التام  التاأكد  حتى  احلرا�صة  بعملية 

لغز  اأم�ش،  اأول  مبيلة  قوقة  القرارم  دائــرة  مــن  اأ عنا�رص  فكك 
بوليات  جرائم  عدة  نفذت  التي  املجوهرات  �رصقة  ع�صابة 
وانت�رصت  جموهرات  حمالت  اأ�صحاب  �صحيتها  راح  �رصقية 
حول  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  فيديوهات  و  �صور 
�صهر  نهاية  اإىل  تعود  الق�صية  تفا�صيل  اخلطرية،  الع�صابة  هذه 
جموهرات  تاجر  تعر�ش  حيث  الفارطة،  ال�صنة  من  دي�صمرب 
نها  اأ ادعت  فتاة  طرف  من  لل�رصقة  قوقة  القرارم  مدينة  بو�صط 
وا�صتولت  باغتته  لكنها  امل�صوغات،  بع�ش  �رصاء  يف  ترغب 
و  رجل  مب�صاعدة  بالفرار  ولذت  الثمن  باهظ  ذهبي  حزام  على 
ال�رصطة  حتريات  اأف�صت   �صياحية.و  �صيارة  منت  على  كانا  ة  امراأ
امل�صتبه  هوية  حتديد  اإىل  قوقة  القرارم  دائرة  لأمن  الق�صائية 
بها  ال�صتعانة  متت  دقيقة  وتفا�صيل  قرائن  ا�صتغالل  بعد  فيهم، 
و�صوح  عدم  من  بالرغم  املراقبة  كامريات  فيديوهات  خالل  من 
عن  اأ�صفرت  تقنية  دلة  اأ ا�صتغالل  مت  كما  فيها،  امل�صتبه  مالمح 
نه  واأ فتاة  لي�صت  نها  اأ تبني  التي  الرئي�صة،  فيها  امل�صتبه  توقيف 
خالل  من  ة  املراأ هيئة  متثيل  يتقن  �صنة،  العمر19  من  يبلغ  �صاب 
اأدوات  ا�صتعمال   ، ة  املراأ �صوت  تقليد  و  ن�صوية  مالب�ش  ارتداء 
بال�رصقة،  القيام  عليه  ي�صهل  مما  ل�صقة  عد�صات  و�صع  و  الزينة 
اإل اأن عنا�رص اأمن الدائرة  تفطنوا له و اأوقفوه  و هو  ينحدر من 
فتاة رفقة �رصيكيه  الأخري متنكرا يف زي  باتنة. و كان هذا  ولية 
 34 العمر  من  تبلغ  وفتاة  �صنة   28 العمر  من  البالغ  اأخوه  وهو 
بحوزتهما  عرث  الأخــريان  هذان  ق�صنطينة؛  بولية  تقطن  �صنة 
ال�صياحية  املركبة  حجز  مت  كما  با�صمهما،  مزور  عائلي  دفرت  على 
كراء  وكالة  من  م�صتاأجرة  نها  اأ تبني  والتي  ال�رصقة  يف  امل�صتعملة 
التحقيق  اإجراءات  كافة  ا�صتكمال  بعد  باتنة،  بولية  ال�صيارات 
مت  باتنة،  بولية  املخت�صة  والنيابة  املحلية  النيابة  مع  بالتن�صيق 
يف  اأ�صدرت  التي  ميلة  حمكمة  اأمام  الثالثة  فيهم  امل�صتبه  تقدمي 
اأ�رصار  جمعية  تكوين  جناية  عن  احلب�ش،  رهن  يداع  اإ اأمر  حقهم 

املو�صوفة. ال�رصقة  وجناية 

و  للحليب  "دانون"  منتجات  ب�صحب  بالبليدة،  التجارة  مديرية  اأمرت 
من  والب�صكويت  وال�صكولطة  الفراولة  بنكهة  اخلا�صة  م�صتقاته، 

الرقابة  اأعوان  اكت�صاف  بعد  الكربى،  التجارية  امل�صاحات  و  املحالت 
ال�صالحية. منتهية  اأولية  مواد  ا�صتعمالها 

وم�صتقاته  احلليب  �رصكة  منتجات  �صحب  عملية  الرقابة  اأعوان  با�رص 
اكت�صاف  مت  بعدما   ،2020 جانفي   15 تاريخ  بعد  املنتجة  "دانون" 

اإلزامية  احرتام  وعدم  ال�صالحية،  منتهي  ب�صكويت  ذوق  عطر  ا�صتعمال 
العالمة  مب�صنع  و�صالمتها،  الغذائية  للمواد  ال�صحية  والنظافة  النظافة 

الأعوان  طرف  من  للم�صنع،  مفاجئة  تفتي�ش  عملية  اإثر  على  البليدة،  يف 
البليدة. لولية  التجارة  مدير  ت�رصيح  ح�صب  املا�صي،  فيفري   19 بتاريخ 

اكت�صاف  التجارة كمال رزيق عن  وزير  �صياق ذي �صلة، ك�صف  يف 
خالل  من  بالغ�ش  تقوم  ثانية  ملبنة  البليدة  لولية  الرقابة  م�صالح 

دون  ت�صتغل  ملبنة  اكت�صاف  مت  فيما  ال�صالحية،  منتهية  مواد  ا�صتعمال 
املدية  بولية  واأخرى  باتنة،  بولية  الالزمة  القانونية  ال�صحية  ال�صهادة 

له  من�صور  يف  موؤكدا  الالزمة،  القانونية  النظافة  غياب  يف  تن�صط 
تقدمي  مت  التجاوزات  هذه  كل  اأن  "الفاي�صبوك"  الر�صمية  �صفحته  عرب 

العدالة. م�صتوى  على  �صدها  �صكاوى 

با�ستعمال األب�سة ن�سوية و ماكياج و عد�سات ل�سقة 

باتني في زّي امراأة من 
اأجل الن�سب و الحتيال

 و �سرقة المجوهرات
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"با�ضتور" تدعيم م�ضت�ضفيات مترنا�ضت وورقلة مبراكز فح�س لتخفيف ال�ضغط على 

ل لتعليــق للدرا�ضــة يف الوقــت الــحايل 
"كــورونا" بــ�ضبب 

لوؤي ي
--------------------

الوزير يف زيارة مفاجئة  وقال 
املوؤ�ص�صة  هــذه  اإىل  بها  ــام  ق
ال�صت�صفائية اأنه "�صيتم تدعيم 
وهران  من  كل  م�صت�صفيات 
ومترنا�صت  وعنابة  و�صطيف 
وورقلة مبخابر حتاليل متطورة 
باملر�صى  التكفل  �صاأنها  من 
اإر�صالها  بدل  املكان،  عني  يف 
بالعا�صمة  با�صتور  معهد  اإىل 
حاليا،  بــه  معمول  هــو  كما 
جهة  من  الوقت  لربح  وذلــك 
ولتخفيف ال�صغط على املعهد 
بن  اأخرى".واأو�صح  جهة  من 
رئي�ش  من  وباأمر  اأنــه  بوزيد 
تبون،  املجيد  اجلمهورية،عبد 
الحتياطيات  كافة  اتخاذ  مت 
فريو�ش  انت�صار  دون  للحيلولة 
وذلك  )كوفيد19-(،  كورونا 

من خالل تزويد وتعزيز خمتلف 
الربية  واملحطات  املــطــارات 
بكامريات  واملوانئ  واجلوية 
عن  للك�صف  اإ�صافية  حرارية 
اأخرى. اإ�صابات  دخول  احتمال 
وطماأن الوزير قائال "اإن اجلزائر 
هذا  ملواجهة  الإمكانيات  لديها 
وفق  تعمل  وهــي  الفريو�ش 
اأ�صدرتها  التي  التعليمات 
وهي  لل�صحة  العاملية  املنظمة 
على  املتخذة  الإجــراءات  نف�ش 
املتقدمة"،  الـــدول  م�صتوى 
يعد  الأمــر  هذا  اأن  اإىل  م�صريا 
الدولة  اهتمامات  "اأعلى  من 
الوزير  ذكــر  اجلزائرية".كما 
عددا  ا�صتوردت  اجلــزائــر  اأن 
الرقمية  الكامريات  من  هاما 
املتطورة والتحاليل اجلد دقيقة 
اأنها  كما  الوباء.  هذا  ملواجهة 
حتوز على احتياطي "كاف" من 

الكمامات التي تقرر بالتن�صيق 
مع وزارة املالية منع ا�صتريادها 
يف  اأ�ــصــعــارهــا  ــاع  ــف ارت بعد 
مرات،  بع�رص  العاملية  ال�صوق 
طرف  من  توفريها  يجري  اإذ 

منتجني حمليني.
اإمكانية  حول  �صوؤال  عن  وردا 
بالتعليم  ــة  ــص ــدرا� ال تعليق 
قال  ــي،  ــادمي الٱك اأو  الــرتبــوي 
الوزير اأن الأمر ل يدعو لذلك 

يف هذا الوقت بالذات.
بح�صيلة  يــتــعــلــق  ــا  ــم ــي وف
كورونا  بفريو�ش  الإ�صابات 
مت  ــه  اأن الــوزيــر  اأفـــاد  بالبالد، 
حالة   16 ــة  ــاب اإ�ــص ــاأكــد  ــت ال
اإىل  اإ�صافة  كورونا  بفريو�ش 
مت  الذي  الإيطايل  الرعية  حالة 
ترحيله اإىل وطنه.وقال يف هذا 
الـ16  احلــالت  اأن  اخل�صو�ش 
بالفريو�ش  اإ�صابتها  املــوؤكــد 

كلهم من عائلة واحدة، اأ�صيبوا 
بعدوى الفريو�ش من ال�صخ�ش 
وابنته  فرن�صا  مــن  املــغــرتب 
اللذين ح�رصا وليمة لدى فرتة 
اإىل  م�صريا  بالبليدة"،  اإقامتهم 
م�صتقرة  ال�صحية  حالتهم  اأن 
بن  للقلق.واأ�صاف  تدعو  ول 
تتوزع  احلالت  هذه  اأن  بوزيد 
بالبليدة  تقطن  حالة   11 على 
القليعة  مــن  ـــدة  واح وحــالــة 
كلهم  مــتــواجــدون  )تــيــبــازة(؛ 
باقي  اأما  بوفاريك،  مب�صت�صفى 
ت�صجيل  مت  فقد  الإ�ــصــابــات 
القطار  مب�صت�صفى  حالتني 
وحالتني  العا�صمة(  )اجلــزائــر 
اأن  مــربزا  مع�صكر،  بــوليــة 
ــارب  اأق مــن  امل�صابني  جميع 
الأوليتني  احلالتني  وحميط 
الوباء  عليهما  ظهر  اللتني 
بــتــاريــخ الــفــاحت مــن مــار�ــش.

و�صعية  على  وقوفه  ــدى  ول
امل�صابة   12 باحلالت  التكفل 
بفريو�ش كورونا على م�صتوى  
قال  ــوفــاريــك،  ب م�صت�صفى 
الوزير "اأنه لي�ش لدي اأي �صك 
طبيا"،  بهم  التكفل  ناحية  من 
بالكفاءات  ال�صياق  يف  م�صيدا 
التي تتوفر عليها هذه املوؤ�ص�صة 
ال�صت�صفائية، قائال "اإمنا قدمت 
رئي�ش  من  بتعليمات  اليوم 
على  لالطمئنان  اجلمهورية 
املر�صى"،  ومـــوؤازرة  �صحة 
حيث قال اإنه "لي�ش من ال�صهل 
على هوؤلء اأن ي�صبحوا بني ليلة 
و�صحاها يف قاعة مغلقة ت�صم 
على  رده  اأ�صخا�ش".ويف   6
اأ�صئلة ال�صحفيني حول تعقيبه 
اأن يكون الدكتور بوناطريو قد 
ب�صاأن  الو�صية  الوزارة  را�صل 
عراقيني  اأطباء  رفقة  اكت�صافه 

كورونا  بفريو�ش  خا�ش  لدواء 
"بوناطريو  ال�صحة  وزير  قال 
اأن  ننتظر  اإن�صان حمرتم ونحن 
يت�صل بالوزارة للعمل �صويا".
امل�رصف  الطبي  الطاقم  وقــال 
على م�صلحة الأمرا�ش املعدية 
وعلى  بوفاريك  مب�صت�صفى 
الربوفي�صور  رئي�صها  ل�صان 
امل�صابني  اأن  حممد،  يو�صفي 
يقوم  عالجا  يتلقون  الـ12 
عــلــى تــقــدمي لــهــم املــقــويــات 
اجلهاز  لتقوية  والفيتامينات 
املناعي لديهم، م�صريا اإىل اإعادة 
 15 بعد  بهم  اخلا�صة  التحاليل 
بالفريو�ش  اإ�صابتهم  من  يوما 
عامليا...  به  معمول  هو  مثلما 
اأنها  ظهرت  مــا  حــال  "يف  و 
�صلبية �صيتم اإعادة التحاليل يف 
اإخراجهم  ليتم  �صاعة   24 مدة 

مبا�رصة بعد تاأكد �صفائهم".

ت�صتاأنف املحاكمة املتعلقة بق�صيتي 
تركيب ال�صيارات والتمويل اخلفي 
للحملة النتخابية لرئا�صيات اأبريل 
2019 يوم غد الأحد، بعدما التم�ش 
النائب العام بحق وزراء عبد العزيز 
و10  �صجنا  �صنة   20 بوتفليقة 

�صنوات وغرامات مالية.
اجلزائية  الغرفة  رئي�ش  ووا�صل 
 ، اجلزائر    ق�صاء  مبجل�ش  الأوىل 
املحاكمة،  من  اخلام�ش  اليوم  خالل 
ال�صتماع اإىل مرافعات هيئة دفاع 
املتهمني، حيث تداول على املن�صة، 
حمامو عدد من املتهمني الذين متت 
�صريافع  فيما  مرافعاتهم  جدولة 
البقية يف اجلل�صات املربجمة خالل 

الأ�صبوع املقبل.
دفاع  هيئة  نفت  ال�صدد،  وبهذا 
الــوزيــر الــ�ــصــابــق عــبــد الــغــاين 
ملوكلها،  املوجهة  التهم  زعالن كل 
العام  النائب  التما�صات  ورف�صت 
�صنوات  ب10  اإدانته  طلب  الذي 
احلكم  بتاأييد  مطالبة  نافذا،  �صجنا 
ال�صادر عن حمكمة �صيدي احممد 

برباءة املتهم.
هيئة  طلبت  ال�صياق،  نف�ش  ويف 
دفاع الوزيرة والوايل ال�صابقة ميينة 
عقوبة  وا�صفة  بالرباءة،  زرهوين 
التي  نــافــذا  �صجنا  �صنوات   10
ب"املبالغ  العام  النائب  التم�صها 

فيها".
حمامي  اإىل  ال�صتماع  مت  كما 
تاأييد  طلبوا  الذين  املتهمني  بع�ش 
احلكم بالرباءة ال�صادر عن حمكمة 
الدرجة الأوىل، ويتعلق الأمر بكل 
وبوجميعة  ح�صيبة  مقرواي  من 
بوزارة  �صابقان  اإطاران  وهما  كرمي 
الأعمال  رجــال  وكــذا  ال�صناعة، 

منرود عبد القادر والإخوة �صماي.
واإلغاء  الـــرباءة  طلب  جانب  اإىل 
�صايد حمود  ال�صابق يف حق  احلكم 
النتخابية  احلملة  مال  اأمني  وهو 
بوتفليقة  العزيز  عبد  للمرت�صح 
واأورغون اأحمد وهو ع�صو مبديرية 
وهو  �صعيد  حاج  حق  ويف  احلملة، 
حداد،  علي  الأعمال  رجل  �صائق 
وهو  علوان  حممد  اإىل  بالإ�صافة 

التقني  التقييم  للجنة  رئي�ش �صابق 
بوزارة ال�صناعة.

يذكر اأن ممثل احلق العام كان التم�ش 
�صنة   20 ال�صباحية،  الفرتة  يف 
تقدر  مالية  وغرامة  نافذا  �صجنا 
الوزيرين  حق  يف  دينار،  مبليون 
اأويحيى  اأحمد  الأ�صبقني  الأولــني 
التم�ش  كما  �صالل.  املالك  وعبد 
15 �صنة �صجنا نافذا �صد الوزيرين 
و  يو�صفي  يو�صف  الأ�ــصــبــقــني 
يف  �صنوات   10 و  بــدة  حمجوب 
حق الوزيرين الأ�صبقني عبد الغني 
و  زرهــوين  ميينة  نورية  و  زعالن 
رجال الأعمال حممد بايري و اأحمد 
مليك  حاج  و  حداد  علي  و  معزوز 

ال�صعيد.
كما مت التما�ش ثماين �صنوات �صجنا 
يف حق كل من املدير ال�صابق للبنك 
عا�صور  عبود  اجلزائري  الوطني 
ح�صان  عرباوي  الأعمال  رجلي   و 
الإطارين  كذا  و  �صالل،  فار�ش  و 
ال�صناعة ح�صيبة  بوزارة  ال�صابقني 
�صنوات   5 و  اأمني  ترية  و  مقراوي 
مال  ــني  اأم حمود،  �صايد  حق  يف 
ال�صابق  للرئي�ش  النتخابية  احلملة 
�صنوات يف  ثالث  وكذا  بوتفليقة، 

حق الإخوة �صماي.
فر�ش  كذلك  اللتما�ش  و�صمل 
املتهمني  على  مالية  ــات  ــرام غ
ترتاوح بني مليون و ثالثة ماليني 
ممتلكاتهم  دينار، و م�صادرة جميع 

املحجوزة.
التم�ش  الــ�ــصــيــاق،  ذات  يف  و 
تفوق  مالية  غرامة  العام  النائب 
املقررة يف حق  تلك  بخم�ش مرات 

الأ�صخا�ش املعنوية.
و يف هذا الإطار، �صدد النائب العام 

اأنه و بالتما�صه لهذه الأحكام  على 
احلــراك  ملطالب  "ي�صتجيب  فاإنه 

ال�صعبي يف فر�ش دولة القانون".
يذكر اأن هذه املحاكمة تاأتي اإثر رفع 
دفاع  هيئة  وكذا  اجلمهورية  نيابة 
املتهمني ا�صتئنافا يف احلكم ال�صادر 
بتاريخ  اأحممد  �صيدي  عن حمكمة 
ق�صت  والتي  الفارط  دي�صمرب   10
ال�صناعة  وزير  من  كل  باإدانة  فيه 
بو�صوارب  ال�صالم  عبد  ال�صبق 
اإ�صدار  مع  نافذا  حب�صا  20�صنة  بـ 
�صده اأمرا بالقب�ش الدويل والوزير 
ب  اأويحيى  اأحمد  ال�صبق  الأول 
نافذا، مع م�صادرة  15 �صنة حب�صا 
كعقوبة  املحجوزة  ممتلكاتهما  كل 

تكميلية.
كما متت اإدانة الوزير الأول الأ�صبق 
عبد املالك �صالل ب 12 �صنة حب�صا 
ال�صناعة  وزيــري  من  وكل  نافذا 
وبدة  يو�صف  يو�صفي  ال�صبقني 
حب�صا  �صنوات   10 ب  حمجوب 

نافذا.
الوزيرة  كانت  الإطــار،  ذات  ويف 
زرهــوين  ميينة  نــوريــة  ال�صابقة 
حب�صا  �صنوات  ب5  اأديــنــت  قــد 
رجال  حق  يف  �صدر  فيما  نافذا؛ 
ب7  حكم  معزوز  اأحمد  الأعمال 
م�صادرة  مع  نافذا  حب�صا  �صنوات 
ح�صان  و  املحجوزة  الأموال  جميع 
نافذا  حب�صا  �صنوات  ب6  عرباوي 
املحجوزة  الأمــوال  م�صادرة  مع 
�صنوات  ب3  بايري  حممد  وكــذا 
اإدانة  اىل  بالإ�صافة  نافذا...   حب�صا 
فار�ش  ال�صبق  الأول  الوزير  جنل 

�صالل ب3 �صنوات حب�صا نافذا.

لوؤي ي

التما�س ما بني 20 �ضنة و10 �ضنوات �ضجنا بحق وزراء بوتفليقة
حماكمتهم بق�ضيتي تركيب ال�ضيارات والتمويل اخلفي للحملة النتخابية ُت�ضتاأنف غدا

اأكد وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اأول اأم�س مبنا�ضبة الزيارة التي قادته اإىل 
م�ضت�ضفى بوفاريك بالبليدة، عن تدعيم امل�ضت�ضفيات الكربى للوطن مبراكز فح�س وحتاليل جديدة، للحيلولة دون التنقل 

اإىل معهد با�ضتور لإجراء التحاليل.

اجلزائر  بنك  اأم�ش حمافظ  اأكد 
على  الرحمان،  عبد  بن  اأمين   ،
عام  اإطـــار  تطوير  �ـــرصورة 
ملواجهة  �رصيع  عمل  اجل  من 

فريو�ش كورونا.
الرحمان،  عبد  بــن  وك�صف 
للجنة  دورة  يف  تدخله  خالل 
النقدية واملالية الدولية التابعة 
اأن  ــدويل،  ال النقد  ل�صندوق 
اإىل  يت�صمن   ال�رصيع  العمل 
خا�ش  اهتمام  اإيـــالء  جانب 
املايل  الدعم  اله�صة،  بالبلدان 

ق�صد مواجهة انت�صار الوباء .
الرحمان،  عبد  بن  رحب  كما 
“مببادرة  اجلزائر  لبنك  بيان  يف 
النقد  ل�صندوق  العامة  املديرة 
الدويل، كري�صتالينا جورجيفا، 
تكون  اجابة  عن  البحث  يف 
هذا  مــع  عموما  متنا�صقة 

التهديد العاملي”.
و�صدد املتحدث على “�رصورة 
اجل  مــن  ــام  ع اإطـــار  تطوير 
الدعم  يـــدرج  �ــرصيــع،  عمل 
مع  الوطيد  بالتن�صيق  املــايل 
مع  و  اخــرى،  دولية  هيئات 
للبلدان  خا�ش  اهتمام  ــالء  اإي
اله�صة التي تعاين من م�صاكل 
مالية و لوج�صتية ملواجهة هذه 
الزمة، يف الوقت الذي ت�صعى  
التنمية،  حتديات  رفع  اإىل  فيه 
خارجية  �صدمات  مواجهة  و 

اأخرى”.
النقدية  اللجنة  فاإن  لالإ�صارة 
من  املتكونة  الدولية،  املالية  و 
عقدت  اجلزائر،  منها  بلدا   24
الأربعاء  ا�صتعجالية يوم  دورة 

4 مار�ش 2020.
لوؤي ي

الـجزائر تدعو الفامي 
لالهتمام بالبلدان اله�ضة ق�ضد 

مواجهة "كورونا"

�ضددت على �ضرورة تقدمي دعم مايل

عنه للدفاع  تطوعوا  حماميا   50

النطق باحلكم يف ق�ضية كرمي طابو يوم الأربعاء القادم
ينتظر اأن تنطق حمكمة �صيدي اأحممد يوم 11 مار�ش اجلاري باحلكم يف ق�صية النا�صط ال�صيا�صي كرمي طابو.ورفعت قا�صية احلكم مبحكمة 
�صيدي اأحممد يف �صاعة مبكرة من يوم اخلمي�ش الفارط، جل�صة حماكمة النا�صط ال�صيا�صي كرمي طابو للمداولة يف انتظار النطق باحلكم.
العنف ق�صد الإ�رصار  اأعمال  بالتحري�ش على  املتهم  اأحممد حماكمة كرمي طابو،  وانطلقت �صباح الأربعاء بقاعة جل�صات حمكمة �صيدي 
بالدفاع الوطني وامل�صا�ش ب�صالمة ووحدة الوطن.وتوا�صلت اجلل�صة لأكرث من 15 �صاعة و�صط ح�صور عدد كبري من املواطنني واأفراد عائلة 
طابو و�صخ�صيات معروفة جاءت مل�صاندته، يف حني ح�رص اأكرث من 100 حمامي للدفاع عنه، وقد اقت�رصت املرافعات على حوايل 50 حماميا.
والتم�ش وكيل اجلمهورية مبحكمة �صيدي اأحممد عقوبة 4 �صنوات �صجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 األف دينار  �صد النا�صط ال�صيا�صي 
بالدفاع  العنف، ق�صد الإ�رصار  اأعمال  بالتحري�ش على  له  اتهامات  املوؤقت منذ �صبتمرب بعد توجيه  كرمي طابو.ويتواجد طابو رهن احلب�ش 
له م�صتنكرا طريقة واأ�صباب  املوجهة  التهم  املحاكمة  ال�صابق لالأفافا�ش، خالل  ال�صكرتري  الوطن.ورف�ش  الوطني وامل�صا�ش ب�صالمة وحدة 

التوقيف.
لوؤي ي
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اأكد رئي�س املنظمة الوطنية حلماية امل�ضتهلك، م�ضطفى زبدي، اأن معظم املخابر عندنا تعمل 
دون اعتماد، و ل تواكب امل�ضتجدات والتطورات العاملية، ول تغطي متطلبات ال�ضوق الوطنية، 

وهذا ما يوؤدي اإىل تهديد �ضحة املواطن.

 لوؤي ي
-------------------

زبــدي  م�صطفى  ــاف  ــص واأ�
اأن  �صحفية  ت�رصيحات  يف 

ما  املخربية  الرقابية  املنظومة 
زالت متاأخرة، بحيث اآن نوعية 
تزال  ما  جتريها  التي  التحاليل 
دون امل�صتوى.واأ�صار اإىل وجود 

جتاوزات يف ال�صناعة الغذائية 
واملنتوجات  وامليكانيكية 
وهذا  واخلــدمــات،  ال�صناعية 
حينية  ـــرصارا  اأ� يخلِّف  كله 

تدعيم  يتطلب  مــا  وبعدية، 
زبدي  الرقابية.وحّذر  الأجهزة 
من التالعب ب�صحة امل�صتهلك 
و اأن كل من يخطئ اأو يتهاون 
يدفع  اأن  يجب  املجال،  هذا  يف 
اأجهزة  دور  على  الثمن.و�صدد 
اإخـــراج  ــالل  خ مــن  ال�صبط 
املــخــزون يف حــال نــفــاذه من 
اجل ا�صتقرار ال�صوق وبالتايل 

الأ�ــصــعــار.  ال�ــصــتــقــرار يف 
املنظمة  ــيــ�ــش  رئ و�ــصــجــل 
الوطنية حلماية امل�صتهلك عدة 
جمال  يف  حت�صل  ـــاوزات  جت
وال�صناعة  الغذائية  املـــواد 
تقدم  املنظمة  اأن  و  الغذائية، 
الــ�ــصــاأن  تــقــاريــرهــا يف هـــذا 
ما  وهــو  املخت�صة  لالأجهزة 
من  العديد  نتعر�ش يف  جعلنا 

يف  ت�صل  مل�صايقات  املــرات 
التهديد. اىل  الأحيان  بع�ش 
رم�صان  ل�صهر  وحتــ�ــصــبــا 
لتخاذ  زبــدي  ــا  دع الــكــرمي، 
والتدابري  الحتياطات  جميع 
ال�صارمة، خا�صة يف الأ�صبوع 
ــك  وذل ال�صهر،  مــن  الأول 
باملنتوجات  ال�صوق  باإغراق 

وا�صعة ال�صتهالك.

وزير ال�ضكن يك�ضف: قرابة مليون �ضكن مل يتم اإجنازه

اجتماع وزاري لدرا�ضة  ملف ال�ضكن
العزيز  عبد  الأول،  الــوزيــر  تــراأ�ــش 
م�صرتًكا  وزراًيــــا  اجتماعًا  جـــراد، 
الـمتعلق  الـملف   لدرا�صة  ُخ�ص�ش 
مبا تبقى  اإجنازه من برنامج ال�صكنات 
ذلك،   جت�صيد  تواجه  التي  والعراقيل 
الوزير  مل�صالح  بيان  به  اأفاد  ح�صبما 

الأول.
ــدم خــالل هــذا الجــتــمــاع، وزيــر  وق
كمال  والـمدينة،  والعمران  ال�صكن 
اأن  فيه  ك�صف  عر�صا   ــا�ــرصي،  ن
ال�صكنات  برامج  من  اإجنازه  الـمتبقي 
غاية  اإىل  يــقــدر  �صيغها،  بجميع 
و  األــف   974 بـ    ،2020 جانفي     1
 648 بينها  من  �صكنية،  وحدة   300
جاري  �صكنية   ــدة  وح و643  ــف  األ
مل  وحدة  و657  األف   325 و  اإجنازها 
نف�ش  ح�صب  بعد،  فيها  النطالق  يتم 

امل�صدر. 
قيدان  الربنامج  هذا  اإمتــام  ويعرت�ش 
التمويل  توفر  عدم  وهما  رئي�صيان 
ال�صكنات  تهيئة  ل�صتكمال  الالزم  
اأجل  من  اإجنازها  واجلــاري  الـمنجزة 
وتخ�صي�صها  ت�صليمها   من  التمكني 
العقارية  الأوعية  ونــدرة  جهة،  من 
البيع بالإيجار )عدل(   لإجناز �صكنات 
يتم  مل  ،التي  الجتماعية  والربامج 
بع�ش  م�صتوى  على  بعد  اإطالقها 

الوليات من جهة  اأخرى.
اإىل  الإ�ــصــارة  ــادة عن ذلــك، متت  وزي
ال�صكن  بربامج  تتعلق  اأخرى  عراقيل 
الجتماعي  وال�صكن  الـــــمــدّعــم  
وال�صكن الريفي والتي ترتبط اأ�صا�صًا 
الـمفرو�صة،  الت�صيري   ــراءات  ــاإج ب
)تق�صيم الـم�صاعدات ح�صب البلديات 
اختيار   الـم�صتفيدين،  قوائم  اإعــداد   ،

الـمرقني، الخ(
الإ�صكاليات  على  الطــالع  وعقب 
الـمثارة، عكف الـمجل�ش على درا�صة 
برفع  الكفيلة  والو�صائل   الطرق 
النقائ�ش  مراعاة  مع  القائمة  القيود 
وتّوفر  التمويل   حيث  من  الـم�صجلة 
التي  الوليات  يف  العقارية،  الأوعية 

يرتفع فيها الطلب على ال�صكن.
ويف هذا الإطار، اأكد الوزير الأول عن 
�رصورة اتخاذ جميع التدابري الالزمة، 
لدعم  اإجناز الربنامج احلايل بالتمويل 

الـمطلوب. 
ويف هذا ال�صياق، يجب و�صع خمطط 
متويل تقديري متعدد ال�صنوات للفرتة 
الأولوية،  اإعطاء  مع    ،-2024  2020
التكميلي  الـمالية  قانون  اإطــار  يف 
ال�صكنات  بتهيئة   للتكفل  ل2020، 
ا�صتكمالها، وكذا  الـمكتملة واجلاري 
والغاز،  الكهرباء  ب�صبكات  ربطها 

بهدف  توزيعها خالل ال�صنة اجلارية.
كما اأكد على حت�صني ت�صيري م�صاريع 
تن�صيق  خالل  من  ال�صكنات،  اإجنــاز 
واحــرتام  اأكــرث  فّعال   ب�صكل  العمل 

اآجال الت�صليم. 
ـــر الــوزيــر  ــذا اخلــ�ــصــو�ــش، اأم ــه وب
للتن�صيق  �صارم  نظام  بو�صع  الأول 
والـمتابعة من طرف الولة، من خالل 
جميع  مع  تعقد  ــة  دوري اجتماعات 
قبل  بالـم�رصوع،  الـمعنية  الأطــراف 
انطالقه وخالل جميع مراحل الإجناز. 
ويتعني يف هذا الإطار، موافاة الوزير 
التقدم  حول  �صهرية  بتقارير  الأول، 
الباقي  الربامج  خمتلف  يف  الـمحرز 

اإجنازها.
غ�صون  يف  تخ�صي�ش،  تقرر  كما 
الـمحددة  العقارية  الأوعية  يوًما،   15
�صالًفا، لإجناز  بع�ش الربامج التي مل 
موا�صلة  مع  بعد،  فيها  النطالق  يتم 
عملية ت�صوية القطع  الأر�صية لإجناز 
ت�صليم  من  للتمكني  ال�صكن  برامج 

العقود اإىل اأ�صحابها.
الــولة  على  يجب  اأخــرى،  جهة  من 
برنامج  جت�صيد  اإجــــراءات  ت�رصيع 
الإ�صكان الذي على  عاتقهم )ال�صكن 
العمومي  وال�صكن  الجــتــمــاعــي 
والتجزئات   الريفي  وال�صكن  الـمّدعم 
ت�رصيع  خــالل  مــن  الجــتــمــاعــيــة(، 
الـم�صاعدات  تق�صيم  اإلغاء  اإجــراءات 
قوائم  وو�ــصــع   البلديات،  ح�صب 

للم�صتفيدين واختيار الـمرقني.
القيام  التاأكيد على  الغر�ش، مت  ولهذا 
ل�صمان  الإجـــراءات  رقمنة  بعملية 
الـمزيد من  ال�صفافية يف ت�صيري ملف 
الـمحلي،  الـم�صتوى  على  ال�صكن 
الدائم مع  التوا�صل   مع احلفاظ على 

ال�صكان، ي�صيف البيان. 
وبخ�صو�ش الربامج اجلديدة لالإ�صكان 

الوزير  اأ�صدى  اإطالقها،  �صيتم  التي 
ال�رصوع  اأجل  من  توجيهات  الأول  
يف عملية عاجلة لر�صم خرائط طلبات 
احلاجة  حتــديــد   اأجــل  مــن  ال�صكن، 
احلقيقية ح�صب كل ولية،  تاأييد اإجناز 
�صكنات على م�صتوى الأقطاب، حول  
ال�صكانية  التجمعات  لتجنب  الـمدن 

الكبرية.
جميع  تــوفــري  ــ�ــرصورة  ب ــه  وج كما 
�صكن  لتوفري  الالزمة  الراحة  و�صائل 
لئق للمواطنني  )الـم�صاحات اخل�رصاء 
التجارية  والـف�صاءات  والـمالعب 
لل�صيارات   الأر�صية،  والـمواقف 

وجتهيزات الـمرافقة العمومية

ق/و

 زبدي يك�ضف عن جتاوزات خطرية يف ال�ضناعة الغذائية وامليكانيكية

معظــم املــخابـر الــجزائـرية 
تعــمـل دون اعتمــاد   

الوطنية،  الرتبية  وزير  اجتمع 
"حممد واجعوط" اأم�ش برئي�ش 
امل�صتقلة  الوطنية  النقابة 
املتو�صط،  التعليم  لأ�صاتذة 
باأع�صاء  مرفوقا  كان  ــذي  وال
مبقر  للنقابة،  الوطني  املكتب 

دائرته الوزارية باملرادية.
باأن  كلمته  يف  واجعوط  واأكد 
الثنائية  اللقاءات  هذه  برجمة 
الجتماعيني  الــ�ــرصكــاء  ــع  م
الـــوزارة  نية  �ــصــدق  تــرتجــم 
اللقاءات  وبــعــث  تفعيل  يف 
الت�صاركي  والعمل  الت�صاورية، 
دون  من  ال�رصكاء،  جميع  مع 

لالإ�صغاء  طرف،  اأي  ا�صتبعاد 
املطروحة  الن�صغالت  اإىل 
قدر  بها  التكفل  على  وال�صهر 
باأن  املتحدث  امل�صتطاع.و�صدد 
واملهنية  الجتماعية  املنزلة 
باهتمام  عنده  حتظى  لالأ�صتاذ 
وان�صغال بالغني، كم�صوؤول اأول 
كاأ�صتاذ  ثم  اأول،  القطاع  على 
املهنة  هذه  متاعب  جيدا  يعرف 
اأو�صح  اآخر  �صياق  النبيلة.ويف 
التحديات  اأن يف خ�صم  الوزير 
التي  العديدة  ــاللت  ــت والخ
ل   ، الرتبية  قطاع  منها  يعاين 
العلمي  التح�صيل  قلة  �صيما 

وظــروف  للتالميذ،  واملعريف 
العمل  يتعني  املوظفني  عمل 
على اإجراء اإ�صالحات من �صاأنها 
اأن تنقل اإىل مدر�صة اجلودة.ويف 
حر�صه  واجعوط  اأبدى  الأخري 
ال�رصيك  مبعية  ُقدمًا  للم�صي 
وتر�صيخ  لتوطني  الجتماعي، 
وال�رصيح  اجلــاد  ــوار  احل ثقافة 
ــادل، والــذي  ــب ــت والــتــفــاهــم امل
يف  الر�صيدة  احلوكمة  �صيعزز 
جمابهة  على  وي�صاعد  القطاع، 
التي  والتحّديات  ال�صعوبات 

يواجهها القطاع.
لوؤي ي

وزارة الرتبية تنوي اإجراء اإ�ضالحات ملعاجلة قلة 
التح�ضيل العلمي للتالميذ

  �ضمن م�ضاع لنقل املدر�ضة اجلزائرية اإىل مرحلة اجلودة

عددها  يف  اجلي�ش  جملة  اأكـــدت 
"مرحلة  دخلت  اجلزائر  اأن  الأخــري 
نهائيا  حدا  معها  �صت�صع  جديدة 
التي  ال�صلبية  لــلــمــمــار�ــصــات 
العمق". يف  الــدولــة  ا�صتهدفت 
افتتاحيتها،  يف  املجلة  واأو�صحت 
تت�صح  اجلديدة  اجلزائر  "معامل  اأن 
جليا مع و�صول رئي�ش اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون، اإىل �صدة احلكم اإثر 
ل  و�صفافة  ونزيهة  حرة  انتخابات 
باأن  العتقاد  يعزز  ما  عليها،  غبار 
ت�صع  جديدة  مرحلة  دخلت  بالدنا 
�صلبية،  ملمار�صات  نهائيا  حدا  معها 
العمق". يف  الــدولــة  ا�صتهدفت 
واأ�صافت ان هذه املرحلة "ت�صتدعي 
تكافل وت�صافر جهود اأبناء الوطن، 
على  را�صخة  قناعة  حتدوهم  الذين 
و�صعب،  موؤ�ص�صات  ــة،  الأم قــدرة 
الطرفية  ال�صعوبات  لــتــجــاوز 
الراهنة، عرب ال�صتلهام من الر�صيد 
فوق  اجلزائر  يجعل  الذي  الوطني 
"اأكرث  اأن  اىل  م�صرية  اعتبار"،  كل 
التوجه  هذا  على  دللــة  الر�صائل 
بني  التام  الن�صجام  ذلك  اجلديد، 
خمتلف موؤ�ص�صات الدولة".وتابعت 
الفتتاحية باأن "التالحم بني ال�صعب 

بالوطنية  ال�صعور  عزز  وجي�صه 
بالدور  اأيقنت  التي  الفئات  لعديد 
وال�صعب  الــوطــن  حلامي  الــبــارز 
وتك�صفت  حيا�صه،  عن  واملدافع 
التي  اجلليلة  املهام  جلية  ب�صورة 
يف  امل�صلحة  قواتنا  ــراد  اأف يوؤديها 
اأمنها". وعزة  اجلزائر  ن�رصة  �صبيل 
املجلة  اأ�صارت  ال�صياق،  ذات  ويف 
عهد  لبناء  امل�صعى  "هذا  اأن  اىل 
قادت  التي  الزيارة  اإثر  برز  جديد، 
الأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ش 
الدفاع  ــر  وزي امل�صلحة،  للقوات 
الدفاع  وزارة  مقر  اإىل  الوطني، 
الوطني كمحطة اأراد من خاللها اأن 
"يقف وقفة عرفان للجي�ش الوطني 

بال�رصعية  مت�صكه  على  ال�صعبي 
الد�صتورية وح�صن اأدائه ملهامه التي 
ويوجه  البالد  د�صتور  له  يخولها 
جميع  اإىل  وخال�صة  خا�صة  حتية 
على  ال�صعب  الوطني  اجلي�ش  اأفراد 
وت�صحيات". جهود  من  بذلوه  ما 
"امل�صاندة  اأن  الفتتاحية  اأكدت  كما 
املطلقة التي يقدمها اجلي�ش الوطني 
يف  اجلمهورية  لرئي�ش  ال�صعبي 
هذه  لتج�صيد  احلثيثة   م�صاعيه 
اإدراكه العميق  اخلطوات، نابعة من 
قوية  جــزائــر  ببناء  كفيلة  اأنــهــا 
اأركان  رئي�ش  اأكده  مثلما  و�صاخمة، 
بالنيابة،  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش 
العديد  يف  �صنقريحة،  �صعيد  اللواء 

الفتتاحية  املنا�صبات".وتابعت  من 
يف هذا ال�صدد، اأن هناك "موؤ�رصات 
اجلديدة  اجلــزائــر  اأن  تثبت  عديدة 
ب�صكل  ملمو�صا  واقعا  �صتكون 
يطبع  ما  واأن  خ�صو�صا  مرحلي،  
نحو  التوجه  املوفقة،  البداية  هذه 
وتر�صيخ  الداخلية  اجلبهة  تقوية 
التالحم بني �صفوف ال�صعب، ف�صال 
ال�صعب  بني  القوية  الرابطة  عن 

وجي�صه".
اإىل  "بالنظر  اأنــه  املجلة  و�صددت 
طابعه اجلمهوري وامتداده ال�صعبي 
اأن  الطبيعي  من  الوطني،  وبعده 
�صادحا  جي�صه،  حول  ال�صعب  يلتف 
باأعلى �صوته يف وجه كل من ت�صول 
له نف�صه الت�صكيك يف هذه العالقة 
اأن  مربزة  جتمعهما"،  التي  املتينة 
هي  وجي�صها  الأمــة  بني  "الرابطة 
�صتظل  وجدانية  عالقة  عن  تعبري 
قرر  اأن  بعد  تر�صخا  وتــزداد  قائمة 
 22 يوم  اإعــالن  اجلمهورية  رئي�ش 
وطنيا  يوما  �صنة  كل  من  فيفري 
ال�صعب  بــني  والــتــالحــم  ــالأخــوة  ل
الدميقراطية،  ــل  اأج مــن  وجي�صه، 
تخليدا للهبة التاريخية لل�صعب يف 

التاريخ ذاته من ال�صنة الفارطة".
ق/و

تبون" الرئي�س  و�ضول  مع  تت�ضح  بداأت  اجلديدة  اجلزائر  "معامل 
جملة اجلي�س توؤكد :
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 حذر اأطباء و خمت�ضون يف الطب الفيزيائي و التقومي الع�ضلي من تداعيات ثقل املحفظة املدر�ضية على �ضحة 
التالميذ، موؤكدين اأن عددا "كبريا " من التالميذ م�ضابون باعوجاج العمود الفقري.

