
تون�س ت�سع طاقم �سفينة "طا�سيلي2" يف احلجر ال�سحي ب�سبب كورونا
15 دج   1950   •  الثمـــــن  ال�سابعـــــة   •  العــــدد   12 مـــــار�س 2020 م املوافــق لـ  17 رجـــــــــب  1441 هـ     •  ال�سنة  : www.altahrironline.com•  اخلمي�س  الإلكرتوين  • املوقـع 

اإلغاء املهرجان الوطني للأن�سودة املدر�سية بالـوادي ب�سبب كورونا 

م�سودة الد�ستــــور
 على طاولة الرئي�س 

تبون اليـــوم 

حتريك ملفات 
ف�ساد �سكيب خليل 
اأمام املحكمة العليا

و�سف ما مير به الإعالم يف اجلزائر 
بـ"املاأ�ساة" ، م�سوؤول بالرئا�سة:
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مبحكمة �سيدي اأحممد
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اأمــن ورقلــــة ي�ســـع خمطــطا 
ا�ستثنائيا ملحاربة خمتلـف اجلرائـــم

فيما مت تطويق وحماربة اأوكار اجلرمية باأدرار 

و�سع �سخ�س حتت احلجر ال�سحي مب�ست�سفى عزازقة تيزي وزو
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غرق قارب حراقة على متنه 18جزائريا وانت�سال 3 جثث بتون�س
03

وفاة "عبد 
احلميد جناح" 

اأول طياري 
الوالية عن عمر 102 �سنة

م�سكلة �سعود امليـــــــــاه 
توؤرق �سكان قرية ال�سقة 

باحلجيـــــــرة 

�سباب بني ثور 

�سيدي يخلف يوؤكد على 
اجلديــــــة يف اللقاءات 

املتبقية من مرحلة العودة 

نقابة املهند�سني املعماريني 
بالوالية ترف�س هــــــــدم 
�سومعة حمطــــــة القطار 

القدميــــــــة

وزير الرتبية ياأ�سف العتماد قنوات على 
الفي�سبوك كم�سدر للمعلومة  

ـًَا  عطلة الربيع ر�سميــ
يوم اخلمي�س القــــادم  

الــــــوادي

تقرت

ريا�سة اجلنوب

�س 07
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احلكومة تعلن عن خطوات لإعادة النظر يف منظومة ت�سيري �سناديق ال�سمان الجتماعي   

عجز بـ 11.601 مليار دينـار 
يف ال�سندوق الوطني للتقاعـد
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ارتداء النظارات ي�ساعد على 
حمايتك من فريو�س كورونا

مرافعة امتزجت بني 
القانون والعاطفة 

ورئي�س  املعروف  الربيطاين  ال�سحفي  زوجة  ن�سرت 
،بري�س   First News الأطفال  �سحيفة  حترير 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اإحدى  على  مورغن، 
مليء  بانيو  يف  ت�ستحم  وهي  فوتوغرافية  �سورة 
الطبية،  الوجه  اأقنعة  عك�س  بالدولرات.على 
قد  العدوى،  التقاط  �سد  الغالب  يف  تعمل  ل  التي 
فريو�س  من  للنجاة  فعالة  و�سيلة  النظارات  تكون 
متثل  قد  النظارات  اأن  اإىل  اخلرباء  كورونا.وي�سري 
ذلك  القاتل،  والفريو�س  اجل�سم  بني  فعال  حاجزا 
و  العني،  عرب  النت�سار  ميكنه  كورونا  فريو�س  لأن 
حت�سني  ونظارات  ال�سم�سية  النظارات  فاإن  بالتايل 
غري�سون،  روبني  تقول  واق.و  درع  مبثابة  الروؤية 
بجامعة  العامة  ال�سحة  كلية  يف  الأوبئة  علم  اأ�ستاذة 
بو�ست":  "ذي  ل�سحيفة  ت�سريح  يف  نيويورك، 
"بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يرتدون نظارات بالفعل، 
ما  احلماية".وغالبا  من  قدرا  مينحهم  قد  ذلك  فاإن 
اأو  ال�سعال  عن  الناجت  الرذاذ  عرب  الفريو�س  ينتقل 
العط�س من قبل �سخ�س م�ساب، وميكن اأن ت�سق هذه 
خالل  من  اآخر  �سخ�س  ج�سم  اإىل  طريقها  القطرات 
اأو يف بع�س احلالت عن طريق عينيه،  اأو فمه  اأنفه 
منها. والوقاية  الأمرا�س  على  ال�سيطرة  ملراكز  وفقا 
وتابعت غري�سون اإنه با�ستخدام النظارات، "ل ميكن 
اإىل  مبا�سرة  تذهب  اأن  الكبرية  القطرات  اأو  للرذاذ 

العينني".

�سقيق  اأويحيى  العيفا  قال 
الأول  الوزير  وحمامي 
اأويحيى  اأحمد  ال�سابق 
مبجل�س  املحكمة  لهيئة 
العا�سمة  اجلزائر  ق�ساء 
عن  التخفيف  اأطلب  لن 
لأنه  الرباءة  بل  موكلي 
نظيف كالثلج من الدن�س. 
و�سنع �سقيق الوزير الأول 
ال�سابق احلدث يف مرافعته 
التي امتزجت بني القانون 

وعاطفة الأخوة.

02

النحيفات فارعات القامة 
اأكرث عر�سة للعقم

هل تعادل بوتني مع اأردوغان؟ 

وكالة "عدل" تدعو املكتتبني 
للتحلي بال�سرب

درا�سة  اأظهرت 
حديثة اأن الفتيات 
النحيفات طويالت 
اأكرث  القامة 
لالإ�سابة  عر�سة 
�سحية  بحالة 
اأن  ميكن  �سائعة 
العقم.  ت�سبب 
الدرا�سة  ووجدت 
النتباذ  اأن 
الرحمي  البطاين 
Endometri o (

ن�ساء   10 كل  من  واحدة  ت�سيب  حالة  وهي   ،)sis
الن�ساء  يف  �سيوعا  اأكرث  �سعوبة،  اأكرث  احلمل  وجتعل 
املتو�سط. الطول  عن  يزيد  طول  وذات  النحيفات 
اأكرث  على  اأجري  بحث  اإىل  الدرا�سة  وا�ستندت 
ال�سابعة  بني  اأعمارهن  ترتاوح  فتاة  األف   170 من 
النتباذ  اأن  يف  الباحثون  ع�سرة.وي�ستبه  والثالثة 
من  اأعلى  مب�ستويات  مرتبط  الرحمي  البطاين 
هرمون الإ�سرتوجني اجلن�سي، حيث توؤدي امل�ستويات 
املرتفعة من هرمون الإ�سرتوجني اإىل منو يف الطول 
خالل فرتة البلوغ وهو معروف اأي�سا باأنه يعزز منو 
بالتايل،  الباحثون  ويرجح  الرحم.  بطانة  خاليا 
بني  الرتباط  وراء  الإ�سرتوجني  هرمون  يكون  اأن 

املر�س والطول.
موؤ�سر  لديهن  اللواتي  الفتيات  اأن  النتائج  وك�سفت 
لزيادة  عر�سة  الأكرث  وهن  اأعلى،  ج�سم  كتلة 
الأقل  هن  اأق�سر،  قامة  ميلكن  والالئي  الوزن 
جويل  الدكتورة  باملر�س.وقالت  لالإ�سابة  عر�سة 
ال�سريرية  والوقاية  البحوث  مركز  من  اآري�سرتوب 
اإىل  اإليها  تو�سلنا  التي  النتائج  "ت�سري  الدمنارك:  يف 
ما  مبكرة،  �سن  يف  اخلطر  موؤ�سرات  التقاط  ميكن  اأنه 
بدء  ميكن  حتى  الت�سخي�س  ت�سريع  يف  ي�ساعد  قد 
الرحم".ويحدث  بطانة  اأن�سجة  منو  باإبطاء  العالج 
النتباذ البطاين الرحمي عندما يبداأ ن�سيج م�سابه 
لن�سيج بطانة الرحم بالنمو يف اأماكن اأخرى كداخل 
املبي�س مثال.وي�سار اإىل اأن بطانة الرحم، التي تنهار 
كل �سهر مع الدورة ال�سهرية، فاإنها عندما تت�سكل يف 
مكان اآخر، ل ميكنها مغادرة اجل�سم، وهذا قد ي�سبب 

الأمل.

يرى املحللون ان انتظار 
الرتكي  الرئي�س 
اردوغان  طيب  رجب 
املغلقة  الأبواب  خلف 
دقيقتني  حواىل  ملدة 
الرو�سي  الرئي�س  للقاء 
كان  بوتني،  فالدميري 
اإل  له  اهانة  مبثابة 
ن�سر  الأخر  اجلانب  اأن 

الرو�سي  الرئي�س  فيه  يظهر  فيديو 
حواىل  ملدة  الرتكي  نظريه  ينتظر 

دقيقتني اأي�سا  يف منا�سبة اأخرى. 
من  يحاول  الرتكي  اجلانب  ان  يبدو 
من  التقليل  الفيديو  هذا  ن�سر  خالل 
اردوغان  لها  تعر�س  التي  الهانة 
خالل لقائه بوتني واخلروج بنتيجة 

التعادل.
لكن العارفني بالأمور والربوتوكولت 

الذي  امل�سوؤول  بان  جيدا  يعرفون 
ان  يجب  خارجية  �سخ�سية  ي�ستقبل 
امل�سيف  لأنه  قبله  متواجدا  يكون 
و"�ساحب الدار" بلغتنا الدارجة، فال 
ثم  ومن  اول  ال�سيف  يحل  ان  ي�سح 
ي�سل امل�سيف، ولكن اأن ي�سل ال�سيف 
حلواىل  وينتظر  مغلقا  بابا  ويواجه 
بالأمر  امل�سيف  علم  رغم  دقيقتني، 
اخر  امر  فذلك  له،  الدعوة  وتوجيه 

ل تخفى ر�سائله على احد.

للوكالة  العام  باملديرية  والح�ساء  الآيل  الإعالم  مديرة  دعت 
الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره املكتتبني املعنيني بـ 36 ولية املعلن عنها 
اىل التحلي بال�سرب اىل غاية متكنهم من �سحب مقررات التخ�سي�س.وطماأنت املتحدثة 
يف فيديو ن�سر على �سفحة الوكالة املعنيني بتحميل مقررات التخ�سي�س من املوقع الكرتوين، باأن 
العملية جتري ب�سفة تدريجية و�ست�سمل 36 ولية.واأو�سحت ذات امل�سوؤولة اأن حت�سري �سهادات التخ�سي�س بداأ 

يوم 7 مار�س ببع�س الوليات الكربى مثل العا�سمة وعنابة ووهران يف مرحلة اأوىل.

وايل اأدرار ير�سل جلنة م�سرتكة اإىل منزل اأرملة ببلدية 
اأجنزمري ويتكفل ببناء منزلها يف مدة اأق�ساها �سهرين

صـــورة و تعــليق 
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2020 بقانون تكميلي والدفع مبخزون الذهب اجلزائري معاجلة اختلالت قانون املالية 

3 توجهــات  احلكومة جمندة اأمام 
النفط المت�سا�س �سدمة 

لوؤي ي
--------------------

توجيهات  احلكومي  اجلهاز  وتلقى 
خ�صو�صا  التنفيذ  يف  للبدء  عاجلة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  تراأ�س  عقب 
اجلمهورية  رئا�صة  مبقر  تبون  املجيد 
الو�صع  لتقييم  خ�ص�س  عمل  اجتماع 
احلاد  االنهيار  غداة  للبلد  االقت�صادي 
االأ�صواق  يف  النفط  برميل  الأ�صعار 
لرئا�صة  بيان  به  اأفاد  ح�صبما  الدولية. 
بفعل  االنهيار  جاء  حيث  اجلمهورية 
كنتيجة  العاملي  االقت�صاد  تباطوؤ 
و  ك��ورون��ا،  فريو�س  وب��اء  النت�صار 
اتخذته  ال��ذي  اجلانب  اأح��ادي  القرار 
منظمة  يف  االأع�صاء  ال��دول  بع�س 
و  )اوبيب(  للنفط  امل�صدرة  البلدان 
اخلام  النفط  من  انتاجها  ببيع  القا�صي 

بتخفي�صات حادة جدا.
وا�صديت يف ال�صياق تعليمات لكل من 
الطاقة،  و  املالية،  االول، وزراء  الوزير 
و  الفالحة  و  املناجم،  و  ال�صناعة  و 
حمافظ  و  التجارة  و  الريفية،  التنمية 

البنك املركزي.
تعليماته  اجلمهورية  رئي�س  اأعطى  و 
يف  احل��ا���ري��ن  احلكومة  الأع�����ص��اء 
ات��خ��اذ جميع  اج���ل  م��ن  االج��ت��م��اع 
هذا  اثار  من  للحد  الالزمة  االجراءات 
و  الوطني  باالقت�صاد  امل�ر  الظرف 
حال  باي  املواطن  يتاأثر  كذلك حتى ال 
او يف  من االحوال، �صواء يف مدخوله 

حياته اليومية.
الدولة  رئي�س  وجه  ال�صياق  ذات  يف 
يف  يقدم  بان  املالية  لوزير  تعليمات 
مالية  قانون  اأول  ممكن  وق��ت  اق��رب 
االختالالت  بع�س  رفع  بغية  تكميلي 

ل�صنة  املالية  قانون  ت�صمنها  التي 
2020، ليتم ادراج اجراءات من �صانها 
معاجلة االآثار املالية الناجمة عن االأزمة 
اجلبائية  االي��رادات  وحت�صيل  احلالية، 
واجلمركية غري املح�صلة كما مت تكليفه 
ا�صالمية  بنوك  ان�صاء  م�صار  بت�ريع 

خا�صة و اخرى.
رئي�س  رف�����س  املنا�صبة  ب���ذات  و 
اىل  اللجوء  قاطع  ب�صكل  اجلمهورية 

اال�صتدانة او التمويل غري التقليدي.
التجارة  لوزير  تعليمات  ا�صداء  كما مت 
من اأجل �صمان ت�صيري ذكي للواردات 
االقت�صاد  و  املواطن  يحرم  اأن  دون 
اأن  كان،علما  منتج  اأي  من  الوطني 
كافية  و�صائل  على  تتوفر  ال��دول��ة 
لكي  ،و   2021 و   2020 ل�صنتي 
املدخالت  يف  ل��ن��درة  يتعر�صان  ال 
ال�صناعية اأو املنتجات ال�رورية حلياة 

املواطن.
لوزير  تعليمات  تبون  اأعطى  كما 
الوطني  االنتاج  زيادة  الأجل  الفالحة 
50 باملائة على  بهدف تقلي�س، بن�صبة 
اال�صتهالك  مواد  ا�صترياد  من  االأق��ل، 
االن�صاين و احليواين، ال �صيما بالن�صبة 

للذرة و اللحوم احلمراء.
ال�صناعة  وزي��ر  تلقى  جهته  من  و 
التدابري  التخاذ  تعليمات  املناجم  و 
وطني  ان��ت��اج  لتحقيق  ال�����روري��ة 
باملائة   70 بن�صبة  ادماج،  على  مرتكز 
التي  اخلفيفة  لل�صناعة  االأق��ل،  على 
�صيغة  بف�صل  �صارية  االأن  حلد  بقيت 
ال�صناعة  بعث  كذا  و   ،CKD/SKD
يف  تكون  ادم��اج  بن�صبة  امليكانيكية 

البداية تقارب 35 باملائة على االأقل.
بغر�س  تعليمات  الوزير  تلقى  كما 
ا�صتحداث  تقييد،  اأي  دون   ، ت�صجيع 

املوؤ�ص�صات  و  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  و  املتو�صطة  و  ال�صغرية 
العراقيل  اأ�صكال  كل  رفع  و  النا�صئة 
تعيق  التي  البريوقراطية  و  التنظيمية 

تطورها.
ملحافظ  تعليمات  اعطاء  اأي�صا  مت  و 
بعث  حركة  ملرافقة  املركزي  البنك 
حتت  والقيام،  االقت�صادي  الن�صاط 
بالت�صاور  و  االأول  الوزير  و�صاية 
الذهب  ملخزون  بدفع  املالية،  وزير  مع 
اجلمركية  املحجوزات  كل  اجلزائري 
و  الوطني  الت�صامن  �صندوق  كذا  و 
يف  ع�ريات  منذ  جتميدهما  مت  الذين 
باأن  لهما  ت�صمح  ال  م�صتويات  حدود 

يكونا مبثابة �صمان.
على  بال�صهر  الوزير  تكليف  مت  كما 
منحتها  التي  القرو�س  ت�صديد  �صمان 

بنوك يف اطار اال�صتثمارات اخلا�صة.

تون�صية  اعالمية  م�صادر  اأم�س  ك�صفت 
اأن مركب ملهاجرين غري �رعيني قدموا 
من اجلزائر غرق فجر اأم�س االأربعاء قرب 
�صواحل الهوارية بوالية نابل يف تون�س 

.
وح�صب قناة ن�صمة التون�صية فاإن املركب 
وعرب  جزائريا  �صابا   18 متنه  على  كان 
نظرا  الهوارية  �صواحل  اإىل  اجلزائر  من 

لقوة التيار املائي.
حتولت  اال�صتغاثة  نداءات  اإطالق  وبعد 
البحري  واحلر�س  البحر  جي�س  وحدات 
التون�صي، اإىل عني املكان واأمكن انت�صال 
م�صت�صفى  اإىل  وحتويلها  جثث  ثالث 

الطاهر املعموري بنابل  للت�ريح.
وتتوا�صل عمليات البحث عن املفقودين 

االآخرين.
اجلزائر   يف  التون�صي  القن�صل  وك��ان 
لدى  بال�صعي  وعد  الك�صو    م�صطفى 

العمل  اجل  من  التون�صية     ال�صلطات 
اجلزائريني    احلراقة  م�صري  ك�صف  على 
القليلة  ال�صنوات  يف  اختفوا  الذين 
غري  هجرة  رح��الت  اإث��ر  على  املا�صية 

�رعية نحو اوروبا، واختفوا.
فاإن    احلراقة   ه��وؤالء  عائالت  وح�صب 
باأن    تفيد   " موؤكدة  "�صبه  معلومات 
اغلب “احلراقة” حمجوزون يف ال�صجون 
اجلهات  مازالت   وقت  يف  التون�صية، 
التون�صية توؤكد على انه ال يوجد حراقة 
اأكده  ما  وهو  �صجونها،  يف  حمبو�صني 
الرئي�س قي�س �صعيد يف زيارته االأخرية 

للجزائر. 
التوقي  بروتوكول  اإطار  ويف  باملوازاة 
تولت  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  من 
التابعة خللية  اأم�س، الفرق الطبية  م�صاء 
باللجنة  ال�صحية  والرت�صد  اليقظة 
اإىل  ال�صعود  النجدة،  لتنظيم  اجلهوية 

 ،""2 "طا�صيلي  اجلزائرية  الركاب  باخرة 
بالقرب  االنتظار،  مياه  يف  الراب�صة 
اأفراد  كامل  وفح�س  بنزرت،  قنال  من 
وعددهم  متنها  على  العامل  طاقمها 
اإفريقيا  تون�س  97 �صخ�صا، وفق وكالة 

لالأنباء .
اأ�صارت  االأولية  الفحو�صات  اإن  وقالت 
عالمة  اأي  م��ن  الطاقم  �صالمة  اإىل 
كورونا  بفريو�س  اإ�صابة  اأعرا�س  اأو 

امل�صتجد.
للباخرة  ال�صماح  �صيتم  اأن��ه  والحظت 
ال�ركة  الأحوا�س  والتوجه  بالدخول 
امليكانيكية  لالإ�صالحات  التون�صية 
بعملية  القيام  "ق�صد  بورقيبة،  مبنزل 
على  الالزمة،  واالإ�صالحات  ال�صيانة 
اأفراد  كامل  على  الذاتي  احلجر  يتم  اأن 
وال  يوما   14 ملدة  متنها  على  طاقمها 
ي�صمح بنزولهم اأو اإختالط العاملني يف 

املكان بكامل اأفرادها، باإعتبارهم قادمني 
اإط��ار  يف  وذل��ك  مر�صيليا،  ميناء  من 
من  والتوقي  ال�صالمة  اإجراءات  تفعيل 

فريو�س كورونا امل�صتجد".
وال�صكان  ال�صحة  وزي��ر  نفى  وك��ان 
بن  الرحمن  عبد  امل�صت�صفيات  واإ�صالح 
بوزيد، اخلرب املتداول ب�صاأن غلق احلدود 
فريو�س  انت�صار  ب�صبب  تون�س  دولة  مع 

كورونا.
حول  نقا�س  ندوة  فى  بوزيد،  بن  واأكد 
مبنتدى  كورونا  فريو�س  م�صتجدات 
ال�صعب، اأن "احلدود اجلزائرية مع الدولة 

ال�صقيقة تون�س ال تزال مفتوحة".
احل��دود  "جميع  اإن  ب��وزي��د،  ب��ن  وق��ال 
اجلزائرية ال تزال مفتوحة، ومل يتم غلق 
اجلوية  الرحالت  توقيف  عدا  منها،  اأي 

مع مدينة ميلو االإيطالية".
لوؤي ي

غرق قارب حراقة على متنه 18 جزائريا وانت�سال ثلث جثث بتون�س
تون�س ت�سع طاقم �سفينة "طا�سيلي2" يف احلجر ال�سحي ب�سبب كورونا

ت�ستعجل احلكومة تطبيق خطة ملواجهة �سدمة انهيار النفط يف االأ�سواق الدولية تت�سكل من ثلث توجيهات ترتبط باإعداد قانون 
مالية تكميلي يف اأقرب وقت ممكن، و حت�سيل االإيرادات اجلبائية و اجلمركية مع ت�سريع م�سار اإن�ساء بنوك اإ�سلمية، مع رف�س 

اال�ستدانة من اخلارج اإىل جانب �سمان ت�سيري ذكي فيما يتعلق بالواردات.

من املقرر مغادرته �سجن القليعة 
بعد 15 يوما

اإدانة طابو بعام 
حب�سا منها 6 اأ�سهر 

غري نافدة
اأ�صدرت حمكمة �صيدي اأحممد �صبيحة 

اأم�س حكمها يف ق�صية النا�صط ال�صيا�صي 
"كرمي طابو"،حيث متت اإدانته بعام حب�س 

منها 6 اأ�صهر غري نافذة، ما يعني اأن 
املن�صق الوطني لالحتاد الدميقراطي 

االجتماعي قيد التاأ�صي�س �صيغادر �صجن 
القليعة بعد 15 يوما من االآن.

واأدين كرين طابو بتهمة امل�صا�س بالوحدة 
الوطنية يف حني مت تربئته من تهمة 
التحري�س على العنف.وكانت نف�س 

الهيئة قد اأجلت اخلمي�س الفارط النطق 
باحلكم يف ق�صية النا�صط كرمي طابو 

اىل اليوم 11 مار�س.وذلك بعد جل�صة 
حماكمة دامت اأكرث من 20 �صاعة، اأرجاأت 

فيها قا�صية اجلل�صة الف�صل يف ق�صية 
التحري�س على العنف وامل�صا�س بالدفاع 

الوطني و�صالمة الرتاب الوطني التي 
يتابع فيها الناطق الر�صمي حلزب االحتاد 

الدميقراطي واالجتماعي كرمي طابو.وكان 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �صيدي 

اأحممد قد التم�س ،قبل البدء يف مرافعات 
دفاع املتهم، عقوبة اأربعة �صنوات حب�س 

نافذ و 200 األف دينار غرامة مالية يف 
حق كرمي طابو.وخالل �صماعه من طرف 
قا�صية اجلل�صة، نفى كرمي طابو املتواجد 
رهن احلب�س املوؤقت منذ اأواخر �صبتمرب 
املا�صي، كل التهم املوجهة اإليه موؤكدا 

اأنه كان طيلة ن�صاله ال�صيا�صي يدعو اإىل 
نبذ العنف واحلفاظ على الوحدة الوطنية.

وعرفت جل�صة حماكمة كرمي طابو ح�صور 
اأمني مكثف توافد الع�رات من املواطنني 

اإىل مبنى املحكمة للت�صامن مع النا�صط 
ال�صيا�صي كرمي طابو واملطالبة باإطالق 

�راحه.و�صيغادر كرم طابو ال�صجن بعد 
15 يوما من االآن بعد ا�صتنفاذ العقوبة، 
حيث مت توقيفه يوم 27 �صبتمرب الفارط.

لوؤي ي

رد وزير الرتبية الوطنية حممد اأوجاوت 
التي روجت خلرب  ال�صائعات  على  اأم�س 
انت�صار  ب�صبب  الربيع  العطلة  تقدمي 

يف  "اأوجاوت"  وقال  كورونا.  فريو�س 
على  اخلا�صة  �صفحته  عرب  له  من�صور 
"فاي�صبوك"  االجتماعي  التوا�صل  موقع 

من  تتخذ  زالت  ما  القنوات  بع�س  اأن 
م�صدرا  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
اأن  من�صوره  الوزير يف  ملعلوماتها.واأكد 
مار�س   19 يوم  �صتكون  الربيع  عطلة 
2020. م�صريا اأن وزارة الرتبية مل تتخذ 
اأي قرار يخ�س هذا املو�صوع ال بتقدمي 
التي  االأخبار  واأن  العطلة  بتاأخري  وال 
ال  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  تناقلتها 
العديد  ال�صحة.ون�رت  من  لها  اأ�صا�س 
التوا�صل  مواقع  على  ال�صفحات  من 
االأول خربا مفاده  اأم�س  ليلة  االجتماعي 
عطلة  تقدمي  ق��ررت  الرتبية  وزارة  اأن 
الربيع اإىل تاريخ ال�12 من �صهر مار�س 
االأ�صبوع  مقررة  كانت  بعدما  اجل��اري 
نف�س  من  ال�19  يف  وبالتجديد  املقبل 
فريو�س  نف�صي  ب�صبب  وذل��ك  ال�صهر 
"كورونا" امل�صتجد "كوفيد 19".وهو ما 
بيان  اإىل  ا�صتنادا  القنوات  بع�س  نقلته 

فيما  ات�صح  الرتبية  وزارة  اإىل  ن�صب 
االأ�صا�س �صادر  واأنه يف  اأنه مزيف  بعد 
عن وزارة الرتبية التون�صية التي قامت 
بتقدمي عطلة الربيع اإىل التاريخ املذكور.
االجتماعية يف  ال�صوؤون  واأعلنت وزارة 
الربيع  عطلة  تقدمي  االأول  اأم�س  تون�س 
االجتماعية  الرعاية  موؤ�ص�صات  بكافة 
ومراكز الدفاع واالإدماج االجتماعي اإىل 
اليوم اخلمي�س 12 مار�س.وقالت، الوزارة 
يف بيان لها اأن هذا االإجراء ي�صمل كذلك 
والتاأهيل  املخت�صة  الرتبية  موؤ�ّص�صات 
اإىل  بالنظر  الراجعة  املهني  والتكوين 
االإعاقة،  جمال  يف  العاملة  اجلمعيات 
القومي  االأمن  جمل�س  لقرارات  تطبيقا 
والقا�صية  الفارط  االثنني  يوم  املنعقد 
اليوم  لتبداأ  الربيع  عطلة  موعد  بتقدمي 

اخلمي�س 12 مار�س 2020.
لوؤي ي

عطلة الربيع ر�سميا اخلمي�س القادم  
وزير الرتبية ياأ�سف العتماد قنوات جزائرية على الفي�سبوك كم�سدر للمعلومة  
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اجلزائر اأنتجت 56 مليون قنطار من احلبوب �سنة 2019

حممد علي 
-----------------

وزير  قدمها  التي  امل��وؤ���رات  وح�صب 
الفالحة و التنمية الريفية �ريف عماري، 
من  املنعقدة  االج��ت��م��اع  جل�صة  خ��الل 
و  البحري  ال�صيد  و  الفالحة  جلنة  طرف 
الوطني،  ال�صعبي  باملجل�س  البيئة  حماية 
بح�صور الوزير املنتدب املكلف بالفالحة 
ف��وؤاد   �صحات  اجلبلية  و  ال�صحراوية 
ب�صمة  ال��ربمل��ان  مع  العالقات  ووزي���رة 
عزوار، فاإن انتاج البقول اجلافة بلغ 36ر1 
مليون  3ر11  التمور  و  قنطار،  مليون 
8ر15 مليون قنطار  قنطار و احلم�صيات 
و  قنطار  مليون  2ر5  احلمراء   اللحوم  و 
و  قنطار  مليون  7ر5  البي�صاء  اللحوم 

احلليب 3ر3 مليار لرت.
واأ�صار الوزير اىل االجنازات املحققة �صنة  
2019 ، حيث مت تو�صيع امل�صاحات امل�صقية 
اإىل 4ر1 مليون هكتار، واجناز 737 وحدة 
يف �صكل تنقيب واآبار، واجناز 23  حو�س 
مائي لل�صقي الفالحي ، وكذا تركيب 290 
ال�صم�صية،  الطاقة  طريق  عن  اإنارة  وحدة 
املناطق  من  كبري  عدد  على  العزلة  وفك 
 807 على طول  امل�صالك  ب�صق  الفالحية  

كم.
ويف جمال حماية املوارد الطبيعية وتثمني 
املناطق ال�صهبية والرعوية وحمايتها، متت 
غرا�صة  االأ�صجار على م�صاحة 817.936 
للت�صجري  الوطنية  اخلطة  اطار  يف  هكتار 
والتي تهدف اىل غر�س 43 مليون �صجرة 
ماليني   10 من  اكرث  منها  غر�س  مت  اين   ،
�صجرة  واإطالق م�روع تو�صيع واإ�صالح 

ال�صد االأخ�ر.
اأو�صح   ، الفالحي  للعقار  تطرقه  ولدى 
الوزير اأن حق االمتياز خ�س منذ �صدوره 
م�صتثمرا   201210 حوايل   2010 �صنة 

فالحيا منح منها 177.777 مقرر  ا�صتفادة 
بن�صبة  88 %، كما مت ا�صرتجاع 453 األف 
هكتار من االأرا�صي غري امل�صتغلة بغر�س 
األف هكتار   190 واإح�صاء  توزيعها  اإعادة 

اأخرى تخ�صع  الإجراءات اال�صرتجاع.
نظام  عن  الوزير  ك�صف  اأخرى  جهة  من 
الدعم  وتوجيه  الفالحي  للتمويل  جديد 
نحو االأن�صطة املنتجة وا�صتحداث وحدات 
واملعاهد  ال��وزارة  م�صتوى  على  للبحث 

التقنية جمهزة باإمكانات علمية وتقنية.
تطوير  اأن  عماري  اأكد  البيان،  وبح�صب 
حم��اور  اأه��م  م��ن  يعتري  الفالحة  قطاع 
لقاءه  ان  واعترب   ، احلكومة  عمل  خمطط 
ورقة  ملناق�صة   فر�صة  الفالحة  جلنة  مع 
العمل القطاعية  التي هي ب�صدد االعتماد 
اإطار  يف   ، واحلكومة  ال��وزارة  طرف  من 
بني  ما  القطاع  لتنمية  �صامل  خمطط 
 3 على  يرتكز  و2024    2020 �صنتي 
الفالحة  ع�رنة  هي  رئي�صية   حم��اور 
ال�صحراوية   الزراعة  تنمية  عجلة  ودفع 

والزراعة اجلبلية.
الفالحة  قطاع  اأن  عماري  ال�صيد  وذكر 
1ر140 مليون هكتار موزعة  ي�صتغل ب 
على 32.7 مليون هكتار اأرا�صي رعوية ، 
مليون   2.8 و  مليون هكتار غابات  و4.1 
امل�صاحات  تبلغ  اين   ، احللفاء  من  هكتار 

ال�صاحلة للزراعة 8.5 مليون هكتار .

 12 بن�سبة   ي�ساهم  الفلحة  قطاع 
اخلام الداخلي  الناجت  %  يف 

بن�صبة   ي�صاهم  القطاع  اأن  الوزير  واأ�صاف 
12 %  يف الناجت الداخلي اخلام ويوفر 2.6 
بلغت  كما   ، دائ��م  �صغل  من�صب  مليون 
�صنة    %  4.2 القطاع  يف  النمو  ن�صبة 
مليار   3497 تقدر ب  انتاج  بقيمة   2019
دج  تغطي احلاجيات الوطنية  بن�صبة  73 

%، ي�صيف البيان.
التي  امل�صتقبلية   لالآفاق  تطرقه  ول��دى 
تهدف الوزارة اىل جت�صيدها ، �صدد الوزير 
فالحية   تنمية  احداث  نحو  التوجه  على 
م�صتدامة  فالحية  �صيا�صة  ناجعة وجت�صيد 
با�صتعمال  البالد  الغذائي  االأمن  وتعزيز 
التقنيات الع�رية اعتمادا على ال�ركات 

النا�صئة.
اىل  يهدف  املخطط  ان  الوزير  واأ�صاف 
ع�رنة برامج اإنتاج البذور  واملغرو�صات 
وال�صتائل وتعزيز انظمة اليقظة ال�صحية  
الفالحي  للعقار  العقالين  واال�صتغالل 
للم�صاريع  الفعلي  االنطالق  وت�صهيل 
 ، االرا�صي  ال�صت�صالح   اال�صتثمارية 
امل�صاريع  يف  اال�صتثمار  على   التحفيز 
الفالحية الكربى ، تنمية قدرات التخزين 
وغرف التربيد ومراكز التو�صيب ، تعزيز 
خا�صة  اأهمية   واي��الء  املهني  التاأطري 

للفالحة ال�صحراوي واجلبلية.
املنتدب  ال��وزي��ر  �صدد  البيان،  وح�صب 
واجلبلية  ال�صحراوية  بالفالحة  املكلف 
على  الرتكيز  �رورة  على  فوؤاد  �صحات 
يف  واإ�راكه  بالفالح  املبا�ر  االحتكاك 
بالنظر  ميدانيا  وتطبيقها  امل�صاريع  اعداد 

اىل اختالف اخل�صو�صيات بني املناطق.
املناطق  يف  االأول  الهدف  اأن  الوزير  وقال 
ا�صتعمال  نحو  التوجه  هو  ال�صحراوية 
التقنيات احلديثة وتر�صيد ا�صتغالل الطاقة 
واملياه ا�صافة اىل تطوير الطاقة ال�صم�صية.
املناطق  يف  االأولوية  اأن  الوزير  واأ�صاف 
مع  املبا�ر  العمل  منهجية  هي  اجلبلية 
الفاعلني يف القطاع وا�صتعمال املوارد غري 
 3.5 تبلغ  والتي  االآن   حد  اىل  امل�صتغلة  

مليون هكتار.
من جهتهم طرح اأع�صاء اللجنة جملة من 
تخ�س  التي  والت�صاوؤالت  االن�صغاالت 

كيفيات  عن  نائب  ت�صاءل  حيث   ، القطاع 
اأر���س  على  املخطط  تطبيق  وو�صائل  
الواقع وغياب ا�صرتاتيجية متويل  وا�صحة 
بني  االأرقام   يف  الت�صارب  وانتقد  املعامل 

خمتلف الوزارات.
املنتوج  ت�صويق  طريقة  اآخر  نائب  وانتقد 
الفالحي قائال : "  اأن الفالح اأ�صبح يخاف 
ت�صويق  العراقيل يف  ب�صبب  االنتاج  وفرة 
التي  االأ�صباب  حول  مت�صائال    ، املنتوج 
تقف حائال  اأمام اجلزائر للخروج من مثل 

هذه االأزمات.
م��ازال  ال��ذي  اخللل  عن  نائب  ت�صاءل  و 
املواد  يف  الغذائي  االأم��ن  حتقيق  يعرقل  
جملة  اىل  ليتطرق   ، االأ�صا�صية   الزراعية 
الفالح   منه  يعاين  التي  امل�صاكل  من 
الت�صيري  و  العاملة  واليد  العقار  كم�صكل 
الذي  الدعم  م�صكل  و  البريوقراطية   و 

اعتربه اهم عائق امام تطوير القطاع .
حول  اآخ��ر  نائب  ا�صتف�ر  جهته،   م��ن 
ا�صتمرار اجلزائر يف ا�صترياد البذور وعدم 
التمكن من انتاجها حمليا اإ�صافة اإىل عدم 
اح�صائيات  يقدم  معلومات  بنك  وجود 

دقيقة حول االنتاج.
و دعا نائب اإىل �رورة توجيه الدعم اإىل 
توزيع  ق�صية   اىل  وتطرق  م�صتحقيه  

منها  ي�صتفذ  مل  التي  االمتياز  عقود 
 2010 �صنة  القانون  �صدور  منذ  البع�س 
التي  االدارية   العراقيل  اإىل جانب تعدد   ،

متنع الفالح من اال�صتثمار.
و �صدد نائب اآخر على �رورة التن�صيق مع 
قطاعات اأخرى كقطاع ال�صناعة واملوارد 
املائية بهدف الو�صول اإىل حتقيق االكتفاء 
الذاتي و االأمن الغذائي ، و دعا اىل متكني 
من  ال�صحراوية  املناطق  يف  الفالحني 
عملية  يف  اجلويف  املائي  اخلزان  ا�صتغالل 
ال�صقي ا�صافة اإىل �رورة املرافقة التقنية 

للفالحني.
اىل  النواب  تطرق  البيان،  يف  جاء  كما 
ح�صاب  على  العمراين  التو�صع  م�صكل 
لنواب   اأحد  اأكد  اأين   ، الفالحية  االأرا�صي 
اإعادة  و  املعنيني  مع  الت�صاور  اأهمية  على 
وال�صناديق  التعاونيات  قوانني  يف  النظر 

والغرف الفالحية.
الفالح  دع��م  اإىل  نائب  دع��ا  جهته  م��ن 
منع  انتقد  و   ، الفالحي  العتاد  اقتناء  يف 
من  وال�صقي  االآب��ار  حفر  من  الفالحني 
ال�صدود و غالء اأ�صعار االأ�صمدة، كما دعا 
نائب اآخر اإىل �رورة ا�صتكمال امل�صاريع 
املناطق  تنمية  �صندوق  تفعيل  و  املتوقفة 

اجلبلية.