واأو�ضحت املخت�ضة يف الطب الفيزيائي و التقومي الع�ضلي مب�ضت�ضفى بن عكنون )اجلزائر العا�ضمة(، الربوفي�ضور 
وهيبة �ضناف املتخ�ض�ضة يف معاجلة اعوجاج الظهر، اأن امل�ضت�ضفى ي�ضتقبل يوميا "عددا كبريا" من الأطفال الذين 
يعانون من اعوجاج العمود الفقري، مربزة اأن هذا العوجاج  ياأتي ب�ضبب دوران اإحدى الفقرات من مكانها، مما 

يت�ضبب يف ميل الطفل لأحد اجلانبني و ترك فراغ يف اجلانب الثاين دون الإح�ضا�س بالأمل.

اأطباء و خمت�ضون يحذرون من تداعيات ثقل 
املحفظة املدر�ضية على �ضحة التالميذ

حممد علي 
-------------------

واأكدت الدكتورة على �رصورة 
العمود  اعوجاج  بني  التفريق 
ــادات  ــع ــف( وال ــن الــفــقــري )اجل
اىل  م�صرية  ال�صري،  يف  اخلاطئة 
ت�صخي�صه  يتم  العــوجــاج  اأن 
وت�صاعد  الطبي  بالفح�ش 
الأ�صعة يف تاأكيد احلالة وحتديد 

درجة النحناء.
العام،  الطبيب  اأكد  جانبه،  من 
الك�صف  وحدة  اأن  فريد،  مراد 
املــدر�ــصــي  للطب  واملــتــابــعــة 
مبتو�صطة رمي الب�صري بالعنا�رص، 
الأول  الف�صل  خالل  �صخ�صت 
من  اأكرث  الدرا�صية  ال�صنة  من 
العمود  باعوجاج  اإ�صابة   15
مرتبطة  حالت  وعدة  الفقري، 
ال�صري،  يف  اخلاطئة  بالعادات 
هذه  ت�صحيح  اأن  اإىل  م�صريا 
عن  يكون  ال�صيئة  ــعــادات  ال

طريق ممار�صة الريا�صة.
حمل  اأن  مــراد  الدكتور  واأكــد 
ثقيلة  ملحفظة  امل�صاب  الطفل 
ــن خــطــورة اعــوجــاج  يــزيــد م
داعيا  لديه،  الفقري  العمود 
الأولياء اىل مراقبة وزن حمافظ 
اأبنائهم ب�صكل ل يتجاوز وزنها 
وزن  من  باملائة   20 اإىل   10
التلميذ )اأي يكون وزنها ما بني 

1 اىل 2 كلغ (.
يذكر  املر�ش  هذا  عوامل  وعن 
منها  عوامل  عــدة  املخت�صان 
والهرموين،  العائلي  العامل 
العوجاج  هذا  اأن  اإىل  م�صريين 
�صن  يف  اأعــرا�ــصــه  تت�صارع 

البلوغ اأي بني 11ـ 12 �صنة لدى 
عند  �صنة   12-14 وبني  الناث 
احلــالت  بع�ش  ويف  الــذكــور، 
الطراف  بطول  مرتبطة  تكون 
يتطلب  مما  والذراعني(،  )القدام 
يف هذه احلالة اإجراء فح�ش على 

قلب امل�صاب وعد�صة عينه.
ولتقومي العمود الفقري، ين�صح 
ول  الريا�صة  مبمار�صة  الطباء 
اأو  ال�صلة  وكرة  ال�صباحة  �صيما 
اإذا  اأما  احلركي،  للتاأهيل  اللجوء 
باملر�ش،  م�صابًا  ال�صخ�ش  كان 
وو�صل  تنمو  تزال  ل  وعظامه 
احلالة  ــذه  ه يف  الــبــلــوغ،  �صن 
عن  بالعالج  الطــبــاء  ين�صح 
طريق ارتداء جهاز تقومي العمود 

الفقري.
  تالميذ م�ضابون 

باعوجاج العمود الفقري 
مطاَلبون بحمل حمافظ 

تزيد عن وزنهم                                                     
مب�صت�صفى  واأج/  تواجد/  واأثناء 
التلميذة  قابلت  عكنون،  بن 
لإجراء  جاءت  �صنة(   14( �صارة 
بــارتــداء  متعلقة  فحو�صات 
الفقري.  العمود  تقومي  جهاز 
عربت  املخت�صة،  طبيبتها  اأمام 
ارتياحها لرتداء هذا  �صارة عن 
باتخاذ  لها  �صمح  الذي  اجلهاز 
يف  �صواء  �صحيحة  و�صعيات 

الوقوف اأو اجللو�ش.
لديها   املر�ش  اكت�صاف  وعــن 
بف�صل"  كان  انه  والدتها  قالت 
طبيب  اأجـــراه  طبي"  فح�ش 
واملتابعة  الك�صف  بوحدة  عام 

باإحدى  املدر�صية،  لل�صحة 
املوؤ�ص�صات الرتبوية بالعا�صمة، 
وهذا يف مطلع ال�صنة الدرا�صية، 
اجــراء  الطبيبة  طلبت  بحيث 
ال�صعة  طريق  عن  الت�صوير 
متعلقة  اأخـــرى  وفحو�صات 
العني،  وعد�صة  القلب  ب�صحة 
ال�صابة ظاهرة  لكون عالمات 
القامة  طويلة  واأنــهــا  خا�صة 
اأنها  الطبيب  بعدها  ليتاأكد 
العمود  باعوجاج  م�صابة  فعال 

الفقري.
اأخرى، اأكدت التلميذة  من جهة 
مبتو�صطة  تدر�ش  التي  ي�رصا 
باعوجاج  م�صابة  اأنها  بالأبيار 
اكت�صاف  ومت  الفقري  العمود 
م�صرية  �صنوات،  منذ  ا�صابتها 
بالتح�صن  ت�صعر  بداأت  اأنها  اىل 
بعد ممار�صتها ريا�صة امل�صارعة.
الــتــي كانت  �ــصــارة  ــت  ــرب واأع
بالأدوات  مملوءة  حمفظة  حتمل 
بكون  جهلها  عن  ظهرها،  على 
خطورة  من  تزيد  قد  املحفظة 
لدى  الفقري  العمود  اعوجاج 
�صتعمل  اأنها  موؤكدة  امل�صابني، 
التي  الدراج  ا�صتعمال  على 
للتالميذ  املدر�صة  خ�ص�صتها 

لتقلي�ش عدد الدوات يوميا.
من جانبها اأكدت ال�صيدة جميلة 
اأن اأبناء اأختها الثالثة، م�صابون 
ول  الفقري  العمود  باعوجاج 
يف  تدر�ش  التي  هاجر  �صيما 
متو�صط،  الرابعة  ال�صنة  ق�صم 
اأ�صبحت  املحفظة  اأن  موؤكدة 

عبئا ثقيال عليهم.
عدم  من  املتحدثة  تاأ�صفت  و 

اأدراج  على  املدر�صة  احتواء 
الدراج  غــرار  على  للتالميذ، 
ــرى،  اأخ مــدار�ــش  يف  املتوفرة 
الوطنية  الرتبية  وزارة  داعية 
الالزمة  ــراءات  الج اتخاذ  اىل 
على  املحفظة  ثقل  لتخفيف 
تخفيف  خــالل  مــن  التالميذ، 

الربنامج وعدد الكتب.
درا�ضة  حتدد موا�ضفات 

املحفظة املدر�ضية ال�ضحية
وح�صب درا�صة حول ثقل احلقيبة 
ال�صحية  العواقب  و  املدر�صية 
الوزارة  حددت  عنها،  الناجمة 
الو�صية منذ �صنتني موا�صفات 
يكون  املدر�صية،حيث  احلقيبة 
 28 40 �صم وعر�صها  ارتفاعها 
للتعليم  �صم   12 وعمقها  �صم 
البنية  مــراعــاة  مع  البتدائي 

اجل�صمية للتلميذ.
املتو�صط  للتعليم  وبالن�صبة 
ارتفاع  اأن  املخت�صون  اقــرتح 
�صم   45 يــكــون  املــحــفــظــة 
 12 وعمقها  �صم   30 وعر�صها 
اجل�صمية  البنية  �صم، مع مراعاة 
نف�ش  ن�صحت  كما  للتلميذ. 
ــرصورة احــتــواء  ــ� ــدرا�ــصــة ب ال
جيوب  على  املدر�صية  احلقيبة 
و  ــوازن  ــت ال لتحقيق  متعددة 
ت�صمح  لل�صوء  عاك�صة  األــوان 

لل�صائقني بروؤية الطفل.
النوعية  املوا�صفات  عن  اأمــا 
يكون  اأن  فيتطلب  للمحفظة، 
اجلزء اخللفي منها جامد ومبطن 
حمتويات  �صغط  دون  ويحول 
و  التلميذ  ظهر  على  احلقيبة 
احلقيبة  حــمــالت  تــكــون  اأن 

مبطنة و طول احلمالت وحزام 
والتعديل  للتغيري  قابل  اخل�رص 
و  التلميذ.  وج�صم  يتنا�صب  مبا 
احلقيبة  �صنع  مواد  بخ�صو�ش 
من  تــكــون  اأن  في�صتح�صن 
القما�ش اأو اجللد غري امل�صرتجع، 
كلغ   1.5 عن  وزنها  يزيد  واأل 

فارغة.
الدرا�صة، قدمت  اإطار هذه  ويف 
املدر�صي  الدخول  مع  ــوزارة  ال
كل  ــت  ودع الأدوات،  مدونة 
كما  احرتامها  اىل  املوؤ�ص�صات 
دعت الولياء باللتزام  بجداول 
توقيت احل�ص�ش، وفر�ش دفاتر 
�صفحة    96 مــن  اأقــل  خفيفة 
 120 و  ــي  ــدائ ــت الب للتعليم 
�صفحة للتعليم املتو�صط للعمل 

بها ف�صليا.
ــات، دعــا  ــوي ــت ــح ــاأن امل ــص ــ� وي
الرتبوي  ال�صاأن  يف  خمت�صون 
املتعلقة  املحتويات  حذف  اإىل 
ال�صتاذ  يقدمها  التي  بالدرو�ش 
خمططات  �صمن  ــا  ــه واإدراج
اأو  لالأ�صاتذة،  التعلم  ح�ص�ش 
اأو  جماعية  ب�صندات  تعوي�صها 

و�صائل رقمية.
ــش ا�ــصــتــعــمــال  ــو� ــص ــ� ــخ وب
اخلبري  اأكــد  الرقمية،  الو�صائل 
و�صاحب  الــبــيــداغــوجــيــا  يف 
الــ�ــصــاأن  ــات يف  ــف ــوؤل م عـــدة 
اأن  تــيــ�ــصــا،  ــد  احــم الـــرتبـــوي 
العالم  تكنولوجيات  اإدراج 
يف  اأولوية"  "لي�ش  والت�صال 
الوقت احلايل، داعيا اىل �رصورة 
تربوي  لنظام  التاأ�صي�ش  اعادة 
قطاع  جانب  اىل  مي�ش  جديد، 

الرتبية والتعليم قطاعي التعليم 
العايل والتكوين املهني.

واعترب ال�صيد تي�صا اأن ا�صتعمال 
اللوحات اللكرتونية من طرف 
"جمرد  كونه  يعدو  ل  التالميذ 
اأجهزة"، داعيا اىل �رصورة اإعداد 
خا�ش  بيداغوجي  "م�رصوع 
ذات  ــرتح  واق العملية".  بهذه 
اخلبري تخفيف وزن املحفظة من 
خالل مراجعة العدد "املبالغ فيه" 
،والكتفاء  التعليمية  املواد  من 
النظر  واإعادة  ال�رصورية  باملواد 
الدرا�صية  واملناهج  الربامج  يف 

ونظام تقييم التالميذ.
فتيحة  اأبــــدت  جــانــبــهــا،  ــن  م
الوطني  املكتب  ع�صوة  با�صا، 
ــيــاء  لأول الوطنية  للجمعية 
ـــاإدراج  ب ترحيبها  التالميذ، 
تــكــنــولــوجــيــات العـــــالم و 
الت�صال يف املنظومة الرتبوية، 
التقنيات  تطبيق  اإن  قالت  و 
الرتبوي  املــيــدان  يف  احلديثة 
امل�صتوى  على  تعميمها  و 
الوطني، يتطلب اجراء "حت�صريا 
على  بالعتماد  حمكما  ميدانيا 

بيداغوجيني".
با�صا  الــ�ــصــيــدة  اقــرتحــت  و 
مبدر�صة  الول  يف  النــطــالق 
التكنولوجيا  لإدراج  منوذجية 
امل�صتوى  على  تعميمها  ليتم 
الوطني، بالعتماد على اأ�صاتذة 
ن�صحت  كما  امليدان.  يف  اأكفاء 
باإدراج الرتبية التكنولوجية يف 
لتلقني  كمادة  البتدائي  التعليم 
الطفل طريقة التحكم يف جهاز 

الإعالم الآيل.

كورونا قل�س اأعداد املتظاهرين

احلراك يف جمعته الـ55 ي�ضر على اطالق �ضجناء الراأي 
وعدد  الع��سمة  �سوارع  يف  م�سرياته  ال�سعبي  احلراك  يوا�سل 
من املدن اجلزائرية االأخرى للجمعة الـ 55 على التوايل وذلك 
معتقلي  �سراح  واإطالق  ال�س�بق  النظ�م  رموز  برحيل  للمط�لبة 
التعبري. وحرية  والعدالة  والق�نون  احلق  دولة  وبن�ء  الراأي 

وكع�دته انطلق احلراك ال�سعبي يف جمعته الـ 55 مب��سرة بعد 
مكثف  اأمني  تواجد  مع  مراد،  ديدو�س  �س�رع  من  اجلمعة  �سالة 
كبري  ب�سكل  االأمــن  قــوات  انت�سرت  اجلمعة،حيث  �سالة  بعد 
الكم�م�ت  ترتدي  وهي  للع��سمة  الرئي�سية  ال�سوارع  جميع  يف 
الطبية الواقية من فريو�س كورون� التي �سجلت اجلزائر اإ�س�بة 
�سهر  من  الـ25  منذ  ب�لفريو�س  واحدة  ع�ئلة  من  �سخ�س�   17
فريو�س  حتدوا  لذين  املحتجني  هت�ف�ت  امل��سي.وعلت  فيفري 
ح�ب�سني".  م�ران��س  بكورون�  تخوفون��س  "م�  ب�سع�ر  "كورون� 
ال�س�ح�ت  ب�جت�ه  مراد  ديدو�س  �س�رع  من  املتظ�هرون  وانطلق 
الربيد  �س�حة  غرار  على  الع��سمة  اجلزائر  و�سط  الرئي�سية 
�سالة  انته�ء  بعد  مب��سرة  اأودان"  "موري�س  و�س�رع  املركزي 
اجلمعة، ح�ملني �سع�رات تط�لب ب�الإفراج عن �سجن�ء احلراك 
ال�سي��سي  للن��سط  �سور  بع�سهم  حمل  بينم�  الــراأي.  معتقلي  و 
احلكم  اإ�سدار  انتظ�ر  يف  احلب�س  رهن  املتواجد  ط�بو  كرمي 
الكث�فة،  حيث  من  املقبل.اأم�  م�ر�س   11 يوم  حقه  يف  النه�ئي 
االأم�س  م�سريات  خالل  كبري  ب�سكل  املواطنني  ح�سور  فقل 
ال�سريع لفريو�س  اإىل االنت�س�ر  البع�س ذلك  ب�لع��سمة ورجح 
يف�سلون  الكثريين  جعل  م�  مــوؤخــراً  اجلزائر  يف  "كورون�" 
الن��س  من  كبري  عدد  فيه�  يتجمع  التي  االأم�كن  عن  االبتع�د 
"الكورون�" والتقلب�ت  متحدين  املئ�ت  فيه�  �س�ر  الذي  الوقت  يف 
الوطن   والي�ت  وخمتلف  اأم�س  الع��سمة  �سهدته�  التي  اجلوية 

ثورة  رموز  �سور  املتظ�هرون  رفع  قوية.كم�  وري�ح  اأمط�ر  من 
والعربي  بوعلي  بن  وح�سيبة  عمريو�س  ك�لعقيد  اجلزائر، 
احلراك  عمر  من  الـ55  اجلمعة  م�سريات  مهيدي.وج�ءت  بن 
ال�سعبي يف اجلزائر ع�سية االإعالن عن توقيف �سبكة جت�س�س 
ك�نت تنفذ خمططً� للتخ�بر ي�ستهدف التخ�بر مع دولة اأجنبية 
ــن  واالأم الوطني  ب�لدف�ع  ــرار  ــس واالإ� الوطنية  امل�س�لح  �سد 
�س�رك يف م�سريات  اأجنبي  التي يرتاأ�سه�  ال�سبكة  القومي.وهي 
ال�سعبي ور�سدت م�س�ركته يف عدة والي�ت وي�س�عده  احلراك 
ت�سوير  ط�ئرة  لديهم�  وحجزت  املهمة،  له  �سّهال  جزائري�ن 
يف  توقيفهم�  مت  اجلزائريني  اأّن  اإىل  واأ�س�رت  "درون".  نوع  من 
تون�س،  اإىل  ال�سفر  يح�والن  ك�ن�  عندم�  حــدودي  بري  معرب 
اإيداعهم�  قررت  التي  الق�لة  حمكمة  اإىل  تقدميهم�  مت  حيث 
احلب�س املوؤقت.وتتمثل التهم املوجهة اإىل العن��سر اجلزائرية 
املتهمة يف جنحة علم اأ�سخ��س بوجود خطط اأو اأفع�ل الرتك�ب 
التي  الن�س�ط�ت  من  غريه�  اأو  اأوالتج�س�س  اخلي�نة  جرائم 
عنه�  يبلغ  ومل  الوطني  ب�لدف�ع  االإ�سرار  طبيعته�  من  يكون 
ال�سلط�ت الع�سكرية اأو االإدارية اأو الق�س�ئية فور علمه به�.اأم� 
التنظيم  التهم املوجهة لل�سخ�س االأجنبي، فتتمثل يف جن�ية 
اأو ب�الت�س�ل عن بعد  اأي طريقة، ب�ملرا�سلة  اأو  بطريقة خفية 
دولة  مع  التخ�بر  الوطني.وجن�ية  ب�لدف�ع  االإ�سرار  �س�أنه�  من 
�سد  الدولة  هذه  مع�ونة  بق�سد  عمالئه�  اأحد  مع  اأو  اأجنبية 
الروح  ب�إ�سع�ف  ال�سروع  يف  امل�س�همة  جن�ية  وكذا  اجلزائر، 
ب�لدف�ع  واالإ�سرار  االأمة  و  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  املعنوية 

الوطني مع علمه بذلك.
لوؤي.ي   

اأكدوا اأن عددا "كبريا " من التالميذ م�ضابون باعوجاج العمود الفقري

الــرزاق  عبد  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكــد 
ترث  اأن  ُتريد  وتي�رات  اأحزاب�  هن�ك  ب�أن  مقري، 
ربط  يف  تكمن  م�سكلتهم  اأن  معتربا  احلــركــة، 

جن�حهم وم�سريهم ب�سرب ومع�داة حم�س.
حزبي  جتمع  يف  األــقــ�هــ�  كلمة  يف  مــقــري  وقـــ�ل 
امل�س�عدة  لتقدمي  م�ستعدون  “اإنن�  وهران  بوالية 
ال�س�حة  يف  �س�أنه  ويعلو  يكرب  اأن  على  ك�ن  اأي  اإىل 
ال�سي��سية  الطبقة  تطور  نريد  اأنن�  اإذ  ال�سي��سية، 
حركة  “اإن  م�سيف�:  ب�سرف”،  نن�ف�سه  من  لنجد 
جمتمع ال�سلم حقيقة تقع يف حرج يف كل من��سبة 
ال�سلطة  اأحزاب  دون  من�ف�س�  جتد  ال  اإذ  �سي��سية؛ 
التي تعترب اأجهزة حتظى بدعم النظ�م ال�سي��سي 

يف الوقت الذي يحت�جه�”.
ت�ستهدف  حملة   ” يعتربه  م�  على  املتحدث  ورد 
حم�س  اإن  ق�ئال  احلركة”  و�سرف  �سمعة  �سرب 
هم  مــن  من��سليه�  ال  و  قي�دييه�  بــني  يوجد  ال 
” احلركة تلفظ  متورطون يف الف�س�د، لي�سرت�سل: 

كل م� ثبتت اإدانته من �سفو�سه�”.
مع�ن�ة  اإىل  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  تطّرق  و 
�سنة   30 خالل  يراأ�سه�  التي  ال�سي��سية  الت�سكيلة 
من الوجود، من �سي��س�ت التزوير و ال�سلب العمدي 
يف املن��سب�ت ال�سي��سية، ق�ئال: “اإن احلركة �ُسلطت 
اأب�سع مم�ر�س�ت التزوير بعدم� ك�نت ُت�سكل  عليه� 

ال�سد املنيع يف وجه االأنظمة ال�سي��سية ال�س�بقة، 
ف�لتزوير لي�س حكرا على عهد بوتفليقة فح�سب 

حتى قبل و�سوله �سدة احلكم”.
من  مقري  الـــرزاق  عبد  ه�جم  ــر،  اآخ �سي�ق  يف  و 
“اإن  ق�ئال:  املتطرف،  العلم�ين  ب�لتي�ر  و�سفه 
الدولة  داخل  املت�سللون  هم  املتطرفني  العلم�نني 
مبختلف  يت�سبثون  الذين  اأولــئــك  اجلــزائــريــة، 
للنظ�م  املع�ر�سة  ويــظــهــرون  ــة  ــدول ال مف��سل 
يخرج  �سخ�س  اأو  حــزب  اأي  يقبلون  ال  ال�سي��سي 
االإعالم  بو�س�ئل  يتحكمون  فهم  فكرهم.  خالف 
اأنهم  لدرجة  القوة،  عوامل  كل  و  املــ�ل  �سلطة  و 
جنحوا يف �سراء ذمم جزء كبري من التي�ر الوطني، 
كم� ك�نوا يقودون موؤامرة كبرية �سد الوطن، لوال 

الرج�ل االأوفي�ء ممن وقفوا يف وجوههم”.
“اأن  حم�س:  حركة  يف  االأول  الــرجــل  ــ�ف  ــس واأ�
احلراك ال�سعبي حراك كل اجلزائريني ال حراك 
على  حكرا  لي�س  اأنه  كم�  واإيديولوجي�ت،  تي�رات 
اآخر  على  ُيــزايــد  اأحــد  وال  اجلميع  يجمع  ــد،  اأح
ب�لوطنية وحب الوطن”، مت�بع�: “التي�ر العلم�ين 
لذلك  ــراك  احل هو  ب�أنه  ُيوهمن�  اأن  يريد  اليوم 
نقول له كال، نحن ال نخ�فكم اإمن� نخ�سى ال�سدام 

معكم فح�سب”.
ق/و

هناك من يريد اأن يرث حركة جمتمع ال�ضلم
مقري يوؤكد: 
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البطالون بتاجموت يحتجون ويطالبون 
بالتوظيف 

قويدر عكيف 
------------------

ال�صتثمار  مهمة  اأوكلت  بعدما 
 - و ر ا �صيد كو " كتي ل�رص
ت�صيري  على  امل�رصفتني  وكازدا" 
هوؤلء  اأكد  املزرعة،حيث  هذه 
القا�صبة  ت�رصيحاتهم  ح�صب 
الت�صغيل  ـــاب  ب ــتــح  ف عــلــى 
عدد  اأكــرب  وا�صتقطاب  لهم 
ــن الــعــمــل.  ــن الــعــاطــلــني ع م
على  جهتهم  من  ــرصوا  اأ� كما 
للم�صوؤولني  الفوري  احل�صور 
و�ــصــنــاع الــقــرار،وبــالأخــ�ــش 
ــوف  ــوق ــل ل ــــة  ــــولي ال وايل 
الــتــوظــيــف،يف  عملية  عــلــى 

رئي�ش  فيه  نزل  الــذي  الوقت 
ــان  ــك امل عـــني  اىل  ــة  ــدي ــل ــب ال
ــدا  ــوؤك ملـــحـــاورة املــحــتــجــني م

م�رصوعية  مطالبهم  اأن  لهم، 
من  فقط  التدخل  ت�صتعجل 
تلبية  ق�صد  ال�صلطات  اأعلى 

باأولية  القا�صية  ان�صغالتهم 
التعليمات  ــق  وف الت�صغيل 
منا�صب  ومــنــح  احلــكــومــيــة، 
املنطقة،كما  ل�صكان   العمل 
مكتب  قوائم  املحتجون  يرف�ش 
كل  تر�صل  الــتــي  الت�صغيل 
كونهم  بها-  بــهــني  اآ اأ غري  مــرة 
عملية  تنظيم  على  م�صممني 
على  ــــرور  امل دون  ــة  ــرع ــق ال
ُتبعث  ــي  ــت ال ــم  ــوائ ــق ال ــه  ــات ه
لــلــمــ�ــصــوؤولــني املــحــلــيــني،ويف 
يبقى  فعلية  ردود  ية  اأ انتظار 
املكان،  يــرابــطــون  املحتجون 
فهل  مطالبهم.  حتــقــق  حــتــى 

عاجال.....؟  ال�صلطات  تتدخل 

املزرعة  منفذ  بغلق  القا�ضي  ال�ضلمي  الأغواط،احتجاجم  بولية  تاجموت  ببلدية  البطالني  من  العديد  يوا�ضل 
منددة  واأخرى  بالت�ضغيل  تطالب  �ضعارات  رافعني  التوايل،  على  اخلام�س  لليوم  البلدية  بذات  الطاهر،  منري  النموذجية 

حقهم  يف  والإق�ضاء  التهمي�س  ب�ضيا�ضة 

للتدخل الأغواط  وايل  ا�ضتعجلوا 

زيارته  خالل  الولية  وايل  تفقد 
مــرافــق  ــدة  ع فنوغيل  ــرة  ــدائ ل
يف  واأخـــرى  منجزة  وم�صاريع 
على  عــايــن  ذ  اإ الإجنــــاز،  ــور  ط
م�رصوع  فنوغيل  بلدية  م�صتوى 
ملقر  ــة  حــ�ــرصي تــهــيــئــة  اإجنــــاز 
ح�ص�ش،  اأربـــع  على  البلدية 
ــادة املــتــعــددة  ــعــي كــمــا عــايــن ال
ومــ�ــرصوع  بالبلدية  اخلــدمــات 
الربيد  ملــركــز  العــتــبــار  ـــادة  ع اإ
ــادر،  ــق ــة �ــصــيــدي عــبــد ال ــزاوي ب
ــة البــتــدائــيــة  ــص ــدر� وتــفــقــد امل
خالل  واأعطى  الــزاويــة،  بنف�ش 

عملية  انطالق  �صارة  اأ الزيارة 
هذه  م�صتوى  على  الت�صجري 
البلدي  امل�صبح  عاين  و  املدر�صة، 
اإجناز  وم�رصوع  البلدي  وامللعب 
بق�رص  ال�صحي  ال�رصف  �صبكة 
لقاء  بعقد  الــوايل  وقام  عباين، 
خالله  ِا�صتمع  املدين  املجتمع  مع 
التي  املــواطــنــني  لنــ�ــصــغــالت 
م�صتوى  على  التنمية  تخ�ش 
تفقد  كــمــا  فــنــوغــيــل،  ــــرة  دائ
خالل  من  املرافق  والوفد  الوايل 
لبلدية  املدنية  احلالة  مقر  الزيارة 
الطريق  اإجناز  وم�رصوع  تام�صت 

وتيطاف  حلمر  ق�رص  بني  الرابط 
وعاين  كــلــم؛    5 م�صافة  على 
املــيــاه  �صبكة  جتــديــد  مــ�ــرصوع 
وتفقد  حلمر،  لق�رص  امل�صتعملة 
لقاعة  العتبار  اإعــادة  م�رصوع 
وعاين  عنطر،  بق�رص  الــعــالج 
مكتب  وجتهيز  ــاز  اإجن م�رصوع 
وكانت  هذا..  اجلديد،  بق�رص  بريد 
متنطيط  ببلدية  الزيارة   بداية 
وجتهيز  اإجناز  م�رصوع  عاين  اأين 
و  للبلدية،  البيومرتية  امل�صلحة 
وتفقد  اجلديد،  البلدي  امل�صبح 
بتمنطيط  املــدر�ــصــي  املــجــمــع 

عملية  انطالق  �صارة  اإ واأعطى 
كذلك  واأعــطــى  بــه،  ت�صجريية 
اإجنــاز  م�رصوع  انطالق  �ــصــارة  اإ
بق�رص  ال�صحي  ال�رصف  �صبكة 
م�رصوع  وعــايــن  احلـــاج،  اأولد 
وتك�صيته  جواري  ملعب  اإجناز 
بحي  ال�صطناعي  بال�صعب 
اإجنــاز  م�رصوع  وعاين  الــوئــام، 
مرت   200 ب�صعة  مــائــي  خـــزان 
ال واعلي  �صيدي  باأولد  مكعب 
                                                                                                       . ى �صغر
عبدالرحمن بلوايف 

بن  ــة  ــدي ــل ب ــو  ــن ــواط م عـــــرب  اأ
م�صتوى  على  بالطيبات  نا�رص 
ــــــة تــقــرت  ــة الداري ــع ــاط ــق امل
�صخطهم  و  امتعا�صهم  ــن  ع
الق�صاء  عملية  من  ال�صديدين، 
طــرف  مــن  حقهم  يف  املمنهج 
ح�صبهم   " املحلية  ال�صلطات 
احلــركــة  تفعيل  عملية  يف   "
هذا  ياأتي   ، بالبلدية  التنموية 
جمعيات  اإق�صاء  خلفية  على 
املجتمع  جمعيات  و  ــاء  ــي ح الأ
اقرتاح  يف  امل�صاركة  يف  املدين 
يف  النقائ�ش  وت�صجيل  امل�صاريع 
تو�صيات  رغم   ، الظل  مناطق 
اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــش  ــــرار  ق اإ و 
يف  املحلية  املنتخبة  للمجال�ش 

فعاليات  �ـــــرصاك   اإ
يف  املـــدين  املجتمع 
 ، التنموي  الــ�ــصــاأن 
اإن  حمدثينا،  وح�صب 
مل  املحلية  ال�صلطات 
التو�صيات  هذه  تعر 
حيث   ، اهــتــمــام  اأي 
ــت تــ�ــصــعــة  ــل ــج ــص �
ـــع عــلــى  ـــاري ـــص ـــ� م
ـــالث  مـــ�ـــصـــتـــوى ث
املر  حي   - وهي   ، فقط  مناطق 
الوحدة  حي  و  املزابي  خبنة  و 
لقرتاحها  ملاي�صة  ناحية  مــن 
وجود  برغم   ، الولية  وايل  على 
انعدام  تعاين  التي  املناطق  عديد 
مواطنو  يت�صاءل  حيث   ، التنمية 
مت  التي  املعايري  عن  نا�رص  بن 
م�صاريع  ت�صجيل  خاللها   من 
بالرغم  بالذات،  الأحياء  هذه  يف 
عرب  اأخـــرى  مناطق  ــود  وج مــن 
البلدية  اأطـــراف  على  ــاء  حــي الأ
ل   ، الظالم  مناطق  من  تعترب 
و   ، ماء  ل  و  غاز  ل  و  كهرباء 
ببلدية  املــواطــنــون  ا�صت�صهد  
ت�صجيل  اقــرتحــت  الــتــي  املنقر 

و   ، م�رصوعا   60
الطيبات  بلدية 
ــي اقــرتحــت  ــت ال
 40 مـــن  ــــرث  اأك
ــــرصوعــــا ،  ــــ� م
ب�صح  ــة  ــارن ــق م
املــــ�ــــصــــاريــــع 
على  ــقــرتحــة  امل
ــــوى  ــــت ــــص مــــ�
ــهــم مــن  ــت ــدي ــل ب
جمل�صهم  طــرف 
ينا�صد  حيث   ،
وايل  املواطنون 
الولية و الوايل 
لتقرت،  املنتدب 
العاجل  للتدخل 
ــن  ــغ ـــع ال ـــرف ل
بن  بــلــديــة  ــن  ع
خالل  من  نا�رص 
تنموية،  وثــبــة 
جملة  بت�صجيل 
ــن املــ�ــصــاريــع  م
ــــة يف  ــــام ــــه ال
... الظل  مناطق 

التجاين  ن-ق- 

خالل زيارته لدائرة فنوغيل

وايل اأدرار يتفّقد م�ضاريع ويلتقي باملجتمع املدين

مواطنو بن نا�ضر بالطيبات بتقرت يطالبون بالتنمية 

اختتام فعاليات امللتقى الدويل عن 
حوا�ضر اجلامعة  باأدرار

احلب�س ل�ضخ�س متابع ق�ضائيا بالأغواط

يوم حت�ضي�ضي حول الوقاية من اآفة 
املخدرات بالأغواط 

اأدرار  بجامعة  الــيــوم  تنطلق 
مللتقى  الــعــلــمــيــة  ــات  ــص ــ� اجلــل
احلوا�رص   : عــنــوان  حتــت  دويل 
والأدوار،  التاأ�صي�ش  اجلزائرية، 
ن�صانية  الإ العلوم  كلية  وتنظمه 
ـــة والـــعـــلـــوم  ـــمـــاعـــي والجـــت
فعاليات  وحتت�صن  الإ�صالمية، 
ي�رصف  اأن  ينتظر  التي  افتتاحه 
بهلول  ال�صيد  اأدرار  وايل  عليها 
ــاعــة املــحــا�ــرصات  ــي؛ ق ــرب ــع ال
وح�صب  ــاجلــامــعــة.  ب ــربى  ــك ال
يت�صمن  له  امل�صطر  الربنامج 
اإىل  بالإ�صافة  جل�صة   13 امللتقى 
واخلتامية،  الفتتاحية  اجلل�صة 
من  التطرق  يتم  مداخلة،  و92 
املفاهيمي  ال�صياق  اإىل  خاللها 
وتطورها  تها  ون�صاأ للحوا�رص 
ــره  ث واأ بــهــا،  العلمي  والــنــبــوغ 

نــ�ــصــانــيــة،  ــارة الإ ــص ــ� عــلــى احل
املتعلق  الجتماعي  والن�صياق 
وقيم  والأعراف  ة  املراأ و  بالقبيلة 
والعمران  والتمدن  الت�صامح 
وال�رصاع،  ال�صلطة  اأزمة  و   ،...
التعريف  اإىل  امللتقى  ويهدف 
الك�صف  و  اجلزائرية،  باحلوا�رص 
و   وتاأثرياتها  خ�صائ�صها  عن 
اجلزائري  بالرتاث  الثقة  تعزيز 
بــراز  اإ و  فيه  البحث  وت�صجيع 
ن�صانية،  الإ خدمة  يف  اأدوارهـــا 
يف  التاريخية  الذاكرة  وتوظيف 
فراد  اأ بني  الوطنية  اللحمة  تعزيز 
وكانت  هذا  اجلزائري،  املجتمع 
يف  نيتها  عن  اأعلنت  قد  اجلامعة 
من  دي�صمرب  �صهر  منذ  تنظيم 

املا�صية. ال�صنة 
عبدالرحمن بلوايف 

ــة  ــرصط ــ� ال ــرص  ــا� ــن ع ــت  ــن ــك مت  
الرابع  احل�رصي  لالمن  التابعة 
�صخ�ش  توقيف  بالأغواط،من 
حمل  �صنة،   30 العمر  من  يبلغ 
اأوامـــر  ثمانية  مبــوجــب  بــحــث  
اجلهات  عــن  �ــصــادرة  ق�صائية 
العديد  يف  لتورطه  الق�صائية، 
ــا الإجـــرامـــيـــة،  ــاي ــقــ�ــص مـــن ال
العمديني،و  اجلرح  و  كال�رصب 
الــعــمــديــان  اجلـــرح  و  ــرصب  ــ� ال
بي�ش،اىل  اأ �صالح  با�صتعمال 
بي�ش  اأ �صالح  حمل  تهمة  جانب 
بــدون  ال�صاد�ش  ال�صنف  مــن 

ا�صتكمال  �رصعي.وبعد  مــربر 
اجلــزائــيــة،  ــــراءات  ج الإ ملفات 
ــام  م اأ ــره  ذك ال�صالف  تــقــدمي  مت 
اأمر  حقه  يف   لي�صدر  العدالة، 
جتدر  كما  املوؤقت،  احلب�ش  يداع  اإ
الأمني  الن�صاط  هذا  اأن  �صارة  الإ
املتوا�صلة  اجلهود  �صمن  يندرج 
اأمن  م�صالح  قبل  من  املبذولة 
�صمان  اإىل  الهادفة  ــة،  ــولي ال
ــة و  ــالم ــص ــ� ــــن وال م ــري الأ ــوف ت
كذا  و  للمواطنني  نينة  الطماأ

املمتلكات. حماية 
ع.ق

حت�صي�صة  توعوية  مــبــادرة  يف 
اأمن  م�صالح  خاللها  من  تثمن 
التوا�صل  روح  الأغواط  ولية 
ــف  ــل ــت مـــــع خم
املجتمع  �رصائح 
ــه  ــات ــت ه ــم ــظ ن
يوما   ، الأخــرية  
حول  حت�صي�صيا 
اآفه  من  الوقاية 
على  املخدرات  
املكتبة  م�صتوى 
الــرئــيــ�ــصــيــة 
لــلــمــطــالــعــة 
ــة "  ــي ــوم ــم ــع ال
الب�صري  ال�صيخ 
بـــراهـــيـــمـــي  الإ
�صهد  حيث     "
مــــ�ــــصــــاركــــة 
ملختلف  وا�صعة 
فــــعــــالــــيــــات 
ــع مــن  ــم ــت ــج امل
فاعله  جمعيات 
ــــدان  ــــي امل يف 
ــات  ــي ــع ــم ج و 
كذا  و  ــاء  حــي الأ
املدار�ش  تالميذ 
الأطوار  مبختلف 
الــتــعــلــيــمــيــة و 
ــة مــعــاهــد  ــب طــل

عرفت  ــن  ي اأ  ، املهني  التكوين 
ملمثلني،  مداخالت  لقاء  اإ املبادرة 
للدرك  قليمية  الإ املجموعة  عن 
الدينية  الــ�ــصــوؤون  و  الوطني 
و  بالأغواط  ال�صحة  ومديرية 
واإطــارات  ثليجي  عمار  جامعة 
خاللها  مت   ، ــة  ــولي ال اأمــن  مــن 
على  الدخيلة  فة  الآ لهذه  التطرق 
م�صتقبل  تهدد  التي  و  جمتمعنا 
 ، اجلوانب  خمتلف  من  ال�صباب 
و  ال�صحية  خماطرها  بــراز  اإ مع 
على  الجتماعية  و  النف�صية 
هذا  ليختتم  املجتمع،  و  الفرد 
للحا�رصين   نقا�ش  بفتح  اللقاء 
ــادرة  ــب امل ا�صتح�صنوا  ــن  ــذي ال

اجلوارية. الت�صالية 
ـــوازاة   ـــامل ب ــنــظــيــم   ت مت   ــا  ــم ك
�صهد  بــاملــنــا�ــصــبــة  ــا،  مــعــر�ــص
ــريا لــلــمــواطــنــني و  ــب قـــبـــال ك اإ
عر�ش  تــقــدمي  ت�صمن  الطلبة 
الولية،  اأمن  ن�صاطات  حل�صيلة 
مع  الآفة  هذه  مبكافحة  اخلا�صة 
و  التح�صي�صي   العمل   ــراز  ب اإ
�رصائح  ملختلف  املوجه  التوعوي 
اإ�صافة  املجال؛  هذا  يف  املجتمع 
كال�صالمة  اأخرى  موا�صيع  اإىل 
مــن  الآ ال�صتعمال  و  املــروريــة 

. النرتنت  ل�صبكة 
ق/ج

اأمن تندوف يكّثف من حمالته 
التح�ضي�ضية حول ال�ضياقة ال�ضليمة 

وخماطر املخدرات 
و  الت�صالية  ن�صاطاتها  تندوف  ولية  اأمن  م�صالح  توا�صل 
�صكل،  على  توعوية  و  حت�صي�صيـة  حمالت  طريق  عن  اجلوارية 
املتمدر�صني  لتوعية  حت�صي�صية  لقاءات  و  تطبيقية  درو�ــش 
و  املهني  التكوين  و  اجلامعة  طلبة  و  الثالثة  التعليم  لأطوار 
وخماطر  املرورية،  ال�صالمة  اأبجديات  موا�صيع  حول   ، التمهني 
حيث   ، لالنرتنت  ال�صيئ  ال�صتعمال   م�صاوئ  و  املخدرات    
و  املهني  التكوين  مراكز  و  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  العملية  م�صت 
عملية  خالل  من  ُنظم  و  بتندوف،  اجلامعية  قامات  الإ و  التمهني 
وح�ص�ش   ، باملو�صوع   �صلة  ذو  معر�ش  والتح�صي�ش  التوعية 
التح�صي�ش  مبو�صوع  �صلة  ذات   مطويات  توزيع  مت  و  ذاعية  اإ
التالميذ  على  الغر�ش،  لنف�ش  ال�صعارات  حتمل  مل�صقات  و 
والإر�ــصــادات،  الن�صائح  تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  �صاتذتهم  اأ و 
ح�صنة.  جد  ظروف  يف  التح�صي�صية  احلمالت  فعاليات  واختتمت 
�صاتذة  والأ داريني  الإ و  الأولياء  لدى  كبريا  ا�صتح�صانا  لقت  كما 
لالأمن  العامة  املديرية  جمهودات  ثمنوا  الذين  والتالميذ،  
املجتمع،  يف  الثقافات  خمتلف  غر�ش  يف  تبذلها  التي  الوطني 
�صالمتهم.                                                                                                         و  اأمنهم  على  حر�صا  منها،  املرورية  ل�صيما 
عبدالرحمن بلوايف 
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�ضعف خدمات الت�ضال ُيغ�ضب �ضاكنة بلدية 
دوار املاء احلـدودية 

ع منلـي. 
---------------- 

�صبكة  خمتلف  م�صتخدمو  ودعا 
املــاء  دوار  ببلدية  التــ�ــصــال 
حوايل  يقطنها  التي  احلدودية 
لولية  التابعة  ن�صمة  األف   14
الو�صية  الهيئات  الــــوادي، 
ــالت  ــص ــ� ــا ات ــه ــن ــة م ــص ــا� خ
اخلدمات  حت�صني  اإىل  اجلــزائــر 
موؤكدين  بال�صبكة،  املتعلقة 
اأن  "التحرير"  لـ  ت�رصيح  يف 
هذه  لأن  يطاق،  ل  اأ�صبح  الأمر 
ملحوًظا  تذبذًبا  ت�صهد  الأخرية 
جعلهم  املنطقة،  م�صتوى  على 
�صعف  �رص  عن  ي�صتف�رصون 
مناطق  يف  وانعدامها  ال�صبكة 

تعاين  البلدية،التي  من  خمتلف 
اأ�صهر،  منذ  امل�صكلة  هذه  من 
اجلهات  را�صلوا  نهم  اأ موؤكدين 
مل  مرا�صالتهم  اأن  اإل  املعنية، 
غاية  اإىل  اإيجابية  ردود  اأي  تلق 

الأ�صطر. هذه  كتابة 
ــف خـــدمـــات  ــع ــص وحتـــــول �
على  ــررة،  ــك ــت امل ــال  ــص ــ� ت الإ
"جيزي"  "موبيلي�ش"،  غــرار 
مقلقة  لــظــاهــرة  و"اأوريدو" 
ملختلف  الأخـــرية  الآونـــة  يف 
ال�صبكات  ــذه  ه م�صتخدمي 
احلــدوديــة  ــاء  امل دوار  ببلدية 
ــاع  ــط ــق وتــــذمــــروا جـــــراء ان
وب�صكل  با�صتمرار  الت�صال 
�صكاوى  قدموا  يــن  اأ متكرر. 

ــات  ــه ــددة ملــخــتــلــف اجل ــع ــت م
الو�صية  والهيئات  املعنية 
عليها  الــقــائــمــون  ظــل  الــتــي 
الت�صويف  �صيا�صة  ميار�صون 
امل�صكل  حــجــم  مــن  للتقليل 
دون  الآن  مكانه  يالزم  الذي 
له  ي�صتغرب  ــا  وم اكـــرتاث. 
اأن  ال�صبكات  هذه  م�صتخدمو 
فرتات  يف  تتكرر  النقطاعات 
كثريا  قلل  ب�صكل  متباعدة  غري 
كان  التي  اخلدمات  �صاأن  من 
حت�صنت  قد  نها  اأ يظن  اجلميع 
التجارية  والثقافة  وتتما�صى 
احلالت.  هذه  مثل  يف  املطلوبة 
امل�صتخدمون  ا�صتياء  ويتجدد 
التي  العطل،  يــام  اأ لل�صبكة 

ملجاأهم  امل�صرتكون  فيها  يجد 
ـــم خــا�ــصــة  ـــدائ ومــطــلــبــهــم ال
الــتــو�ــصــل والـــبـــحـــث عــرب 
للطلبة  بالن�صبة  ــت  ــرتن ن الأ
بع�ش  ويذكر  عموًما  واملثقفني 
ل  اأ�صبحوا  نهم  اأ امل�صرتكني 
عن  ال�صتغناء  ي�صتطيعون 
فر�ش  مــن  لها  ــا  مل ــت  ــرتن الن
�صتى  مــن  لال�صتفادة  كبرية 
ــادل  ــب ــوم واملـــعـــارف وت ــعــل ال
نــهــم  ــن مــنــطــلــق اأ اخلــــربات م
على  ـــني  ـــداوم م ــوا  ــح ــب ــص اأ�
ــف اجلــرائــد  ــل ــعــة خمــت مــطــال
ــة وجـــديـــد الــعــلــوم  ــي ــوطــن ال
على  والطـــــالع  ـــعـــارف  وامل
ــعــامل، يف  ال يــدور يف  مــا  كــل 
بع�ش  ممار�صو  فيه  يجد  وقت 
خمتلف  يف  �صالتهم  الهوايات 
توفرها  التي  الفنية  الربامج 
ــح ل  ــرصائ ــ� ــرب ال النـــرتنـــت ع

هناك. املوظفون  �صيما 
�صعبة  اخلدمات  هذه  باتت  اأين 
اأكد  حيث  يام.  الأ هذه  يف  املنال 
�رصائح  ي�صتخدمون  ممن  الكثري 
املاء بالوادي  الت�صالت بدوار 
ال�صبكة  و�صعف  النقطاع  اأن 
يوم  من  يام  الأ هذه  يف  ي�صتمر 
يــومــني،وطــالــبــوا  اإىل  كــامــل 
اجلــهــات الــو�ــصــيــة بــ�ــرصورة 
هذه  من  واحلــد  اخلدمة  حت�صني 
ازدادت  الــتــي  النــقــطــاعــات 

. تها حد

�ضبكات  م�ضكلتهم مع خمتلف  اإىل  الولئية  ال�ضلطات  التفاتة  بالوادي، من عدم  املاء احلدودية  بلدية دوار  مواطنو  تذمر 
حيث  "جيزي" و"اأوريدو"،  "موبيلي�س"،  بـ  اخلا�ضة  ال�ضبكات  ب�ضعف  طويلة،  مّدة  منذ  منها  يعانون  التي  الت�ضال، 

لهم. "تونيزيانا" املحاذية  التون�ضية  النقالة  الهواتف  و�ضرائح  �ضبكات  ا�ضتغالل  اإىل  الأمر  ا�ضطرهم 

"تونيزيانا".. �ضرائح  ي�ضتخدمون  اأغلبهم 

تك�صبت  �صكان حي  عرب عدد من 
الولية  عا�صمة  و�صط  ال�رصقية 
املا�صة  حاجتهم  عــن  الــــوادي 
جراء  وهــذا  العمومية  نــارة  لــالإ
حيث  بــاحلــي،  املــوجــود  النق�ش 
ــرا  م اأ بحيهم  الــتــجــول  اأ�ــصــبــح 
الفرتة   يف  خا�صة  للغاية  خطرا 
احلي  �صكان  ح�صب  و   الليل، 
ــم يــعــيــ�ــصــون �ــصــبــه ظــالم  ــه ن اأ
من  ـــة  الأزق بع�ش  يف  دامــ�ــش 
امل�صوؤولني  مراأى  على  و   ، احلي 
ظلمة  اأن  م�صيفني  املحليني... 
نفو�صهم  يف  اخلوف  تبعث  احلي 

اعتداء. اأي  من حدوث  
ـــرب  اأع ــاق  ــي ــص ــ� ال ـــذا  ه ويف   
ال�رصقية  تك�صبت  حي  �صكان 
جــراء  ــارم  ــع ال ا�صتيائهم  عــن 
عليها  اأ�صحى  التي  الو�صعية 
خا�صة  به،  يقطنون  الذي  احلي 
النظافة  بجانب  يتعلق  فيما 

العمومية... نارة  والإ
و  احلي  �صكان  فــاأن   ، �صارة  لالإ
اأكدوا  لـ"التحرير"  حديثهم  يف 
هذا  اإىل  اأدى  ال�صيانة  قلة  اأن 
ــد وقــف  ــظــالم املــلــحــوظ. وق ال
الو�صع   حقيقة  عن  احلي  �صكان 
اإىل  منهم  البع�ش  ا�صطر  ممــا 
مــام  اأ �صغرية  م�صابيح  و�صع 

ــهــم كــحــلــول  ــوت ــي ـــات ب ـــه واج
الأزقة  يف  نارة  اإ لنعدام  قتة  موؤ
تبقى  نــهــا  اأ غــري  ــ�ــصــوارع،  ال و 
الظالم  مواجهة  يف  كافية  غري 
احلي  �صوارع  يطبع  الذي  احلالك 

. ليال
اأن  ال�صياق  هــذا  يف  م�صيفني 
ح�صب  يطاق  ل  ــات  ب الو�صع 
بعني  التقيناهم  الذين  ال�صكان 
التي  ان�صغالتهم  لنقل  املكان 
اأ�صبح  كما  توؤرقهم.  اأ�صحت 
الــ�ــصــاغــل،  �صغلهم  ــوفــريهــا  ت
م�صاعب  مــواجــهــة  اأن  فــيــمــا 
بني  من  يعترب  احلي  بهذا  احلياة 
تواجهها  التي  التحديات  اأكــرب 
احلالة.  من  �صئمت  التي  العائالت 
�صبه  اأن  املــواطــنــون  ــد  اأك كما 
العمومية  نارة  لالإ حيهم  افتقار 
الآفات  بع�ش  ظهور  يف  �صاهم 
ال�صالة  احليوانات  و  الجتماعية 
جمال�ش  و  القطط  و  كالكالب 
جعل  ـــذا  ه كـــل  ــني..  ــرف ــح ــن امل
  " ال�رصقية "تك�صبت  حي  �صكان 
بتدخل  ياأملون  ــوادي  ال ببلدية 
خا�صة  و  املعنية   ال�صلطات 

البلدية. رئي�ش 
منلي  احلق  عبد 

�صيدي  حي  �صكان  يطالب 
 ، ــوادي  ال مبدينة  م�صتور 
ب�رصورة  املعنية  امل�صالح 
مطالبهم  ــن  ع فــــراج  الإ
 ، الكثرية  وان�صغالتهم 
هاج�صا  اأ�صبحت  الــتــي 
بالرغم   ، حياتهم   يــوؤرق 
والّنداءات  املرا�صالت  من 

ال�صّكان  رفعها  اّلتي  العديدة 
الغن  لرفع  املحلّيني  للم�صوؤولني 
ذانا  ّن طلباتهم مل جتد اأ عنهم ، اإل اأ
الّتلّوث  م�صكل  ويبقى  �صاغية  
القمامات  وانــتــ�ــصــار  البيئي 
يهّدد  احلاويات   انعدام  ب�صبب 

. ال�صكان  حياة 
يف  بهم  لقائنا  وخالل  احلي  قاطنو 
"التحرير"  قادت  ميدانية  جولة 
لوهلة  ولو  نوا  يتاأ مل   ، املكان  اإىل 
التي  معاناتهم  عن  التعبري  يف 
التي  امل�صاكل  جراء  يتكبدونها 

يومي  ب�صكل  فيها  يتخبطون 
اهــرتاء  م�صكل  اإىل  .بالإ�صافة 
غياب  و  الأر�صفة  و  الطرقات 
املطالب  وهي   ، العمومية  نارة  الإ
للم�صوؤولني  ال�صكان  رفعها  التي 
املزرية،  الأو�صاع  من  للتخل�ش 
ال�صتقرار  على  ت�صاعدهم  التي 
ــرمي، حــيــث وجــه  ــك والــعــيــ�ــش ال
عرب  ر�ــصــالــتــهــم  احلـــي  قــاطــنــو 
بحاجة  نهم  اأ موؤكدين  التحرير 
ــق  ــراف امل جتــ�ــصــيــد  اإىل  ــة  ــص مــا�
لوعود  تلقيهم  رغم  ورّية  ال�رصّ
و  املحلّية  ال�ّصلطات  من  كثرية 
الّنور  تــر  مل  لكنها   ، الولئية 
ب�صبب  الأ�صطر  هذه  كتابة  حلد 

لأو�صاعهم  امل�صوؤولني  جتاهل 
امل�صاريع  انعدام  فيها  مبا   ، املزرية 
حيهم  بطرقات  اخلا�صة  التنموية 
وعــدم  بوعورتها  تتميز  التي 
ب�صبب  وذلــــك  �ــصــالحــيــتــهــا، 
احلفر  ها  متٍلوؤ التي  املهرتئة  الطرق 
قد   ، نــهــم  اأ قائلني   ، واملــطــبــات 
م�صتوى  على  �صكاوى  رفعوا 
 ، املــرات  عديد  املعنية  امل�صالح 
قائما  يــزال  ل  امل�صكل  اأن  غري 
قد  املحلية  ال�صلطات  اأن  رغــم 
ميزانية  بتخ�صي�ش  وعـــدت 
الطرقات،  كل  وتهيئة  لتعبيد 
يعانوه  ما  جتاهل  اأمر  م�صتغربني 
الــذي  الــو�ــصــع  ــو  احلـــي، وه يف 
ــاأزم  ت مــن  وزاد  كاهلهم  ثــقــل  اأ
باعتبار  املعي�صية  و�صعيتهم 
ويتجرعون  الدخل  حمدودو  اأنهم 
يف  العوي�صة  امل�صاكل  من  كومة 
هذا  اأن  اإىل  م�صريين   ، واحد  اآن 

يطاق. ل  اأ�صبح  املزري  الواقع 
، يوجه �صكان حي �صيدي  و عليه 
ور�صائلهم  نداءاتهم  م�صتور، 
عليهم  امل�صوؤولة  اجلــهــات  اإىل 
العتبار  ورد  التدخل  لطلب   ،
امل�صاريع  نور  ير  مل  الذي   ، حليهم 

طويلة. �صنني  منذ  التنموية 
بلرام�صة  بـ/ 

ــت قــــــارورات اخلــمــر  ــح ــص اأ�
يف  املنت�رصة  واملزابل  الفارغة 
ال�صوارع  تغزو  الأماكن  بع�ش 
ـــاء احلــ�ــرصيــة  ـــي ح ــة الأ خــا�ــص
ا�صتياء  ــار  ث اأ ما  وهــو  للولية 
الذين  املــواطــنــني  مــن  الكثري 
متثل  ال�صورة  هذه  اأن  اعتربوا 
التخلف،  مظاهر  مــن  مظهراً 
املــزابــل  ـــذه  ه واأن  ــة  ــص ــا� خ
التجمعات  من  بالقرب  ُترمى 
وبقلب  ــش  ــدار� وامل ال�صكنية 

الناب�ش. املدينة 

بع�ش  ال�صاأن  هذا  يف  اأكد  وقد 
املنظر  تك�صبت،  اأحياء  �صكان 
اجلــمــيــل، �ــصــيــدي عــبــد الــلــه، 
وباب  اأحمد  اأولد  املجاهدين، 
ي�صتيقظون  ــم  ــه ن اأ ــــوادي  ال
ما  ــل  ــزاب امل ــن  م اأكــــوام  عــلــى 
انت�صار  ب�صبب  ا�صتياءهم  ثار  اأ
واحل�رصات  الكريهة  الــروائــح 
جــانــب  اإىل  ــران  ــئ ــف ال ــى  ــت وح

ال�صالة. والكالب  القطط 
�صكان  عــرّب  اأخـــرى،  جهة  مــن 
ا�صتيائهم  عــن  ــاء  ــي ح الأ ذات 

التجمعات  مــن  وتــخــوفــهــم 
خمتلف  يف  للمنحرفني  الليلية 
املــزابــل  تلك  لكن  الإحــيــاء.. 
زوايا  يف  البال�صتيكية  والعلب 
هي   .. كــثــرياً اأرقتهم  خمتلفة 
ت�صهدها  التي  نف�صها  ــال  احل
وحتى  ــوارع  ــص ــ� وال الأحــيــاء 
اأين  وامل�صاكن،  امل�صاجد  مــام  اأ
على  اأ�ــصــحــابــهــا  ي�صتيقظ 
ت�صادف  كما  املزابل،  من  اأكوام 
يف  تف�صل  الــتــي  ــعــائــالت  ال
الأ�صبوع  نهاية  التنزه  الغالب 

الأماكن  اإىل  عطلة  اأي  مع  اأو 
ــات الــ�ــصــحــراويــة  ــاح ــص ــ� وامل
عا�صمة  مقر  عن  بعيدة  الغري 
احلمالت  ورغم  نه  اأ اإل  الولية، 
ينظمها  الــتــي  التح�صي�صية 
جانب  اىل  اجلمعيات  بع�ش 
جعلت  الــتــطــوعــيــة  ــالت  ــم احل
الأحياء  يف  القاطنني  من  العديد 
غياب  عن  يت�صاءلون  املت�رصرة 
متكرر،  ب�صكل  النظافة  عمال 

عطلة..؟؟  يف  اأنهم  م  اأ
.ع منلي 

الــبــنــاء  ــي  ح �ــصــكــان  يعي�ش 
ــــوادي  ــة ال ــدي ــل ــب ـــي ب ـــذات ال
300مرت  بعد  على  والواقعة 
نقائ�ش  الولية،عّدة  مقر  عن 
غياب  جراء  متاعبهم  يف  زادت 
غرار  على  ال�رصوريات  اأدنى 
احل�رصية،  التهيئة  م�صاريع 
باحلي  ال�صكانية  الكثافة  فرغم 
اجلغرافية  رقعته  واتــ�ــصــاع 
اإل  املدينة  اأحياء  بباقي  مقارنة 
متوا�صلة  تزال  ل  معاناتهم  اأن 

التنمية  م�صاريع  نق�ش  نتيجة 
يتعلق  فيما  خا�صة  بــاحلــي، 
حالة  تعرف  التي  بالطرقات 
ــن الــتــدهــور  ــد مــتــقــدمــة م ج
لل�صري،  �صاحلة  تعد  مل  والتي 
امل�صكل  ــذا  ه اأ�ــصــحــى  حيث 
 ، ــي كــثــرياً ـــوؤرق قــاطــنــو احل ي
واملطبات،  احلفر  اإىل  بالنظر 
�صعبًا  اأمراً  اجتيازها  جعل  ما 
التي  ال�صيارات  اأ�صحاب  على 
من  اأعطاب  اإىل  تتعر�ش  قد 

املنت�رصة. احلفر  جراء 
"التحرير"  لـ  ال�صكان  عرّب  وقد 
عــن امــتــعــا�ــصــهــم الــ�ــصــديــد 
ــة الــالمــبــالة  ــا�ــص ــي ــص مـــن �
املــنــتــهــجــة �ــصــدهــم خــا�ــصــة 
من  العديد  يف  قاموا  نــهــم  واأ
�صكاوى  بــرفــع  املــنــا�ــصــبــات 
الــطــرقــات  تهيئة  ـــل  اأج ــن  م
ذانــا  اآ يجد  مل  مطلبهم  اأن  اإل 
جتاهل  عن  مت�صائلني  �صاغية، 
اأن  للو�صع،علمًا  ال�صلطات 

م�صتها  املدينة  �صوارع  اأغلب 
اإق�صاء  مت  فيما  موؤخراً  التهيئة 

 . حيهم
من  �صئموا  نــهــم  اأ مــوؤكــديــن 
ـــود الــتــي يــتــلــقــونــهــا  ـــوع ال
حتــريــك  دون  مـــرة  كـــل  يف 
ال�صياق  يف  �صاكن،مطالبني 
امل�صوؤولة  اجلــهــات  مــن  ــه  ذات
من  الآجــال  اأقرب  يف  التحرك 

م�صاكلهم. حل  اأجل 
.ع منلي 

�ضاهم يف ظهور اآفات اجتماعية وحيوانات �ضالة وجمال�س املنحرفني

�ضكان حي" تك�ضبت ال�ضرقية " يعانون 
من نق�س يف الإنارة العمومية 

ينتظر اللتفاتة من وايل الولية

حي �ضيدي م�ضتور خارج نطاق التنمية 

قارورات اخلمر الفارغة واملزابل املرتاكمة ت�ضوه �ضوارع عا�ضمة الولية

غيـاب التهيئـة يزيـد مـن معـاناة �ضكـان البنـاء الـذاتي
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�ضكان عني احلجل  بامل�ضيلة  يحتجون و يطالبون 
بال�ضحة الغائبة

اأ . خل�ضر . بن يو�ضف 
ب�رصورة  املحتجون  طالب  و 
ــزة  ــه الأج و  ــدات  ــع امل تــوفــري 
نا�صد  و  ــطــاع  ــق ال لــتــطــويــر 
ــح حتــقــيــق  ــت ــف املــحــتــجــون ب
من  جملة  على  يقف  وزاري 
نخرت  ــي  ــت ال الـــتـــجـــاوزات، 
منه  جعلت  و  ال�صحي  الواقع 
املر�صى  لتطلعات  مواكب   غري 
ال�صحية  اخلدمات  تدين  ب�صبب 
ــد عــدد  ــزي ــي ي ــت بــالــدائــرة ال
ن�صمة  األــف   45 عن  قاطنيها 
يف  مر�صاهم  ميوت  الذين  و   ،
مل�صافات  نقلهم  اأثناء  الطريق 
على  احل�صول  اأجل  من  طويلة 
هذا   ، م�صت�صفى  باأقرب  العالج 
التي  بالوعود  املحتجون  ندد  و 
لل�صكان،  ال�صحة  مدير  اأطلقها 
يومنا.  اإىل  النور  تر  التي مل  و 

خرجوا  الأ�صخا�ش  عــ�ــرصات 
اأن  بــعــد  ــام  ــع ال الــطــريــق  اإىل 
و  املقدمة  الوعود  من  يئ�صوا 
الواقع   ــش  اأر� على  جت�صد  مل 
تـــدارك  و  الأمــــور  بتح�صني 
من  ــرة  م كــل  يف  النقائ�ش، 
نتيجة  امل�صوؤولة،  اجلهات  طرف 
�صكان   يعاين  الو�صعية  هــذه 
كبري  �صعف  مــن  احلجل  عــني 

رغم  ال�صحية  اخلــدمــات  يف 
التي  الرئي�صية  النقطة  اأنها 
احلالت  من  قدر  اأكرب  ت�صتقبل 
موقعها  بحكم  ال�صتعجالية، 
نقمة  اأ�صبح  ــذي  ال املــركــزي 

نعمة. يكون  اأن  عو�ش  عليها 
اأب�صط  توفري  مطلب  ويبقى  هذا 
اإىل  اإ�صافة  ال�صحية  اخلدمات 
احلالت  لنقل  اإ�صعاف  �صيارة 
الفرتة  يف  خا�صة  امل�صتعجلة، 

 . املطالب  اأهم  من  الليلية 
احتجاجهم  اإن  املحتجون  قال  و 
بالقطاع  اخلدمات  تدين  على 

الدائرة  م�صتوى  على  ال�صحي 
ــاأت  ي مل  اأ�ــصــهــر  خم�صة  منذ 
م�صريين   ، املنتظرة  بالنتائج 
التي  الـــوعـــود  ــل  ك اأن  اإىل 
لل�صحة  الولئي  املدير  اأطلقها 
اآنذاك  مل تر النور، حيث وعدهم 
توفري  و  الليلية  املناوبة  بفتح 
ال�رصورية  الطبية  الأجهزة  كل 
، اإل اأنه مرت اأ�صهر دون حتقيق 
غ�صب  اأثار  الذي  الأمر   ، ذلك 
تنظيم  قرروا  الذين  ال�صكان، 
املطالبة  و  احتجاجية  وقــفــة 

�صخ�صيا  الوايل  بح�صور 

ــم  ــه ن ــون اأكــــــدوا اأ ــج ــت ــح امل
اإىل  الحــتــجــاج  �صيوا�صلون 
لكل  ــة  ــجــاب ــت ــص ال� ــم  ــت ت اأن 
نــهــا  اأ اأكــــدوا  الــتــي  طلباتهم 
ــط حــقــوقــهــم  ــص ــ� ب حـــق مـــن اأ
ــالج ،  ــع املــهــ�ــصــومــة وهـــي ال
و  بالتدخل  الوزير  منا�صدين 
لقطاع  تفقدية  ــارة  زي تنظيم 
للوقوف  ــرة  ــدائ ــال ب ال�صحة 
و  بها  امل�صجلة  النقائ�ش  على 
املر�صى  يتجرعها  التي  املعاناة 

يوميا اأهاليهم  و 

  08 الوطني رقم  الطريق  �ضلمية قاطعني   ، تهديداتهم و خرجوا يف وقفة  م�ضبوق  �ضكان عني احلجل  يف ت�ضعيد غري  نفذ 
بالو�ضع  فانون منددين  اأو�ضاع عيادة فران�س  اإليه  اآلت  ما  ،  احتجاجا على  امل�ضيلة  الولية  و عا�ضمة  بلديتهم  الرابط بني 
التي  احلا�ضية  و  الدائرة   م�ضتوى  على  ال�ضحة،  مدير  رحيل  ب�ضرورة  مطالبني  املوؤ�ض�ضة  عليه  باتت  الذي  الكارثي  ال�ضحي 

�ضاهمت يف تعطيل و تاأخري القطاع ال�ضحي على حد تعبريهم. 

طالبوا برحيل مدير ال�ضحة 

البحث  فــرقــة  عنا�رص  متــكــن  
الولئية  بامل�صلحة  والتحري  
لــلــ�ــرصطــة الــقــ�ــصــائــيــة بــاأمــن 
اأربعة  توقيف  من  ميلة   ولية 
ما   اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�صخا�ش 
 315 وحجز  �صنة  و28   22 بني 
ال�صلبة  املخدرات  من  قر�صا 
ح�صبما  اإكــ�ــصــتــازي  ــوع  ن مــن 
المنية  الهيئة  ذات  به  اأفــادت 
ذاته  امل�صدر  اأو�صح  للولية.و 
اىل  تعود  الق�صية  حيثيات  اأن 
ل  حت�صّ معلومات  ا�صتغالل 
البحث  فــرقــة  عنا�رص  عليها 
ميلة  ــة  ولي بــاأمــن  التحري  و 
كمية  على  يحوز  �صخ�ش  حول 
وهو  ال�صلبة  ــخــدرات  امل مــن 
مبدينة  لرتويجها  التنقل  ب�صدد 
،بتكثيف  مبيلة  العثمانية  وادي 
حتديد  مت  والتحريات  الأبحاث 
مت  يـــن  اأ ال�صفقة  عقد  مــكــان 
تر�صد  و  مراقبة  نقاط  و�صع 
�صوهد  اأن  فــيــه،اىل  للم�صتبه 
رفقة  �صياحية  مركبة  منت  على 
حمطة   داخــل  اأ�صخا�ش،  ثالثة 

الطريق  م�صتوى  على  بنزين 
مكان   ، اأ   05 ــم  رق الــوطــنــي 
توقيفهم،  ليتم  ال�صفقة  عقد 
على  املركبة  ــل  داخ والعثور 
ــدرات  ــخ امل ــن  م قــر�ــصــا   270
اإك�صتازي،  نــوع  من  ال�صلبة 
اأمن  مقر  اىل  اقتيادهم   ليتم 

التحقيق. ملبا�رصة  الولية 
املخت�صة  النيابة  مع  بالتن�صيق   
امل�صتبه  م�صاكن  تفتي�ش  مت 
على  املحققون  عرث  حيث  فيهم 
العقار  نف�ش  مــن  قر�صا   45
الجمالية  الكمية  لت�صبح 
من  قر�صا   315 للمحجوزات 
نوع  مــن  ال�صلبة  ــدرات  ــخ امل
)عقار  باإ�صم  املعروف  اإك�صتازي 

. ) لن�صوة ا
ــراءات  الج ا�صتكمال  بعد  و   
فيهم  امل�صتبه  قدم  القانونية، 
مبحكمة  املخت�صة  النيابة  اأمام 
اأمــرت  الــتــي  الــعــيــد  �صلغوم 
ي�صيف  احلب�ش  رهن  بو�صعهم 

. امل�صدر 
مهناوي بوجمعة   

توقيف 4 اأ�ضخا�س وحجز 315 
قر�ضا من عقار اإك�ضتازي مبيلة

بولية  الأمــن  م�صالح  حجزت 
كلغ   172 من  اأزيــد  ق�صنطينة 
منتهية  البي�صاء  اللحوم  من 
بعد  ذلــــك  و  ــة،  ــي ــالح ــص ــ� ال
الفرتة  مــرور يف  حــادث  وقــوع 
الأ�صبوع  نهاية  من  ال�صباحية 
تربيد  �ــصــاحــنــة  ــالب  ــق ان ـــر  اإث
مما  �صي  اأم  نوع جي  �صغرية من 
ق�صنطينة  ترامواي  م�صار  عرقل 
ا�صطرت  �ــصــاعــات،   03 ــدة  مل
لتحرير  يلتدخل  ال�رصطة  قوات 
ـــواي، حــيــث مت  ـــرتام حــركــة ال

و  للمراقبة  املركبة  اخ�صاع 
حمملة  اأنها  ليتبني  التفتي�ش، 
البي�صاء  اللحوم  من  بكميات 
بـ  وزنــهــا  يقدر   ، اإ�صكالوب 
بعد  ات�صح  التي  و  كغ   172
البيطرية  للمراقبة  اإخ�صاعها 
لال�صتهالك  �صاحلة  غري  اأنها 
مبا�رصة،  اتالفها  ليتم  الب�رصي 
حق  يف  ق�صائي  ملف  اإجنــاز  و 
ال�رصطة  قوات  قبل  من  املعني، 
ع�رص. ال�صاد�ش  احل�رصي  لالمن 

ال�رصطة  قـــوات  متكنت  كــمــا 

الولئية  بامل�صلحة  العاملة 
مع  بالتن�صيق  العمومي  لالأمن 
من  ع�رص  الرابع  احل�رصي  الأمن 
البي�صاء   اللحوم  من  كمية  حجز 
قدر   ، لال�صتهالك  ال�صاحلة  غري 
وزنها بـ:  قنطارين  ، و ذلك اإثر 
ل�صاحنة  روتينية  مراقبة  عملية 
م�صتوى  على  �صغرية  تربيد 
�صبط  حــيــث  الــرابــع  الــكــلــم 
اللحوم  من  قنطارين  بداخلها 
�صائق  اأن  تبني  كما    ، البي�صاء 
مطعم  �صاحب  هو  و  ال�صاحنة 

املدينة،  بو�صط  ال�رصيع  لالأكل 
اأي اعتماد �صحي  ل يحوز على 
امل�صبوطة  الكمية  مبعاينة  و 
البيطري  الطبيب  قــبــل  ــن  م
�صاحلة  غري  اأنها  تاأكد  الرئي�صي 
عدم  و  الب�رصي  لال�صتهالك 
املعمول  لــلــقــوانــني  مــطــابــقــة 
 ، املنتوجات  هــذه  مثل  يف  بها 
الفا�صدة  اللحوم  جمموع  قدر 
قناطر،   04 يقارب  ما  املحتجزة 
لــالإتــالف  توجيهها  مت  حــيــث 
البلدي.     علجية عي�ش باملذبح 

حجز  حوايل 4 قناطري من اللحوم الفا�ضدة بق�ضنطينة

متــكــنــت املــ�ــصــلــحــة الــولئــيــة 
ولية  باأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
من  فيفري  �صهر  خالل  بجاية 
ما  مــعــاجلــة  ــن  م  2020 �صنة 
 31 منها  ق�صايا،   103 عــدده 
اجلنح  و  باجلنايات  تتعلق  ق�صية 
ما  فيها  تورط  املمتلكات  �صد 
اإثرها  على  �صخ�صا،   39 عدده 
اأمر  اأ�صخا�ش   06 حق  يف  �صدر 
معاجلة  من  متكنت  كما  يــداع،  اإ
و  باجلنايات  تتعلق  ق�صية   50
فيها  تورط  الأفراد  �صد  اجلنح، 
�صدر  اإثرها  على  �صخ�صا،   59
اإيداع،  اأمر  اأ�صخا�ش   03 يف حق 

الفرتة  نف�ش  خالل  عاجلت  كما 
مبكافحة  تتعلق  ق�صية   11
العقلية،  املوؤثرات  و  املخدرات 
�صخ�صا،   18 فــيــهــا  تـــورط 
اأمر  منهم   12 حق  يف  و�صدر 
القت�صادية   الق�صايا  اأما  اإيداع، 
تورط  ق�صية   11 عوجلت  فقد 
بالإ�صافة  �صخ�صا،   15 فيها 
تتعلق  ق�صايا   06 ت�صجيل  اإىل 
بعد  و  اللكرتونية،  باجلرائم 
الإجــراءات  ملفات  ى�صتكمال 
فيهم  امل�صتبه  اأحيل  اجلزائية 
ــى اجلـــهـــات الــقــ�ــصــائــيــة  ــل ع
املخت�صة.                   كرمي . ت 

ت�ضجيل 103 ق�ضايا منها 11 
ق�ضية متعلقة باملخدرات و املوؤثرات 

العقلية ببجاية 

الق�صائية  ال�صبطية  اأوقفت 
عني  اخلارجي  احل�رصي  لالمن 
ق�صنطينة  ولية  باأمن  ا�صمارة  
�صنة   21 العمر  من  تبلغ  فتاة 
ممار�صة  ق�صية  يف  لتورطها 

و  رخ�صة  دون  ال�صحة  مهنة 
�صيدلنية  اأدوية  بيع  و  حيازة 
و  خمــــدرة  خــ�ــصــائــ�ــش  ذات 
تعود  الق�صية   ، عقليا  موؤثرة 
قوات  وردت  معلومات   اإىل 

م�صبوه  بن�صاط  تفيد  ال�رصطة 
املوؤثرات  بيع  يف  تن�صط  لفتاة 
اأحــد  م�صتوى  على  العقلية 
 ، ا�صمارة  عــني  مدينة  اأحــيــاء 
املكثفة  الأبحاث  و  التحريات 
ــة  ـــن حتـــديـــد هــوي ــت م ــن ــك م
املركبة  كــذا  و  فيها  امل�صتبه 
و�صع  ليتم   ، بها  تتنقل  التي 
مكنت  حمكمة  عملية  خطة 
نوع  مــن  مركبة  توقيف  مــن 
من  بالقرب  �صامبول  ــو  رون
املدينة  بــذات  البنزين  حمطة 
 ، فيها  امل�صتبه  متنها  على  و 
رفقة  الذكر  ال�صالفة  باإخ�صاع 
مت  القانوين  للتفتي�ش  املركبة 
علبات   104 بداخلها  �صبط 

ذات  بــريــغــابــلــني  دواء  مـــن 
و  عقليا،  ثــرة  مــوؤ خ�صائ�ش  
ــروف بــا�ــصــم  الــ�ــصــاروخ  ــع امل
 150 كب�صولة    3120 مبعدل 
املركبة  رفقة  حتويلها  ليتم  ملغ 
ل�صتكمال  امل�صلحة  مقر  اىل 
الالزمة،  القانونية  الجراءات 
املحلية  النيابة  اأمام  تقدميها  مت 
مهنة  ــة  ــص ــار� مم تــهــمــة  عـــن 
حيازة  رخ�صة،  دون  ال�صحة 
�ــصــيــدلنــيــة  ـــــة  اأدوي ــع  ــي ب و 
و  خمــــدرة  خــ�ــصــائــ�ــش  ذات 
يف  ت�صتعمل  عقليا،  ثــرة  مــوؤ
رخ�صة  دون  الب�رصي  الطب 

حمرك. ذات  مركبة  با�صتعمال 
عي�ش علجية 

توقيف فتاة متار�س جتارة املخدرات بعني ا�ضمارة بق�ضنطينة

متــكــنــت وحــــدات املــجــمــوعــة 
مبيلة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
بالعملة  مــايل  مبلغ  حجز  من 
 100 و  األف   48 قدره  ال�صعبة 
بالعملة  ــايل  م ومبلغ  اأورو 
مليون   90 قيمته  الــوطــنــيــة 
ذات  عــلــم  ح�صبما  �صنتيم،  
واأ�صاف   . المنية  الهيئة  ذات 
املحجوز  املبلغ  اأن   ذاته  امل�صدر 
) م-  املدعو  كان بحوزة كل من 

اللذين   ) ح  ب-   ( وامل�صمى  ع( 
اأمــام  تقدميها  و  توقيفهما  مت 

. العدالة 
و  الــوطــنــي  الـــدرك  م�صالح 
التي  اأي�صا  العملية  هذه  خالل 
اجلرمية  حماربة  اإطار  يف  تدخل 
�صيارة  حجز  من  متكنوا  املنظمة، 
�صيرتوان  ــوع  ن مــن  �صياحية 

 . امل�صدر  ي�صيف  برلينقوا 
مهناوي  بوجمعة 

حجز اأزيد من 48 األف اأورو و 90 
مليون �ضنتيم مبيلة 
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الك�ضف عن توزيع قرابة 4 اآلف وحدة �ضكنية 
عمومية بغليزان 

ع�ضام ابو 
------------------ 

اأن  املــتــحــدث  ذات  ح�صب  و 
مار�ش  �صهر  املربجمة  احل�ص�ش 
  2019 اجلــاريــة  الــ�ــصــنــة  ــن  م
�صكنية  وحــدة  ب790  قــدرت 
بلدية  هي  و  بلديات   03 عرب 
الإفــراج  �صيتم  التي  مديونة، 
و110  وحدة   150 ال  عن  بها 
خّطاب  �صيدي  ببلدية  وحدات 
ببلدية  وحدة   30 اإىل   اإ�صافة 
ــن عــودة.  ب �ــصــيــدي و حمــمــد 
الولية  م�صالح  برجمت  كما 
�صكنية  وحـــدة   500 تــوزيــع 
يخ�ش  فيما  اما  داود  بن  ببلدية 
ك�صف  فقد  القادم  افريل  �صهر 

الــوليــة،  وايل  ديــوان  رئي�ش 
ح�صة  عن  ــراج  الف �صيتم  نــه  اأ
ببلدية  �صكنية  وحــدة   800
غليزان  بلدية  تليها  رهيو  وادي 
 2500 بها  توزيع  �صيتّم  التي 
جمموع  لي�صل  �صكنية،  وحدة 

ــالل  ــ�ــش املـــربجمـــة خ احلــ�ــص
اىل  ــل  ــري واف مــار�ــش  �صهري 
�صكنية  وحدة  األف   4 من  اكرث 
وبخ�صو�ش  عمومية.  ايجارية 
ملنطقة  الفو�صوية  ال�صكنات 
غليزان  ببلدية  ال�صفا  وادي 

الــوايل  ــوان  دي رئي�ش  اأو�ــصــح 
امللف  ّن  اأ القادر  ال�صيد للو عبد 
الداخلية  ــر  وزي طــاولــة  على 
اجلدير  املحلية،  اجلماعات  و 
املحلية  ال�صلطات  ان  بالذكر 
اأن  و  لها  �صبق  غليزان  لولية 
امل�صتفيدين  قائمة  عن  اأفرجت 
�صكنية  وحدة   467 ح�صة  من 
عرب  موزعة  عمومية  ايجارية 
اأفرجت  التي  ــورة  زم بلديات 
عن  املحلية،  ال�صلطات  بها 
ح�صة  من  امل�صتفيدين  قائمة 
ايجارية  �صكنية  وحــدة   337
ببلدية  وحــدة  و40   عمومية 
ببلدية  ـــدة  وح و90  املــطــمــر 
اأفرج  التي  احل�صة  وهي  حلالف 

املا�صي. الأ�صبوع  مطلع  عنها 

ال�ضلطات  اأّن  الولية  مبقر  الإعالمية  بالأ�ضرة  لقائه  لدى  للو  القادر  عبد  غليزان  ولية  وايل  ديوان  رئي�س  اأكد 
مار�س خالل  العمومي  اليجاري  ال�ضكن  من  معتربة  ح�ضة  توزيع  عملية  تبا�ضر  �ضوف  غليزان  لولية  املحلية 

 و افريل القادم. 