 ،2019 اأفريل  منذ  ال�سعري  و  ال�سلب  القمح  مادتي  ا�سترياد  اإىل توقيف  اأدى  ما  مليون قنطار   27 منها  مليون  قنطار، مت جمع   56 2019 كمية تقدر ب  �سنة  املح�سل عليه من احلبوب  االإنتاج  بلغ 
اأفاد به بيان خللية االإعلم و االت�سال و الن�سر للمجل�س ال�سعبي الوطني. ح�سبما 

توقيف ا�سترياد مادتي القمح ال�سلب و ال�سعري

مبيالد  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ت��ع��زز   
قطاع  ملهن  االأول  اجلزائري  امل�صنف 
م�صتوى  من  الرفع  بهدف  ال�صناعة 
للموؤ�ص�صات  الب�رية  امل��وارد  واأداء 
النهو�س  يف  للم�صاهمة  االقت�صادية 

الوطني. باالقت�صاد 
للمجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأعلن  و 
اجل���زائ���ري ل��ل��ج��ام��ع��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
ال�صناعة  وزارة  لواء  حتت  املن�صوية 
باجلزائر  �صيفي  غ��ري��ب   ، املناجم  و 
امل�صنف  ه��ذا  م��ي��الد  ع��ن  العا�صمة 
لوزراتي  العامني  االأم��ن��اء  بح�صور 
التعليم  ووزارة  املناجم،  و  ال�صناعة 
جانب  اإىل  العلمي  البحث  و  العايل 
ال�صناعية  املجمعات  خمتلف  ممثلي 

. ال�صناعية  اجلامعة  و  العمومية 
�صلم  ال��ذي  امل�صنف  ه��ذا  ي�صمل  و 
ال�صناعية  املجمعات  م�صريي  ملختلف 
ال��ع��م��وم��ي��ة امل�����ص��ارك��ة، ال��ن�����ص��اط 
ال�صناعية  املهن  خريطة  و  ال�صناعي 
جانب  اىل  احل�صا�صة  و  الرئي�صية 
الت�صغيل.و  دليل  و  التكوين  برامج 
اأفاد   ، ال�صناعي  الن�صاط  يخ�س  فيما 
على  احلر�س  فيه  مت  انه  امل�صوؤول  ذات 
مليكانيزمات  االأ�صل  طبق  �صورة  نقل 
ن���ت���اج ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��وح��دات  االإ
بداية  يف  اختيارها  مت  التي  النموذجية 
للمهن  االول  اجلزائري  امل�صنف  اجناز 

. عية ل�صنا ا

ال�صناعية  املهن  خلريطة  بالن�صبة  اأما 
�صيفي  اأو�صح  احل�صا�صة،  و  الرئي�صية 
كبرية  تقنيات  تتطلب  م��ه��ن  ن��ه��ا  اأ
م�صتوى  على  غيابها  ي�صكل  ان  ميكن 
وترية  �صريورة  على  خطرا  امل�صانع 
التكوين  برامج  اإعداد  مت  فيما  االإنتاج 
مبا�رة  مرتبطة  هي  و   '' عالية  ''بدقة 
بدليل  يتعلق  فيما  ال�صناعي.و  باملجال 
التقنيات  على  يحتوي  فانه  الت�صغيل 
ل��ة  االآ لت�صغيل  اإتباعها  يجب  التي 
ت�صمح  عقالنية  بطريقة  ال�صناعية 
فرتة  اطول  مردوديتها  على  باحلفاظ 
اىل  اأ���ص��ار  االإط���ار،  ه��ذا  يف  ممكنة.و 
الورقية  الن�صخة  اىل  باالإ�صافة  انه 
ل��ل��م�����ص��ن��ف ف��ق��د ع��م��دت اجل��ام��ع��ة 
خ��الل  م��ن  رقمنته  اىل  ال�صناعية 
احلديثة.من  التكنولوجيات  ا�صتعمال 
على  مرة  الأول  اإدراج  مت  اخ��رى،  جهة 
در�س  اول  اجلزائرية  ال�صناعة  م�صتوى 
بعد  عن  بالتعليم  يعرف  ما  او  رقمي 
بني  ال�راكة  اط��ار  يف  االنرتنت  عرب 
الوطني  املعهد  و  ال�صناعية  اجلامعة 
فورم  بي  النا�صئة  املوؤ�ص�صة  و  للعمل 
جمال  يف  اخلبري  اإ���راف  حتت  ذل��ك  و 
حمود  ال�صيد   ، اال�صمنت  �صناعة 

. �صمي لها ا
و دائما يف اطار مواكبة التكنولوجيات 
ال�صناعية  اجلامعة  قامت   ، احلديثة 
للمكتبة  االويل  ال��ن��م��وذج  بو�صع 

ت�رف  حتت  ال�صناعية  للمهن  الرقمية 
بالتعاون  ذلك  و  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات 
ملركب  االيل  االع���الم  م��دي��ري��ة  م��ع 
اخل�صو�س  بهذا  �صيفي  احلجار.واو�صح 
على  للمحافظة  يهدف  النموذج  هذا  ان 
للموؤ�ص�صات  التقني  املعريف  املوروث 
متناول  يف  جعله  و  اجلزائرية  ال�صناعية 
احلديثة  الو�صائط  ع��رب  م�صتعمليه 
م�صنف  ان  اىل  ا�صار  لالت�صال.كما 
بو�صع  �صي�صمح  ال�صناعة  قطاع  مهن 
و  ال�صناعي  العامل  بني  حقيقي  ج�ر 
و  البحث  مراكز  و  اجلزائرية  اجلامعة 
الربامج  خمتلف  يت�صمن  حيث  التطوير 
على  موؤكدا  اعدادها  مت  التي  التقنية 
تطويرها  و  جت�صيدها  على  العمل 

ال�صناعية. ال�صوق  متطلبات  ح�صب 
امل�صتوردة  املواد  بع�س  عينيات  جمع 

حمليا الإنتاجها 
عن  �صيفي  ك�صف   ، اأخ��رى  جهة  من 
جمع  يف  ال�صناعية  اجلامعة  ���روع 
امل�صتوردة  امل��واد  بع�س  عن  عينيات 
ميكن   ، ال�صناعي  املجال  يف  امل�صتعملة 
مراكز  مع  بالتعاون  و  تقديره  ح�صب 
باقل  و  حمليا  تنتج   " ان  العلمي  البحث 

ممكنة''. تكلفة 
و اأو�صح اأن اإنتاج هذه العينات �صيكون 
ان  اىل  م�صريا  اال�صتن�صاخ  طريقة  عرب 
يعترب  العملياتي  التطوير  و  البحث 
اجلامعة  عمل  ملخطط  الثانية  الركيزة 

. عية ل�صنا ا
التي  التدقيق  و  اخلربة  يخ�س  فيما  اما 
وزارة  هيئة  رك��ائ��ز  م��ن  اي�صا  تعد 
�صيفي  ال�صيد  قال   ، املناجم  و  ال�صناعة 
�صواء  اجلزائرية  اخلربات  جمع  �صيتم  انه 
كانت داخل او خارج الوطن يف خمتلف 
من  متكينها  بغية  ال�صناعية  املجاالت 
ال�صناعي  اجلهد  بعث  يف  ''امل�صاهمة 

جديد''. من 
اىل  ت�صديرها  ال  ملا   '' بالقول  تابع  و 
و  االفريقية  ال���دول  خا�صة  اخل���ارج 

العربية''.
فئة  ال�صناعية  اجلامعة  تغفل  مل  و 
برنامج  اع��دت  حيث   ، البكم  ال�صم 
�صناعة  جمال  يف  لهوؤالء  موجه  تكوين 
هجه  ادماج  يف  امل�صاهمة  ق�صد  الن�صيج 

املهنية. احلياة  يف  الفئة 
ل��وزارة  العام  االم��ني  قال  جانبه،  من 
ان  بو�صامة  حممد   ، املناجم  و  ال�صناعة 
ال�صناعة  قطاع  مبهن  اخلا�س  امل�صنف 
املجهودات  اطار  تندرج يف  مبادرة  يعد 
تاأهيل  و  تكوين  ميدان  يف  تبذل  التي 
الكفاءات  تاأطري  و  الب�رية  امل��وارد 
يف  حمالة"  ال   " ت�صاهم  التي  اجلزائرية 
الوطني. لالقت�صاد  نوعية  قفزة  حتقيق 

اجلامعة  ان  امل�صوؤول  ذات  ا�صاف  و 
طرف  من  حديثا  املن�صاأة  ال�صناعية 
فعيلة  �راكة  اطار  يف  ال�صناعة  وزارة 
و  العمومية  ال�صناعية  املجمعات  مع 

و  تعزز  اخ��رى  لبنة  تعترب   ، اخلا�صة 
جمال  يف  القطاع  ا�صرتاتيجية  تدعم 

. اخلربة  و  التكوين 
الهيئة  ه��ذه  من  ينتظر  ان��ه  اك��د  كما 
م�صتوى  من  للرفع  اجلهد  من  الكثري 
ال��ك��ف��اءات الط���ارات و  ال��ق��درات و 
منها  تعلق  ما  خا�صة  القطاع  عمال 
لت�صمح  الت�صيريي،  و  التقني  باجلانب 
معركة  خو�س   " اجلزائرية  للموؤ�ص�صات 
قوي  ب�صكل  تخو�صها  التي  املناف�صة 

.'' الدويل  و  الوطني  امل�صتويني  على 
بو�صامة  ا�صار  ال�صياق،  ذات  يف  و 
جمال  يف  القطاع  ا�صرتاتيجية  ان  اىل 
و�صع''  اىل  ت�صعى  البحث  و  التكوين 
ال�صناعي  العامل  بني   " حقيقية  ج�صور 
موؤكدة  البحث  و  التكوين  ميدان  و 
من  اجلهود  تكثيف  و  موا�صلة  على 
�صلة  ذات  م�صاريع  و  مبادرات  خالل 
املوؤ�ص�صة  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  م��ب��ا���رة 

اجلزائرية.
اجل��زائ��ري  امل�صنف  م��ي��الد  اع��ت��رب  و 
ال��ذي  ال�صناعة  ق��ط��اع  ملهن  االول 
ال�صناعية  للموؤ�ص�صات  مرجعا  يعد 
ت�صتجيب  تكوينية  ب��رام��ج  لو�صع 
االعالن  مبثابة  تطلعاتها  و  الحتياجاتها 
 ' جممع  لن�صاط  الفعلي  االنطالق  عن 
او  اونيفر�صيتي''  كوربورايت  اجلرييا 

ال�صناعية. باجلامعة  مي�صى  ما 
ق/و

لتاأهيل املوارد الب�سرية للموؤ�س�سات االقت�سادية

ت�سليم امل�سنف اجلزائري االأول ملهن ال�سناعة
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م�سودة الد�ستور على طاولة الرئي�س تبون اليوم   

لوؤي ي
-----------------

و ق���ال ل��ع��ق��اب خ���الل ن��دوة 
الوطني  �صحفية نظمها االحتاد 
موؤ�ص�صة   170 اأن  لل�صحفيني، 
و  امل�صودة،  �صتت�صلم  اإعالمية 
يف  للم�صاركة  ال�صحفيني  دعا 
�صدد  و  مناق�صتها.  و  اإثرائها 
االإعالم  م�صتقبل  اأن  املتحدث 
خالل  من  بيدهم  االإعالميني  و 
الد�صتور  تعديل  يف  امل�صاركة 
االإعالم.  قانون  تعديل  اأي�صا  و 
عن  و  “اأنه  ل��ع��ق��اب  اأك���د  و 
املوؤ�ص�صات  فاإن  النقابة  طريق 
االإعالمية مطالبة باإثراء م�صودة 

تعديل الد�صتور، و مناق�صتها”.
ذات  يف  ل��ع��ق��اب  ك�����ص��ف  و 
تراجع  ت�صجيل  “عن  ال�صياق 
االإع���الن���ات  ق��ط��اع  ح���اد يف 
باملوؤ�ص�صات  االإ�صهارية اخلا�صة 

االإعالمية”.
ت��راج��ع  “اأن  ل��ع��ق��اب  ق���ال  و 

لالإعالنات  امل��درة  املوؤ�ص�صات 
باملوؤ�ص�صات  االإ���ص��ه��اري��ة 
االأزم��ة  ح��دوث  و  االإعالمية، 
على  ي�صتحيل  االقت�صادية 
امل�صوؤولية يف هذا  الدولة حتمل 

املجال”.
“اجلزائر  اأن  لعقاب  اأو�صح  و 
بحاجة اإىل ما يقارب 10 مليون 
متو�صطة  و  �صغرية  موؤ�ص�صة 

من اأجل اإنعا�س قطاع ال�صحافة 
من جانب االإ�صهار”.

و اأكد لعقاب ب�رورة التفكري 
يف م�صتقبل االإعالم يف اجلزائر، 
م�صريا اأن ذلك يجب اأن “ين�صب 
يف ثالثة اجتاهات اأ�صا�صية و هي 
االجتاه الد�صتوري و القانوين و 

كذا االإجتاه االإقت�صادي”.
برئا�صة  مبهمة  املكلف  ك�صف  و 

بها  مير  اأزم��ة  عن  اجلمهورية 
االإعالم يف اجلزائر، وا�صفا اإياها 
باملاأ�صاة، حيث اأو�صح اأن حوايل 
االإع��الم  لقطاع  منت�صب  األ��ف 
 05 منذ  رواتبهم  يتقا�صوا  مل 
اأن  الحظنا   ” م�صيفا  اأ�صهر، 
غنى  تزداد  اإعالمية  موؤ�ص�صات 

وال�صحفيون يزدادون فقرا”.

الد�ستور  م�سودة  باإعداد  املكلفة  اخلرباء  جلنة  ت�سليم  عن  لعقاب،  حممد  اجلمهورية،  رئا�سة  يف  مبهمة  املكلف  اأم�س  ك�سف 
اأق�سى. اأو االأحد املقبل كحد  الن�سخة االأوىل للرئي�س عبد املجيد تبون اليوم اخلمي�س 

بتهم تبيي�س االأموال،ا�ستغلل النفوذ واحل�سول على عقارات و�سف ما مير به االإعلم يف اجلزائر بـ"املاأ�ساة" ، م�سوؤول بالرئا�سة:
بطرق غري م�سروعة

انطلق حماكمة عبد الغني هامل 
واأبنائه مبحكمة �سيدي اأحممد

اأحممد  �صيدي  مبحكمة  انطلقت 
جل�صة   ، العا�صمة  ب��اجل��زائ��ر 
االأ�صبق  العام  املدير  حماكمة 
الغني  عبد  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن 
عبد  يتابع  و  بنائه.  اأ و  هامل 
ذات  تهم  بعدة  هامل  الغني 
ب��رزه��ا  اأ ف�صاد  مبلفات  �صلة 
"الرثاء  و  االموال"  "تبيي�س 
و"ا�صتغالل  امل�روع"  غ��ري 
"احل�صول  ك���ذا   و  النفوذ" 
بطرق  ع��ق��اري��ة  اأوع��ي��ة  على 
ذات  كانت  م�روعة".و  غري 
جل�صتها  يف  اأج��ل��ت  املحكمة 
فيفري   19 بتاريخ  املنعقدة 
بطلب  الق�صية  ه��ذه  ال��ف��ارط 
بغية  املتهمني  دف��اع  هيئة  من 
على  االط����الع  م��ن  متكينها 
بني  من  يوجد  الوثائق.و  بع�س 

االأ�صبق  االأول  الوزير  ال�صهود 
جانب  اىل  �صالل  املالك  عبد 

�صابقني. و والة  عدة وزراء 
الغاين  عبد  مثل  فقد  لالإ�صارة 
اأم��ام   2019 م��اي  يف  ه��ام��ل 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ا�صتمع  ال��ذي  اأحممد  �صيدي 
حماولة  ق�صية  يف  اأي�صا  اإليه 
الكوكايني  701 كلغ من  اإدخال 
قا�صي  كان  وهران.و  ميناء  من 
املحكمة  نف�س  لدى  التحقيق 
جويلية  من  اخلام�س  يف  اأودع 
االأ�صبق  العام  املدير  املا�صي 
واث��ن��ني من  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن 
ب�صجن  املوؤقت  احلب�س  اأوالده 
زوجته  و�صعت  فيما  احلرا�س 
الق�صائية. الرقابة  حتت  ابنته  و 
ق/و

القن�سل العام للجزائر مبيلنو يوؤكد:

ال ا�سابات بـ "كورونا" لدى 
اجلزائريني املقيمني بايطاليا

للجزائر  ال��ع��ام  القن�صل  اأك��د 
رجال،  علي  االإيطالية،  مبيالنو 
حالة  ي��ة  اأ ت�صجيل  يتم  مل  ن��ه  اأ
لدى  ك��ورون��ا  بفريو�س  ع��دوى 
املقيمني  اجل��زائ��ري��ني  ال��رع��اي��ا 

 . ليا يطا باإ
للتلفزيون  ت�ريح  يف  رجال  قال 
طماأنة  على  "اأحر�س  العمومي 
باإيطاليا  يقيمون  الذين  مواطنينا 
مل  ن��ه  اأ اجل��زائ��ر،  يف  وعائالتهم 
حالة  اأي  احل��ظ،  حل�صن  ي�صجل، 
لدى  "كورونا"  بفريو�س  عدوى 
املتواجدين  اجلزائريني  الرعايا 
القن�صل  ذك��ر  و  ايطاليا"،  يف 
فريو�س  ظهور  منذ  ن��ه  اأ العام 
اتخاذ  و  ايطاليا  يف  "كورونا" 
لتدابري  االيطالية  ال�صلطات 
تف�صي  تفادي  بغر�س  وقائية 
القن�صلية  اأطلقت  ال��ف��ريو���س، 
على  مبيالنو  للجزائر  العامة 
اجت��اه  حت�صي�صية  حملة  ال��ف��ور 

املقيمة  الوطنية  اجلالية  اأع�صاء 
التي  املنطقة  اأي  ايطاليا،  ب�صمال 
بكرثة،  الفريو�س  فيها  انت�ر 
م��ن خ���الل ا���ص��ت��خ��دام ق��ن��وات 
غرار  ،على  املتوفرة  االت�صال 
و  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات 

الهاتفية.  االت�صاالت 
نف�صه  امل�����ص��وؤول  ا���ص��ت��ط��رد  و 
م��واط��ن��ي��ن��ا  "ن�صحنا  ي��ق��ول 
قدمتها  التي  التعليمات  باتباع 
للبلد  ال�����ص��ح��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات 
و  باليقظة  التحلي  و  امل�صيف، 
حالة  يف  اال  التنقالت  من  احلد 
بالبقاء  ك��ذا  و  ملحة  ���رورة 
امل�صالح  م��ع  دائ��م  ات�صال  يف 
ال�صدد  هذا  يف  مربزا  القن�صلية، 
بالتن�صيق  يتم  العمل  "هذا  اأن 
العمومية  ال�صلطات  مع  الوثيق 
اجلزائر  �صفارة  مع  و  اجلزائر  يف 

بروما".
ق/و

كمال  ال��ت��ج��ارة   وزي��ر  اأك��د 
زي��ادة  ���رورة  على  رزي��ق 
ع��دد امل��خ��اب��ر امل��ع��ت��م��دة يف 
احل�صا�صة  القطاعات  خمتلف 
امل�صتوردة  املنتوجات  ملراقبة 
للخارج،  الت�صدير  ت�صجيع  و 
ح�����ص��ب م���ا اف����اد ب���ه ب��ي��ان 

الوزارة.

العام  باملدير  و خالل اجتماعه 
لالعتماد  اجلزائرية  للهيئة 
"اجل�������رياك"، ن����ور ال��دي��ن 
ان  الوزير اىل  ا�صار  بودي�صة، 
�رعت  قد  الوزارية  دائرته 
مع  بالتن�صيق  ال��ع��م��ل  يف 
النظر  الإع��ادة  قطاعات  عدة 
يف  الت�ريعية  املنظومة  يف 

اعادة  �رورة  كذا  و  اجلزائر 
العمومية  للمخابر  االعتبار 
اخلا�س  القطاع  اق�صاء  دون 
املعتمدة  املخابر  عدد  لزيادة 
ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
املنتوجات  ملراقبة  احل�صا�صة 
ت�صجيع  و  امل�������ص���ت���وردة 

للخارج. الت�صدير 

حر�صه  رزي��ق  د  ذك��ر  كما 
يف  ال��رق��اب��ة  ت�صديد  ع��ل��ى 
الغذائية  ال�صناعات  جمال 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��خ��اب��ر 
القطاعات  كل  يف  املوجودة 
على  التاأكيد  م��ع  االخ���رى، 
الوطنية  الوكالة  اإن�صاء  اأهمية 
اقرب  يف  الغذائية  لل�صحة 
دورها  ينطوي  التي  االآج��ال 
التاأكد  و  امل�صتهلك  حماية  يف 
و  املنتج  املنتوج  نوعية  من 
وفق  اخل��ارج  من  امل�صتورد 
املتعامل  ال�صحية  املعايري 
االجتماع،  خالل  دوليا.و  بها 
للوزير  بودي�صة  ال�صيد  قدم 
الهيئة  ع��ن  ك��ام��ال  عر�صا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��و���ص��ع��ي��ة  و 
ا�صافة  املعتمدة،  للمخابر 
يف  الهيئة  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
�صل�صلة  تو�صيع  و  تطوير 
امل��خ��اب��ر ح�����ص��ب امل��ع��اي��ري 

الدولية.
ق/و

يف خمتلف القطاعات احل�سا�سة

�سرورة زيادة عدد املخابر املعتمدة ملراقبة املنتوجات

ق��ان��ون  م�����روع  ت�صمن 
التمييز  من  بالوقاية  يتعلق 
و  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب  و 
ف�صلة  يف  م��ك��اف��ح��ت��ه��م��ا 
اجلزائرية  االأحكام  اخلام�س 
هذا  مرتكبي  تواجه  التي 
اجلرائم.وتن�س  من  النوع 
باأنه  امل�روع  من   30 املادة 
التمييز  على  باحلب�س  يعاقب 
باحلب�س  الكراهية  خطاب  و 
�صنوات   3 اإىل  اأ�صهر   6 من 
دينار  األف   60 من  بغرامة  و 

دينار. األف   300 اإىل 
ح�صب  العقوبة  ترتفع  و 
و  التمييز  على     31 امل��ادة 
باحلب�س  الكراهية  خطاب 
���ص��ن��وات   5 اإىل  ���ص��ن��ت��ني 
طفال  ال�صحية  ك���ان  اإذا 
اجلرمية  ارت��ك��اب  �صهل  اأو 
عن  الناجتة  ال�صحية  حالة 
اأو  اإع��اق��ت��ه��ا  اأو  مر�صها 
العقلي،  اأو  البدين  عجزها 
ملرتكب  ك��ان  اإذا  كذلك  و 
ال��ف��ع��ل ���ص��ل��ط��ة ق��ان��ون��ي��ة 

ال�صحية  على  فعلية  اأو 
وظيفته  نفوذ  ا�صتغل  اأو 
ذا  اإ و  اجل��رمي��ة،  ارت��ك��اب  يف 
با�صتعمال  اجلرمية  ارتكبت 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات االإع����الم 

واالت�صال.
 5 اإىل   2 م��ن  يعاقب  كما 
اأو  ي�صيد  من  كل  �صنوات 
و�صيلة  باأي  ميول  اأو  ي�صجع 
اأو  اجلمعيات  اأو  االأن�صطة 
اجلماعات  اأو  التنظيمات 
ال���ت���ي ت���دع���و ل��ل��ت��م��ي��ي��ز 

نف�س  وه���ي  وال��ك��راه��ي��ة 
كل  تنتظر  التي  العقوبة 
باع  اأو  �صنع  اأو  اأنتج  من 
للتداول  اأو  للبيع  عر�س  اأو 
اأو  ب�����ص��ائ��ع  اأو  م��ن��ت��ج��ات 
اأي  اأو  اأفالن  اأو  ت�صجيالت 
�صكال  حتمل  اأخرى  و�صيلة 
من  التي  التعبري  اأ�صكال  من 
اإىل ارتكاب  اأن توؤدي  �صاأنها 
يف  عليها  املن�صو�س  اجلرائم 

القانون.
ق/و

عقوبات ت�سل اىل 5 �سنوات حب�سا للمحر�سني على الكراهية

خلل اأ�سبوع

وفاة 18 �سخ�سا واإ�سابة 1226 
اآخرين  يف حوادث املرور 

واأ�صيب  حتفهم  �صخ�صا   18 لقي 
متفاوتة  بجروح  اآخ��رون   1226
مرور  حادث   1155 يف  اخلطورة 
 7 اىل   1 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
ك�صفت  ما  ح�صب  اجلاري،  مار�س 
يف  املدنية  احلماية  م�صالح  عنه 

اأ�صبوعية. ح�صيلة 
اأثقل  اأن  ذاته  امل�صدر  اأو�صح  و 
امل�صيلة  بوالية  �صجلت  ح�صيلة 
اإ�صابة  و   )2 ( �صخ�صني  بوفاة 
مت  ح��ي��ث  ب��ج��روح،  اآخ��ري��ن   43
املراكز  اىل  نقلهم  و  اإ�صعافهم 

حادث   32 اإثر  على  اال�صت�صفائية 
مرور.

وح��دات  قامت  اآخ��ر،  جانب  من 
تدخل   1253 ب�  املدنية  احلماية 

حريق.  868 باإخماد  �صمح 
قام  املختلفة،  العمليات  ب�صاأن  و 
 4760 ب�  املدنية  احلماية  اأف��راد 
لتغطية  الفرتة  نف�س  يف  تدخل 
اإنقاذ  و  اإ�صعاف  عملية   5401

خطر. يف  اأ�صخا�س 
ق/و



06 الخميس 12 مارس 2020 م الموافق لـ 17 رجب 1441هـ
العدد
1950

اأزمة حليب خانقة بتقرت 

ع.ر.كنوز    
------------------

التوجه  املواطن  �صوى  و ما على 
الذي  العلب  حليب  ال�صتهالك 
الثمن  حيث  من  الكثري  يكلفه 
ما  ه��ذا  االأكيا�س  حلليب  خالفا 
التعليمات   بعد  ال�صاكنة  جناه 
���ص��داه��ا  اأ ال��ت��ي  التو�صيات  و 
�صعر  بخ�صو�س  التجارة  وزير 
عرب  االأك��ي��ا���س  حليب  جت��ارة  و 
يف  و  اجلزائرية  االأ�صواق  كافة 
فا�صل  حملي  رقابة  جهاز  ظل 
ال��ق��رارات  تريح  اأن  م��ن  فبذال 
و  املواطن  ال�صاأن  هذا  يف  املتخذة 
اأعبائه  من  التخفيف  يف  ت�صاهم 
يعاين  م��ن��ه  جعلت  املعي�صية 

افتقاد  و  ندرة  حيث  من  االأمرين 
ومن  باالأ�صواق   االأكيا�س  حليب 
ثقلت االأزمة  كاهله  اأ اأخرى   جهة 

اأ�صبح  حتى   املادية  بالتكاليف 
االأ�صعار  باإعادة  يطالب  املواطن 
املهم  قبل  من  عليه  كانت  كما 

وزارة  ظل  يف  احلليب  يتوفر  اأن 
القرارات  و  االأوام��ر  اأ�صدرت 
ال�صوق  �صبط  على  وع��اج��زة 
الطلب   و  العر�س  بني  واملوازنة 
من  للمواطن  االكتفاء   حتقيق  و 

ال�رورية  احلليب  مادة 
االجتماعية  اجلبهة  عرفت  كما 
ب�صبب  ا�صتياء  و  كبري  ت��دم��ر 
اخلانقة  االأكيا�س  حليب  اأزم��ة 
ق��ادم  م��ن  ت��خ��وف��ه��م  ب����دوا  اأ و 
االأمر  تعلق  ذا  اإ خا�صة  االآج��ال 
يعترب  الذي  و  الف�صيل  بال�صهر 
املائدة  �صا�صيات  اأ من  احلليب 
انتظار  يف  و  بتقرت  الرم�صانية 
ال�صاعة  حل��د  الغائبة  احل��ل��ول 
هو  االأخري  و  االأول  اخلا�ر  يبقى 

. الب�صيط  املواطن 

اإما  اأنه  بات من  ال�سروري على املواطن  الأجل الظفر بكي�س حليب  من الطرائف باملقاطعة االإدارية املنتدبة تقرت  
اأثر  اأو الو�ساطة وال  اإما عن طريق املعريفة و املح�سوبية بينه و بني املوزعني و التجار  الوقوف بطوابري ل�ساعات عدة و 

تقرت  باأ�سواق  االأكيا�س  حلليب 

اخلا�سر االأول و االأخري هو املواطن

حي  �صكان  و  مواطنو  نا�صد 
م�صكنا   50 اأدري����ان  م��ن  ك��ل 
 ، ب��ت��م��را���ص��ت  م��ت��ن��ات��الت  و 
ب�رورة  املحلية،  ال�صلطات 
نهاء  اإ اأجل  من  العاجل  التدخل 
ن��ق��ط��اع��ات  م��ع��ان��ات��ه��م م��ع االإ
لل�رب،  ال�صالح  للماء  املتكررة 
يعانون  ال�صكان  جعلت  التي  و 
اليومي  التذبذب  جراء  االأمرين 
قتناء  اإ اإىل  ي�صطرون  جعلهم  ما 
ال�صهاريج  عرب  امل�صوقة  املياه 

باهظة. ثمان  باأ
القاطنني  امل��واط��ن��ني  بح�صب 
فاإن  الذكر،  ال�صالفة  باالأحياء 

منذ  يعي�صونها  التي  الو�صعية 
ي�صتعينون  جعلتهم  طويلة  يام  اأ
ي�صل  التي  امل��ي��اه،  ب�صهاريج 
اأثقل  مما  دج   2000 اإىل  �صعرها 

املوطنني. كاهل 
اأح��د  ع��رب  ال�����ص��دد،  ه��ذا  يف  و 
 50 بحي  القاطنني  امل��واط��ن��ني 
من  قلقه  عن  ب��اأدري��ان  م�صكنا 
هذا  يف  موؤكدا  التوزيع  عملية 
املجاروة  االأحياء  جل  اأن  ال�صدد 
عادي  ب�صكل  و  ت�صتفيد  حليهم 
العط�س  م��ن  ي��ع��ان��ون  ح��ني  يف 
ما  ك��ل  بت�صديد  قيامهم  رغ��م 

م�صتحقات. من  عليهم  يرتتب 

املواطنون   اأكد  ال�صدد،  و يف هذا 
بال�ركة  باالت�صال  قاموا  نهم  اأ
الوقوف  اأج��ل  م��ن  م��رات  ع��دة 
طلبهم  اأن  اإال  امل�صكل  على 
اأو  بالتجاهل،  يواجه  ما  غالبا 
حد  على  واهية  بحجج  التربير 
ح�صبه  ه��ذا  ي��ح��دث  تعبريهم، 
اأحد  ا�صتغالل  اإط��الق  ظل  يف 
م�صتوى  على  الكبرية  اخلزانات 
حيز  دخوله  و  االأهقار  عا�صمة 
الو�صعية  هذه  اأن  حيث  اخلدمة. 
اإىل  كذالك  حيهم  يف  متوا�صلة 
املواطنني  ت��ردد  رغ��م  االآن،  حد 
التي  امل�����ص��وؤول��ة،  اجل��ه��ة  على 

�صابق  وق��ت  يف  تتحجج  كانت 
على  اأن  و  للعدادات،  فتقارها  باإ
ال�صناديق  تهيئة  امل��واط��ن��ني 
اأج��ل  م��ن  ب��ال��ع��دادات  اخلا�صة 
العديد  قيام  رغ��م  و  تركيبها، 
ال�صناديق  بتهيئة  املواطنني  من 
بها  يقوم  اأن  املفرت�س  من  التي 
اإىل  العقاري،  الت�صيري  دي��وان 
تركيبها  يتم  مل  ال��ع��دادات  اأن 
من  القليل  عدا  ما  االآن  حد  اإىل 
مل  االأخرى  هي  التي  ال�صكنات، 

االآن. حد  اإىل  املياه  ت�صلها 
ق/ج

وايجابية  يقظة  �صعار  حت��ت 
جماعية  م�صوؤولية  ...كورونا 
والنظافة  ال�صحة  جلنة  نظمت 
باملجل�س  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة 
ال�����ص��ع��ب��ي ال��والئ��ي ب��ورق��ل��ة 
خمتلف  بح�صور  درا�صيا  يوما 
ملختلف  املجتمع  يف  الفاعلني 

ت عا لقطا ا
الرهيب  واالن��ت�����ص��ار  ت��زام��ن��ا 
اين  القاتل  الكورونا  لفريو�س 
العامل  دول  من  العديد  �صجلت 
بهذا  اال�صابات  من  كبري  عدد 
الوفيات..  عن  ناهيك  الفريو�س 
والنظافة  ال�صحة  جلنة  بادرت 
باملجل�س  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة 
يوم  بتنظيم  الوالئي  ال�صعبي 
ال�صوء  ت�صليط  بغية  درا�صيا 
الوقاية  وكيفية  اعرا�س  على 
الذي  القاتل  الفريو�س  هدا  من 

واخلا�س العام  حديث  اأ�صبح 
جلنة  رئ��ي�����س  ك�����ص��ف  ح��ي��ث 
وحماية  وال��ن��ظ��اف��ة  ال�صحة 
ال�صعبي  ب��امل��ج��ل�����س  ال��ب��ي��ئ��ة 
هذه  مثل  تنظيم  ان  ال��والئ��ي 
�صت�صاهم  ال��درا���ص��ي��ة  ي���ام  االأ

خمتلف  جتميع  يف  كبري  ب�صكل 
اجل���ه���ود واي�����ص��ال ر���ص��ال��ة 
الكبري  التخوف  عدم  ب�رورة 
م���ن ه���ذا ال��ف��ريو���س وع���دم 
ما  وه��و  بخطورته  والتهاون 
مفتوح  الدرا�صي  اليوم  جعل 
مل�����ص��ارك��ة خم��ت��ل��ف اط��ي��اف 
جمموعة  تخللته  اين  املجتمع 
متحورت  التي  املحا�رات  من 
حول  اح�صائيات  تقدمي  ح��ول 
الوالية  يف  الوبائية  الو�صعية 
بعنوان  وحما�رة  الوطن  ويف 
باملر�س  والتعريف  ت�صخي�س 
منه  والوقاية  عالجه  وكيفية 
مت  حم��ا���رة  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
تواجد  ح��ول  ال�صوء  ت�صليط 
امل�صتعملة  ال�صيدلية  امل��واد 
حول  واأخرى  الداء  هدا  ملواجهة 
واالجتماعي  النف�صي  ث��ر  االأ
املري�س  على  ك��ورون��ا  لوباء 
وحم��ي��ط��ه ل��ي��خ��ت��ت��م ال��ي��وم 
تو�صيات  بتقدمي  ال��درا���ص��ي 

. عمل  ور�صات  تنظيم  بعد 
فا�صل بن  يو�صف   

االنقطاعات املتكررة زادت من معاناتهم 

املاء مطلب  �سكان ادريان و متناتلت  بتمرنا�ست 

 حتت �سعار يقظة وايجابية ...كورونا م�سوؤولية جماعية

 تنظيم يوم درا�سي من طرف جلنة 
ال�سحة والنظافة وحماية البيئة بورقلة  

م�سكلة �سعود املياه توؤرق �سكان قرية 
ال�سقة باحلجرية بتقرت 

طلبة ثانوية االأخ�سر الفيليل يت�سامنون مع مر�سى ال�سرطان بغرداية

اأمن  ورقلة ي�سع خمططا اأمنيا ا�ستثنائيا ملحاربة خمتلف اجلرائم

يف عملية م�سرتكة بني ال�سرطة والدرك 

تطويق وحماربة اأوكار اجلرمية باأدرار 

قرية  اأحياء  من  العديد  ت�صهد 
باحلجرية  العالية  ببلدية  ال�صقة 
التي  امل��ي��اه  �صعود  م�صكلة 
عديد  اإىل  تت�رب  اأ�صبحت 
كبرية  كميات  خملفة  االأحياء 
م���ن امل���ي���اه خ���الل ���ص��اع��ات 
�صبكة  اأن  خا�صة   ، التوزيع 
اإىل  تتعر�س  بها  املياه  توزيع 
باالإ�صافة  با�صتمرار،  اأعطاب 
امل��ت��ك��ررة  االن��ف��ج��ارات  اإىل 
اأدى  الذي  م��ر  االأ  ، املياه  لقناة 
من  كبرية  كميات  �صياع  اإىل 
كبري  ت��دف��ق  عنه  نتج   ، امل���اء 
قد  و   ، امل��ج��اورة  االأح��ي��اء  عرب 
ا�صتيائهم  ع��ن  ال�صكان  ع��ربرً 
املعنية  ال�صلطات  متاطل  من 

االأعطاب..ويوؤكد  اإ�صالح  عن 
ال��و���ص��ع  ه���ذا  اأن  ال�����ص��ك��ان 
ا�صبوع  من  اأكرث  منذ  م�صتمر 
التقنية  امل�صالح  تدخل  دون 
الإ���ص��الح  للمياه  للجزائرية 
تخوفهم  �صجلوا  قد  و   ، العطب 
و  وبائية  ح��االت  ظ��ه��ور  م��ن 
م��را���س  االأ ببع�س  االإ���ص��اب��ة 
اختلطت  ذا  اإ م��ا  ح���ال  يف   ،
مع  لل�رب  ال�صاحلة  امل��ي��اه 
اه��رتاء  نتيجة   ، امللوثة  املياه 
م����ام ه��ذا  ق��ن��وات امل���ي���اه..و اأ
ال�صقة  �صكان  يطالب  الو�صع 
بالتدخل  املحلية  ال�صلطات 

.. الظاهرة  تفاقم  قبل  العاجل 
التجاين ن-ق- 

الثقافية  الوحدة  جمعية  نظمت 
ت�صامنية   زيارة  غرداية  ببلدية 
مل��رك��ز م��ر���ص��ى ال�����رط��ان و 
هدايا  توزيع  مت  ي��ن  اأ االأط��ف��ال، 
باأن  حت�صي�صهم  و  املر�صى  على 

ورائهم. من  جمتمعا  هناك 
اجلمعية  رئ��ي�����س  اأو���ص��ح  و   
اأن  ال��دي��ن  ج��م��ال  ب��وح��ام��ي��د 
من  ب��اق��رتاح  ج���اءت  امل��ب��ادرة 
حممد  ال�صيخ  ث��ان��وي��ة  طلبة 

 " اأن  الفياليل،م�صيفا  االأخ�ر 
بع�س  من  ج��اءت  الفكرة  هذه 
التخفيف  اج��ل  من  الطالبات 
حت�صي�صهم  و  املر�صى  هوؤالء  عن 
ورائهم". من  جمتمعا  هناك  بان 

الت�صامني  الفريق  وا�صتعان 
من  لل�صفاء  مت��اث��ال  ب��ح��ال��ت��ني 
م���ر����س ال�������رط���ان، ل��رف��ع 
من  تزيد  املر�صى  معنويات 
نفو�صهم  يف  م����ل  االأ ج��رع��ة 

اإيجابية  ر���ص��ائ��ل  ي�����ص��ال  اإ و 
من  ال�صفاء  اإمكانية  اأن  مفادها 
ال�صيما  قائمة  تبقى  الداء  هذا 
املبكر.  الك�صف  ح���االت  يف 
اإح��دى  روت  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
االإ�صابة  مع  ق�صتها  املري�صات 
كيف  و  ال�������رط���ان  مب���ر����س 
بعد  عليه  التغلب  ا�صتطاعت 
بعملية  ا�صتهلتها  عالج  رحلة 
العا�صمة  مب�صت�صفيات  جراحية 

ي��ن  اأ ب��ورق��ل��ة  ا�صتكملتها  و 
التحاليل  و  ���ص��ع��ة  االأ ث��ب��ت��ت  اأ
هذه  تعد  .و  الكامل  �صفاءها 
الطلبة،  بها  يقوم  مبادرة  اأول 
عديدة،  مرات  تكرارها  متمنني 
و  ن�صانية  اإ قيمة  باعتبارها 
الروابط  تعزز  راقية  اأخالقية 
يف  االأمل  تزرع  و  االجتماعية، 

 . ملجتمع ا
ق/ج

ال��ت��ي  امل��ج��ه��ودات  اإط����ار  يف 
ت��ب��ذل��ه��ا م�����ص��ال��ح ال�����رط��ة 
اأجل  من   ، ورقلة  والي��ة  باأمن 
م��ك��اف��ح��ة اجل���رائ���م احل�����ري��ة 
على  املحافظة  نواعها،  اأ ب�صتى 
املال  و  املمتلكات  و  االأ�صخا�س 
الوالئية  امل�صلحة  �صجلت  العام 
ال�صتة  خالل  الق�صائية  لل�رطة 
ق�صية   35 االأخ�����رية  ���ص��ه��ر  اأ
ال�رقات  ق�صايا  بخ�صو�س 
النارية  ال��دراج��ات  با�صتعمال 
خ��الل  م��ن  ال��ع��ام  ال��ط��ري��ق  يف 
�صخ�صا   48 على  القب�س  لقاء  اإ

بعد  العدالة  اأمام  اأحيلوا  الذين 
اأين  القانونية  االإج��راءات  مت��ام  اإ
ق�صائية  اأحكام  �صدهم  �صدرت 
حماربة  بخ�صو�س  اأما  خمتلفة، 
على  احلفاظ  و  املروري  االإجرام 
ال�صكينة  و  املواطنني  �صالمة 
امل�صلحة  �صجلت  فقد  العمومية 
يف  العمومي  ل��الأم��ن  الوالئية 
 27 منها  ق�صية   59 ال�صاأن  هذا 
خمالفة  و11  م��روري��ة،  جنحة 
دراج��ة  �صائق   11 توقيف  م��ع 
اإىل  دراج���ت���ني  ن��ق��ل  و  ن��اري��ة 
ال�صبب  يعود  و  البلدي  املح�ر 

اإىل  الق�صايا  لهذه  الرئي�صي 
ك��ذا  و  ال��وث��ائ��ق  ح��ي��ازة  ع���دم 
مع  الرتامواي  خط  على  ال�صري 
من  امل��رور  قانون  اح��رتام  ع��دم 
ط��رف ���ص��واق ه��ذه ال��دراج��ات. 
الوالية  امن  م�صالح  تبقى  لذا 
احلمالت  تكثيف  على  �صاهرة 
لفائدة  التوعوية  التح�صي�صية 
���ص��واق ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة 
امل��رور  قانون  اح��رتام  اج��ل  من 
عن  للتبليغ  اجلميع  دع���وة  و 
املركبات.  �صياقة  يف  املتهورين 
مت  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  م��ن  للحد  و 

ا�صتثنائي  ب��رن��ام��ج  ت�صطري 
ال��دوري��ات  تكثيف  خ��الل  م��ن 
قليم  اإ م�صتوى  على  ال��راج��ل��ة 
من  ب��ال��ق��رب  و  االخ��ت�����ص��ا���س 
يف  و  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
والية  اأمن  م�صالح  تدعو  االأخري 
عن  للتبليغ  املواطنني  ورق��ل��ة 
باأمن  امل�صا�س  نه  �صاأ من  ما  كل 
االأرقام  على  ممتلكاته  و  املواطن 
تطبيقه:    -17 اخل�راء1548 

�رطة.  لو  اأ
ق/ج

االأمنية  االإج���راءات  اإط��ار  يف 
م����ن  امل���ت���خ���ذة م����ن ق���ب���ل اأ
اإىل  ال��رام��ي��ة  و  اأدرار  والي��ة 
�صالمة  و  اأم��ن  على  احل��ف��اظ 
 ، املمتلكات  و  ���ص��خ��ا���س  االأ
باأمن  ال�رطة  ق��وات  ق��ام��ت 
مع  بالتن�صيق  اأدرار  والي��ة 
بعملية  الوطني  الدرك  عنا�ر 
 08 بتاريخ  م�صرتكة  اأمنية 
عدة  �صملت  اجل���اري،  م��ار���س 
و  االخت�صا�س،  بقطاع  اأحياء 
االإمكانيات  كافة  لها  �صخرت 
اأخذ  مت  الب�رية، حيث   و  املادية 
عمليات  و  اأمنية  و�صعيات 
مع  االأمنية،  باحلواجز  مراقبة 
اأوك���ار  م��ك��اف��ح��ة  و  ت��ط��وي��ق 

املجرمون،  يرتادها  التي  اجلرمية 
العملية  ه���ذه  خ���الل  م��ن  و 
�صخ�صا   18 تنقيط  مت  االأمنية 
 22 تنقيط  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
و  االأ�صناف  خمتلف  من  مركبة 
نارية،  دراجات  و04   ن��واع  االأ
االأمنية  العملية  �صاهمت  قد  و 
التن�صيق  تعزيز  يف  امل�صرتكة 
و  ال�رطة  جهازي  بني  االأمني 
ثر يف  الدرك، و كان لها بالغ االأ
اأعربوا  الذين  املواطنني  نفو�س 
تقديرهم  و  ارت��ي��اح��ه��م   ع��ن 
طرف  من  املبذولة  للمجهودات 
اإىل  الرامية  اجلهازين  رج��ال 
ممتلكاتهم.              و  اأمنهم  حماية 
عبدالرحمن بلوايف 
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�سن حملة اإزالة االآبار الفلحية املنجزة 
بدون ترخي�س

ي�سني حممد 
---------------- 

رئي�س  �����راف  اإ حت��ت  وذل���ك   
امل��ج��ل�����س ال�����ص��ع��ب��ي ال��ب��ل��دي، 
م�صالح  ف��اإن  امل�صدر،  وح�صب 
ت�صول  من  لكل  توؤكد  البلدية 
ملكيه  على  التعدي  نف�صه  له 
على  �صاهرة  الدولة  اأن  الغري، 
اأو  ال��ع��ام��ة  م�����الك  االأ ح��م��اي��ة 
على  يطبق  القانون  واأن  اخلا�صة 
العملية  انتهت  حيث  اجلميع". 