اأفريل نهاية  من جن�ضيات خمتلفة قبيل 

ـــاب  الإره مكافحة  اإطـــار  يف 
نفذتها  التي  للعملية  وتبعا 
ال�صعبي   الوطني  للجي�ش  مفرزة 
�صيدي  ولية  تفا�صور،  مبنطقة 
مكنت  والتي  بلعبا�ش/ن.ع.2، 
 )01( اإرهابي  على  الق�صاء  من 
 )01( م�صد�ش  وا�صرتجاع  خطري 
كال�صنيكوف  نوع  من  ر�صا�ش 
نــا�ــصــف وكــمــيــة من  ــــزام  وح
املجرم،  هوية  حتديد  مت  الذخرية، 
بلخري"  بـ"عاقب  الأمر  يتعلق  اإذ 
الذي  الب�صاري"  "اأن�ش  املدعو 
الإرهابية  باجلماعات  التحق 
2002. ويف نف�ش ال�صياق،  �صنة 
للجي�ش  مفارز  ودمرت  ك�صفت 
عمليات  اإثر  ال�صعبي،  الوطني 
بكل  متفرقة  ومت�صيط  بحث 
امل�صيلة  باتنة/ن.ع.5،  ــن  م
 )07( �صبعة  واجللفة/ن.ع.1، 
على  حتتوي  لالإرهابيني  خمابئ 
واأغرا�ش  واأفر�صة  غذائية  مواد 

خمتلفة. اأخرى 
التهريب  حمــاربــة  اإطـــار  ويف 
مفارز  اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
بكل  ال�صعبي  الوطني  للجي�ش 

من مترنا�صت وبرج باجي خمتار/
اأ�صخا�ش   )03( ثالثة  ن.ع.6، 
كيلوغراما   )16،2( و�صبطت 
و)101(  الديناميت  ــادة  م من 
من  مرتا  و)85(  اإ�صعال  اأنبوب 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صاعق،  الفتيل 
الدفع  رباعيتي   )02( مركبتني 
الغذائية  املواد  من  طن  و)2،5( 
اأوقفت  فيما  للتهريب،  املوجهة 
بجانت/ن.ع.4،  ــرى  اأخ مفرزة 
بحوزتهم  اأ�صخا�ش   )03( ثالثة 
ومولد  مياه  م�صخات   )08(
 )01( ومطرقة  كهربائي   )01(
خليط  من  كي�صا  و)11(  �صغط، 
وكمية  الذهب  وخــام  احلجارة 

الكيميائية.  املواد  من 
عنا�رص  اأوقف  اأخرى،  جهة  من 
بب�صار/ن.ع.3،  الوطني  الدرك 
بحوزته  ــدرات  خم  )01( تاجر 
من  ــلــوغــرامــات  كــي  )8،97(
توقيف  مت  فيما  املعالج،  الكيف 
من  �رصعي  غري  مهاجرا   )44(
من  بكل  خمتلفة  جن�صيات 

والنعامة. وتلم�صان  غليزان 
عمر بكاي 

توقيف 44 مهاجرا غري �ضرعي 
بتلم�ضان و النعامة وغليزان 

ـــون يف  ـــارك ـــص ـــ� تـــبـــاحـــث امل
ــصــي  ــدرا� ــوم ال ــي فــعــالــيــات ال
يف  ــدين  امل املجتمع  دور  حــول 
ــاب  اإره من  املــواطــن  حت�صي�ش 
به   ــادرت  ب الطرقات،التنظيم 
للمجتمع  الوطنية  التن�صيقية 
ـــني  ــــرصف الأم املــــدين حتــت اإ�
عبد  ب�صالح  ال�صيد  الوطني 
خمتلف  مب�صاركة  و  احلفيظ 
الــ�ــرصكــاء عــلــى غـــرار الأمــن 
 ، الــوطــنــي  ـــدرك  ال  ، ــي  ــولئ ال
احلماية املدنية و اجلمارك ،و اأبرز 
الإ�صرتاتيجية  اأن   املتدخلون 
ــوادث  حل والــولئــيــة  الوطنية 
املرور و التح�صي�ش لها ، تقت�رص 
على معاجلة النقاط ال�صوداء عن 
على  مراقبة  حواجز  اإقامة  طريق 
 ، تلم�صان  ولية  اإقليم  م�صتوى 

على  الإ�ــرصاف  خاللها  من  يتم 
الطرقات  و  الأ�صخا�ش  مراقبة 
ال�رصعة  على  الق�صاء  وخا�صة 
حيث   ، ال�صكانية  التجمعات  يف 
تلم�صان  وليــة  اأمــن  ممثل  اأكــد 
تقع  اأ�صبحت  املرور  حوادث  اأن 
خطوط  عدة  عرفتها  و  بكرثة، 
الطريق  ــرار  غ على  بــالــوليــة 
بالرم�صي    22 ــم  رق الــوطــنــي 
 07 ــم  رق الــطــريــق  و  و�ــصــبــدو 
بولية  للوطن  احلــدود  الرابط 
الطريق  و  بلعبا�ش  �ــصــيــدي 
اق�صى  اىل  ـــوؤدي  امل اأ   7 ــم  رق
مر�صى  نحو  احلدودي  ال�رصيط 
الوطني  الطريق  و  مهيدي،  بن 
�صيدي  منطقة  الرابط   98 رقم 
الغزوات  بلدية  باجتاه  بلنوار 
تلم�صان  ولية  �صجلت  حيث   ،

جانفي  و   2019 �صنة  ــالل  خ
حــوادث  عــدة   2020 فــيــفــري 
خاللها  مــن  مت  خــطــرية،  ــرور  م
و  قتيال   120 من  اأزيد  اإح�صاء 
اح�صائيات  ح�صب  جريحا   1657
الأمن   ( الأمنية  امل�صالح  خمتلف 
و  الوطني  الـــدرك   ، ــي  الــولئ
ذات  يف  و   ) املــدنــيــة  احلــمــايــة 
رئي�ش  لل�صعب"   " اأكد  ال�صياق 
للمجتمع  الوطنية  التن�صيقية 
احلفيظ،  عبد  ب�صالح  ــدين   امل
ارتفاع  وراء  الب�رصي  العامل  ان 
الراجلون  يليه  و  املرور  حوادث 
ان  موؤكدا  ال�رصيعة  بالطرقات 
التن�صيقية  بها  قامت  درا�صات 
اأظهرت  املــرور  حــوادث  حــول 
املت�صببون  هم  ال�صباب  فئة  ان 
باملائة   64 بن�صبة  احلــوادث  يف 

ات�صح  و  �صنة،  من40  لالأقل 
ب�صفة  ت�صجل  ـــوادث  احل ــاأن  ب
املنا�صبات  و  العطل  اثناء  ملفتة 
ال�صياق  ذات  يف  و   . املختلفة 
الولئي  املكتب  رئي�صة  اأكدت 
للمجتمع  الوطنية  للتن�صيقية 
براح  ال�صيدة  بتلم�صان  املــدين 
بلغت  املــرور  حــوادث  اأن  خرية، 
اأوت  و  جويلية  �صهري  خــالل 
هذا  و  مميتا  حادثا   25//  2019
الغرباء  معرفة  عدم  اىل  راجع 
لولية  اخلطرية  الطرق   ملختلف 
اختتام  هام�ش  و على   ، تلم�صان  
مت  الــدرا�ــصــي  الــيــوم  فعاليات 
حلوادث  وثائقي  �رصيط  عر�ش 
املرور و تكرمي وموا�صاة  العديد 

املرور. حوادث  من �صحايا 
                            بكاي عمر

يوم درا�ضي حول املجتمع املدين يف حت�ضي�س املواطن حول حوادث 
الطرقات بتلم�ضان 

جثة  عــلــى  الــتــعــرف  ــش  ــ� ،اأم مت 
مبنطقة  عليه  املق�صي  الإرهابي 
الآمن  عنا�رص  قبل  من  تاف�صور 
بعاقب  الأمر  ،ويتعلق  امل�صرتكة 
الب�صاري"  "اأن�ش  املدعو  بلخري 
الذي التحق باجلماعات الإرهابية 
بني  من  يعترب  ،حيث   2002 عام 
زرعــت  التي  العنا�رص  اأخــطــر 
اجلنوبية  ال�صاحية  يف  الرعب 

،هــذا  بلعبا�ش  �صيدي  لــوليــة 
الوطني  اجلي�ش  قــوات  وكانت 
الثنني  يوم  متكنت  قد  ال�صعبي  
هذا  على  الق�صاء  ،من  املا�صي 
غابات  ب�صواحي  اخلطري  املجرم  
جنوب  كلم   80 تاف�صور  بلدية 
اإثر  ،وهذا  بلعبا�ش  �صيدي  ولية 

ال�صاحية. مت�صيط  عملية 
                              م.رم�صاين

ى  التعرف على هوية الإرهابي املق�ضَ
عليه  يف بلعبا�س 

الأمــنــي  التن�صيق  ـــار  اإط يف 
ال�رصطة  م�صالح  بني  امل�صرتك 
اإىل  الرامي  الوطني  ــدرك  وال
املنا�صبة  الأمنية  الظروف  توفري 
لــلــمــواطــنــني وبــ�ــصــط الأمـــن 
الدفلى،  عني  مدينة  يف  العام 
بالعمليات  القيام  خــالل  مــن 
الفجائية  واملداهمات  ال�رصطية 
ب�صتى  اجلرمية  حماربة  لغر�ش 

الإجرام  وبالأخ�ش   ، اأ�صكالها 
الإجتماعية  والآفات  احل�رصي 
امل�صالح  Pنفذت  منهما  للحد 
اأمن  يف  ممثلة  امل�صرتكة  الأمنية 
الفرقة  و  الدفلى  عني  ــة  ولي
بعني  الوطني  للدرك  الإقليمية 
الأربعاء  يوم  اأم�صية  الدفلى 
 ،2020 مار�ش   04 لـ  املوافق 
على  فجائية  مداهمة  عملية 

�صمحت  ــة؛  ــن ــدي امل مــ�ــصــتــوى 
النقاط  معظم  بــا�ــصــتــهــداف 
تتواجد  التي  ال�صعبية  بالأحياء 
�صملت  كما  الإجــرام،  بوؤر  بها 
خمتلفة  مراقبة  نقاط  و�صع 
املدينة  خمــارج  و  مداخل  عرب 
هوية  بتفقد  �صمحت  حيث   ،
من  �صخ�صا   99 ــف  ــعــري وت
وكذا  العمرية،  الفئات  خمتلف 

لعملية  مركبة   70 اإخــ�ــصــاع 
وجتدر  .هذا،  واملراقبة  التفتي�ش 
خ�ص�صت  العملية  اأن  الإ�صارة 
بالزيني  وب�رصية  مادية  قوة  لها 
�صتتبع  حيث  املدين  و  الر�صمي 
ـــام  ي الأ يف  ممــاثــلــة  بعمليات 
بلديات  عدة  لت�صمل  القادمة، 

بالولية.
                         خمتار برادع

 مداهمة اأوكار اجلرمية و الأماكن امل�ضبوهة مبدينة عني الدفلى
بهدف ب�ضط الأمن يف املدينة

ال�صحة  ــة  ــري ــدي م كــ�ــصــفــت 
�صيدي  بــوليــة  ــكــان  ــص ــ� وال
اأول  ت�صجيل  ــن  ع بلعبا�ش 
فريو�ش  حلالة  بها  م�صتبه  حالة 
من  يبلغ  ل�صخ�ش  ــا   كــورون
ينحدر  �صنة   64 حوايل  العمر 
حل�صن  ــدي  ــي ــص � ــة  ــدي ــل ب مـــن 
ب  ــة  ــولي ال عا�صمة  غـــرب  
قالت  ،حــيــث  فــقــط  كــلــم   05
وعزلها  اكت�صافاها  مت  بــاأنــه 
م�صتوى   على  ال�صحي  باحلجر 
ال�صت�صفائي  املركز  م�صتوى 
ح�صانى  القادر  عبد  اجلامعي 

انتظار   يف  الطبي،  للتكفل 
معهد  ــن  م التحاليل  نــتــائــج 
،ويــاأتــي  بالعا�صمة  با�صتور 
انت�صار  من  �صاعات  بعد  ذلك 
مواقع  بع�ش  م�صتوى  على  خرب 
ومواقع  الجتماعي  التوا�صل 
وجــود  عــن  اأخــرى  اإلكرتونية 
م�صتبه  حالة  ولي�صت  اإ�صابة 
من  اأ�صبوع  قبل  ــذا  وه فيها  
حالتني  وجود  اإ�صاعات عن  ن�رص 
دفع  ما  لمراأتني  ــداء  ال لنف�ش 
حينها.   اخلرب  لتكذيب  باملديرية 
                          م.رم�صاين

ت�ضجيل اأول حالة م�ضتبه بها لفريو�س 
كورونا يف بلعبا�س

عدل  �صكنات  مكتتبو  اأعــرب 
نتيجة  وا�صتيائهم  تذمرهم  عن 
عـــدة مــ�ــصــاكــل واجــتــهــم ؛يف 
التهيئة  اأ�صغال  تاأخر  مقدمتها 
ال�صكنية  للمواقع  اخلارجية 
تتجاوز  التي  عدل  �صيغة  من 

من  بكل  80باملائة  ن�صبتها 
اإىل  بوجميل  مبنطقة  من�صورة 
وكذا  ومغنية،  الرم�صي  جانب 
2900وحدة  بتعداد  الغزوات 
الإجنـــازات  ا�صتكمال  تنتظر 
ع�رصات  اأقـــدم  ــد  وق املتبقية 

ال�صيغة  هذه  من  امل�صتفيدين 
القليلة  يــام  الأ خالل  ال�صكنية 
اأمام  الحتجاج  على  املا�صية 
باإمتام  مطالبني  الــوليــة،  مقر 
املحددة  الأزمنة  وفق  الأ�صغال 
اأن  ذكره  املفاتيح.جدير  لت�صليم 

بحاجة  تبقى  تلم�صان  ــة  ولي
�صكنية  ح�ص�ش  اإىل  ما�صة 
من  للتقليل  ال�صيغ  خمتلف  يف 
تزايدت  والتي  ال�صكن  اأزمــة 
ال�صنوات  خالل  ملفت   ب�صكل 
الأخرية.              ع بوتليتا�ش

الق�صائية مكتتبو عدل متذمرون من تاأخر اأ�ضغال التهيئة بتلم�ضان  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
من  امــ�ــش،  غليزان  ــة  ولي بامن 
وبحوزتهم  ا�صخا�ش   4 توقيف 
وهذا  معالج  كيف  كيلوغرام   01
لذات  واردة  ملعلومات  ا�صتغالل 
جمموعة  وجود  مفادها  امل�صالح، 
برتويج  تــقــوم  ال�صخا�ش  مــن 

ال�صكان،  او�صاط  يف  املخدرات 
المنية  امل�صالح  با�رصت  وعليه 
اىل  اف�صت  التي  حترياتها  مــن 
وبحوزتهم  فيهم  امل�صتبه  توقيف 
اجناز  اثرها  على  مت  املحجوزات. 
على  لإحالتهم  ق�صائي  ملف 
العدالة ملحاكمتهم.        ابو ع�صام

حجز 1 كلغ كيف وتوقيف 4 
اأ�ضخا�س بغليزان   
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بودبوز يقود �ضانت اإيتيان 
لنهائي كاأ�س فرن�ضا 

حمرز يك�ضف �ضّر تاألق 
"ال�ضيتي" ويتوعد 
مان�ض�ضرت يونايتد

عرب  القدم  لكرة  الفرن�سي  الـــدوري  رابطة  �سّلطت 
اجلزائري  النجم  على  ال�سوء  االإلــكــرتوين،  موقعه� 
هدف  بت�سجيله  مب�راة  اآخر  يف  ت�ألق  الذي  اأون��س،  اآدم 
�سمن  ـــوردو،  ب ال�س�بق  نــ�ديــه  مبرمى  ني�س  فريقه 

من�ف�س�ت "ليغ 1".
وال  ال�س�ب،  الالعب  م�سرية  عن   "LFP" موقع  وحتدث 
ن�بويل  اإىل  انتق�له  ثم  بــوردو  ن�دي  مع  بدايته  �سيم� 
اختي�ره  قبل  وهذا  ني�س،  اإىل  اأعــ�ره  الذي  االإيط�يل 
اللعب ملنتخب اجلزائر، بعدم� ك�ن مُيثل الفئ�ت ال�سنية 

للمنتخب الفرن�سي.
ويف م� يلي 5 اأ�سي�ء عليك معرفته� عن اأون��س:

1– بدايته في بوردو

ولد اآدم اأون��س يف "�س�مربي توروز"، و�سط فرن�س�، وهي 
يون�يتد  م�ن�س�سرت  جنم  فيه�  ولد  التي  نف�سه�  املنطقة 
ميك�ئيل  "الديوك"  ومنتخب  ال�س�بق  االإنــكــلــيــزي 
الرابعة من عمره الأك�دميية  ان�سم يف  �سيلفي�سرت، ثم 
والذي  اجلزائر،  يف  املولود  والده،  من  بت�سجيع  توروز 

ك�ن يلعب يف حرا�سة املرمى مع منتخب اأ�سوله.
بع�س  اهتم�م  الع�لية  ومه�راته  اأون��س  موهبة  وجلبت 
االأندية، لكن م� ك�ن ُيح�سب عليه هو �سوء �سلوكه، وهو 
اإىل  �سمه،  ترف�س�ن  ولوروا  اأندير  اأك�دمييتي  جعل  م� 
اكت�سفه  عندم�  بوردو،  ن�دي  الأك�دميية  و�سوله  حني 
بني  نظمت  مــبــ�راة  يف  �ستوبريا،  ي�نيك  املتخ�س�س 

اأطف�ل بعمر اأقل من 16 ع�مً�.

2– االلتزام 

خطواته  ب�سبب  الــوقــت  مــن  القليل  اأونــ��ــس  �سيع 
ترك  قرر  بوردو  لن�دي  ان�سم�مه  منذ  لكن  اخل�طئة، 
ويلي  يقول  ــر،  االأم هــذا  وحــول  خلفه.  االأفــعــ�ل  تلك 
�س�نيول، مدربه ال�س�بق يف هذا الن�دي: "اأون��س هو نت�ج 
لعمل رائع من اأك�دميية بوردو. لقد اأ�سبح اأكرث التزامً� 
الذه�ب  على  االآن  ق�در  هو  امل��سي،  من  اأ�سبح  و�سلوكه 

بعيداً يف م�سواره".
مع  احلقيقية  اأونــ��ــس  م�سرية  ــداأت  ب  ،2015 عــ�م  ويف 
يف  له  قوية  بداية  ك�نت  حيث  لبوردو،  االأول  الفريق 
مب�ري�ت،   7 يف  اأهداف  ثالثة  بت�سجيله  االأول  مو�سمه 
متــريــرات  ـــع  اأرب مــع  الــثــ�ين،  مو�سمه  يف  ثم�نية  ثــم 

ح��سمة.

3– االنتقال إلى إيطاليا 

العديد  اهتم�م  ع�مً�،   23 العمر  من  الب�لغ  الالعب  ن�ل 
نــ�دي  ـــ�، لكن  نــ�بــويل وروم ــرار  ــة، على غ ــدي مــن االأن
اجلنوب متكن من خطفه يف اآخر حلظة، وان�سم بذلك 
على  كــبــ�را،  العبني  فيه  ن�ف�س  لفريق   2017 ــ�م  ع
لورينزو  االإيط�يل  مريتينز،  داري�س  البلجيكي  غرار 

اأن�سيني واالإ�سب�ين خو�سيه ك�ليخون.
وبعد ع�مني ع�نى فيهم� من اجللو�س يف مق�عد البدالء 

رغم موهبته، قرر ن�بويل اإع�رته، منذ 
االآن  وهــو  ني�س،  اإىل  امل��سي،  ال�سيف 

يعمل من اأجل خطف اأنظ�ر اأندية اأخرى 
لديه� فكرة عن املوهبة التي يتمتع به�.

4 - اللعب للخضر

قرر اأون��س ع�م 2016 ويف عهد 
اجلزائري  االحتــ�د  رئي�س 

روراوة،  حممد  ال�س�بق 
ــــ�ر الـــلـــعـــب  ــــي ــــت اخ

ــر،  ــزائ اجل ملنتخب 
عــــلــــى حـــ�ـــســـ�ب 

فرن�س�  منتخب 
ــه  ــل ــث ـــــــــذي م ال
املــنــتــخــبــ�ت  يف 

ال�سنية، مثله مثل 
الكثري من الالعبني، 

عـــلـــى غــــــرار �ــســفــيــ�ن 
براهيمي  وي��سني  فيغويل 

ونبيل بن ط�لب.
ق�ل  للجزائر،  اختي�ره  �سبب  وعن 
اأنه  تعرف  "اأنت  ال�س�ب:  الالعب 
اجلزائر  يف  والــداك  يولد  عندم� 
اخلي�ر  فـــ�إّن  فرن�س�،  يف  واأنـــت 
�سعيد  اأنــ�  لكن  ُمــعــقــداً،  ُي�سبح 
مرحلة  خالل  حتى  ب�ختي�ري، 

لعبي مع منتخب�ت فرن�س� لل�سب�ب، 
ك�نت لدّي فكرة اللعب مع اجلزائر، 

التفكري  ميكن  ال  مث�يل  خي�ر  وهــو 
فيه كثرياً".

5 - بطل أفريقيا 

منتخب  مــع  االأول  ظــهــوره  اأونــ��ــس  �سجل 
وكــ�ن   ،2017 عــ�م  ال�سحراء"  "حم�ربي 

خ�سرت  عندم�  ق�سنطينة  مبلعب  ذلك 
مرحلة  يف  زامبي�،  اأم�م  بهدف  اجلزائر 
بعد  املنتخب  هذا  به�  ميّر  ك�ن  �سعبة 
برو�سي�  الع�مل  لك�أ�س  الت�أهل  يف  ف�سله 

.2018
الــفــنــي جم�ل  ــر  ــدي ـــدوم امل ومـــع ق

بــلــمــ��ــســي، راهـــن االأخـــري 
هذا  خدم�ت  على  كثرياً 
ــب وقـــرر دعــوتــه  ــالع ال

 ،2019 اأفريقي�  اأمم  للعب 
اأحد  ــ�ن  وك فيه�  ت�ألق  التي 
اأهداف،  بـ3  البطولة  هدايف 

فوز  يف  امل�س�همة  ثم  ومــن 
مــنــتــخــب بـــــالده بــ�لــلــقــب 

الق�ري يف م�سر.

�سيتني  كيكي  اأكـــد 
املــــديــــر الــفــنــي 
لرب�سلونة، اأنه 
ي�ستطع  مل 
عقب  الــنــوم 
يف  اخل�س�رة 
�سيكو  لكال ا
ـــد ريـــــ�ل  ـــس �
مـــــــــدريـــــــــد 
دون  بهدفني 
ق�م  حيث  رد، 
املب�راة  مب�س�هدة 
على  اأخـــــرى  ـــرة  م
اأثن�ء  الط�ئرة  منت 
لتحديد  ـــودة،  ـــع ال

اأ�سب�ب الهزمية.
وقــــــــ�ل �ـــســـيـــتـــني، 
ت�سريح�ت  ـــالل  خ
ــتــهــ� �ــســحــيــفــة  نــقــل
ديبورتيفو"  "موندو 
"لقد  االإ�ــســبــ�نــيــة: 
تـــغـــريت الــكــثــري 
التي  االأ�سي�ء  من 
ــت غــ�لــبــ� م�  ــ�ن ك
ويجب  ـــدث،  حت
ـــــر يف  ـــــظ ـــــن ال
ــل  ــي ــس ــ�� ــف ــت ال
اأ�س�عت  الــتــي 
ــ� املـــبـــ�راة،  ــن م
منه�  واال�ستف�دة 

للتح�سن".
القدم  ــرة  ك "العب  واأ�ـــســـ�ف: 
ت�سور  لــديــه  يــكــون  ال  نف�سه 
حقيقي مل� حدث يف امللعب حني 
ُمعينة،  لعبة  عن  معه  تتحدث 
مق�طع  ــه  ل عــر�ــســت  اإذا  لــكــن 
ــون االأمــــر اأفــ�ــســل  ــك و�ــســور ي
ُت�س�عد  االأ�سي�ء  وهذه  بكثري، 

كثرًيا على امل�سي قدًم�".
يتمتع  "حني  كــيــكــي:  ــع  ــ�ب وت
ــــ�ٍل من  الـــالعـــب مبــ�ــســتــوى ع
كل  فعل  اإىل  مييل  فهو  الثقة، 
ولكن  �سحيح،  ب�سكل  �ــســيء 

ــ�ذا  ــع الــفــريــق، م ــرتاج ــني ي ح
اأولئك  ب��ستثن�ء  ع�دة؟  يحدث 
رائعة،  �سخ�سية  ميلكون  الذين 
يختبئ بع�سهم خلف املن�ف�سني 
الـــكـــرة،  ــى  ــل ع ــون  ــل ــ�ت ــق ي وال 
اللحظ�ت  تلك  على  والتغلب 
نتحدث  فنحن  �ــســهــال،  لي�س 
الذين  االأ�ــســخــ��ــس  بع�س  عــن 

يع�نون".
ــه يف الــربنــ�بــيــو،  ــدوئ وعـــن ه
ه�دًئ�،  اأكــون  اأن  "اأح�ول  علق: 
بع�س  يف  ب�لتوتر  اأ�س�ب  حيث 
تعلمت  لــكــنــنــي  االأحـــــيـــــ�ن، 

ومن  نف�سي،  على  ال�سيطرة 
ه�دئ�  روؤيــتــي  عليكم  ال�سعب 
بع�س  يل  يــكــون  حيث  متــ�مــ�، 

."� اللحظ�ت اأي�سً
واخــــتــــتــــم بــــ�حلــــديــــث عــن 
ــده اإيــــدر  ــ�ع ــس ــ� ــ�ت م ــرف ــس ــ� ت
ال  �سلوك  به  قــ�م  "م�  �س�رابي�: 
يجب اأن يكون لدين�، الأن هن�ك 
ونحن  للتعبري،  اأخرى  طريقة 
االأ�سي�ء،  لهذه  مرت�حني  ل�سن� 
اأن  ويجب  ارتكبن�ه  خط�أ  وهذا 

نح�ول جتنبه".

�سول�سك�ير،  جون�ر  اأويل  اأعــرب 
يــونــ�يــتــد،  م�ن�س�سرت  مــــدرب 
فريقه  ــــدرة  ق يف  ثــقــتــه  عـــن 
ملحمية  ــ�راة  ــب م تــقــدمي  عــلــى 
م�ن�س�سرت  اأمــــ�م  ــي  ــرب ــدي ال يف 
الــدوري  يف  ــد  االأح غــدا  �سيتي، 

االإجنليزي املمت�ز.
يون�يتد  م�ن�س�سرت  يخ�سر  ومل 
اأم�س  وتغلب  مب�ري�ت،   9 اآخر  يف 
ك�ونتي  ديربي  على  اخلمي�س 
بثالثية نظيفة يف ك�أ�س االحت�د 

االإجنليزي.
عن  احلمر  ال�سي�طني  ويبحث 
الــتــ�أهــل  يف  حظوظهم  تــعــزيــز 
املو�سم  اأوروبــ�  اأبط�ل  دوري  اإىل 
ال�سيتي  ا�ستقب�ل  عند  املقبل، 

على ملعب اأولد ترافورد.
فيه  ميـــر  الـــــذي  ـــوقـــت  ال ويف 
مير  جــيــدة،  بفرتة  اليون�يتد 
مميز  مب�ستوى  ــ�  اأيــ�ــسً ال�سيتي 
مدريد  ريــ�ل  على  التغلب  بعد 
 )2-1( بنتيجة  داره  عقر  يف 
وتبعه  ــ�،  اأوروب اأبط�ل  دوري  يف 
اإىل  الرابطة،  بك�أ�س  ب�لتتويج 
نه�ئي  ربــع  اإىل  الت�أهل  ج�نب 

ك�أ�س االحت�د االإجنليزي.
ــة الــ�ــســيــتــي قــ�ل  ــه ــواج ـــن م وع
موقع  نقل  م�  بح�سب  �سول�سك�ير 
"ي�سعرون  �سبورت�س":  "�سك�ي 
ب�لثقة حيث يقدمون م�ستوي�ت 
البرين�بيو  يف  الفوز  بعد  مميزة 
وب�لت�يل  الك�أ�س،  بنه�ئي  والفوز 
اأثق يف اأنهم �سيقدمون اأ�سلوبهم، 

وكذلك نحن".
املب�راة  تكون  اأن  "ن�أمل  ووا�سل 
 4-3 تنتهي  اأن  اأمتــنــى  جــيــدة، 
ــن قــبــل، ك�نت  �ــســ�هــدنــ� م كــمــ� 
هــنــ�ك الــعــديــد مــن املــواجــهــ�ت 

كل  و�سنقدم  بينن�،  الكال�سيكية 
تكون  كي  به  القي�م  ميكنن�  م� 

كال�سيكية".
يف  واليون�يتد  ال�سيتي  وتواجه 
الرابطة،  كــ�أ�ــس  نه�ئي  ن�سف 
بنتيجة  ب�لفوز  ال�سيتي  وت�أهل 
كم�  املــبــ�رتــني،  مبجموع   3-2
تواجه� يف الدوري ب�لدور االأول 
الفوز  وك�ن  االحتــ�د،  ملعب  على 
احلمر  ال�سي�طني  ن�سيب  ــن  م

بنتيجة 2-1.
العديدة  املواجه�ت  تلك  وعــن 
اأي  ن�س�هد  "لن  �سول�سك�ير:  علق 
اأو  اجلمعة  يــوم  فيديو  مق�طع 
فيه  مب�  تواجهن�  حيث  ال�سبت، 
ب�سبب  ي�س�عدن�  هذا  الكف�ية، 
يف  دائًم�  ونرغب  فريقن�،  تطور 

مواجهة االأف�سل".
"ال�سراع  اليون�يتد:  مدرب  وزاد 
املقدمة  ــي  ــ�ع رب ــز  ــراك م عــلــى 
ـــرية،  االأخ االأ�ــســ�بــيــع  يف  ا�ستد 
ت�سيل�سي  عن  اليون�يتد  ويبتعد 

ــ�ك  ــن وه نـــقـــ�ط،  بـ3  ـــع  ـــراب ال
ــون وتــوتــنــهــ�م  ــت ــب ــ�م ــره ــف وول

."� و�سيفيلد ين�ف�سون اأي�سً
على  الــرتكــيــز  "علين�  ــع:  ــ�ب وت
ــلــة الــتــطــور  اأنــفــ�ــســنــ�، ومــوا�ــس
اأعرف  ولكني  النت�ئج،  وحتقيق 
مــتــقــ�ربــ�،  �ــســيــكــون  االأمــــر  اأن 
ــون يــتــحــدى،  ــت ــب ــ�م ــره ــف ــوول ف
ــرق  ــف ـــن ال ــري م ــث ــك ـــ�ك ال ـــن وه
ب�ملراكز  االإنــهــ�ء  يف  الــراغــبــة 
اأحــد  ونــحــن  االأوىل،  ــة  ــع االأرب
التع�مل  علين�  الـــفـــرق،  تــلــك 
جــيــدة،  بــ�ــســورة  ق�ئمتن�  ــع  م
ــورة كــ�فــيــة،  ــس ــ� والـــتـــدويـــر ب
مهمة  املقبلة  القليلة  ف�ملب�ري�ت 

للغ�ية".
"اإذا متكن�  وا�ستطرد �سول�سك�ير: 
من ح�سد 6 نق�ط اأم�م م�ن�س�سرت 
مــ�ر�ــس/  15( وتوتنه�م  �سيتي 
اأنف�سن�  ف�سنمنح  اجلــ�ري(،  اآذار 

فر�سة جيدة".
غ�سبه  اليون�يتد  مدرب  واأبدى 

من تزاحم املب�ري�ت، ق�ئال "هذه 
من  نتلق�ه�  التي  امل�س�عدة  هي 
�س�عة   24 االجنليزي.  ــ�د  االحت
مل�ذا  اأ�سدق  ال  ل�سيتي.  اإ�س�فية 
االأحد  يوم  قمة  مب�راة  نخو�س 
م�  اخلمي�س.  م�س�ء  نلعب  ونحن 
يعني  ال  هذا  ذلك؟  من  اجلدوى 

تك�فوؤا يف اأر�س امللعب".
م�جواير  هــ�ري  الق�ئد  وغــ�ب 

ب�سبب  ديربي  مب�راة  عن 
ــل  ــ�ح ــك ــ�ل ـــة ب ـــ�ب ـــس اإ�

االآن  الزمن  وي�س�بق 
�سيتي  بلق�ء  للح�ق 
حمورية  مب�راة  يف 
مــــ�ــــســــ�عــــي  يف 
للت�أهل  يون�يتد 

ـــ�ل  ـــط لـــــــدوري اأب
اأوروب�.

ق�ل  ال�سي�ق  هــذا  ويف 
ع�نى  "ه�ري  �سول�سك�ير 

اأن  واأمتنى  ب�لك�حل  التواء  من 
يتع�فى �سريع�".

اأونا�س اآدم  عن  معرفتها  عليك  اأ�ضياء   5

مدرب بر�ضلونة �ضيتني: 

مرفو�س" �ضارابيا  و�ضلوك  الكال�ضيكو..  بعد  النوم  اأ�ضتطع  "مل 

�ضول�ضكاير: "ل اأحتاج لدرا�ضة ال�ضيتي.. واأمتناها 
ديلور يتحدث عن اخل�ضر ويهاجم نيمار جُمددًامبــــــاراة كال�ضيكيـــة"

جنم  اإىل  دعــوة  بلم��سي  جم�ل  الفني  املدير  وجــه 
مع�سكر  قبل  ديــلــور،  اأنـــدي  ــري  ــزائ اجل مونبلييه، 
اأمم  بطولة  انطالق  من  قليلة  ــ�م  اأي قبل  الــدوحــة، 
يف  ال�سحراء"  "حم�ربو  لقبه�  ح�سد  التي  اأفريقي� 
الكتيبة  جنم  اإليه�  يتطرق  م�  دائمً�  ح�دثة  يف  م�سر، 

اخل�سراء خالل مق�بالته ال�سح�فية.
واأجرى ديلور مق�بلة مع قن�ة "اآر. اآم. �سي" الفرن�سية، 
حيث ع�د ليك�سف كوالي�س جديدة متعلقة بطريقة 
م�س�ركته  ثم  ال�سحراء"  "حم�ربي  ملنتخب  ان�سم�مه 

والفوز بلقب اأمم اأفريقي� 2019 مع زمالئه.
كور�سيك�  يف  ــ�زة  اإج يف  "كنت  املق�بلة:  خــالل  وقــ�ل 
املنطقة،  تلك  اخرتت  مل�ذا  اأعرف  ال  واأن�  زوجتي  مع 
اأمال ب�لذه�ب  اأ�سعر ب�سيء م�، وب�أن هن�ك  لكني كنت 

وامل�س�ركة يف اأمم اأفريقي�".
نذهب  بن�  هي�  اأ�سدق�ئي  يل  "ق�ل  ديــلــور:  وتــ�بــع 
ك�ن  ــه  الأن ذلــك  ورف�ست  فرن�س�،  ــ�رج  خ ـــ�زة  اإج يف 
االأيــ�م  اأحــد  يف  �سيحدث...  �سيئً�  بــ�أن  اإح�س��س  لدي 
اأيقظتني زوجتي يف منت�سف الليل وق�لت انظر م�ذا 

بي  ات�سل  الت�يل  اليوم  ويف  بلقبلة(،  )ق�سية  حدث 
بلم��سي وغ�درت على الفور لالن�سم�م اإىل املنتخب يف 
انتهت  اأنه�  وخ��سة  غريبة،  ق�سة  حقً�  اإنه�  الدوحة، 

ب�لفوز بلقب اأمم اأفريقي�... اإنه اأمر ال ي�سدق".
وع�د ديلور ليتحدث من جديد عن ق�سيته مع ثن�ئي 
االأمر  وهو  وب�ردي�س،  نيم�ر  جريم�ن،  �س�ن  ب�ري�س 
الفرن�سي،  االإعــالم  يف  احلرب  من  الكثري  اأ�س�ل  الذي 
�سد  لق�ئن�  "يف  اجلــزائــري:  الهداف  ذلــك  عن  وقــ�ل 
الكرات  بتب�دل  نيم�ر  قــ�م  جــريمــ�ن،  �س�ن  ب�ري�س 
ثم  غ�سبي،  ذلك  واأثــ�ر  م�ستفز،  ب�سكل  ب�ردي�س  مع 
دور  لعب  اأجل  من  ب�ريدي�س  واأتى  نيم�ر  مع  تال�سنت 
لكنه  �سحيح  العب  هو  لنيم�ر،  ال�سخ�سي  احل�ر�س 
له  قلت  معي  للتكلم  اأتى  وحينم�  نيم�ر،  بحجم  لي�س 

من اأنت؟".
اأن  بعد  نيم�ر  ت�سرف�ت  ب�سدة  انتقد  قد  ديلور  وك�ن 
ك�ن الثن�ئي قد دخال يف �سج�ر كالمي يف النفق املوؤدي 
حلجرة تغيري املالب�س، بعد نه�ية مواجهة جمعتهم� 

يف م�س�بقة الدوري الفرن�سي لكرة القدم.

ك�أ�س  نه�ئي  اإيتي�ن  �س�نت  فريق  لغ 
بفوزه  الــقــدم،  لــكــرة  فرن�س� 

يف   ،2-1 ريــن  �سيفه  على 
مــواجــهــة �ــســهــدت تــ�ألــق 

الـــنـــجـــم اجلــــزائــــري 
الذي  بودبوز،  ري��س 
هدف  لفريقه  �سجل 
يف  الق�تل  االنت�س�ر 
ال�س�ئع  بــدل  الــوقــت 

جرت  الــتــي  للمب�راة 
اخلمي�س.

ــــم مــنــتــخــب  ودخـــــــل جن
كبديل  ال�سحراء"،  "حم�ربي 

ك�نت  حيث  الـ83،  الدقيقة  يف 
افتتح  اأن  بعد  ملثله،  بهدف  التع�دل  اإىل  ت�سري  النتيجة 
وعــدل  جـــزاء،  ركلة  مــن  لــلــزوار  الت�سجيل  ني�نغ  مب�ي 

تيموثي كولودزيك�ك النتيجة للفريق املحلي.
قو�س  م�س�رف  على  من  قوية  ت�سديدة  بودبوز  واأر�ــســل 
فريقه  وقي�دة  ال�سب�ك  هز  يف  خالله�  من  جنح  ــزاء،  اجل
منذ  مرة  الأول  فرن�س�،  ك�أ�س  م�س�بقة  من  اخلت�مي  للم�سهد 

ع�مً�.  38
حم��س  الت�أهل  وفرحة  اجلــزائــري  النجم  هــدف  واألهب 
بعد  امللعب  اأر�سية  اقتحمت  التي  اإيتي�ن  �س�نت  جم�هري 
اإطالق حكم املواجهة �س�فرة نه�ية اللق�ء يف م�سهد مهيب، 
التي  االأخ�سر،  الفريق  اأن�س�ر  الحتف�الت  العن�ن  مطلقً� 
فيه�  �سرب  حيث  طويلة،  لفرتة  �ست�ستمر  يبدو  م�  على 
جريم�ن  �س�ن  ب�ري�س  الفرن�سية  الكرة  عمالق  مع  موعداً 
ب�لنه�ئي الذي �سيق�م يف الـ25 من اأبريل/ني�س�ن املقبل على 

ا�ست�د "دو فران�س".

حمــرز،  ريــ��ــس  اجلـــزائـــري،  النجم  ظهر 
فيه  حقق  الذي  اللق�ء  يف  مميز  مب�ستوى 
بهدٍف  ت�أهاًل  �سيتي،  م�ن�س�سرت  فريقه 
�سيفيلد  م�سيفه  اأر�ـــس  على  نظيف 
ونزداي، متج�وزاً بذلك الدور اخل�م�س 
يون�يتد  نيوك��سل  ملواجهة  والت�أهل 
ك�أ�س  م�س�بقة  من  النه�ئي،  ربع  دور  يف 

االحت�د االإنكليزي لكرة القدم.
يــ�ــســجــل  مل  اأنــــــه  ورغــــــم 
ــدف  ه يف  ــم  ــ�ه ــس ــ� ُي اأو 
�ــســريجــيــو اأغـــويـــرو 
اإال  ب�للق�ء،  الوحيد 
اختري  حمـــرز  اأن 
ــب يف  اأحــ�ــســن الع
املــــبــــ�راة، وهـــذا 
بــفــعــل مــ�ــســتــواه 
ب�ملق�بلة،  الكبري 
ــك  ــذل ـــد ب ـــوؤك ـــي ل
تواجده  "ال�س�حر" 

يف اأف�سل اأحواله.
ـــــــت ملــــحــــرز  وكـــــــ�ن
ن�دي  لقن�ة  ت�سريح�ت 
بعد  �ــســيــتــي  مــ�نــ�ــســ�ــســرت 
"هذا  وق�ل:  الت�أهل  هذا  حتقيق 
�سعور جيد، الأن هذه املرحلة التي منر 
نعلم  كّن�  وب�لت�أكيد  االنت�س�رات،  هذه  كّل  بتحقيق  �سهلة  لي�ست  به� 
اأن االأمر �سيكون �سعبً� الأنن� كن� نلعب خ�رج اأر�سن�، اأ�سف اإىل ذلك اأن 

اأر�سية امللعب مل تكن من��سبة".
اأنهم  نعلم  "ُكّن�  ت�سريح�ته:  �سيتي  لي�سرت  لن�دي  ال�س�بق  الالعب  وت�بع 
�سيقومون ب�لبق�ء يف اخللف ويركزون على الهجم�ت املع�ك�سة، يف االأخري 
فزن� ونحن �سعداء. طبعً� لعبن� العديد من املب�ري�ت الكبرية موؤخراً وهدفن� 

هو الفوز بجميعه�، وهذا م� نفعله االآن".
"لقد دخلن� املب�راة برتكيز مثلم� فعلن� يف لق�ء ري�ل مدريد  ووا�سل حمرز: 
ب�س�نتي�غو برين�بيو، الأن هذه امل�س�بقة ذات اأهمية كذلك ب�لن�سبة لن� ونحن 

نتطلع لالحتف�ظ بهذه الك�أ�س مثلم� فزن� به� الع�م امل��سي".
"ديربي"  لعب  مع  موعد  على  غــوارديــوال  بيب  الفني  املدير  رجــ�ل  و�سيكون 
وهي  املمت�ز،  االإنكليزي  الــدوري  فع�لي�ت  بر�سم  املقبل  االأحــد  يوم  م�ن�س�سرت 
ونحن  يون�يتد،  م�ن�س�سرت  لق�ء  االآن  "ينتظرن�  حمرز:  عنه�  يقول  التي  املق�بلة 
ولكن  للغ�ية،  مميز  وهو  ديربي  يبقى  ولكنه  �سعبً�  االأمر  �سيكون  اإليه،  نتطلع 

هدفن� هو اللعب ب�سكل جيد والفوز".
ق�ل:  حيث  ال�سخ�سي،  م�ستواه  عن  ب�حلديث  ت�سريح�ته  حمرز  ري��س  وختم 
"على ال�سعيد ال�سخ�سي، اأ�سعر ب�أنني بح�لة جيدة خ��سة مع زمالئي، هن�ك جو 

رائع من اال�ستقرار وال�سع�دة".

�ضبب "اإن�ضاين" وراء 
اعتزال كارل جماين دوليًا

ك�رل  اجلزائري،  النجم  قرر 
كرة  لعب  اعتزال  جم�ين، 
امل�ستوى  عــلــى  ــدم  ــق ال
والتوجه  االحـــرتايف 
الهواة  دوري  يف  للعب 
�سي،  �س�ال  فريق  مع 
ــــق مــن  ــــري ــــــو ف وه
يقطن  التي  املدينة 
حيث  بفرن�س�،  فيه� 
ذلــك  �سبب  اأن  ك�سف 
يعود اإىل رغبته يف البق�ء 
ُتع�ين  التي  والدته  ج�نب  اإىل 

من م�س�كل �سحية.
ملوقع  ت�سريح�ته  يف  ــ�ين  جم كـــ�رل  ويــقــول 
اأكون  "لكي  اجلزائري:  دوفينك"  "الغ�زيت� 
خي�ري،  يكن  مل  القدم  كرة  اعتزال  �سريحً�، 
م�س�كل  من  ُتع�ين  والدتي  كــون  ذلــك  و�سبب 
�سحية ك�ن علّي اتخ�ذ هذا القرار من اأجل اأن 
منزله�،  من  قريب  اأن�  االآن  ج�نبه�،  اإىل  اأكون 
بــ�آالف  بعيداً  ال�س�بق  يف  كــ�ن  مثلم�  ولي�س 

الكيلومرتات".
مون�كو  ــ�دي  ــن ل الــ�ــســ�بــق  ــب  ــالع ال واأ�ـــســـ�ف 
تركي�  ــن  م ــس  ــرو� ع ـــدّي  ل "ك�ن  الفرن�سي: 
اإ�س�فة  ال�سبب،  لذات  رف�ست  لكني  واخلليج 
اإىل اأنني اأردت اأن اأرد جميل هذه املدينة التي 
اإي�ه�  منحتني  التي  واالأ�سي�ء  فيه�،  ترعرعت 

عندم� كنت طفاًل".
املنتخب  عــن  للحديث  ــ�ين  جم كــ�رل  وعـــّرج 
قد  ك�نوا  ــالوؤه  وزم اأنــه  اأكــد  حيث  اجلزائري، 
قدموا طلبً� لرئي�س االحت�د اجلزائري ال�س�بق، 
جم�ل  مع  التع�قد  ــل  اأج من  روراوة،  حممد 
لقي�دة  االأن�سب  يرونه  ك�نوا  حيث  بلم��سي، 

دفة "حم�ربي ال�سحراء".
"منذ  ال�س�أن:  بهذا  املــحــوري  املــدافــع  ويقول 
ــون نــطــ�لــب بــقــدوم  ــب ــالع �ــســنــوات ونــحــن ال
ال�س�بق  الرئي�س  عهد  يف  ك�ن  وهذا  بلم��سي، 
برفقة  اإلــيــه  حتدثت  حيُث  روراوة،  حممد 
الأنــنــ�  ــه  ــ�ع ــن اإق اأجـــل  ــن  م الــالعــبــني  بع�س 
لتدريب  املن��سب  الرجل  ونراه  جيداً،  نعرفه 

املنتخب".
وك�ن جم�ين قد قرر االعتزال دوليً� يف فرتة 
الفني  املدير  عهد  يف  يعود  اأن  قبل  �س�بقة، 
يقول:  ذلــك  �سّر  وعــن  م�جر،  ــح  راب ال�س�بق 
"كنت قد اعتزلت دوليً�، لكن م�جر ات�سل بي 
من اأجل العودة، ب�سراحة مل اأفكر كثرياً الأنه 
مل يكن ب�إمك�ين رف�س نداء اجلزائر، هو عمل 
لالأ�سف  لكن  املنتخب،  مع  بعيداً  الذه�ب  على 

االأمور مل ت�سر مثلم� اأراد".

رئي�س الإنرت: نحن حمظوظون 
بامتالك كونتي

والد "الظاهرة" هالند يفتح 
الباب اأمام عمالقة اإ�ضبانيا

اأكد �ستيفن ت�س�جن، رئي�س ن�دي اإنرت ميالن، اأن ن�ديه حمظوظ 
بوجود مدرب ا�ستثن�ئي به مثل اأنطونيو كونتي، املدير الفني 

احل�يل للنرياتزوري.
وق�ل ت�س�جن يف ت�سريح�ت ل�سحيفة "الج�زيت� ديللو �سبورت": 
كونتي". مثل  ا�ستثن�ئي  مدرب  بوجود  حًق�  حمظوظون  "نحن 

املقبل،  االأحــد  يوم  واإنــرت،  يوفنتو�س  مب�راة  تق�م  اأن  وتقرر 
م�ر�س/اآذار   1 يوم  من  ت�أجلت  والتي  �ست�ديوم،  األي�نز  مبلعب 

احل�يل.
"�سنلعب ومن ال�سروري اأن تق�م  ويف هذا ال�سدد، علق ت�س�جن: 
املب�راة يف ظروف خطة ال�سالمة الع�مة، ال�سحة هي االأولوية 

االأوىل لدين�".
اأجل الفوز بهذا التحدي  اإىل تورينو من  "نحن ن�س�فر  واأ�س�ف 
الرائع، لقد مر الن�دي بتحول داخل اأر�س امللعب. وفيم� يتعلق 
مرات   3 تت�س�عف  االأرق�م  ف�إن  والت�سويق،  التج�رية  ب�لقيمة 

مق�رنة ب�لع�مني ال�س�بقني".
وو�سفه  االإيط�يل  الدوري  رابطة  رئي�س  �سد  كلم�ته  وحول 
كلم�تي  اأن  الكثريون  "اأعتقد  ت�س�جن:  ق�ل  الكبري،  ب�ملهرج 
اأنه� ك�نت خفيفة ولي�ست قوية مب�  مب�لغ فيه�، لكنني اأعتقد 

يكفي للتع�مل مع مو�سوع ال�سحة الع�مة".
واحد  ليوم  املب�راة  ت�أجيل  ال�سخ�س  هذا  اقرتح  "عندم�  واأمت 
من اأجل جعل اجلمهور يتواجد يف امللعب، �سعرت اأن هذا خط�أ 

من الن�حية االأخالقية".

دورمتوند،  بورو�سي�  ن�دي  ينتظر  �س�خنً�  �سيفً�  اأن  يبدو 
ب�سبب الطلب الكبري على �سم جنمه ال�س�عد اإيرلينغ 
ان�سم�مه  منذ  الكبرية  موهبته  اأكد  الذي  ه�الند، 
�س�لزبورغ  بول  ريد  من  ق�دمً�  االأملــ�ين،  الفريق  اإىل 

النم�س�وي خالل فرتة االنتق�الت ال�ستوية امل��سية.
الوجهة  االإ�سب�ين  الـــدوري  يكون  اأن  امل�ستبعد  غري  ومــن 

االأقرب للمه�جم الرنويجي ال�س�ب، وهو م� اأملح اإليه األف اإجني 
اأن  اإىل  اأ�س�ر  اإذ  اإعالمية،  ت�سريح�ت  يف  الالعب،  والد  ه�الند، 

م�ستقباًل. لنجله  من��سبة  وجهة  "الليغ�" �ستكون 
وق�ل والد ه�الند يف ت�سريح�ت نقله� موقع "فوت 

مريك�تو" الفرن�سي: "اإيرلينغ �سعيد للغ�ية يف 
له  من��سبة  بيئة  وهي  دورمتوند،  بورو�سي� 
اأن�  والنمو،  التطور  يف  اال�ستمرار  اأجــل  من 

فخور جداً به".
 100 مــن  بــ�أكــرث  ابني  ارتــبــط  "لقد  وتــ�بــع: 

االإ�سب�ين  الــدوري  اأن  اأعــرتف  اأين  اإال  نــ�ٍد، 
كبرية  فرق  هن�ك  له،  جيداً  �سيكون 

يف الليغ�. ال اأعرف اإن ك�ن اإيرلينغ 
�سيلعب هن�ك م�ستقباًل، �سرنى".
ع�مً�(   19( ه�الند  ا�سم  وارتبط 

ري�ل  اإىل  ب�نتق�له  بتوقع�ت 
مدريد بعد مو�سم ون�سف، 

يحتوي  عقده  الأن  وهــذا 
ــد يــ�ــســمــح له  ــن ــى ب ــل ع
بورو�سي�  من  ب�النتق�ل 

بـ75  ُيقدر  دورمتوند، 
فرتة  يف  يـــورو  مليون 

لع�م  ال�ستوية  2، االنتق�الت  0 2 1
وهي قيمة تبقى يف متن�ول االأندية الكبرية.

منذ  هــدفــً�   12 ت�سجيل  مــن  هــ�النــد  ومتــكــن 
الث�ين  ين�ير/ك�نون  يف  دورمتوند  اإىل  انتق�له 

التهديفي  ح�سه  اإظه�ر  بذلك  ليوا�سل  امل��سي، 
الكبري الذي ك�ن قد قدمه مع ن�ديه ال�س�بق ريد 

�س�لزبورغ النم�س�وي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية غرداية
دائرة القرارة
بلدية القرارة

رقم: 006/م.�س.اإ/2020
و�ضل اإ�ضهار خا�س بتاأ�ضي�س جمعية حملية

امل�ضماة: جمعية الإخاء حلي ال�ضمار.
بلدية: القرارة/ املودعة بتاريخ: 2019/02/04.

بتاريخ:  املولود  حممد/  داود  فقيه  اجلمعية:  رئي�س 
غرداية. القرارة/   :  1969/12/26

الكائن مقرها: حي ال�ضمار/ بلدية: القرارة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
            وزارة السكن والعمران والمدينة

مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لوالية الوادي
الرقم الجبائى: 09983019000716  الرقم اإلحصائي: 0002.3901.60095.44

إعالن عن المنح المؤقت للصفقة
        

المؤرخ في   247-15 الرئاسي رقم  المرسوم  82 من  65 و  المواد              تطبيقا ألحكام 
مديرية  تعلم   ، العام  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  والمتضمن   2015/09/16
التعمير و الهندسة المعمارية والبناء لوالية الوادي كافة المتعهدين المشاركين في طلب العروض 
المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا بجريدتكم اإلعالن رقم: 2020/05 والمتعلقة بانجاز المشروع 

المذكور في الجدول ادناه بأن نتائج المنح المؤقت بعد التقييم  هي كما يلي:

النقطة اآلجالالمقاولةالمشروع
المحصلة

المبلغ بكل الرسوم 
دج

رقم التعريف الجبائي
للمتعامل

عوامل 
االختيار

* الحصة 04 : 
إنجاز تهيئة حضرية 

بحي أول نوفمبر 
من الطريق الوطني 
رقم 16 إلى غاية 
متوسطة الهمائسة 

ببلدية 
حاسي خليفة

بالعيد 
لزهاري

90
5410.696.388.00يوم

دج
163390100676171

أحسن 
عرض 
وفقا 
لدفتر 
الشروط

           وطبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم المذكور أعاله كل متعهد محتج على اإلختيار الذي 
قامت به المصالح المتعاقد يمكنه أن يرفع طعنا أمام اللجنة الوالئية للصفقات العمومية لوالية 
الوادي ، و ذلك في أجل )10 أيام( إبتداءا من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية 
أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، يمكن كذلك لكل متعهد شارك في طلب العروض 
المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وراغب في اإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم عرضه التقني 
و المالي أن يتصل بمصالح مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء في أجل أقصاه ثالثة 

)3( أيام إبتداءا من اليوم  األول من نشر إعالن المنح  المؤقت للصفقة.

  ANEP Nْ 2030000372      التحرير 2020/03/07 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية الوادي
دائرة الدبيلة
بلدية الدبيلة

مكتب اجلمعيات
رقم: 03/ 2020

اإ�ضهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �ضبغة حملية تخ�ضع للقانون 
قم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

املتعلق   12/01/2012 يف  املوؤرخ   12/06 القانون  لأحكام  طبقا   
باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي، ل �ضيما املواد )18و19( منه، لقد 
مت عقد جمعية عامة عادية واأودع الت�ضريح لدى بلدية الدبيلة لتجديد 
الهيئة القيادية للجمعية ذات ال�ضبغة املحلية. امل�ضماة: اجلمعية الدينية 
امل�ضجد نف�ضه  بـ:  املقيمة   107 املعتمدة حتت رقم:  مل�ضجد بالل بن رباح 
بالدرمييني رئي�س اجلمعية: حدود الأزهر تاريخ ومكان الزدياد: خالل 

الدرمييني. الرمال-  حي  الرئي�س:  عنوان  بالدرمييني    1980
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اليوم  ع�سية  ال�سحراء  غــزالن  يلعب 
مــبــ�راة  الث�لثة  ال�س�عة  مــن  بــدايــة 
بطولة  من  والع�سرين  الث�لثة  اجلولة 
 ، الو�سط  جمموعة  هواة  الث�ين  الق�سم 
الذي  املن�ف�س   ، االأخ�سرية  اإحت�د  اأم�م 
ال زال ي�أمل يف ال�سعود للق�سم الوطني 
الث�ين ، �سيم� املرتبة التي يحتله� االآن 
عن��سر  �س�أن  من  يقلل  لن  هذا  لكن   ،
على  الع�زمون  الكبري  اجلنوب  ممثل 
البطولة  يف  الب�هرة  نت�ئجهم  موا�سلة 
التي  االأوىل  املرتبة  يف  ال�سعود  حتى 
اأ�سبحت االآن الهدف الرئي�سي لكل من 

عن  �سيغيب  كم�   ، بــ�الألــوان  �سيلة  له 
املدافع  هم�  ه�مني  عن�سرين  املب�راة 
التح�قه  بعد  واملت�ألق  اهلل   بوعالم 
ال�ستوية  التحويالت  خالل  ب�لتعداد 
ب�سبب  اأمــني  حممد  ط��سور  الــالعــب 
العن��سر  بقية  حــني  يف   ، العقوبة 
ــدان  ــي ـــــرى جـــ�هـــزة ملــعــركــة امل االأخ
والعودة ب�لزاد ك�مال على غرار م� ك�ن 
عليه يف املب�ري�ت ال�س�بقة من البطولة 
�سهد  الذي  بومردا�س  لق�ء  �سورة  يف   ،
على  ن�هيك   ، بثالثية  الفريق  فــوز 
�سورة  يف  االأخـــرى  املحفزة  العوامل 

الالعبون  بــه  ح�سي  ــذي  ال التكرمي 
مبلغ  �سخ  الذي  الوالية  وايل  قبل  من 
ن�سف ملي�ر يف خزينة الن�دي يف حني 
البلدية  قبل  من  م�س�عف  املبلغ  ك�ن 
 ، �سنتيم  ون�سف  ملي�ر  و�سل  حيث 
اجل�نب الذي اأ�سعد االإدارة الع�زمة كل 
العزم على ت�سوية امل�ستحق�ت وديونه� 
مب��سرة بعد بلوغ هذه االأموال خزينة 
حجم  ــ�دة  زي يف  ت�س�هم  حتى  الن�دي 
تركيز الالعبني يف امليدان حتى الفوز 

ب�لبطولة .
اأحمد اأمني 

بطولة  من  والع�سرين  الث�لثة  اجلولة  لق�ء  �سوف  ت�س�من  يجري 
الق�سم الث�ين هواة جمموعة ال�سرق مبيدانه ، وهي املب�راة التي 
مولودية  اأم�م  االأوىل  بعد   ، التوايل  عن  الث�نية  الفريق  يجريه� 
فوق  عبيد  فتحي  ــدرب  امل اأ�سب�ل  �سلب�  تع�دل  وعرفت  ب�تنة 
الفريقني  عن��سر  بني  جّدا  قوية  ك�نت  مب�راة  بعد   ، ميدانهم 
الأجل ك�سب النق�ط الثالث والتي مل تتحقق من الطرفني ب�سبب 
غي�ب الرتكيز اأم�م املرمى ، مم� يجرب الن�دي يف هذه املحطة على 
ك�سب النق�ط ك�ملة دون نق�س�ن حتى ال يبتعد الفريق من �سب�ق 
وبن  مطلق  الثن�ئي  و�سيغيب  هذا   ، هواة  الث�ين  للق�سم  ال�سعود 
اإ�س�بة فيم� �سيغيب الث�ين ب�سبب  ج�رة ، حيث يع�ين االأول من 
بقية  اأم�   ، االأخري  ب�تنة  لق�ء  يف  تلق�ه�  التي  احلمراء  البط�قة 
الثالث  النق�ط  وك�سب  املن�ف�س  �سب�ك  لبلوغ  فج�هزة  العن��سر 
ب�سبب  غفري  جمهور  يح�سره�  اأن  املنتظر  اجلولة  هذه  خالل 
الن�دي يف هذه املهمة اجلديدة ،  اأجل م�س�عدة  طلب االإدارة من 
الوالية  يف  االأوىل  ال�سلط�ت  دعم  تنتظر  االإدارة  تبقى  ب�ملق�بل 
ن�سبة  من  ويرفع  منه�  يع�ين  التي  حمنته  الفريق  يتج�وز  حتى 
الق�دمة  املب�ري�ت  اأطوار  خو�س  قبل  امليدان  يف  الالعبني  تركيز 
بزاز  املت�ألق  لرفق�ء  االأخرى  هي  ح��سمة  تعد  التي  البطولة  من 
الفوز  يف  وي�س�هم  املن�ف�س  �سب�ك  �سيهز  اأنه  االأن�س�ر  طم�أن  الذي 

ب�لنق�ط الثالث ، بعدم� فعله� يف من��سب�ت �س�بقة من البطولة .
اأحمد اأمني

رئي�س  زرواطـــي  حممد  عقد 
ال�س�ورة،  �سبيبة  اإدارة  جمل�س 
واجله�ز  الالعبني  مع  اجتم�ًع� 
الفني، يوم اخلمي�س، من اأجل 
نتيجة  حتقيق  على  حتفيزهم 
اإيج�بية اأم�م مولودية وهران، 
ـــ�ر الــــدوري اجلــزائــري  يف اإط

للمحرتفني.
العبيه  زرواطــــــي،  وطــ�لــب 
على  بنقطة  العودة  ب�سرورة 
ل�سم�ن  ــــران،  وه ــن  م االأقــــل 

البق�ء مبكرا �سمن الكب�ر وموا�سلة ال�سغط على اأ�سح�ب املقدمة.
الفني  اجله�ز  بتعليم�ت  التقيد  اإىل  الالعبني  ــي،  زرواط ودعــ� 
ال�سبيبة،  م�سلحة  يف  والتفكري  اإيغيل،  مزي�ن  املخ�سرم  بقي�دة 

وتقدمي املزيد من الت�سحي�ت لتحقيق اإجن�ز هذا املو�سم.
ويحتل �سبيبة ال�س�ورة، املركز ال�س�بع يف جدول ترتيب الدوري 

اجلزائري بر�سيد 29 نقطة.

ــ�دي  ن ت�سكيلة  عن��سر  يــعــود 
ــ�ري مبــيــدانــهــم  ــب ــت ــل تـــقـــرت ل
الغفري  جمهورهم  اأنظ�ر  واأمــ�م 
ــ�ت اجلــولــة  ــ�ري ــب ـــالل م مـــن خ
�ست�سهد  التي  والع�سرين  الث�لثة 
خمي�س  اإحت�د  لن�دي  ا�ستقب�لهم 
مبركب  الع��سمة   من  اخل�سنة 
ال�س�عة  مــن  بــدايــة  امل�ستقبل 
فر�سة  ــي  وه  ، م�س�ءا  الث�لثة 
ا�ستغالله�  اجلميع  على  يجب 
الفريق  يتمكن  حــتــى  ــدا  ــي ج
االنت�س�رات  نغمة  ا�ستع�دة  من 
اخلــ�ــســ�رة  بــعــد   ، الــبــطــولــة  يف 
تنقله  من  الفريق  به�  ع�د  التي 
ومواجهة  امل�سيلة  اإىل  الطويل 
املدرب  ويعّول   ، املحلي  الوف�ق 
بوقره على اأ�سب�له كثريا لك�سب 
الوحيد  احلل  تعد  التي  النق�ط 
ــة  ملــوا�ــســلــة الـــّدفـــ�ع عــلــى ورق

ال�سعود للق�سم الث�ين هذا املو�سم 
ق�ئمة  احلــظــوظ  واأن  �سيم�   ،
ــروح  ب الــتــحــلــي  فــقــط  تتطلب 
والرتكيز  وال�سرب  امل�سوؤولية 
ي�سل  اأن  املنتظر  اللق�ء  اأثــنــ�ء 
ب�سبب  ـــه  ذروت التن�ف�س  فيه 
رغبة الطرفني يف الفوز بنق�ط 
اأن  املنتظر  ــن  وم ــذا  ه  ، اللق�ء 
عملية  من  الع�ئد  الالعب  ينزل 
جراحية دردوري ل�سعد ، بعدم� 
 ، طويلة  لفرتة  للراحة  ــن  رك
ن�دي  لفريقه  هداف�  ك�ن  بعدم� 
قبل   ، ككل  والبطولة  تــقــرت 
والتفرغ  الن�س�ط  عن  التوقف 
للتخل�س من املكروه الذي اأ�س�به 
للجمهور  موجهة  والــدعــوة   ،
للح�سور بقّوة وم�س�عدة فريقه 

يف هذه املحطة اجلديدة .
اأحمد اأمني 

كرة  ن�دي  امل��سي  اخلمي�س  غرد 
بعدم�   ، ع�لي�  ب�لبي��سة  القدم 
للق�سم  ال�سعود  ت�أ�سرية  ك�سب 
الوالئية  الرابطة  عن  ال�سريف 
عن  القدم  لكرة  الــوادي  لوالية 
فوزه  دليل   ، وا�ستحق�ق  جدارة 
بكل املب�ري�ت التي لعبه� مبيدانه 
فيم�   ، البطولة  خالل  وخ�رجه 
املن�ف�سة  من  االأخــري  فــوزه  ك�ن 
ب�سبب  الــزوالــيــة  ــ�ل  ــط اأب على 
املن�ف�س  الفريق  عن��سر  و�سول 
مـــتـــ�أخـــرة عـــن مــوعــد الــلــقــ�ء 
واملحدد  ب�لرب�ح  البلدي  للملعب 
 ، م�س�ء  الث�لثة  ال�س�عة  على 
الإدارة  املعني  احلكم   جعل  مم� 
يطبق  الفريقني  بني  املواجهة 
الالزمة  االإداريــــة  االإجــــراءات 
به�  املعمول  والقوانني  امليدان  يف 
رئي�س  بح�سور   ، ال�س�أن  هذا  يف 

الذي  �سعد  ديــده  ال�س�ب  الن�دي 
ذهب  مــن  بــ�أحــرف  ا�سمه  �سجل 
يف  �س�هم  بعدم�  الن�دي  �سجل  يف 
ومينح  ال�سريف  للق�سم  �سعوده 
االأر�س  الأ�سح�ب  النق�ط  احلكم 
الالعبون  اأحــتــفــل  ــد  وق ــذا  ه  ،
خري  ــده  دي  " الكبنت   " بقي�دة  

ــ�ت  ــرح الــــديــــن  ومـــدربـــهـــم ف
حمده  بــن  وم�س�عده  بلق��سم 
داخل  واالأن�س�ر  ال�س�لح  حممد 
امللعب رفقة بع�س العن��سر التي 
حملت األوان الن�دي يف ال�س�بق يف 
 " ال�س�وي   " غربي  يو�سف  �سورة 
الع�يب  وقي�س  بو�سبيع  وعمر 

" كم�  " ال�سنفرى  و�س�لح �سوالح 
للن�دي  يلعب  ك�ن  عندم�  يلقب 
ال�س�بق  واملـــدرب   ، ال�س�بق  يف 
الن��سر  عــبــد  حمينت  لــلــنــ�دي 
للم�س�همة  ــــ�ءوا  ج ـــــرون  واآخ
وي�ستحقون  الــنــ�دي  فرحة  يف 
والــعــرفــ�ن  والــتــقــديــر  ال�سكر 
حتى  لالألوان  م�س�عدتهم  على 
الــذي  ال�سريف  للق�سم  ال�سعود 
اأحمد  ال�سيد/  اأي�س�  فيه  �س�هم 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  زك�يرة 
البلدي  بوا�سطة م�س�عداته التي 
 ، املو�سم  اآخــر  حتى  تتوقف  مل 
اإعــ�دة  يف  الف�سل  له  ك�ن  بعدم� 
بعد  الكروية  لل�س�حة  الفريق 
توقف طويل ، ويبقى احللم هو 
بلوغ  غ�ية  اإىل  الت�ألق  موا�سلة 
ق�سم متقدم يف املوا�سم الق�دمة .

اأحمد اأمني 

العب  لن�  اأّكـــد  �سّيقة  درد�ــســة  يف 
مدر�سة  ــن  اب م�سعد  اأهــلــي  فــريــق 
ه�س�م   " واالأنيق  اخللوق  الــنــواورة 
بتجربته  �سعيد  ــه  اأن بلخري"  بــن 
االأزرق  الزي  اأ�سح�ب  مع  اجلديدة 
على  الـــــدوام  عــلــى  يــعــمــل  وهـــو   ،
الأن  والتقني  البدين  م�ستواه  رفع 
الفني  عــطــ�وؤه  كــ�ن  مهم�  الــالعــب 
اأن يطّور بقية اجلوانب  لزام� عليه 
مع  الت�أقلم  لي�ستطيع   ، االأخـــرى 

اأر�سية  على  التحدي�ت  خمتلف 
نت�ئجه�  معظم  يف  وينت�سر  امليدان 
، وب�لت�يل يتمكن من اإثب�ت وجوده 
بخ�سو�س  ــ�  اأم  ، الت�سكيلة  ــل  داخ
حققه�  ــي  ــت ال ــرة  ــ�ه ــب ال الــنــتــ�ئــج 
لبطولة  ـــ�يل  احل ــد  ــرائ ال ــي  ــل االأه
ه�س�م  نفى  فقد   ، ال�سرفية  اجللفة 
وجود ع�مل احلظ يف ت�سجيل هذه 
االأوىل  املرتبة  واحتالل  النت�ئج 
احلظ  يكون  اأن  ميكن  ح�سبه  اإذ   ،

 14 يف  لكن   ، مب�رتني  اأو  مب�راة  يف 
لذا   ، م�ستحيل  اأمــر  فهذا  مــبــ�راة 
يعترب مدافع الزرقة تواجدهم يف 
 ، اجلميع  ب�سه�دة  م�ستحق�  املقدمة 
نظرا لتع�ون وان�سج�م وت�سحية كل 
الفني  الط�قم  خ��سة  الن�دي  اأبن�ء 
ب�جلدية  حتــّلــى  الـــذي  واالإداري 
وحـــول   ، ــرب  ــس ــ� وال ــة  ــ�ع ــج ــس ــ� وال
ال�سغط الذي اأ�سبحوا يتعّر�سون له 
ق�ل حمدثن� اأن مب��سرتهم املن�ف�سة 

جولة  غ�ية  اإىل  االأوىل  ب�ملرتبة 
االأ�سبوع امل��سي  ، لذا ف�ل�سغط يعد 
الفرق   بع�س  عك�س  طبيعي�  ــرا  اأم
بــ�أن  جــ�زمــ�   ، بــراحــة  تلعب  الــتــي 
يتوفر  والكرم  العلم  مدينة  ممثل 
 ، هجوم  واأح�سن  دف�ع  اأح�سن  على 
ب�لق�سم  االلتح�ق  اإىل  ي�سعى  وهو 
اأو  ــ�راة  ــب م ك�سب  ولي�س  اجلــهــوي 

اثنتني ثم يتوقف.
عمر ذيب

�ضباب بني ثور 

الغزلن مبعنويات مرتفعة يف الأخ�ضرية والفوز �ضعار اجلميع 

ت�ضامن �ضوف 

الت�ضامن مطالب بك�ضب النقاط 
الثالث واإ�ضعاد اأن�ضاره اأمام حي 

مو�ضى 

زرواطي يحفز لعبي �ضبيبة 
ال�ضاورة

 نادي تقرت 

تقرت ل تفكر �ضوى يف الفوز على خمي�س اخل�ضنة ورفع احلظوظ يف لعب ال�ضعود 

نادي كرة القدم البيا�ضة 

نادي الـــ FCB يغرد عاليا بعد مو�ضم مميز ودون خ�ضارة لقاء 

ه�ضام بن بلخري" اأهلي م�ضعد " :

غايتنا" وال�ضعود   .. بالإ�ضهاري  ل  امليداين  بالعمل  نوؤمن  "نحن 
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

القططي وليد  د.  بقلم 
--------------------------

اخليبة يف اللغة العربية هي اخُل�رصان، والإخفاق، وعدم 
حتقق الأمل والرجاء. ومن مرادفاتها: الف�صل، والهزمية، 
وال�صت�صالم، والعجز، والنك�صار، والإحباط، والياأ�ش. 
وقد وردت يف القراآن الكرمي مبعنى خ�رص وهلك بقوله 
ويف   ، َعِنيٍد"  اٍر  َجَبّ ُكُلّ  َوَخــاَب  "َوا�ْصَتْفَتُحوا  تعاىل: 
عليه  بقوله  املعنى  بنف�ش  جــاءت  ال�رصيف  احلديث 
ال�صالة وال�صالم: " خاب وخ�رص من اأدرك رم�صان ومل 
" والأمُر  املتبني بقوله:  ال�صاعر  ُيغفر له". وا�صتخدمها 
علم  ويف  جاهد".  لأَنُه  اإّل  خاَب  ما  جمتهد...  ُربَّ  للِه 
النف�ش ُتعرّب عن حالة عاطفية �صلبية  ناجتة عن انهيار 
حتققها،  وعدم  والأهداف  والتوقعات  والأحالم  الآمال 
والأمل  احلــزن  عواطف  من  مبزيج  قا�صية  جتربة  وهي 
الأمل  خيبة  اإىل  توؤدي  والياأ�ش،  وال�صتياء  والغ�صب 
القومي  امل�صتوى  على  اأما  ال�صخ�صي،  امل�صتوى  على 
فت�صيُب الأمم وال�صعوب التي فقدْت ُحُلمها، و�صاعْت 
وانحرفْت  طريقها،  و�صلت  ر�صالتها،  وخ�رصْت  اآماُلها، 
العرب  على  تنطبق  ال�صابقة  املعاين  وكل  بو�صلُتها. 
الذين اأ�صابتهم اخليبة الُكربى عندما ف�صلوا يف حتقيق 
موا�صلة  يف  وجنحوا  وتقدمهم،  ونه�صتهم  وحدتهم 
كما  والتخلف.  والتبعية  والف�صاد  ال�صتبداد  طريق 
تنطبق خيبة الأمل علينا – نحن الفل�صطينيني – عندما 
وجنحنا  والنق�صام،  اأو�صلو  حمطتي  مغادرة  يف  ف�صلنا 
يف موا�صلة طريق التيه وال�رصاخ والعويل واملناكفات 
املُعرّبة  احلقيقة- عربيًا وفل�صطينيًا-  واملناطحات. وهذه 
من  للخروج  اأ�صبابها  عن  للبحث  مدعاة  خيبتنا  عن 
�صاحلًا،  نقيًا  هــواًء  لنتنف�ش  الفا�صد؛  العفن  هوائها 
ولن�صتن�صق  والكرامة،  العزِة  برائحة  عبرياً  ولنتن�ّصم 
الفنان  ذلــك  كل  ناق�ش  ولقد  والظفر.  الن�رص  �صذا 
)خيبتنا(.خيبتنا،  م�رصحية  يف  �صبحي  حممد  امل�رصي 
م�رصحية كوميدية للفنان الأديب حممد �صبحي، موؤلف 
وخُمرج وُمنتج وبطل امل�رصحية، ُيقدم من خاللها ر�صالة 
ثقافية، وفكرة فل�صفية، وُمتعة فنية، تدور اأحداثها حول 
عامِل ا�صمه الدكتور )يائ�ش(، تتعّر�ش م�رصحية )خيبتنا( 
لتجربة الهند�صة الوراثية، ب�صعي الدول املتقدمة علميًا 
جينات  اإىل  بالو�صول  ال�صعوب،  باقي  على  لل�صيطرة 
كيميائية  مواد  اإطالق  ويتم  تفكريها،  طريقة  يف  توؤثر 
فيتحّول  اأمريكا،   يف  العرب  جينات  حتمل  باخلطاأ 
العربية، ويتم ذلك يف  الطريقة  قادة على  اإىل  حكامها 
املعتمدة  �صبحي  حممد  ملدر�صة  يتبع  كوميدي  قالب 
البتذال وال�صفاف.  البعيدة عن  املوقف  على كوميديا 
وقد حتدث حممد �صبحي عن جوهر ر�صالة امل�رصحية، 
واحدة، وهي  الواقع  اأو  اخليال  الكوميديا يف  "اإن  فقال: 
وترى  املــراآة  اإىل  تنظر  عندما  هل  مهم،  �صوؤال  تطرح 
نف�صك م�صّوهًا، هل ترى العيب يف املراآه فتك�رصها؟، اأم 
نف�صك؟". وامل�رصحية  باإ�صالح  ُتبادر  اأن  الأ�صوب  ترى 
ولكنها  الأمة  على  اخلارجية  املوؤامرة  نظرية  ُتنكر  ل 