حوادث. اأي  ت�صجيل  �صتتوا�صل دون  العملية  اأن  �صارة  لالإ

اجلهات  م�صتوى  على  كذلك 
كل  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ص��اء  االأخ����رى 
م��ن�����ص��اآت ف��و���ص��وي��ة واع��ت��م��اد 
منظم،  اإط��ار  يف  الفالحة  فقط 
بحمالت  القيام  اإىل  باالإ�صافة 
العمراين  املحيط  داخ��ل  مماثلة 
اأو  فالحة  طابع  ذات  كانت  �صواء 
على  املحافظة  بتم  حتى  عمراين 
للجميع  ملك  هو  ال��ذي  العقار 
وفقا  اجلميع،  منه  و�صي�صتفيد 

امل�صدر. لذات 

اأبار فلحية  اإزالة  الوطني، عملية  الدرك  العمومية ممثلة يف  القوة  بت�سخري  الوادي،  البيا�سة يف  بلدية  م�سالح  نفذت 
اأرا�سيهم  على  اعتدوا  اأ�سخا�س  منها  ا�ستفاد  بالفلحة،  اخلا�سة  املعدات  بع�س  حجز  الزيتون،  مبحيط  مرخ�سة  غري 
عملية  عن  للتوقف  ال�سلمية  والتدخلت  االإعذارات  منها  بها  املعمول  القانونية  االإجراءات  كل  ا�ستنفاذ  بعد  وهذا 

االعتداء دون جدوى.

بالوادي البيا�سة  ببلدية 

ل��والي��ة  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ر  ك�صف 
اإبالغ  عن  مداحي  حممد  الوادي 
التي  الثالثني،  املديريات  جميع 
ن�صودة  االأ مهرجان  يف  �صاركت 

 . ملدر�صية ا
اإىل  ل��غ��اء  االإ �صبب  ارج��ع  وق��د 
ي�صهدها  التي  ال�صحية  الظروف 
فريو�س  انت�صار  ج��راء  ال��ع��امل 
ل��غ��اء  ك��ورون��ا وج���اء ق���رار االإ
والي��ة  وايل  لتعليمة  تنفيذا 
�رورة  على  اأ�ر  الذي  الوادي 
خا�صة  ملتقيات  اأي  ت��ف��ادي 
�صار  اأ حيث  وق��ائ��ي،  �صكل  يف 
ب��الغ  االإ ق��رار  اأن  الرتبية  مدير 
حيث  ال��ت��الم��ي��ذ،  م�صلحة  يف 
الدرجة  يف  تكون  حمايتهم  اأن 
ا  م�صريرً اعتبار،  كل  وفوق  االأوىل 
يف  ا  مقرررً كان  املهرجان  اأن  اإىل 
�صابقا  اأكدت  وقد  الوادي  والية 
احل�صور  مديرية  ثالثني  من  اأزيد 
ل��ك��ل االأط����وار ال��ث��الث وه��ذه 
الوالية  لزيارة  للتالميذ  فر�صة 
الداخلية  ال�صياحة  وت�صجيع 
العطل  يف  االأج����واء  تغيري  و 

املربجمة. ال�صنوية 
الرتبية  وزارة  اأن  �صارة،  االإ جتدر 
ن�صطة  االأ كافة  األغت  الوطنية، 

التجمعات  وذات  النطاق  وا�صعة 
املدر�صية  واملهرجانات  الكبرية 
عطلة  خالل  مقررة  كانت  التي 
لقاءات  لغاء  اإ قررت  كما  الربيع، 
التالميذ،  اأولياء  مع  �صاتذة  االأ
التالميذ  ت�����ري��ح  ج��ان��ب  اإىل 
الف�صل  اختبارات  انق�صاء  فور 
حماولة  يف  ال��ث��اين،  ال��درا���ص��ي 
كورونا  ف��ريو���س  انت�صار  ملنع 
 20 ت�صجيل  بعد  خا�صة  اجلديد 

موؤكدة. اإ�صابة 
الوطنية  الرتبية  وزير  قّرر  حيث 
من  ج��م��ل��ة  واج���ع���وط،  حم��م��د 
ملنع  االح���رتازي���ة،  االإج�����راءات 
ف��راد  اأ و�صط  الفريو�س  انت�صار 
اجل��م��اع��ة ال��رتب��وي��ة واأول���ي���اء 
كافة  لغاء  اإ تقرر  ذ  اإ التالميذ، 
ال��ت��ج��م��ع��ات  ذات  ن�����ص��ط��ة  االأ
ال��ك��ب��رية وج��م��ي��ع امل��ه��رج��ان��ات 
م���ر  امل��در���ص��ي��ة، وي��ت��ع��ل��ق االأ
مب��ه��رج��ان اخل����ط ال����ذي ك��ان 
ومهرجان  املدية،  بوالية  �صيقام 
كان  الذي  املدر�صية  ن�صودة  االأ
باالإ�صافة  الوادي،  بوالية  مقررا 
بوالية  االأوب���رات  مهرجان  اإىل 

بوعريريج. برج 
.ع منل�ي 

البلدي  ال�صعبي  املجل�س  اأبدى 
ال�صديدة  رغبته  البيا�صة  لبلدية 
بجدية  ن�صاطه  موا�صلة  يف 
�صهر  ا���ص��ت��ق��ب��ال  منها  ك��ب��رية 
يف  ال�صنة  لهذه  الكرمي  رم�صان 
ما  غ��رار  وعلى  ح�صنة  ظ��روف 
ال�صابقة  ال�صنوات  يف  عليه  كان 
مفيد  برنامج  ت�صطري  خالل  من 
االأوىل  بالدرجة  املواطن  ومي�س 
حمالت  ب��رجم��ة  ���ص��ورة  يف   ،
الرئي�صية  الطرق  لبع�س  نظافة 
وم���داخ���ل امل��دي��ن��ة م��ن اجل��ه��ة 

الأجل  اأي�صا  وال�رقية  الغربية 
واالأكيا�س  ال��ق��ارورات  تنقيه 
املنظر  ت�صوه  التي  من  وغريها 
عمدا  رميها  بعد  للمدينة  العام 
م��ن ق��ب��ل اأ���ص��ح��اب امل��رك��ب��ات 
ال��ط��رق��ات  ه���ذه  وم�صتعملي 
يف  خ�صو�صا  ال��ت��ن��ق��ل  ث��ن��اء  اأ
ن��ظ��ار  اأ تقل  ي���ن  اأ ال��ل��ي��ل،  ف��رتة 
من  املعنيني  ومراقبة  املواطنني 
االأمن  وم�صالح  حملية  �صلطات 
الفو�صويني  ه��وؤالء  ي�صتغلها 
الع�صوائي  ال��رم��ي  عملية  يف 

لرميها  واللجوء  التفكري  دون 
خ�صي�صا  املعينة  م��اك��ن  االأ يف 
التي  وغريها  كاحلاويات  للرمي 
وينا�صد   ، املواطنون  يق�صدها 
م�صالح  ت�صيري  على  ال�صاهرون 
وال��ن��وادي  اجلمعيات  البلدية 
بقّوة  للم�صاركة  وامل��واط��ن��ني 
امل��ربجم��ة  احل���م���الت  ه���ذه  يف 
اإع��ط��اء  يف  ي�����ص��اه��م��ون  ح��ت��ى 
خ�صو�صا  الئقة  �صورة  املدينة 
امل�صاريع  بع�س  جت�صيد  بعد 
يف  ج���ّدا  والثمينة  التنموية 

م�روع  جت�صيد  منها  امل��ي��دان 
 " الد   " ال��ع��م��وم��ي��ة  ن�����ارة  االإ
وغ��ريه  الرئي�صي  ال��ط��ري��ق  يف 
هذا  �صملها  التي  ال��ط��رق  م��ن 
ت�صجري  وك��ذا  الكبري  امل�روع 
العمومية  ال�����ص��اح��ات  بع�س 
يتطلب  مم��ا   ، االأح��ي��اء  مبختلف 
تبقى  حتى  اجلميع  جمهود  تظافر 
زائريها  وت�صتقبل  نظيفة  املدينة 

 ..... ح�صنة  ظروف  يف 
. زياد  بو  اأ

�صابقا  القطار  حمطة  �صومعة 
القدمية  البلدية  مقر  من  جزء  هي 
البلدية  هند�صة  اإع��ادة  بعد  ،و 
ج��دي��دة  بحلة  اأ���ص��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
كبريا  ج��دال  ث��ارت  اأ ال�صومعة 
هدمها  بخ�صو�س   ، الوالية  يف 
ثريا  اأ رمزا  باعتبارها  تركها  اأو 
بعدما  و   ، املنطقة  يف  مهما 
اتخاذ  ب��اأن  الوالية  وايل  �رح 
ه���ذا ال���ق���رار ي��ع��ود مل��واط��ن��ي 
�صخ�صيا  ن��ه  اأ ق��ال  و   ، ال��والي��ة 
ت�صوه  ن��ه��ا  الأ بهدمها  مقتنع 

. اجلديد  املقر  منظر 
لنقابة  املحلية  الهيئة  ق��ام��ت 
لوالية  املعماريني  املهند�صني 
 " تلقت  بيان  باإ�صدار  ال��وادي 
بخ�صو�س  منه  ن�صخة   " التحرير 

الذي  اال�صتفتاء 
وايل  اق����رتح����ه 
املتعلق  ال��والي��ة 
ل���ة ه���دم  مب�������ص���اأ
حمطة  �صومعة 
من  �صابقا  القطار 
بداية  يف   ، عدمه 
اأن  يقول  البيان 
ال�صعوب  ه��وي��ة 
جمالية  مت��ي��زه��ا 
ومعاملها  العمران 
ال���ت���اري���خ���ي���ة 
وم�����وروث�����ه�����ا 
يتطابق  امل�صعى  وهذا  الثقايف، 
الدولة  به  تقوم  الذي  الدور  مع 
ال��رتاث  على  احل��ف��اظ  اأج��ل  م��ن 
حد  على  و  والعمراين،  املعماري 
يف  ن�صيج  اأهم  ادراج  اأن   قولهم 
�صمن  االأع�صا�س  حي  هو  والية 
للمناطق  حمفوظ  قطاع  خمطط 
 ،2011 �صنة  امل�صنفة  ثرية  االأ
على  احلفاظ  يف  االأمل  غر�س  مما 
جاء  و  ال�صويف.  املجتمع  هوية 
االأ�صوات  بع�س  اأن  البيان  يف 
خارجها  من  وحتى  الوالية  من 
-ح�صب  املعلم  هدم  بعدم  تنادي 
التي  املعامل  اأهم  من  نه  اأ قولهم- 
للمدينة  وهوية  ب�صمة  و�صعت 

وهو  اأال  الوالية  قلب  يف  الواقعة 
�صابقا  القطار  حمطة  �صومعة 
القدم  يف  ال�صاربة  ال�صاخمة 
بناء  ومبواد  يادي  باأ بنيت  والتي 
مغاربي  معماري  وطراز  حملية 
البيان  يف  ج��اء  ق��د  اأ���ص��ي��ل.و 
باإعتباره  املحلي  املجل�س  اأن 
يرف�س  اخ��ت�����ص��ا���س  ���ص��اح��ب 
اأهم  تطم�س  هدم  عملية  اأي  بتاتا 
يطلع  الذي  املدينة   معامل  واأقدم 
حمطة  مبوقع  القادمة  االأج��ي��ال 
حد  على  و  ال�صابق  يف  القطار 
حلد  الوالية  تفتقده  ن��ه  اأ قولهم 

. عة ل�صا ا
ال��والي��ة   وايل  ط��ال��ب��وا  ك��م��ا 
ب��و���ص��ع ح��د ل��ك��ل م��ن ي��ح��اول 
امل�����ص��ا���س ب��ال��ه��وي��ة وامل��ع��امل 
على  احلفاظ  اإطار  يف   ، الثقافية 
الت�صوهات  من  املعماري  الطراز 
وال��ط��م�����س ان�����ص��اف��ا ل��الأج��ي��ال 
املجل�س  ث��م��ن  ي���ن  اأ ال��ق��ادم��ة، 
بخ�صو�س  احل��ا���ص��م  ال���ق���رار 
ن���زع ال��واج��ه��ات ال��ت��زي��ي��ن��ي��ة 
ال��ب��ال���ص��ت��ك��ي��ة ال��ت��ي ط��ال��ت 
ب�صوق  التجار  مبحالت  االأقوا�س 

املدينة. ومركز  الوادي 
التام  حر�صهم   على  اأكدوا  كما 
اأجل  من  الكامل  وا�صتعدادهم  

على  يعمل  عمل  خمطط  و�صع 
اجلديد  حميطه  مع  املعلم  دم��ج 
م�صابقة  اجراء  اإقرتاح  خالل  من 
حتت  حملية  وعمرانية  معمارية 
لدمج  ف��ك��ار  اأ اق���رتاح  عنوان" 
اجلديد"  حميطها  مع  ال�صومعة 
املهند�صني  كل  فيها  ي�صارك   ،
امل��ع��م��اري��ني ب��ك��ل ط��اق��ات��ه��م 
يتبناها  وال��ف��ن��ي��ة،  االب��داع��ي��ة 
وكافة  تنظيمها  على  وي�رف 
لي�صل  املحلي  املجل�س  اجراءاتها 
الذي  ال�صليم  القرار  اإىل  حينها 
الكبري  اال���ص��ك��ال  ه��ذا  �صيحل 
ال�����ص��ارع  ق�صية  ���ص��ار  ال���ذي 
�رحوا  قد  و  مدة،  منذ  ال�صويف 
يف  تاأخرهم  اأن   البيان  ذات  يف 
حملي  كمجل�س  موقفهم  ب��داء  اإ
ال��ع��م��ران  ق�صايا  ب��ك��ل  يعنى 
بالوالية،  امل��ع��م��اري  وال���رتاث 
الق�صية  درا�صة  منطلق  من  نابع 
وهم  كبريين  وم�صوؤولية  بجدية 
وحتى  التاريخ  ب��اأن  يقني  على 
قولهم  حد  على  امل�صتقبل  اأجيال 
والظلم  التق�صري  يغفروا  ل��ن 
الذي  الثقايف  واالإرث  للهوية 
�صعوبتها  وحتدى  طبيعة  حاكى 

.
هنية  بوطيب 

وري الرثى، يوم اأول اأم�س، 
احلميد  عبد  الفقيد  جثمان 
بلدية  رج��االت  اأح��د  جن��اح، 
عن  الوادي،  بوالية  كونني 

�صنة.  102 ال�  ناهز  عمر 
من  اأول  ال��ف��ق��ي��د،  وي��ع��د 
قيادة  رخ�صة  على  حت�صل 
البالد،  جنوب  يف  الطائرة 
كما   1919 مواليد  من  وهو 
احلميد  عبد  احل��اج  �صغل 
�صنة  التمري�س  مهنة  يف 
االإ�صتعمار  فرتة  بان  اإ  1940

�صنوات  اأم�صى  حيث  الغا�صم، 
املنطقة. مر�صى  خدمة  يف 

رخ�صة  على  املرحوم  وحت�صل 
 ،1952 �صنة  ال��ط��ائ��رة  �صياقة 
اجلزائري،  باجلنوب  االأوىل  وهي 

بوادي  الطريان  لنادي  اأ�ص�س  كما 
كما  والتدريب.  للتكوين  �صوف 
اأحد  من  جن��اح  احلميد  عبد  ُيعد 
الوادي  اأوملبي  نادي  موؤ�ص�صي 

.1947 �صنة  القدم  لكرة 
ق ف�وزي. 

اجلزائرية  اأم�س، وحدة  يوم  قامت، 
مع  وبالتعاون  بالوادي  للمياه 
الت�صاالت  الوالئية  احل�صرية 
وا�صعة،  نظافة  بحملة  اجلزائر، 
باملوازاة  دارية،  االإ مقراتهم  اأمام 
النور  حي  �صباب  اأطلق  ذلك  مع 
مع  بالتن�صيق  ال���وادي  مبدينة 
تنظيف،  حملة  البلدية،  م�صالح 
مظاهر  كل  زال��ة  اإ بهدف  وه��ذا 
ميكن  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ي،  ال��ت��ل��وث 
�صالمة  على  خطرا  ت�صبِّب  اأن 
تدعيم  وك��ذا  امل��واط��ن،  و�صحة 

العمومية  ال�صلطات  م�صاعي 
املواطنة  قيم  ن�ر  اإىل  الرامية 
واحل�����س امل���دين ال���ص��ي��م��ا ل��دى 

ال�صابة. الفئات 
ق. م

تنفيذا لتعليمات الوايل الذي اأ�سر على �سرورة تفادي اأي ملتقيات

اإلغاء مهرجان االأن�سودة املدر�سية 
بالـوادي ب�سبب كورونا 

بلدية البيا�سة تربمج حملت نظافة تاأهبا ل�سهر رم�سان الكرمي 

باإقرتاحها م�سابقة معمارية وعمرانية لدمج ال�سومعة مع حميطها اجلديد

نقابة املهند�سني املعماريني بالوالية ترف�س هدم �سومعة حمطة القطار القدمية

عن عمر يناهز 102 �سنة

وفاة "عبد احلميد جناح" اأول 
طياري اجلنوب اجلزائري

اإطـلق حملة تنظيف وا�سعة و�سط 
املدينة
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طالبوا باملاء والغاز

�سعود مياه ال�سرف ال�سحي بحي قايدي 12بربج 
الكيفان ببومردا�س 

علي  حممد 
-------------------- 

من   12 قايدي  �صكان حي  يعاين 
ال�رف  مياه  ت�ربات  م�صكل 
 ،07 وح��ي   09 حل��ي  ال�صحي 
متاطل  من  ال�صكان  ا�صتكى  حيث 
البلدية  وم�صالح  املعنية  اجلهات 
مياه  �صبكة  و�صع  يف  والتطهري 
اأ�صحى  حيث  ال�صحي،  ���رف 
روائح  ي�صتن�صقون  احلي  قاطنو 
املياه  اأوحال  يف  ويغرقون  كريهة 
اأ�صهر،  اأزيد من عدة  منذ  القذرة، 
ال�رف  مياه  تدفق  عن  ف�صال 
احل��ي  ����ص���وارع  ال�����ص��ح��ي يف 
املت�صلة  القنوات  بع�س  وانفجار 

بالعمارات.
ال�رف  مياه  ان  ال�صكان،  قال  و 
ال�صطح،  اىل  طفت  قد  ال�صحي 
ال�صيارات  اأ�صحاب  مينع  ب�صكل 
برك  ايل  حتّولت  حيث  ال�صري  من 
ال  واأ�صبحت  القدرة،  املياه  من 
جتف من حول العمارات ال�صكنية 
حالة  ���ص��وء  ب�صبب  باملنطقة، 
الت�رب  يف  يت�صبب  مما  املطامري، 
بع�س  باأن  مفيدين  الوقت،  طوال 
اإىل  اإ�صطروا  املنطقة،  �صكان 
و  االأت��رب��ة  م��ن  كميات  ����راء 
وو�صعوها  امل��ب��اين،  خملفات 
ال�صكنية،  ال��ع��م��ارات  اأ���ص��ف��ل 
ياأ�صهم  بعد  وذلك  الربك،  لتغطية 
حلل  املعنية  اجل��ه��ات  حت��رك  م��ن 
منه  ا�صتكى  ما  اأكرث  و   . امل�صكل 
التي  الكريهة  الروائح  ال�صكان 

املت�ّربة،  القذرة  املياه  من  تنبعث 
ل�صالمة  تهديدا  اعتربوها  والتي 
ال  اأ�صبحوا  التي  اجلوفية  املياه 
يدفعهم  ما  نظافتها،  ي�صمنون 
اإىل اقتناء قارورات املياه املعدنية. 
واأمام هذا الو�صع الكارثي ينا�صد 
املعنية  اجلهات  ال�صكان  ه��وؤالء 
لهذه  حد  لو�صع  العاجل  التدخل 
هذا  �صكان  يعي�صها  التي  املعاناة 

احلي.
القاطنون  منه  يعاين  اآخر  م�صكل 
ل�صبكة  الكارثية  احلالة  هو  باحلي 
ال�صكان  انتقد  حيث  الطرقات 
ب�����رورة  مطالبني  التماطل 
خمتلف  تهيئة  اإعادة  يف  االإ�راع 
معربين  وامل�صالك،  الطرقات 
امتعا�صهم  عن  الوقت  ذات  يف 
يف  املحلية  التنمية  من  ال�صديد 
ولعدم  الالمباالة  ب�صبب  املنطقة 

بالنظر  املعنية  ال�صلطات  حترك 
املوجودة  النقائ�س  خمتلف  اىل 

باحلي.
ان��ع��دام  اىل  ال�����ص��ك��ان  ت��ط��رق 
وامل��راف��ق  اخل�����راء  امل�صاحات 
�صباب  اأب���دى  حيث  الريا�صية 
البلدية تاأ�صفهم للو�صعية املزرية 
ظل  يف  منطقتهم،  ت�صهدها  التي 
الثقافية  امل��راف��ق  اأب�صط  غياب 
املتنف�س  تعد  التي  والريا�صية 
البلدية،  واأطفال  ل�صباب  الوحيد 
اأوقات  ق�صاء  من  يتمكنوا  حتى 
ريا�صاتهم  وممار�صة  فيها  فراغهم 

ون�صاطاتهم املف�صلة.
يحتارون  اأنهم  ه��وؤالء   اأو�صح 
املنا�صب  املكان  اختيار  يف  كثريا 
يف  ف��راغ��ه��م،  اأوق����ات  لق�صاء 
الريا�صية  املن�صاآت  انعدام  ظل 
والرتفيهية، رغم اأن االأحياء تعرف 

كثافة �صكانية عالية، كما اأكد لنا 
ت�صكو  البلدية  اأحياء  اأن  بع�صهم 
احليوية  املرافق  يف  فادحا  نق�صا 
من  والتي  اجل��واري��ة،  واملالعب 
�صاأنها اأن ترفع عنهم الغنب وتفتح 

لهم املجال للتجمع والرتفيه.
احلي،  منه  يعاين  م�صكل  اأك��رب 
املاء  انعدام  هو  قاطنيه  بح�صب 
من  اأك��رث  يعد  ال��ذي  ال�����روب 
ت�صبب  قاطنيه  بح�صب  �روري، 
يف ا�صتيائهم الكبري، حيث بالرغم 
وجهت  ال��ت��ي  امل��را���ص��الت  م��ن 
وامل�صالح  للمياه  للجزائرية 

املحلية، اإال اأن �صيئا مل يتغري.
املياه  مادة  غياب  ال�صكان  واأك��د 
جّد  اأو�صاعا  يعي�صون  جعلهم 
خا�صة  املادة،  هذه  لتوفري  �صعبة 
الذي  ال�صهاريج  ثمن  ارتفاع  مع 

اأثقل كاهل اأرباب العائالت.

مياه  �سعود  نتيجة  احلي  اإليها  اآل  التي  الو�سعية  من  الكيفان  برج  ببلدية   12 قايدي  �سكان  من  العديد  ا�ستكى 
باأن ذلك ي�سكل خطرا على املحيط واأبدى ال�سكان  07 و09 على م�ستوى الطرق موؤكدين  ال�سرف ال�سحي ملوقعي 
بالتكفل  املحلية  ال�سلطات  وعدتهم  اأن  �سبق  حيث  املتكررة،  �سكاويهم  رغم  املزرية  حالتهم  جتاهل  من  تذمرهم 

حالها. على  بقيت  لكنها  بان�سغاالتهم 

القنوات �سبكة  انعدام  ب�سبب 

يف  ت��ورط  �صخ�س  توقيف   مت 
قبل  من  واإحتيال  ن�صب  ق�صية 
بجاية   لوالية  الق�صائية  ال�رطة 
اإىل  الق�صية  تفا�صيل  ت��ع��ود  
�صكوى تقدم بها تاجر بعد تعر�صه 
اأ�صتهدف   واحتيال  ن�صب  لعملية 
فولك�س  نوع  من  مركبته  اجلاين 
ا�صتوىل عليها  تيقوان حيث  فاقن 
الفاعل والذي يعد �صديقه بعدما 
يف  با  بيعها  ق�صد  اإياها  �صّلمه 
لل�صيارات  االأ�صبوعي  ال�صوق 
امل�صتبه  اأوهمه  و  �صطيف،  مبدينة 
مدينة  اإىل  توجهه  اأثناء  باأنه  فيه 
اأعرت�س طريقه جمموعة  �صطيف 
قاموا  الذين  االأ�صخا�س    من 

والفرار  املركبة  على  باال�صتيالء 
نحو وجهة جمهولة، بعد التحقيق  
يف  الق�صائية  ال�رطة  قبل  من 
العملية  هذه  باأن  تبني  املو�صوع  
امل�صتبه  واأن  وهمية  ن�صجت  التي 
�صّلم  لل�رقة بل  يتعر�س   فيه مل 
االأ�صخا�س  الأحد  طواعية  املركبة 
ب�  يقدر  مايل  مببلغ  له  يدين  الذي 
03 مليار �صنتيم، على اأن ي�صيف 
مدينة  ب�صواحل  ترابية  قطعة  له 
مت  فيما  الدين،  ذلك  مقابل  بجاية 
الق�صية،  حمل  املركبة  اإ�صرتجاع 
 36 عمره  ب�صخ�س  االأمر  ويتعلق 

�صنة، مقيم  يف بجاية . 
                                   كرمي . ت 

توقيف �سخ�س تورط يف ق�سية 
ن�سب واحتيال بتي�سي ببجاية 

قرى  قاطني  من  ع�رات  نظم   
الواقعة  مو�صى  يحي  اآيت  بلدية 
على بعد 45 كم جنوب تيزي وزو 
الوالية،  اأمام مقر  احتجاجية  وقفة 
التنمية،  يف  بحقهم  للمطالبة 
باملاء  ال��ت��زود  جم��ال  يف  ال�صيما 

ال�روب والغاز الطبيعي.
اأن  البلدية  قرى  جلان  ممثلو  اأك��د 
اأجربهم  ال��ذي  الرئي�صي  الدافع 
على ت�صعيد حركتهم االحتجاجية 
اإىل  املحلي  ال�صعيد  من  ونقلها 
يف  يكمن  وزو،  تيزي  والية  مقر 

ال�صمت املبهم من طرف امل�صوؤولني 
بتح�صني  املتعلقة  ان�صغاالتهم  اإزاء 
واالجتماعي.  املعي�صي  م�صتواهم 
وتاأتي يف قمة هذه املطالب ق�صية 
اإمداد عدة قرى بالناحية ال�صمالية 
من  باأكرث  عددها  واملقدر  للبلدية 
24 قرية، باملاء ال�روب، حيث اإن 
عنهم  املياه  انقطاع  م�صكل  تكرر 
فرتة  على  فقط  يقت�ر  يعد  مل 
ال�صتاء  ال�صيف، واإمنا حتى يف عز 
وادي  مياه  من�صوب  يرتفع  اأي��ن 
بوقدورة ببلدية ذراع بن خدة اأين 

خاللها  من  يتم  التي  االآبار  توجد 
املعنية،  القرى  اإىل  املياه  �صخ 
ويعود �صبب انقطاع املاء لت�صدع 
التي  لالأوحال  اأو  التوزيع  قنوات 
اأن  اإىل  م�صريين  االآب���ار،  تغمر 
عن  البحث  يف  يكمن  مطلبهم 
�صيا�صة  عن  بعيدا  نهائية  حلول 
كما  املطروح.  للم�صكل  الرتقيع 
بت�ريع  اأي�صا  املحتجون  طالب 
القرى  اإجناز م�روع ربط  عملية 
وهو  الطبيعي،  ال��غ��از  ب�صبكة 
فادحا  تاأخرا  يعرف  الذي  امل�روع 

من حيث التج�صيد رغم اأنه �صجل 
يف 2010، لكن دون تكملته حتى 
عن  وفدا  الوايل  وا�صتقبل  االآن. 
عدد  عن  ك�صفوا  الذين  املحتجني 
اأخذها  يتعني  التي  امل�صاكل  من 
حت�صني  �صياق  يف  االعتبار  بعني 
القرى،  املعي�صية ل�صكان  الظروف 
ال�صيما فيما يتعلق باإمدادات مياه 
الطبيعي.  الغاز  و�صبكة  ال�رب 
بح�صور  االجتماع  هذا  عقد  وقد 

مدراء القطاعات املعنية.
ق/�س

�سكان اآيت يحي مو�سى يحتجون اأمام مقر والية تيزي وزو

للتحرير  موثوقة  م�صادر  اأكدت 
الإنتاج  �صيليا  موؤ�ص�صة  غلق  عن 
وم�صتقاته  املب�صرت  احل��ل��ي��ب 
ع��دم  ب�صبب  وذل���ك  حتفظيا 
والنظافة  ال�صحة  معايري  احرتام 
االجبان  اإنتاج  بقواعد  واالإخالل 
من قبل م�صالح مديرية التجارة 
وا���ص��ف��رت   ، ال��ب��ل��ي��دة  ل��والي��ة 
طن   6 حجز  عن  الرقابة  عملية 
اأكد امل�صدر  من اجلنب واتالفه و 
ذاته ان  مديرية التجارة اودعت 
املخالفات  يف  للق�صاء   �صكوى 
املوؤ�ص�صة  قبل  م��ن  امل�صجلة 

�صلفا  املذكورة 
حددت  ذات��ه  امل�صدر  واأو�صح 
م�����ص��ال��ح م��دي��ري��ة ال��ت��ج��ارة 
يوما  ع�رة   15 مدة  املوؤ�ص�صة 
وت�صحيح   ال��و���ص��ع  ل��ت��دارك 
قرار  لرفع  املرتكبة  االأخ��ط��اء 

. التحفظى  الغلق 
يف  �صجلت  املخالفات  ان  ن�صري 
فيما  اما  االجبان   اإنتاج  وحدة. 
املب�صرت  احلليب  ان��ت��اج  يخ�س 
ح�صبما   خمالفة  اي  ت�صجل  فلم 

امل�صدر  ذات  به  اأفادنا 
�ريف  العي�صي 

مديرية التجارة بالبليدة تقرر 
الغلق التحفظي ملوؤ�س�سة �سيليا 

النتاج احلليب 

اأحد املواطنني   بناء على بالغ من 
1548 مفاده  على اخلط االأخ�ر 
حظريته  داخ���ل  ل�صني  وج���ود 
ق��ارورات  لتعبئة  املخ�ص�صة 
عنا�ر  تنقل  بتاجنانت  الغاز 
اأمن دائرة تاجنانت  مبيلة  اىل عني 
فيه  امل�صتبه  توقيف  اأين مت  املكان 

بال�رقة.  متلب�صا 
اىل  ت��ع��ود  الق�صية  تفا�صيل 

املواطنني  اأحد  من  هاتفية  مكاملة 
 1548 االأخ�����ر  ال��رق��م  ع��ل��ى 
غرباء  اأ�صخا�س  وج��ود  مفادها 
لتعبئة  املخ�ص�صة  داخل حظريته 
الكائنة  البوتان  غاز  ق��ارورات 
تاجنانت  ببلدية  خطاط  باأر�س 
مبيلة ،  وعلى الفور تنقل عنا�ر 
ليتم  املكان  عني  اىل  الدائرة  اأمن 
ويتعلق  فيه  امل�صتبه  توقيف 

العمر  من  يبلغ  بقا�ر  االأم��ر 
مقر  اإىل  حتويله  ليتم  �صنة   17
التحقيق.   ملبا�رة  الدائرة  اأم��ن 
بالتن�صيق مع فرقة حماية الفئات 
ال��والئ��ي��ة  بامل�صلحة  اله�صة 
اأخ�صع  الق�صائية  لل�رطة 
خالله  من   ، للتحقيق   القا�ر 
هوية  حتديد  من  املحققون  متكن 
 19 العمر  م��ن  البالغ  �ريكه 

�صنة وتوقيفه هو االآخر يف نف�س 
االجراءات  ا�صتكمال  اليوم.بعد 
فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت  القانونية 
لدى  املخت�صة  النيابة  اأم���ام 
حمكمة �صلغوم العيد التي اأمرت 
رهن  البالغ  فيه  امل�صتبه  بو�صع 
القا�ر  و�صع  مت  فيما  احلب�س 

حتت الرقابة الق�صائية.
 بوجمعة مهناوي

الرقم االأخ�سر 1548 يطيح ب�سارقني يف تاجنانت مبيلة  

 اأ�رف  العقيد مرزاق با�صي مدير 
احلماية املدنية لوالية البليدة على 
والئي  اإعالمي  امللتقى  افتتاح 
االأزمات  "ت�صيري  مو�صوع  حول 
على  التدخل"  خمططات  تفعيل 
مبقر  املحا�رات  قاعة  م�صتوى 
امل��دراء  مب�صاركة  البليدة  والي��ة 
احلماية  اإط���ارات  و  التنفيذيني 
و  امل�صالح  روؤ���ص��اء  من  املدنية 
اإقليم  ع��رب  ال��وح��دات  روؤ���ص��اء 
يف  امللتقى  ه��ذا  يدخل  ال��والي��ة  
املربجمة  الوطنية  اجلل�صات  اإطار 
و  الداخلية  وزارة  ط��رف  م��ن 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية 
لفائدة م�صوؤويل املقايي�س املتدخلة 
التدخل  خمططات  خمتلف  يف 
االأزم��ات  يف  الفعلي  التدخل  و 
ممثل  ق��دم  حيث  ال���ك���وارث،  و 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية 
ن�صط  الذي  حممد  ربوح  الرائد 
امللتقى اآخر امل�صتجدات يف املجال 
املر�صوم  خا�صة  و  الت�ريعي 
 02 59 املوؤرخ يف  التنفيذي -19 
فيفري 2019 الذي يحدد كيفيات 
و  النجدة  تنظيم  اإعداد خمططات 
بالتدقيق  اأ�صهب  كما  ت�صيريها، 
التاريخي  امل�صار  التو�صيح  و 
االأخطار  من  للوقاية  الت�ريعي 
منذ  وقوعها  حالة  يف  التدخل  و 
مدى  و  يومنا  اإىل  اال�صتقالل 
و  الكوارث  مع  الت�ريع  متا�صي 

عديد  عرب  وقعت  التي  االأخطار 
نف�س  الوطني   و يف  من مناطق 
عر�س  امللتقى  ع��رف  ال�صياق 
خملفاتها  و  ال�صابقة  التجارب 
خمتلف  واجهت  التي  االأخطاء  و 
عن  امل�صوؤولة  التدخل  قطاعات 
الكوارث  ت�صيري  يف  املخططات 
يف  عليها  املن�صو�س  االأخطار  و 
85/231 املتعلق  كل من املر�صوم 
خمططات  ت�صيري  و  بتنظيم 
القانون  و   ORSEC التدخل 
الكربى  باالأخطار  املتعلق   04/20
و كيفية الوقاية منها و ت�صيريها، 
و احلديث عن الن�صو�س القانونية 
املو�صوعة حتت ت�رف م�صوؤويل 
الت�صيري  اأج���ل  م��ن  ق��ط��اع  ك��ل 
النقائ�س  و  للكوارث  االأم��ث��ل 
يف  قانونية  كفراغات  امل�صجلة 
تكميلية  ن�صو�س  ا�صدار  انتظار 
املرا�صيم  و  للقوانني  تنظيمية  و 

املتعلقة بالوقاية و التدخل.
املجال  فتح  اإيل  االإ���ص��ارة  جت��در 
املقايي�س  مل�����ص��وؤويل  النقا�س 
امللتقى من خالل  اثراء  و  ملناق�صة 
تدخل  اىل  باال�صافة  خرباتهم 
احلماية  وح��دات  روؤ�صاء  بع�س 
التن�صيق  ���رورة  ح��ول  املدنية 
من  امل�صرتك  العمل  و  الفعلي 
خالل احرتام املهام و تكاملها فيما 

بينها حماية للمواطن و ممتلكاته.
العي�صي �ريف 

ملتقى اإعلمي حول ت�سيري االأزمات 
بالبليدة 
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ع�سرات املواطنون يتجمعون اأمام مقر دائرة وادي 
ارهيو بغليزان 