ُتظهر حقيقة امل�صكلة النابعة من داخلنا واأنف�صنا، وهذه 
ونتاج  اأيدينا،  �صنع  من  فخيبتنا  الكربى،  اخليبة  هي 
واخليبة  قلوبنا،  واأمرا�ش  عقولنا،  واأخطاء  اأفكارنا، 
الكربى اأننا حطمنا اأوطاننا باأيدينا وقدمنا لعدونا اأكرث 
باأنف�صنا،  فعلناه  ما  اإىل  اإ�صارة  يف  ل�صحقنا  يتمناه  مما 
ال�صيا�صي  وال�صتبداد  الفكري  اجلمود  اإىل  اإ�صارة  ويف 
اأ�صباب خيبة العرب يقول يف امل�صهد الأخري من  كاأهم 
�صاخت وبهتت  ملّا عقولها  �صقطت  الأمة  "اإنَّ  امل�رصحية 
امل�صكلة  ُت�صّخ�ش  ل  وامل�رصحية  �صعوبها".  قهرت  وملّا 
اخليبة  واقع  من  فاخلروج  لها،  احللول  ت�صع  بل  فقط؛ 
والعجز والهزمية اإىل واقع الفالح وال�صتطاعة والن�رص، 
من  والبدء  نفو�صنا،  يف  اخللل  اإىل  العودة  اإىل  يحتاج 
وتراثنا  وتاريخنا  باأنف�صنا  ثقتنا  وا�صتعادة  ــذات،  ال
التخّلي  دون  الآخرين  جتارب  من  وال�صتفادة  وقيمنا، 
ما  لتغيري  البداية  النف�ش هو  فتغيري ما يف  عن هويتنا، 
نف�ش  هي  امل�رصحية  خيبتنا.ر�صالة  ومغادرة  الواقع  يف 
الع�رصين  القرن  �صبعينات  يف  �صدر  كتاب  فكرة 
ملدر�صة  ينتمي  الذي  �صعيد  جودت  ال�صوري  للمفكر 
والكتاب  الفكرية،  نبي  بن  مالك  اجلزائري  الفيل�صوف 
ويدور  واملجتمع،  النف�ش  يف  ما  تغيري  �ُصنن  يف  بحث 
َل  الّلَه  اإَِنّ   " الرعد  �صورة  يف  التغيري  اآية  تف�صري  حول 
وْا َما ِباأَْنُف�ِصِهْم " وكذلك الآية يف  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغرِيّ ُيَغرِيّ
ا ِنْعَمًة اأَْنَعَمَها  ً َه مَلْ َيُك ُمَغرِيّ َنّ الَلّ �صورة الأنفال " َذِلَك ِباأَ
وا َما ِباأَْنُف�ِصِهْم"، في�صتخل�ش منهما  ُ َعَلى َقْوٍم َحَتّى ُيَغرِيّ
اأهم قانون لتغيري الن�صان وواقعه، وخمت�رصه اأن تغيري 
واقع الب�رص كاأمم و�صعوب وجمتمعات وجماعات واأفراد  
اأفكار  اأنف�صهم من  بتغيري ما يف  اإّل  يتم ول يحدث  ل 
فيتغري  �صلوكهم  لتغيري  وم�صاعر،  واأوهام  ومعتقدات 
واقعهم، فتغيري النا�ش ما باأنف�صهم اأوًل يجب اأن يحدث، 
ثانيًا. فامل�صكلة  القوم  الله تعاىل ملا يف  ثم يتبعه تغيري 
داخل العرب وامل�صلمني من اأنف�صهم وما �صنعته اأيديهم. 
�صيد  ال�صهيد  الظالل  �صاحب  كتبه  ما  مع  يتفق  وهذا 
قطب يف �رصحه ملعنى اآية التغيري وهو "اإنَّ اللَه ل يغرُي 
ذلًة، ول يغرُي مكانة  بوؤ�صًا، ول يغرُي عزاً ول  اأو  نعمًة 
واأعمالهم  م�صاعرهم  النا�ش  يغرُي  اأن  اإل  مهانًة...  اأو 
اإليه  اللُه ما بهم وفق ما �صارت  وواقع حياتهم، فيغرُي 
نفو�صهم واأعمالهم... اإنَّ م�صيئة اللِه بالب�رص ترتتب على 
الظالل،  �صاحب  كالم  انتهى  الب�رص".  هوؤلء  ت�رصف 
�صبب  عن  متعجبني  امل�صلمون  ت�صاءل  عندما  ولذلك 
هزميتهم يف معركة اُحد وفيهم ر�صول الله- �صلى الله 
عليه و�صلم- ردهم الله تعاىل اإىل اأنف�صهم ليبحثوا عن 
اخللل داخلهم "... ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد اأَنُف�ِصُكْم" ، ولت�صحيح 
منهج التفكري عند امل�صلمني على تعاقب اأجيالهم ثبتها 
"َوَما  تعاىل  بقوله  العاملني  من  اأحداً  ُيحابي  ل  كقانون 
ْيِديُكْم".املنطق  اأَ َك�َصَبْت  َفِبَما  يَبٍة  ُم�صِ ِمْن  اَبُكْم  اأَ�صَ
القراآين يطرح مبداأ التغيري الذاتي يف م�صاره اليجابي 
نحو ال�صعود والتقدم والنت�صار، ويف م�صاره ال�صلبي 
نحو الهبوط والتاأخر والهزمية، فيمنح الإرادة الن�صانية 

ال�صخ�صية  حياته  م�صار  توجيه  ا�صتعادة  على  القادرة 
منه  ا�صتنبط  الــذي  القراآين  املنطق  هذا  واجلماعية. 
يف  ما  بتغيري  تبداأ  التي  التغيري  �ُصّنة  �صعيد  جودت 
اخلروج  قانون  منه حممد �صبحي  وا�صتخل�ش  النف�ش، 
من اخليبة الذي يبداأ باإ�صالح الذات الفردية واجلمعية، 
وهذا املنطق هو ما نحتاجه اليوم ملغادرة خيبتنا العربية 
امل�رصحية،  ر�صالة  اإىل  نحتاج  الفل�صطينية،  وخيبتنا 
القراآن  يف  التغيري  قانون  قبلهما  ومن  الكتاب،  وفكرة 
الكرمي، للخروج من واقع اخليبة كي ل نغرق يف حلها 
نوا�صل  ل  كي  ذاتنا  ولإ�صالح  طينها،  يف  ونغو�ش 
باأنف�صنا  جلدها والإمعان يف تدمريها، ول�صتعادة ثقتنا 
حتطيمها،  اإىل  و�صوًل  فقدانها  يف  ن�صتمر  ل  كي 
ولي�ش  لتاريخنا،  واعية  قــراءة  اإىل  نحتاج  ولذلك 
ونحتاج  اأجماده،  على  الغناء  اأو  اإطالله  على  للبكاء 
اأو  حالنا  لرثاء  ولي�ش  حلا�رصنا  دقيق  ت�صخي�ش  اإىل 
ا�صت�رصاف  اإىل  ونحتاج  الوهمية،  بانت�صاراته  التغني 
الأماين  اأوهام  خيوط  لن�صج  ولي�ش  للم�صتقبل  علمي 
اآمال  حتت�صن  اأحالم  من  تبقى  ما  تقوي�ش  اأو  احلاملة 
خيبتنا  من  اخلــروج  اإىل  نحتاج  اأف�صل.  بغٍد  الأمــة 
والتبعية  والف�صاد،  ال�صتبداد  واقع  مبغادرة  العربية 
والعجز،  وال�صعف  والت�رصذم،  والتفرقة  والتكالية، 
والتطرف والتع�صب، والفقر واحلرمان... ونحتاج اإىل 
حمطة  عن  بالرحيل  الفل�صطينية  خيبتنا  من  اخلروج 
وردات  وال�صجيج  والع�صوائية  والنق�صام  اُو�صلو 
الفعل، لن�صل اإىل حمطة الوحدة الوطنية والتخطيط 
واحل�صار،  الحتالل  واقع  مواجهة  لن�صتطيع  الوطني 
لي�صل  والتهويد،  وال�صتيطان  واللجوء،  والت�رصد 
الأخرية، حمطة  اإىل حمطته  الفل�صطيني  ال�صعب  قطار 

التحرير والعودة وال�صتقالل. 
خيبتنا لي�صت قدراً حمتومًا، ولي�صت اأمراً مق�صيًا، وهي 
بالتاأكيد لي�صت م�صرياً قهريًا، ولي�صت م�صتقباًل جربيًا؛ 
بل اخلروج من خيبتنا هو القدر املحتوم، والأمر املق�صي 
م�صريها  وهو  الفل�صطيني،  وال�صعب  العربية  لالأمة 
التغيري  ب�ُصنن  اأخذت  ما  اإذا  امل�رصق  اجلميل وم�صتقبلها 
جتارب  من  ا�صتفدنا  ما  واإذا  القراآنية،  والن�رص  والتقدم 
واكت�صفت  ال�ُصنن،  تلك  عرفت  التي  وال�صعوب  الأمم 
و�صنعت  بها  فعملت  والتقدم،  النه�صة  قوانني 
اأرا�صي  وحــررت  وبناتها،  اأبنائها  باأيدي  اأجمادها 
من  وانطلقت  وثائراتها،  ثوارها  ب�صواعد  اأوطانها 
اإىل  تركن  ومل  وهويتها،  وثقافتها  عقيدتها  اأ�صا�ش 
وهم  وراء  تلهث  ومل  اأعدائها،  من  ظلموا  الذين 
خمالب  بني  لالرمتاء  تهرول  ومل  جالدها،  مع  ال�صالم 
على  حافظت  وبعده  ذلك  كل  وقبل  مفرت�صيها... 
يبتلع  اأن  اخليبة  لوح�ش  ت�صمح  ومل  خيبتها،  من  حلمها 
الكبري  الفل�صطيني  �صاعرنا  قال  ولذلك  احللم،  اأمل 
كاأن  غرى..  ال�صُ اأحالمنا  يف  "ولنا  دروي�ش  حممود 
باأ�صياٍء  نحلْم  مل  اخليبة..  من  ُمعافني  النوم  من  ن�صحو 

ع�صية.. نحن اأحياُء وباقون.. وللُحلِم بقية". 

وُحْلمنــا َخْيبتنـــا 

هيئة الأ�ضرى تدين عملية هدم منزيل الأ�ضريين وليد حنات�ضة 
ويزن مغام�س

واملحررين،  الأ�ــرصى  �صوؤون  هيئة  اأدانــت 
يزن  الأ�صري  منزل  وتفجري  هــدم  عملية 
منزل  وجدران  بريزيت،  بلدة  يف  مغام�ش 
الطرية،  حي  يف  حنات�صة  وليد  الأ�ــصــري 
عن  اأ�صفرت  مواجهات،  ــدلع  ان و�صط 
اختناق.  ــحــالت  ب الــعــ�ــرصات  اإ�ــصــابــة 
كال  هــدم  عملية  اأن  الهيئة  واأو�صحت 
املوافق  اخلمي�ش  يــوم  فجر  متت  املنزلني 
اعتقالت  حملة  و�صط   ،  05/03/2020
عدة  ا�صتهدفت  وتفتيت�صات  ومداهمات 

حمافظة  وخا�صة  الغربية  بال�صفة  مدن 
قام  الحتالل  جي�ش  اأن  واأ�صافت  الله.  رام 
اتهام  بعد  للمنزلني  الهدم  عملية  بتنفيذ 
بتنفيذ عملية  ومغام�ش  حنات�صة  الأ�صريين 
من  بالقرب  اإ�رصائيلية  مقتل  عن  اأ�صفرت 
اأرا�صي  على  املقامة  "دوليف"،  م�صتوطنة 
مدينة  غربي  الفل�صطينية  اجلانية  قرية 
املعتقلني  اأن  الهيئة  واأ�ــصــارت  الله.  رام 
حنات�صة ومغام�ش كانا قد تعر�صا لتعذيب 
الأوىل  اللحظات  منذ  ونف�صي  ج�صدي 

حتقيق  مبركز  ا�صتجوابهم  وخالل  لالعتقال 
"امل�صكوبية"، كما واأ�صدر جهاز املخابرات 
الإ�رصائيلي )ال�صاباك ( اأمراً مبنع الن�رص حول 
ق�صيتهما، ا�صتمر لنحو ثالثة �صهور وذلك 
التعذيب.  يف  جرائمه  على  التغطية  بهدف 
ملنزيل  الحتالل  قوات  تفجري  باأن  ولفتت 
جزء  اإل  هو  ما  وحنات�صة  مغام�ش  املعتقلني 
املتطرف  اجلماعي  العقاب  �صيا�صة  من 
جتاه  الحــتــالل  �صلطات  تنتهجه  ــذي  ال
الأ�رصى وعائالتهم وحتى حجارة منازلهم. 

وطالبت الهيئة موؤ�ص�صات املجتمع الدويل 
لديه موقفًا وا�صحًا، حيث جرائم  اأن يكون 
وتهجري  قتل  مــن  تت�صاعد  ــالل  ــت الإح
والبيوت،  لالأرا�صي  و�صلب  واإعتقالت 
باإ�رصاف  واملقننة،  العلنية  للجرمية  وممار�صة 
ال�صيا�صية  الأو�ــصــاط  اأعلى  وتوجيهات 
اأن  اإىل  م�صريًة  الإ�رصائيلية،  والع�صكرية 
من  اأكرث  لي�صت  اجلماعي  العقاب  �صيا�صة 
الإحتالل  وجه  يف  �صتنفجر  موقوته  قنبلة 

قريبًا.

الأ�ضري عي�ضى منر 
جربيل عبدربه

دخل عميد الأ�رصى 
بيت  حمافظة  يف 
حلـــم عــيــ�ــصــى منر 
ربه  عبد  جــربيــل 
اليوم  عاما(،   50(
الـ  عامه  ال�صبت 
ــــرص  الأ� يف   30
قافلة  اإىل  لين�صم 
الأ�ـــــرصى الــذيــن 
من  اأكرث  يق�صون 
خلف  ــا  ــام ع  30
�صجون  ق�صبان 

الحتالل والبالغ عددهم ثالثة اأ�رصى.
واعتقل عي�صى عبد ربه من �صكان خميم الدهي�صة لالجئني 
يوم بتهمة النتماء اإىل حركة فتح ومقاومة الحتالل، وقتل 
اأ�صري  اأقدم  وهو  املوؤبد،  بال�صجن  عليه  وحكم  اإ�رصائيليني 
وقطاع  الغربية  وال�صفة  حلم  بيت  حمافظة  يف  فل�صطيني 
غزة، وي�صبقه الأ�صريين كرمي يون�ش وماهر يون�ش من قرية 

عرعرة من داخل اخلط الأخ�رص واللذان اعتقال عام 1983.
وق�صة عي�صى عبد ربه هي ق�صة خميم الدهي�صة الذي ولد 
وكرب فيه وكالجئ طرد من قريته الوجلة عام النكبة 1948، 
واجلوع  الفقر  والهوية،  املالمح  اإىل  يفتقد  مكان  يف  فن�صاأ 
يوم  بعد  يوما  ير�صمون  وهم  وبوؤ�صهم  الالجئني  وغ�صب 
و�صنة بعد �صنة طريق العودة واحلرية، يحتفظون باأوجاعهم 

ومفاتيح بيوتهم، ويتوارثون احلكاية جيال بعد جيل.
الرئي�صي  ال�صارع  على  الواقع  املخيم  �صبان  من  وكغريه 
وامل�صتوطنني  للجنود  عي�صى  ت�صدى  واخلليل،  القد�ش  بني 
وماآثر ل  الذي �صجل بطولت  املخيم  انتفا�صة  و�صارك يف 
اأهايل  مترد  ين�صى  اأحد  ول  الحتالل،  مقامة  يف  لها  ح�رص 
املخيم على حظر التجول وقيامهم بخلع ال�صيك الذي اأحاط 

املخيم وحوله اىل �صجن.
املخيم  اأهايل  طرد  كيف  يرى  وهو  ربه  عبد  عي�صى  الأ�صري 
" مو�صيه ليفنغر" الذي ن�صب  بحجارتهم واإرادتهم احلاخام 
مواطن  األــف   15 من  اأكــرث  متحديا  املخيم  اأمــام  مع�صكرا 
وجربوت  �صمود  اأمام  احلاخام  هذا  لريحل  فيه،  ي�صكنون 
ال�صعب  بحقوق  التم�ّصك  على  واإ�رصارهم  املخيم  �صبان 

الفل�صطيني العادلة.
وا�صلت  والتي  عاما(،   83( "اأمونه"  ربه  عبد  عي�صى  والدة 
الليل والنهار، و�صنة وراء �صنة وهي تالحق ابنها من �صجن 
اىل �صجن وخا�صة بعد اأن توفى والده ومل يتمكن اإخوته من 
زيارته، ومنذ ذلك احلني مل تنقطع احلاجة اأمونه عن زيارته، 
على  ال�صجن  يغلق  لن  تقول:  وهي  بالأمل  دائما  م�صحونة 

احد.
الأ�رصى والدتهم جميعا  التي يعتربها  العظيمة  الأم  اإن هذه 
ويتفاءلون باحلرية عندما ي�صاهدونها وهي مل ترتك اعت�صاما 
ول اإ�رصابا عن الطعام ول م�صرية ت�صامنية مع الأ�رصى اإل 
تطالب  الأمهات  �صائر  مع  �صوتها  ورفعت  فيها  و�صاركت 

باإطالق �رصاح الأ�رصى واإنهاء معاناتهم جميعا.
ال�صن، واأ�صابها املر�ش، ومل تعد قادرة الآن  لقد كربت يف 
اأن  ت�رّص  ذلك  ومع  متحرك،  كر�صي  على  اإل  احلركة  على 
تذهب اإليه يف كل زيارة قائلة: �صاأراه حتى الرمق الأخري، لن 

اأغيب عنه ولن يغيب عني.
جمعية  رئي�ش   - األزغلول  حميدة-  ربه  عبد  حممد  وقال 
والدة  تاأملت  "لقد  حلم  بيت  حمافظة  يف  املحررين  الأ�رصى 
الأ�صري عي�صى عبد ربه كثريا اأن يطلق �رصاحه مع الأ�رصى 
يف �صفقة تبادل احمد جربيل عام 1985 والذي حترر فيها 
يف  وانتظرته  وعربي  فل�صطيني  اأ�صري   1150 من  اأكــرث 
اآلف  حترر  1994وعندما  عام  منذ  ال�صيا�صية،  املفاو�صات 
 2011 عام  �صاليط  �صفقة  و�صول  الفل�صطينيني  الأ�رصى 
�صيكون  ابنها  بان  كثريا  ال�صفقة  هذه  يف  تاأملت  والــذي 
تلقتها  التي  والوعود  املعلومات  ح�صب  املحررين  �صمن 
يبقي على عي�صى  اأن  اإل  اأبى الحتالل  اأمونه ولكن  احلاجة 
عبد ربه اأ�صريا واأخريا ترقبت والدته ال�صابرة الدفعة الأوىل 
من  والذين   104 وعددهم  القدامى  الأ�ــرصى  �صفقة  من 
التوقعات  وكانت  دفعات  اأربع  على  يتحرروا  اأن  املفرو�ش 
ان يكون الأ�صري عي�صى من اول املفرج عنهم على اأ�صا�ش انه 
الأقدم يف ال�صفة وقطاع غزة ولكن اأي�صا مل يتحرر عي�صى 
تلقى  ان  قلق  وبكل  الثانية  الدفعة  ترتقب  اأمونه  زالت  وما 

ابنها وحتت�صنه قبل اأن تودع هذه الدنيا".

اأخبار فل�ضطني

نادي الأ�ضري وخمتربات ميديكري يوقعان مذكرة تعاون  لتوفري خدمات طبية 
لعائالت الأ�ضرى واملحررين

فار�ش  قــدورة  الأ�صري  نــادي  رئي�ش  وقع 
ب�صار  د.  ميديكري  خمتربات  عام  ومدير 
توفري  اإىل  تهدف  تعاون  مذكرة  الكرمي 
اخلدمات الطبية املخربية لعائالت الأ�رصى 
التفاقية  اأن  فار�ش  ــد  واأك واملــحــرريــن. 
الفحو�صات  خدمة  توفري  يف  �صت�صاهم 
الطبية املخربية ذات اجلودة العالية لالأ�رصى 
وعائالتهم، مثني على التطور الكبري الذي 
جمال  يف  ميديكري  خمــتــربات  ت�صهده 
وال�صاملة.  املختلفة  الطبية  الفحو�صات 

كــاأول  فل�صطني  يف  الوا�صع  وانت�صارها 
واأو�صع �صبكة خمتربات طبية متخ�ص�صة 
يف فل�صطني. وقال فار�ش: "اإننا ومن خالل 
مفاهيم  ا�صتعادة  من  متكنا  التفاقية  هذه 
مواجهة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  كر�صها 
حيث  طويلة،  �صنوات  مدار  على  الحتالل 
تاأتي هذه املبادرة يف ظل الهجمة امل�صتمرة 
اإجماع  يقابله  وعائالتهم،  الأ�ــرصى  على 
الفل�صطينية  القيادة  من  وا�صح  وطني 
على  الفل�صطيني  ال�صعب  اأطياف  وكافة 

كما  فار�ش"  واأ�صاف  الأ�رصى."  ق�صية 
بفعل  الن�صالية  بو�صائلهم  الأ�رصى  واأبدع 
املوؤ�ص�صات  لزامًا على جميع  بات  اإرادتهم، 
الجتماعية والأهلية  والأطر والت�صكيالت 
توظفها  و�صائل  من  لديها  عما  تبحث  اأن 
تقديره  عن  معرباً  الحتالل،  مقاومة  يف 
ميديكري  خمتربات  قدمته  ملا  واحــرتامــه 
الأ�ــرصى  عن  نيابة  خمربية  خدمات  من 
وعائالتهم، ملا له من بعد معنوي واأخالقي 
هذه  اأن  الكرمي  اأكد  بدوره  واجتماعي." 

خمتربات  م�صوؤولية  �صمن  تاأتي  التفاقية 
و�صعيها  والوطنية  املجتمعية  ميديكري 
الأ�ــرصى  عائالت  اجتــاه  بواجبها  للقيام 
تقدم  ميديكري  اأن  مــوؤكــداً  واملــحــرريــن، 
خمتلف  يف  فرعًا   25 يف  اليوم  خدماتها 
اجلودة  معايري  باأعلى  الوطن  حمافظات 
ل�صتقبال  خمترباته  جاهزية  واأن  العاملية، 
ابتداء  وعائالتهم  املحررين  لأ�رصى  كافة 

من اليوم.
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انتخابات  دون  بنتنياهو  لالإطاحة  خطة  عن  الك�ضف 
رابعة

قراءة/ حممد علي
------------------ 

"يديعوت  �ــصــحــيــفــة  وقـــالـــت 
تو�صي  اخلــطــة  اإن  اأحرونوت" 
باإعطاء  الحــتــالل  كيان  رئي�ش 
لت�صكيل  الــتــكــلــيــف  خــطــاب 
اأزرق-  حتالف  لرئي�ش  احلكومة 
لفتة  غــانــتــ�ــش،  بــيــنــي  ــيــ�ــش  ب اأ
تغيري  تت�صمن  اخلــطــة  اأن  اإىل 
يويل  ــايل  احل الكني�صت  رئي�ش 
بالنائب  وا�صتبداله  ادل�صيتاين 
ال�صماح  ــل  اأج مــن  كــوهــن،  مئري 
ــت  ــح ــص بــتــ�ــرصيــع �ــرصيــع. واأو�
ين�ش  الت�رصيع  اأن  ال�صحيفة 
الكني�صت،  يف  قانون  �صن  على 
ت�صكيل  من  جنائي  متهم  اأي  مينع 
فر�ش  اإ�صقاط  يعني  ما  احلكومة، 
رئا�صة  يف  ال�صتمرار  من  نتنياهو 
اإىل  ــارت  ــص � واأ جــديــدة.  حكومة 
يحظى  اأن  ميكن  القانون  م�رصوع 
الكني�صت  يف  غــلــبــيــة  الأ بــدعــم 
داء  اأ مبجرد  اقرتاحه  و�صيتم  املقبل، 
ذار/  اآ  17 يف  الد�صتورية  اليمني 

اأن  اإىل  منوهة  اجلـــاري،  مــار�ــش 
للم�رصوع،  دعمه  اأعلن  ليربمان 
باأغلبية  �صيحظى  نــه  اأ يعني  ما 
 120 من  املكون  الكني�صت  يف 

. ا ع�صو
ونــقــلــت الــ�ــصــحــيــفــة عــن بــيــان 
اأن  بيتنا"،  "اإ�رصائيل  حلـــزب 
ــني يف  ــون ــان ـــزب قـــرر دعـــم ق احل
وليــة  يحدد  الأول  الكني�صت، 
يتعلق  والثاين  الــوزراء،  رئي�ش 
من  املــدان  الكني�صت  ع�صو  مبنع 
اإىل  �صارة  اإ يف  حكومة،  ت�صكيل 
ت�صكيل  من  نتنياهو  منع  جهود 
اليمني  حتالف  اأن  يذكر  احلكومة. 
نتنياهو  بــزعــامــة  ــلــي  ــي �ــرصائ الإ
يف  ــدا  ــع ــق م  58 ــى  ــل ع حــ�ــصــل 
مقعدا   40 مقابل  الكني�صت، 
و15  والو�صط،  الي�صار  لتحالف 
امل�صرتكة،  العربية  للقائمة  مقعدا 
واأكدت  ليربمان.  حلزب  مقاعد  و7 
ليربمان  اأن  الإ�رصائيلية  ال�صحيفة 
دور  يف  ــرى  اأخ مــرة  نف�صه  وجــد 
مبينة  املحتملني"،  امللوك  "�صانع 

املخ�ص�صة  ال�صبعة  املقاعد  اأن 
نتنياهو  ما  اإ تدفع  اأن  ميكن  حلزبه، 
رئا�صة  مــوقــع  اإىل  غانت�ش  اأو 

. احلكومة
يريد  لــيــربمــان  اأن  اإىل  ونــوهــت 
نتنياهو  منع  قــانــون  ي�رصي  اأن 
لعرقلة  احلــكــومــة،  ت�صكيل  مــن 
ــجــوء لنــتــخــابــات  ــل ــه ال ــت حمــاول
ت�صكيل  يف  ف�صل  حال  يف  رابعة، 
اأن  اإىل  م�صرية  حكومي،  ائتالف 
نه  اأ ليربمان  اإعالن  يرون  "النقاد 
مرة  لأول  وتظهر  مثرية،  خطوة 
بني  املعركة  يف  بو�صوح  يقف  نه  اأ

واليمني". و�صط  ي�صار- 
وراأت ال�صحيفة اأن اإعالن ليربمان 
للمرة  و�صي�صمح  املعادلة،  "�صيغري 
بعيدة  برملانية  بتحركات  الأوىل، 
من  للتنفيذ  قابلة  تكن  مل  املدى، 
�صدد  ليربمان  اأن  اإىل  منوهة  قبل"، 
نــه  اأ الأخـــرية،  النتخابات  قبيل 
ت�صويت  جولة  هناك  تكون  "لن 
اإعــالم  و�صائل  وكــانــت  رابعة". 
عزم  عن  اخلمي�ش،  ك�صفت  عربية 

الكني�صت  يف  اإ�رصائيلية  اأحــزاب 
برئا�صة  "الليكود"  حلزب  مناف�صة 
اأي  ميــنــع  ــون  ــان ق �ــصــن  نتنياهو؛ 
�صغل  من  جنائية  بق�صايا  "متهم" 
فــاد  واأ احلكومة.  رئي�ش  من�صب 
بــاأن  �ــرصائــيــلــي  الإ  "i24" مــوقــع 
برئا�صة  اأبي�ش"  "اأزرق  حتالف 
حزب  ومعه  غانت�ش  بيني  اجلرنال 
و"القائمة  مريت�ش"  "العمل- 
"درا�صة  على  يعملون  امل�صرتكة"، 
نتنياهو  �صد  الأغلبية  ا�صتغالل 
مينع  ــون  ــان ق تــ�ــرصيــع  ـــل  اأج ــن  م
من�صب  ب�صغل  جنائيا،  "متهم" 

احلكومة". رئي�ش 
"املعطيات  اأن  املــوقــع  واأو�ــصــح 
لكن  بــعــد،  تن�رص  مل  الر�صمية 
القائمة  مع  ي�صار  املركز-  تكتل 
من  بيتنا"،  و"اإ�رصائيل  امل�صرتكة 
 61 بني  بالنهاية  ي�صل  اأن  املتوقع 
احلالة  هذه  ويف  مقعدا،   62 حتى 
اإمكانية  الكتلة  لأع�صاء  ميكن 
حتى  بالكني�صت،  ت�رصيعات  دفع 

حكومي". ائتالف  ت�صكيل  دون 

تتبناها  خطة  على  وافق  ليربمان  بيتنا" اأفيغدور  "اإ�ضرائيل  حزب  زعيم  اأن  اجلمعة،  اإ�ضرائيلية  �ضحيفة  ك�ضفت 
اللجوء  دون  بالأخرية  الإطاحة  ت�ضمن  نتنياهو،  بنيامني  وليته  املنتهية  الوزراء  لرئي�س  املناف�ضة  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 

رابعة. انتخابات  اإىل 

"رويرتز"  وكالة  فيه  قالت  وقت  يف 
كورونا  بفريو�ش  امل�صابني  عدد  اإن 
البيت  اأعلن  األف،   100 جتاوز  عامليا 
الأمريكي  الرئي�ش  لغاء  اإ عن  بي�ش  الأ
اإىل  مقررة  كانت  زيارة  ترمب  دونالد 
مــرا�ــش  الأ على  "ال�صيطرة  مركز 

اأتالنتا. يف  منها"  والوقاية 
مــريــكــي  وكـــان نــائــب الــرئــيــ�ــش الأ
"ترامب"  باأن  �رصح  قد  بن�ش"  "مايك 
التمويل  حزمة  على  للتوقيع  يخطط 
مليار   8.3 بـ املـــقـــدرة  ــة  ــارئ ــط ال
جمل�ش  ـــان  وك ــز.  ــرك امل يف  دولر 
اأم�ش  وافــق  قد  الأمريكي  ال�صيوخ 
ــة بــاأكــرث  ــارئ عــلــى حــزمــة متــويــل ط
لدعم  دولر  مليارات  ثمانية  مــن 
"كورونا".  فريو�ش  مكافحة  جهود 
الرو�صية،  ال�صلطات  اأعلنت  اأوروبيا، 
حالت   6 ت�صجيل  عن  اجلمعة،  اأم�ش 

كورونا  بفريو�ش  لالإ�صابة  جديدة 
يف   5 منها  رو�ــصــيــا،  ــي  ــص اأرا� يف 
الإعالن  وبهذا   . مو�صكو  العا�صمة 
يف  للم�صابني  الــعــام  الــعــدد  ي�صل 
كما  �ــصــخــا�ــش.  اأ  10 اإىل  رو�ــصــيــا 
الفرن�صية  الوطنية  اجلمعية  اأعلنت 
حزب  عن  نائب  اإ�صابة  عن  )الربملان( 
الــربملــان،  يف  ومــوظــف  اجلمهوريني 
فيما  امل�صتجد،  كــورونــا  بفريو�ش 

ثالثة. باإ�صابة  ي�صتبه 
فريو�ش  جراء  الوفيات  عدد  وارتفع 
حــالت   7 اإىل  فرن�صا  يف  كــورونــا 
حالة   138 البالد  �صجلت  كما  وفاة، 
الرتفاع  هذا  ويعترب  جديدة،  اإ�صابة 
يف  والوفيات  الإ�ــصــابــات  عــدد  يف 
انت�صار  بدء  منذ  الأكرب  هو  واحد  يوم 

فرن�صا. يف  الفريو�ش 
ق.د

املرتبطة  ال�صغط  ــوى  ق ت�صعى 
ترامب  دونالد  المريكي  بالرئي�ش 

ايران.  اىل  الدوية  بيع  ملنع 
املتنفذة  اللوبيات  احدى  وت�صعى 
الرئي�ش  حــكــومــة  ــن  م ــة  واملــقــرب
ــب اىل  ــرام ت دونــالــد  المــريكــي 
ـــدواء  ــات ال ــرصك الــ�ــصــغــط ملــنــع �
و�صط  ايـــران  ــع  م ــعــاون  ــت ال ــن  م
جميع  يف  كورونا  فريو�ش  انت�صار 
"اينرت�صبت"  موقع  العامل.  اأنحاء 

جمموعة  ان  كــ�ــصــف  المــريكــي 
عليه  ــق  ــطــل ي الـــتـــي  ــط  ــغ ــص ــ� ال
النووية"  ايــران  �صد  "متحدون 
جلهودها  وا�ــصــتــمــرارا   )UANI (
طالبت  ــــران،  اي عــلــى  لل�صغط 
على  ح�صلت  ــتــي  ال ــ�ــرصكــات  ال
لهداف  ايران  مع  التعامل  اعفاءات 
عن  بالتوقف  طالبتها  ان�صانية 

ايران. مع  التعامل 
ق.د

باأن  ثيوبية  اإ اإعــالم  و�صائل  ــادت  ف اأ
موؤخرا  ا�صتدعت  بابا  اأ دي�ش  اأ حكومة 
منها  اأربع  دول،  ثماين  من  �صفراءها 
الغمو�ش  يلف  خطوة  يف  عربية، 

 . �صببها
Addis Sta - �صحيفة ــدت   ااأك
ثيوبيا  اإ اأن  اخلمي�ش،  اأم�ش   dard
جــمــاعــي،  ـــرك  حت يف  ــت،  ــدع ــت ــص ا�
وبريطانيا  بلجيكا  مــن  �صفراءها 
واجلزائر  واملغرب  وال�صودان  وم�رص 
ونــقــلــت عن  ــا،  ــوب وك ــا  ــي ــرتال ــص � واأ
قوله  املو�صوع  من  مقرب  م�صدر 
لندن  من  ال�صفريين  ا�صتدعاء  اإن 
دبلوما�صيان  وهــمــا  وبــروكــ�ــصــل، 
متوقعة  غري  "خطوة  كان  خم�رصمان، 
ولفتت  لال�صتغراب".  ومثرية  اإطالقا 
داخل  تتداول  تكهنات  اإىل  ال�صحيفة 
جريوم  اأن  مفادها  ثيوبية  الإ اخلارجية 
ال�صفري  من�صب  يتوىل  ــذي  ال ــي  ب اأ
بروك�صل  لدى  واملفو�ش  العادة  فوق 

الحتاد  وموؤ�ص�صات  ولوك�صمبورغ 
الدبلوما�صيون  وي�صفه  الأوروبــي، 
العا�صمة  يف  العاملون  ــة  ــارق ف الأ
لدى  اإفريقيا  "مبعوث  البلجيكية 
يتوىل  ــد  ق ــــــي"،   الأوروب الحتـــاد 
رئي�ش  لـــدى  م�صت�صار  من�صب 
بخ�صو�ش  واأما  اأحمد.  اأبي  الوزراء 
واخلرطوم،  القاهرة  لدى  ال�صفريين 
فهما  جار�صو،  و�صيفريو  مفتي  دينا 
ثيوبيني  الإ ال�صفراء  برز  اأ من  يعدان 
النه�صة،  �صد  ملف  يف  لدورهما 
على  املــزعــوم  ا�صتدعاوؤهما  ــاء  وج
هذا  ب�صاأن  القائمة  اخلالفات  خلفية 
بابا  اأ دي�ش  اأ قررت  حيث  املو�صوع، 
من  ـــرية  الأخ اجلــولــة  ح�صور  ــدم  ع
واخلرطوم  القاهرة  مع  املفاو�صات 
بو�صاطة  وا�صنطن  يف  جرت  والتي 
اأملها  خيبة  ــت  ــرب واأع مــريــكــيــة،  اأ

زاءها. اإ
ق.د

ــتــقــى الــ�ــصــفــري اليـــــراين يف  ال
برئي�ش  جــاليل  كاظم  مو�صكو 
املقاومة  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب 
)حما�ش(  فل�صطني  يف  ال�صالمية 
خالل  واكـــدا  هنية،  ا�صماعيل 
نهج  اتخاذ  �ــرصورة  على  اللقاء 
ال�صالمية  الدول  قبل  من  موحد 
امل�صمى  ترامب  م�رصوع  ملواجهة 

القرن".  "�صفقة 
التطورات  على  الجتماع  وركز 
املحتلة،  فل�صطني  يف  ال�صيا�صية 

ــب  ــرام ــد طــــرح ت ــع ــة ب ــص ــا� خ
�ــرصورة  على  ــدا  واأك ل�صفقته، 
باعتبارها  املــقــاومــة  ا�صتمرار 
الن�رص  لتحقيق  الوحيد  ال�صبيل 
الفل�صطينية.  احلقوق  و�صمان 
احلاجة  على  اجلانبان  �صدد  كما 
قبل  مــن  مــوحــدة  مــقــاربــة  اإىل 
هذا  ملواجهة  الإ�صالمية  ــدول  ال
ال�صهيوين.  الأمريكي  املخطط 
خــالل  هنية  �ــصــمــاعــيــل  اإ وعـــرب 
ــدعــم  ـــن تـــقـــديـــره ل الـــلـــقـــاء ع

للق�صية  الإ�صالمية  اجلمهورية 
حتياته  نقل  وطلب  الفل�صطينية، 
اإىل  الفل�صطيني  وال�صعب  احلارة 
يراين.  الإ وال�صعب  خامنئي  علي 
احلارة  حتياته  نقل  هنية  طلب  كما 
ال�صهيد  عــائــلــة  اإىل  وتــعــازيــه 

�صليماين. قا�صم  الفريق 
ــري  ــف ــص ــ� �ـــــصـــــاد ال بــــــــدوره اأ
بجهاد  ــاليل  ج كــاظــم  ـــراين  الي
الــتــ�ــصــدي  يف  الفل�صطينيني 
مــوؤكــدا  الــ�ــصــهــيــوين،  للكيان 

اجلمهورية  دعم  ا�صتمرار  على 
للمقاومة  اليرانية  ال�صالمية 
ومــعــار�ــصــتــهــا  الفل�صطينية 
رئي�ش  ويقوم  ترامب.  ل�صفقة 
املقاومة  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب 
)حما�ش(  فل�صطني  يف  ال�صالمية 
مو�صكو  بزيارة  هنية  ا�صماعيل 
امل�صتوى  رفيع  وفد  را�ــش  على 
لدعوة  تلبية  حما�ش  حركة  من 

الرو�ش. امل�صوؤولني  من 
ق.د

ليزابيث  اإ ال�صناتورة  ان�صحبت 
�صباق  من   03/05 اخلمي�ش  وارن 
الدميقراطي  ــزب  احل تر�صيح  نيل 
الأمريكية،  الرئا�صة  لنتخابات 
املر�صحني  بني  املناف�صة  لتنح�رص 
الرئي�ش  ونــائــب  �صاندرز  بــريين 

بايدن.  جو  ال�صابق  الأمريكي 
كارلو  "مونت  مــوقــع  وبح�صب 
لــو�ــصــائــل  ــث  ــي ــزاب ــي ل اإ ــت  ــال ق  ،"
وليــة  يف  منزلها  مـــام  اأ الإعـــالم 
بزوجها  حماطة  ما�صت�صو�صت�ش، 
تــر�ــصــح  اأ "لن  ــي،  ــل ــاي ب وكــلــبــهــا 

يف  الــرئــا�ــصــيــة  النــتــخــابــات  اإىل 
غري  ّنـــهـــا  اأ مــو�ــصــحــة   ،"2020
ذا  اإ عما  لالإعالن  "اليوم"  جاهزة 
�صاندرز.  حملة  �صتدعم  كــانــت 
ب"حملة  ــري  الأخ �ــصــاد  اأ ومــ�ــصــاًء، 
قادتها  التي  ال�صتثنائية"  الأفكار 
التقدمية  املر�صحة  وكانت  وارن. 
تــ�ــصــدرت  ــا  ــام ع  70 ــة  ــغ ــال ــب ال
اخلريف  يف  الـــراأي  ا�صتطالعات 
�صعبيتها.  تــراجــع  قبل  املا�صي 
النــتــخــابــات  ــن  م ـــاأي  ب تــفــز  ومل 
الع�رصين  الدميوقراطية  التمهيدية 

وتكبدت  الآن  حتى  نظمت  التي 
يف  خ�صو�صا  قــا�ــصــيــة  خــ�ــصــائــر 
يف  متثلها  التي  ما�صات�صو�صت�ش 
اأوكالهوما  ويف  ال�صيوخ،  جمل�ش 

ترعرعت. حيث 
املر�صحني  بني  ة  ــراأ ام اآخــر  وكانت 
احلزب  ببطاقة  للفوز  حظا  الأوفر 
بــايــدن  وي�صعى  ــراطــي.  ــوق ــدمي ال
هــذه  دعـــم  نــيــل  اإىل  ــدرز  ــان ــص و�
القانون  مادة  يف  ال�صابقة  ال�صتاذة 
من  وا�صعة  ب�صبكة  حتظى  التي 
الكبار.  ــن  ــدي ي ــوؤ وامل املتطوعني 

"وا�صنطن  �صحيفة  وذكــــرت 
يــجــرون  حــلــفــاءهــا  اأن  بو�صت" 
�صاندرز  اأو�ــصــاط  مــع  حمــادثــات 
وارن  وكانت  بايدن.  جو  ف�صال عن 
خو�ش  اأعلنوا  الذين  املر�صحني  اأول 
كــانــون  الــرئــا�ــصــي، يف  الــ�ــصــبــاق 
و�صددت   .2018 الأول/دي�صمرب 
لكل  "م�رصوعا"  متلك  نها  اأ على 
بالتقريب  وتاأمل  الكربى  امل�صائل 
والو�صطي  الي�صاري  اجلناحني  بني 

الدميوقراطي. احلزب  يف 
ق.د

طيب  رجــب  الرتكي  الرئي�ش  قــال 
ا�صتلمت  نقرة  اأ اإن  اجلمعة  اأردوغان، 
الرو�صية  اأ�ش400-  منظومة  كامل 
بريل  اأ يف  �صتعمل  وهي  الدفاعية 
طلبت  بالده  اأن  اإىل  م�صريا  املقبل، 
منظومة  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال مــن 

تريوت.  با
"اأ�صاف  اليوم  رو�صيا  وبح�صب" 
�صمال  اإدلب  يف  املراقبة  مراكز  اأن 
بو�صعها  �صتحتفظ  �صوريا  غربي 
اإطالق  وقف  اتفاق  ظل  يف  احلايل 

لنار. ا
عن  ــة  الــرتكــي ــا�ــصــة  ــرئ ال ونــقــلــت 
وقف  اتــفــاق  اإن  قــولــه  اأردوغــــان 

احلدود  يحمي  اإدلب  النار يف  اإطالق 
ــادة  لإع �ــصــا�ــش  الأ وميهد  الرتكية 
لطبيعتها  املنطقة  يف  ــاع  الأو�ــص

واملدنيني. للقوات  الأمن  وي�صمن 
اأن  اأمريكا  مبقدور  واأ�صاف:"كان 
اإدلب  اإىل  ع�صكرية  معدات  تر�صل 
نار  اإطالق  وقف  اتفاق  يربم  مل  اإن 

الآن". حتى  دعما  نتلق  مل  لكن 
والرتكي  الرو�صي  الرئي�صان  وكان 
وثيقة  اإىل  اخلمي�ش  اأم�ش  تو�صال 
على  التــفــاق  تت�صمن  م�صرتكة 
اآمن  ممر  ن�صاء  واإ النار  اإطالق  وقف 

�صوريا. غربي  �صمال  اإدلب،  يف 
ق.د

الرب  حــدود  على  الــتــوتــر  احــتــدم 
يف  تركيا  مع  لليونان  الرئي�صي 
اأُطلق  حيث  اجلمعة  مبكر  وقــت 
امل�صيل  الغاز  عبوات  من  ــل  واب
من  الرتكي  اجلانب  من  للدموع 
ــاه حــر�ــش احلـــدود  ــاجت الــ�ــصــيــاج ب

ليوناين.  ا
منطقة  يف  ــر  ــوت ــت م ـــف  ـــوق وامل
 28 مــنــذ  ــة  ــدودي احل كا�صتانيي 
نقرة  اأ قالت  عندما  �صباط،  فرباير 
اآلف  حترك  الآن  بعد  متنع  لن  نها  اإ
ــا  اأوروب �صوب  لديها  املهاجرين 
قبل  مــن  تفعله  كــانــت  مــا  ــو  وه
الحتاد  مع  برمته  اأ اتفاق  مبوجب 

.2016 الأوروبي يف عام 
القوات  رويــرتز  مرا�صل  و�صاهد 

يف  مياه  مدفع  ت�صتخدم  اليونانية 
على  املحت�صدين  لتفريق  حماولة 
وابل  اإطالق  ذلك  واأعقب  احلدود، 
للدموع  امل�صيل  الغاز  عبوات  من 

الآخر. اجلانب  من 
نها  باأ املواجهات  ثينا  اأ وو�صفت 
ــرى  واأج القومي  مــن  لــالأ تهديد 
ـــــوزراء كــرييــاكــو�ــش  رئــيــ�ــش ال
مع  مــ�ــصــاورات  ميت�صوتاكي�ش 
تكرار  لتجنب  الأوروبيني  القادة 
تدفق  حينما   2015 عام  حدث  ما 
اللجوء  طالبي  من  الآلف  ع�رصات 

الأوروبي. الحتاد  دول  على 

تركيا  يتهم  النم�ضا  وم�ضت�ضار 
لل�ضغط  الالجئني  با�ضتغالل 

على الحتاد الأوروبي
�صيبا�صتيان  النم�صا،  م�صت�صار  دعا 
عدم  اإىل  الأوروبية  الدول  كورتز، 
الذي  ال�صغط  مــام  اأ ال�صت�صالم 
الالجئني،  بوا�صطة  تركيا  متار�صه 
لهجوم  تتعر�ش  اليونان  اأن  موؤكدا 

نقرة. اأ طرف  من  منظم 
"قال  الــيــوم  رو�ــصــيــا  وبح�صب" 
�صحيفة  مــع  حـــوار  يف  ــز  كــورت
منظما  هجوما  "ن�صهد   :"Funke"
تركيا  ــرف  ط مــن  الــيــونــان  على 
طيب  ــب  رج الــرتكــي  والــرئــيــ�ــش 
خمطط  هجوم  هــذا  ــــان...  اأردوغ
وتديره  تنظمه  هـــداف،  اأ ولــه  لــه 
اأن  يجب  ل  اأوروبا  )تركيا(،  دولة 
واأو�صح  ال�صغط".  لهذا  ت�صت�صلم 

اإىل  املهاجرون  دخل  حال  يف  نــه  اأ
�صتزداد،  ــم  اأعــداده ــاإن  ف ـــا  اأوروب
املهاجرين  اأعداد  "قريبا  نه  اأ م�صيفا 
وهذا  باملاليني،  ذلك  بعد  �صت�صبح 
ظروف  اأمام  ي�صعنا  اأن  نه  �صاأ من 
�صنة  �ــصــهــدنــاهــا  ــي  ــت ال كــتــلــك 
النم�صا  م�صت�صار  �صار  واأ  ."2015
الذين  مــن  كــبــريا  جـــزءا  اأن  اإىل 
"هم  اليونانية  احلدود  اإىل  و�صلوا 
مناطق  من  فارين  لجئني  لي�صوا 
ولكن  احلـــرب،  ب�صبب  �ــصــوريــة 
منذ  يعي�صون  لجــئــون  اأكــرثهــم 
وت�صتخدمهم  تركيا،  يف  �صنوات 
الحتـــاد  عــلــى  لل�صغط  نــقــرة  اأ

الأوروبي".
ق.د

عدد م�ضابي كورونا يتجاوز الـ 100 
األف عامليا

قوى ال�ضغط املرتبطة برتامب حتظر 
الأدوية على ايران

�ضحيفة: اإثيوبيا ت�ضتدعي �ضفراءها
 من 8 دول 4 منها عربية

ايران وحما�س والدعوة لتخاذ موقف موحد من �ضفقة ترامب

اإليزابيث وارن تن�ضحب من تر�ضيحات احلزب الدميقراطي

اأردوغان: منظومة اأ�س400- الرو�ضية 
الدفاعية �ضتعمل يف اأبريل املقبل

اإطالق الغاز امل�ضيل للدموع من اجلانب الرتكي على حر�س احلدود اليوناين
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حول ق�ضايا املراأة الكاتبة الـروائية الأمازيـغـية لــيـنـدة كــودا�س تــفـتح قــلبها لـ : "الــتـحريــر":

�س منه تكتب  املراأة لت�ضطنع بذلك عاملا مغايرا للواقع ُيتنفَّ
احلرية و ال�ضلــــم 

بوعــراب �س�بحة  ح�ورته�: 
------------------------  

قدميا  الأمازيغي  الأدب  كــان  لقد 
بطريقة  جيل  اإىل  جيل  من  ينتقل 
�صفوية كالأمثال و احلكم، و امل�رصح 
والق�ص�ش  الطلق،  الــهــواء  على 
"بلعيد  جميء  مع  لكن  واحلكايات، 
اأول  يكتب  اأن  ا�صتطاع  اأعلى"  اآث 
رواية له بالمازيغية يف خم�صينيات 
اجلبل"  "وايل  بعنوان  املا�صي  القرن 
من  الأمازيغي  الأدب  بها  لينقل 
امل�صار  وهذا  الكتابي،  اإىل  ال�صفوي 
اأعلي،  اآث  بلعيد  عند  يتوقف  مل 
من  �صعدت  امراأة  مع  يتوا�صل  بل 
من  وبال�صبط  جرجرة  جبال  اأعايل 
وا�صيف،  بــاآث  بومهدي،  اآيت  قرية 
كودا�ش  ليندة  الروائية  وهي  الأل 
من  الكتابة  غــمــار  دخــلــت  الــتــي 
الأمازيغية  اللغة  يف  الوا�صع  الباب 
تنقل  اأن  اأي�صا  هي  وا�صتطاعت 
اإىل  ال�صفوي  من  الأمازيغي  الأدب 
على  ذلك  بعد  لتتح�صل  الكتابي 
الوطن  ــل  داخ �ــصــواء  جــوائــز  عــدة 
الوىل  اجلــائــزة  منها:  خــارجــه،  اأو 
بعنوان  الق�صرية  ــة  ــرواي ال ــول  ح
مر�صيليا،  يف   " احلياة  على  "ال�صاهد 
جائزة  على  ح�صلت  الرواية  ونف�ش 
اللغة  اإىل  ترجمتها  يف  ت�صجيعية 
على  حت�صلت  كــمــا   ، الفرن�صة 
عام  جبار"  اأ�صيا  الكربى  "اجلائزة 
احلكاية  عنوان  حتت  برواية   2016
tamacahut "tane -  "  للأخرية
موا�صيع  فيها  عاجلت  التي   garut
ومكانة  ــراأة  ــامل ب تتعلق  ح�صا�صة 

املثقف يف الوطن ويف العامل.

ليندة  هي  من  بداية  التحرير: 
كودا�س؟

الفرن�صية و  باللغة  -�صاعرة و كاتبة 
وزو،  تيزي  ولية  من   ، المازيغية  
الق�صة  كتبت  ــراأة  ام اأول  تعترب  و 
اللغة  يف  اأمــا  القبائلية،  باللغة 
�صبقتنا  مغربية  فهناك  المازيغية  
التحرير:  امليدان.  هذا  الغمار يف  اإىل 
ماذا تعني املراأة عند ليندة كودا�ش؟

ــــي احلـــــريـــــة، هــي  ــــــــــراأة، ه امل
الوطن،الن�صانية  ، احلب و احلياة، و 

امل�صتمرة. املقاومة  ب�صفة عامة هي 

يف  املــراأة  مكانة  هي  ما  التحرير: 
اجلزائر

تفر�ش  اأن  من  ــراأة  امل متكنت  -لقد 
املجالت،  جميع  يف  كامراأة  وجودها 
رهينة  ــت  ــازال م ــك  ذل ــم  رغ لكن 
فامل�صوار  تقاليد جمتمعها،  و  عادات 
تلك  لتحقيق  طويال  مازال  اأمامها 

اإليها. التي ت�صبو  احلرية 

يف  املثقفة  املراأة  مكانة  التحرير: 
اجلزائر؟

مكانتها  لها  مثقفة  -باعتبارها 
املجتمع  يف  امل�صكل  لكن  املتميزة، 
بنظرة  اإليها  ينظر  مـــازال  ــذي  ال

قا�رصة.

ــة املــــراأة  ــالق ــر: مـــا ع ــري ــح ــت ال
بالكتابة؟

هي  والكتابة  ــراأة  امل بني  -العالقة 
العالقة  تلك  ت�صبه  حــب  عالقة 
الــلــذان  عا�صقني،  بــني  ــودة  ــوج امل
حرية.  بكل  حبهما  ق�صة  يعي�صان 

الق�صة. اأعي�ش هذه  واأنا �صخ�صيا 

تعاين  م�ضاكل  من  التحرير:هل 
الكاتبة؟ املراأة  منها 

-اإن احلياة اليومية مليئة بالتطورات 
حياة  مت�ش  التي  وال�ــصــطــرابــات، 
يف  يجعله  مــا  وهــــذا  ــب،  ــات ــك ال
بع�ش  اإىل  بتعر�ش  الأحيان  بع�ش 
غيابه  اأو  الإلــهــام  يف  التقطعات 
اأما  الكتابة،  اأثناء  هذا  معينة  لفرتة 
م�صاكل  فهناك  الكتابة  ــام  اإمت بعد 

الن�رص. تخ�ش 

ليندة  ا�ضتمدت  اأين  من  التحرير: 
الكتابة؟ اإلهامها يف  كودا�س 

ترعرعت  لأنني  لقد كنت حمظوظة 
الل�صان،  يف جو عائلي لديه ف�صاحة 
املوجودة  العجائز  تلك  كانت  حيث 
يف قريتنا �صواء كانت اأما، اأو جدًة اأو 

اإلهامي، من خالل  جارُة، هي م�صدر 
الق�ص�ش  و  ال�صعبية  المثال   تلك 
واأنا  لنا،  تــروى  التي  احلكايات  و 
كبرية  متعة  و  ــذة  ل ــد  اأج �صغرية 
اأكت�صف  اأن  قبل  هذا  �صماعهن،  يف 
عامل  اأدخلني  ــذي  ال الكتب  عــامل 
حيث  نرث،  و  �صعر  من  فيه  مبا  الأدب 
العربية  و  الفرن�صية  باللغة  قراأت 
اأمثال:  ملوؤلفني  مــن   عديدة  كتبا  
مولود  و  يا�صني،  كاتب  ديب،  حممد 
فرعون، و بعد ذلك اكت�صفت الأدب 
الأمازيغي مع بلعيد اث اأعلي، اعمر 

مزداد، و �صعيد �صعدي.

مــاذا  ليندة  راأي  الــتــحــريــر:يف   
الكتابة؟ املراأة عن طريق  حققت 

طريق  عن  ــراأة  امل ا�صتطاعت  -لقد 
اأول  وجــودهــا  فر�ش  من  الكتابة 
التي  اأفكارها  فر�صت  ثم  كامراأة، 
قبل،    مــن  م�صموعة  غــري  كــانــت 
املجتمع،  اأو  الأ�رصة  ِقبل  من  �صواء 
كما حققت عالقة وطيدة بينها وبني 
احلبل  ذلك  ما  حد  اإىل  ت�صبه  قرائها 

ال�رصي الذي يربط الأم بطفلها.

ليندة  حققت  مـــاذا  الــتــحــريــر: 
الكتابة؟ كودا�س عن طريق 

كان  حيث  الطفولة،  حلم  حققت  لقد 
اأول  كتبت  عندما  15�صنة  عمري 
الإتزاز  عن  الفرن�صية  باللغة  خاطرة 
و  الأمازيغية،  وهويتي  بالوطن 
قررت  كتابتها  من  انتهيت  ما  بعد 
دون  امل�صتقبل،  يف  كاتبة  اأ�صبح  اأن 
و  املهمة،  هذه  عمق  مدى  اأدرك  اأن 
عن  ذلك  اأحقق  اأن  حمظوظة  جد  اأنا 
المازيغية   هي  و  الأم  لغة  طريق 

احلياة. فل�صفة  علمتني  التي 

تكتب  ــاذا  مل راأيــك  يف  التحرير: 
املراأة؟

تكتب املراأة لكي تعرب عما تختلج به 
لها  بالن�صبة  الكتابة  الآن  نف�صيتها، 
ف�صاء  خلق  من  متكنها  و�صيلة  مبثابة 
�صخ�صيات  فيه  ت�صتنطق  حر،  اأدبي 
التي  املوا�صيع  خمتلف  عن  تتحدث 

الذي  احلــايل،  الإن�صان  بال  ت�صغل 
ي�صارع من اأجل حتقيق اأحامله، و هي 
مغايرا  عاملا  بذلك  لت�صطنع  تكتب 
و  ال�صلم  احلرية،  يتنف�ش  الواقع،  عن 

امل�صاواة.

 التحرير: من هن الن�ضاء الكاتبات 
ليندة بهن  تاأثرت  اللواتي 

اأث  "فاطمة  بــ  ــرت  ــاأث ت -اأوال 
كتابها  خالل  من  خا�صة  من�صور"، 
حياتي"،  "ق�صة  عنوان  يحمل  الذي 
ـ"طاو�ش  بـاإبنتها  اأي�صا  تاأثرت  ثم 
الكبرية  الكاتبة  عمرو�ش"، و كذلك 

جبار. اآ�صيا 
رواياتك  يف  الرئي�صية  ال�صخ�صيىة 

ملاذا؟ للمراأة  خم�ص�صة 
ــة  ـــك هـــو حمــاول ــــديف مـــن ذل -ه
يتعلق  ما  خا�صة  ــراأة  امل ا�صتنطاق 
اأن  اأردت  حيث  الطابوهات،  بق�صية 
فيه  تتمكن  مغايرا  واقعا  لها  اأقدم 
عن  عجزت  ما  كل  عن  التعبري  من 

قوله يف الواقع املعا�ش.

حققته  فيما  راأيــك  ما  التحرير: 
ال�ضقيق تون�س البلد  املراأة يف 

خطوة  التون�صية  املراأة  حققت  -لقد 
جد  اأنــا  و  احلرية،  جمــال  يف  كبرية 
بالدنيا  يف  ذلك  يتحقق  اأن  متفائلة 
احلالية  اجلزائرية  املــراأة  األن  اأي�صا، 
ت�صعى  و  العبودية  قيود  ترف�ش كل 
عدنا  ما  فاإذا  منها،  التحرر  اإىل  دوما 
ــراأة  امل اأن  جنــد  اجلــزائــر  تــاريــخ  اإىل 
امــراأة  زالــت  ول  كانت  اجلزائرية، 
و  حريتها  اأجــل  من  نا�صلت  قوية 
ميكن  ال  عظيمة  انت�صارات  حققت 
ديهية  و  تينهنان  من  بدءا  نكرانها 
و  بوعلي  بن  ح�صيبة  اإىل  �صوال  و 
اجلزائرية،  الثورة  يف  بوحريد  جميلة 
م�صعل  يظل  لهذا  طويلة،  القائمة  و 

متوا�صل. الن�صال 

اإن  نقول  اأن  ميكن  التحرير:هل 
عن  تدافع  هذه  بكتاباتها  ليندة 

املراأة؟

-املراأة تدافع عن ذاتها بذاتها بطرق 

ن�صالها  يف  ذلك  يظهر  اإذ  خمتلفة، 
وعملها،  تعّلمها  خالل  من  اليومي 
اجلمعيات  تلك  نن�صى  اأن  دون 
من  فعال  اأ�ص�صت  التي  الن�صائية 
الكتابة  اأنا يف  اأما  الغر�ش،  اأجل هذا 
كمو�صوع  لها  التطرق  ـــاول  اأح
ح�صا�ش و اأخلق لها ف�صاء دون قيود 
وجودها،  عن  حرية  بكل  فيه  تعرب 

واأحاملها. وواقعها 

التي  الر�ضالة  ماهي  التحرير: 
عن  اإي�ضالها  كودا�س  ليندة  تريد 

الكتابة طريق 

وذلك  ااأملازيغي،  ــدب  ااأل -تطوير 
املوا�صيع. اإىل خمتلف  بالتطرق 

يف  لــيــنــدة  راأي  ــا  م ــتــحــريــر:  ال
للمراأة العاملي  باليوم  الحتفال 

من  رمزا  يعد  اليوم  بهذا  الحتفال 
لكن  التاريخ  يف  املراأة  ن�صال  رموز 
يوم  ن�صف  يف  يقت�رص  اأن  يجب  ال 
اأو  هدية  اأو  بزهرة  طيبة،  بكلمة 
اأ�صرية  تبقى  يجعلها  ذلك  األن  حفلة، 
الع�رص فن�صال  بالية جتاوزها  اأفكار 
ت�صتمد  اأن يكون حقيقي  املراأة يجب 
كلمة  معنى  باأمت  الواقع  من  ثماره 

احلرية و امل�صاواة.

مهنة  ليندة  اختارت  لو  التحرير: 
معينة فيا ترى ماهي هذه املهنة

ذلك  ويكون  التعليم،  مهنة  �صاأختار 
اأميل  األنني  االبتدائية  املدر�صة  يف 

كثريا اإىل عامل الرباءة.

عند  الفل�ضفة  تعني  ماذا  التحرير: 
ليندة

تكون  اأن  قبل  احلياة  هي  -الفل�صفة 
. فل�صفة

اأخرية  كلمة  التحرير: 

التي  باملكانة  اأن يحظى الدب  اأمتنى 
يف  اأو  بالدنيا  يف  �صواء  به  تليق 

العامل.

فل�ضفــــــــــــة تكون  اأن  قبل  احلياة  هي  الفل�ضفــــــة   ••
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الت�ضابه  الكتاب رغم مرارته الأليمة  لعّدة اعتبارات. واأروع ما يف  الكتاب  "هولكو" ا�ضرتيته واأنهيت قراأته ويقراأ  ما راأيت كتاب  مبجّرد 
"هولكو" لالأ�ضتاذ  اأبنائها. الكتاب هو:  الكبري والتطابق العجيب بني خيانة ذلك الع�ضر وما تعي�ضه الأمة الآن من �ضعف وخيانة وباأيدي 
من�ضور عبد احلكيم حممد، دار الكتاب العربي، دم�ضق والقاهرة، �ضورية وم�ضر، الطبعة الأوىل 2008، من 280 �ضفحة. ومن املالحظات:

واأثرها  اأّمه  لرتبية  هولكو  قّوة  1.تعود 
على  رّبته  التي  �صخ�صيته  على  البالغ 
وحتّمل  احلياة  ومواجهة  وال�صرب  القّوة 
ــاء  الآب جمــد  اإحــيــاء  ـــادة  واإع ال�صدائد 
جنكيزخان مايدل على اأثر الأم يف اإعداد 

القادة. 27
2.التربير الديني الذي منحه فقهاء ذلك 
بقولهم  وهولكو  جلنكيزخان  الع�رص 
باأمر  و"حتكمنا  اإلينا".  بعثكم  الله  "اإّن 
رّب  اأن  املنام  يف  "راأيت  وقد  الإله". 
ال�ّصماء حكم الأر�ش عربكم واأن يكون 
جمرما  اأن�صاأ  الذي  هو  لكم"  كّله  العامل 

ومنحه الرعاية واحلماية. 28
يقوده  الــذي  املغويل  اجلي�ش  3.امتاز 
ع�صكري  وان�صباط  بتنظيم  هولكو 
املدن  ح�صار  وكذا  اجلند  لقادة  �صارم 
وجلب  وال�صتك�صاف  والتخطيط 
وامل�صاواة  احل�صار  وهند�صة  املعلومات 
والتدريب  القوانني  واحرتام  العامة  بني 
للظروف  اجلي�ش  وحتّمل  جــّدا  العايل 
اأعدائهم  جتاه  الرحمة  وانعدام  القا�صية 
خمابراتي  وجهاز  مطلقا  لهم  عهد  ول 
النف�صية  احلرب  يف  واملهارة  جّدا  عايل 
ا�صتخدام  والقدرة على  ال�صائعات  وبّث 
للقائد  والــطــاعــة  الــعــدو  جوا�صي�ش 
طعام.  من  اإليهم  ي�صل  مبا  ويقنعون 

34-39
على  بال�صتيالء  يحلم  هولكو  4.ظّل 
حلمه.  حّقق  اأن  اإىل  �صنوات  منذ  بغداد 

41
من  امل�صلمني  �صالطني  خيانة  5.كانت 
تقديري-  -يف  الرئي�صية  الأ�ــصــبــاب 

ال�صهولة  بتلك  امل�صلمني  بالد  ل�صياع 
وال�رصعة الفائقة على يد هولكو.

ا�صالمية  بدولة  هولكو  اأطاح  6.كّلما 
املهرة  وال�صناع  احلرف  اأ�صحاب  اأخرج 
املركزية  دولته  منغوليا  اإىل  واأر�صلهم 
هناك  ال�صناعية  خرباتهم  من  لي�صتفيد 
غريهم.  مع  يفعل  كما  اأبدا  يقتلهم  ول 

58
7.اقتتال امل�صلمني فيما بينهم على جواد 
يف  �صببا  كــان  الغنيمة  يف  جــاء  واحــد 
اجلميع  وتدمري  ب�رصعة  هولكو  عودة 

و�صحقهم واإذللهم. 63
يومها  بامل�صلمني  والهوان  الذل  8.بلغ 
الأثري  ابن  �صّيدنا  ل�صان  على  جاء  فيما 
التتار  من  ــراأة  امل اأّن  عليه  الله  رحمة 
جماعة  فتقتل  امل�صلمني  دار  تدخل 
واأطفال  ون�صاء  رجــال  الــدار  اأهــل  من 

مايتحرك لها اأحد. 65
البقاء  ولأجــل  امل�صلمني  9.�صالطني 
�صّلموا  بالعر�ش  والت�صّبث  احلكم  يف 
ن�صائهم  ـــاب  ورق طــواعــيــة  رقــابــهــم 
و�صعبهم للغازي املحتل املجرم هولكو 
النعاج  ذبح  ذبحهم  اأن  النتيجة  فكانت 
ن�صاءهم  وا�صتحي  املدينة  اأ�صوار  على 

وا�صتوىل على اأموالهم واأر�صهم.
10.بع�ش �صالطني امل�صلمني مل ي�صعروا 
بغزو هولكو ملدينتهم والعبث بحرمات 
اأموالهم  و�رصقة  رجالهم  وقتل  ن�صائهم 
لأّنهم كانوا يف جل�صات خمر ون�صاء مل 

اأبدا. ي�صتيقظوا منها 
هولكو  املــجــرم  جي�ش  يكن  11.مل 
�صعيفا لكّنه مل يكن بتلك القّوة اخلارقة 

التي ر�صمها اخلونة من امل�صلمني.
12. خيانة امل�صلمني هي التي جعلت من 

جي�ش هولكو جي�صا ل يقهر.
13.كان جي�ش هولكو ي�صم يف �صفوفه 
الذين  امل�صلمني  بع�ش علماء  اخلونة من 
القراآن  من  باآيات  ر�صائلة  يزّينون  كانوا 

الكرمي.
يف  ي�صم  كــان  هــولكــو  14.جي�ش 
املوؤرخني  بع�ش  من  اخلونة  �صفوفه 
لـ  ــوؤّرخــون  ي كانون  الذين  امل�صلمني 

و"فتوحاته". "بطولته" 

يف  ي�صم  كــان  هــولكــو  15.جي�ش 
�صفوفه اخلونة من بع�ش اأدباء امل�صلمني 
له  يكتبون  كانوا  الذين  الّلغة  واأهــل 
املت�صمنة  امل�صلمني  مللوك  ر�صائله 
ف�صحى  عربية  بلغة  والوعيد  التهديد 

تثري الرعب والفزع.
ينت�صبون  من  بع�ش  من  16.اخلونة 
عليه  الله  �صلى  الله  ر�صول  ل�صّيدنا 
الن�صب  با�صم  الأمـــة  وخــانــوا  و�صّلم 

ال�رصيف.
17.اخلونة من بع�ش من ينت�صبون لأهل 
املجرم  لهولكو  الأمــة  وباعوا  ال�صنة 
با�صم ال�صنة واأ�صيادنا اآل البيت ر�صوان 

الله عليهم جميعا.
الذين  امل�صلمني  وزراء  بع�ش  18.خيانة 
هولكو  مواجهة  عن  اجليو�ش  اأبعدوا 
املجرم ليدخل الديار دون حرب ول رّد.

اخلائن  القائد  ابنه  ير�صل  خائن  19.اأمري 
اإخوانه  لبقاتل  املجرم  يف جي�ش هولكو 

من امل�صلمني كعربون طاعة وولء.
حذاء  يف  �صورته  ير�صم  خائن  20.اأمري 
لتطاأ  املجرم  لهولكو  هدية  بها  ويبعث 
ذّل  كعالمة  اخلائن  الأمري  �صورة  قدماه 

وخذلن.
21.قبل اأن يتقّدم هولكو املجرم لتدمري 
خيانة  كانت  ب�رصعة  امل�صلمني  ون�صف 
والفقهاء  والوزراء  والأمراء  ال�صالطني 
ق�صد  بكثري  اأ�رصع  والأدباء  واملوؤرخني 
لتلبية مطالب هولكو املجرم يف العبث 
و�صفك  الأموال  على  وال�ّصطو  بالّن�صاء 

دماء الأبرياء وحرق الب�رص واحلجر.
يجهّز  اأن  عو�ش  خائن  22.�صلطان 
يجهز  راح  هــولكــو  ملواجهة  جي�صه 
حّتى  وجواريه  ع�صيقاته  ملالقاة  نف�صه 
فوجده  الق�رص  على  هولكو  ا�صتوىل 

بني الأرجل الناعمة والكوؤو�ش املاتعة.
الغربيني  من  ال�صليبيون  23.وقف 
يف  هولكو  املجرم  جنب  اإىل  والعرب 
وا�صتغلوا  امل�صلمني  ون�صف  تدمري 
وقد  وقهرهم.  امل�صلمني  لإذلل  الفر�صة 
اأّنهم  حّتى  الدعم  كّل  هولكو  من  تلقوا 
امل�صاجد وفر�صوا على  �رصبوا اخلمر يف 
ومل  اأمامه  مروا  اإذا  لهم  يقف  اأن  امل�صلم 

وهو  امل�صلمني  قتل  كما  هولكو  يقتلهم 
الوثني الذي ليوؤمن برب ول دين.

24.ا�صتغّل اليهود زحف املجرم هولكو 
�صّد  جنبه  اإىل  فوقفوا  امل�صلمني  على 
وامل�صلمني  بالإ�صالم  عالقة  ماله  كّل 
اأّن  حّتى  امل�صلمني  قتل  كما  يقتلهم  ومل 
مكة  فتح  �صنعيد  قال:  احلاخامات  اأحد 

وجنعلها وثنية كما كانت.
امل�صلمني  عّز  اأعادوا  الذين  25.املماليك 
عني  يف  الهمج  الــتــتــار  جي�ش  بقهر 
ومل  الأ�ــرصاف  من  يكونوا  مل  جالوت 
يكن ن�صبهم ميتد اإىل �صّيدنا ر�صول الله 
من  يكونوا  ومل  و�صّلم  عليه  الله  �صلى 

ال�ّصادة ال�رصفاء.
جي�ش  على  انت�رصت  التي  26.الأمة 
التتار "الذي ليقهر؟ !" يف عني جالوت 
وقائد  قطز  ا�صمه  عظيم  قائد  لها  كان 
وجندي  بيرب�ش  الظاهر  ا�صمه  عظيم 
ا�صمه  عظيم وكان لها عامل فقيه عظيم 
عبد  بن  العز  العلماء  �صلطان  �صّيدنا 
الله  ور�صوان  عليه  الله  رحمة  ال�صالم 

عليه.
والهوان  بالذل  ر�صيت  التي  27.الأمة 
على يد التتار واملجرم هولكو كان لها: 
خائن  ووزير  خائن  واأمري  خائن  �صلطان 
خائن  واأديب  خائن  وموؤرخ  خائن  وفقيه 
ن�صل  من  خائن  وحفيد  خائن  وجندي 
رحمة  الأيوبي  الدين  �صالح  �صّيدنا 
مّر  وقد  عليه  الله  ور�صوان  عليه  الله 
70 �صنة فقط وكّلهم يّدعي  على موته 
الأ�صياد  من  واأّنهم  ال�رصيف  الن�صب 
البيت  اآل  لأ�صيادنا  ينت�صبون  الذين 

ر�صوان الله عليهم جميعا.
اأمته  املرء  يخون  اأن  اخليانة  28.اأب�صع 
الله  �صلى  الله  ر�صول  �صّيدنا  با�صم 
وبا�صم  ال�صنة  اأهل  وبا�صم  و�صّلم  عليه 
عليهم  الله  ر�صوان  البيت  اآل  اأ�صيادنا 
الكرمي  والــقــراآن  العلم  وبا�صم  جميعا 
ول  والتاريخ.  واملوؤرخ  العربية  والّلغة 
اأقف  اأن  اأو  خلائن  اأبّرر  اأن  بحال  ميكنني 
الن�صب  اّدعى  ولو  كان  مهما  خائن  مع 
النبوية  وال�صنة  الغزير  والعلم  ال�رصيف 

الطاهرة.

بقلم / كرمي . تقلميمت
اأن  البع�ش  يــرى  ال�صاأن  هــذا  يف   و 
ما  كان  جمتمع  لأي  اجلماعي  ال�صلوك 
تاأ�ص�صت  التي  الثقافة  تلك  نتاج  اإل  هو 
وجم�صدة  النا�ش  واأذهـــان   عقول  يف 
 ، اليومية  تلقائي يف ممار�صاتهم  ب�صكل 
الن�صجام  عن�رصا  اأن  اإىل  ي�صري  وهوما 
بني  متني  ب�صكل  يقومان  والتجان�ش 
اأن  ينبغي  لذا   ، املجتمع و�صلوكه  ثقافة 
نحو  يتجه  بنحو  بينهما  التقارب  يتم 
اأن  �صاأنها  من  التي  الآليات  كل  تفعيل 
تتوىل تدعيم اجلانب الفكري والرتبوي 
اجلوهرية  املعادلة  هــذه  تاأ�صي�ش  يف 
العالقة  تلك  بناء  اإىل  تهدف  التي 
املحاور  ان�صاء  يف  تدخل  التي  البينية 

الرئي�صية لأي ثقافة �صلوكية اجتماعية 
وتبايناته  اختالفاته  ورغم  فاملجتمع   ،
ذات  يف  اأنه  اإل  اليومية  معامالته  يف 
الوقت يحاول اأن يفّعل اجلوانب الثقافية 
باأبعادها التي يعتقد اأنها تخدم م�صاحله 
تعلق  �صواء  والذاتية  الفردية  و�صوؤونه 
الوجدانية  اأو  النف�صية  بحالته  الأمــر 
ات�صال  يت�صل  ما  وحتى  العاطفية  و 
 ،.. والجتماعية  املهنية  بحياته  وثيقا 
فهذه امل�صطلحات يف م�صمونها ت�صري 
تاأ�ص�صت مبرور  التي  الثقافة  اإىل طبيعة 
 ، الفرد  ملكة  يف  ـــداث  والأح الزمن 
اأن  وكاأن هذا الأخري الذي يعتقد جازما 
يراها  التي  بالطريقة  اليومية  ممار�صته 
الجتماعية  ثقافته   نتاج  هي  �صائبة 

هي  الثقافة  هذه  اأن  متاما  يدرك  اأن  دون 
من  جمموعة  عن  عبارة  اجلوهر  يف 
احدى  ت�صكل  التي  ال�صابقة  التجارب 
والتي  والوجدانية  النف�صية  مكوناته 
اليومية  �صلوكياته  طيات  يف  جتتمع 
  ، �صمني  ب�صكل  بها  يتفاعل  التي 
لل�صلوك  املعريف  الدراك   هذا  واأمــام 
الوجود  اإىل  يربز  بداأ  الذي  الجتماعي 
املجتمع  من  تتطلب  حتمية  فهناك   ،
اللتزام بها ويتعلق الأمر بالقيم  النبيلة 
هذه  تر�صخت  فكلما  ال�صامية  واملبادئ 
الأخري  هذا  كان  املجتمع  يف  العنا�رص 
اأكرث اتزانا و توافقا يف  مواقفه و طريقة 
ي�صتوحيها  التي  الأفكار  عن  تعبريه 
ال�صليمة والتف�صري املنطقي  من املعرفة 

 . الواقع  مع  بالن�صجام  عالقة   له  ملا 
الثقافة  مكونات  خمتلف  بني  فالتوافق 
املجتمع  حياة  من    جتعل  الجتماعية 
فر�ش  خلق  يف  الأ�صا�صية  الركيزة 
جهة  من  واجلماعية  الفردية  التنمية 
املن�صودة  ــداف  الأه حتقيق  من  ومتكّنه 
الرفاهية  اأ�صباب  كل  له  حتقق  التي 
والزدهار، فكلما كانت املفاهيم املتوافق 
عليها اجتماعيا واملج�صدة واقعيا مبنية 
النرّية  والروؤية  الهادف  التفكري  على 
الرامية  امل�صالح  حتقق  التي  لالأمور 
لبناء جمتمع من�صجم ومتزن ومت�صاوق 
مع كل ما يت�صل ات�صال وثيقا باإن�صاء 
اىل  ترقى  واجتماعية  اإن�صانية  ح�صارة 

املثالية والكمالية . 