ع�سام  اأبو 
-------------------- 

اأنهم  منهم  البع�س  وبح�صب 
ال�صلطات  وع��ود  من  يئ�صوا 
م��رة  ك��ل  ويف  ال��ت��ي  املحلية 
القائمة  اإ�صهار  عن  تخطرهم 
ن��ف�����س  وه����ي  ال���ق���ري���ب  يف 
منذ  �صجلت  التي  الت�ريحات 
نفقد  جعلنا  ما  وهو  �صهور  عدة 
البع�س  وعود  يف  واالأمل  الثقة 
وعليه  املحليني  امل�صوؤولني  من 
الوالية  وايل  املحتجون  يطالب 
التدخل  اب��راه��ي��م��ي  ن�����ص��رية 
يف  التعجيل  اج��ل  من  عاجال 
امل�صتفيدين  قائمة  عن  االإفراج 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��ات��ه��م 
الباهظة  التكاليف  ب�صبب 
اإيجار  مقابل  يوفرونها  التي 
تكلفة  فاقت  والتي  �صكنات 
اأالف  ال10  ال��واح��د  امل�����ص��ن 

ناهيك  بكثري  اأك��رث  اأو  دينار 
من  االأخ���رى  امل�صاريف  ع��ن 
والغاز  للكهرباء  م�صتحقات 
التي  التكاليف  وه��ي  وامل���اء 

والتي  معاناتهم  حدة  من  زاد 
جهتها  م��ن  جيوبهم  نغ�صت 
م�صادر  م��ن  اجل��ري��دة  علمت 
م��ط��ل��ع��ة م���ن حم��ي��ط والي���ة 

توزيع  برجمة  متت  انه  غليزان 
عمومية  ايجارية  وح��دة   800
ابريل  �صهر  ارهيو  وادي  ببلدية 

. املقبل 

اجلاهزة  ال�سكنات  توزيع  يف  باالإ�سراع  للمطالبة  ارهيو  وادي  الدائرة  مقر  اأمام  مواطنا  الـ70  قرابة  اأم�س  جتمع 
غاية  اإىل  بعدها  يتحول  ثم  الدائرة  مقر  اأمام  جتمهروا  الذين  املحتجون  �سهور،  عدة  منذ  هذا  و  ال�سارى  بحي 

يعاين.  وال�سعب  جاهزة  ال�سكنات  عليها  كتب  الفتات  حاملني  الرئي�سي  ال�سارع 

اجلاهزة ال�سكنات  توزيع  يف  باالإ�سراع  للمطالبة 

بوالية  اخل�ر  اأ���ص��واق  تعرف 
االأ�صعار  يف  ا�صتقرارا  غليزان 
منذ  االأمطار  غياب  من  بالرغم 
الفالحني  اأن  اأزيد من �صهر، غري 
امل�صجل  ل��ل��م��ردود  م��رت��اح��ني 
غري  البطاطا  م��ادة  يف  خا�صة 
عملية  ت�صهد  التي  املو�صمية 
دخلت  التي  اجلني  عملية  اجلني. 
اجللبانة  م��ادة  با�صتثناء  بقوة 
االأم��ط��ار،  ب�صح  ت��اأث��رت  التي 
بع�س  يرتاجع  املنتوج  جعل  مما 
ت�ريحات  بح�صب  ال�����ص��يء 
الذين  امل�صتهلكني  و  املنتجني 
هامة  اعتادوا على �راء كميات 
بعيدة  حية  كمادة  تخزينها  و 
ربات  تقول  املعلب،  املنتوج  عن 
اأن  اع��ت��ربن  ال��ل��وات��ي  البيوت 
و120   100 بني  املحدد  ال�صعر 
واأن  خا�صة  املعقول  بغري  د.ج 
الوالية  و  مو�صمية  امل��ادة  ذات 
معروفة  لها  املجاورة  املناطق  و 
يزين  ال��ذي  املنتوج  ه��ذا  مبثل 
�صهر  يف  خا�صة  اجلزائرية  املواد 
هذه  با�صتثناء  املعظم.و  رم�صان 
االأ�صعار  تبقى  املطلوبة  امل��ادة 
التي  كالكو�صة  مقبولة  ج��د 
هي  و  دج  و60   50 بني  ترتاوح 
اجل��زر  م��ادة  م��ع  القيمة  نف�س 
)ال�صمندر  والبيطراف  واللفت 
م��ادة  تبقى  فيما  ال�صكري(، 
بني  يتعدى  ال  ب�صعر  القرنون 
الواحد  50 و70 دج للكيلوغرام 
�صعرها  يتعد  مل  التي  البطاطا  و 
غري  مبناطق  ب��ل  دج  و35   30

 22 بني  �صعرها  ف��اإن  ح�رية، 
ت�ريحات  بح�صب  دج  و25  
الفالحني  حتى  و  امل�صتهلكني 
ارتياحهم  ع��ن  ع���ربوا  ال��ذي��ن 
عمليات  ان��ط��الق  م��ع  خا�صة 
ف��رتت��ه غري  امل��ن��ت��وج يف  ل��ه��ذا 
بخ�صو�س  امل��و���ص��م��ي��ة.اأم��ا 
فيها  �رع  التي  اجلني  عمليات 
منتوجا  حققت  فقد  م��دة،  منذ 
و�صل  حيث  به  الباأ�س  ومردودا 
قنطار   300 اإىل   260 بني  ما 
متفاوتة  وبدرجة  الهكتار  يف 
بح�صب  و  اآخ��ر  اإىل  ف��الح  م��ن 
املنتجون  يقول  الرتبة،  نوعية 
و  ال��رتب��ة  بخبايا  ال��ع��ارف��ون 
نوعية،  كل  �صالحية  و  نوعية 
لهذه  ارتياحهم  عن  عربوا  الذين 
م�صلحة  تخدم  التي  االأ�صعار 
باملقابل  ل��ك��ن  امل�صتهلكني، 
مرافقة  على  ه��وؤالء  اأك��د  فقد 
يوفروا  حتى  دعمهم  و  الفالحني 
كمية  ب��اأك��رب  املنتوجات  ه��ذه 
االإ�صرتاتيجية  املنتوجات  خا�صة 
الوالية.هذه  عليها  تعتمد  التي 
معظم  عرب  امل�صجلة  االأ�صعار 
جديوية  م��ن  ال��والي��ة  بلديات 
والرمكة  رهيو  ووادي  يلل  و 
لتظل  م��دة  �صتعمر  وغ��ريه��ا 
الت�صاقطات  مب��دى  م��رب��وط��ة 
امل�صالح  م��راق��ب��ة  و  امل��ط��ري��ة 
التجارة  مديرية  م��ن  املعنية 
املعنية،  واجلهات  الغ�س  وقمع 

امل�صتهلكون. يقول 
ق/غ

من  الهكتار  يف  قنطار   300
البطاطا وارتياح للأ�سعار بغليزان 

بالرغم من غياب االإمطار 

باجلهة  امل��دا���ر  �صكان  يئ�س 
جراء  ال�صلف  لبلدية  الغربية 
قنوات  ان�صداد  و�صعية  تفاقم 
مفرتق  بني  ال�صحي  ال�رف 
مّما  واحلباير،  بالرملية  الطرق 
مياه  على  خطرا  ي�صّكل  �صار 
ي�صتغلها  التي  اجلوفية  االآب��ار 
القاطنة  العائالت  و  ال�صكان 
على  زي���ادة  املنطقة،  ب���ذات 
كونها  البيئي  للمحيط  تهديدها 

الزراعية. امل�صاحات  حتاذي 
مع  تفاقمت  الو�صعية  ه��ذه 
و�صح  احل���رارة  درج��ة  ارت��ف��اع 
مّما  باجلفاف،  تهدد  التي  االأمطار 
الإقنتاء  يّتجهون  ال�صكان  يجعل 
مياه االآبار �صواء با�صتغاللها يف 
اأو �صقي امل�صاحات  مياه ال�رب 
يقول  باليب�س،  املهددة  الفالحية 
حلالة  ا�صتغربوا  الذين  ال�صكان 
املباالة من طرف  االإهمال وعدم 
واملنتخبني،  البلدية  امل�صالح 
لظاهرة  بظهورهم  اأعطوا  الذين 
القذرة،  املياه  قنوات  ان�صداد 

بعني  ال�صكان  لنا  اأك��د  التي 
رئي�صية«  »ق��ن��اة  ّن��ه��ا  اأ امل��ك��ان 
و  املقربة  حي  �صكان  من  جلزء 

واحلباير. الرملية 
الطريق  و�صط  التدفق  حالة 
بني  اال���ص��ت��ي��اء  و  القلق  يثري 
خا�صة  ال�����ص��ك��ان،  ���ص��ف��وف 
االآبار  ي�صتغلون  الذين  اأولئك 
تكون  اأن  ه��وؤالء  يخ�صى  التي 
اجلوفية  مياهها  ت�����ّررت  قد 
يزيد  ال��ذي  التدفق  هذا  بفعل 
يقول  ك��ام��ل��ني،  �صهرين  ع��ن 
ناهيك  املكان،  بعني  حمدثونا 
مناطق  عدة  �صكان  اإقبال  عن 
الأح��د  بئر  م��ن  التموين  على 
اإىل  امل��وؤدي  بالطريق  اخلوا�س 
املقربة،  باإجتاه  ال�صطية  منطقة 
طالبوا  الذين  حمدثونا  يقول 
هذا  الإ�صالح  العاجل  بالتدخل 
روائح  يثري  �صار  الذي  العطب، 
الطريق  م�صتعملي  على  كريهة 
م�صجلة  الت�رب  ظاهرة  لكون 
ي�صّكل  ما  الطريق، وهو  بو�صط 

و  ال�صكان  على  �صحيا  خطرا 
الزواحف  تطاردهم  الذين  املارة 
احل�رات  و  النامو�س  اأ�راب  و 
و  ال�صكان  ل�صحة  امل��ه��ددة 
كون  البيئي  املحيط  نظافة 
مب�صاحاتها  معروفة  املنطقة 

منتوجها. وجودة  الزراعية 
مكان  ف��اإّن  اأخ��رى،  ناحية  من 
لل�رف  ال��ق��ذرة  امل��ي��اه  تدفق 
عن  باأمتار  اإال  يبعد  ال  ال�صحي 
التي  بالرملية،  العالج  قاعة 
وخا�صة  املر�صى  اإليها  يلجاأ 
و  احلوامل  الن�صاء  و  االأطفال 
ال�صيوخ، و هو ما ينذر بحدوث 

وبائية.  اإ�صابات 
امل�صينة  ال��ظ��روف  ه��ذه  واأم��ام 
املحدقة  ال�صحية  االأخ��ط��ار  و 
و  البيئي  املحيطني  و  بال�صكان 
اجلهات  هوؤالء  ينا�صد  ال�صحي، 
املخت�صة  امل�صالح  و  املعنية 
حاالت  ت�صجيل  قبل  بالتدخل 
تواجه  املنطقة  و  خا�صة  وبائية 
بفعل  �صعبة  مناخية  ظروفا 

ما  وهو  االأمطار،  ت�صاقط  عدم 
االأمرا�س  انت�صار  على  ي�صّجع 
حالة  يف  امل��ي��اه  ع��رب  املتنقلة 
الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  عدم 
الإ���ص��الح اأع��ط��اب ان�����ص��داد 
ال�صحي  ال�����رف  ق��ن��وات 
وخارجه،  العمراين  باملحيط 
ال��ذي��ن  املنطقة  اأب��ن��اء  ي��ق��ول 
و  بالتدخل  ال���وايل  ن��ا���ص��دوا 
البلدية  امل�صالح  على  ال�صغط 
امليدانية  اخل��رج��ات  لتكثيف 
و  املواطن  �صحة  على  حفاظا 
اجلوفية  املياه  م�صادر  تلوث 
الذين  حمدثونا  يقول  بالبلدية، 
رغم  الغياب  لهذا  ا�صتغربوا 
الإ�صالح  املتكّررة  ال��ّن��داءات 

العطب.
ن���داءات  ي��ح��دث ه��ذا يف ظ��ل 
بت�صديد  العليا  ال�صلطات 
على  حفاظا  الوقائية  االإجراءات 
ه��وؤالء  يقول  امل��واط��ن،  �صحة 

ال�صكان.
                                    ق/غ

رف ال�سحي يهّدد بتلوث االآبار بال�سلف  ان�سداد قنوات ال�سّ

حت�������ر��������س 
امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال����رتب����وي����ة 
ل�����الأط�����وار 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال������ث������الث 
ب���غ���ل���ي���زان، 
تكثيف  على 
ح������م������الت 
ال��ت��وع��ي��ة و 

االإ�صابة  باأعرا�س  التح�صي�س 
ط��رق  و  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
�صالمة  على  حفاظا  منه  الوقاية 
اأن  اإىل  ال��ت��الم��ي��ذ،ب��االإ���ص��اف��ة 
تغفل  مل  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
و  النظافة  م�صتلزمات  ع��ن 
و  املدر�صية  باملطاعم  التطهري 

. املياه  ال�صاحات ودورات 
خل�ر  اأكد  ال�صياق  ذات  يف  و 
لوالية  الرتبية  مدير  بركاين 
حتيني  ���رورة  على  غيليزان، 
الذين  للعمال  الطبية  امللفات 
و  الغذائية   الوجبات  يعدون 
اللجان  مع  التعاون  وجوب  كذا 
للنظافة  البلدية  و  ال��والئ��ي��ة 
بكل  اإطالعهم   الوقائية،و  و 
هذا   يخ�س  فيما  امل�صتجدات 

كل  عن  التبليغ  و  الفريو�س، 
واأ�صاف  فيها،  م�صكوك  حالة 
يتم  مل  اأن����ه  ب��رك��اين  خل�����ر 
م�صابة  ح��ال��ة  اأي���ة  ت�صجيل 
قطاع  م�صتوى  على  بالفريو�س 
املتحدث،  ذات  اأ�صار  الرتبية.و 
باتخاذ  التالميذ  تذكري  مت  اأن��ه 
الالزمة  الوقائية  االإج���راءات 
كورونا  فريو�س  من  للوقاية 
على  جهتهم   م��ن  التالميذ   .
و  الفريو�س   هذا  مبخاطر  دراية 
مت  اأنه  .يذكر  منه  الوقاية  طرق 
قبل  من  اأولية  ميزانية  ر�صد 
مليار   3.7 مببلغ  ال�صحة  وزارة 
الوقاية،  بنفقات  التكفل  ق�صد 
�صيدالنية  م�صتلزمات  منها  
كامريات   ، كورونا  وكوا�صف 
حرارية .                         ق/غ

املوؤ�س�سات الرتبوية تتخذ اإجراءات 
وقائية ملواجهة فريو�س كورونا 

بغليزان 

التي  يعي�س �صكان قرية ماقورة 
�صنة  اإىل  تاأ�صي�صها  تاريخ  يعود 
الراحل  الرئي�س  قبل  من   1975
فالحية  كقرية  بومدين  هواري 
التهمي�س  و  املعاناة  وقع  على 
ممثلي  من  ع��دد  اأك��ده  ما  هو  و 
بنحو25كلم  تبعد  التي  القرية 
اأول  و  البويهي  بلدية  مقر  عن 
يتمثل  هوؤالء  له  تطرق  م�صكل 
اخلدمات  يف  الفادح  النق�س  يف 
قاعة  توفر  رغم  حيث  ال�صحية 
تظل  خدماتها  اأن  اإال  للعالج 
املر�صى  تطلعات  عن  بعيدة 
الذين  و  اخل�صو�س  وجه  على 

اإىل  التنقل  اإىل  ي�����ص��ط��رون 
الإج���راء  تلم�صان  اأو  ���ص��ب��دو 
مع  التحاليل  و  الفحو�صات 
حدود  اإىل  اأحيانا  ت�صل  نفقات 
عمق  م��ن  زاد  مم��ا  2000دج 
ظل  يف  ال�صكان  لهوؤالء  املعاناة 
ال�صيما  املعي�صي  االإطار  تدهور 
يب�ر  ال  الفالحي  املو�صم  اأن  و 
نق�س  و  اجلفاف  بفعل  باخلري 
اأن جل �صكان  العلم  املغياثية مع 
تربية  على  يعتمدون  القرية 
هذا  للتقوت  والزراعة  املا�صية 
كذلك  ال��ق��ري��ة  ع��ن  يغيب  و 
املمثلني  ت�����ري��ح��ات  ح�صب 

التنقل  عنه  ما جنم  بريدي  مركز 
�صيدي  الدائرة  مقر  غاية  اإىل 
ج��ي��اليل ل��ت�����ص��دي��د ال��ف��وات��ري 
الكهرباء  ا�صتهالك  عن  الناجمة 
طالب  ذلك  جانب  واإىل  الغاز  و 
بتوفري  ال�صباب  م��ن  العديد 
المت�صا�س  �صغل  منا�صب 
عن  الناجمة  البطالة  ن�صبة 
غ��ل��ق احل����دود ق��ري��ة م��اق��ورة 
تعاين  املغربية  للحدود  املتاخمة 
ما  متو�صطة  غياب  من  كذلك 
الذين  الطلبة  على  �صلبا  اأث��ر 
اليومي  التنقل  اإىل  ي�صطرون 
البويهي  بلدية  متو�صطة  باجتاه 

ظروف  و�صط  الدرا�صة  ملزاولة 
بال�صيئة  الطلبة  هوؤالء  و�صفها 
االبتدائية  املدر�صة  اأن  و  علما 
وعليه  مغلقة  الزال��ت  القدمية 
با�صتغاللها  االأول��ي��اء  طالب 
من  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  ك��م��ت��و���ص��ط��ة 
لفلذات  اليومي  التنقل  معاناة 
االأو�صاع  هذه  اأمام  و  اأكبادهم 
�صكان  يعي�صها  التي  املزرية 
على  يتطلب  الفالحية  القرية 
على  العمل  الوالئية  ال�صلطات 
يف  املعي�صي  اإط��اره��م  حت�صني 

العاجل.  القريب 
       ع بوتليتا�س

التهمي�س واملعاناة عنوان يوميات �سكان قرية ماقورة بتلم�سان 
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تايدر ُي�سجل هدفًا عامليًا حتت 
اأنظار تريي هرني

رحمة  بن  �سعيد  اجلــزائــري  النجم  بــات 
ــد مـــن الأنـــديـــة  ــدي ــع حمـــل اإهـــتـــمـــام ال
معه  التعاقد  تــريــد  الــتــي  الإجنــلــيــزيــة 
خالل املريكاتو ال�سيفي القادم بعد تاألقه 

الالفت .
ان  اإجنليزية  �سحفية  تقارير  اأكدت  وقد 
النجم اجلزائري �سعيد بن رحمة يعد من 
املريكاتو  خالل  طلبا  الالعبني  اأكرث  بني 

ال�سيفي القادم .
بالإ�سافة  �سيتي  لي�سرت  نـــادي  يعد  و 
الأندية  اأبــرز  بني  من  اأر�سنال  نــادي  اىل 

الإجنــلــيــزيــة الــتــي تــريــد �ــســم الـــدويل 
اجلزائري �سعيد بن رحمة .

نادي توتنهام بقيادة  وهذا بالإ�سافة اىل 
يريد  ـــذي  ال مورينهو  ــه  ــوزي ج ــه  ــدرب م
نــادي  واأيــ�ــســا   ، فريقه  �سفوف  تدعيم 
يف  �سمه  من  قريب  كان  الذي  فيال  اأ�ستون 

وقت �سابق .
رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري  النجم  ويعد 
الت�سامبيون  يف  الالعبني  اأف�سل  بني  من 
من  قــدمــه  ــا  مل ـــذا  وه املــو�ــســم  هـــذا  �سيب 

م�ستويات كبرية.

اجلــزائــري،  الـــدويل  املــيــدان  متو�سط  خا�س 
ناديه  رفقة   100 رقم  املباراة  فغويل،  �سفيان 
غلطة �سراي الرتكي، حينما تعادل مع م�سيفه 
�سيفا �سبور بنتيجة )2o2(، بر�سم اجلولة الـ 25 
من البطولة الرتكية املحرتفة، و�ساهم فغويل 
فريق  بها  عــاد  التي  الإيجابية  النتيجة  يف 
لهدف  ب�سجليه  الديار،  اإىل  ا�سطنبول  مدينة 

واإهدائه لتمريرة حا�سمة.
غــالتــا�ــســاراي  نـــادي  هــنــاأ  املنا�سبة،  وبــهــذه 

 oعرب ح�سابه الر�سمي على اأن�ستغرام oالرتكي
“يلعب �سفيان فغويل املباراة  لعبه اجلزائري 
البطولة  يف  غالتا�سراي  بقمي�س   100 رقــم 

الرتكية.. هنيئا �سو�سو”.
اخل�سر(  مع  مباراة   62( فغويل  ن�سر  وبــدوره 
على  والعرفان”  ال�سكر  عبارات  مع  “�سورة 
خا�سا  قمي�سا  اأن�ستغرام،  يف  ال�سخ�سي  ح�سابه 
الرقم  يجمل  ــو  وه غــالتــا�ــســاراي  لــنــادي  بــه 
خا�سها  التي  املباريات  عدد  على  كدللة   100

باللونني الأ�سفر والأحمر.
الرتكي  بالعمالق  �سنة(   30( فغويل  والتحق 
هــام  ويــ�ــســت  نــــادي  مــن  قــادمــا   2017 �ــســنــة 
مو�سما  ــري  ــزائ اجل عا�س  حيث  الإجنــلــيــزي، 
غالتا�سراي  مــع  ا�ستثنائيا   )2018o2019(
حيث توج بالثالثية املحلية )الكاأ�س والبطولة 
املمتازة(، لتكون خامتتها م�سك حيث  والكاأ�س 
اأمم  كاأ�س  بلقب  اجلزائري  املنتخب  رفقة  توج 

اإفريقياo2019 مب�سر.

عدلن  اجلــزائــري  ــدويل  ال الالعب  قــال 
اإ�سابته  عــبء  حتّمل  ــّدة  م اإن  قــديــورة، 
اإجراء  اإىل  و�سي�سطّر  انتهت،  الّركبة  يف 
عملية جراحية يف الأّيام القليلة املقبلة.

لإ�سابة  تعّر�س  اأنــه  قــديــورة  ــح  ــس واأو�
مباراة  يف  م�ساركته  خــالل  الــّركــبــة،  يف 
امل�سيف  اأمام  اجلزائري  الوطني  املنتخب 
18 من نوفمرب املا�سي،  البوت�سواين، يف الـ 
�ساب اجلولة الثانية من ت�سفيات كاأ�س  حلحِ
كامل  خا�س  وحينها   .2021 اإفريقيا  اأمم 

اأطوار املواجهة.
“اخل�سر”  لـ  وا�ستكى امل�سوؤول الفني الأّول 
جمال بلما�سي بعد هذه املباراة، من جلوء 
التدّخالت اخل�سنة،  اإىل  لعبي بوت�سوانا 

و�ساءت عالقته مع مواطنه التقني عادل 
الذي  املنتخب  هذا  ُيدرب  الذي  عمرو�س، 

يقع يف جنوب القارة ال�ّسمراء.
اأنه حتّمل عبء الإ�سابة  واأ�ساف قديورة 
ــواره الـــكـــروي، بــعــد عمل  ووا�ــســل مــ�ــس
فريقه  لحِ الطبي  اجلــهــاز  بــه  قــام  ــار  جــّب
خو�سه  غــايــة  اإىل  الــقــطــري.  الــغــرافــة 
البطولة  مناف�سة  ر�سم  بحِ ال�سيلية  مواجهة 
املا�سي.  فيفري  من   28 الـــ  يف  القطرية، 
حيث اأُجرب حينها على لعب ال�سوط الأّول 
فقط ومغادرة اأر�سية امليدان، بعد اإ�سابته 

قطع يف الّرباط ال�سليبي للّركبة. بحِ
عرب  له  تغريدة  ــدث  اأح يف  يقول  وتابع 
“تويرت”،  الإجتماعي  التوا�سل  موقع 

الوطني  للمنتخب  الأ�سبق  الطبيب  اأن 
الذي  �سلبي،  حكيم  الدكتور  اجلــزائــري 
الإ�ست�سفائي  ــاملــركــز  بحِ حــالــيــا  ي�ستغل 
اأخــربه  “اأ�سبيتار”،  القطري  الريا�سي 
منه،  مفّر  ل  اأمر  اجلراحية  العملية  ــاأن  بحِ
كل  بحِ اللعب  موا�سلة  اإمكانية  بحِ طماأنه  لكن 

اأريحية يف امل�ستقبل القريب.
املُماثلة  الريا�سية  الإ�سابات  اأن  ومعلوم 
عن  ابــتــعــادا  ت�ستلزم  ــورة،  ــدي ق ــالــة  حلحِ
فرتة ترتواح ما بني 4 و6 اأ�سهر. املناف�سة لحِ

ُمنزعج  غري  اإنه  قائال  قديورة  واختتم 
قبل  مو�سمه  اأنهت  التي  الإ�سابة  هذه  لحِ
الكروي.  الن�ساط  من  جزًء  كونها  الآوان، 
تاريخ  اأقـــرب  يف  قويا  ــالــعــودة  بحِ والــتــزم 
ُمكن اإىل املناف�سة، �سواء مع نادي الغرافة 
تنق�سي  عقد  بحِ معه  يرتبط  الذي  القطري 
الوطني  املنتخب  اأو   ،2021 �سيف  مّدته 
معه  امل�ساركة  بحِ يحلم  ــذي  ال اجلــزائــري، 
تاأّهل  حــال  يف   ،2022 قطر  مونديال  يف 

ال�سحراء”. “حماربي 
�سنة   35( قديورة  عدلن  لالعب  و�سبق 
لإ�سابة  تعّر�س  اأن  املقبل(  نوفمرب  يف 
ّدة قاربت  خطرية، اأبعدته عن املناف�سة ملحِ
�سبتمرب  بني  ما  فــرتة  يف  ال�سنة،  ن�سف 
م�ستوى  على  وكانت   .2011 ومار�س   2010
فريق  زّي  حينها  ـــدى  ارت ــد  وق الــ�ــســاق، 

وولفرهامبتون الإجنليزي.

لكرة  الإ�ــســبــاين  الحتـــاد  علن 
الأربعاء،  اليوم  ر�سمًيا،  القدم 
ــل جــمــيــع املــ�ــســابــقــات  ــي ــاأج ت
الحرتافية  غري  الريا�سية 

ملدة اأ�سبوعني.
الإجـــراءات  �سمن  ذلــك  ياأتي 
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الحتــــــاد 
تف�سي  مواجهة  يف  للم�ساهمة 

فريو�س كورونا القاتل.
اأ�سدره  ر�سمي  بيان  وبح�سب 
ــرة  ــك الحتـــــــاد الإ�ــــســــبــــاين ل
ا�ستثناء  مت  فقد  القدم، 
دوري  ــي  ــت ــق ــاب ــس ــ� م
الأوىل  الــــدرجــــة 
لكنه  والــثــانــيــة، 
ــى  ــل ـــيـــعـــمـــل ع �ـــس

ا. تاأجيلهما اأي�سً
ــان الحتـــاد  ــي وجـــاء ب

الإ�سباين كالتايل:

اجلديد،  الو�سع  تقييم  "بعد 
ـــاين  ـــب ـــس ـــــــاد الإ� ــغ الحت ــل ــب ي
الإقليمية  الحتـــادات  جميع 
والالعبني ولعبي كرة القدم، 
اأ(   3 و   42 و   5 و   4( للمواد  وفًقا 
بتعليق  الأ�سا�سي  النظام  من 
كرة  م�سابقات  مباريات  جميع 

ال�سالت  كرة  ومباريات  القدم 
ــاًرا من  ــب ــت ــري املــحــرتفــة اع غ

اليوم ملدة اأ�سبوعني".
"نو�سى  الـــبـــيـــان:  واأ�ــــســــاف 
بجميع  الإقليمية  الحتـــادات 
وكــرة  الــقــدم  كــرة  م�سابقات 
احلــكــم  جمــــال  يف  الـــ�ـــســـالت 

التخ�س�سات  جميع  يف  الذاتي 
تتخذ  التي  الفئات  جميع  ويف 
ــرث  الـــقـــرار الـــذي تــعــتــربه اأك
كل  يف  الظروف  ح�سب  مالءمة 
حال،  اأي  وعلى  ودائًما  اإقليم، 
بالتفاق مع ال�سلطات ال�سحية 
جمتمع  ــل  ــك ل والـــريـــا�ـــســـيـــة 
ين�سح  ـــك،  ذل ومـــع  م�ستقل، 
الحتاد الإ�سباين بتعليق جميع 

املباريات ملدة اأ�سبوعني".
وتابع: "�ستخ�سع هذه القرارات 
يف  بها  نن�سح  التي  للتغيريات 
ال�سلطات  من  الأوقـــات  جميع 

ال�سحية والريا�سية".
ــاظ  ــف ــت الح "�سيتم  واأمت: 
قدمناها  التي  بــالقــرتاحــات 
بكاأ�س  يتعلق  فيما  بــالأمــ�ــس 
اإىل  بالإ�سافة  والــدوري،  امللك 

مباريات منتخب اإ�سبانيا".

الكرة  جماهري  تــرتقــب 
اأي  �سدور  الأوروبــيــة، 
يغري  مــفــاجــئ  ـــرار  ق
نــادي  مــبــاراة  م�سري 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
ــــام  ـــزي، اأم ـــي ـــل ـــك الإن
اليوناين، يف ذهاب دور  اأوملبياكو�س  نظريه 
اليوم  الأوروبـــي،  ــدوري  ال مب�سابقة  الـ16 

اخلمي�س.
ــد طالب  ـــادي وولــفــرهــامــبــتــون ق ن ـــان  وك
بتاأجيل مباراته اأمام اأوملبياكو�س، بعدما مّت 
اليوناين  النادي  مالك  اإ�سابة  عن  الإعالن 
رجل  اأيــ�ــســًا،  فور�ست  نوتنغهام  وفــريــق 
ماريناكي�س،  اإيغانغيلو�س  ال�سهري  الأعمال 

بفريو�س كورونا الذي اأّثر اأي�سًا على مباراة 
اأر�سنال ومان�س�سرت �سيتي.

وجاء قرار الحتاد الأوروبي للعبة بعك�س 
الإنكليزي  النادي  اإدارة  تتمناه  كانت  ما 
ر�سمي  بياٍن  يف  وجاء  الطلب،  رف�س  بعدما 
خطراً  ت�سكل  "الرحلة  "وولفز":  نادي  من 
غري �سروري على الالعبني واجلهاز الفني 
احلرج،  الوقت  هذا  يف  امل�سافرين  وعائالت 
لليونان  و�سن�سافر  يويفا  قـــرار  نــحــرتم 

خلو�س املباراة".
من  اجلــمــاهــري  منعت  الــيــونــان  اأن  ُيــذكــر 
ح�سور مباريات كرة القدم يف البالد، بعدما 
كورونا  فريو�س  حالت  من  العديد  �سجلت 

من دون اأي حالة وفاة حتى اللحظة.

اأوملبياكو�س  نــادي  رئي�س  اإ�سابة  وب�سبب 
ــا، اأعــلــن نـــادي اأر�ــســنــال  ــورون بــفــريو�ــس ك
يف  �سيتي  مان�س�سرت  اأمــام  مباراته  تاأجيل 
الدوري الإنكليزي املمتاز بعدما و�سع عدد 
على  املنزيل  ال�سحي  احلجر  يف  لعبيه  من 

اإثر احتكاكهم مباريناكي�س.
اأر�سنال  مباراة  ح�سر  قد  ماريناكي�س  وكان 
خالل  الأوروبـــي  الــدور  يف  واأوملبياكو�س 
دوري الـ32، الذي ودعه النادي اللندين، يف 

اأواخر فرباير/ �سباط املا�سي.
نــ�ــســره، م�ساء  اأر�ــســنــال  لـــ  بــيــان  وجـــاء يف 
بحجر  احلكومة  اإر�ــســادات  نتبع  الثالثاء: 
�سحي على الالعبني ملدة 14 يومًا لذلك لن 
)الأربعاء(  الليلة  للمباراة  متاحني  يكونوا 

ــدوري  ال رابــطــة  دفــع  مــا  مان�س�سرت  �سد 
املحلي لتاأجيل املباراة".

مل يرتدد رئي�س نادي خيتايف 
يف  توري�س،  اأنــخــل  الإ�ــســبــاين 
رف�س �سفر فريقه اإىل اإيطاليا 
كان  "مهما  ميالن  اإنرت  ملواجهة 
فريو�س  تف�سي  و�سط  الثمن"، 
من  ــه  اأّن على  م�سدداً  كــورونــا، 
ذهاب  مباراة  تاأجيل  املنطقي 
الـــدوري  بطولة  نهائي  ثمن 
ـــررة الـــيـــوم ً  ـــق الأوروبـــــــي امل

اخلمي�س.
ــس خــيــتــايف، يف  ــ� ــي وقـــــال رئ
لراديو  اإعالمية  ت�سريحات 
اإنه  الإ�سباين،   "Onda Cero"
ــراء  اإج قاطعًا  رف�سًا  يرف�س 
�سريو  �سان  ملعب  على  املباراة 
يف مدينة ميالنو، بوؤرة كورونا 
يف �سمال اإيطاليا، والتي ع�سف 

بها الفريو�س.
جترى  اأن  "اإما  توري�س:  ــد  واأك
اأو  هناك  عن  بعيداً  )املباراة( 
الأخري  واخليار  تاأجيلها،  يتم 
بغ�ّس  للمنطق،  ـــرب  الأق هــو 
النظر عن اأي �سيء. لن ن�سافر 
نادي  يطري  لن  اإيطاليا،  اإىل 
كان  مهما  هناك  اإىل  خيتايف 

الثمن".
وطـــالـــب تـــوريـــ�ـــس، الحتــــاد 
ـــرة الـــقـــدم  ـــك ــــــــــي ل الأوروب
بديل  عن  بالبحث  "يويفا"، 
بحاجة  "ل�سنا  ميالنو  يف  للعب 
تعاين  منطقة  اإىل  للدخول 
بتوجيه  قمت  الفريو�س،  من 

الإ�سباين  الحتـــاد  اإىل  دعــوة 
اإذا  ــاراة،  ــب امل اإلــغــاء  يطلب  كي 
من  خروجنا  �سيعني  ذلك  كان 
اأكون  لن  م�سكلة،  فال  البطولة 
هذا  م�سوؤولية  حتّمل  يقرر  من 
اخلطر، نعم نريد التاأهل، لكن 
هذا  على  ــور  الأم ا�ستمّرت  اإذا 
م�سابقة  عن  ف�سنتخلى  النحو 

الدوري الأوروبي".
الت�سريحات بعد  وجاءت هذه 
الالعبني  احتــاد  من  مطالبات 
الالعبني  ــاد  واحت الإيطاليني 
م�سرتك،  بيان  عرب  الإ�سبان، 
القدم  لكرة  الأوروبــي  الحتاد 
)يويفا(، بـ"اإلغاء املباريات بني 

واإقامتها  البلدين  من  الفرق 
اأمانًا  اأكرث  ظروف  يف  م�ستقباًل 

واأقل خطورة" يف الدولتني.
عقب  املطالبات  هذه  وجــاءت 
يعي�سه  الذي  اخلطري  "الو�سع 
واإيطاليا  ــام،  ع ب�سكل  العامل 
وقال  خا�س"،  ب�سكل  واإ�سبانيا 
الذي  للو�سع  "نظراً  الحتادان: 
الأزمة  ب�سبب  اأوروبــا،  تعانيه 
ــي نــتــجــت عن  ــت الــ�ــســحــيــة ال
 ،o19كوفيد فريو�س  انت�سار 
ــاذ  ــخ ــع ات ــي ــم ــى اجل ــل ــب ع ــج ي
ميكن  ول  �سارمة  ــــراءات  اإج

تالفيها".
يف  مباريات  "اأربع  اأّن  واأ�سافا 

فرق  بني  الإق�سائية  الأدوار 
ينتظر  كان  واإ�سبانية  اإيطالية 
الأبــطــال  دوري  يف  اإجــراوؤهــا 
لقاء  لكن  الأوروبــي،  والدوري 
اأم�س  اأقيم  واأتالنتا  فالن�سيا 
احلكومة  ورفــعــت  الــثــالثــاء. 
ذاتــه،  الــوقــت  يف  الإ�سبانية، 
عدم  واأعلنت  الطوارئ،  حالة 
من  جــويــة  رحـــالت  ا�ستقبال 
اإيطاليا. لذا فاإّن اإجراء مباراة 
اأن  ينبغي  الــتــي  اإيــطــالــيــا  يف 
ي�سافر اإليها خيتايف واإ�سبيلية، 
ــس �ــســحــة الــكــثــري من  ــّر� ــع ي
الالعبني والأ�سخا�س للخطر".

ال�سيفي املريكاتو  يف  رحمة  بن  �سم  ت�ستهدف  اجنليزية  اأندية   4

غاالتا�ساراي يهنئ ويكرم فغويل مبنا�سبة "املئوية"

قديورة: نهاية املو�سم ِبداعي االإ�سابة لي�ست ُمرادفة للإعتزال
االحتاد االإ�سباين يو�سي باإيقاف جميع م�سابقات كرة القدم

مباراة وولفرهامبتون واأوملبياكو�س مبوعدها... وتاأجيل ال�سيتي واأر�سنال ب�سبب حجر �سحي

رئي�س خيتايف: لن ن�سافر اإىل ميلنو ملواجهة اإنرت 
الثمن" كان  "مهما 

حممد فار�س يعود لواجهة اهتمامات نادي نابويل من جديد
رفقة  للعب  عودته  ت�سجيل  بعد  كبرية  جاهزية  فار�س،  �سليم  حممد  اجلزائري،  الدويل  املدافع  اأظهر 
فريقه  على  باخلري  م�ساركته  عادت  حيث  الإيطايل،  الدوري  من   26 الأ�سبوع  مواجهة  يف  �سبال،  ناديه 

الذي �سّجل فوزاً يف امل�سابقة املحلية بعد 5 هزائم متتالية.
وقّدم الظهري الأي�سر مردوداً ميزاً خالل 62 دقيقة التي �سارك فيها، قبل اأن يقّرر املدير الفني للنادي، 
لويجي دي بياجيو، اإراحته حلر�سه على اإعادته للعب ب�سكل تدريجي لتفادي عودة الإ�سابة مرة اأخرى، 

خا�سة بعد تكرر التدخالت العنيفة عليه من لعبي الفريق املناف�س.
"البارتينوباي"، التي  "اإل ميو نابويل"، اأن عودة املدافع اجلزائري قد �سّرت اإدارة نادي  وك�سفت �سحيفة 
ما زالت تراه ا�ستثماراً للفريق، وت�سّر على �سمه يف الفرتة املقبلة، تعوي�سًا ملواطنه فوزي غالم، اإذ كان 

قريبًا من الن�سمام ل�سفوف فريق اجلنوب الإيطايل قبل اإ�سابته.
ركبته  م�ستوى  على  ال�سليبي  الرباط  يف  بقطع  املا�سي،  متوز  يوليو/  �سهر  فار�س  �سليم  حممد  واأ�سيب 
لدى  قيمته  من  ُينق�س  مل  هذا  اأن  غري  طويلة،  فرتة  خالل  املالعب  عن  اأبعده  الذي  الأمر  الي�سرى، 

الأندية التي تتابع م�ستواه عن قرب.
اإنرت ميالن، �سليم فار�س منذ فرتة طويلة، حيث اقرتب مثلون  اأتالنتا و�سا�سولو وحتى  اأندية  وتتابع 

عنهم من وكيل اأعماله ال�سهري مينو رايول، قبل اأن تف�سل املفاو�سات اإثر اإ�سابته القوية املفاجئة.
اإمكانية تواجد فار�س مع املنتخب اجلزائري خالل هذا ال�سهر تبقى اأمراً �سعبًا، اإذ  ورغم تعافيه، اإل اأن 
يحر�س املدير الفني، جمال بلما�سي، على منحه الوقت الكايف لل�سفاء قبل ا�ستدعائه من جديد، خا�سة 

يف ظل تواجد لعبني ميزين يف من�سبه على غرار رامي بن �سبعيني واأيوب عبد الالوي.

�سفري  اجلــزائــري،  النجم  عــاد 
جديد  من  ليتاألق  تايدر، 

عرب  الرائعة  باأهدافه 
القوية،  ت�سديداته 

التي  املباراة  خالل 
فيها  ــاف  ــس ــ� ــت ــس ا�
ــت  ــاك ــب ــه اأم ــق ــري ف
الكندي  مونرتيال 

ــه اأوملـــبـــيـــا  ــف ــي ــس �
�سمن  الهندورا�سي، 

نهائي  ربـــع  مناف�سة 
دوري اأبطال الكونكاكاف.

ووجه �سفري تايدر يف الدقيقة 
 40 بعد  عن  قوية  ت�سديدة  املــبــاراة،  من  الـ)47( 
ي�ستطع  مل  الــذي  املناف�س  حار�س  خادعت  مــرتا، 
ت�سكن  وهي  الكرة  م�ساهدة  �سوى  �سيء،  باأي  القيام 

مرماه.
يدربه  ــذي  ال مونرتيال  اأمباكت  ــادي  ن و�سيكون 
يف  مهمة  اأمام  هرني،  تريي  الفرن�سية  الأ�سطورة 
غاية ال�سعوبة يف لقاء الإياب، وذلك بعد خ�سارته 

على اأر�سه يف هذا اللقاء بنتيجة )1/2(.
مونرتيال  اأمباكت  نادي  اإىل  تايدر  �سفري  وان�سم 
بعد   2018 لعام  ال�ستوية  النتقالت  فرتة  خالل 
اإنرت  بولونيا،  اأندية  مع  اإيطاليا  يف  طويلة  جتربة 
قبل  بولونيا،  اإىل  الــعــودة  ثــم  و�سا�سولو  ميالن 
النتقال اإىل النادي الكندي الذي يناف�س كذلك يف 

الدوري الأمريكي ملحرتيف كرة القدم.
املنتخب  ــواء  اأج عن  بعيداً  يبقى  تايدر  اأن  يذكر 
املدير  تــويل  بعد  اأي   ،2018 عــام  منذ  اجلــزائــري 
تراجع  ب�سبب  باأ�سهر،  املهمة  بلما�سي  جمال  الفني 
قبلها  كان  اأنــه  رغم  عامًا(،   28( الالعب  م�ستوى 

عن�سراً اأ�سا�سيًا يف منتخب "حماربي ال�سحراء".

العريبي : مل اأ�ستطع النوم 
بعد و�سول دعوة بلما�سي

يف ت�سريحات �سحفية لو�سائل الإعالم اأكد مهاجم 
اأنه  نادي النجم ال�ساحلي التون�سي كرمي العريبي 
مل ي�ستطع النوم ليلة تلقيه اإ�ستدعاء من الناخب 

الوطني جمال بلما�سي .
و كان الناخب الوطني جمال بلما�سي قد اإ�ستدعى 
املو�سعة  القائمة  يف  و�سعه  ــن  اأي عريبي  كــرمي 
مواجهة  اأجــل  من  اجلــزائــري  الوطني  للمنتخب 

منتخب زميبابوي .
و�سرح كرمي عريبي قائال ” انا مل اأ�ستطع النوم يف 
تلك الليلة التي تلقيت فيها دعوة من قبل املنتخب 

الوطني اجلزائري ”
وكان النجم اجلزائري عريبي قد قدم م�ستويات 
كبرية هذا املو�سم كما اأنه �سجل 11 هدف كامال مع 

ناديه النجم ال�ساحلي يف رابطة اأبطال اإفريقيا .
ان  ال  القائمة  يف  عريبي  كــرمي  يكون  ل  قــد  و 
العمل  يوؤكد  املو�سعة  القائمة  يف  حتى  ا�ستدعاءه 
الكبري الذي يقوم به هذا املو�سم مع ناديه النجم 

ال�ساحلي.

االحتاد االإيطايل يعلن 
�سيناريوهات الكالت�سيو يف حالة 

ايقاف او ا�ستئناف الدوري
الإيطايل  الدوري  يف  الأندية  رابطة  رئي�س  ك�سف 
لكرة القدم، فران�سي�سكو جرييلي، اأن اأمام الرابطة 
يتم  كــي  احلـــايل،  مـــار�ـــس/اآذار  �سهر  مــن   23 حتى 
املو�سم احلايل  اإنهاء  تقدمي مقرتحات حول كيفية 
كورونا  فريو�س  تف�سي  و�سط  الثالثة،  للدوريات 

امل�ستجد يف البالد.
فران�سي�سكو  عن  اإيطاليا"  "فوتبول  موقع  ونقل 
جرييلي قوله، عقب مغادرته الجتماع الطارئ مع 
الحتاد الإيطايل لكرة القدم: "ُنقيم الأفكار يف كل 
لحقا.  �سيحدث  ماذا  لرنى  منف�سل،  ب�سكل  دوري 
الفكرة اأن ُننهي املو�سم بخو�س املباريات، لكن علينا 

اإيجاد بدائل اأخرى اأي�سًا".
اأي  ــوز  ف ــدم  ع اخلــطــوات  تلك  �سمن  "من  وتــابــع: 
الدوري  جدول  ا�ستخدام  اأو  الــدوري،  بلقب  فريق 
بالرتتيب احلايل اأو تنظيم ملحق. كل دوري �سوف 
يقرر بنف�سه كيفية التعامل مع ما تبقى من املو�سم 

احلايل".
اأوقفنا  اإذا  الإيطايل،  للدوري  "بالن�سبة  واأ�ساف: 
ونعتمد  جولة(   26( احلالية  املباريات  حتى  املو�سم 
فــرق  الـ3  تهبط  ــوف  ــس و� ــايل،  ــت ال اجلــــدول  عــلــى 
يف  الفرق  ــادة  زي فكرة  على  نعتمد  ول  الأخـــرية، 
وثاين  اأول  �سعود  عند  فريقًا   22 اإىل  املقبل  املو�سم 

الدرجة الثانية".
كرة  تتكيف  اأن  "يجب  بــقــولــه:  حديثه  وخــتــم 
يجب  و�سعوباته.  البلد  احتياجات  مــع  الــقــدم 
ات�سال مع  باإجراء  اأن نتقبل ذلك. لقد قمت  علينا 
يف  هم  والآن  القدم،  لكرة  الأوروبي  الحتاد  رئي�س 
مفاو�سات مع احلكومة الإ�سبانية، التي قامت باإلغاء 
اإىل  اإ�سارة  يف  واإليها"،  اإيطاليا  من  اجلوية  الرحالت 

الأندية التي ت�سارك يف امل�سابقات القارية.
كونتي،  جوزيبي  اإيطاليا،  وزراء  رئي�س  اأن  يذكر 
اأعلن تعليق جميع امل�سابقات الريا�سية ببالده، مبا 
الإيطايل،  الأوىل  الدرجة  دوري  مناف�سات  ذلك  يف 
 9172 اأ�ساب  الذي  كورونا،  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 

�سخ�سًا، فيما تويف 463 �سخ�سًا حتى الآن.

مطالبات باإلغاء املواجهات 
االإ�سبانية" "االإيطالية 

خطة كوتينيو متهد طريق بر�سلونة 
نحو نيمار

الالعبني  ــاد  واحت الإيطاليني  الالعبني  احتــاد  من  كل  طالب 
الإ�سبان، اأم�س الثالثاء، عرب بيان م�سرتك، الحتاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( بـ"اإلغاء املباريات بني الفرق من البلدين، 
يف  خطورة"  واأقــل  اأمانا  اأكــرث  ظــروف  يف  م�ستقبال  واإقامتها 

الدولتني.
الذي  اخلطري  الو�سع  "اإزاء  املوؤ�س�ستني  هاتني  طلب  وياأتي 
ب�سورة  واإ�سبانيا  اإيطاليا  ويف  عامة،  ب�سورة  املجتمع  يعي�سه 

خا�سة".
ــا،  اأوروب ت�سهده  الــذي  "للو�سع  نظرا  اأنــه  الحتــادان  واعترب 
اخلطرية  ال�سحية  الأزمــة  جــراء  واإ�سبانيا،  اإيطاليا  خا�سة 
الناجتة عن فريو�س )كوفيدo19(، يفر�س على اجلميع اتخاذ 

اإجراءات �سارمة ول ميكن تالفيها لالأ�سف".
فرق  بني  الإق�سائية  الأدوار  يف  مباريات  "عدة  اأن  واأ�سافا 
الأبطال  دوري  يف  اإجراءها  ينتظر  كان  واإ�سبانية"  اإيطالية 
والدوري الأوروبي "لكن لقاء فالن�سيا واأتالنتا اأقيم الثالثاء، 
بينما رفعت احلكومة الإ�سبانية يف الوقت ذاته حالة الطوارئ، 

واأعلنت عدم ا�ستقبال رحالت جوية من اإيطاليا".
اإ�سبانيا  يف  الوطنية  الطوارئ  حالة  م�ستوى  "ويرتفع  وتابعا 
ينبغي  التي  اإيطاليا،  يف  مباراة  اإجراء  فاإن  لذا  الوقت،  مبرور 
من  الكثري  �سحة  يعر�س  واإ�سبيلية،  خيتايف  اإليها  ي�سافر  اأن 

الالعبني والأ�سخا�س للخطر".

قد ي�سطر باري�س �سان جريمان لبيع جنمه الربازيلي، نيمار 
�سحفي  تقرير  بح�سب  ــاري،  اجل املو�سم  نهاية  يف  �سيلفا،  دا 

فرن�سي.
فقد ذكر موقع "le10sport"، ام�س الأربعاء، اأن �سان جريمان 
ي�سعى للتعاقد مع عدد من النجوم يف ال�سيف، وهو ما �سيتطلب 

بيع نيمار لرب�سلونة الراغب يف �سمه.
للنادي،  الريا�سي  املدير  ليوناردو،  الربازيلي  اأن  اإىل  واأ�سار 
كوتينيو  فيليب  باع  عندما  ليفربول  خطى  على  ال�سري  يريد 

لرب�سلونة، ووظف اأموال ال�سفقة يف تدعيم الفريق.
الريدز  حقق  حيث  اإيجابية،  نتائج  اإىل  ذلــك  واأدى 

الفوز  من  قريبني  وباتوا  الأبطال،  دوري  لقب 
بالربميريليج.

ل�سان  نــيــمــار  بــيــع  و�ــســيــجــلــب 
مليون   200 نحو  جريمان 

يـــــــــــــورو، وفــــقــــا 

ــات  ــع ــل ــط ــت ل
ـــــــــــادي  ـــــــــــن ال

ما  وهو  الفرن�سي، 
ب�سراء  لــه  ي�سمح  قــد 
ــو  ــاول ــل ب ــث لعـــبـــني م

كــالــيــدو  اأو  ـــال  ـــب دي
جنمي  كــولــيــبــايل، 

يوفنتو�س ونابويل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

دائرة: اأولف
اقبلي بلدية: 

الرقم: 01 /2020
و�سل ا�ستلم التبليغ بتعديل القانون االأ�سا�سي

يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
2012 املتعلق  12 يناير  لـ:  1433هـ املوافق  18 �سفر عام 
مذكرة  ا�ستلم   03/03/2020 اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات 
التعديلت املوؤرخة يف: 15 فيفري 2020 والتي اأدخلت على 
مل�سروع  الدينية  اجلمعية  امل�سماة:  البلدية  االأ�سا�سي  القانون 
حتت  امل�سجلة  اقبلي  بلدية  الرا�سدين  اخللفاء  م�سجد  بناء 
بحي   : بـ  املقيمة   03/07/2019 بتاريخ   14/2019 رقم: 
القادر  ال�سيد: عبد  اقبلي يرتاأ�سها  بلدية  الرا�سدين  اخللفاء 

لك�سا�سي.

مساحة اشهارية            مساحة اشهارية            

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي
دائرة الوادي
بلدية الوادي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 12/06 املوؤرخ 
يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات.

مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433هـ املوافق 
لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ال �سيما املادة 18 منه، لقد مت هذا 
اليوم ت�سليم و�سل اإ�سهار لتاأ�سي�س اجلمعية. املحلية امل�سماة: جمعية قدماء 
التلميذ االبتدائية ميهي حممد باحلاج املقيمة : بحي االأع�سا�س- الوادي

االزدياد:  ومكان  تاريخ  العيد  بن  حممد  بوقطايه  اجلمعية:  رئي�س 
امل�ساعبة-  حي  الرئي�س:  عنوان  الوادي  ال�سبابطة-   04/06/1944

بلدية الوادي.
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�سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزيــر  طماأن 
عــلــي خـــالـــدي، اجلــمــهــور الــريــا�ــســي 
التي  الإجـــــــراءات  بــــاأن  ـــري  ـــزائ اجل
بــاإجــراء  الــثــالثــاء  الـــوزارة  اتخذتها 
الوطنية  الريا�سية  املناف�سات  جميع 
التظاهرات  كل  تاأجيل  و  جمهور  دون 
"اإل  هي  ما  باجلزائر،  املقررة  الدولية 
الهدف  احــرتازيــة  و  ظرفية  تدابري 
�سحة  حــمــايــة  و  ــة  ــاي ــوق ال ــو  ه منها 

املواطن".
يف  القطاع  على  الأول  القائم  واأكـــد 
على  الر�سمية  �سفحته  عرب  من�سور 
"في�سبوك" : "اأطمئن جمهورنا الكرمي 
اإل  ماهي  املتخذة  التدابري  اأن  على 
تهدف  واحــرتازيــة،  ظرفية  تدابري 
املواطن"،  �سحة  وحماية  الوقاية  اإىل 
كل  اإىل  "دعوة  بــاملــنــا�ــســبــة  مــوجــهــا 
اإىل  الريا�سية  العائلة  يف  الفاعلني 
يف  النخراط  و  اليقظة  بروح  التحلي 

هذا امل�سعى".
الريا�سة  و  ال�سباب  وزارة  وكــانــت 
لها  بيان  يف  الثالثاء  يــوم  اأعلنت  قد 

املناف�سات  جميع  اإجـــراء  قـــرار  عــن 
ح�سور  دون  الــوطــنــيــة  الــريــا�ــســيــة 
التظاهرات  كل  تاأجيل  مع  اجلمهور 
باجلزائر،  املقررة  الدولية  الريا�سية 
رئــيــ�ــس  لــتــعــلــيــمــات  طــبــقــا  "وذلك 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، يف اإطار 
بالوقاية  املتعلق  احلكومة  خمطط 

وحماربة وباء كورونا".
الريا�سية  باملناف�سات  يتعلق  ففيما 
مغلقة  بــاأبــواب  ف�ستجرى  الوطنية، 
مــار�ــس   31 ــخ  ــاري ت غــايــة  اإىل  ـــك  وذل
فيه  �سيتم  ــذي  ال الــوقــت  يف  اجلـــاري، 
الريا�سية  الحتاديات  جميع  "اإ�سعار 
ــل  ــي ــاأج ــت الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة ب
ــة املــقــررة  ــي ــس ــا� ــري الــتــظــاهــرات ال
املــوؤهــلــة  تــلــك  با�ستثناء  ــر  ــزائ ــاجل ب
اأو  الــقــاريــة  اأو  العاملية  املحافل  اىل 

اجلهوية".
الرتب�سات  تاأجيل  اأي�سا  تقرر  كما 
والــفــرق  للريا�سيني  التح�سريية 
تاريخ  غاية  اإىل  باخلارج  اجلزائرية 
امل�سدر. ذات  ح�سب  املقبل،  اأبريل   15

بتنقل  فقط  ال�سماح  �سيتم  باملقابل، 
ـــل املــ�ــســاركــة يف  ــن اأج الــريــا�ــســيــني م
�ساأنها  مــن  التي  الــدولــيــة  املناف�سات 
الغياب  حــال  يف  اجلــزائــر،  تعر�س  اأن 
من  جتريدها  اأو  عقوبات  اإىل  عنها، 
عاملية،  ريا�سية  ــداث  اأح اإىل  التاأهل 
الريا�سيني  اإخ�ساع  �سيتم  حــني،  يف 
"اإىل  الدولية  املناف�سات  من  العائدين 
ح�سب  املطبقة"،  الطبية  التدابري 

امل�سدر. نف�س 
و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزارة  وكــانــت 
م�ساء  اأكــدت  قد  امل�ست�سفيات  اإ�سالح 
اأيــة  ت�سجيل  يتم  "مل  اأنـــه  الــثــالثــاء 
ــا  ــورون ــس ك ــريو� ــف ــة جـــديـــدة ل ــال ح
)كوفيدo19(" باجلزائر، ليبقى بذلك 
امل�ستوى  على  املــوؤكــدة  ــالت  احل عــدد 

.19 الوطني 
ق.ر

والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأعلنت   
�سيتم  اأنــــه  لــهــا  ــان  ــي ب يف  ــاء  ــالث ــث ال
الريا�سية  املناف�سات  جميع  ــراء  اإج
مع  اجلمهور  ح�سور  دون  الوطنية 
الريا�سية  التظاهرات  كــل  تاأجيل 
وذلــك  بــاجلــزائــر،  املــقــررة  الدولية 
اجلمهورية،  رئي�س  لتعليمات  طبقا 
خمطط  ــار  اإط يف  تبون،  املجيد  عبد 
وحماربة  بالوقاية  املتعلق  احلكومة 

وباء كورونا.
الريا�سية  باملناف�سات  يتعلق  وفيما 
مغلقة  باأبواب  ف�ستجرى  الوطنية، 
مار�س   31 تــاريــخ  غــايــة  اإىل  وذلـــك 

�سيتم  ــــذي  ال الـــوقـــت  يف  ـــــاري،  اجل
الحتـــاديـــات  جــمــيــع  "اإ�سعار  فــيــه 
ــة  ــي ــدول ــيــة الــوطــنــيــة وال الــريــا�ــس
الريا�سية  الــتــظــاهــرات  بــتــاأجــيــل 
املوؤهلة  با�ستثناء  باجلزائر  املقررة 
اأو  القارية  اأو  العاملية  املحافل  اىل 

اجلهوية"، ي�سيف البيان.
الرتب�سات  تاأجيل  اأي�سا  تقرر  كما 
والــفــرق  للريا�سيني  التح�سريية 
تاريخ  غاية  اإىل  باخلارج  اجلزائرية 
15 اأبريل املقبل، ح�سب ذات امل�سدر.
بتنقل  فقط  ال�سماح  �سيتم  باملقابل، 
يف  املــ�ــســاركــة  اأجـــل  مــن  الريا�سيني 

�ساأنها  من  التي  الدولية  املناف�سات 
الغياب  حال  يف  اجلزائر،  تعر�س  اأن 
من  جتريدها  اأو  عقوبات  اإىل  عنها، 
عاملية،  ريا�سية  اأحــداث  اإىل  التاأهل 
الريا�سيني  اإخ�ساع  �سيتم  حــني،  يف 
"اإىل  الدولية  املناف�سات  من  العائدين 
ح�سب  املطبقة"  الطبية  التدابري 

امل�سدر. نف�س 
ــرة  ــس ـــت الـــــوزارة الــو�ــســيــة الأ� ودع
"جهود  يف  النخراط  اإىل  الريا�سية 
كون  كورونا"  وبــاء  ملكافحة  الدولة 
اىل  ــا  ــوي اأول "تهدف  الــتــدابــري  ــذه  ه

احلفاظ على �سحة املواطن".

وال�سكان  ال�سحة  وزيــر  اأن  وي�سار 
الربوف�سور  امل�ست�سفيات،  واإ�ــســالح 
قد  كــان  بــوزيــد،  بن  الرحمان  عبد 
نزوله  عند  الثالثاء،  �سباح  ك�سف 
"ال�سعب"  يومية  منتدى  على  �سيفا 
القدم  كرة  مباريات  اإجراء  �سيتم  اأنه 

دون ح�سور اجلمهور.
حالة   19 تعرف  اجلــزائــر  اأن  يذكر 
امل�سابني بفريو�س كورونا  موؤكدة من 
دول  مـــن  ــد  ــدي ع يف  تــفــ�ــســى  ــــذي  ال
من  اآلف  اأرواح  على  وق�سى  العامل 

الأ�سخا�س.
ق.ر

 متكن �سباب متو�سنت رائد 
الهواة للجهة  يطولة ق�سم 
املا�سي  ال�سبت  الغربية 
بن  �سباب  امــام  فــوزه  بعد 
بادي�س من تر�سيم �سعوده 
الــقــ�ــســم  اىل  ــتــحــق  املــ�ــس
موا�سال  الــثــاين  الــوطــنــي 
يف  الــبــاهــر  تالقه  بــذلــك 
 49 الـــ�ـــســـدارة مبــجــمــوع 
نقطة   12 بــفــارق  نقطة 
عن الو�سيف احتاد الكرمة 
13 نقطة عن �ساحب  و ب 
الــ�ــســف الــثــالــث بــجــدول 
م�ستقبل  فريق  الرتتيب 

وادي �سلي و ل يختلف اثنان من العارفني بخبايا الفريق ان كل هذه 
بف�سل  امنا  و  الفراغ  من  ياتيان  مل  التميز  هذا  و  اليجابية  النتائج 
ت�سحيات عدة ا�سماء ارادت رد العتبار للفريق بو�سعه على ال�سكة 
ال�سحيحة التي ل بد ان يكون عليها و من �سمن هذه ال�سماء �سخ�س 
الفريق  ل�سوؤون  الوحيد  املادي  الراعي  هواري  طالبي  الفريق  رئي�س 
به  التقت  الخــري  هذا  الكروي  املو�سم  انطالقة  منذ  ا�سنافه  بكل 

جريدة o اجلهورية o و كان لها هذا احلوار عن امور الفريق .       
                                                                                                                                         
* حدثنا اوال عن انطالقة الفريق كيف كانت ؟

  يف احلقيقة كانت بداية الفريق جيدة خا�سة يف جانبها التح�سريي 
جت�سدت  املقدمة  اجلهود  اىل  ا�سافة  اجلدد  الالعبني  ا�ستقدامات  و 
فيها  يحتل  التي  البطولة  خالل  من  الواقع  ار�س  على  اليوم  نتائجها 
و  ا�ستحقاق  و  جدارة  بكل  انطالقتها  منذ  الرتتيب  �سدارة  فريقنا 
املالحقني  �سغط  عن  بعيدا  ارتياح  بكل  البطولة  ن�سري  اليوم  نحن 
الو�سيف  عن  نقطة   12 ب  املطاردين  افرب  عن  الفارق  تو�سيع  بعد 
اجتاد الكرمة و ب 13 نقطة عن وادي �سلي املتواجد يف املرتبة الثالثة 
الذي �سيكون لنا تنقل اليه يف اجلولة القادمة و �سنلعب امامه يف مباراة 

عادية �ستكون الغلبة فيها الروح الريا�سية العالية .

* كيف كان جديد تشكيلة الفريق مع بداية 
الموسم؟

مبا�سرة و بعد حتقبق الفريق ال�سعود من ق�سم ما بني الرابطات اىل 
م�ستوى  مع  متا�سيا  الفريق  ت�سكبلة  جتديد  جنو  توجهنا  الهواة  ق�سم 
املو�سم  ت�سكيلة  من  عنا�سر   05 ب  بالحتفاظ  قمنا  اول  البطولة 
يخ�سو�س  و  باملائة   90 بن�سية  جديدة  لعنا�سر  ا�ستقدام  مع  املا�سي 
الطاقم الفني اجلديد للفريق جئنا به من منطلق ان البطولة �ستكون 
�سعبة و املناف�سة فيها �ستكون قوية مثلما كان احلال يف بطولة املو�سم 
املا�سي التي كانت فيها املناف�سة �سر�سة لتحقيق ال�سعود ما بني اوملبي 
ارزيو و �سبيبة تيارت و مل يتحقق ال�سعود ال يف اجلولت الخرية و 
لذلك كان هدف الفريق مع البداية تكوين فريق و م�سايرة البطولة 
من مقابلة لخرى و كانت حلظتها الحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
من  فــرق   06 ب�سعود  اجلديد  البطولة  نظام  عن  تعلن  مل  ــت  لزال
املجموعة و ال�ستقدمات التي قمنا بها كانت على ا�سا�س �سعود فريق 
واحد و قد جاء هذا التجديد ح�سب درا�سة قمنا بها و ح�سب املنا�سب 
الذي  فني  لطاقم  ا�ستقدام  جانب  اىل  هذا  كل  الفريق  احتياجات  و 
بلعطوي  عمر  يف  املتمثل  و  ذلك  على  م�سكور  هو  و  كبري  بعمل  يقوم 
مع  عمل  الذي  زرباج  بن  كرمي  و  بلعالم  ح�سني  و  �سفراوي  ن�سيم  و 
من  التوفيق  كان  و  اجتهد  اجلميع  و  الذهاب  مرحلة  طيلة  الفريق 
اهلل اثمر مبرتبة اوىل حافظ عليها الفريق منذ اجلولة الوىل هده 
مبتغى  حتقيق  مت  هلل  احلمد  و  فراغ  من  هكدا  تاتي  مل  التي  املرتبة 

الن�سار و ا�سعادهم . 

* ما هي اهم المشاكل التي صادفتكم؟
و  الفريق  فيها  يتخبط  كان  مادية  م�ساكل  هي  �سادفتنا  التي  امل�ساكل 
جانب  اىل  بالوقوف  املحلية  ال�سلطات  دعم  اىل  احلاجة  بام�س  نحن 
الفريق بامداده مب�ساعدات مالية خا�سة و ان الفريق به هذا املو�سم 
200 لعب يتوزعون على كل الفئات ال�سغري منها �سنف اقل من 13 
�سنة و 14 �سنة و 17 �سنة و 19 �سنة و للفريق 03 تنقالت ا�سبوعيا و هو 
ما يتطلب نفقات ا�سافية من اجل توفري كل ال�سروريات لالعبني من 

الب�سة و اطعام  و نقل  .   

* كيف هو رد فعل االنصار مع النتائج االيجابية 
للفريق ؟

مع  تالحم  يف  و  كبرية  فرحة  يف  الن�سار  املو�سم  هــذا  هلل  احلمد 
و  حققها  التي  اليجابية  النتائج  كل  على  ي�سكرونه  هم  و  فريقهم 
لزال يحققها   و ا�سبحوا يتنقلون يف كل خرجاته من اجل منا�سرنه 
حيث اعاد الفريق الب�سمة و الفرحة اىل ان�ساره بعد حتقيقه لورقة 
الوحيد  الفريق  هو  و  البطولة  نهاية  من  جولت  �سبع  قبل  ال�سعود 
الذي حقق هذا الهدف من �سمن ثالث جمموعات تلعب بق�سم الهواة 
و  م�سرفة  مرتبة  هي  و  ال�سدارة  يف  البطولة  لقب  حتقيق  انتظار  يف 

o ال�سيارتي o ستبقى يف �سجل م�سرية�

*و ماذا عن تحفيزات الالعبين ؟
الثقة  و  الرجويل  و  البطويل  الداء  على  الالعبني  كل  ا�سكر  اول 
ح�سب  بفرحهم  ما  لهم  وفرت  التي  الفريق  ادارة  فيهم  و�سعتها  التي 
المكانيات املتوفرة و ما يهمنا يف الخري هو ان تنظر الينا ال�سلطات 
الذي  القادم  للمو�سم  العمل  �سنحاول  لننا  املادي  اجلانب  من  املحلية 
�ستكون فيه املناف�سة �سر�سة و الق�سم الثاين لي�س بق�سم الهواة �ساكرا 
يف الخري o الذئاب o الذين �سنعوا لنا الفرجة و كانوا فعال الالعب 
رقم 12 و فريق �سباب متو�سنت لي�س بفريق عا�سمة الولية لوحدها 
بكل  مرحبا  متو�سنت  عني  وليــة  ت�سمها  بلدية   28 فريق  هو  بل 

الن�سار القادمني من خمتلف هذه البلديات .  
حاوره / ن. مزادة                   

ك�سف املدرب �سيدي يخلف خري الدين 
على رغبته الكبرية يف موا�سلة ح�سد 
ول   ، البطولة  يف  الإيجابية  النتائج 
املتقدمة  املرتبة  فر�سة  ت�سييع  يريد 
ــذا  وك  ، الآن  الــفــريــق  يحتلها  الــتــي 
الأجواء التي يعي�سها اجلميع خ�سو�سا 
جّدا     معنوياتهم  املرتفعة  الالعبني 
من  ــاين  ــث ال الن�سف  يف  الــتــاألــق  بــعــد 
للمرتبة  الــفــريــق  ـــودة  وع البطولة 
اأ�سباله  مع  حتدث  حيث    ، فيها  الأوىل 
ــرية  الأخ التدريبية  احل�سة  خــالل 
عليها  ــان  ك ملــا  متــامــا  مــغــايــرة  بلهجة 
التحلي  �سرورة  اإىل  فيها  ،اأ�سار  �سابقا 
نقاط  جلمع  اأكــرث  امل�سوؤولية  بــروح 
جديدة يف البطولة ، انطالقا من لقاء 
الداربي اأمام نادي تقرت قبل مواجهة 
يف  تاأمل  زالت  ل  واأخــرى  مهددة  فرق 
ال�سعود للق�سم الأعلى ، حتى ل تتاأثر 
�سلبا و�سعية الفريق يف الرتتيب العام 

عند نهاية املو�سم الكروي .

أشاد بالمردود الجيد للعناصر 
التي التحقت بالفريق 

الالعبني  تاألق  واأمام   ، مت�سل  �سياق  يف 
مــرحــلــة  مـــن  الأوىل  املـــبـــاريـــات  يف 
الر�سيد  تدعيم  يف  و�ساهموا  العودة 
املــدرب  اأن  اإل   ، جديدة  نقاط  بعدة 
يرتدد  مل  الدين  خري  يخلف  �سيدي 
مع   حتى  اأو  لعبيه  مع  حديثه  اأثناء 
بامل�ستوى  الإ�سادة  يف  الإعــالم  و�سائل 
 ، اجلديدة  العنا�سر  به  ظهرت  الــذي 
القتالية  بالروح  وقفته  يف  م�ستدل 
التي  الأهداف  وعدد  التمريرات  وكذا 
يف  طالبا  الأخرية  اللقاءات  يف  �سجلها 
�سورتهم  على  باحلفاظ  نف�سه  الوقت 
يف  الإيجابي  احل�ساد  يتوا�سل  حتى 

البطولة .

معجب برفع التحدي في 
المباريات المتبقية من 

البطولة 

�سيدي  املدرب  وقف   ، مت�سل  �سياق  يف 
اأجل  من  لعبيه  اإ�ــســرار  على  يخلف 
الفوز بنقاط الداربي اأمام نادي تقرت 
ردودهــم  ــالل  خ مــن   ، املقبل  ال�سبت 
واأخــذ  التدخالت  اأثــنــاء  الإيجابية 
التدريبية  احل�سة  ختام  يف  الكلمة 
�سبت  ــي  ــت وال ــاء  ــالث ــث ال ــس  ــ� اأم لــيــوم 
ملوا�سلة  الــنــادي  م�سلحة  يف  جميعها 
العمل بجدية لغلق الأفواه التي تريد 
ل  التي  بت�سريحاتهم  الالعبني  اإرباك 
اأن  مفادها   ، للنادي  العام  اجلو  تخدم 
املناف�سني  بع�س  مع  �سيت�ساهل  الفريق 
يكون  لأن  كبريا  �سوطا  قطع  بعدما 
�ستلعب  التي  الــفــرق  بــني  مــن  واحـــدا 

للق�سم الثاين املو�سم القادم .

التنافس على المناصب يريح 
المدرب سيدي يخلف 

الأخري  هذا  ،حتــدث  مت�سل  �سياق  يف 
اإىل وجود نقاط اأخرى اإيجابية تفتقر 
ــادة  زي هــو  املجموعة  ــرق  ف اأغــلــب  لها 
جميع  بني  ال�سديد  التناف�س  حجم 
العنا�سر يف املرحلة اجلولت الأخرية 
اإ�سرارهم  ازداد  بعدما   ، البطولة  من 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  امل�ساركة  على 
�ستجرى  الــتــي  للمباريات  خ�سو�سا 
يرتدد  لن  اأنه  م�سريا   ، ميدانهم  خارج 
يف  للمقاتلني  ــرث  اأك الفر�سة  منح  يف 
ثمار  الــفــريــق  يجني  حــتــى  ــدان  ــي امل
باق  يف  واحل�سا�س  املهم  اجلانب  هــذا 

اللقاءات من البطولة . 

التنافس يزداد حدّة في 
الهجوم وتسجيل األهداف 

الأول  الرجل  اأ�ساف   ، مت�سل  �سياق  يف 
نقطة  الفنية  العار�سة  م�ستوى  على 
رغبته  يف  تــتــمــثــل   ، مــهــمــة  ــــرى  اأخ
عنا�سره  روؤيــة  موا�سلة  يف  ال�سديدة 
املناف�سني  �سباك  بلوغ  على  تتناف�س 
بعد  كبرية  ح�سرتهم  جتد  باملقابل 
�سباك  يف  ال�سهلة  الــفــر�ــس  ت�سييع 

لأ�سباله  كالمه  يف  م�سيفا   ، املناف�سني 
اأن ال�سر الذي كان وراء تواجد فريقه 
وكذا   ، الآن   حتى  الأوىل  املراتب  يف 
مطلع  مع  لعبها  التي  الأوىل  املباريات 
مو�سحا   ، البطولة  من  الثاين  الن�سف 
رغبته  الأمامية  القاطرة  اأ�سحاب  من 
تعبد  اأخرى  اأهدافا  روؤية  يف  ال�سديدة 
للق�سم  ال�سعود  نحو  اأكـــرث  ال�سبيل 

الثاين . 

ثليب :" هدفنا العمل على 
المرتبة األولى " 

طالب  لزهر  املــتــاألــق  احلــار�ــس  اأبـــدى 
فريقه  روؤيــــة  يف  الــكــبــري  ــه  ــاوؤل ــف ت
حتى  الــ�ــســعــود   على  اللعب  يــوا�ــســل 
م�سريا   ، اجلاري  الكروي  املو�سم  نهاية 
التاألق  ملوا�سلة  جــّدا  منا�سب  اجلو  اأن 
�سراحة   ": قــال   حيث   ، البطولة  يف 
امل�سار  يف  بالبقاء  تــفــاوؤيل  ن�سبة  اأن 
كل  لأن   ، جـــّدا   متقدمة  ال�سحيح 
هدفنا  لبلوغ  م�سلحتنا  يف  الإفــرازات  
وبالتايل  القادمة  للقاءات  املن�سود 
اأن�سارنا  خ�سو�سا  اجلميع  رغبة  عند 
من  املتبقية  املــبــاريــات  يف  املخل�سني  
العمل  �ــســنــوا�ــســل   نــحــن   ، الــبــطــولــة 
اأكرث  التحدي  و�سرنفع  اأبــدا  بجدية  
ظن  ح�سن  عند  نكون  حتى  امليدان  يف 
التي  الطبية  اللتفاتات  بعد  اجلميع  
ال�سلطات  قبل  من  فريقنا  بها  ح�سي 
الولئية واملحلية ، اأطمئن اجلميع اأننا 
داخل   النقاط   على  الّدفاع  �سنوا�سل 
املرتبة  على  نحافظ  حتى  الب�ساط  
نوؤكد  حتى  الــعــام   الرتتيب  �سلم  يف 
للجميع اأننا من بني الأف�سل  ون�ستحق 

ال�سعود للق�سم الثاين  ". 
اأحمد اأمني   

وزير ال�سباب والريا�سة �سيد علي خالدي : 

املواطن" �سحة  حماية  اإىل  تهدف  احرتازية  و  ظرفية  املتخذة  "التدابري 

اإجراء املناف�سات الوطنية دون جمهور وتاأجيل التظاهرات الدولية باجلزائر

طالبي هواري "رئي�س �سباب متو�سنت":

ان  املحلية  ال�سلطات  من  "ننتظر 
تنظرللفريق من اجلانب املادي"

�سباب بني ثور 

�سيدي يخلف يوؤكد على اجلدية يف اللقاءات املتبقية من مرحلة العودة 
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اأ�سرى فل�سطينيون

�سفيق منري  بقلم: 
----------------------

وكفالوؤهم  واأردنيارً  فل�صطينيارً   68 َمَثل 
يف  �صعودية  حمكمة  اأم��ام  ال�صعوديون 
 ،2020 م��ار���س  اآذار/   8 يف  ال��ري��ا���س، 
اإرهابي"  "كيان  اإىل  االنتماء  بتهمة  وذلك 
ويقف  حما�س.  حركة  واملق�صود  ومتويله، 
الطبيب  املحكمة  اإىل  املقدمني  راأ�س  على 
ممثل  اخل�ري،  حممد  االأ�صتاذ  الثمانيني 
ال�صنني،  لع�رات  ال�صعودية  يف  حما�س 
وهو ع�صو االأمانة العامة للموؤمتر ال�صعبي 
قبل  تاأ�صي�صه  منذ  اخل��ارج،  لفل�صطينيي 

ثالث �صنوات.
اإن لهذه املحاكمة توقيتارً و�صكالرً وحمتوى 
ومغزى من عدة اأبعاد، وكل هذه االأبعاد ال 
"الكيان  اأو  "االإرهاب"  بتهمة  لها  عالقة 
االإرهابي". فالتوقيت ياأتي يف ظل م�روع 
ب�"�صفقة  وامل�صمى  االإج��رام��ي  ترامب 
الع�ر.  جرمية  متثل  التي  وه��ي  القرن" 
ويكفي لدولة ال�صعودية، ما�صيارً وحا�رارً 
، اأن ت�صع نف�صها من خالل هذه  وم�صتقبالرً
عمليارً،  ال�صفقة،  هذه  خدمة  يف  املحاكمة 
يف حني مل جتروؤ يف اجتماع جمل�س اجلامعة 
قرار  عن  تنكفئ،  اأو  تعار�س،  اأن  العربية 

رف�س "�صفقة القرن".
املحاكمة  هذه  تر�صمها  عار  و�صمة  فاأية 
عهد  يف  ال�صعودية  احلكومة  جبني  على 
العزيز، وويل عهده  امللك �صلمان بن عبد 

حممد بن �صلمان، حني تعقد هذه املحاكمة 
ال���ذي كانت  ت��رام��ب  م�����روع  يف ظ��ل 
فيها  مبا  كلها،  القد�س  باأن  االإعالن  بدايته 
الكيان  لدولة  عا�صمة  االأق�صى،  امل�صجد 
حمتوى  اإعالن  يف  اأتبعه،  ثم  ال�صهيوين. 
لال�صتيطان  ب�رعنة  اجلرمية،  ال�صفقة- 
كل  ويف  ال��ق��د���س،  يف  وامل�صتوطنات 
تبقى  ما  واأم��ا  الغربية.  ال�صفة  اأرا�صي 
يف  خا�صعارً  اعتربه  اال�صتيطان،  خ��ارج 
املبا�رة،  الثنائية  للمفاو�صات  م�صريه 
وه��و حت��ت االح��ت��الل، وك��ذل��ك م�صري 
ال�صالح.  من  جتريدها  بعد  غ��زة  قطاع 
واأ�صف اإىل ذلك تاأييده وتكري�صه لقانون 
والذي  الكني�صت،  عن  ال�صادر  القومية 
يهودية  حول  ال�صهيونية  بال�ردية  ياأخذ 
واالأر�س  االإ�راء:  اآية  م�صقطارً  فل�صطني، 
القدمي  التاريخ  حقائق  وك��ل  املباركة، 
من  ال�ردية  تلك  ين�صف  الذي  واحلديث 

اأ�صا�صها ومن حيث اأتى.
اأعلنها  التي  احلرب  تكون  عندما  ولهذا 
الفل�صطيني  ال�صعب  على  ترامب  دونالد 
احلقوق  وعلى  الفل�صطينية،  والق�صية 
العربية واالإ�صالمية يف فل�صطني، م�صتعرة، 
وتاأتي ال�صلطات ال�صعودية بهذه املحاكمة 
التي تتهم 68 فل�صطينيارً واأردنيارً و�صعوديارً 
بتقدمي الدعم املايل ملقاومة �صعب فل�صطني 
و�صموده، وتعتربه دعمارً لكيان "اإرهابي"، 
فاإن تلك ال�صلطات ترتكب جرمية، وتقرتف 
الفل�صطينيني  بحق  لي�س  وع���ارارً  اإث��م��ارً 

والعرب وامل�صلمني واأحرار العامل فح�صب، 
كانت  والتي  نف�صها،  ال�صعودية  بحق  واإمنا 
مثل  ترتكب  اأاّل  حري�صة  يف كل عهودها 

هذه اجلرمية، ومثل هذا االإثم والعار.
االأمة  فيما  اأي  التوقيت،  ناحية  من  هذا 
بل  العامل،  واأح��رار  واالإ�صالمية  العربية 
ترامب  اأمريكا دونالد  العامل عدا  كل دول 
جرمية  �صد  يقفون  اأو  �راعارً،  يخو�صون 
اأين  فاإىل  القرن".  "�صفقة  امل�صماة  الع�ر 

يذهب حممد بن �صلمان بال�صعودية؟
التوقيت  بعد  االأخ���رى  االأب��ع��اد  يف  اأم��ا 
وال�صيا�صة، فثمة البعد املبدئي من الق�صية 
يف  ت��ده��وره  و�صل  ال��ذي  الفل�صطينية 
التي  ال�صالم"  "مبادرة  حد  اإىل  ال�صابق 
تقدمت بها ال�صعودية لقمة بريوت 2002، 
هبطت  ما  اإىل  العربي  بال�صقف  وهبطت 
اإليه من تنازل جماين للكيان ال�صهيوين، 
اإذا  به  لالعرتاف  اال�صتعداد  باإعالن  وذلك 
يف  احتلت  التي  االأرا�صي  من  ان�صحب 
فل�صطينية  "دولة  واأقيمت   ،1967 العام 
التنازل  هذا  القد�س".فحتى  وعا�صمتها 
العربي،  بال�صقف  هبط  ال��ذي  املبدئي 
اأن ال جدوى  اأخرى،  بالتجربة، ومرة  اأثبت 
وال  ياأخذ  عدٍو  مع  التنازالت  تقدمي  من 
الفل�صطينيني،  كل  اقتالع  ويريد  ُيعطي، 
وتهويد كل فل�صطني، وجعلها كلها "وطنارً 
" خال�صارً لليهود فقط. فهل ُيراد من  قوميارً
املحاكمة تقدمي ر�صالة مبطنة )ولكن  هذه 
وا�صحة( باأن ال�صعودية يف عهد حممد بن 

�صلمان، ذاهبة اإىل ما يريده ال�صهاينة، من 
اقتالع واحتالل وتهويد بالكامل.