يتفق العارفون  بالق�ضايا ذات العالقة الوطيدة باحلياة الجتماعية ، اأن هناك عالقة قائمة بني الثقافة  وال�ضلوك املمار�س من قبل  اأفراد املجتمع 
، فال�ضلوك الجتماعي ميثل  يف مفهومه العام على اأنه يج�ضد تلك العالقة احلميمية بينه وبني الثقافة التي ت�ضكل جانبا من جوانب الوجدان 

الفردي ، ول ميكن  الف�ضل بينهما كونهما مرتابطان �ضكال وم�ضمونا .

بقلم – معمر حبار

ظــــن كــثــري 
النا�ش  ــن  م
ــاك  ــن ه اأن 
ــا  ــص ــار� ــع ت
الوطنية  بني 
وال�ــصــالم، 
اأن  ول�ــصــك 
الوطن  ــذا  ه
العتقاد  اأو 
علق  ما  اإىل 
ـــــان  ـــــاأذه ب

وما  الوطنية  ملفهوم  خاطئة  تف�صريات  من  النا�ش 
مفهوم  هو  فما  وتعيريات،  مظاهر  من  بها  يتعلق 
الوطنية ب�صكل عام، وما هي نظرة ال�صالم للوطنية، 
جبل  التي  الن�صانية  م�صاعر  يحرتم  دين  ال�صالم 
على  ويعمل  كبريا  اهتماما  ويوليها  الإن�صان  عليها 
و�صعها �صمن القالب ال�صحيح كي توظف يف خدمة 
لالإن�صان  الأ�صلية  امل�صاعر  تلك  ومن  امل�صلم  املجتمع 
حب الوطن واحلنني اإليه ولقد وردت كلمة الوطن يف 
القراآن الكرمي اأكرث من مرة بلفظ الدار اأو الديار، وقد 
"مكة"  وطنه  و�صلم  عليه  الله  �صلى  الر�صول  اأحب 
اإىل  اإليه، فال�صالم ينظر  البالد  اأحب  اأنها  وقال عنها 
الوطنية على اأنها حب للوطن وتعلق به وانتماء اإليه 
وقد  جاهلية  ع�صبية  دون  ال�صوية  الفطرة  من  وهذا 
اقرتن حب الأر�ش بحب النف�ش ، وقد و�صع ال�صالم 
ميكن  التي  الوطنية  فكرة  لتعزيز  القومية  الأ�ص�ش 
تعزيزها لفكرة رائدة تخدم املجتمع بعيدا عن الأفكار 
املغلوطة اأو اخلاطئة حولها عن طريق احرتام الإن�صان 
والقانونية  ال�رصعية  حقوقه  كافة  وتوفري  وطنه  يف 
ت�صمنها   التي  كافة  والعدالة  احلرية  اأ�صكال  وتوفري 
وتوفري  والو�صعية  ال�صماوية  القوانني  لالإن�صان 
وتوير  الرزق  وك�صب  الكرمي  العي�ش  واأ�صباب  �صبل 
الأمن والأمان لأبناء الوطن كافة بيد من حديد على 
املوؤدية  الأ�صباب  واملخربني وحماربة  املف�صدين  اأيدي 
 ، واملر�ش  والف�صاد  والرذيلة  واجلهل  الفقر  لنت�صار 
الفرد  ت�صعر  الهامة  احلاجات  النتماء حاجة من  وبعد 
وتقوية  اأفراد جمتمعه  وبني  بينه  امل�صرتكة  بالروابط 
�صعوره بالنتماء اإىل الوطن وتوجيهه توجيها يجعله 
وي�صحي  وطنه  حب  يف  ويتفانى  بالنتماء  يفتخر 
وطنه  بناء  يف  الإن�صان  م�صاركة  اأن  كما  اأجله،  من 
بقيمته يف جمتمعه وتنمي لدى الفرد مفهوم احلقوق 
الواجب  وتقم  واجب  بدون  حق  ل  واأنه  والواجبات 
النتماءقيمة  احلق، ومن م�صامن  احل�صول على  قبل 
جميع  واإىل  الوطن  اإىل  بالنت�صاب  والفخر  العتزاز 
اأجل  من  اجلاد،  والعمل  والأمنية  الوطنية  موؤ�ص�صاته 
وي�صمل  الوطن  هذا  لأبناء  العامة  امل�صلحة  حتقيق 
الفرد  قيمة حمبة  تتمثل يف  مهمة  قيم  على  النتماء 
اأفراده،  جميع  مع  وتفاعله  عليه   وحر�صه  جمتمعه 
كما تعد طاعة ولة الأمر والتفاعل معهم واللتفاف 
حولهم وجزء مهما لتحقيق النتماء الوطني وحتقيقا 
حتقيق  يف  وجناحه  الجتماعي  الن�صيج  لتما�صك 
ومن  رفاهيته،  وحتقيق  التنمية  خطيط  وجناح  اأمنه 
الوحدة  قيمة  ابراز  على  العمل  الوطني  النتماء  قيم 
حتقيقه  على  اجلميع  يعمل  هدفا  وجعلها  الوطنية 
واملحافظة عليه ، كما اأن قيمة الت�صامح جزء مهم من 
قيم النتماء الوطني لأن من يعي�ش على اأر�ش الوطن 
له احلق يف امل�صاركة يف بناء ح�صارته وامل�صاهمة يف 
الأمن جزءا  احلفاظ على  وبعد  التفاعل مع جمتمعه، 
املواطن  اأن  حيث  واملجتمع  للفرد  النتماء  من  مهما 
احلفاظ  على  ويعمل  الوطن  هذا  اأر�ش  على  يعي�ش 
والجتماعي  والأمني  الفكري  الوطن  اأمــن  على 
الإن�صان  يكت�صبه  مل  اإذا  الوطن  فحب  والقت�صادي، 
اأو  دكان  من  ي�صرتيه  اأن  ميكنه  ل  فاإنه  اأمه  بطن  يف 

متجر.

مكانة الوطنية يف نظر 
الدين...!

بقلم / قدوده  مبارك
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جتّنبي قول هذه اجلمل اأهمية اختيار �ضريك ال�ضكن اجلامعي املنا�ضب
لي�ضتمع لِك طفلك

يف ظّل انت�صار فريو�ش كورونا يف العديد 
من الدول، وجتند الهيئات ال�صحية للحّد من 
تف�صيه، ينتاب العامل القلق حياله، مع غياب 

اللقاح اخلا�ش به. "�صيدتي. نت" يطلع من 
الخت�صا�صي يف ال�صحة 

العامة الدكتور بالل كرامي، 
على كيفية ا�صتخدام 

الكمامات، ومدى فعاليتها 
يف الوقاية، بالإ�صافة اإىل 

دور معقم اليدين يف 
هذا الإطار.لقناع الوجه 

)الكمامة( دور يف الوقاية 
من اجلراثيم التي تنتقل 

عرب الهواء، ومن اأنواعه:
1. القناع اجلراحي: هو 

الأكرث ا�صتخداًما، 
بيد اأنه ُي�صتخدم 
بطريقة خاطئة 

من العاّمة. 
فهو معّد 

بطريقة حتمي 
الطرف الآخر 

ولي�ش من 
يرتديه، لذا 

ُيفرت�ش اأن ي�صعه املُ�صاب بالفريو�ش ملنع 
انتقال العدوى لالآخرين. ي�صتخدم هذا القناع 

يف غرف العمليات، تفادًيا لنتقال اجلراثيم 
من الطاقم الطبي اإىل املري�ش، عن طريق 

العطا�ش اأو ال�صعال. ُيذكر اأن هذا القناع ل 
مينع انت�صار الفريو�ش ب�صكل تام، واإمنا هو 

يخفف من تف�صيه، لأنه غري حُمكم على الوجه 
بل تبقى ثمة منافذ ميكن للجراثيم الت�صلل من 

خاللها.
2. القناع املزود بفيلرت N95: هو اأكرث فعالية 

مقارنة بالقناع اجلراحي، لكونه ُيحكم على 
الوجه، ومزود بفيلرت مينع دخول امليكروبات 

من اخلارج، وبالتايل يفرت�ش اأن يرتديه 
ال�صخ�ش ال�صليم حلماية نف�صه عند الحتكاك 

مبُ�صاب.
الطريقة ال�صحيحة لرتداء القناع اجلراحي

. تعقيم اليدين جيًدا.
2. و�صع القناع )اجلراحي( على الوجه: اجلهة 

امللونة اإىل اخلارج والبي�صاء اإىل الداخل.
3. ربط القناع باإحكام خلف الراأ�ش.

4. ال�صغط على القناع عند الأنف وعلى 
الذقن لإحكامه ب�صكل يغطي قدر الإمكان 

الأنف والفم.
عند نزع القناع املزود بفيلرت N95، يجب 
و�صع اليد على الربطة من دون مالم�صة 

اجلهة اخلارجية الأمامية للقناع

عند نزع القناع املزود بفيلرت N95، يجب 
و�صع اليد على الربطة من دون مالم�صة 

اجلهة اخلارجية الأمامية للقناع. بعدها، ُتعقم 
اليدان.

 �صالحية الكمامة
بالن�صبة للكمامة اجلراحية، هي ت�صتخدم 

اجماًل لثالث �صاعات يف حّد اأق�صى، وملرة. 
اأما الكمامة املزودة بفيلرت، فُت�صتخدم حتى 
8 �صاعات ب�صكل متوا�صل اأو متقطع يف 
كّل مّرة.يقي معقم اليدين، من جانبه، املرء 

من العدوى، عند مالم�صته اأي �صطح اأو اآداة 
قد حتمل فريو�ًصا ما، اأو م�صافحة �صخ�ش 

ُم�صاب، ثم مل�ش الوجه، بدون غ�صل اليدين 
وتعقيميهما.

يجب ا�صتخدام ال�صابون الطبي الذي يق�صي 
على اجلراثيم بن�صبة عالية. ويف حال اتبعنا 

الطريقة املو�صحة بال�صورة اأعاله، ُتعقم 
اليدان بن�صبة 99%.

يحتوي ال�صابون الأكرث فعالية على مادة 
الكلوروهيك�صيدين Chlorhexidine اأو 

 .chloroxylenol مادة كلوروكزيلينول
هناك معقمات كثرية يف الأ�صواق على هيئة 

�صائل وهي فعالة اأكرث، مقارنة بال�صابون.
اإ�صارة اإىل اأن وقت غ�صل اليدين يرتاوح بني 

40 ثانية و60 منها.

ما بني عمر عامني وثالثة اأعوام، قد جتد الأم �صعوبة 
يف التعامل مع الطفل، فهو يف هذه املرحلة يريد اأن 

يثبت ا�صتقالليته، ويف نف�ش الوقت ل ي�صتطيع؛ كونه 
يحتاج لالعتماد على الأم، لذا جند الطفل يف هذه 

املرحلة مير بحالت غ�صب ومترد و�رصاخ.
فالتعامل مع الطفل يف هذه املرحلة يحتاج لقليل من 

ال�صرب، خا�صة عندما تريدين من طفلك ال�صتماع لك.
انتبهي عند حديثك معه، فهنالك بع�ش العبارات التي 
ت�صتفزه، وتزيد من مترده، وجتعله يرف�ش ال�صتماع لِك. 

لذا جتنبي قول العبارات التالية له:
- توّقف عن البكاء: قول كلمة )توّقف( ت�صتفز الطفل، 
وتفاقم من ردود اأفعاله، ولن تدلك على معرفة �صبب 
البكاء، على العك�ش؛ احت�صنيه ليهداأ، ثم ا�صاأليه عن 
�صبب بكائه. تقييم م�صاعره اأهم بكثري من حتجيمها 

وردعها.
- ا�صتمع ملا اأقول: هذه اجلملة الآمرة لن جتلب اهتمام 

طفلك لي�صتمع لِك، بدًل منها اقرتبي منه وانظري اإليه 
بهدوء، وقويل له ما تريدين وهو ينظر لِك.

- ل تفعل: جملة )ل تفعل( وقعها كوقع قولك ل 
تبِك. تعليماتك لن ت�صل طفلك لأنه اأغلق عقله عن 

ال�صتماع مبجرد قولِك له ل تفعل. البدائل كثرية؛ 
فاختاري العبارات الإيجابية وغري الناهية، فبدًل من 
قولك: ل تقفز على الأريكة، قويل له: اجل�ش بهدوء. 

احر�صي دائمًا على تقدمي البدائل.

الذين �صينتقلون اإىل جامعات 
بعيدة عن موطن �صكنهم، اإن 

كانت خارج بلدانهم، كاأن ينتقل 
للدرا�صة يف بعثة اأو منحة درا�صية 

اإىل بلد اآخر، هذا النتقال يعني 
انقالبًا يف حياة هذا ال�صخ�ش، 

فلن يقت�رص الأمر على الدرا�صة 
فقط، بل ي�صتتبعه اأ�صلوب احلياة 

كاماًل، فال�صاب اأو ال�صابة مل يعودوا 
ي�صكنون مع عائالتهم واأهلهم، 

بل �صيعي�صون منذ تلك اللحظة 
اإما مبفردهم اأو مع �صخ�ش اآخر، 

كما تقول الدكتورة �صناء اجلمل 
خبرية التنمية الب�رصية: »يف الواقع 
لي�صت جميع ال�صخ�صيات تتوافق 
وميكنها التفاهم، وبالتايل يتوجب 

على املرء اأن يبحث عن الأ�صخا�ش 
الذين ميتلكون �صفات متقاربة 

ل�صخ�صيته؛ حتى يتمكن من 
التاأقلم والعي�ش معهم ب�صالم، لذا 

يجب اختيار عنك ولي�ش �صديقًا، 
ل ينبغي عليك بال�رصورة اختيار 
�صديق لك ك�رصيك يف املنزل، بل 
من الأف�صل اأن تكون مع �صخ�ش 

غريب، فاإن حل امل�صاكل اليومية 
املهمة ميكن اأن ت�صبب توتراً على 

�صداقتكما، والتي �صتمر ب�صال�صة 
اأكرب و�صغط اأقل مع �صخ�ش اآخر.

من الأ�صهل اأن نكون �صادقني 
مع �صخ�ش غريب، وذلك لأن 

لي�ش لديك اأي م�صاعر كبرية جتاه 
ال�صخ�ش؛ لذا فمن الأ�صهل اأن 

تكون �صادقًا معه.
اأهمية ال�رصاحة

من املهم ال�رصاحة  يف اإخبار �رصيك 
ال�صكن حول ما تريده يف املنزل، 

للتاأكد من اأن وجود تطابق يف 
منط احلياة لتجنب امل�صايقات التي 

�صتحدث م�صتقباًل.
الواجبات

اإن العي�ش يف بيت ل يوجد فيه ربة 
منزل، يتطلب القيام بواجبات البيت 

من قبل جميع �رصكاء ال�صكن، 
وبالتايل يتوجب على �رصكاء 

ال�صكن اجللو�ش وتق�صيم الواجبات 
على اجلميع ب�صكل عادل، ويف�صل 
اأن يختار كل �صخ�ش الواجب الذي 
ينا�صب مهاراته، فقد يختار اأحدهم 

الطبخ مليوله وا�صتمتاعه يف الطبخ، 
وقد يختار اآخر التنظيف اأو ترتيب 

البيت وما اإىل ذلك.
الكتمان

ل ميكن لأي �صخ�ش اأن يقراأ اأفكار 
الآخرين، وبالتايل يتوجب على املرء 

اأن يخرب �رصيك ال�صكن بالأمور 
التي ميكن اأن تزعجه والتي ل يجب 

القيام بها، ويف حال قيام �رصيك 
ال�صكن ببع�ش الأمور املزعجة 
يجب اإعالمه ب�صكل مبا�رص عن 

هذه الت�رصفات ليتوقف عن القيام 
بها، وذلك لكون التكتم قد يوؤدي 
اإىل انفجار �صجار كبري يف نهاية 

املطاف.
املقابلة الدقيقة

مبجرد حتديد �صمات زميل املنزل 
املحتمل، حينها من املهم اإدراج 

بع�ش الأ�صئلة لطرحها عليه، فمن 
املهم اإجراء عدة لقاءات قبل اتخاذ 

�صكن م�صرتك، وم�صاركته وجبة اأو 
م�رصوب ملراقبة �صلوكه اأو اآدابه عن 

كثب.

هل يقي قناع الوجه من فريو�س كورونا؟ مجتمــــع
يوم مع ابنك 

اأ�ضكر طفلك على اجلهد الذي يبذله 
ولي�س على ذكائه ، فاملبالغة يف مديح ذكاء 

الطفل اأمامه تزيد من غبائه .
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوك�لة الوطنية للن�سر واالإ�سه�ر

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

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميث�ق �سرفن� االإعالمي

كلمة ال�سر
1ثوب يلبسه الرجل و املرأة يف املغرب العريب o غطاء للرأس 

تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه o أغلق

3رداء يلبس يف النصف العلوي من اجلسم o طري ليلي )مبعثرة(
4متشاهبان o ينتسب للبالغة وأهلها )انتساب وليست صفة(
5لباس للرأس أمحر اللون كان يلبس قدميا يف الشام ومصر 

والسودان o حلة موحدة
6للداللة على املعىن او االسترسال o ذو كرم

7زخرفة كاحلناء على اجلسم o الشخص الذي يرسم الوشم
8معطف طويل للشتاء

9حذف ورمى ووضع يف مكان غري مكانه o حركة أجنحة الطري
10عدد من القطب على القماش o تلبس على الرأس

أفقــــــــــــــــــي

 o 1البقية اجلافة من حصاد القمح
قماش داخلي للثوب من أجل ملمس 

مريح أو حلفظ احلرارة
2هرب o ملعان جذاب o أقراص صغرية 

أو غريها لربط أطراف الثوب ببعضها
3صحن o قص الصوف عن املاشية
4قطعة صغرية يف ماكنة اخلياطة 
لتلقيم اخليط هبدف حتقيق الغرزة

5أداة موسيقية هوائية o لباس واسع 
للرجل )او املرأة( كان منتشرا يف بالد 

الشام
6شيء المع يوضع على املالبس جتعلها 

براقة o يتسبب يف منع اآلخر عن 
احلركة

7نظف الشيء من حوافه o صيغة وصف 
حلالة اجلو يف حالة املطر العادي

8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة أو 
الرجل o حالفه التوفيق

9جهاز غزل الصوف عند البادية أو قرى 
الفالحني قدميا o متشاهبان

10أمرأة من البادية o ما يوضع على 
الثوب من مواد إضافية لتزيينه

عمــــــــــــــودي 

ال�ضم املفقود 
ترى كل �ضيء ول ترى نف�ضها،ماهي؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�ضطيب الكلمات 

الكلم�ت
)يخ�سر دموعه-من يبكي-اأم�م الق��سي(-)اتخذ زوجة وئم-وهي 

تهتم-ب�إيق�ظك(-)االأعمى يود-اأن يكون-االآخرون-عمي�ن�-مثله(-

مهد-رو�سي-طهران-جوان-عكر-و�سظ-حلم-الهزمي-فكر.
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اأكثـر الطيور حذراالكلم�ت ال�ّسهمية
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�ضمان مرافقـة فالحي اجلنـوب يف جمال اإن�ضاء 
موؤ�ض�ضــــــــات م�ضغــــرة

الفالحون بتمرنا�ست ُيقدمون جملة من املقرتح�ت للوزير املكلف ب�لفالحة ال�سحراوية

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

و اأو�سح �سح�ت، يف لق�ء جمعه بفالحي 
امل�ئية،  املوارد  وزير  مبعية  مترنا�ست، 
زي�رتهم�  خت�م  يف  اأرزقــــي،  بــرياكــي 
اإعــداد  يتعني  "اأنه  الــواليــة،  هــذه  اإىل 
بهذه  الفالحة  لتطوير  جديد  خمطط 
الذي  و  الكبري،  اجلنوب  من  املنطقة 
التن�سيق  و  ب�لت�س�ور  ينجز  اأن  يتوجب 
الف�علني  ال�سك�ن  و كل  مع الفالحني و 

يف قط�ع الفالحة".
�س�أنه�  مــن  اخلــطــوة  هــذه  اأن  ــ�ر  ــس اأ� و 
الن�س�ط  بعث  اإعـــ�دة  على  ت�س�عد  اأن 
املحلية،  اخل�سو�سي�ت  وفق  الفالحي، 
ال �سيم� على م�ستوى من�طق تديكلت و 

االأهق�ر وعني قزام.
ان�سغ�الت  اأن  �سح�ت  ـــوؤاد  ف اعــتــرب  و 
الفالحني، التي طرحت يف هذا اللق�ء، 
�سرورة  اإىل  اإي�هم  داعي�  "مو�سوعية"، 
و  الذهني�ت  تغيري  اأجـــل  مــن  العمل 
تطوير طرق العمل يف جم�ل الفالحة، 
تزخر  التي  تيدكلت  مبنطقة  ال�سيم� 

االإنــتــ�ج  اأن  اإال  كــبــرية،  مبـــوؤهـــالت 
يحقق  مل  اأ�س�ف--  كم�   – به�  الفالحي 

التطور املطلوب.

و طرح الفالحون جملة من االن�سغ�الت 
من اأهمه� اإ�سك�لية نق�س املي�ه يف عديد 
املن�طق الفالحية ب�لوالية، و دعوا يف 

جديد  برن�مج  و�سع  اإىل  ال�سدد  هذا 
حفر  خالل  من  املي�ه،  بتوفري  خ��س 
ال�سيم�  �سدود،  اإجن�ز  اأو  اأرتوازية   اآب�ر 
االأمط�ر  بهطول  تتميز  التي  ب�ملن�طق 

بكمي�ت كبرية.
ــــ�ز بــرامــج  ــ� اإجن كــمــ� اقـــرتحـــوا اأيــ�ــس
ربط  و  الريفية  الكهرب�ء  من  اإ�س�فية 
و  و  الط�قة،  بهذه  الفالحية  املحيط�ت 
ا�ستكم�ل برامج حفر االآب�ر الرعوية و 
املرافقة  الفالحية و جتهيزه� و �سم�ن 
موؤ�س�س�ت  اإنــ�ــســ�ء  ــ�ل  جم يف  امليدانية 

م�سغرة لف�ئدة الفالحني ال�سب�ب.
و يف االإط�ر ذاته، اأكد هوؤالء الفالحون 
فر�س  بــرجمــة  ــرورة  ــس � على  كــذلــك 
عرب  الــ�ــســبــ�ب  و  لــلــفــالحــني  تــكــويــن 
املهني  الــتــكــويــن  مــوؤ�ــســ�ــســ�ت  خمتلف 
جم�ل  يف  املوؤهلة  الع�ملة  اليد  ل�سم�ن 
اإىل  دعــوتــهــم  ــن  ع ف�سال  الــفــالحــة، 
الرعوية  الن�س�ط�ت  خمتلف  تدعيم 
و  االإبــــل  مــربــي  متــكــني  و  ب�ملنطقة، 
عرب  موا�سيهم  ت�سويق  مــن  املــوا�ــســي 

خمتلف اأنح�ء الوطن.

اقرتح فالحو اجلنوب على الوزير املنتدب املكلف بالفالحة ال�ضحراوية و اجلبلية، فوؤاد �ضحات، بتمرنا�ضت، �ضمان املرافقة امليدانية 
يف جمال اإن�ضاء موؤ�ض�ضات م�ضغرة لفائدة الفالحني ال�ضباب، م�ضددا على اأهمية اإعداد خمطط جديد لتطوير الفالحة بهذه املنطقة من 

اجلنوب الكبري.
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تفجري انتحـــــــاري قرب 
ال�ضفارة الأمريكية يف تون�س

ا�ضتفادة تقرت من م�ضت�ضفى 
ب�ضعة 240 �ضريرا قبل 

نهاية ال�ضنة اجلارية

توقيف 3 اأ�ضخا�س متهمني 
بال�ضرقة بالأغواط 

منددون بظروف العمل الكارثية داخل املطعم

وقفة احتجاجية باإقامة الذكور بغرداية  

�ضا�ضات عمالقة داخل املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية  لتح�ضي�س املر�ضى بخطر الإ�ضابة بالفريو�س

ت�ضجيل اأول حالة اإ�ضابة بفريو�س كورونا وال�ضحية امراأة بق�ضنطينة

برجمة خط جوي بني تندوف و نواق�ضط

جرح 5 اأ�سخ��س اأم�س اجلمعة، يف مدينة البحرية يف 
بحزام  نف�سه  بتفجري  انتح�ري  ق�م  اأن  بعد  تون�س، 
ن��سف م�ستهدف� دورية اأمنية يف الطريق املح�ذي ملقر 
�سمعوا  اأنهم  عي�ن  �سهود  اأكد  االأمريكية.و  ال�سف�رة 

�سوت انفج�ر قوي قرب املك�ن.
ق/و

امل�ست�سفي�ت،  وا�سالح  وال�سك�ن  ال�سحة  وزير  ك�سف 
عبد الرحم�ن بن بوزيد، اأن الوالية املنتدبة لتقرت 
�سريرا،    240 ب�سعة  جديد  م�ست�سفى  من  �ست�ستفيد 
رده  يف  الوزير  قــ�ل  اجلــ�ريــة.و  ال�سنة  نه�ية  قبل 
االمة  جمل�س  اأع�س�ء  اأحد  طرحه  �سفوي  �سوؤال  على 
اإجن�ز  بت�أخر  يتعلق  ب�ملجل�س،  علنية  جل�سة  خالل 
خالل  به  االأ�سغ�ل  انطلقت  �سريرا،   240 م�ست�سفى 
�سنة 2018، اأن ن�سبة تقدم االأ�سغ�ل "بلغت 87 ب�مل�ئة" 
2020".و  نه�ية  مع  امل�ست�سفى  ت�سليم  "�سيتم  اأنه  و 
خالل  امل�سروع  ت�سليم  املفرو�س  من  "ك�ن  اأنه  اأو�سح 
42 �سهرا، لكن االأ�سغ�ل الفنية توقفت ب�سبب الت�أخر 
يف ا�ستالم التجهيزات الطبية يف حينه� بعد مراجعة 
جلنة ال�سفق�ت العمومية لالأ�سع�ر". و اأكد اأنه "�سيتم 
بعد  االإ�س�فية  التجهيزات  بع�س  اقتن�ء  ا�ستكم�ل 
يف  امل�سروع  لهذا  ُتوّجه  ا�س�فية  اأموال  من  اال�ستف�دة 
2020".و يف رده عن العجز  اط�ر ق�نون امل�لية ل�سنة 
الوزير  اأ�س�ر  االأخ�س�ئيني،  االأطب�ء  عدد  يف  امل�سجل 
هذا  من  تع�ين  التي  املن�طق  تزويد  "�سيتم  اأنه  اىل 
�سه�دة  على  احل��سلني  االأطب�ء  تخرج  بعد  امل�سكل 

الدرا�س�ت املتخ�س�سة، خالل هذه ال�سنة".
ق/ج

متكنت م�س�لح االأمن احل�سري الرابع خالل االأ�سبوع 
متورطني  اأ�سخ��س    )03( ثالثة  توقيف  من  امل��سي 
االإعداد  اأجل  من  اأ�سرار  جمعية  تكوين   : ق�سية  يف 
م�سكن.حيثي�ت  داخل  من  ب�لعنف  ال�سرقة  جلن�ية 
الق�سية التي ت�أتي يف اإط�ر الربن�مج امليداين امل�سطر 
مك�فحة  اإىل  اله�دف  الوالية  اأمــن  م�س�لح  قبل  من 
�سم�ن  اأ�سك�له،  مبختلف  احل�سري  االإجــرام  ظ�هرة 
و  للمواطنني،  الطم�أنينة  و  ال�سالمة  و  االأمن  توفري 
به�  تقدمت  �سكوى  اإىل  تعود  املمتلك�ت،  حم�ية  كذا 
تعر�سه�  بخ�سو�س  �سنة   )39( العمر  من  تبلغ  امراأة 
املتواجد  �سكنه�  مقر  داخــل  من  ب�لعنف،  لل�سرقة 
اأ�سخ��س   3 ثالثة  قبل  من  االخت�س��س،  بقط�ع 
يرتديه�  ب�لتي  �سبيهة  ب�سرتات  متنكرين  جمهولني، 
اأن  بعد  ق�موا  اأين  للمي�ه،  اجلزائرية  �سركة  اأعــوان 
ب�ل�سرب،  عليه�  ب�العتداء  لهم  منزله�  ب�ب  فتحت 
اإىل  ب�الإ�س�فة  االأ�سفر،  املعدن  من  حليه�  �سرقة  و 
ه�تفيه� النق�لني.االأبح�ث و التحري�ت التي ب��سرته� 
امل�سلحة يف اإط�ر التحقيق املفتوح ب�س�ن ق�سية احل�ل 
مت  الذين  الف�علني،  هوية  على  التعرف  من  مكنت 
توقيفهم يف ظرف قي��سي ب�لتن�سيق مع فرقة البحث 
الق�س�ئية،  لل�سرطة  الوالئية  ب�مل�سلحة  التدخل  و 
ملف  ا�ستكم�ل  حمكمة.بعد  اأمنية  خطة  و�سع  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  مت  للق�سية،  اجلزائية  ــراءات  االإج
حمكمة  لــدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  ــ�م  اأم فيهم 
املثول  اإجـــراءات  على  ملفه�  اأحــ�ل  الــذي  االأغـــواط، 
الفوري للجل�سة، لي�سدر يف حقهم اأمر اإيداع احلب�س 

املوؤقت.
ق/ج

امل�ستقلة  الوطنية  النق�بة  نظمت 
مل�ستخدمي االإدارة العمومية ممثلة يف 
قط�ع  مل�ستخدمي  الوطنية  االحت�دية 
التعليم الع�يل و البحث العلمي، وقفة 
اجل�معية  االإق�مة  داخل  احتج�جية 
منت�سف،  ـ  ـــور  ذك   1 �ــســريــر   1000
الك�رثية  العمل  بــظــروف  مــنــدديــن 
العم�ل  ــرب  ع اأيـــن    ، املــطــعــم  داخـــل 
�سي��سة  مــن  ال�سديد  امتع��سهم  عــن 
ب�سحة  تعلق  فيم�  خ��سة   ، الالمب�الة 
املطعم  داخـــل  جــولــة  يف  و  الطلبة. 
�سحية  بيئية  ك�رثة  على  وقفن�  فقد 
 ، و�سيك  ب�نفج�ر  تنذر  املق�يي�س  بكل 
ال  مهرتئ  عت�د   ، امل�ء  و  للغ�ز  ت�سرب�ت 
ي�سلح للعمل به ، اأو�س�خ من كل اجله�ت 
الرتاكم�ت  نتيجة  اأ�سود  املطعم  �سقف 
لالأو�س�خ ، املطعم ال ي�سلح بت�ت� ليكون 
اأرحم  م�ستودع  م�سطلح  رمب�  مطعم� 
و  معطلة  تربيد  غــرف   ، ذلــك  من  له 
و  اخل�سر  اأنواع  كل  فيه�  تو�سع  واحدة 
 ، احلليب  م�ستق�ت  و  اللحوم  و  الفواكه 
كهرب�ء معطلة ، األواح حديدية يف كل 
مك�ن جراء ت�سدع عت�د املطبخ ، منظر 

. D3 الك�رثة
ال�سيد  ب�ملطعم  املكلف  مع  ات�س�ل  يف  و 

كثريا  اإ�ستكى  عــبــدالــنــور،   علم�وي 
الــكــ�رثــيــة التي  الــعــمــل  ـــروف  ــن ظ م
لهم  �سببت  كم�  املطبخ.  بعم�ل  اأ�سرت 
اأمرا�س� جلدية و ح�س��سية جراء هذه 
الو�سعية ، كم� اأكد تف�س املكلف، اأنه يف 
مرا�سالت للجه�ت املعنية ، رفع تق�ريَر 
جل�ن  قدوم  اىل  اأ�س�ر  كم�  احل�لة،  عن 
و  بنورة  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  من 
و  الــوالئــي  ال�سعبي  املجل�س  كــذلــك، 
عن  تق�رير  رفع�  بــدورهــمــ�  اللذين 
احل�لة لكنه� مل حترك �س�كن� ، كم� اأكد 

ان اجل�معة و الطلبة ب�خل�سو�س وقعوا 
اإدارية....فيم�  م�س�لح  بني  �سحية 
املغلق  و  امل�سيد  املركزي  ب�ملطعم  تعلق 
بني  اإداريــة  الأ�سب�ب  الطلبة  وجوه  يف 
التجهيزات  م�س�لح �سونلغ�ز و مديرية 
رمب�  ج�هز  مطعم   ، للوالية  العمومية 
اأمثل،  ميّكنهم من العمل و�سط ظروف 
اإعــ�دة  لغ�ية  احلــ�يل  املطعم  غلق  مع 
كله�  جديد...  من  جتهيزه  و  ترميمه 
اجله�ت  اىل  النق�بة  رفعته�  مط�لب 
وقــوع  م�سوؤولية  حّملتهم  املخت�سة  

ب�سحة  تعلق  م�  �سواء  م�ستقبال  ك�رثة 
العمل  عــن  العت�د  توقف  اأو  الطلبة 
ب�سبب كرثة االأعط�ب ، كم� عرب اأحد 
عن  اجل�معي  ب�حلي  املقيمني  الطلبة 
امل�ستمر حل�لة املطعم يف ظل  التدهور 
�سمت اجله�ت امل�سوؤولة، ينذر ب�نفج�ر 
للغ�ز  بال�ستيكية  اأنــ�بــيــب   ، و�سيك 
على  اأع�ب  كم�   ، مك�ن  كل  يف  متن�ثرة 
طريقة تقدمي الوجب�ت للطلبة حتى 
عق�بية  موؤ�س�سة  يف  ــك  اأن لــك  يخيل 
نخبة  ي�سم  ج�معي�  مطعم�  لي�س  و 
خ��سة  امل�ستقبل،  ــ�رات  اإط و  املجتمع 
و  ـــواب.  االأب على  ال�سيف  ف�سل  اأن  و 
املفرط  اال�ستعم�ل  من  عنه  يعرف  م� 
للكهرب�ء يف �سورة املربدات و املكيف�ت 
اأو امل�ء يف �سورة التنظيف و اال�ستحم�م 
و االنت�س�ر املرعب للح�سرات و�سط هذا 
امل�س�عدة  البيئة  توفر  بحكم  املطعم، 
و   ، املهرتئ  العت�د  من  كومة  و�سط  له 
الوالئية  ال�سلط�ت  اجلميع  ط�لب  قد 
و  التدخل  ب�سرورة  للبالد  العلي�  و 
منددين  املطعم    ح�لة  على  الوقوف 
لالإدارات  البريوقراطية  ب�الإجراءات 
امل�سوؤولة عن عدم فتـــــــح املطعــــــــــم 
املركزي.                                                           ق/ج

بفريو�س  اإ�ــســ�بــة  حــ�لــة  اول  ظــهــرت 
كرورن� بوالية ق�سنطينة عندم� اأجلت 
امراأة  ب�لوالية  املدنية  احلم�ية  م�س�لح 
م�سلحة  اإىل  كورون�  بفريو�س  اأ�سيبت 
اجل�معي  ب�مل�ست�سفى  اخل��سة  احلجز 
يف  تلقيه�  بعد  ذلــك  و  بــ�ديــ�ــس،  ابــن 
بعد  الربع  و  الــواحــدة  ال�س�عة  حــدود 
م�س�لح  طرف  من  ع�جال  نــداًء  الــزوال 
بحي  االإجــتــمــ�عــي  ال�سم�ن  �ــســنــدوق 

ق�سنطينة.  بلدية  بــومــدو�ــس  قـــدور 
امل�سم�ة  وهي  امراأة  فيه�  امل�ستبه  احل�لة 
ك�نت  �سنة   43 العمر  من  تبلغ  ب.�س(   (
متثلت  الفريو�س  اأعــرا�ــس  مــن  تع�ين 
يف  �سيق  و  �سع�ل  احلــمــى،  ــ�ع  ــف ارت يف 
عن  الــ�ــســ�در  البي�ن  ح�سب  التنف�س، 
جتهيز  مت   ، املدنية  احلم�ية  مديرية 
�سي�س�وي  وحـــدة  مــن  اإ�ــســعــ�ف  �ــســيــ�رة 
لب��س  مرتدين  ط�قمه�  بك�مل  �سليم�ن 

االإ�س�بة  من  للحم�ية  الفردية  احلم�ية 
املعنية  اجله�ت  اأطلقت  قد  و  ب�لعدوى، 
من قط�ع ال�سحة و االأمن  جه�ز االإنذار 
ب�لتبليغ عن اية ح�لة ي�ستبه فيه�، كم� 
ق�مت مديرية ال�سحة و ال�سك�ن بوالية 
عمالقة  �س��س�ت  بتن�سيب  ق�سنطينة 
التي  و  اال�ست�سف�ئية  املوؤ�س�س�ت  داخل 
ت�سهد اإقب�ال كبريا للمر�سى، على غرار 
فياليل  بحي  اخلدم�ت  املتعددة  العي�دة 

حت�سي�س  اأجــل  من  ق�سنطينة،  بلدية 
و  ب�لفريو�س  االإ�س�بة  بخطر  املر�سى 
�سخ�س  اإىل  امل�س�ب  من  انتق�له  �سرعة 
اأعـــرا�ـــس  ــث مت عــر�ــس  ــي ــلــيــم، ح �ــس
طرق  و  انت�س�ره  �سرعة  و  الفريو�س 
للوق�ية  الن�س�ئح  وبع�س  مواجهته، 
زوار  ا�ستح�سنه�  ــ�درة  ــب امل ــذه  ه مــنــه، 

املوؤ�س�سة و لقيت اهتم�م االأطف�ل اأي�س�.
علجية عي�س

النقل  و  العمومية  االأ�سغ�ل  وزير  اأعلن 
ف�روق �سيعلي، عن برجمة رحلة جوية 
و  تندوف  واليــة  بني  اأ�سبوعية  دولية 
�سيتم  نواق�سط.  املوريت�نية  الع��سمة 
املقبلة.و  ال�س�ئفة  قبل  ا�ستغالله� 
اأ�سئلة  على  اإج�بته  خالل  �سيعلي  اأكد 
اأع�س�ء جمل�س االأمة ب�أن �سركة ط��سيلي 

ـــ�م  االأي خـــالل  �ستتف�و�س  لــلــطــريان 
فتح  اأجــل  من  املوريت�نيني  مع  املقبلة 
نه�ري  بتوقيت  االأ�سبوعي  اخلط  هذا 
ــرة بــويــنــغ قــبــل ف�سل  ــ�ئ بــوا�ــســطــة ط
مط�ر  اأن  اإىل  املتحدث  اأ�س�ر  ال�سيف.و 
و  اأ�س��سية  هي�كل  على  يتوفر  تندوف 
ب��ستقب�ل  له  ت�سمح  تقنية  جتهيزات 

ط�ئرات من احلجم الكبري و املتو�سط، و 
تنظيم رحالت جوية داخلية ودولية.
اخلطوط  �سركة  ب�أن  النقل  وزير  وذكر 
 4 ح�لي�  ت�ستغل  اجلــزائــريــة  اجلــويــة 
اجلوي  اخلــط  على  اأ�سبوعية  ــالت  رح
الرابط بني اجلزائر-الع��سمة وتندوف 
منه� واحدة نه�را، ورحلتني اأ�سبوعيتني 

ورحلة  تندوف،  ــران-  وه  : اخلــط  بني 
وت�ستغل  ق�سنطينة-تندوف،  ــني  ب
رحلتني مرورا بب�س�ر بني اجلزائر ب�س�ر 
�سيعلي  اأفــ�د  اجلزائر.ب�ملق�بل  تندوف 
ت�سغل  للطريان  ط��سيلي  �سركة  ــ�أن  ب
رحل جوية اأ�سبوعية بني اخلط اجلوي 
اجلزائر-تندوف.                                      ق/ج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