كانت  م��ا  وح��ده��ا  املحاكمة  ه��ذه  طبعارً 
الت�صاوؤل،  ذل��ك  اإىل  للو�صول  لتكفي 
الكامل  واالإحالل  الكامل  االقتالع  حول 
من  �صبقها  ما  ل��وال  الكامل،  والتهويد 
و�صلته  ما  ح��ول  لنتنياهو  ت�ريحات 
ال�صعودية"،  "االإ�رائيلية-  العالقات 
ولي�س  بنفي.واأخريارً  ُيقاَبل  مل  ما  وه��و 
وهو  الق�صية،  هذه  حتمله  ُبعد  ثمة  اآخ��رارً، 
نكران  اإىل  ممتدارً  االأخالقي،  الُبعد  مي�ّس 
لع�رات  دامت  وتعاون  �صداقة  عالقات 
ال�صنني، لتنقلب اإىل غدر ال مثيل له، وهو 
وما  باالتهام،  والتجني  والتعذيب  ال�صجن 
اأحكام.فكيف لعالقات �صداقة  ُيتوقع من 
عقود  مدى  على  متتد  واإن�صانية  �صيا�صية 
يف  اخل�ري  حممد  الدكتور  مع  وعهود، 
لياأتي عهد  �صائبة،  ت�صبها  ال�صعودية، ومل 
يتنكر لها، ويقلب لها ظهر املجن، ويغدر 
واإمن��ا  باملعنيني،  عالقة  له  الأم��ر  ال  بها، 
ل�صيا�صة انقلبت على كل ما قبلها، وعلى 
العربية  عالقاتها  يف  به  تعهدت  ما  كل 
واالإ�صالمية والدولية؟ فهنا كان عليها، يف 
االأقل، ملا تقت�صيه احلدود الدنيا للمروءة اأن 
من  بدالرً  باإح�صان،  ال�صعودية  من  ترحلهم 
بتهمة  وحتاكمهم  �صجن،  اإىل  تاأخذهم  اأن 
تتناق�س مع ما قام من عالقات ر�صمية ال 
يجوز الغدر بها. وهو ما ال يقّر به �رع، 

وال قانون دويل، وال �صيم عربية.

ما هذه املحاكمة يف الريا�س؟

موؤ�س�سات االأ�سرى: اأخبار فل�سطني

اعتقلت قوات االحتالل االإ�رائيلي الليلة املا�صية وفجر 
بيتا،  بلدة  ال�صفة غالبيتهم من  )15( مواطنارً من  اأم�س  
اأموال،  و�رقت  �صابقني،  الأ�رى  تعود  منازل  وداهمت 
جرى  مواطنني  ع�رة  اإن  االأ�صري  نادي  وقال  وذه��ب. 
اعتقالهم من بلدات بيتا وعورتا واأ�رين ق�صاء نابل�س 
�ّر  اأمني  وهو  �صم�صه  بني  الرحمن  عبد  منور  وهم: 
حركة فتح يف البلدة، ورائد عبد الرحيم داود، واإبراهيم 
حممود داود، وح�صني حممود داود، وجهاد فايز حمايل، 
حمدان فايز حمايل، و�صيف �صيف الله حمايل، وح�صني 
عواد  ال�صالم  عبد  الباحث  اإىل  باالإ�صافة  داود،  عر�صان 
من بلدة عورتا، و�صامر حمدي مفلح من بلدة اأو�رين، 
رام  ق�صاء  �صلواد  بلدة  ومن  �صابقان.  اأ�صريان  وكالهما 
الله اعتقل االحتالل حمدي خري الله حامد، و�صاهر خري 
الرام  بلدة  املعتقلني مواطن من  اإىل  ُي�صاف  الله خزين، 
ق�صاء القد�س وهو وجدي عبد الرحمن، ومن بلدة كفر 
ال�صابق علي رفيق �صواهنة  ثلث ق�صاء قلقيلية االأ�صري 
اإىل  ُي�صار  الرجبي.  اخلليل حازم كاظم  )40 عامارً(، ومن 
قوات االحتالل داهمت منزل عبد الله نواف اأبو حم�صن 
من بلدة تيا�صري وهو اأ�صري �صابق، و�رقت ذهب واأموال 
بقيمة 12 األف �صيقل اى ما يعادل 4500 دوالر امريكى 
، كذلك داهمت منزل يعقوب اأمني دبك، دون اأن ُت�صجل 

حاالت اعتقال. 

نادي االأ�سري الفل�سطينى

قوات االحتلل تعتقل 
ال�سفة  من  مواطنًا   15

غالبيتهم من بلدة بيتا

 االحتلل اعتقل 471  فل�سطينيا خلل �سهر فيفري 2020
 )471( االإ�رائيلي  االحتالل  قوات  اعتقلت 
الفل�صطينية  االأر����س  من  /ةرً  فل�صطينيرً
 ،2020 فرباير   / �صباط  �صهر  خالل  املحتلة 
 .)11( الن�صاء  ومن   ، طفالرً  )95( بينهم  من 
وت�صري موؤ�ص�صات االأ�رى وحقوق االإن�صان 
نادي  واملحّررين،  االأ���رى  �صوؤون  )هيئة 
ال�صمري  موؤ�ص�صة  الفل�صطيني،  االأ�صري 
�صمن  االإن�صان(؛  وحقوق  االأ�صري  لرعاية 
الثالثاء،  اليوم  عنها  �صدرت  حقائق  ورقة 
 )156( اعتقلت  االحتالل  �صلطات  اأن  اإىل 
رام  من  مواطنارً  و)49(  القد�س،  من  مواطنارً 
اخلليل،  من  مواطنارً  و)120(  والبرية،  الله 
حلم  بيت  وم��ن  جنني،  من  مواطنارً  و)37( 
)24( مواطنارً، فيما اعتقلت )16( مواطنارً من 
نابل�س، ومن طولكرم )10( مواطنني، و)25( 
فقد  طوبا�س  من  اأما  قلقيلية،  من  مواطنارً 
اآخرين  ومواطنني  اثنني،  مواطنني  اعتقلت 
و)21( مواطنارً  �صلفيت،  اعتقالهما من  جرى 
من  مواطنني  اإىل)9(  باالإ�صافة  اأريحا،  من 
واملعتقلني  االأ���رى  عدد  بلغ  وبذلك  غزة. 
حّتى  االحتالل  �صجون  يف  الفل�صطينيني 
قرابة   2020 �صباط  فرباير/  �صهر  نهاية 
عدد  بلغ  فيما  اأ�صرية،   )43( منهم   ،)5000(
طفل،   )180( ق��راب��ة  االأط��ف��ال  املعتقلني 
وبلغ   ،)430( يقارب  ملا  االإداريني  واملعتقلني 
عدد اأوامر االعتقال االإداري ال�صادرة )107( 
اأوامر اإدارية، بني جديد وجتديد الأ�رى �صبق 

اأن �صدر بحقهم اأوامر اعتقال اإداري.
زه��ران  اأحمد  االإداري..االأ����ص���ري  االعتقال 
االحتالل  جديد:يوا�صل  من  مواجهته  يف 
على  االإداري  االعتقال  فر�س  االإ�رائيلي 
فل�صطيني/ة،  اأ���ص��ري   )430( ي��ق��ارب  م��ا 
ي�صدر  ع�صكري  اإداري  اأمر  على  ا�صتنادارً 
بذريعة  "ال�صاباك"  االحتالل  خمابرات  عن 
وطبقارً  ال�ّري"  "بامللف  ي�صمى  ما  وج��ود 
مي�س  االعتقال  ه��ذا  ف��اإن  ال��دويل  للقانون 
االإجراءات  غياب  ب�صبب  االإن�صانية  باحلقوق 
واأ�صول  لقواعد  مراعاة  ودون  الق�صائية، 
�صارمة  قيودارً  و�صع  الذي  الدويل  القانون 
الر�صد  تقارير  وُتفيد  تطبيقه،  بخ�صو�س 
واملتابعة اإىل اأن �صلطات االحتالل اأ�صدرت 
)107( اأوامر اعتقال اإداري بني جديد وجتديد 

خالل �صباط/ فرباير 2020.
عن االأ�صري اأحمد زهران: اأ�صدرت �صلطات 
اجلاري،  مار�س  اآذار/  �صهر  مطلع  االحتالل 
االأ�صري  بحق  االإداري  االعتقال  بتجديد  اأمرارً 
اأبو  دير  قرية  من  عامارً(   42( زه��ران  اأحمد 
م�صعل غرب رام الله الأربعة �صهور جديدة 

يف  �صهور،  ثالثة  على  اأخريارً  تثبيتها  جرى 
الوقت الذي كان من املتوقع اإطالق �راحه، 
االحتالل.  خمابرات  مع  جرى  التفاق  وفقارً 
عن  اأ���رب  قد  كان  زه��ران،  اأحمد  االأ�صري 
الطعام نهاية العام املا�صي )2019(، وا�صتمر 
اعتقاله  �صد  التوايل،  على  يومارً   113 ل� 
االإداري وعلق اإ�رابه بتاريخ 14/1/2020، 
بعد  للتحقيق  بتحويله  ق�صى  اتفاق  بعد 
التحقيق  نتائج  وانتظار  لالإ�راب،  تعليقه 
اأي تهمة  واالإفراج عنه يف حال عدم ثبوت 
 ،2020 /فرباير  �صباط   26 تاريخ  يف  بحقه 
مل  "امل�صكوبية"،  يف  للتحقيق  حتويله  وبعد 
�صلطات  اأن  اإال  �صيئارً،  التحقيق  نتائج  تظهر 
االحتالل نق�صت االتفاق جمددارً، واأ�صدرت 

قرارارً بتجديد اعتقاله االإداري.
حالة  من  يعاين  ي��زال   ما  زه��ران  االأ�صري 
خالل  خو�صه  ب�صبب  م�صتقرة  غري  �صحية 
�صد  الطعام  عن  اإ���راب��ان   2019 العام 
 39 ل�مدة  ا�صتمر  االأول  االإداري،  اعتقاله 
اإال  عنه،  باالإفراج  وعود  بعد  وانتهى  يومارً، 
اعتقاله  اأعادت جتديد  االحتالل  �صلطات  اأن 
االإداري ملدة اأربعة اأ�صهر، والثاين كان نهاية 
تعر�س  يومارً،   113 وا�صتمر  املا�صي  العام 
ال�صحي  ال�صعيد  على  حقيقي  خلطر  فيها 
مرة  االحتالل  ليعاود  حياته،  يفقده  اأن  كاد 
اعتقاله  وجتديد  االتفاق  نق�س  على  اأخرى 
كان  زهران  االأ�صري  اأن  اإىل  ُي�صار  االإداري. 
قد اأم�صى ما جمموعه )15( عامارً يف �صجون 
االحتالل، وهو اأب الأربعة اأبناء، ومت اعتقاله 

يف �صهر اآذار/ مار�س 2019.
"الدامون"..  �صجن  يف  االأطفال  االأ���رى 
�صجون  اإدارة  وا�صلت  م�صتمرة:  معاناة 
واإجراءاتها  �صيا�صاتها  ممار�صة  االحتالل 
ع��ام،  ب�صكل  االأ����رى  بحق  التع�صفية 
متابعة  وبناءرً على  االأطفال،  االأ�رى  ومنهم 
املوؤ�ص�صات ال�ريكة الأو�صاع االأ�رى داخل 
�صجون االحتالل خالل �صهر �صباط/ فرباير 
االأ���رى  معاناة  ا�صتمرت  فقد  املن�رم، 
االأطفال الذين جرى نقلهم من �صجن "عوفر" 
من  عنهم  ممثلني  دون  "الدامون"  �صجن  اإىل 
االأ�رى البالغني، وكما هو متعارف عليه يف 
ال�صجون.   يف  االأطفال  االأ�رى  اأق�صام  بقية 
تاريخ  منذ  االأط��ف��ال  االأ����رى  وتعر�س 
يناير  الثاين/  كانون   13 تاريخ  يف  نقلهم 
القمعية  االإجراءات  من  �صل�صلة  اإىل   ،2020
اأن فر�س االأ�رى االأطفال  والعقوبات، بعد 
احتجاجارً  الطعام  عن  باالإ�راب  مواجهة 
واحتجازهم  ممثليهم  دون  نقلهم  اإجراء  على 

�روط  اأدنى  فيه  تتوفر  ال  ق�صم  يف 
ملدة  االإ���راب  ا�صتمر  حيث  االآدمية،  احلياة 
الثاين/  كانون   13 تاريخ  منذ  اأي��ام  خم�صة 
الثاين/  كانون   17 تاريخ  اإىل    2020 يناير 
�رعت  االإ���راب  على  وردارً   .2020 يناير 
عدة  فر�س  يف  "الدامون"  �صجن  اإدارة 
اأبرزها  االأط��ف��ال،  االأ���رى  بحق  عقوبات 
الفورة،  من  ومنعهم  عليهم  الق�صم  اإغالق 
وم�صادرة كافة اأغرا�صهم، مبا فيها املقتنيات 
والفر�صات،  واملدافئ  واالأغطية  الكهربائية 
وحتولت الغرف اإىل جمرد جدران وحديد اأي 
متثلت  عقوبات  وفر�صت  كما  بالعزل،  اأِ�صبه 
بحرمانهم من زيارة االأهل، ومن "الكانتينا". 
اإ�صافة اإىل تعر�صهم لعمليات قمع واعتداء 
عليهم بال�رب اأثناء اقتحام غرفهم من قبل 
قوات القمع، وتقييدهم بقيود بال�صتيكية يف 

"االأبرا�س" – "الرب�س" اأي ال�رير.
اأحد  وهو  حامد  حممد  لالأ�صري  �صهادة  ويف 
�صجن  من  نقلهم  مت  الذين  البالغني  االأ�رى 
"عوفر" اإىل �صجن "الدامون" بعد فرتة على 
االأطفال  االأ�رى  كافة  وجد  االأطفال،  نقل 
بال�صتيكية،  بقيود  مقيدين  الق�صم  يف 
يف  ج��رت  التي  االأح���داث  ت�صاعد  وبعد 
اأيام  عدة  بعد  ال�صجون  اإدارة  نقلت  الق�صم، 
"جميدو"  �صجن  يف  االأ����رى  ممثلني  اأح��د 
�صجن  اإىل  ري��اح��ي،  �صالح  االأ���ص��ري  وه��و 
االأطفال  االأ�رى  على  لي�رف  "الدامون"، 
بدوره  وال��ذي  "الدامون"،  يف  املحتجزين 
�صيئة  "الدامون"  ال�صجن يف  اأن ظروف  اأفاد 
جدارً، فالق�صم يقع حتت االأر�س، وهو مكون 
فيها  يوجد  ال  منها  ثالثة  غرف،  خم�صة  من 
فيها  تتواجد  التي  الغرف  وحتى  ن��واف��ذ، 
النوافذ عدمية التهوية ب�صبب ال�صور اخلارجي 
املحيط بها، وال يوجد اأبواب للحمامات، وال 
عدم  اإىل  باالإ�صافة  واللعب،  لل�صالة  مكان 
"كانتينا"، وغالبية االأطفال ال ميلكون  وجود 
اأغطية، كما اأن الغرف تنت�ر فيها احل�رات. 
وبالن�صبة لالأكل اأكد رياحي اأنه ياأتي جاهزارً 
ونوعيات  كافية  غري  وبكميات  املطبخ  من 
�صيئة جدارً، واأن االأ�رى االأطفال ال يتمكنون 
اأو م�روباتهم مبفردهم  من حت�صري طعامهم 
اأو بالطات  ب�صبب عدم توفر �صخانات مياه 
الطهي، ويف حال قام االأطفال باأي �صيء تقوم 
اإدارة ال�صجون، باإدخال وحدة القمع "الّيماز" 
قطع  وتتعمد  ل�صاعات  بتقييدهم  تقوم  التي 
طويل  ح��وار  على  وبناء  عنهم.  الكهرباء 
ال�صجون، واالإدارة،  االأ�رى يف  وجهود بني 
فرباير  �صباط/   22 تاريخ  يف  االتفاق  مت 

2020، على نقل ممثلني لالأ�رى االأطفال يف 
"الدامون"  ملتابعة �صوؤونهم، كما هو قائم يف 

كافة اأق�صام االأ�رى االأطفال يف ال�صجون.
ال�ّصجان  مواجهة  يف  عروق  موفق  االأ�صري 
وال�رطان: خ�صع االأ�صري موفق عروق )77 
عامارً(، يف بداية �صهر �صباط/ فرباير 2020، 
"برزالي"  م�صت�صفى  يف  جراحية  لعملية 
املعدة،  ا�صتئ�صال  االإ�رائيلي، خاللها جرى 
وورم يف االأمعاء، وبعد اإجراء العملية بفرتة 
ما  اإىل  بنقله  ال�صجون  اإدارة  قامت  وجيزة، 
"عيادة الرملة"، رغم و�صعه  ت�صمى ب�صجن 
ال�صحي ال�صعب، حيث فقد من وزنه الكثري 
خم�ص�صة  اأن��ب��وب  على  يعتمد  واأ�صبح 
يف  جراحية  فتحة  عرب  اإدخاله  يتم  لتغذية، 
من  مرات  عدة  نقله  عملية  املعدة، وكررت 
لو�صعه  مراعاة  اأدنى  دون  امل�صت�صفى  واإىل 
اأبرز  املوؤ�ص�صات  وا�صتعر�صت  ال�صحي. 
العروق  االأ�صري  لها  تعر�س  التي  املحطات 
اتهمه  2003، حيث  عام  اعتقاله  تاريخ  منذ 
اأنهما نفذا  االحتالل بنقل �صابني تبني الحقارً 
ُحكمارً  بحقه  و�صدر  ا�صت�صهادية،  عملية 
بال�صجن ملدة )30( عامارً، وخالل فرتة اعتقاله 
اإىل  ثم  "اي�صل"،  ال�صبع  بئر  �صجن  من  ُنقل 
�صجن "هدارمي"، ثم اإىل �صجن "جلبوع" الذي 
اإىل  واأخريارً  �صنوات،  ثماين  ملدة  فيه  اُحتجز 
�صجن "ع�صقالن".ويف �صهر حزيران/ يونيو 
اأعرا�س �صحية �صعبة تظهر  2019، بداأت 
تبني  له  اأُجريت  طبية  فحو�س  وبعد  عليه، 
م�صاب  اأن��ه   2019 يوليو  مت��وز/  �صهر  يف 
�صجون  اإدارة  ماطلت  حيث  بال�رطان، 
حتى  له  الكيماوي  العالج  بتقدمي  االحتالل 
وبعد   ،2019 نوفمرب  الثاين/  ت�رين  �صهر 
االأطباء  اأكد  عدة جل�صات عالج خ�صع لها، 
اأنه ا�صتنفد العالج الكيماوي، وبداأت تظهر 
االأنف،  من  كنزيف  جديدة،  اأعرا�س  عليه 
وفقدان  ال�صهية،  وفقدان  م�صتمر،  وتقيوؤ 
اأن  اإىل  الوزن،  يف  حاد  وانخفا�س  التوازن، 
ُي�صار  له.  جراحية  عملية  اإجراء  االأطباء  قرر 
اإىل اأن االأ�صري عروق متزوج وهو اأب ل�صتة 
اأبناء هم: )ماهر، ومنى، ونهى، وو�صيم ومنار، 
مل  عائلته  اأن  علمارً  حفيدارً،   )21( وله  ومراد( 
تتمكن من زيارته منذ مطلع العام اجلاري. 

واحد  عروق  االأ�صري  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
من بني ع�رة اأ�رى على االأقل يعانون من 
وهم  متفاوتة،  بدرجات  بال�رطان  االإ�صابة 
�صجون  مري�س يف  اأ�صري   )700( من �صمن 

االحتالل. 

االأ�سريعثمان يون�س

بغري  و�صفهم  ميكن  ال  االأبطال  من  نوع  هناك 
اأمام هذا النوع  اإذ يقف االإن�صان  "بطل ملحمي"، 
من الب�ر الذي يبدو اأنه خلق من طينة ال ت�صبه 
طينتنا نحن العاديني الذين ندخن ونلعن االأ�صياء، 

وال يعجبنا �صكل النادل يف املقهى.
عثمان يون�س حالة فريدة، �صاأحكي لكم ملاذا...

عثمان اإبراهيم اأ�صعد يون�س، ولد يف قرية �صنرييا 
وق�صى  موؤبدات،  باأربعة  وحمكوم  قلقيلية،  يف 
يف ال�صجن حتى االآن اأربعة ع�ر عامارً، وقد ولد 

يف 14 اآذار 1974، واعتقل يف 26 اآب 2003.
م�صابهارً  يون�س  عثمان  يبدو  ال�صطور  هذه  حتى 
ملئات االأ�رى الفل�صطينيني، ولكن ما هو مذهل 
يف �صريته، اأنه دخل االإ�راب وهو يعاين من ورم 
يف حنجرته، وكان قد تعّر�س ملحاولة اغتيال قبل 
اعتقاله واأ�صيب على اإثرها ب�)24( ر�صا�صة؛ ]يا 
اإله االأرقام[، اأّدت هذه الر�صا�صات اإىل ا�صتئ�صال 
اأجزاء من البنكريا�س والطحال، واأربعة اأمتار من 
االأمعاء، وربع املعدة، كما اأ�صيب يف اإحدى عينيه، 

واإحدى كفيه... ميار�س حياته بيد واحدة.
ومع كل ذلك قرر عثمان يون�س وهو الذي يعي�س 
اأ�صالرً على احلليب، اأن يدخل االإ�راب مع رفاقه 
البطل  لهذا  يقال  اأن  ميكن  كالم  اأي  االأ���رى... 

الذي ال ي�صبه االأبطال االآخرين...؟
ميتلكها  التي  الروح  عن  مرة  األف  نف�صي  �صاألت 
ثابت  ثابت  درب  رفيق  كان  الذي  االأ�صري  هذا 
الروح  هذه  الأن  جوابارً،  اأجد  فلم  الكرمي،  ورائد 
قراأتها يف  اأنني  فلو  الت�صور،  قدرتي على  فوق 
مبالغات  اأكرث  ما  لقلت:  لد�صتويف�صكي  رواية 

الُكّتاب.
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ال�سدر ي�سن هجوما عنيفا على ترامب ويتهمه 
بن�سر 'كورونا'

قراءة/ حممد علي
------------------ 

له  ت��غ��ري��دة  يف  ال�����ص��در  وق����ال 
نه  اإ تويرت  التوا�صل  من�صة  على 
نقوم  )ت��رام��ب(:  ق��ول  "ا�صتوقفني 
كورونا،  فايرو�س  �صد  عظيم  بعمل 
لوال  �صواأ  اأ �صي�صبح  كان  والو�صع 
ن��ت  اأ ت��رم��ب  "يا  متابعارً  تدخلنا" 
املر�س  هذا  بن�ر  متهمون  واأمثالك 
منه  يعاين  من  اأغلب  اأن  �صيما  وال 

الأمريكا". معار�صون  هم 
ان  باالأم�س تدعي  "يا ترمب  واأ�صاف 
االإمرباطوريات  اأ�صقطت  قد  اأمريكا 
واليوم  االإرهاب،  وقمعت  العظيمة 
بالعني  يرى  ال  فايرو�س  حتارب  اأنت 
نف�صك"،  من  تخجل  اأال  امل��ج��ردة، 
العامل  مالأمت  قد  ترامب  "يا  خماطبارً 
و�راعات  وفقرارً  واحتالالرً  حروبا 
وما  امل��ع��ال��ج،  ن��ك  اأ تدعي  وال��ي��وم 
ب�صبب  اإال  امل��ر���س  ه���ذا  ان��ت�����ر 

الرعناء". �صيا�صاتك 
كنت  اذا  ترامب  "يا  ال�صدر  وتابع 
فنحن  معاجلارً  بنف�صك  وتظن  ملحدا 
موؤكدا  تعاىل"،  الله  اإىل  اإال  نلجاأ  ال 
ومن  منك  ي�صدر  ع��الج  "اأي  ان 
وال  نرت�صيه  فال  املوبوءة،  �ركاتك 
فح�صب  الله  عدو  ل�صت  فاأنت  نريده 
ال�صالم  وفايرو�س  ال�صعوب  عدو  بل 

واالآفات". احلروب  ين�ر  الذي 
يف  الكورونا  النت�صار  الت�صدي 
واملجتمع  الدولة  اجراءات  بني  لبنان 

املدين 
ب�"  ل��ب��ن��ان��ي��ان  ���ص��خ�����ص��ان  ت���ويّف 
قد  ك��ان��ا   ، لبنان  يف   " ال��ك��ورون��ا 
م��ر  االأ واي��ط��ال��ي��ا  م�ر  م��ن  ق��دم��ا 
حجم  لنعلم  �روريا  يكن  مل  الذي 
ولكنه  به،  التعاطي  وطريقة  اخلطر، 
يتكرر،  اّل  اأ م��ل  اأ على  ح�صل،  قد 
ي�صتهرت  من  لكل  ع��ربة  يكون  بل 
���ص��ّددت  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ة،  ب�صبل 
نها  باأ وتكرارا  مرارا  ال�صحة  وزارة 
ال�صلطات  بتعاون  اال  تنجح  ل��ن 
كله.  ، اللبناين  املجتمع  مع  ال�صّحية 
و�رورة  واأهمّيته،  املنزيل  العزل 
ال��ت��وّج��ه ن��ح��و اإج�����راءات ج��دي��دة 
على  للحرب  الثالثة  املرحلة  تواكب 
بعد  انطلقت  والتي  "الكورونا"، 
احتوائه،  مرحلة  وف�صل  انت�صاره 
الت�صديد  يجب  املرحلة  ه��ذه  ويف 
ه��ّم��ي��ة م��ن��ع ال��ت��ج��ّم��ع��ات  ع��ل��ى اأ
واك��ب��ت  ن��واع��ه��ا.ح��ي��ث  اأ مبختلف 
عرب  املرحلة  ه��ذه  ال�صياحة  وزارة 

�صاعة   48 منذ  �صدر  ث��اٍن  تعميم 
قامة  اإ ال�ّصياحية  املوؤ�ص�صات  مينع 
بفئاتها  فنّية  برامج  اأو  حفالت  اأّي 
على  نواعها،  اأ خمتلف  وعلى  كافة 
للمطاعم  ال�����ص��م��اح  يقت�ر  اأن 
�رط  عملها  على  بقاء  باالإ واملقاهي 
منا�صبات  اأو  حفالت  باأي  تقوم  اّل  اأ
التعميم  وه��ذا  ومو�صيقية،  فّنية 
ال�صياحة  وزارة  م�صادر  بح�صب 
ال�صالمة  الأجل  بل  اأحد  ملعاقبة  لي�س 
يجب  �صا�س  االأ هذا  وعلى   ، العامة 
ّن��ه  اأ على  م�صددة  ل��ي��ه،  اإ ُينظر  اأن 
"القّوة"  اىل  نحتاج  اأن  املعيب  من 
منع  هدفه  كهذا  تعميم  لتطبيق 
اىل  اجلميع  داعية  املر�س،  انت�صار 
الظروف. هذه  مع  مب�صوؤولية  التعامل 
ال�صياحة،  و تقول امل�صادر يف وزارة 
علينا  تفر�س  ال  ّنها  اأ اىل  م�صرية 
الأن   ، املطاعم  موؤ�ص�صات  ق��ف��ال  اإ
ومن  لت�ررها  �صيوؤدي  كهذا  اإجراء 
هذه  يف  جدا  كبري  ب�صكل  فيها  يعمل 
نعي�صها،  التي  االقت�صادية  املرحلة 
نهائي  قفال  اإ اىل  ذلك  ّدي  ي��وؤ ورمبا 
ننا  اأ على  م�صددة  منها،  كبري  لعدد 
ن�صبح  مرحلة  اىل  ن�صل  اّل  اأ نتمنى 
قا�صية  قرارات  باتخاذ  ملزمني  فيها 
بحال  ننا  اأ ا  علمرً ال�صعيد،  هذا  على 
اخلطرة  املرحلة  ه��ذه  اىل  و�صلنا 
فقد  "الكورونا"  وباء  انت�صار  من 
هذه  اأ�صحاب  خيار  االإقفال  يكون 
���ص�����ص��ات ب��ال ط��ل��ب م��ن اأح��د. امل��وؤ

امل�صادر وتتابع 
يف  ال�صحة  وزارة  م�صادر  وتوؤكد 
املرحلة  تخّطي  ميكن  ال  ان��ه  لبنان 
اجلميع،  جهود  بت�صافر  اال  ال�صعبة 
اج��ل  م��ن  وامل��ج��ت��م��ع  ال���دول���ة  يف 
الذي  ال��وب��اء  ه��ذا  انت�صار  حتا�صي 

با�ره. العامل  ي�رب 

عدد  ارتفاع  تعلن  امل�رية  ال�صحة 
كورونا  فريو�س  م�صابي 

امل�رية  ال�صحة  وزارة  �صجلت 
ح��ال��ة ا���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���س 
عدد  بذلك  لريتفع  امل�صتجد  كورونا 
وك�صفت  حالة.    60 اىل  امل�صابني 
التي  احل��االت  اأن  ال�صحة،  وزارة 
اإيجابية  من  حتاليلها  نتيجة  حتولت 
ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س  �صلبية  اإىل 
ارتفعت   ،)covid-19 ( امل�صتجد 
ثبتت  اأن  بعد  حالة،   27 اإىل  اليوم 
معمليا  الفريو�س  حتاليل  �صلبية 
االأرب��ع��ة  �صمن  م�����ري  مل��واط��ن 
عن  االإع������الن  مت  ال��ت��ي  ح����االت 

املا�صي. االثنني  يوم  اإ�صابتهم 
للوزارة  الر�صمي  املتحدث  واأو�صح 
ال�صحية  احلالة  اأن  جماهد،  خالد 
نتيجة  حت��ول��ت  ال��ت��ي  احل��ال��ة  لتلك 
م�صتقرة  اليوم  �صلبية  اإىل  حتاليلها 
امل�صت�صفى  يف  م��ت��اب��ع��ت��ه  وي��ت��م 
امل��خ�����ص�����س ل��ل��ع��زل ل��الط��م��ئ��ن��ان 
حتاليله  �صلبية  من  والتاأكد  عليه 
ل��ل��ف��ريو���س م���رة اأخ�����رى، وف��ق��ا 
العاملية.  ال�صحة  منظمة  الإر�صادات 
ر�صد  ع��دم  جم��ددا  جم��اه��د  واأك���د 
يف  م�صتبه  اأو  م�صابة  ح��االت  اأي 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�صابتها 
�صوى  اجلمهورية  حمافظات  بجميع 

عنه. االإعالن  مت  ما 
�صبانيا  اإ يف  جديدة  وفاة   31 ت�صجيل 
يف  ال�صحية  ال�صلطات  اأع��ل��ن��ت 
عن  االأرب���ع���اء،  م��دري��د  م��ن��ط��ق��ة 
جديدة  وف��اة  ح��االت   10 ت�صجيل 
لريتفع  كورونا،  بفريو�س  مرتبطة 
باملنطقة  للوفيات  االإجمايل  العدد 
ال�صحية  الهيئة  وقالت    .31 اإىل 
االإ�صابة  حاالت  عدد  اإن  للمنطقة 
اليوم  ارت��ف��ع  امل��وؤك��دة  بالفريو�س 

حالة   782 مع  مقارنة   ،1024 اإىل 
الثالثاء.  اأم�س  عنها  اأعلن  اإ�صابة 
"الباجنورديا"  �صحيفة  ���ص��ارت  واأ
اأن  اإىل  �صابق  وقت  يف  �صبانية  االإ
االآن  حتى  املتوفني  عمر  متو�صط 
الرجال.  من  ومعظمهم  عاما،   85
اأم�س  اأعلن  االإ�صباين  الربملان  وكان 
ملدة  كافة  اأعماله  تعليق  الثالثاء 
اإ�صابة  بعد  ق��ل،  االأ على  اأ�صبوع 

كورونا.  بفريو�س  نائب 
يف  جديدة  اإ�صابات  ال  مرة..  واأول 
يف  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س  ب���وؤرة  اأول 

ليا يطا اإ
اإيطالية  �صحية  م�صادر  ���ص��ارت  اأ
ت�صجيل  يتم  مل  مرة  والأول  نه  اأ اإىل 
كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�صابة 
مبقاطعة  كوتونيو  بلدة  يف  امل�صتجد 
اأول  فيها  ظهرت  التي  لومبارديا، 
االيطالية.  احل���دود  داخ��ل  اإ���ص��اب��ة 
وق���ال ف��ران�����ص�����ص��ك��و ب��ا���ري��ن��ي، 
حمافظة  ورئ��ي�����س  ال��ب��ل��دة  ع��م��دة 
اإيطاليا:  �صمايل  باملقاطعة  ل��ودي 
مبا  خ��ا���س  ب�صكل  ���ص��ع��داء  "نحن 
لكننا  رائ��ع��ة،  نتيجة  ن��ه��ا  اأ ي��ب��دو 
املنطقة  �صمن  كنا  نقول:  اأن  نريد 
واأخذنا  لودي،  حمافظة  يف  احلمراء 
اجلد.  حممل  على  ال�صحي  احلجر 
يف  ال�صبب  ه��و  ه��ذا  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
يف  االن��خ��ف��ا���س  االآن  ن�صهد  ن��ن��ا  اأ
فيه".  ناأمل  كنا  ال��ذي  االإ�صابات 
يف  بلديات   10 �صمن  لودي  وتعترب 
خ�صعت  التي  لومبارديا  مقاطعة 
���ص��ب��وع  االأ يف  ال�����ص��ح��ي  للحجر 
قبل  املا�صي،  ال�صهر  من  الثالث 
االإيطايل،  الوزراء  رئي�س  يوقع  اأن 
على  يومني  قبل  كونتي،  جوزيبي 
تقييدية  اإج��راءات  يفر�س  مر�صوم 
املواطنني،  كل  على  م�صبوقة  غري 
اأ�صبحت  باأ�رها  اإيطاليا  اأن  معلنا 

حممية". "منطقة 
الدفاع  وزارة  األغت  ال�صياق،  يف 
النيتو  حلف  مناورات  الرويجية 
ب�صبب  غ��دا  �صتبداأ  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
كما  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ار 
ارت��ف��ع��ت اال���ص��اب��ات ب��ف��ريو���س 
85 و�صجلت  ي�صلندا اإىل  كورونا يف اأ
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة   47
االإجمايل  العدد  يرفع  ما  بلجيكا  يف 
بوزارة  م�صوؤولون  وقال   314 اإىل 
االإ�صابات  عدد  الهولندية:  ال�صحة 
ارتفع  هولندا  يف  كورونا  بفريو�س 

. 503 اإىل 

االأمريكي  الرئي�س  2020( هجومًا عنيفا على  فيفري  االأربعاء، )11  اأم�س  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  �سن زعيم 
ترمب. دونالد 

الع�ر  م��ن  جم��وه��رات  على  ع��رث 
وترافق  افريقيا  جنوب  يف  احلجري 
م��ع ه���ذا االك��ت�����ص��اف اك��ت�����ص��اف 
تلك  اهل  حياة  عن  مهمة  تفا�صيل 
وتفيد  ال�صنني.   اآالف  قبل  البالد 
ث��ار  االآ علماء  ب��اأن   ،PNAS جملة 
القالئد  من  اأج��زاء  موؤخرا  در�صوا 
لي�صوتو  يف  عليها  ع���رثوا  ال��ت��ي 
جنوب  جمهورية  بها  حتيط  التي 
ف��ري��ق��ي��ا م���ن ج��م��ي��ع اجل���وان���ب.  اإ
ن��رثوب��ول��وج��ي��ا  االأ علماء  اأن  وم��ع 
وجامعي  ال�صيادين  اأن  يعلمون 
ك��االه��اري،  ���ص��ح��راء  يف  ال��ث��م��ار 
امل�صنوع  اخل��رز  يتبادلون  ك��ان��وا 
لتعزيز  النعام  بي�س  ق�صور  م��ن 
نهم  اأ اإال  ال�صخ�صية.  ال��ع��الق��ات 
هذه  مثل  على  بالعثور  فوجئوا 
ال  النعام  الأن  لي�صوتو،  يف  احللي 
املرتفعة.  اجلبلية  املناطق  يف  يعي�س 
ث��ار  االآ علماء  ع��رث  ل��ه��ذا،  اإ���ص��اف��ة 

النعام  بي�س  ق�صور  من  خرز  على 
اأن  على  ي��دل  م��ا  م�صقولة،  غ��ري 
يف  هنا  ت�صنع  ك��ان��ت  احل��ل��ي  ه��ذه 
العلماء  اأجرى  اأن  وبعد  املرتفعات. 
لهم  ات�صح  ال��الزم��ة،  التحليالت 
ين�صاأ   ،87 ال�صرتونتيوم  نظري  اأن 
امل�صع  العن�ر  ا�صمحالل  نتيجة 
اأن  ظ��ه��ر  وق���د   .-87 روب��ي��دي��وم 
القدمية،  والناي�س  الغرانيت  �صخور 
عن�ر  من  اأعلى  ن�صبة  على  حتتوي 
ب�صخور  مقارنة  ال�صنرتونتيوم 

احلديثة. البازلت 
هذه  �صاعدت  ل�صتيوارت،  ووفقا 
تلك  يف  ال��ث��م��ار  ج��ام��ع��ي  احل��ل��ي 
تعاون  عالقات  قامة  اإ على  املناطق 
االأح��وال  �صوء  عند  حيث  بينهما، 
يحق  ك��ان  م��ا  منطقة  يف  اجل��وي��ة 
م��وارد  م��ن  اال�صتفادة  ل�صكانها 

االأخرى. املناطق 
ق/د

اجلديد  ماليزيا  وزراء  رئي�س  مد 
بغ�صن  ي��ده  يا�صني  ال��دي��ن  حميي 
امل��ن�����ص��ب  يف  ل�����ص��ل��ف��ه  زي���ت���ون 
حممد  مهاتري  املخ�رم  ال�صيا�صي 
اجلديدة  احلكومة  ييد  تاأ اإىل  ودع��اه 
�صابيع.  الأ ا�صتمر  �صيا�صي  توتر  بعد 
ث��ار  اأ قد  عاما(   94 ( مهاتري  وك��ان 
املفاجئة  با�صتقالته  ا�صطرابات 
وجيزة  ف��رتة  بعد  املا�صي  ال�صهر 
�ركائه  بني  حم��ادث��ات  اإج��راء  من 

احل��اك��م  االئ���ت���الف  يف 
وخ�������ص���وم���ه. وحم��ي��ي 
يف  �صابق  وزي���ر  ال��دي��ن 
واأدى  م��ه��ات��ري  ح��ك��وم��ة 
ل��ل��وزراء  رئي�صا  اليمني 
م��ار���س/  م��ن  االأول  يف 
حزب  اإىل  وان�صم  ذار  اآ
املتحدة  الوطنية  املنظمة 
يف  ُه��زم  ال��ذي  للماليو، 
الأول  العامة  االنتخابات 
 ،2018 يف  االإط����الق  ع��ل��ى  م���رة 
����ص���الم���ي امل��ال��ي��زي  واحل�����زب االإ
مقابلة  ويف  جديد.  ائتالف  لت�صكيل 
مهاتري  اأقر  االأربعاء،  اأم�س  ُن�رت 
اأغلبية  على  ي�صيطر  يعد  مل  نه  باأ
اق��رتاع  يف  يفوز  ول��ن  ال��ربمل��ان  يف 
ال��وزراء  رئي�س  من  الثقة  ب�صحب 
بع�س  عنه  تخلى  اأن  بعد  اجلديد 
رئي�س  ملع�صكر  لالن�صمام  يديه  موؤ

اجلديد. الوزراء 
الدين  حميي  ق��ال  ذل��ك  على  وردا 
اجتماع  عقد  لطلب  ملهاتري  كتب  نه  اإ
ال�صابق  الوزراء  لرئي�س  واالعتذار 
ماليزيا  يف  �صيا�صي  ب���رز  اأ وه��و 
من  ع��ام��ا   22 مل��دة  ال��ب��الد  وح��ك��م 
يقطع  اأن  قبل   2003 اإىل   1981
بانتخابات  وي��ف��وز  ت��ق��اع��ده  ف��رتة 
متر  موؤ يف  الدين  حميي  وقال   .2018
احلكومة  ه��ذه  ”�صكلنا  �صحفي 
فهي  يدها  يوؤ اأن  ت��ون  م��ن  واأري���د 
اإىل  ���ص��ارة  اإ يف  لل�صعب“  حكومة 
الفور  على  يت�صن  ومل  مهاتري.  لقب 
ورف�س  للتعليق.  مبهاتري  االت�صال 
ب�صاأن  تكهنات  كذلك  الدين  حميي 
وقال  مبكرة.  عامة  انتخابات  اإجراء 
يكتفي  لن  ال�صعب  ذلك…  اأريد  ”ال 
هذا  اإن  �صيقول  بل  اللعنات  باإطالق 
هنا  نحن  املنا�صب.  ال��وق��ت  لي�س 

الدين  حميي  تعيني  وجاء  لنخدم“. 
تراجعا  ماليزيا  فيه  تواجه  وقت  يف 
تف�صي  ثر  اأ اإىل  باالإ�صافة  اقت�صاديا 
على  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
النفط  اأ�صعار  وانخفا�س  التجارة 

. ملية لعا ا
اإ�صابة  حالة   129 ماليزيا  و�صجلت 
ي�صكل  ال���ذي  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
الت�صديرية.  اأ�صواقها  على  خطرا 
النفط  اأ�صعار  انخفا�س  و�صي�ر 
الغاز  �صادرات  من  البالد  بعائدات 
حميي  واأع��ل��ن  امل�����ص��ال.  الطبيعي 
ت�صكيل  ���ص��اب��ق  وق��ت  يف  ال��دي��ن 
وزراء  ي�صم  اقت�صادي  عمل  جمل�س 
املركزي  البنك  وحمافظ  ب��ارزي��ن 
املخاطر  ملواجهة  اخلرباء  من  وعددا 
ماليات  وم��راج��ع��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

. احلكومة
ق/د

ه������دد ال���رئ���ي�������س 
طيب  رجب  الرتكي 
بتنفيذ  اإردوغ�����ان 
ع�صكرية  عمليات 
حمافظة  يف  اأخ��رى 
دل����ب ال�����ص��وري��ة،  اإ
االلتزام  يتم  مل  ذا  اإ
النار،  اإطالق  بوقف 
ال���ذي  ال���وق���ت  يف 
اأع��ل��ن ف��ي��ه م��رك��ز 
الرو�صية  امل�صاحلة 
عدم  عن  �صورية  يف 

الرتكي  لالتفاق  خروقات  اأي  وجود 
لرو�صي. ا

ال��ن��ار يف  اإط���الق  وق���ف  ي���زال  ال 
�صورية  ���ص��م��ايل  دل���ب  اإ حم��اف��ظ��ة 
مركز  قال  حيث  االآن،  اإىل  �صامدا 
�صوريا،  يف  ال��رو���ص��ي  امل�صاحلة 
ق�صف  معلومات  اأي  يتم  مل  ن��ه  اإ
قبل  من  املا�صية  ال�صاعات  خالل 
اجل��م��اع��ات امل�����ص��ل��ح��ة اخل��ا���ص��ع��ة 
ر�صد  مت  ن��ه  اأ اإىل  م�صريا  ن��ق��رة،  الأ
م�صلحي  قبل  من  ق�صف  عمليتي 
اأرا�صي  يف  االإرهابية  الن�رة  جبهة 

حلب. حمافظة 
تركيا  اإن  ع�صكرية  م�صادر  وقالت 
من  الثقيلة  االأ�صلحة  ب�صحب  بداأت 
مراقبتها  نقاط  من  ومدافع  دبابات 
ا�صتنادارً  وذل��ك  دل��ب،  اإ حمافظة  يف 
ال��رتك��ي  ال��رو���ص��ي  االت��ف��اق  اإىل 
 .. م��وؤخ��رارً ل��ي��ه  اإ التو�صل  مت  ال��ذي 
اإىل  اأ�صارت  امل�صادر  بع�س  اأن  اإال 
ع�رات  جديدا  اأر�صلت  تركيا  اأن 
االأرا�صي  اإىل  الع�صكرية  ليات  االآ

. ل�صورية ا
وت��راف��ق��ت ال��ت��ع��زي��زات م��ع ع��ودة 
طيب  رج���ب  ال���رتك���ي  ال��رئ��ي�����س 
عمليات  بتنفيذ  للتهديد  اإردوغ��ان 
اإدلب  حمافظة  يف  اأخرى  ع�صكرية 
بوقف  االلتزام  يتم  مل  ذا  اإ ال�صورية، 

النار. اإطالق 
انتهاكات  "اإن  اإردوغ����ان:  وق��ال 
وقعت..  النار  اإطالق  لوقف  �صغرية 

هي  لرتكيا  بالن�صبة  االأول��وي��ة  اإن 
اأقمناها  للمراقبة  موقعا   12 �صالمة 
حتى  بالرد  نكتفي  لن  املنطقة،  يف 
ردا  �صنوجه  هنا،  هجوم  اأ�صغر  على 

بكثري." اأق�صى 
الدفاع  وزارة  نفت  اأخرى  جهة  من 
حول  اإردوغان  ت�ريحات  الرو�صية 
منظومات  لثماين  مزعوم  تدمري 
����ص���واري���خ ����ص���وري���ة م�����ص��ادة 

اإدلب. حمافظة  يف  للطائرات 
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  وقال 
ع�صكريارً  وف��دارً  اإن  اأوغلو  جاوي�س 
حيث  ت��رك��ي��ا،  اإىل  ح�ر  رو���ص��ي��ارً 
�صتتخذ  التي  التدابري  اجلانبان  بحث 
اأمام  فور"  "اإم  طريق  فتح  اأجل  من 

اآمن. ب�صكل  املرور 
الرتكي  ال��دف��اع  وزي��ر  ق��ال  ب��دوره 
تخطط  تركيا  اإن  اأك��ار  خلو�صي 
بت�صيري  ال��ب��دء  اأج���ل  م��ن  وتعمل 
الرو�س  مع  امل�صرتكة  ال��دوري��ات 
 15 فور يف  اإم  الدويل  الطريق  على 

ذار. اآ من 
رئي�س  م�صاعد  اأك��د  ي���ران  اإ وم��ن 
���ص��الم��ي  جم��ل�����س ال�����ص��ورى االإ
اأمريعبداللهيان  ح�صني  ي���راين  االإ
بني  الثالثية  املحادثات  اأهمية  على 
واحلفاظ  ورو�صيا  وتركيا  ي���ران  اإ
و�صوت�صي  �صتانا  اآ اتفاقات  على 
احلل  اأن  اإىل  م�صريا  �صوريا،  حول 
لت�صوية  ال�صبيل  ه��و  ال�صيا�صي 

�صورية. يف  احلالية  االأزمة 
ق.د

اكت�ساف جموهرات من الع�سر احلجري 
يف افريقيا

رئي�س وزراء ماليزيا اجلديد يدعو مهاتري لتاأييد حكومته

اإدلب من دون خروقات و�سط تهديد 
اإردوغان بعمليات اأخرى 
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الكاتبة لطيفة قرناوط يف حوار لـ"التحرير":

االأدب يف اجلزائر يتاأرجح بني مبدع ودخيل

حاورها حممد م 
----------------   

--
بدايتك  كانت  كيف  التحرير: 

الكتابة؟ عامل  يف 
اأعتربها  خواطر  اأكتب  كنت 
اأكن  مل  وقتها  اأين  ذ  اإ خرب�صات 
فعل  اأمار�س  اأين  حتى  اأدرك 
يوما  اكت�صفت  حتى  الكتابة، 
كتبت  اأين  واحدة  جل�صة  ويف 
كانت  �صفحة  خم�صني  قرابة 
اأين  من  اأعرف  مل  رواية  بداية 
�صاعتها  اأ�صبت  جاءت،  وكيف 
ما  اأدرك���ت  عندما  بالرهبة 
اأن  اأري����د  وت��وق��ف��ت  ف��ع��ل��ه  اأ
نني  وكاأ منها  نتهي  واأ نهيها  اأ
اأغوتني  الكتابة  لكن  اأه��رب، 
وقد  ولياٍل  ياٍم  اأ يف  واأكملتها 
غواية  م��ار���س  اأ اأين  اأدرك���ت 

. بة لكتا ا
اأن   التحرير: ميكن 

علي  اأكرث  ملحة  تعطينا 
الق�س�سية؟ جمموعتك 

اأول  ا���ص��م  حملت  املجموعة 
ن��وث��ة  االأ )نب�س  وه��ي  ق�صة 
تزويج  عن  تتحدث  مي��وت(  ال 
يكربها  رجل  من  قا�ر  فتاة 
القارئ  ترك  اأ اأحداث  بعد  �صنا 
الق�صة  تالم�س  يكت�صفها 
ن�صيت  التي  م  االأ ت�صحيات 
االأخ��ري  يف  لت�صل  نثى  اأ نها  اأ
ال  ن��وث��ة  االأ نب�س  ك��ون  اإىل 
هي  ال��ث��ان��ي��ة  الق�صة  مي���وت، 
وهي  كان(  الذي  بعد  )اأحتبني 
لالغت�صاب  تعر�صت  فتاة  عن 
من  قريب  �صخ�س  طرف  من 
عليها  ذل��ك  ث��ري  وت��اأ العائلة 
الثالثة  الق�صة  عائلتها،  وعلى 
حتكي  بقية(  احلب  يف  )م��ازال 
الب��ت��الء  ت��ع��ر���س  زوج  ع��ن 
ومل  ير�س  مل  لكنه  الله  من 
تو�صله  باأحداث  ليمر  ي�صرب 
عنوان  الر�صا  اأن  االأخ��ري  يف 
الرابعة  الق�صة  ال�����ص��ع��ادة، 

)خ��ط��وات ق��ل��ب م��ك�����ص��ورة( 
اجلميلة  العالقة  حتاكي  الق�صة 
االأخرية  الق�صة  وابنته،  اأب  بني 
يقتلني  يكاد  وجعي  يا  )عودي 
طابع  ذات  ق�صة  هي  احلنني( 
ونظرة  الت�صحية  عن  �صاعري 
لت�صحية  املختلفة  املجتمع 

ة. واملراأ الرجل 
 التحرير: وماذا عن 

الذي  ال�سعري  الديوان 
لفته؟ اأ

ق�صائد  يحمل  �صعري  دي��وان 
)وللبوح  ع��ن��وان  حت��ت  نرثية 
ق�صائد  ف��ي��ه  جمعت  ب��ق��ي��ة( 
فرتات  على  كتبتها  خمتلفة 
موا�صيع  يت�صمن  ط��وي��ل��ة، 
عن  تعبريا  كتبتها  خمتلفة 
غ�صب  اأو  ق��ه��ر  اأو  ج���رح 
فل�صطني  ع��ن  ك��ق�����ص��ائ��دي 
���ص��وري��ة  اأو  امل��غ��ت�����ص��ب��ة، 
املكلوم،  وطننا  اأو  اجلريحة، 
بع�س  من  اأي�صا  يخلو  ال  لكنه 

والفرح. احلب 
التحرير: على ذكر   

موقفك  ،ماهو  فل�سطني 
القرن؟ �سفقة  من  ككاتبة 

من���ا  ل��ي�����س ك��ك��ات��ب��ة ف��ق��ط اإ
و  ك��ج��زائ��ري��ة  و  ن�����ص��ان��ة  ك��اإ
هذه  اأرف�س  كاتبة  و  كمحامية 
نحن  قاطعا،  رف�صا  ال�صفقة 
موقفنا  معروف  كجزائريني 
الفل�صطينية  الق�صية  م��ن 
نعتربها  ن��ح��ن  االأزل،  م��ن��ذ 
جزء  باأي  امل�صا�س  و  ق�صيتنا 
بنا،  م�صا�س  هو  فل�صطني  من 
برتامب  ابتلينا  ننا  اأ امل�صكلة 
اأي  يرف�صها  التي  ت�رفاته  و 
ننا  اأ االأكرب  امل�صكلة  و  عاقل، 
عدنا  فما  بال�صعف  ابتلينا 
القلب. وجع  و  التنديد  اإال  منلك 

ذكر  على  التحرير: 
املحاماة هل  وظيفتك يف 
كان لها تاأثري يف جمالك 

االأدبي؟
عن  التعبري  يف  خا�صة  ما  نوعا 
اأو  القهر  و  اأ بالظلم  ال�صعور 
التي  التعليقات  اأغلب  الوجع، 
والقارئات  القراء  من  تيني  تاأ
و  اأ بالوجع،  اأح�ص�صت  )لقد 
�صخ�صا  اأعرف  و  اأ هذا  ع�صت 
بحكم  وه����ذا  ه����ذا(  ج����رب 
ن��ا���س  الأ وم��راق��ب��ت��ي  تعاملي 
واالنت�صار  ال��ع��دل  يطلبون 
مهنة  ه���ي  امل��ح��ام��اة  ل��ه��م، 
مل  اإن  �صيء  كل  قبل  ن�صانية  اإ
ن�صانية  االإ بقلب  فيها  تتعامل 
�صتجد  لذا  عليها،  دخيل  فاإنك 
ق�س  يف  كتاباتي  على  تاأثريها 

ومعاناتهم. النا�س  حكايا 
�سابقا  �سرحتي  التحرير: 

تعاملتي مع دور  انك 
وعربية  جزائرية  ن�سر 

اأ�سا�س  اخرتتها  اأي  ،علي 
التي  مميزاتها  وماهي 
اإعجابك؟ تنال  جعلتها 

اأكون �ريحة معك و مع  حتى 
منلك  ال  ككتاب  نحن  القارئ 
االأ�صف  مع  كثرية،  اختيارات 
اجل��زائ��ر  يف  الن�ر  منظومة 
امل�صتوى  عن  بعيدة  مازالت 
اأو  ال��ع��امل��ي  ���ص��واء  امل��ط��ل��وب 
الن�ر  دور  ال��ع��رب��ي،  ح��ت��ى 
اإىل  تنق�صم  اجلزائر  يف  عندنا 
ال  عتيقة  ن�ر  دور  فئتني، 
ليها،  اإ النا�صئ  الكاتب  ي�صل 
اإمكانياتها  جديدة  ن�ر  ودور 
على  الوقوف  حتاول  حم��دودة 
مع  كانت  الن�ر  بداية  قدميها، 
�صمرية  ل�صاحبتها  املثقف  دار 
�صليمة  مديرتها  و  من�صوري 
وائ��ل  اأ م��ن  وه��ي  من�صوري، 
اأعطت  التي  اجل��دي��دة  ال��دور 
املبتدئ  ل��ل��ك��ات��ب  ال��ف��ر���ص��ة 
كان  النور،  عمله  ي��رى  حتى 
حديث  بعد  ل��ل��دار  اخ��ت��ي��اري 
من  يته  راأ وما  �صاحبتها  مع 
رغم  و  منها،  التزام  و  اجتهاد 
ال��دار  ل��دى  نقائ�س  هناك  اأن 
ال�صقيقتني  يف  اأحيي  لكنني 
رغم  اجتهادهما  من�صوري 
ك���ل امل�������ص���اع���ب وك���ذل���ك 
الن�ر  يف  ا�صتمر  ماجعلني 
احرتام  و  االلتزام  هو  الدار  مع 
مع  تعاملت  بعدها  الكاتب، 
دار  ث��م  االأردن��ي��ة،  امل��ع��ز  دار 
دار  اأخ��ريا  و  امل�رية  ال�صهد 

امل�رية ببلومانيا 
اأهم  التحرير: ماهي   

املعار�س؟ يف  م�ساركاتك 
�صاركت  الورقية  اإ�صداراتي 
ال��دويل  اجل��زائ��ر  معر�س  يف 
على  �صنوات  لثالث  للكتاب 
ال�صارقة،  معر�س  ال��ت��وايل، 

معر�س  ال��ق��اه��رة،  م��ع��ر���س 
�صلطنة  معر�س  االأردن،  عمان 

الله  رام  ومعر�س  عمان، 
يح�رين  ما  هذا  فل�صطني  يف 

االآن.
 التحرير:  وماذا عن 

املحلية؟ م�ساركاتك 
عديدة  م�صاركات  يل  كانت 
معر�س  منها  اأذكر  لله  واحلمد 
البليدة،  معر�س  ال��ربواق��ي��ة، 
م��ع��ر���س ب���وروب���ة، وه��ن��اك 
يف  الله  باإذن  قريبان  معر�صان 

والعا�صمة باتنة 
واقع  تقيمني  كيف  التحرير:   

؟ عموما  اجلزائر  يف  االأدب 
ي��ت��اأرج��ح  اجل��زائ��ر  يف  االأدب 
ب��ني م��ب��دع ودخ��ي��ل واأع��ت��ق��د 
يف  م��ن��ه  ن��ع��اين  م��ا  ه���م  اأ اأن 
وجود  عدم  هو  دبية  االأ ال�صاحة 
نا�س  اأ من  النقدية  ال��ق��راءات 
ال�صوء  يلقون  متخ�ص�صني 
القراءة  ت�صتحق  كتابات  على 
التي  االأخطاء  اإىل  وي�صريون 
النا�صئ،  ال��ك��ات��ب  يرتكبها 
وج��ود  ع��دم  ذل��ك  اإىل  �صف 
امل�صالح  م��ن  ج���ادة  متابعة 
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ث��ق��اف��ة ، 
مهم�صني  كتاب  هناك  فتجد 
الثقافية،  الفعاليات  كل  عن 
م��ك��ررة  وج���وه  ه��ن��اك  بينما 
الكاتب  موجودة،  دائما  جتدها 
عدة  من  يعاين  عندنا  النا�صئ 
ع��وام��ل ك��ع��دم وج��ود م��وزع 
غالبا  هو  يتكفل  الذي  لعمله 
قد  امل�صاغل  هذه  ثمنه،  بدفع 
االهتمام  وعدم  موهبة،  تقتل 
فال  يدفنها  قد  ال�صابة  مبواهبنا 

اأحد. عنها  يدري 
ماهي  التحرير: 

امل�ستقبلية؟ م�ساريعك 
ب��اإذن  امل�صتقبلية  م�صاريعي 
للطبع،  جاهزة  رواية  لدّي  الله 
اأدب  بني  مزيج  هو  عمل  ولدي 
�صيء  الر�صائل،  واأدب  الرواية 
كتابته،  ب�صدد  ن��ا  اأ خمتلف 
رحمة  والدي  وفاة  بعد  ته  بداأ
منه  ���ص��يء  ف��ي��ه  عليه  ال��ل��ه 
اأن  اأعتقد  اخليال،  من  و�صيء 
والده،  فيه  �صيجد  ه  �صيقراأ من 
اأمتنى  كوالد،  نف�صه  �صيجد  اأو 
النحو  على  نهائه  اإ يف  اأوفق  اأن 
كل  وير�صي  ير�صيني  الذي 

ي�صادفه. من 
ختامية كلمة  التحرير:   

احلوار  هذا  على  لك  �صاكرة  نا  اأ
املميزة  اأ�صئلتك  وعلى  اجلميل 
البدايات  اإىل  بي  �صافرت  التي 
واأمتنى  امل�صتقبل  اإىل  لتاأخذين 
ع�صاق  اإىل  كتاباتي  ت�صل  اأن 
بها  فينتفع  وال��ق��راءة  االأدب 

الكتابة.    من  مبتغاي  وذاك 

تتعلم يف دروب احلياة،  النور ومازالت  اإىل  بها ومعها  لت�سل  اأحلمها  مبتدئة تطارد  لطيفة قرناوط حمامية وكاتبة 
اأردنية وم�سرية،  ن�سر جزائرية،  �سعري، مع دور  لها  عدة كتب ورقية روايتني وجمموعة ق�س�سية وديوان  �سدر 

ال�سارقة، جدة، عمان، االأردن ومعر�س  القاهرة،  �ساركت كتبها  يف عدة معار�س دولية على غرار معر�س 
طبعا. اجلزائر 

بلدية  م��ن  بيقة  داوود 
ب����رج ع��م��ر ادري�������س، 
�صدر   ،  2001 مواليد  
ل���ه جم��م��وع��ة خ��واط��ر 
دار  ع��ن  ل��وع��ة  بعنوان 
والتوزيع  للن�ر  املثقف 
تاال�صني  ورواية   ،  2018
دار  ع��ن  امل���وت  ح��دائ��ق 
والتوزيع  للن�ر  �صمة 

  2019
بداية  كانت  التحرير:كيف 
املبدع داود  ماهي ملمح 
معامل  االنطلقة االأوىل 

؟ للكتابة 
ب����داأت ال���ول���وج ل��ع��امل 
ال��ك��ت��اب��ة ع��رب اخل��واط��ر 
ال��ت��ي  ال��ق�����ص�����س  و 
احلني  ب��ني  اأكتبها  كنت 
�صاهم  ق��د  و  االآخ���ر،  و 

يف   - العربية  اللغة  يف   - �صاتذتي  اأ
اأحاول  االآن  و  املوهبة  هذه  اكت�صاف 
بها  املجتمع  نفع  و  تطويرها  جاهدا 

االقل على 
نتاجك  ت�ستمد  و  تنهل  اأين  التحرير:من 
وراء  املعرفية  ماهي اخللفيات  و  الثقايف 

ذلك ؟
معظم  اأ�صتنبط  فلنقل  اأو  اأ�صتمد 
ال��ث��ق��ايف  و  اأ ال��ف��ك��ري  م��ن��ت��وج��ي 
املحيطية  وال��ظ��روف  ال��ق��راءة  م��ن 
حم��اوال  ع��ام��ة،  املجتمع  اأح���وال  و 
لو  و  ا���ص��الح��ه  ميكن  م��ا  ا���ص��الح 
هي  ال��ق��راءة  كانت  قد  و   ، بحرف 
م�صدر  هي  و  يل  �صا�صي  االأ املكّون 
ي�صبح  اأن  راد  اأ فمن   ، اب��داع  كل 

بالقراءة عليه  ا  كاتبرً
من  تختلف  الكتابة  التحرير:طقو�س 

ت�سهم  التي  الطقو�س  فماهي  الآخر،  كاتب 
القلم  مت�سك  وجتعلك  حرفك  بانهمار 

؟ الروح  خلجات  لت�سطر 
طقو�س  ل��دي  لي�صت  احلقيقة  يف 
اأف�صل  م��ا  غ��ال��ب��ا  ول��ك��ن  حم���ددة 
ي�صوده  جو  يف  الليل  يف  الكتابة 
ل  يف�صّ كما  وال�صمت..  ال��ه��دوء 
تكون  الوقت  ذلك  ففي   ، االأغلبية 
عن  االف�صاح  و  للبوح  قابلة  الروح 

اأكرث مكامنها 
االأدبية  املكتبة  اأثريت  التحرير:لقد 
املطبوع  االأدبي  باإنتاجك  اجلزائرية 

- حدثنا عن هذا االإ�سدار - تاال�سني 
حدائق املوت   ؟

م��ل��خ�����س ع���ن رواي�����ة ت��اال���ص��ني 
املوت ..حدائق 

ت����دور ال����رواي����ة ح����ول ظ��اه��رة 
اال���ص��ط��ه��اد ال��ع��ائ��ل��ي ل��ل��ف��رد و 
حرمانه  خ��الل  من  عليه  ال�صغط 
يف  بحرية  الت�رف  و  التعمق  من 
حرمان  اىل  باال�صافة  املجتمع.. 
التحليق  و  احالمه  حتقيق  من  الفرد 
جت�صد  ما  ..ه��ذا  االب��داع  ف�صاء  يف 
يف  حرم  الذي  البطل  �صخ�صية  يف 
 .. بيه  اأ ح�صن  و  حنان  من  �صغره 
ليكت�صف  تويف  ن��ه  اأ له  قيل  ال��ذي 

بعد  فيما  حقيقته 
واجتماعي  ان�صاين  بعد  الرواية  يف 
اأه��داف  قيمة  اظ��ه��ار  منه  ال��ه��دف 
و  حتقيقها  يف  يطمح  التي  الفرد 
ثم  الف�صل  يف  يتمثل  اآخ��ر  مظهر 

ح لنجا ا
الكلمة  و  للقلم  اأن  ترى  التحرير:هل 
وحدهما دور يف تغيري هذا الواقع ؟

تقّوي  اأن  القلم  و  للكلمة  ميكن 
واقعه  تغيري  يف  الفرد  لدى  االإرادة 
هو  ليه  اإ نحتاج  ما  كل   ، ال��ف��ردي 
الفعل،  و  بالقول  وعمل  قوية  اإرادة 
اأي  يطراأ  ومل  قاويل  االأ كرثت  فقد 

الواقع يف  حقيقي  تغيري 
واجهتها  التي  العراقيل  التحرير:اأبرز 

يف اإجنازك الراقي و رمبا مازلت تعرت�س 
؟ طريقك 

واجهتها  التي  العراقيل  برز  اأ كانت 
ما  وهذا  الن�ر،  دور  معامالت  هي 
فبعد  الكتاب،  معظم  منه  يعاين 
املعاملة  تتغري  الطباعة  لثمن  دفعك 
تتلقاها  كنت  التي  والالئقة  احل�صنة 
وتهمي�س  اهمال  اإىل  الن�ر  دار  من 
املادي  اجلانب  وراء  واللهث  االبداع 
من  العديد  �صياع  اإىل  اأدى  ما  وهذا 

املبدعة ال�صبانية  االأقالم 
ال�سخ�سيات  لتوظيف   ت�سعى  التحرير:هل 
اأن االأمر  اأم  �سمن الرواية ب�سكل مدرو�س 
الكتابة  تخلقه  ما  ياأتي عفو اخلاطر عرب 

؟  �سعورية  من حالة 
اأدوار  ت���ك���ون  ال���ب���داي���ة  يف 
و   ، بعناية  مدرو�صة  ال�صخ�صيات 
تتغري  قد  الكتابة  يف  ال�روع  بعد 
 ، حالها  على  تبقى  وق��د  اأدواره���ا 
و  الرواية  اأحداث  اإىل  راجع  فاالأمر 

�صخ�صية لكل  ا  منا�صبرً اأراه  ما 
؟ الكتابة  �سعيد  على  التحرير:طموحاتك 

الو�صول  هي  الكتابة  يف  طموحاتي 
اأي  وتغيري   ، جيد  م�صتوى  اإىل 
املجتمع  �صالح  يف  يكون  ال  �صيء 
اإىل  باال�صافة   ، ب��دا  اأ يخدمه  ال  و 
بعد  مكانته  رف��ع  و  االأدب  ترقية 
كما   ، االأخرية  االآونة  يف  انحطاطها 
تركت  قد  كتاباتي  تكون  اأن  اأطمح 

قّرائها نفو�س  يف  جميال  ا  ثررً اأ
للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

لو  و  ي�صتفيدوا  اأن  للقراء  ق��ول  اأ
ي��ق��روؤون��ه  ك��ت��اب  اأي  م��ن  بكلمة 
من  م���ة  االأ ه��ذه  �صينقذ  م��ا  ف��ه��ذا 
ثراء  اإ يف  �صي�صاهم  و  ثقافتها  �صياع 
االأو���ص��اط  يف  الثقافية  احل��رك��ات 

عامة  املجتمع  و  دبية  االأ
يو�صف بن   . خل�ر   . اأ  بقلم  

الكاتب داوود بيقة  يف حوار لـ"التحرير":

ميكن للكلمة و القلم اأن تقّوي االإرادة لدى 
الفرد يف تغيري واقعه 

.
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يعد التوتر stress اإحدى االأمرا�س االإجتماعية التي باتت تهدد �سحة االإن�سان و جتعله غري م�ستقر نف�سيا و اجتماعية، و غري اآمن يف حياته 
اإن�سانا مزاجيا و يعي�س ب�سخ�سية مزدوجة ال ت�ستقر على حال، و قد اأجريت عدة درا�سات حول هذه  اليومية، قد يجعل  التوتر من االإن�سان  
االإ�سكالية قام بها خرباء و نخت�سني يف علم النف�س و االإجتماع  للوقوف على االأ�سباب التي جتعل االإن�سان متوترا و ماهي النتائج التي ترتتب عن 

االإ�سابة بالتوتر ، و هنا يدخل دور الو�ساطة االإجتماعية يف االإدماج االإجتماع.

للتحول  �صلبية  انعكا�صات  ه��ي 
للمجتمع  االإجتماعية  اخلريطة  عرفته 
اأمرا�س  ب��روز  اإالأى  اأدت  اجلزائري 
اأمن،   الال  منها  متعددة  اجتماعية 
البطالة،  ال�صكن،  اأزم��ة  االإره��اب، 
الت�صول،  ال���ط���الق،   ال��ع��ن��و���ص��ة، 
من  ال��ه��روب  امل��در���ص��ي،   الت�رب 
املعامالت   ، االإدمان و غريها   ، البيت 
م�صت   ، مثال  كاف�صتفزاز  ال�صلبية 
اإىل  تعر�صوا  الوطن  ابناء  من  الكثري 
على  �صلبا  اثرت  نف�صية  �صدمات 
�صلوكات   ترجمتها  اليومية  حياتهم 
مر�صية  اأع��را���س  ان��ه��ا  ن��ق��ول  ق��د 
و  تعفن،  حالة  يف  االآن  هي  نف�صية 
امليكانيزمات  لغياب   تعقيدا  زادت 
البحث  و  الظواهر  هذه  مثل  لعالج 
االأبحاث  رغم   ، الوقائية  الطرق  عن 
املخت�صني  و  اخل��رباء  بها  ق��ام  التي 

الباحث  منهم  و  االإجتماع،   علم  يف 
الواليات  من  روزمن��ان  و  فريدمان 
ح�صب  فالتوتر  االأمريكية،  املتحدة 
اأنواع  ثالثة  يخلق  الدرا�صات   هذه 
منطه  ي��وؤدي  االأول  االأ�صخا�س،  من 
هذا  و  توتره،  حالة  يف  االإنفجار  اإىل 
يعاين  الذي  ال�صخ�س  اأن  يوؤكد  ما 
ينفعل  و  االإنفعال  كثري  التوتر   من 
نتيجة  االأ���ص��ب��اب  ت��ف��ه  الأ ب�����رع��ة 
�صخ�س  هناك  و  معينة،  �صغوطات 
اأما  معروف،  غري  مفاجئ  انفعال  ذو 
توتره  عند  فهو  الثالث  ال�صخ�س 
عدوانية،   انفعالية  ب�صلوكات  يقوم 
حدوث  اإىل  و   احل��روب  تقود  كما 
ظهور  يف  حاليا  ن��راه  كما  التوتر، 
ف��ريو���س ك��ورون��ا و ع��دد احل��االت 

. مل�صجلة ا
املتوتر  ال�صخ�س  ي�����ص��اب  ق��د  و 
ال�صكري،  القلب،   ( مزمنة  باأمرا�س 
هناك  اأن  اأي   ، ال��دم��وي(  ال�صغط 
ال  لها  ع��الق��ة  ال  مزمنة  اأم��را���س 
نوعيته،   و  ب��االأك��ل  ال  و  بالوراثة 
االإ�صابة  اإىل  التوتر  ي���وؤدي  كما 
الع�صابية،  الذهنية  ب��االأم��را���س 
غري  �صخ�س  امل�صاب  من  فيجعل 
�صيئ،  كل  يف  ي�صك  نف�صيا،  م�صتقر 
البحوث  م��ن  اأح���د،  يف  يثق  ال  و 
الدرا�صة  اجلزائر  يف  اأجريت  التي 
بوطبة  مراد  الدكتور  بها   قام  التي 

االأمريكية  الكلية  يف  كع�صو  عمل 
خالل  من  حاول  بنيويورك،   للتوتر 
خمتلف  عن  البحث  املر�س  ت�صخي�س 
و  االإجتماعي  اإ�صتقرار  الال  ان��واع 
منظمة  تفاعلية  عملية  ح�صبه  هي 
ت��ت��ط��ل��ب و���ص��ع خم��ط��ط وط��ن��ي 
و  االإجتماعي  الالاأمن  يخ�س  فيما 
ال�صو�صيولوجي  النمط  ا�صتعمال 
العامل  منط  هو  و  الظاهرة  ملواجهة 
على  املبنى  قرينب"   " االأم��ري��ك��ي 
الظروف  االأمن و حت�صني  و  الع�رنة 
املمار�س  فالعنف  للفرد،  االإجتماعية 
يوؤدي  مثال  عزلهم  و  االأطفال   على 
و  الدائم،  بالتوتر  ال�صعور  اإىل  بهم 
الهروب  اإىل  به  ينتهي  قد  اخل��وف، 
احلديث  ي��ق��ود  هنا  و  ال��ب��ي��ت،   م��ن 
جتعل  التي   ، الت�رد  ظ��اه��رة  ع��ن 
و  للعادات  يخ�صع  ال  املت�رد  من 
و  م��اأواه  ال�صارع  يجعل  و  التقاليد 
العام. بالنظام  يعرتف  فال  مدر�صته  

االأزقة  يف  املت�ردين   جند  ما  فعادة 
حتت  ينامون   les arcades املقو�صة 
البالية،  االأغطية  و  الكرتون  اأفر�صة 
الت�صول  مهنة  ميار�صون  النهار  يف  و 
االإج��رام  على  يكربون  ال�رقة،  اأو 
و  ال��ع�����ص��اب��ات  اإىل  فين�صمون 
كربوا  ومهما  االإجرامية،  اجلماعات 
اآثار،  فيهم   ترتك  املمار�صات  فهذه 
العالقات  يف  الثبات  عدم  يظهر  و 

�صواء  بهم،  املحيطني  بني  و  بينهم 
يف  حتى  اأو  املدر�صة  يف  االأ�رة،  يف 
يالحظ  ما  غالبا  و  العمل،  حميط 
جتعل  التي  الظواهر  ه��ذه  انت�صار 
فيفقد  الدائم  للتوتر  عر�صة  الفرد 
الذين  بالن�صبة  خا�صة  الرتكيز،  
ج�صدية  الإع���ت���داءات  يتعر�صون 
تقل  التي  الفئة  هي  و  جن�صية  اأو 
18 �صنة، و هذا ما يدعو  اأعمارها عن 
على  و  املبادئ   و  القيم  مراجعة  اإىل 
داخل  تطبيقها  و  املواطنة  راأ�صها 
ال�صارع،  اأوال ثم املدر�صة  ثم  االأ�رة 
العمومية  ال�صلطات  �صعت  لقد 
من  للتقرب  حلول  عن  البحث  يف 
تن�صيب   خالل  من  ال�ريحة،  هذه 
االإجتماعي  النف�صي  التدخل  خاليا 
مديريات  م�صتوى  على  االإ�صتعجايل 
القيام  اأجل  من  االإجتماعي  الن�صاط 
اله�صة  الفئات  م�صاعدة  و  مبرافقة 
لالإح�صتء  وطني  مر�صذد  اإن�صاء  و 
االأطفال  لي�س  الفئات  لهذه  احلقيقي 
الفتيات  و  الن�صاء  اإمنا  و  فقط  الق�ر 
على  ال��ظ��روف  اأج��ربت��ه��ن  ال��الت��ي 
عامل  اقتحام  و  ال�صارع  يف  العي�س 
يبقى  اجتماعية،  الأ�صباب  اجلرمية 
امل�صجد  دور  ماهو  املطروح  ال�صوؤال 
املجتمع  حت�صي�س  يف  اجلمعيات  و 
اإي��ج��اد  و  االأم��را���س  ه��ذه  مبخاطر 
ال�صياع. من  الفئة  هذه  الإنقاذ  احللول 

بقلم / كرمي تقلميمت
---------------------

قائم  هو  ما  بني  اجلمع  فاإن  وبالتايل 
االن�صان  لفطرة  الطبيعي  البناء  على 
التي  العنا�ر  بتلك  يتعلق  وم��ا 
وبالتعلم  تارة  باملمار�صة  معه  تن�صاأ 
التي  تركيبته  يف  تدخل  اأخرى  تارة 
احل�صي  املعنوي  اجل��ان��ب  ب��ني  مت��زج 
، فاملعرفة  وبني ما هو مادي ملمو�س 
االإيجابية  اجلوانب  على  واالط��الع 
يف  وت�صاهم  الفرد  ملكة  تنمي  قد 
على  تظهر  التي  ق��درات��ه  تطوير 
تدفعه  وم��ي��والت  م��ه��ارات  �صكل 
بنف�صيته  يحيط  ما  كل  مع  ليتاأقلم 
 ، الكلية  باأبعادها  موؤثرة  عوامل  من 
بالعطاء  املت�صبع  النف�س   باطن  فاإن 
يجد  ال  ق��د   وال��ف��ط��ري  الطبيعي 
غاية  ي��ربر  لكي  الوا�صع  الف�صاء 
من  بداخله  ما  يرتجم  كي  وج��وده 
و�صائل  �صكل  على  ليج�صدها  خفايا 
االدوات   لتطوير  ي�صتغلها  �صلوكية 

التي  الغاية  تلك  لبلوغ  النف�صية 
واإيجابية  موؤثرة  كذات  اليها  ي�صبو 
بع�س  بتوفري  االأمر  يتطلب  وهنا   ،
على  ت�����ص��اع��ده  ال��ت��ي  ال�������روط  
ويحّولها  الذاتية  امللكة   تلك  ابراز 
يف  بها  يتفاعل  مكت�صبات  اإىل 
بالنف�س  فالهتمام   ، اليومية  حياته 
الفرد  تن�صئة  يف  اأ�صا�صي  كعن�ر 
التي  املعرفة  عن  البحث  خالل  من 
ال�صحيح  قالبها  يف  املفاهيم  ت�صع 
االآليات  ببلورة  ت�صمح  وبالتايل 
النف�س  ل�صيكولوجية  توؤ�ص�س  التي 
معامل  ر�صم  تتوىل  فاعلة  ك���اأداة 
ولالإ�صارة   ، الفرد  ل��ذات  ال�صلوك 
التي  النف�صية  امل�صاكل  اأغلبية  فان 
باتت  والتي  الآخ��ر  حني  من  تظهر 
يف  لالإن�صان  االأكرب  الهاج�س  ت�صكل 
بتلك   اآلية  عالقة  لها  هذا،  ع�رنا 
بنف�صية  واملحيطة  املعقدة  احلالة 
مع  تتقاطع  والتي  املعا�ر  االن�صان 
املرتاكمة  الو�صعيات  من  العديد 
والناجمة عن عدة مراحل مرت عليه 

اظافره  نعومة  منذ   – االن�صان   –
امل�صوؤولية   عامل  يف  يدخل   اأن  اىل 
وجتعلها  الذاتية  حريته  تقيد  التي 
االجتاه  وحيد  م�صمار  يف  حم�صورة 
جتعل  ب�صوابط  حم��ددة  ،وت��ك��ون 
احلياة  يف  موؤثرة  اأداة  الفرد-    – منه 
ما  تقدمي  على  وت�صاعده  االجتماعية 
ي�صتفيد  ومهارات  خربات   من  ميلك 
ويف   ، �صمني  ب�صكل  االخرون  منها 
النف�صية  الرتبية  تعترب  ال�صياق  هذا 
�صخ�صية  لتكوين  اأ�صا�صي  مدخل 
املنطلق  هذا  ومن  ووجدانه،  االن�صان 
املحورية  العنا�ر  اأن  لنا  يتبني 
وتتوىل  ال��ف��رد  ملكة  تنمي  التي 
والعقلية  النف�صية  قدراته  تنمية 
من  يكت�صبه  مبا  وثيق  ارتباط  لها 
التي  ومعنوية  ح�صية  م��ه��ارات 
التطور  عامل  اإر���ص��اء  يف  ت�صاهم 
ع��ن طريق  ال��زم��ن  مب��رور  ال��ذات��ي  
الرامية  وال��رتوي�����س   امل��م��ار���ص��ة 
 ، ه��ادف  �صوي  �صلوك  الكت�صاب 
النموذجية  ال�صورة  ي�صّكل  والذي 

القائم  ال�صيكولوجي  التطور  لذلك 
من  العالية  املعنوية   ال��روح  على 
االإيجابية   امل�صاركة  وعلى  جهة 
،و  اأخرى  جهة  من  العاقلة   للذات 
م�صالك  بناء  يف   عليها  يرتكز  التي 
التطور  وهذا   ، االجتماعية  حياته 
الب�رية  النف�س  قدرة  مبدى  مرهون 
وهذا  الآخ��ر  ف��رد   من  تختلف  التي 
بالبناء  وطيدة  عالقة  له  �صك  بدون 
ال�صاأن  هذا  ويف   ، للفرد  البيولوجي 
االرت��ب��اط  واق��ع��ي��ة  م��دى  نلم�س 
وذلك  واالن�صان  احلياة  بني  ال�صاري 
القائمة  النف�س  تلك  خ��الل  م��ن 
وجعلت  االن�صان  كيان  يف  املج�صدة 
مع  ومن�صجما  ع��اق��ال  كائنا  منه 
النف�س  ومتطلبات   . ووجدانه  ذاته 
التي  بتلك  �صبيهة  هي  لالإن�صان 
واجل�صد  فالنف�س  جل�صده،  يحققها 
بالفطرة  النقية  ال��روح  جتمعهما 
حّي  من��وذج  اأروع  منهما  وت�صّكل 

ومتطور. راق  لكائن 

تلعب الرتبية النف�سية دور هام يف حياة االن�سان باعتبارها مدخل اأ�سا�سي اىل البنية التكوينية التي تن�ساأ منها حالته ال�سلوكية التي يتعامل بها يف حياته 
اليومية، لكن عادة ما جند الكثريين ال  يولون االهتمام املطلوب لهذا اجلانب رغم ح�سا�سيته من جهة و اأهميته يف حتديد معامل ال�سخ�سية  من جهة اأخرى 

التي تظهر ال�سورة الواقعية للفرد ذاته كنف�س تواقة ت�سعى لتحقيق ماآربها الفطرية واحلياتية 

هل تراجعت مكانة املراأة يف اجلزائر اأم تطورت؟ 
التقييمية  الدرا�صة  عليه  �صتجيبنا  ���ص��وؤال 
رتبت  قد  كانت  التي  العربية  امل��راأة  لو�صعية 
الذي  البلد  هذا  �صابقة  درا�صة  يف  القمر  جزر 
مع  كبري  وزاري  بح�صور  ن�����ص��اوؤه  تتمتع 
وتليها  الطالق   عند  حقوقها  حتمي  ت�ريعات 
يف  عمان،  و�صلطنة  وقطر  واالأردن  الكويت 
تزايد  مع  االأخري  املركز  م�ريف  تاأتي  املقابل 
اجلن�صي  والتحر�س  بالعنف  االعتداء  ظواهر 
وغريها من اال�صكاليات االجتماعية التي تهدد 
ح�صور املراأة ومكانتها ، لي�س غريبا اأن ترتاجع 
مكانتها يف ظل الهجمة ال�ر�صة على مكا�صبها 
القانونية وعلى ح�صورها                      ب�صكل 
الفت، ثم اإن العملية الذكورية وجدت يف املناخ 
التفكري  يخ�س  ما  لك�صف  ال�صجاعة  العام 
عن  حما�صة  بكل  الرجال  اأحد  حتدث  حيث  فيه 
�رورة مراجعة مكانة املراأة وموقعها ودعا اإىل 
املراأة  ترك  اإىل  تهدف  عميقة  عمل  ا�صرتاتيجية 
اأن املراأة لها من  ملكانها يف العمل للرجال قائال 
يعيلها دائما بدء باالأب ثم الزوج، فلم ال تكتفي 
واإما  اأبنائها  تربية  مع  زوجة  الطبيعية  باأدوارها 
من  كبرية  ن�صبة  واأن  للرجل؟  موقعها  لترتك 
الرجال يفكرن باالأ�صلوب نف�صه، لي�س مفاجئا اأن 
ترتاجع مكانة املراأة اجلزائرية اإىل مراكز متاأخرة 
يف ظل الهجمة ال�ر�صة لبع�س الرجال " قراأت 
منذ فرتة ق�صرية ممتعا الحدى الكاتبات العرب " 
ثورة الن�صاء" يدور حول فكرة لذيذة وهي االأحق 
اأجدر من الرجل باحلكم  تاريخيا بال�صلطة وهي 
الأنها اأقدر منه على العدل، كما و�صحت فكرتها 
الفتنة  معنى  للج�صد  ي�صبح  اأن   قبل  قائلة: 
رمزية  اإىل  الكر�صي  يتحول  اأن  وقبل  واالإثارة 
لل�صلطة يف القامو�س الثقايف لالإن�صان البدائي، 
من  اإال  عارية  االأر�س  على  جتل�س  املراأة  كانت 
القبيلة  على  �صلطاتها  متار�س  االأ�صالء  بع�س 
التي  اأمومتها  من  وهيبتها  قوانينها  م�صتمدة 
تر�صدها مثل بو�صلة اإىل االجتاهات ال�صحيحة 
فتعدل بني اجلميع الأنهم اأبناوؤها وعدلت ب�صهادة 
هذه  وت�صيف  والتمييز،  الظلم  فانتفى  التاريخ 
حتقيق  على  ق��ادرة  وحدها  االأمومة   " الكاتبة 
التي  الوحيدة  هي  ف��االأم  االأر���س  على  العدل 
اأبنائها  بني  بالعدل  �صيء  كل  توزيع  ت�صتطيع 
مبا يف ذلك م�صاعرها وهي اأعلى ما ميكن الأم اأن 
، بفكرة ب�صيطة وعميقة  اأكبادها  لفلذات  متنحه 
يف الوقت نف�صه اأخرجت  الكاتبة فكرة االأمومة 
من حيزها ال�صيق اجلميل اإىل اآخر اأجمل واأعمق 
االأر�س"   يف  عدال  االأكرث  احلاكمة  للمراأة  بعيد 
ولعل اختيار " اليا�س الفخفاخ" رئي�س احلكومة 
التون�صية احلايل لقا�صية قدمية على راأ�س وزارة 
العدل، يتما�صى مع فكرة هذه الكاتبة ليثبت اأن 
املراأة  جديرة بتويل هذا املن�صب ال�صيادي واالأيام 

القادمة �صتوؤكد ف�صل اأو جناح هذه الفكرة.

عيد مبنا�سبة 
 املراأة العاملي

بقلم / قدوده  مبارك

بقلم / علجية عي�س
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للمراأة كيفية التعامل مع اأ�سدقاء اأهمية الريا�سة 
ال�سوء؟

ال�صفار اأو ال�صفرة من االأعرا�س ال�صائعة 
التي حتدث للمواليد ب�صبب عدم اكتمال 

ن�صج الكبد عند املواليد، ولذلك ففي 
كثري من احلاالت تنتهي من تلقاء نف�صها، 

ويف حاالت اأخرى ت�صتدعي العالج، 
فمتى تكون طبيعية ومتى تكون مقلقة؟
    يحدث ال�صفار اأي �صفار جلد وبول 

املولود ب�صبب تراكم مادة البيلوروبني 
يف دم الطفل نتيجة لتك�ر كريات الدم 
احلمراء القدمية وحلول كريات دم حمراء 

جديدة مكانها وترت�صح املادة ال�صفراء 
هذه يف الكبد وتخرج مع الرباز.

    هناك بع�س الت�صميات االأخرى 
لل�صفار ومنها الريقان اأو الريقان 

الوليدي.
    اأثناء فرتة احلمل يحاول الكبد التخل�س 

من هذه املادة ال�صفراء "البيلوروبني" 
ولكن الكبد الغري مكتمل الن�صج يكون 
بكفاءة اأقل فتزيد ن�صبة ال�صفار باجل�صم 

ويتغري لون املولود يف االأيام االأوىل 
من والدته وتزول تلقائيَا بعد اأ�صبوع اأو 

اأ�صبوعني على االأكرث من ظهورها.
ما هو ال�صفار الطبيعي؟

يعرف ال�صفار الطبيعي باأنه ال�صفار 
الذي يزول من تلقاء نف�صه ودون احلاجة 

لتدخل الطبيب واإجراء عملية تبديل ونقل 
الدم للطفل.

ويتم عالجه با�صتمرار الر�صاعة 
الطبيعية، وتعري�س الطفل الأ�صعة 

ال�صم�س ولكن ب�صورة غري مبا�رة.
متى ي�صتدعي ال�صفار تدخل الطبيب؟
    عندما يكون ال�صفار �صديداَ، بحيث 

يقلل من ن�صاط الطفل فال يبكي كثرياَ.
    �صعف ر�صاعة املولود.

    ارتخاء ع�صالت املولود.
    تلون البول باالأ�صفر الغامق والرباز 

يكون فاحت اللون.
كيف يتم عالج ال�صفار املر�صي؟

    يتم �صحب كمية قليلة من دم املولود 
ليتخل�س من دم اأمه يف حال وجود عدم 

توافق بني نوع دم االأم والطفل، ويتخل�س 
الدم من املادة ال�صفراء ويتم �صخ الدم من 

جديد للمولود.
    يف حاالت �صابقة خلطوة تبديل الدم 

يتم تعري�س املولود ل�صوء بطول موجي 
حمدد بحيث ي�صمح بتك�ر 

املادة ال�صفراء ويتخل�س 
منها اجل�صم عن طريق 

البول والرباز.
    يتم اإعطاء املولود 

حقن وريدية خا�صة يف 
حال اختالف ف�صيلة 

دم االأم عن الطفل 
وت�صتمر ملدة اأيام 

حتى يتخل�س 
الدم لدى 

الطفل من 
املادة ال�صفراء 
العالية الن�صبة.

اإن عالقة ال�صداقة ال ميكن اأن تكون �صببارً للم�صاكل 
واملتاعب، لكن لي�س دائمارً؛ فغالبارً ما ي�صتغل مفهوم ال�صداقة 

الأغرا�س �صيئة قد تودي بحياة االأفراد اأحيانارً اأو ت�ر 
مب�صتقبلهم.

تقول الدكتورة �صناء اجلمل خبرية التنمية الب�رية: من بني 
االأ�صدقاء الكرث الذين يكت�صبهم االإن�صان، هناك اأ�صدقاء خري 
واأ�صدقاء �صوء، وعلى االإن�صان التم�صك بال�صديق اجليد ذي 

االأخالق وال�صفات احل�صنة، والتخل�س من �صديق ال�صوء 
حتى ال ي�ره هذا ال�صديق اأو يلوثه، ولكي تتخل�س من 
�صديق ال�صوء، ما عليك اإال اأن تكون حازمارً و�صادقارً مع 

نف�صك، واأنك ال تريد تلويث حياتك باالقرتاب من �صخ�س 
�صيئ كهذا؛ فقم دومارً بتجنب جمال�صته والكالم معه، 

واعتذر باأدب حني يطلب لقاءك، ولو ا�صطررت للتعامل 
معه فال تبادله ال�صحك واالبت�صامات، وكن ر�صميارً معه قدر 

االإمكان، ومع مرور بع�س الوقت �صيختفي من حياتك.
طرق التعامل مع اأ�سدقاء ال�سوء 

.. التحدث معه واإر�صاده ملا هو �صحيح اأوالرً
- اإن مل ي�صتجب لك فيما هو �صحيح، تقم بتنبيهه باأنك مل 

تتحدث معه يف مرات اأخرى.
- من ثم حماولة التجنب عنه وجعل ال�صداقة �صطحية.

- جتنب االت�صال به واالحتكاك به.
- التعلق ب�صديق اآخر؛ حتى ير�صد اإىل الطريق ال�صحيح.
- تغيري املكان الذي يتواجد فيه اأ�صدقاء ال�صوء، اأو ترك 

املدينة، اأو احلي، اأو حّتى ال�صارع الذي ي�صكنون فيه.
- البحث عن رفيق �صالح ُي�صاعد يف احلق واخلري؛ فاملوؤمن 

�صعيف لوحده، وقوّي باإخوانه.
- االإكثار من الطاعات واملداومة عليها، وجتنب الذنوب 

والكبائر؛ فاالإكثار من الطاعة يزيد من حبها، ويزيد من كره 
الكفر والف�صوق والكبائر.

- اإدراك حقيقة رفيق ال�صوء، وما يرتتب على �صحبته من 
خماطر وم�صاكل ج�صيمة.

- التوبة من م�صاحبة االأ�رار، وتغيري االأحوال اإىل االأف�صل، 
واالإكثار من الت�رع والدعاء اإىل الله تعاىل برزقه ال�صحبة 

احل�صنة، والتجنب عن ال�صحبة ال�صيئة.

يف  للمراأة  الريا�صة  اأهمية  تقت�ر  ال 
ا فح�صب،  ا وُمتنا�صقرً ا ر�صيقرً منحها قوامرً
الفوائد  م��ن  العديد  ُت��ق��ّدم  ه��ي  ب��ل 
ال�صحّية، وتقيها من االإ�صابة مبجموعة 
املرتبطة  تلك  ة  بخا�صّ االأمرا�س،  من 
الريا�صة  اأهمية  ال�صّن.  يف  م  بالتقدُّ

للمراأة، وفوائدها، يف ال�صطور االآتية.
 اأهمّية الريا�صة للمراأة

التزام  �رورة  على  الدرا�صات  جُتمع 
االأمر  اإذ ينعك�س  املراأة بربنامج يومي؛ 
عام،  ب�صكل  ة  ال�صحَّ على  اإيجابرًا 
لتن�صيط  احلركة  اىل  يحتاج  فاجل�صم 
وذلك  با�صتمرار،  ة  الدمويَّ ال���دورة 
واحلّد  البدنّية،  اللياقة  على  للحفاظ 
املزمنة. كما  باالأمرا�س  االإ�صابات  من 
تتعّدد االأدّلة العلمّية التي ُتفيد باأهمّية 

الريا�صة للمراأة.
االإ���ص��اب��ات  م��ن  الريا�صة  تقي      
القلب،  كاأمرا�س  املزمنة،  باالأمرا�س 

وال�صّكري،  ال��دم��وّي��ة،  واالأوع��ي��ة 
ال��دم،  �صغط  وارت��ف��اع  وال�رطان، 

وال�صمنة.
    ُتخّفف الريا�صة من ال�"كولي�صرتول" 

ال�صيء، وتقّلل ن�صبة الدهون.
من  وحتّد  العظام  الريا�صة  تقّوي      
فقدان  منع  يف  ُت�صاعد  اإذ  ه�صا�صتها؛ 
الكال�صيوم داخل اجل�صم. وبالتايل، تقي 

من االإ�صابة مبر�س ه�صا�صة العظام.
جهاز  تقوية  يف  الريا�صة  ُت�صاعد      

املناعة.
اله�صم،  جهاز  اأداء  الريا�صة  حُتّفز      
اجل�صم،  �صّحة  على  اإيجابرًا  ينعك�س  مّما 

وتخّفف م�صكالت جهاز اله�صم.
الدورة  عوار�س  الريا�صة  تخّفف      
يف  االنتظام  ُي�صهم  اإذ  ال�صهرّية؛ 
اآالم  تقليل  يف  الريا�صية  التمارين 

الدورة ال�صهرية.
الرئة  ع�صالت  الريا�صة  تقوي      

والقلب، للقيام بوظائفها ب�صكل �صليم.
الظهر  اآالم  على  الريا�صة  تق�صي      
خطر  وتقّلل  احلوامل.  عند  واحلو�س 
ت�صّمم  من  احلمل،  م�صاعفات  حدوث 
الناجم  ال��دم  �صغط  وارتفاع  احلمل، 
عن احلمل. كما تقي الريا�صة من حالة 

�صل�س البول.
    حت�ّصن الريا�صة املزاج، وتزيد الثقة 

بالنف�س، وتقّلل االكتئاب.
ال��ن��وم  ال��ري��ا���ص��ة يف  ُت�����ص��اع��د      
�صفوف  يف  �صّيما  ال  واال���ص��رتخ��اء، 

الن�صاء الالتي يعانني من االأرق.
اأهمية الريا�صة اجلمالية

يف  الن�صاء  الريا�صة  ُت�صاعد      
على  تعمل  اإذ  ال��وزن؛  على  ال�صيطرة 
وتزيد  احل��رارّي��ة،  ال�صعرات  اإح���راق 
الغذائي،  التمثيل  ات  عمليَّ عمل 
اىل  الدهنّية  االأن�صجة  بتحويل  وتقوم 
تخ�ر  وبالتايل،  ع�صلية.  اأن�صجة 
ا  ا متنا�صقرً الريا�صة الوزن، ومتنحه قوامرً

ا. وم�صدودرً
العنيدة  الدهون  الريا�صة  حت��رق      
املرتاكمة يف مناطق خمتلفة من اجل�صم، 

ال �صّيما يف البطن.
    ت�صّد الريا�صة ع�صالت اجل�صم كافة، 

وتق�صي على م�صكلة ال�"�صيلوليت".
الب�رة، وذلك من  الريا�صة      تن�رّ 
ال�"كواّلجني"  هرمون  حتفيز  خ��الل 
يوؤّخر  مّما  اخلاليا،  جتديد  عن  امل�صوؤول 
ظهور عالمات التجاعيد و�صّد الب�رة.

متى تختفي ال�سفراء عند االأطفال؟ مجتمــــع
ن�سيحة

الأ�سدقائك  املال  اإقرا�سك  قبل  احذر 
فقد تخ�سر االثنني
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
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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. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1شاعر فلسطيين راحل
2شاعر سوري راحل

3شاعر مصري راحل
4مرض يصيب العيون o حبر
5يف القميص تربط أطرافه

6أواخر ابيات الشعر o عكس حربا
7لؤلؤ o نوع قدمي من اخلط العريب

8ضوء o امريكي الف قصة العجوز والبحر
9كسر o أواخر

10رئيس )التجار مثال(

أفقــــــــــــــــــي

1للسؤال عن شخص o نفس o حد 
السيف

2يرفع به البنطال o حمب
3تكاثر األشياء مما يؤدى إىل أزمة 

)معكوسة( o رجف
4انتفاخ o مساعدة وإمداد

5أكثر من الدق باملطرقة o خيفنه
6جهاز العروس )يف اخلليج( o حيثما 

هتب الريح
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ثالثة حروف من فنان
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اهلل احلسىن
9اربعة حروف متشاهبة

10رحلة بالدراجة o مجع ميقات

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.
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عجز بـ 11.601 مليار دينار يف ال�سندوق 
الوطني للتقاعد

احلكومة تعلن عن خطوات لإعادة النظر يف منظومة ت�سيري �سناديق ال�سمان الجتماعي   

لـــــــــــوؤي ي
oooooooooooooooooooooo

الأول  الــوزيــر  اأن  الــبــيــان  يف  ـــاء  وج
عقب  قرارات  واتخذ  توجيهات  ا�سدر 
ــزت الجــتــمــاع  ــي ــي م ــت املــنــاقــ�ــســات ال
ـــادة الــنــظــر يف  ـــاإع ــا ب ــس ــا� ــس تــتــعــلــق اأ�
ال�سمان  ل�سناديق  ــايل  احل الت�سيري 
نف�س  يف  جــراد  قرر  الجتماعي.كما 
ال�سياق تنظيم درا�سة الو�سعية املالية 
لل�سمان  الوطنية  للمنظومة  ال�سنوية 
الربملان  غرفتي  قبل  من  الجتماعي 
بوا�سطة اأداة قانونية منا�سبة و العمل، 
التقومي  حموري  على  متزامن،  ب�سكل 
يف  حتــديــدا  املتمثلني  و  املــقــرتحــني، 
و  املنظومة  معامل  اإ�سالحات  اإدخـــال 
اإ�سافية. متويل  مـــوارد  اإىل  اللجوء 
ــري الــبــديــلــة  ــداب ــت وفــيــمــا يــخــ�ــس ال
لل�سمان  الوطنية  املنظومة  لتمويل 
�سيتعلق  ــــر  الأم فـــاإن  الجــتــمــاعــي، 
و  املحتملة،  امليادين  جممل  بتحديد 
الكحول  و  والتبغ،  ــدواء،  ال ق�سم  منها 
بال�سحة،  امل�سرة  املــواد  من  وغريها 
وال�سريبة  اجلــمــركــيــة،  الــر�ــســوم  و 
اإ�ــســراك  ــايل، مــع  ــم على الــدخــل الإج
خمــتــلــف املــتــدخــلــني، وبــالأخــ�ــس 

حتديد  يف  الجتماعيني،  ال�سركاء 
العملية لتنفيذ الإ�سالحات  الكيفيات 
لل�سمان  الوطنية  للمنظومة  املزمعة 
الجــتــمــاعــي.وتــ�ــســمــنــت الـــقـــرارات 
التنفيذ  نهج  تف�سيل  اأي�سا  املتخذة 
للتقومي  املمكنة  للتدابري  التدريجي 
مـــن خــــالل حتــديــد الأعــــمــــال ذات 

الأولوية و التن�سيق مع قطاع ال�سناعة 
حت�سيل  عملية  جت�سيد  اأجــــل  مــن 
املوؤ�س�سات  على  امل�ستحقة  ــون  ــدي ال
يف  النظر  اإعادة  يف  وال�سروع  العمومية 
املكونات احلالية ملجال�س اإدارة خمتلف 
من  الأول  الوزير  قرر  ال�سناديق.كما 
املراقبة  وظيفة  تعزيز  ــرى  اأخ جهة 

ال�سرتاكات  حت�سيل  طــرق  وحت�سني 
تكثيف  و  الــديــون  و  الجــتــمــاعــيــة 
عمليات التح�سي�س وتعميم اللجوء اإىل 
الوطني  الإنتاج  و  اجلني�سة  ــة  الأدوي
املتعلق  امللف  بعث  ــادة  اإع اإىل  اإ�سافة 
و  الجتماعي  ال�سمان  بني  بالتعاقد 
تقرر  العمومية.و  ال�سحة  موؤ�س�سات 
عمل  فــوج  تكوين  الإطـــار  هــذا  �سمن 
ا�ستكمال  اأجـــل  مــن  م�سرتك  وزاري 
ب�ساأن  اقرتاحها  يتعني  التي  التدابري 
الوطنية  املنظومة  معامل  اإ�سالحات 
جمل�س  يف  للدرا�سة  وعر�سها  للتقاعد 
هذه  كل  مرافقة  مع  م�سرتك  وزاري 
ــري بــاإ�ــســرتاتــيــجــيــة اتــ�ــســال  ــداب ــت ال
حول  الــعــام  الــــراأي  اجتـــاه  وحت�سي�س 
الوطنية  املنظومة  اإ�ــســالح  �ــســرورة 
الإ�سارة  الجتماعي.ومتت  لل�سمان 
امل�سرتك  الــــوزاري  الجــتــمــاع  ــالل  خ
ال�سندوق  لدى  امل�سجل  العجز  اأن  اإىل 
الوطني للتقاعد، والذي قدر، بعنوان 
�سنة 2019، مببلغ 11.601 مليار دينار، 
مليار   41.093 مبلغ  اإىل  ي�سل  �سوف 
اإجراء  2030، ما مل يتم  اآفاق  دينار يف 
منظومة  عــلــى  هيكلية  ــات  ــالح ــس اإ�

ال�سمان الجتماعي.

اأ�سدى الوزير االأول عبد العزيز جراد قرارا يق�سي باإعادة النظر يف الت�سيري احلايل ل�سناديق ال�سمان االجتماعي من خلل اإدخال املزيد 
من ال�سفافية، واللجوء اإىل الرقمنة و ع�سرنة طريقة اإدارتها بغر�س احلد من تكاليف ت�سيريها.وذلك ح�سب بيان مل�سالح الوزير االأول �سدر 

عقب اجتماع املجل�س الوزاري امل�سرتك الذي خ�س�س لدرا�سة و�سعية �سناديق ال�سمان االجتماعي والتقاعد وكذا اأفاق تقوميها.
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اجلي�س يحجز اأزيد من 10 
قناطري من "الزطلة" بب�سار

اإ�سابة خم�سيني بجروح اإثر 
انقلب �ساحنته وا�ستعالها ببلعبا�س 

و�سع �سخ�س حتت احلجر ال�سحي 
مب�ست�سفى عزازقة بتيزي وزو

�سنقريحة ي�سرف على 
تن�سيب القائد اجلديد للناحية 

اخلام�سة اليوم 

وفاة وكيل جمهورية وزوجته 
وابنته يف �سر�سال اختناقا بالغاز

غري �ساحلة لل�ستهلك

حجز اأكرث من 8 قناطري من اللحوم البي�ساء  بتيغنيف مبع�سكر

فريو�س كورونا: 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية تعلق رحلتها من و اإىل "روما"

تفكيك ع�سابة ت�سطو على امل�ساجد مبيلة

ال�سعبي   الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة  حجزت 
كمية  ب�سار  بولية  احلدودية،  ونيف  بني  مبنطقة 
كبرية من الكيف املعالج.وقدرت هذه الكمية بـ )10( 

قناطري و )50(كلغ.
ق/و

اأم�س  املدينة لولية �سيدي بلعبا�س  تدخلت احلماية 
وا�ستعالها  مقطورة  ن�سف  �ساحنة  انقالب  اجل  من 
حل�سن  �سيدي  بلدية  غــرب  �سرق  ال�سيار  بالطريق 
البالغ  النقالب  جراء  بجروح  ال�سائق  ا�سيب  ،حيث 
من العمر59 �سنة قدمت له ال�سعافات  الأولية وحول 
اإخماد  عملية  ومتت  بلعبا�س  �سيدي  م�ست�سفى  اإىل 

ال�ساحنة  واإنقاذ حمولتها.
م.رم�ساين

"مدينة  لونا�س  مغنم  ال�سهيد"  م�ست�سفى  ا�ستقبل 
فريو�س  باأعرا�س  باإ�سابته  ي�ستبه  مواطنا  عزازقة  
مغرتب  ال�سخ�س  فاإن  طبية  م�سادر  وح�سب  كورونا. 
مت  حيث  فرن�سا.  من  قــدم  �سنة   39 العمر  من  يبلغ 
م�سلحة  اإىل  الك�سف  بعد  خا�س  طبيب  من  توجيهه 
اأعرا�س  لظهور  عزازقة  مب�ست�سفى  ال�ستعجالت 
مر�سية �سبيهة بداء فريو�س كورونا. حيث مت اتخاذ 
حتت  املري�س  هــذا  و�سع  منها  الــالزمــة  الإجــــراءات 
با�ستور  عهد  اإىل  عينات  اإر�سال  مت  و  ال�سحي  احلجر 
هذا  عدمها.  من  احلالة  للتاأكيد  العا�سمة  باجلزائر 
ويجدر الذكر باأن مديرية ال�سحة لولية تيزي وزو 
اأ�سدرت بيانا اأكدت من خالله �سلبية نتائج ال�سخ�سني 
اللذين و�سعها حتت احلجر ال�سحي. ما يعني اأن ولية 
تيزي وزو مل ت�سجل اإىل حد ال�ساعة اأية حالة موؤكدة 
يزال  ل  الذي  ال�سخ�س  نتائج  �سدور  انتظار  يف  للداء 

حتت احلجر ال�سحي بعد 72 �ساعة.
ق/و

اأركـان  رئيــ�س  �سنقريحة  ال�سعيد  ــواء  الــّل ي�سرف 
اجلـيـ�س الوطنـي ال�سعبـي بالنيـابـة، اليوم اخلمي�س، 
الع�سكرية  للناحية  اجلديد  القائد  تن�سيب  على 
لوزارة  بيان  به  اأفــاد  ح�سبما  بق�سنطينة،  اخلام�سة 
عمار  حمبلي،اللواء  اللواء  و�سيخلف  الوطني  الدفاع 
الربية.و�سي�سكل  للقوات  قائدا  ُعني  الذي  اأعثامنية، 
هذا التن�سيب، �سانحة لرئي�س اأركان اجلي�س الوطني 
ــارات  اإط مع  توجيهي  لقاء  لعقد  بالنيابة،  ال�سعبي 

واأفراد الناحية.
ق/و

تويف وكيل جمهورية م�ساعد وزوجته وطفله اختناقا 
تيبازة. لولية  التابعة  �سر�سال  مدينة  يف  بالغاز 

مب�سكن  تقطن  العائلة  فاإن  الأولية  املعلومات  وح�سب 
وظيفي مبحكمة �سر�سال ومت اكت�ساف احلادثة  اأم�س 
يف  بيانا  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  ن�سرت  و 
للحماية  الثانوية  الوحدة  اأن  اأعلنت فيه  وقت لحق 
اأ�سخا�س   03 جثث  لتحويل  تدخلت  ل�سر�سال   املدنية 
01 طفلة ( متوفيتني من جراء  )01 رجل وزوجته و 
من  املت�سرب  الكربون  اأك�سيد  اأحــادي  غاز  ا�ستن�ساق 

�سخان احلمام، ب�سكن وظيفي ببلدية �سر�سال.
ق/و

 حتريك 6 ق�سايا ف�ساد جديدة : ملف ف�ساد �سكيب خليل اأمام املحكمة العليا
يف اإطار معاجلة ق�سايا ف�ساد مت ا�ستالم ملفات �سدرت فيها اأوامر بعد الخت�سا�س 
اأ�سخا�س  وجود  ب�سب  العليا  املحكمة  ل�سالح  اجلزائر  ق�ساء  جمل�س  من  ال�سخ�سي 
امل�سدر  العمومي.واأفاد  التلفزيون  اأعلنه  ما  وفق  الق�سائي  بالمتياز  يتمتعون 
اأن  بعد  العليا  باملحكمة  امل�ست�سارين  ال�سادة   على  امللفات  اإحالة  متت  اأنه  نف�سه 
وجهت للمعنيني املتهمني يف 6 ق�سايا.وتتعلق الق�سية الأوىل ب�سركة اأ�س اأ�س �سي 
لفان  متهم فيها �سكيب خليل وبوطرفة نور الدين ومن معهما، اأما الق�سية الثانية 

املتعلقة ب�سركة باطيجاك املتهم فيها طمار وحيد وبن مرادي حممد ومن معهما، 
و الق�سية الثالثة تتعلق ب�سركة بي اأر �سي واتهم فيها �سكيب خليل ومن معه، اأمام 
الق�سية الرابعة فتخ�س مطاحن قور�سو متهم فيها جميلة تيمازيرت ومن معها، 
اأما الق�سية اخلام�سة املتعلقة ب�سركات ح�سني متيجي متهم فيها عبد املالك �سالل 
وم�سطفى رحيال، وتخ�س الق�سية ال�ساد�سة ات�سالت  اجلزائر واتهمت فيها اإميان 
هدى فرعون ومن معها.                                                                                                                         ق/و

الهادفة  املــيــدانــيــة  جــهــودهــا  ـــار  اإط يف 
حماية  و  الفو�سوية  التجارة  ملحاربة 
عنا�سر  متــكــنــت  املــ�ــســتــهــلــك  لــ�ــســحــة 
مبع�سكر  تيغنيف  دائرة  باأمن  ال�سرطة 
اللحوم  مــن  معتربة  كمية  حجز  مــن 
البي�ساء واأح�ساء الدواجن غري �ساحلة 
ا�ستغالل  ـــر  اث ـــك  ذل و  لــال�ــســتــهــالك، 
الدائرة  اأمــن  عنا�سر  تلقاها  معلومات 
ــس بنقل  ــا� ــخ ــس الأ� اأحــــد  ــام  ــي ق ـــول  ح

توزيعها  و  البي�ساء  اللحوم  من  كمية 
كذا  و  امل�سنفة  التجارية  املحالت  على 
تيغنيف  مدينة  م�ستوى  على  املطاعم 
التي  الأمنية  الدوريات  تكثيف  ليتم   ،
 ، امل�سبوهة  املركبة  توقيف  من  مكنت 
حمملة  اأنها  مراقبتها  خالل  تبني  حيث 
اأح�ساء  و  البي�ساء  اللحوم  من  بكمية 
 60 و  قناطري   07 يف  متثلت  الــدواجــن 
من  كلغ   84،7 و  البي�ساء  اللحوم  من  كلغ 

اأح�ساء الدواجن كما تبني بعد مراقبتها 
اأنها  املخت�سة  امل�سالح  مــع  بالتن�سيق 
انعدام  نتيجة  لال�ستهالك  �ساحلة  غري 
�سروط  وكذا  ال�سحة  و  النظافة  �سروط 
منت  على  نقلها  اإىل  اإ�سافة   ، التخزين 
مركبة غري مهياأة ما ي�سكل خطرا على 
الإجراءات  اتخاذ  ليتم  امل�ستهلك   �سحة 
مت  فيما  اإتالفها  و  الــالزمــة  القانونية 
اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �سد 

املخالف و حتويلها للعدالة .     ن. مزادة

موؤقت  بتعليق  القيام  اجلزائرية   اجلوية  اخلطوط  قــررت 
الحد  يوم  من  ابتداء  )ايطاليا(  روما  اإىل"  و  "من  لرحالتها 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب  احتياطي  كاإجراء  مار�س    15
اأم�س  به  ــاد  اأف ح�سبما  اليطالية،  املنطقة  هــذه  يف  اجلديد 

الأربعاء بيان اجلوية اجلزائرية.
اجلوية  اخلــطــوط  لــرحــالت  ــت  ــوؤق امل التعليق  قـــرار  وجـــاء 
طرف  من  املتخذة  الإجــراءات  �سياق  يف  روما  اىل  اجلزائرية 
احلكومة اليطالية التي فر�ست يوم الأحد تدابري �سارمة من 

اجل منع تف�سي فريو�س كورونا و هذا بح�سر 15 مليون ن�سمة  
يعي�سون يف اكرب جزء من املنطقة ال�سمالية للبلد.   

ولقد ت�سررت ايطاليا بكرثة من فريو�س كورونا م�سجلة بذلك 
نحو ازيد من 630 وفاة اىل حد الن.

و اتخذت اجلزائرية للطريان اإجراءات وقائية و هذا بتوفري 
عند  خا�سة  العامل  للطاقم  اأقنعة   و  خا�س  لبا�س  و  قفازات 
الرحالت باجتاه املناطق التي مت  تف�سي الوباء بها، ف�سال عن 
تطهري و تعقيم الطائرات عند الإقالع و الهبوط.    حممد علي

  متكن اأول اأم�س  عنا�سر الفرقة اجلنائية بامل�سلحة الولئية 
اأ�سخا�س   03 باأمن ولية ميلة من توقيف  الق�سائية  لل�سرطة 
م�سجد  من  البناء  ومعدات  التربعات  اأموال  �سرقة  يف  تورطوا 
 . اأمني  م�سدر  لدى  علم  ح�سبما  ميلة  �سناوة  بحي  التوبة 
تلقي  اإىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل  اأن  ذاتــه  امل�سدر  واأو�ــســح 
الفرقة اجلنائية بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية لأمن 
ولية ميلة ل�سكوى من طرف املمثل القانوين ملديرية ال�سوؤون 
قاعة  لرتميم  متطوعني  اأ�سخا�س   04 رفقة  مبيلة  الدينية 
الو�سوء مب�سجد التوبة بحي �سناوة مبيلة بخ�سو�س تعر�س 
واأدوات  10000دج   بــ  يقدر  مبلغ  ل�سرقة  الزكاة  �سندوقي 

املي�ساأة،  قاعة  لرتميم  املتطوعني  بالبنائني  خا�سة  ومعدات 
وعليه مت رفع الب�سمات والأدلة اجلنائية من م�سرح اجلرمية 
توقيف  من  مكنت  التي  والتحريات  الأبحاث  تكثيف  ليتم 
املقر  اإىل  وحتويله  �سنة  العمر23  من  البالغ  الرئي�سي  الفاعل 
ملبا�سرة التحقيق.  التحقيق مع امل�ستبه فيه مكن من التعرف 
وا�سرتجاع  �سنة  و22   50 العمر  من  البالغني  �سريكيه  على 
تقدمي  مت  القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  امل�سروقات. 
التي  ميلة  حمكمة  لدى  املخت�سة  النيابة  اأمام  فيهم  امل�ستبه 
اأمرت بو�سع امل�ستبه فيهم رهن احلب�س ي�سيـــــــف امل�ســــــــــدر 

الأمني.                                                                                 بوجمعة مهناوي

عرقاب متفائل 
باإمكانية االتفاق على 

خف�س النفط
اأعرب وزير الطاقة ، حممد عرقاب، 
وغري  اأوبك  اأع�ساء  بان  تفاوؤله  عن 
من  لإتـــفـــاق  �سي�سلون  الأعــ�ــســاء 
�سوق  يف  ال�ستقرار  ا�ستعادة  �ساأنه 
متفائل  ــه  اإن الــوزيــر  ــر  وذك النفط. 
توافق  اإىل  التو�سل  اإمكانية  حيال 
خف�س  على  اأوبــك  وغري  اأوبــك  بني 
الإنتاج، م�سيفا اأنه حتدث اإىل الأمني 
على  اتفقا  حيث  للمنظمة  الــعــام 
مثل  ظل  يف  ــوار  احل موا�سلة  اأهمية 
وكالة  بح�سب  العميقة،  الأزمة  هذه 

الأنباء اجلزائرية.
ي�سار اإىل اأن اأ�سعار النفط يف الأ�سواق 
ـــداولت  الــعــاملــيــة �ــســهــدت، خـــالل م
انخفا�سا  اجلـــاري،  الأ�سبوع  بداية 
العاملي  القيا�س  �سعر  وو�سل  كبريا، 
اأمريكي  دولر   36 نحو  اإىل  "برنت" 

للربميل.
اأ�سعار  انخفا�س  اأ�ــســبــاب  بــني  ــن  وم
وامل�سدرين  "اأوبك"  اإخفاق  النفط، 
تخفي�س  على  بالتفاق  امل�ستقلني 
ب�سبب  ــك  ــذل وك الإمــــــداد،  كــمــيــات 
دول  يف  "كورونا"  فــريو�ــس  انت�سار 
ال�سني  بينها  مــن  كــربى  �سناعية 

وكوريا اجلنوبية واإيطاليا.
حممد علي


